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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztősé? és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(rcf. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

erőszak útfán. 
Ki vállalja érte a felelőséget, ha 

minden alkotmányos rend felbomlik, 

ha a magyar parlament olyan orca-

piriló botrányok szintere lesz aminő 

még a világ egyetlen parlamentje sem 

volt? Ki vállalja a felelőséget azérl, 

hogy olyan viszonyok közepeit, ami-

nők a mostani viszonyok nem a bé-

kés kiegyenlítés politikájával akar si-

kert érni a kormány, hanem a bru-

tális erőszak által? 

A kormánynak és a többségnek 

vállalni kell ezt a felelőséget, mert a 

többség és a kormány lépett ki most 

már az erőszak nyílt terére, azzal a 

kijelentéssel, hogy egyszerűen kirúgja 

az ellenzéket a parlamentből, hogy 

vége lesz a komédiának s hogy most 

már elég volt — ütni akarunk! 

Senki sem mondja azt, hogy ta-

lán az obslrukció volna a legideálisabb 

és a legalkotmányosabb fegyver a 

parlamentben, de senki sem állithatja 

azt, hogy a tételes jogszabályoknak 

egyszerű fölrugása, az alkotmányos 

eljárás letiporása, a vandalizmussal 

megegyező erőszak lehetne viszont 

más oldalról az az eszköz, amely a 

törvények formaságokban gyökerező 

ellenzéki ellenlállással szemben helyt 

állhat. 

Mert az erőszak sem most, sem 

a jövőben, sem soha nem vezetett 

jóra s akkor, amid3n nagyfontosságú 

országos kérdések összeütközéséről 

van szó, amikor a parlament műkö-

dése ezeknek az összeütközéseknek 

folyománya képen teljességgel megbé-

nult ott van az alkotmányos megol-

dás lehetősége: tessék a kormánynak 

a nemzetre appellálni, oszlassa föl a 

parlamentet, amely dolgozni képtelen. 

A most folyó parlamenti esemé-

nyekről kritikát mondani csak nagyon 

vastag szavakkal lehetne. A legtöké-

letesebb eldurvúlás, a legvadabb föl-

fordúlás az. Higgadságot megőrizni tel-

jeséggel lehetetlen s amikor a parla-

menti többség a maga számbeli ere-

jére támaszkodva azt határozza elf 

hogy most már ha törik, ha szakad, 

ha akármi történik is keresztül viszi 

szándékait, akkor ne beszéljünk to-

vább semmit se a parlamentárizmus-

ról, se jogszabályokról, sem ellentál-

lásról, semmiről sem, h nem állapít-

suk meg, hogy ez az erőszak megje-

lenése. 

Annak az erőszaknak a megjele-

nése, amely soha, semminemű körül-

mények közepett jogalkotó fórrás 

nem lehet s amely után a mai föl-

fordulásnál feneketlenebb mélységesebb 

fölfordulás következik. 

Gróf Tisza István a képviselőház 

elnöke. 

Az a gróf Tisza István, aki már 

egyszer, mint miniszterelnök rendezett 

egy letörési kísérletet, az a gróf Tisza 

István, aki valósággal mániátikusa az 

erőszaknak, aki azzal az elhatározás-

sal fog bele ülni az elnöki székbe, 

hogy onnan összetöri a parlamenti 

ellenzéket s egyszerűen kijelent elfo-

gadottnak mindent, amit ki akar jelen-

teni elfogadottnak. 

Ezekben a pillanatokban még 

alig lehet számolni az elkövetkezen-

dőkkel. 

A nemzeti munka pártja hozzá-

kezdett ahoz a szerencsétlen vállalko-

záshoz, amely tulajdon sorsát fogja 

megpecsételni. A többség egyszerűen 

túllépett a tilalomfán. Miért ? Mi haszna 

lesz belőle ? Vajon azt hiszik, hogy 

ezzel az eljárással alapozzák meg a 

fennen hirdetett nemzeti munkát, a 

mely eddig a legszerencsétlenebb al-

kotásokban merült ki és azt hogy 

ezzel megmentik a magyar parlamen-

tárizmust, megmentik a mai parla-

mentet és meggátolják az általános 

választói jog diadalmát, megfojtják a 

népparlamentet, mielőtt megalakulna? 

