
Előfizetési árak : 

Helyben : egész evre 8 K 
félévre4 K, negyedévre 2K 

Vidéken: egész évre 12 K 
félévre6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 
1,1 

Érik a vetés. 
Odakünn a mezőkön kalászokat 

renget a szél s kalászokat érlel a jú-

niusi nap. Ami félelem fölsajdult a 

szivekben, amikor a mogorva április 

hóval és fagygyal lepett meg bennün-

ket eloszlik lassankint. Ügy látszik, 

az 1912. esztendő nem lesz még sem 

a végtelen nyomor esztendeje, ha nem 

is lesz a bőséges te vig esztendő: jó 

közép termést takarít be a magyar 

gazdaközönség, valahogyan megtudunk 

majd élni a jövő esztendeig. 

Mert hihetetlenül nehéz az élet 

Ha magunk, mindannyian nem is érez-

nők a terhét, mesének mondadánk, 

de igy sajnos a rideg valóságot keli 

benne látnunk. Azt a rideg valóságot 

amely egyformán fojtogatja a gazdát^ 

a munkást, az iparost, kereskedőt az 

in'elleginciát. Nem lehet valami vidám 

hangulat képet festeni sem itt, sem 

ott. Sehol. Valami megmagyarázhatja-

núl nehéz ólomsúly nehezedik min-

denre s ha áll a mondás, hogy a 

pénz sohasem volt elegendő, akkor a 

jelenre igy kell átfordítani: pénz egy-

általán nincsen. 

Nagyon szomorú valóság ez a 

túlnyomóan mezőgazdasági Magyaror-

szágon, ahol az ipar, a kereskedelem 

most venne lendületet. Mert nem tud 

lendületet venni, rá nehezedik a pénz-

telenség, a nincsen, az egészségtelen 

közviszonyok rettentő terhe mindenre 

s maholnap a bús melankólia, az 

elfásult lemondás karjai között arra 

jutunk, hogy mivel sem törődve, mint 

önön érdekeink védelmével, egymás 

ellen törve a pusztításnak élünk. 

Érik a vetés odakünn a mezőn. 

Elég jó terméssel, erős közép termés-

sel kecsegtet. De messze még az utjaf 

hogy a gazda magtárjában legyen. A 

remény és kétség, amint egymást vált-

ják úgy váltakoznak a gondolatok is: 

mi lesz? 

A gazda a munkással, a munkása 

gaedával szemben áll. Azok, akik kel-

lene, hogy egymást megértve egy kö-

zös érdek védelmében dolgoznának 

csak tulajdon érdeküket látják s ?mi 

az egyik kevés, a másiknak az sok s 

az elégedetlenség, amely minden pilla-

natban kész gyülöltséggé formálódik 

ott él a lelkek mélyén, mint lappang 

a parázs a hamu alatt S ebben a 

tényben ott van az a szomorú igaz-

ság, hogy Magyarország közviszonyai 

megromlásának külső behatásoktól el-

tekintve ebben var; az oka. 

Könnyű azonban nekünk itt uj-

i ság hasábjain doktoinér bölcselgésekef 

j írni erről a kérdésről, mondja mind a 

két érdekelt fél, de álljunk oda ítélő 

birául s mondjuk meg, hogyan lehetne 

elnémítani az ellentéteket s kiegyenlí-

tődés minden lehetne? Erre azonban 

sem mi, sem más nem vállalkózhatik, 

mert lehetetlenség. Az idők hozták 

meg azt az eltávolítást, az idők szül-

ték az ellentéteket, a haladás, a felvi-

lágosodás, a kultura. Azoknak pedig 

gáfját állani a rohamos haladás szá-

zadában nem lehet s bizonyos, hogy 

amint az idők megszülték az ellenté-

teket, s akként ki is fogják azokat 

egyenlíteni 

Erik a vetés kün a mezőkön: 

egy egész ország egy esztendei min-

den munkájának eredménye úgyszól-

ván ott van a rengő, sárguló kalá-

szokban, mert minálunk e^y egész 

esztendő megélhetése attól függ, vájjon 

országos állagban holdanként hány 

métermázsájáva1 fizetett a búza s ha 

ez átlag az 5 métermázsa körül íra-

rad, vagy még az alá esik : akkor a 

koldus nyomorúság hazája lesz az 

arany kalásszal ékes rónaság hona. S 

most aratás előtt reménnyel és két-

séggel egyaránt nézi az egész ország 

azt, vajon mennyi lesz a búzatemés. 

