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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre4 R, negyedévre 2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
iélévre 6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

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

küldemények hirdetési é6 előfizetési dijak. 

Szentes jövője. 
Csordajárásaink. 

Egymást követő cikkeimben arra 

forditok legnagyobb gondot, hogy a 

tényleges helyzettel szembe áMitsam 

azokat a követelményeket, amelyek el-

hárithatlanul ránehezednek a város 

háztartásaira s a mind súlyosbodó 

pénzügyi helyzet javításának módo-

zataira mutassak rá. Teljes őszinte-

séggel, hatásvadászat nélkül, rideg 

valóságokat igyekszem egybekapcsolni 

és számszerű adatokkal bizonyítani 

azt, hogy akkor amidőn teljes lemon-

dással beszélünk a mind jobban ne-

hezedő közterhekről, amidőn szinte 

megdöbbenéssel látjuk, mint nő a vá-

rosi háztartás költségvetése évről-évre ' 

százezrekkel, — hogy akkor volta-

képen csak a jelennek okoskodunk, 

csak a tényleges helyzettel számolunk 

és nem tűnik szemünkbe az, hogy a 

tényleges helyzeten módunkban van 

változtatni, de föl kell vennünk a har-

cot fa legmegülepedettebb hagyomá-

nyokkal szemben is a gyakorlati ered-

ményekért, az előnyökért, amelyek a 

maguk kihatásukban az egész város 

nagy egyetemét érintik. 

A helyes városi politikának a sark-

köve ez s amidőn a város jövendő-

jéről van szó, akkor egynek kell lenni 

mindannyiónknak abban a gondolat-

ban, hogy a város fejlesztése érdeké-

ben egyetlen lépést is, bűn volna el-

mulasztanunk; de kötelességünk épen 

ezért minden rendelkezésünkre álló ; 

erőforrást kimeríteni s legutolsónak 

hagynunk a pótadót, amely a maga 

közvetlenségével nem ritkán arányta-

lan terheket rak azokra, akikre az 

alkotásokból és létesítményekből semmi 

előny nem háramlik. 

Irta: S i m a L n s z l ó . 

A csordajárási földek kérdése 

mindannyiónkat érdekel. Ma előnyt — 

olyat, ami értékes, hasznos, ami akár 

közvetett akár közvetlen formában 

nyilvánulna meg — nem élvez belőle 

senki. Kárát, azt látjuk mindannyian 

abban az adó koronánként fizetett 

legalább 16 fillér községi pótadóban, 

amely a csordajárások fentartásának 

folyománya. Így mondom, mert igy 

van. Határozottan merem állítani, hogy 

az a körülbelül 30G tehéntartó, a 

kinek tehenei számára az az 1100 ' 

holdas sétatér van föntartva sem élvez • 

semmi értékes hasznot, sőt inkább ' 

ráfizet erre a dologra, mert ha a meg- I 

fizetett szájbérre rászámítja a maga- 1 

sabb adópercentet, már többet ad ki \ 

tehene után, mintha othon takarmá-

nyon tartaná. Ez áll a kisebb adófize-

tőkre. a kűlönbbSég mindössze az, 

hogy az utóbbiaknak esetleg egy csor- j 

dára kiváltott tehene két-három te- j 

héntartási költségébe kerül. 

Épen ezért a múltkori fejtegeté-

seimre hivatkozva -- vétek a város 

ellen, vétek önmagam ellen a mai 

rendszer föntartá^a. Be kell azt lát-

nunk, hogy aminek hasznát nem, de 

kárát, nehéz nyomasztó kihatását érez-

zük, azt nem szabad fentartanunk, 

ha áldozatot hozunk meg valamiért, 

annak lássuk az előnyeit, de tudván-

tudva egyetlen]árva fillért ne dobjunk-

ki a veszendőbe. 

Kíváncsiak vagyunk arra, vajon 

mi jogosultságát állithatja bárki is I 

annak, hogy akár nekem, akár más 

szentesi polgárnak, miért kelljen éven- ' 

kén 1 5 — 1 6 % községi pótadót fizet-, 

nem azért, mert Szentes város a csor-

dajárásnak szentelt 1100 hold földet, 

amelynek kiosztott legelőjén három-

négy hónapon keresztül 54-0 tehén 

döngétlen s ábrándozik azon, hogy 

jobb volna a zabló mellett hereszé-

nát ropogtatni. Vajon ki és minő jo-

gosultságát állítja annak, hogy Szen-

tes város polgársága okvetlenül kény-

telen legyen 1913 január 1-től kez-

dődőleg 100 %-ot meghaladó pótadót 

fizetni akkor, amidőn a kezében van, 

hogy a csordajárások megszüntetése 

által esetleg a mainál is előnyösebb 

helyzetet teremtsen magának? 