Nem hiheti senki a világon, maga 

a miniszterelnök sem, hogy ez lehet-

séges. Nem hiheti senki a világon, 

maga gróf Tisza István sem, hogy az 

erőszakkal mehet valamire. Nem vas-

úti vonat a parlament, amelyet Bihar-

megyében a szomszéd állomásról is 

vissza rendelhet, amint ezt tavaly 

megcselekedte. Nagyon rövid kötele 

van az erőszaknak, amelyet hiába ál-

lítanak úgy oda, mint természetes 

következményét az ellenzék egy ki-

csiny töredéke erőszakának. 

Mert még ha erőszakról, ellenzéki 

erőszakról beszélnek is, egyet ne fe-

ledjenek el, hogy ezt az erőszakot 

szankcionálja tételes jogszabály, mig 

a többség állal kezdeményezett erő-

szakot nem támogatja semmi parag-

rafus. 

Mi lesz ? Ha végiggázol a több-

ség erőszakkal a küzdő ellenzéken, 

ha fenekeslől fölfordul minden — 

még is csak oda kell mennie Lukács 

| Lászlónak is a nemzet elé. 

Vagy talán az erőszakot akarják 

majd jóváhagyatni a nemzettel pálin-

kával, pénzzel és szuronnyal? 

Védjük a 

termőföldet. 
Hajdanában Magyarországon az 

önálló vámterület eszméjét senki sem 

hangoztatta jobban, mint az iparos és 

kereskedő világ. Ma már a gazdakö-

zönség körében is rendkirüli sok hive 

van az önálló vámterületnek, mert 

lassanként tudatára ébredünk, hogy a 
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nemzeti termelést elzárkózás nélkül 

védelmezni, mezőgazdaságod ipart, sőt 

kereskedelmet -s vámsorompók nélkül 

fejleszteni csaknem lehetetlenség. 

Az egyes államokat ma gyors és 

olcsó közlekedési eszközök kötik össze, 

amelyek kiegyenlítenek minden nagy 

távolságot. Vannak szegény és vannak 

gazdag országok. Ezeket figyelembe 

véve azt találjuk, hogy a szegény or-

szágban a termelők roppant nagy hát-

rányban vannak, mert hiszen a ter-

melés fejlesztéséhez szükséges anyagi 

es.r.özök nem állnak rendelkezésükre. 

A gazdag országok, azok fejleszthetik 

termelésűket azok termelhetnek évről-

évre többet s fölöslegeiket el is he-

lyezhetik a külföldi piacokon, miáltal 

az idegen országok adófizetőikké válnak. 

Magyarország nem tartozik a gaz-

dag országok sorába. 

Éppen azért itt a termesztés fej-

lesztése csak lassú léptekkel halad 

előre, a mezőgazdasági terményeket 

kivéve semmi mással nem tudjuk a 

külfölddel felvenni a versenyt. Özön-

lik is hozzánk a külföldi iparcikk! S 

e miatt nem tud nálunk az ipar fej-

lődni s nem is fog mindaddig, amig a 

vámsorompókat magasabbra nem 

emeljük. 

Hasonló helyzetben volna a mező-

gazdaság is, mert ugy áll a helyzet, 

hogy nagyon sok olyan országa van 

Európának is, ahol a mezőgazdasági 

termékeket jóval olcsóbban állítják elő. 

Védelemre tehát nemcsak az ipar szo-

rul rá nálunk, hanem a mezőgazdaság 

is. S aki e védelemtől ezt a két fon-

tos közgazgasági tényezőt megakarja 

fosztani, az mind a kettőnek valóság-

gal a csődjét idézné elő. 

A mezőgazdasági termelés védelme 

azonban ránk nézve jóval fontosabb, 

mert ettől az ország lakóssága éppen 

ama túlnyomó nagy részének jóléte 

függ, amely a közterhekből is a leg-

nagyobb részt veszi ki. A mezőgazda-

sági termelés fokozottabb védelme 

szükséges azonkívül azért is, mert 

nálunk ugy az iparnak, mint a keres-

kedelemnek az alapját a mezőgazda-

ság képezi. 