— Soha sem gondolunk komolyan 

i arra, hogy ne tisztán a buza termés-

től függjön megélhetésünk.Talán olyan-

kor néha, araikor a gazdasági esz-

tendő nem jól vág be, akkor gondo-

lur./ arra, hogy tán lehetne, kellene 

és tudnánk is változtatni ezen az ál-

lapotokon s a nemzeti boldogulás ut-

ján más terrénumra is átvihetők, de 

azután ráhelyezkedünk az ejh! rá-

érünk arra még, boldog álláspontjára 

s forog a világ kereke vígan tovább. 

Elvégre is aki leghátul marad, az be-

fogja majd az ajtót tenni. 

Hiszen tagadhatatlanul a legna-

gyobbélet filózófia a rossz nem vá-

rása és jobb nem kívánása, megelé-

gedés jelenvalóval; de erre az élet 

filozófiára nem iehet fölépíteni egy 

nemzet jövendőjét, az pedig a jelen 

nemzedékét kötelezi. — A minden-

ben megnyugvás, a merev konzerva-

livság, a céltudatos és határozott előre 

törekvés nélkül a meglevők kockáz-

tatása s oit ahol a gazdálkodás terén 

a haladás szelleme nem jelentkezik, 

I ott a pangás és a visszafejlődés a leg-

természetesebb következmény. 

Nem akarunk mi most szakszerű 

tanácsok prelegálásával a jövendők-

nek irányt szabni; elvégre is ez a le-

hetetlenségre való vállalkozás volna, 

tisztán doktriner bölcsességeket és böl-

cselgéseket sem akarunk leadni. A 

köztudatba kell átmenni annak, hogy 

a magyar föld, ez akincses bánya 

szinte kihasználatlan, mert termelési 

képességének felét sőt negyedét pro-

dukálja csak és az is megtörténik 

hogy mégennyit sem. 

Ennek át kell menni a köztu-

datba s bizonyára a haladó időkkel, 

a hsladás szellemével át is megy a 

köztudatba s akkor nem a kétség és 
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a remény hullámzásában fogjuk nézni, 

mint érik á vetés, de bizonyos re-

ményei látjuk azt, hogy b e é r i k . 

Nem újítás kell, csak a haladás 

szellemének kell hódítani s ez pedig 

a maga utján feltartózhatatlanul megy 

előre és hódit mindenütt. 

Hol van az 
igazság? 

A földadó kataszter dolga. 
Vegyük tudomásul: nekünk nin-

csen igazunk, akik azt állítottuk, hogy 

a földadó kataszter körül nincsen rend-

ben dolog, hogy elülről kell kezdeni 

az egész dolgót, h >gy nincsennek minta-

terek s igy az egész osztályba soro-

zási müvelet egyszerűen gondolom for-

mán, de azzal a céltudatossággal fo-

lyik, hogy 180.000 korona kataszteri 

tisztajövedelmi többletet hozzanak ki. 

Vegyük tudomásul, mert ezt a legil-

letékesebb férfiú, a földadö törvény 

tervezetének készítője Benkó Gyula 

miniszteri tanácsos jelentette ki. 

Mi a világért nem vonjuk két-

ségbe azt, hogy a miniszteri tanácsos 

úr ő méltósága kijelentése a legteljesebb 

jóhiszeműségre van alapítva, mert nem 

tudjuk azt, hogy csütörtökön amidőn 

reggeli 8 órától délután 1 óráig vizs-

gálatot tartott a határban mikben szem-

léltették előtte a város panaszának helyt 

nem álló voltát a vármegyei előadó és 

kataszteri helv^zinelési felügyelő. Azon-

ban ennél tovább nem mehetünk. Eb-

ben a gutaülésre menő ügyben még 

mindig azon az állásponton maradunk, 

hogy valakinek nincsen igaza s a kér-

dés ezen fordulata u án is kénytele-

nek vagyunk keresni az igazság hol-

létét. 