Mert — amint erre elsőcikkem-

ben rámutattam — nem lehet be-

szélni a dolgok helyes értelmezésével 

szarvasmarha tenyésztési érdekekről. 

Erről nem csak hiábavalóságokra — 

elkötött nehéz pótadóról, mert min-

den fillért, amit a csordajárás fentar-

tásáert kell fizetnünk pótadóba, hiá-

bavalóságra. eredménytelen, gyakor-

lati értéknélkül való semmiségre 

megy el, mert hiszen a nagy áldozat 

dacára a csordajárási tehenek száma 

évről-évre százas szérákkal esik vissza-

700—600—500. 

De rá mutathatok arra is, hogy 

ha rendes számítás mellett minden jó-

szágra egy kis hold legelőt kell szá-

mítani, vajon az 540 tehénnek miért 

kell 1100 hold legelő, vagyis 560 holddal 

több? S a külön fajta marháknak, minek 

kell külön csorda, mikor a piros-tarka te-

henek aárom-negyede meddő marha? 

Hiszen lényegbe vágó dolog ez s 

az utóbbi épen a szarvasmarha te-

nyésztés szempontjából, ha az egy 

tehénnel és annak egy borjával való 

fényűzést bátrak vagyunk szarvas-

marha tenyésztésnek nevezni. 

Ne számítsunk a huszadik szá-
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zad második éviizedét a múlt század 

közepéhez. Amit lehetett, talán kellett 

is akkor tennünk, azt nem lehet ma. 

A kulturáért hozandó köteles áldoza-

tot nem szabad függővé tennünk ^ósdi 

szokások kultiválásától. Ha egyebet 

nem, de azt meg kell tennünk, hogy 

a ledelő területét le szállítjuk a tény-

leges helyzetnek megfelelően: még 

így is nagyon nehéz tízezreket men-

tünk meg a kulturának, a város hala-

dásának. S ezt meg kell tennünk a 

legrövidebb időn belül, még az idén 

— mert ezt parancsolja a város ér-

deke, ezt parancsolja, az, amit ennek 

a cikksorozatnak élére irtam: Szentes 

jövője, 

A tejérfékesifési 
országos szövetség. 

Az országos szövetkezeli kong-

resszus, mely az ország összes altru-

ista szövetkezeteinek a részvételével 

október 24-én ül össze Budapesten» 

rendkívül nagy fontosságú kérdés ren-

dezését tűzte ki napirendjére, mely a 

városi fogyasztó közönség ép ugy ér-

dekli, mint a falusi termelőket. Arról 

van szó, hogy a városok jó és elég 

tejjei való ellátását a falusi termelők 

szövetkezése utján fogják keresztül 

vivni országszerte. 

Mig a külföldön a városok tejjel 

való ellátása biztosítva van, nálunk 

a mostani drágaságban még a tej sem 

biztos tápláléka a közönségnek, mert 

rossz és kevés. Ezen a bajon akar 

segitnei a kongresszus a tejértékesités 

országos .szervezésével, a tejszövetke-

zetek alakítása és talpraállitása utján 

Hitelszövetkezeti és fogyasztási 

szövetkezeti mozgalmunknak a sikere 

ebben leli magyarázatát, hogy amint 

néhány falusi szövetkezet alakult 

azok rövidesen egy központ körül 

csoportosultak. Ujabban az állatte-

nyésztő szövetkezet gyors terjedése is 

azt igazolja, hogy a szövetkezeti moz-

galom csak központosítva ér el ered-

ményeket. Ezekkel szemben 600 tej-

szövetkezetünk van már, de országos 

tejszövetkezeti központ még mindég 

nincs s országrészi központ is alig 

egy-kettő működik, amelyek mind-

össze 50—50 tejszövetkezet működé-

sét kisérik tanácsadó és ellenőrző fi-

gyelemmel. Ki kell emelnünk a mo-

soni és baranyai tejszövetkezetek 

példás vezetését, ami ugyancsak an-

nak köszönhető, hogy a mosoni és 

pécsi központi egyesület gondjukat 

viseli. 