Éppen ez okból kell találkoznia 

a termőföld, a mezőgazdasági terme-

lés védelmében minden illetékes té-

nyezőnek. Néhány esztendő múlva le-

járnak a vám és kereskedelmi szerző-

dések is, mielőtt azokat megujjitanák, 

inár is jó előre hangoztatni kell, hogy 

a mezőgazdasági termelés részére fo-

kozottabb, vagy legalább is olyan vé-

delmet követel az ország minden la-

kója foglalkozás és hivatásra való te-

kintet nélkül, mint amilyenben most 

van része. 

Ennek a kivánságnak folyton sű-

rűbben és folyton nyomtatékosabban 

kell elhangzania, mert a közelmúlt 

példája is azt mutatja, hogy néha-

napján a kormányok külpolitikai okok 

miatt könnyen rést engednek ütni a 

kereskedelmi és vámszerződésekben 

lefektetett védőbástyákon. Jun ius hó 

19-én Siófokra gyülekezik össze az 

ország gazdaközönsége, ekkor fog a 

jövőre nézni a legimponálóbban el-

hangzani a nemzeti, főleg mezőgazda-

sági termelés védelmére vonatkozó 

kívánság. Reméljük, hogy az itt el-

hangzott sóhajtáshoz csatlakozik az 

ország minden lakója. 

ELSŐ SZENTES I KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

elsőrendű, jóminőségü méter-
mázsánként 18 k 60 f. 

Takarmányliszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Szentes lényért és 
árpa valamint «larák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
B j i * % l e l 4 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

l*!Írk<»r|»a 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fii!. | 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piacteri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi fonyérgyár R.-t. 

HÍREK 
- Az uj pénz. Most bocsátották 

forgalomba az uj kél koronás ezüst 

pénzt, amely teljesen az egy koronás 

mintájára van verve csakhogy jóval 

nagyobb és vastagabb, szebb és csino-

sabb pénz, mint a régi kiérdemült egy 

forintosok, amelyek most már rövidesen 

végleg kikerülnek a forgalomból. Az uj 

pénz bár most kerül forgalomba, már 

is hirbe került Nevezetesen Szabadkan 

nem akarták elfogadni a kofák a pia-

con s ugy kellett kidoboltatni a ható-

ságnak, hogy jó pénz s hogy mindenki 

elfogadhatja bátran . . . 

— A betegség miatt Lengyel Já-

nosné Kovács Mária öreg asszony ked-

den délután gyufa oldattal megmérgezte 

magát. Tettét hamarosan észrevették és 

beszállították a közkórházba. Állapota 

súlyos. Tettét a fölötti elkeseredésében 

kövei te el, hogy ő is, férje is hónapok 

óta betegek. 

— Egy kis pénz a városnak. A 

vásárterek legeltetési célokból való bér-

beadásából 276 korona folyt be a vá-

rosi házipénztárba. 

— Kevés a tenyészapaállat. Ezt 

az alispán állapítja meg a haszonállatok 

összeírása alkalmából s felhívja a várost, 

hogy ezt az állattenyésztésre káros kö-

rülményt lehetőleg a legrövidebb időn 

belül szüntesse meg esetleg a vadász-

területi haszonbérjövedelmek fölhaszná-

lásával. Erre az ügyre legközelebb visz-

szatérűnk. 

— A tanyai iskolák átvétele. Rég-

óta vajúdó ügy nyer végre befejezést a 

közeli napokban. A tanfelügyelő arról 

értesíti a polgármestert, hogy az 1908. 

évben épült külterületi tanyai iskolákat 

végre a saját kezelésébe veszi az állam. 

Az átvétel idejük junius 3., 4., 5-ike van 

kitűzve. 

— Pünkösdi táncmulatság. A szen-

tesi iparos ifjak önképző köre 1912. évj 

május hó 26 án, azaz Pünkösd első nap-

ján a Tóth József színházteremben Ma-

darász Miska jól szervezett zenekarának 

közreműködésével zártkörű táncmulat-

sággal egybekötött műkedvelői előadást 

tart, mely alkalommal színre kerül a 

Három kalap, Henneguin Alfréd kitűnő 

vígjátéka. Kezdete pontban 8 órakor. 