Ténybeli igazságok, meg nem cá-

folhatók a következő állítások: 

1. A végrehajtási utasítás 55 

§-a értelmében az osztályba sorozási 1 

munkálatok megkezdése előtt a min-

taterek szemlélendők meg és ahol 

azok meg nem felelnek új mintaterek 

jelölendők ki, azok tüzetesen leiran-

dók s az osztályba sorozás ezekhez a 

mintaterekhez való hasonlítás utján 

történik meg. Ez a mostani osztályo- | 

zás alkalmával meg nem történt, nem \ 

történt meg annál kevésbbé, mert a 

mintaterek leírását a szakaszban meg-

jelölt módon nem foganosi»oUák. 

2. A sorozás a helyszínén két 

bizottsági tag és a föld tulajdonosa 

jelenlétében s azok meghallgatásával 

hajtandók végre. (Utasítás 57 §.) Ezzel 

szemben a Szentesen működött biztosok 

egész dűlőket besoroztak anélkül, 

hogy látták volna, anélkül, hogy va-

lakit meg hallgattak volna nem a hely-

színen hanem idehaza. 

3. Következőleg tehát sem a tu-

lajdonosok sem a bizottsági tagok meg 

nem hallgattattak. 

4. Nem közölték a biztosok még 

felhívásra sem az osztályba sorozás 

eredményét sem a tulajdonosokkal sem 

pedig a bizottsági tagokkal. 

5. Vizalatt álló területet önké-

nyesen, vizsgálat nélkül magasabb 

osztályba soroztak. (Egy hét holdas 

parcellát, amelyet a fakadó viz a gát-

tövében egészen elborított olyannyira, 

hogy magát a tanyát körülárkolták s az 

árokból kihányt földből gátat építet-

tek, nehogy a viz a tanyaépületbe is 

behatoljon a sorozó biztos egzszerüen 

minden vizsgálat bárkinek a meghal-

gatása nélkül magasabb osztályba so-

rozott idéző jól bezárva! 

ELSŐ SZENTESI KEWYÉRBYÁR B.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Ü 0 2 * | » t t 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 420 k — f. 

T i i k i i •• m i i i i y I t 

70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

^eiucfi seíi^eri én 
» I B ' g n t valamint l l t i r t í k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
i i i N % i e k 

kitűnő minőségben, szam szerint. 

I * » r k o r | m 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként . 80 fill. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

Ezeknek a panaszoknak megvizs-

gálását kérte a város. A vizsgálat ered-

ménye, amelyben a város részéről senki 

sem vehetett részt, az lett, hogy min-

den rendben v an, hé' főn folyik az 

osztályba sorozás tovább, bizonyara-

ebben a modorban, de azzal a kü-

lömbseggel, hogy ezúttal nem váro9j 
képviselők lesznek ott, hanem a vá-

res egy-egy eiőjáróbági tagja vesz részt 

a közigazgatási bizottságnak a fegyelmi 

felelőséget kimondó határozata alapján, 

mert városi képviselő nem vállalkozott 

erre a sze&efre. 

És mi lesz a dolguk ezeknek az 

uraknak?- Semmi egyébb, minthogy ott 

lesznek és hallgatnak, mert nekik hi-

teles magyarázat szerint nincsen más 

dolguk, mint az ottletel és a hallga-

tás. Legalább is a mindennek rendben 

léteiéből más következtetést józan el-

mével kihozni nem tudunk. 

MiKor azuián eddig eljutottunk 

és azt kérdezzük, hol van az igazság, 

nagyon egyszerűen és nagyon köny-

nyen megtaláljuk az igazságot. Mert 

az igazság nem ott van, hogy igazi, 

valódi osztályba sorozási munkála-

tok foganatosíttassanak, hanem o//, 

hogy a 25 és fél percentről 20 per-

centre leszállított föbkidó különbö-

zetet az uj osztályba sorozással be-

hozzák, amihez pedig a kataszteri 

tisztajövedelmet 175 —180000 koroná-

val kell fölemeini, hogy 20 százalék 

mellett megmaradjon a mai 169000 

koronás földadó alap. 

Látszatra nincsen is ebben semmi 

injuria. Mert úgy tetszik, mintha min-

denki ugyan azt az adót fizetné, amit 

eddig fizetett. Csakhogy megint más-

hol van az ¿gazság s épen ebben dom-

borodik ki a mostani osztályozásba^ 

egetverdeső igazságtalansága az, íitp.i 

csakugyan guta ütésre megy. 