A városi szociálpolitika ma már 

oda jutott, hogy a városi lakosságnak 

tejjel való ellátását mindenképen biz-

tostani akarja. Ha a termelők ezt in-

tézményileg nem biztosítják, akkor a 

városok — tehát a fogyasztók közü-

letei — maguk állítanak fel tejcsar-

nokot. Ez esetben azonban a terme-

lők hátrányában lesznek s kénytele-

nek leszének a városi intézmények 

rendelkezéseit követni. 

Mindenképen elérkezett tehát az 

az idő, hogy tejtermelő gazdánik ér-

dekében a tejértékesités ízervezése a 

tejsző vetkezeti kö/.pont felállításával 

együtt komoly ténnyé váljék. 

Előlünk van a szomszéd példa, az 

osztrák gazdáink pompás intézmnye? 

mely egész Bécset ellátja tejjel. Es ez 

intézmény a Niederösteireichische Mol-

kerei (Alsóausztriai tejközpont), mely 

ELSŐ SZENTES I KEWYÉR6YAR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
U O R G M I 

elsőrendű, jóminőségu méter-

mázsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f-

Takarmányliszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

izemen tengeri és 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
LlMxlek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

Párkorpa 
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 szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár f U t 

a maga 80 ezer liter tejszükségletét 

kizárólag falusi tejszövetkezetitől szerzi 

meg. Ezt a nagy tejmennyiséget 124-

tejszövetkezet szolgáltatja, amelyek, 

ben 7000 kisgazda szövetkezett. S jel-

lemző azon kifogásokkal szemben, 

hogy a falusi gazdák nem eléggé meg-

bízhatók a tej minőssége szempont-

jából az a körülmény, hogy ezen tej-

központ áital szállított tej kifogásta-

lan, átlagos zsírtartalma 3*68 százalék 

ugy, hogy általános népszerűségnek 

örvend s az üzem képes a közönség 

keresletének eleget tenni. 

A tejszövetkezetek központosítá-

sánál azonban szét kell választani a 

tejértékesités és a szövetkezeti ügy és 

könyvvitel kérdését. Nem szükséges 

sőt tán nem is lehetséges az, hogy 

mindként feladat keresztülvitelére, t. i.> 

az értékesítés központi szervezésére 

és az ügy és könyviteli felügyeletre és 

ellenőrzésre is egy és pedig országos 

központra bizza a szövetkezetek szer-

vezését, útbaigazítását, ellenőrzését és 

felügyeletét az ügy- és könyvvitel 

terén. 

De hisz épp a szövetkezeti kong-

resszus feladata, hogy a kivitel mó-

dozatait megállapítsa, miután abban 

az elvben, hogy a központosításra szük-

ség van, mindnyájan megegyezünk, a 

kik szivünkön viseljük, hogy a szö-

vetkezeti eszme ezen a téren se vall-

jon kudarcot. Azért ezen a helyen na-

gyon is tartjuk célszerűnek, hogy a 

Központosítás kérdésével részleteiben 

is bőven foglalkozzunk s eléje vág-

junk azon szakszerű terveknek ame-

lyeket a kongresszus előadói előter-

jesztenek. 

Itt csak annyit kell megjegyez-

nünk még, hogy a központosítás ke-

resztülvitelénél remmiesetre sem sza-

bad veszni hagyni az ügy érdekében 

a tejszövetkezeti mozgalom eddigi 

támaszait, a Magyar Gazdaszövetség 

támogatását s különösen a kitűnően 

bevált vidéki központokat, mint a 

mosoni szarvasmarha-tenyésztő Egy-

letet, a baranyamegyei Tejszövetkeze-

tek Szövetségét, amelyek értékes mag-

vai lehetnének az országos szervezés 

további folyamatának. 

Szövetkezeti vezetőinknek s a 

szakköröknek a figyelmét már most 

kell, hogy felkeltse a szövetkezeti tej-

értékesités emez életbevágó kérdése, 

hogy a kongresszus korszakalkotó 

munkát végezhessen, állattenyészté-

sünk felvirágoztatása érdekében is. 
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HÍREK 
— Egyházi közgyűlés. A szentesi 

evang. egyházközség e hó 2l-én, vasár-

nap d. e. 10 órakor rendkívüli egyházi 

közgyűlést tart, hogy képviselőit az au-

gusztus 6-án Hódmezővásárhelyen tar-

tandó egyházmegyei közgyűlésre meg-

válassza. A közgyűlés illetékes tagjait ez 

úton is meghívja tisztelettel az el-

nökség. 

— Horváth Mihály szobra. Az alis-

pán értesiti a városi tanácsot, hogy a 

Horváth Mihály szoboralap javára 3^33 

koronát utalt ki a vármegyei kultura 

alapból. 