Helyárak: nagypáholy 7 kor. kispáholy 

5 kor. tamlásszék 2 kor. körszék 1 kor. 

60 fill. zártszék 1 kor. 20 fill Földszinti 

álló 1 kor. karzati ülő 60 fill. karzati álló 

40 fillér. Karzati jegyek a táncmulatságra 

nem érvényesek. Pénztár nyitva: déle-

lőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig és este 7 

órától. Jegyek előre válthatók Bányai 

utóda, tírüll Ferenc és Dömsödi Pal 

urak üzleteiben. 

— Kifosztott kucséber. Józsa János 

kucséber a napokban egy lakodalmas-

háznál járt, hogy üzletet csináljon. A 

lakodalmasháznál azután többet talalt 

beszedni a jóból, mint szabad lett volna 

s részegen, tántorogva ment el a háztol 

Az utcán két suhanc megtámadta s a 

kosarából elemelt vagy 50 korona ara 

cukorkái A kifosztott kucséber följelen-

tése alapján a rendőrség nyomozza a 

tetteseket. 

— A mezőőr lóvásárlása. Szénasi 

Ferenc mezőőr följelentést lett a rend-

őrségen Rostás József és S. Török Fe-
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renc hódmezővásárhelyi lakosokat csa-

lás miatt. A mezőőr lovakat vásárolt a 

szegvári vásáron. A derék paripa, ame-

lyért 170 koronát fizelett ki a vásár 

után való nap felfordult s az állatoivos 

megállapította, hogy a ló kehes volt, de 

a vásár előtt elfojtották benne a nyaza-

ját. A két vásárhelyi ember ugy került 

pácba, hogy a ló a Rostásé volt, de 

Rostás cigány lévén S. Török Ferencre 

bizta a vásár csinálást, ugy lévén, hogy 

könnyebb lesz tul adni a paripán. Most 

majd együttesen kerülnek a vádlottak 

padjára. 

— Táncmulatság a tanyán. A Ve-

kerhát Határrészi Olvasókör 1912. évi 

május hó 26-án pünkösd elsőnapján, 

este 8 órakor a vekerháti állami nép-

iskola tantermében jótékonycélu tánc-

mulatságot rendez. Belépődíj személyen-

ként 1 korona. Jegyek előre válthatók: 

Janó József pénztárnoknál Vekerzugban 

és a vekerháti iskolánál A mulaiság 

tisztajövedelme ' * része az Olvasókör 

saját könyvtára alapja javára, része 

pedig a Vekerháti állami iskola jó ta-

nulóinak vizsgái jutalomkönyvekre lesz 

fordítva. Ételről, italról s azoknak, akik 

kocsival érkeznek a lovaiknak islálóról 

gondoskodott a rendezőség 

— Családi háborúság. A bíróság-

nál lesz folytatása annak a családi há-

borúságnak, amely Petrecz János és a 

jelesége között dúlt Petreczné különvál-

tan él az urától, akit elküldött — amint 

panaszában mondja — háztól, de Pet-

recz csak visszatért, mire azután az asz-

szony hagyta el a házal, amely az ő 

tulajdona. Petrecz azonban feltörte az 

asszony szobáját, amelyet bezárt s a 

házban lakó Tóth György gondozására 

bizott Petrecz, Tóthot aki tiltakozott a 

szoba erőszakos felnyitása ellen lelövés-

sel fenyegette. Az erőszakos férj ellen 

«életveszélyes fenyegetés és a szobaajtó 

feltörése miatt megintották az eljárást. 

— Öngyilkos inas. Oroszlán Mi-

Jiály 16 éves fiú inas volt dr. Molnár 

Albert orvosnál. A gyeimeknek nem 

volt se apja se anyja s nagyon elkese-

rítette az élet. Elhatározta, hogy megvá-

lik tőle, fölakasztotta magát, a pincében. 

Teltét vasárnap követte el és csak hét-

főn vették észre; holtestét felboncolták. 