A helyzet az, hogy Szentesen van 

50.000 hold szántó, amelyből eddig 

4-000 hold tartozott az első, 4-000 

hold pedig a hetedik, nydlcadik osz-

tályba. A különbözet ezeknél jelent-

kezik legerősebben, mert ezek érint-

hetetlenek. Az első osztálynál nem lé-

vén magasabb osztály, azt nem emel-

hetik ; a hetedik, nyolcadik osztályba 

sorozott terméktelen területeket pedig 

még a legvadabb lelkiismeretlenség-

gel sem lehet magasabb osztályba 

sorozni. 

A második osztályba sorozott 

földeknek az első osztályba való át-

helyezése mindössze 2 %-ot hozna be. 
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Marad tehát a III. IV. V. és VI. osz-

tályba sor^o t t 35.000 katasztrális 

hold. Az ezekbe az osztályokba so-

rozott földeknek egy-két osztállyal 

följebb sorozása behozza sőt meg is 

tetézheti a földadóban előállott 5 és 

fél százalékos különbözetet s mint ez 

eddigi osztályozások mutatják a leg-

képtelenebb és kétségbeejtőbb emelé-

sek egy, két, sőt három osztállyal is 

magasabb osztályba való sorozások is 

történtek. 

Mi lesz ebből ? Vegyük egész hi-

degvérrel tudomásul, az lesz, hogy 

míg azok, akiknek első és másod osz-

tályú földjeik voltak kevesebb adót 

fognak fizetni, mint eddig, a külön-

bözetet pedig meg fizetik azok, akik-

nek most III. IV. V. VI. osztályba volt 

sorozva a földjük s az I. II. III IV-be 

kerülnek. 

Ha nem volna nagyon komoly a 

dolog, szatirát lehetne írni róla; de 

bár igyekszünk tárgyilagosak maradni, 

lehetetlen ezzel a dologgal szemben 

a hidegvért és a nyugodt előkelőség 

hangját tanúsítani. Mert valami ke-

mény arculcsapását kell látnunk az 

igazságnak abban a tényben, hogy a 

2 0 % " o a adókulcs melletl nem apadni, 

de emelkedni fog egyeseknek, a na-

gyobb tömegnek az adója azért, mert 

néhányan tényleg előnyhöz jutnak. 

Nem kisdolog ez, amelyen keresztül 

lehet nézni, annál kevésbbé, mert a 

város panaszainak egy előkelő kijelen-

téssel, hogy minden rendben van, 

egyetlen szava nincsen megdöntve. 

Megdöbbentő ez a dolog s nem a 

felháborodás, de az igazság szava 

mondatja velünk azt, hogy ha, mint 

látszik, a cél a jelenlegi adó alap fen-

tartása, szédítő képtelenséggel maga-

sabb osztályba rakni minden parcel-

lát, akkor miért nem számítják ki az 

egészet a kataszteri felügyelőségnél, 

miért nem csinálják meg az egészet 

otthon, hiszen egyre megy az egész, 

mindössze az a különbség, hogy a 

város igy kénytelen napidijakat és fu-

vardijakat is fizetni s ezzel megte-

tézni a polgárság adó terheit. 

Mi ugy véljük, hogy egy csöppet 

nincsen rendben a dolog, a város pol-

gárságának egyetemes érdeke, hogy ne 

maradjon ennyiben. Minden adó fáj-

dalmas, de még az adóemelést is 

jobb szívvel tűri el az ember, mint 

azt, hogy kisebb adókulcs mellett 

Jegyen kénytelen esetleg kétszeresét és 

háromszorosát fizetni a régi adónak, ami-

kor az adó ku'cs még magasabb volt. 

Mi hisszük, hogy a város képvi-

selőtestülete megtalálja majd az utat 

és módot arra, hogy ebben a kérdés-

ben a város polgárságának erdekei 

szempontjából legyen minden rendben. 