— Búcsúzik Jeszenszky Károly a 

helybeli evang. egyház derék segédlel-

késze, Salgótarján rendes lelkészévé 

megválasztatván, legközelebb iktattatik be 

uj állásába. A szentesi gyülekezet kö-

zönségétől most vasárnap délelőtti be-

szédjével búcsúzik el. 

— Dicsőszentmárton kérelmei' 

Nagyközségből most alakult át várossá 

az erdélyi Dicsőszentmárton. Az uj vá-

ros egész sorozatát kéri városunktól a 

szabályrendeleteknek. Nevezetesen kér : 

korcsma, bérkocsi és közrendi szabály-

rendeleteket. A tanács a kérelemnek ter-

mészetesen eleget tesz. 

— Felfüggesztett rendőr. Szabó 

István lovasrendőrt, aki a mult pénte-

ken a Rákóczi-utcán át kivontatott 

cseplőgépck mellé a közbiztonság fen-

tartása végett volt "kirendelve s a villa-

mosvezeték elszakitását nem jelentette, 

a polgármester állásától felfüggesztette-

— A megmentett öngyilkos Bo-

nus Piros, 20 éves leány, cseléd volt 

Rúzs Molnár Lajos derekegyház oldali 

202. számú tanyáján. A leányt valami-

ért megdorgálták s e miatt felakasztotta 

magát a sertés ól padláson. Dolvány 

István béres azonban észrevette a leány 

szerencsétlen tettét és levágta a kötél-

ről. Az elalélt leányt behozta a várme-

gyei közkórházba, ahol magához téri-

tették s ma már minden veszedelmen 

tul van. 

— Egy kis pénz. Egy kis pénzt ka-

pott a város az élő Tisza halászatának 

haszonbérlete cimén 52 K 93 f-t. 

— Tűz. Kun Gábor I. ker. Szemere-

Bertalan-utca 9. számú házának nádte-

tejébe valaki ü?zköt vetett. A tüzet a 

gyorssegély eloltotta. A kár 40 korona, 

mely biztositás utján megtérül. 

— Veszettség Csongrádon. A cson-

grádi járás főszolgabirája arról értesiti 

a várost, hogy Csongrádon a kutyák 

közt veszettség lépett fel járványosán. 

— A pervesztett város. Halász Já-

nos volt Petőfi-szállodai bérlővel a vá-

ros peiben volt. A per most ért véget s 

a várost 1843 K. 25 f. megfizetésében 

marasztalták el. 

— A vásártéri mázsa A vásártéri | 

mázsakezelő Vass Imre tudvalevően le- | 

mondott állásáról. A helyére kinevezett 

Böszörményi Lajos, kedden délután vette i 

át hivatalát. 

— Levél áll a házhoz De nem ám 

öt pecsétes pénzzel bélelt levél, hanem 

intő cédula lesz benne, ha augusztus 15-ig 

be nem fizetjük az adót. Jó lesz tehát i 

igyekezni mindenkinek, hogy aug. 15-ig 

rendezze adóját, mert hiszen kedves az | 

a levél ha jön, de nem ám az adóhi- | 

vataltól. Levelet kapott a városi adóhi- ; 

vatal is, a felsőbbségtől szigorú levelet, j 

hogy most már irgalom nélkül hajtsa 

az adót és ez szüli majd azt a sok kis 

levélkét, melyekkel a hátralékosokat tisz-

teli meg az adóügyi tanacsnok. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Eladó ház és üzlet. 
Szelevény községben (3500 lakosú) 

egy borbélyüzlet házzal 
együtt, mely áll 2 szoba, 1 konyha, ka-
mara és egy üzlethelyiségből, ártéziviz-
vezetékkel eladó Az egész községben ez 
az egy borbélyüzlet van. — Bővebbet a 
a Szentesi Lap kiadóhivatalában. 

Félix-

téli és nyári gyógyhely 
.Nagy várad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjábrn 

csúz (reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyulla-
dások, méhtiurut, medencebeli 
sejtszivetlob és izzadmányoknál. 