— Veszedelmes fiu. Vendlóczki Er-

zsébet kis cseléd leány följelentést tett 

testi sértés miatt Vincze József 13 éves 

fiu ellen, aki egy bicskával az oldalába 

szúrt. A dolog ugy történt, hogy a leány 

ki akarta utasítani a házból a rakon-

cátlan gyermeket, aki ezen nagyon dühbe 

jölt s megtámadta a leányt Az eljárás 

megindult. 

— Lopás. Pető Mária két darab 

100 koronást adott át a vele közös ház-

tartásban élő Mulat Mihálynak, hogy 

vig)e el fölváltani. Mulat a zsebébe telte 

a pénzt, a/.után levetette a kabátját be 

akasztotta az ístálóba és az udvart kezdte 

söprögetni. Mikor felvette a kabátot csak 

1 egyik 100 koronás volt benne, közben 

egy fiu járt a háznál és trágyát vitt el 

az istálóból arra, gyanakszik. A rendőr-

ség nyomoz. 

— Az elsült fegyver. Polyák Sán-
dor 13 éves fiu, ki Gyovándor János 
csongrádi temetőc3Ősznél van alkal-
mazásba, hogy a széna tolvajokat el-
riassza gazdája vaktöltéssel töitött pus-
kájával lőni akart, a fegyver azonban 
nem sült el, mire Polyák ismét felhúzta 
a ravaszt s elsütötte, a lövésre az idő-
közben földdel bedugult cső az agy tá-
ján megrepedt s az ott kicsapódó töltés 
a fiu kezét összroncsolta. A súlyosan 
sérültet miután Csongrádon első segély-
ben részesült, behozták a szentesi köz-
kórházba. 

— »A Vasárnapi Újság« május 
19-iki száma pompás képekben foglal-
kozik Szinyei Merse Pállal és legújabb 
kiállításával. Az Ernst-muzeumot is több 
szép kap mutatja be. Néhány kép és 
Alexander Bernát cikke a Nemzeti Szín-
ház vígjáték-ciklusának főbb darabjaival 
foglalkozik. A Királv-dij, egy londoni 
bazár képei Királyfafvv Károlytól. Ho-
micskó rajzai az Auguszta-ünnepről, a 
Carpathia legénységének football-mérkő-
zése stb. adják a többi szép képek tár-
gyait. Szépirodalmi olvasmanyok : Sze-
mere György regénye, Erdős Renée no-
vellája, Juhász Gyula verse, Varságh Já-
nos Leconta de Lisle-forditása, Claud | 
Farrére fancia regénye. Egyéb közle- ; 
mények : az elhunyt dán király arcképe, 
kép a római magyar zarándokokról s ; 
a rendes heti rovatok. Irodalom és 
művészet, sakkjáték, stb A »Vasár- í 
napi Újság« előfizetési ára negyed-
évre öt koroua, a »Világkrónika»- i 
val együtt hat korona. Megren- ; 
delhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhi- ! 
vatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-
utcza 4. szám) Ugyinitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

— Irtsuk az arankát. A lucernások 
legnagyobb ellensége tudva levőén az 
aranka, amit saját jól fel fogott erde-
kében minden gazdának irtani kell. A 
polgármester most hirdetményben hivja 
föl a gazda közönséget az aranka ir-
tásra azzal, hogy aki az irtást elmu-
lasztja annak lucernását halósagilag tisz-
títják meg az arankatói — ez pedig sok 
pénzbe kerül. 

— A mi olcsóbb most. Persze 
mindenki azt keresi ebben a drága vi-
lágban ami olcsóbb. Nos ne felejtsük el, 
hogy május hónapban olcsóbb az adó-
fizetés, mint juniusban. Miért? Azért 
mert bár lb-ödike óla kamatot kell fi-
zetni, de végrehajtási költséget nem. 
Aki tehát hátralékban van, jól teszi ha 
most rendezi az adóját, mert juniusban 
már a végrehajtási díj is járja, az pe 
ig drágábbá teszi az adóliezetést. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 19 2 május 12-19 ig. — 

Szülellek : Nagy Juliánná, Bariba 
László, Varga Antal, Sipka Lajos, Bölcs-
kei Molnár Erzsébet, Bali László, Döme 
Sándor, Orosz Ferenc, László Mária, 

! Bugyi Mária, Vári Sára, Tunvogi Erzsé-
! bet, Balsi Ferenc, Gunst Éva, Janó Imre, 
I Kollár István. 