HÍREK 
— Egy utca megnyitás. A város 

fejlődése szempontjából nagy jelentő-

ségő az az utcanyitás, amely a vasút 

felé vezető forgalom jelentékeny részét 

eltereli a Kossuth-utcáról, rövidebbé és 

egyenesebbé teszi a kiijutást különösen 

a gyalogosoknak Arról van szó, hogy a 

Nagy Ferenc féle telken kérészül egy 9 

méter széles utcanyilik meg a Jeleni! 

féle vendéglőig, mint Jövendő-utca egye-

nes folytatása be a Kossuth-térig. En-

nek az utca nyitásnak a legjelentéke-

nyebb része az, hogy mindez a két ér-

dekelt háztulajdonos áldozatkészségé-

ből történik. Nagv Ferenc és Kanász 

Nagy József telkeikből ingyen engedik 

át a szükséges területeket s kötelezik 

magukat arra, hogy szeptember 30-ára 

egy gyalogjárót létesítenek s két éven 

belül lebontják az átengedett területen 

levő épületeket s igy két éven belül ez 

a fontos és nagy jelentőségű utcanyitás 

a város minden áldozata nélkül meg-

történik. 

— Pintér Imre és Parlagi korné-

nélia müvészestélye Nem emlékszünk 

rá, hogy mikor gvült olyan rengeteg 

közönség össze a Tóth Józseí-szinhaz-

ban mint tegnap este, Mikoi Pintér 

egyetlen színházi estél vét tartotta. A 

zsúfolt nézőtérre pótszékeket kellett al-

kalmazni és igy nagyon sokan jegvnél-

kül maradtak Az előadás kitűnő han-

gulatban zajos tapsok között folyt ie s 

az összes szereplők élükön Parlagi kor-

néliával Sarkadi Aladár és Pintér Imré-

vel egymást iparkodtak felülmúlni. A 

kitűnően sikerült estét tekivtettel a ki-

maradottakra, ma este megismétlik Je-

gyek egész nap válthatók a színházi 

pénztárnál. 

— A földnépéhez ! E cím alatt ala-

irás nélkül egv kiáltványt osztogattak 

tegnap Szentesen, amelyett a Világosság 

könyvnyomdában nyomattak Budapesten 

A kiáltvány a jelen politikai helyzettel 

foglalkozik s erős szavakban kel ki a 

a legutóbbi események ellen s arra hívja 

föl a földmunkásokat, hogy a hatalmi 

erőszakra, amelyet Tisza gróf és a kor-

mány csinálnak, aratósztrájkkal felelje-

nek A kiáltványt a rendőrség, minthogy 

annak elkobzását az egész ország terü-

letére elrendelték — elkobozta 

— Mozgókép a vásártéren. Az 

Adler-féle mozgókép vállalat, amely 

nem régiben már volt Szentesen, hosz-

szabb tartózkodásra Szentesre jött s a 

vásártéren felállított sátorban fogja elő-

adásait ma estétől kezdve tartani. A 

legelső rangú újdonságokat fogja be-

mutatni, felhívjuk rá olvasóink figyel-

mét. 

— Virágestély. A szentesi iparos-
ifjak önképző-köre június 30 án az ipar-
testület összes termeiben virágestély, 
szerpentin és világpostával — 1 kor. be-
lépődíj mellett reggelig tartó táncmulat-
ságot rendez, melyre a táncolni vágyó 
kisasszonyok felkéretnek, hogy minél 
több virágot szíveskedjenek az egylet-
helyiségbe az nap beküldeni, amiért a 
rendezőség nyilvánosab mond köszö-
netet. 

— Öngyilkosság. Papp Sándor 08 

éves, Jókai-utca 111. szám alatti lakos 

pénteken délelőtt felakasztotta magát. 

Mire megtalálták már halott volt. Az 

életunt öregembert gyógyíthatatlan be-

tegsége vitte végzetes tettére. 

— Hirtelen halál. Kenyeres Mihály 

a temetőben dolgozott szerdán, fü-

vet kaszált. Este amidőn hazafelé ba-

i lagott a báfrán Mihaly-utcában össze-

esett s a lábaszárából ömlött a vér. 

Mire hazavitték halott volt. Az orvosi 

vizsgálat megállapította, hogy Kenyeres 

viszértágulasban szenvedett s ez a na-

gyobb viszér elszakadt a ballábában, ez 

okozta az elvérzést. 

— Borongás. Napok óta borongós 

az időjárás. A meterológiai jelzések sze-

rint . változatlan felhős időjárás, néliol 

zivatarok várhatók. Különösen nyomott 

volt a levegő tegnap reggeltől kezdve 

állandóan. Esti öt órára beborult egé-

szen s minden pillanatban lehetett várni 

az esőt. 

— A »Vasárnapi Újság« június 23-

iki szamába Vadasz Miklós rajzolt pom-

pás illusztrációkat a főrendiház június 

lo-iki nevezetes üléséről. A többi képek 

tárgyai: Zala György műtermének és 

egzes nevezetesebb műveinek képei, egy 

képsorozat Norvégia természeti szépsé-

geiről, a cirkveuicai László-gyermekott-

hon, a stockholmi olimpiai versenyek 

előkészületei, Zombori és Csiky Gergely 

és Fábián Gábor aradi szobrai, a stein-

l'eldi lópor-robanás. Szépirodalmi olvas-

mányok Szemere György regénye, Szől-

lősi Zsigmond novellája, Jakab Ödön és 

Majthényi György verse. Egyéb közle-

men) ek. Ábramám Ernő cikke Farkas 

Aliiért hortobágyi biztosról (arcképpel), 

Rubinstein, a pöstyéni sakkrersen győz-

tese arcképe s a rendes heti rovatok : 

Irodalom és művészet, sakkjáték, satöbbi 

A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára ne-

gyedévre öt korona, a »Világkróniká»-

val együtt hat korona. Megren-

delhető a »Vasárnapi Újság* kiadóhi-

vatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-

utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 

a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 

a magyar nép számára, félévre két ko-

rona 40 fillér. 



2. oldal. SZENTESI LAP 50 szátn. 

Anyakönyv i kivonat. 
— junius 16—23-ig. — 

Születtek. László Margit, Juhász 

Franciska, Miskolci Gyula, Szabó Péter, 

Farsang Anna, Fejős Imre, E Kovács 

Ferenc, Varga Lidia, Vass Mária, Tóth 

Róza, Német Frzsébet, Székely Juliánná, 

Török Ferenc, Fülöp Margit. 

Eljegyzés: Égető István Dobos Li-

dia, Fekete Bálint Szűcs [Mária, Dudás 

Szabó Dániel Török Mária. 

Házasságot kötöttek Tari Sándor 

Rácz Juliannával, Halász Mihály Szo-

boszlai Szabó Eszterrel. 

Elhaltak: Kovács Lidia 31 éves, 

Zeke Juliánná 38 éves, Kábela Ilona 34 

éves, Sándor Imre Gi éves, Süli Vero-

nika 66 éves, Jordán Sándor 86 éves, 

Sípos Miklós 58 éves, Pataki Eszter 25 

éves, Mihály Juliánná 87 éves, Kenyeres 

Mihály 68 éves, Pataki András 73 éves, 

Pap Sándor 68 éves. 

— M B — M H — — 

Kiadja : 

Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

378/1912. végrh. szá"m. 

A wr 
A 

N a g y i é n 
özv. Sarkadv Nagy 
Ferenczné Bariba 
János útca 5. sz. 
alatti lakosnak 25 

hold földje a kunszentmártoni köves üt 
mellett — teljesen jokarban lévő epü-
letekkel és műkúttal ellátva eladó, vagy 

haszonbérbe kiadó. 

Eladó ház 
IV. kerület Nagyörvénv-utca számú 

ház, mely udvarban az artézi kút be-

vezetve van, — kedvező fizetési leltete-

lek mellett eladó. 

Eladó gőzmalom 
egv 36000 lakosú varosban, finom őrlésre 
és fateleppel újonnan berendezve — 
betegség miatt — kedvező fizetési telté-
telek mellett azonnal eladó. A feltételeket 
meglehet tudni 1. ker. Baró Haruckerút, új 
csendőrlaktanya mellett ifj. FAZEKAS 

ANTAL lisztűzleté ben. 

Sándor Lajosnak 
kitünőminőségű Nagynyomáson levő két 
házi föidje azonnal eladó — Értekezhetni 
a tulajdonossal kisérútca 58. sz alatt. 