Eljegvzés: Balog Márton Mácsai 
' Erzsébet, Cser Béla Szabics Juliánná. 

Házasságot kötöttek Nagy Géza 
Döme Erzsébettel, Szeder István Borsos 
Szabó Erzsébettel, Franka Lajos Gö-
m öli Máriával, Fejes Viktor Kan fi Hor-
váth Lídiával 

Elhallak: Burkns János 73 éves, 
Jankai Antal 74 éves, Szabó Juliánná 79 
éves, Czirbus Zsuzsanna 70 éves, Kádár 
Imre 22 napos, Biki Nagy Eszter 71 éves, 
Száméi Imre 24 napos, Mecs Balog Ju-
liánná 77 éves, Somogyi József 82 éves, 
Kis Bálint 46 éves, Sebők Mihály 23 hó-
napos, Pap László 39 éves, Hajdú Jó-
zsef 7 hónapos, Makai Kis Sándor 6 
éves, Pálfi János 61 éves, Kis Juliánná 
48 éves. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

P hald kitűnő 
Ka j é n o n 
egy vagy 
t ö b b da-
rabban is 

_ e l a d ó 
Értekezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel 

prima fold 
Egy tanúid felvétetik Grub-
miiller József fodrásznál, 
Levandovics Istvánnak 

Szegváron 9 hold Kurcája 
örökáron eladó. Tudako-
zódhatni S z e g e d , Kis-
tisza-utca 4. szám alatt. 

Tetőnek való 
elsőrendű uj nád kapható II ker. Jó-

kai utca 83 szám alatt. 

Hálók, ebéd lök , u r l s z o b á k , s z a -
lonok, te l jes s z á l l o d a , kávéház , 
vendég lő és k a s t é l y b e r e n d e z é s e k , 
v a s - és r é z b u t o r o k , s z ő n y e g e k , 
í u c g ó i i j o k , cs i l lárok és zongorák 
szá l l í t t a tnak bárhová 

I készpénzért vagy rendkívüli l 
• előnyös fizetési feltételekkel • 

g 
D í s z e s nagy bu to ra lbum 1 korona . 

Te l j es b e r e n d e z é s n é l u tazó m i n -
tákkal d í j m e n t e s e n bárhova m e g y . 

Modern Lakberendezési Vállalat 
B u d a p e s t , IV., Gerlóczy-utca 7. szám 

központi városház mellett . 



4. oldal. SZENTESI LAP 
41. szám. 

Rácz Sándornak Meghívás. 
II. ker. Jókai-utca 81 szám alatt 3 drb. 

nizott sertése eladó. 

K u k o r i c z a 
szép és jó minőségű olcsó árért kap-
ható Ehrenfeld Mór üzletében vásárhelyi 

u. 28. sz. allatti füszerüzeletében. 

Sarki Molnár Sándor és 
I Kistőkei és Zalotai 122 Lfl OSllftK hold tanvaföldjük, a Vá-
L l l J U u i l U l l s á r h e l y i . u t me||ett lévő 33 
hold tanyaföldjük, Belsőtehcnesbe 30 hold 
és a Jámborhaimi megállónál pedig 20 
hold földjük a rajtalévő épületekkel 
együtt e l a d ó . Értekezhetni lehet Vá-
sárhelyi-utca D. szám alatt ünnep- és 

vasárnapi napokon. 

F é l i x -
gyógyfürdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjaban 

GSÚZ (reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült meb és petefészek, gyulla-
dások, mehhurut, medencei)?:! 
sejtszövetlob és izzadmánjoknál. 

Ivógyógymód alakjában 

idült gjfomorbántalmaknál, makacs 
szekrekedesné1, roíj es epeholyag 
betegsegeknel, s á r g a s á g ec epe-
köveknél meglepő gyógyhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

908-ban 8600 állandó íiirdövendeg. 

Állandó fűrdőorvos, állandó gyógytár, 
2o0 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos étlap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálva, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 2CH) holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távírda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs! 
Prospektust küld az igazgatóság. 