Eladó hereföid. 
Török Imrének magyar Teésen 3 hold 

hereföldje terméssel együtt szabadkéz-

ből eladó, értekezni lehet II. ker. Jókai-

utca 83. szám alatt. 

Eladó ház 
Katái Pal József 111. ker. Zrinyi-utca 24. 

szumu háza eladó, értekezni a fenti sz. a. 

veresi i n r u e u i i e u _ 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel 

közhírré teszi, hogy a szentesi kir. járás-

, bíróságnak 1907. évi V. 739 11. számú vég-

zése következtében dr. Ardó Alfréd 

ügyvéd által képviselt Révai tertvérek 
1 irodalmi intézet r.-t. bpesti cég javára 

I 570 kor. 60 f. s jár. erejéig 1908. évi 

! szeptember hó 16-an foganatosított ki-

elégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 

1110 koronára becsült következő ingó-

ságok, u. m. házi bútorok nyilvános ár-

verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. 

járásbíróság 1909-ik évi V. 869/21. számú 

végzése folytán 479 kor. 85 fill. tőkekö-

vetelés hálr., ennek 1903. január hó 1 

napjától jaró 5 százalékos kamatai, egy-

harmad százalékos váltódij és eddigi 

összesen — kor. — fillérben bíróilag már 

megállapított költségek erejéig, SzenJ 

te*en, Rákóci-utca 44. sz. a. leendő meg-

tartására 191'J-ik évi juni.is hó 25--ik 

napjanak déleiótii 10 órája határidőül 

kitűzelik és ahhoz a venni szándékozók 

ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok 1881. évi LX. 

tc. 107. és 108. £-ai élelmében készpénz-

fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek» 

szükség esetén becsaron alul is elfognak 

adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in-

ingóságokat mások is le- és íelülfoglalt-

tatták és azokra kielégítési jogot nyer-

tek volna, ezen árverés az 1881. évi XL 

tc. 120. § értelmében ezek javara is elren-

deltetik. 

Keit Szentesen, 19i2. evi junius hó 

lu-ik napjan. 

Végh Sándor , 
kn ;>»r végrehaj tó 

\ o t f v e s i i n i r e 
örököseinek eperjesi 10 hold kitűnő 

minőségű herének igen alkalmas földjük 

kedvező fizetési teltételek mellett eladó. 

Értekezni lehet III. ker., Simonvi Ernő-

utca 27. és Nagykirályság 138. sz. a. 

Piti J ánosnak 
Donáton (köves út, vonat megálló helv 
közeiében) húsz és félhold kitűnő földje 
a rajta levő tanyaépületekkel együtt el-
adó, értekezni lehet 111. ker. Lakos-utca 

42 szám alatt 

ABLAKOK, 
egy darab egész és egy darab fél tokos 
ablak e l a d ó . Bővebbet e lop kiadó-

hivatalaba. 

Hirdetések olcsón felveíeínek 

IVirdetiftiéviy. 
A régi járásbirósági épület lebon-

tása folytán az ebből kikerült tetőía-
anvagok, ajtók, ablakok és padozat f. 
évi június hó 24-én d. u. 3 órakor a 
helyszínen el fog adatni. 

Szentes, 1912. június 19. 

Kalpagos, 
g.-tnok. 

N 
ÉVJEGYEK és igen Ízléses lakodalmi 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B, utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bérház. 

OKAI ESZTERNEK Alsórét 48 
szám alatti 5 hold földje ked-
vező fizetési feltételek mellett 
eladó. Értekezhetni a tulajdo-
nossal ugyanott. 

K a j á n o n 
e g v va^y 
t ö b b da-
rabban is 
e l a d ó 

Éretkezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel 

Alkalmi vétel. 
Egv öt éves 8-as erős, te'jescn jó-

karban levő Shuttlewort cséplőgép és 
egv keveset használt 6 lóerős fekvő ben-
zinmotor a mely minden nagyobb gaz-
daságba nélkülözhetetlen és egy 16-os 
Lankeszter vadászfegyver sürgősen min-
den elfogadható árért eladó Alkut kötni 
lehet Depszer Károly megbízottal. 

Külön udvarrul 
ket szobás lakást 
keresek, cim a ki-

adóhivatalba. 

Egy tanuló felvétet, Gruö-
miiller József fodrásznál. 