A Szentesi mezőgazdasági és ipari 
hitelszövetkezet leiszámolás alatti cég 
folyó év junius hó án délután 2 óra-
kof a szentesi I-ső 48-as körhelyisége-
ben Győri Sándor Klauzál-utca 32. sz. 
a. házában 

rendkívüli közgyűlési 
tart, melyre a t. üzletrészesek tiszte-

lettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 

1. Felügyelő bizottság kiegészítésére 
2 tag választása. 

2. A felszámoló bizottság javaslata 
a felosztás tárgyában. 

3. Netáni indítványok, melyek a 
közgyűlést megelőzőleg 3 nappal Bihari 
János alelnökhöz beadatnak 

4. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 rész-
vényes tag választása. 

" Szentes, 1912. május 21. 

Bihari János 
fe!sz biz. alelnök. 

: Leg jobb 

BS 
t o M t ü z h e l y e t 

n % t i n i V i i m * » * 

készít, vasú tá l lomássa l szemben 

s t r i a s * ! ! : 

Alól Írottak ker. Bartha 
János-utca "). száin alatt 

Cementipori oysrot 
létesítettek. — Gyártanak 
és raktáron tartanak több 
színű és mintás cement-
lapot, továbbá különböző 
méretű betoncsöveket. — 
Elvállalnak betonozáso-
kat, terrazó lerakast és 
:-: csiszolást. :-: 

S f t r k í u S j é * V r a n k u . 

Bútorozot t szoba 
IV. ker. Sáfrány Mihály-ulca 40-ik szám 
alatt aszfalt ut mentén Nyíri közén le-
jövet Lovas Lajos asztalos mesternél 
azonnal is kiadó. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

bulor-gyáramat Aradon , Józse f fő-

herceg--iit 11. sz. és Karol ina-utcai 

i sarokházba helyeztem át, ahol 

|réz-, y o s l i u M a í 
a legegyszerűbbtő l a l egmodernebb 

kivitelben készítek. 

R ak t á r on lar tok rézágyakat, 

mosdóasz ta loka t és éjjeli szekré-

nyekel má rvány l appa l , toil letteket, 

ruhafogasokat és karn isokat és 

mindenfé le rézárukat , vasbu toro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágya t és gyer-

mekkocs ikat , kerti berendezéseket 

tűzmentes pénzszekrényeket , rugó-

kat és ruganyos árukat és kü lön-

legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan t e l j e s í t e t 

Tisztelettől 

Gorái Károly 
réz- és vasbu lor gyáros. 

Értesítem 
a nagvérdemü közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlakianya mellett megnyitot-
tam, ahol sajáiörlésü lisztet, árpát, kor-
pát, kukoricát és csirkének való darát 
bármely mennyiségben pontos kiszol-
gálás mellett árusítok és kenyérgyári 
ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagvérdemü közönség szíves 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 

Olcsó Kölcsön! i:sa<h> n* , . 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V o ka-
matú kölcsönét óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőr-
laktanya mellett, ahol ugy jég-, mint 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj. F a z e k a s flntal 
pénzkölcsön közvetítő 

III. kei űlet Simonvi Ernő-utca 4 szánni 
haz e l a d ó . — Értekezhetni ugyanott. 

BAJOMI NAGY LAJOS 
P O L G Á R I - E S E G Y E N R U H A - S Z A B Ó 

Sarkadi-utca 1. SZENTES Sarkadi-utca 1. 

( lutheránus templom mellett) 

Készít mérték szerint divatos 
t • 

uiHiiíiaí 

továbbá jobb minőségű 

magyar öltönyöket 

Pontos és előzékeny kiszolgálás! 
Jutányos árak! Jutányos árak! 

Eladó porták V D J A K O K 
erület Kisér-utca 24a számú telek-IV. kerület Kisér-utca 24 a számú telek 

I bői három házhely eladó, ugyan ott 50 
1 üreszirzon van eladó. — Értekezni le-
i bet a fenti szám alatt. 

egy darab egész és egy darab fél tokos 
ablak e l a d ó . Bővebbet e lap kiadó-
hivat alaba. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