Ivógyógymód alakjában 

idült gyomorbántalmaknál, makacs 
székrekedésnél, máj és epehólyag 
betegségeknél, sárgaság és epe-
köveknél meglepő gyógyhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos éllap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálya, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távirda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij n incs! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

UTORO Hl 

1 
Hálók, ebédlök, ur l szobák, s z a -
lonok, teljes szá l loda , kávéház, 
vendéglő és kas té lyberendezések, 
v a s - és rézbutorok, szőnyegek, 
függöuyök, cs i l lárok és zongorák 1 

l készpénzért vagy rendkívüli I 
• előnyős fizetési feltételekkel • 

i l 
I D i s z e s nagy butoralbum 1 korona. 1 

1 Te l jes berendezésnél utazó min- 1 
1 tákkal d í jmentesen bárhova megy. I 

Modern Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV-, Gerlóczy-utca 7. szám 

(központi városház mellett). 

F ö l t l c l a c l á s . 
130 hold pankotai szántó és kaszáló 
föl kedvező fizetési feltétel mellett, 
örökáron eladó. Egyezséget lehet kötni 
Benko Józseffel, Kisgörgős-utca 25. sz. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni , hogy réz- és vas-

butor-gyáramat A radon , J ózse f fó-

herceg-ut 11. sz. és Karo l ina-utca i 

sa rokházba he lyeztem át, aho l 

péz-,vasbutoraliat 
a legegyszerűbbtő l a l e gmode rnebb 

k iv i te lben készítek. 

R a k t á r o n tar tok rézágyakat , 

mosdóasz t a l oka t és é j je l i szekré-

nyeket má r v á ny l a ppa l , toi l letteket, 

ruha fogasokat és ka rn i soka t és 

m inden f é l e rézáruka t , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybeté teket és kocsi-

üléseket , gye rmekágya t és gyer-

mekkocs i ka t , kert i berendezéseket , 

t ű zmen tes pénzszekrényeket , rugó-

kat és r uganyos á ruka t és kü lön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

Borai Károly 
réz- és v a sbu t o r gyáros . 

Eladó föld. 
Váradi Anta! Eperjes 19. szám alatti 35 
hold szántó földje a rajta levő gazda-
sági épületekkel együtt eladó, esetleg 

kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 



SZENTESI LAP 57. szám. 

i i i m : í h i i 

á l t a l á n o s biztosító részvénytársaság 

Részvény t őke «©OOOOO korona. 
Elnök: Gróf KÁROLYI IMRE. 

Igazgatóségi kiküldött: 

Ráró FEJERVÁRY IMRE 

A választmány elnöke: 

Gróf TISZA KÁLMÁN. 

A társaság kartellen kivül áll. 

Elfogad: 
tűz-, 
élet-, 
baleset-, 
szavatossági-, 

betörés-, 
üveg-, 

jég- és 
állat-

biztosításokat dögvész ellen fis. 
OLCSO DIJAK és ELŐNYÖS FELTÉTELEK MELLETT. 

Helybeli főügynökség: 

Szentesi Mezőgazdasági ipar és Kereskedelmi Bank R.-Társaságnál 
hol mindennemű kölcsönügyletek a legelőnyösebben bónyo-

littatnak le. 

f^j/fH .T. . T. .T. -T. .1. ÍT. ^ L . 1 .T. . |. . T. .T. .T. X 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24 a szánni telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség és megrendelőim szives tudo-
mására hozni, hogy az ezelőtt IV. kerület V a s s - u t c a 2. s z á m a l a t t volt 

asztalos-iiiiiliclyeiiiet 
ftáíráii.T Miliály-iilCA 40. §z. alá 
a s a j á t házamban A r # É | i m d és úgymint eddig, ezen-
(Nyiri-közén lejövet) v A l C I H i l l tu i is a z lesz a törekvé-
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal ssives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkakai, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehető 
legjutányosabb árban készítek. Költségvetéssel dijtalanul szolgálok. — B o 1 t-
és m é s z á r s z é k - b e r e d e z é s e k e t a legjutányosabban vállalok. 

Különösen felhívom a figyelmét a j é g s z e k r é n y t a r t ó közönségnek, 
hogy ed- • • ¿ m i » A volt szüksége, Budapestről es 
di<< — ha " J 1 ^ más nagyobb vidéki varosak-

« ¡ Ü ^ S J S i S Í Í is most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehető lcgjuta-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

A nagyérdemű közönség eddigi 
bizalmát megköszönve és azt továbbra 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

! Már az ez idő szerint általam készíteti m 
| hető IV. ker. Soós-utca —. szám alatt S i p o s 

Loiass liiijo* 
épület-, bútor- és jégszekrény-asztalos. 

^ jégszekrény ^ megtekint-
s t v á n mészárosnál. 

Ertesitem 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajálörlésü 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 nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 
1. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

Munkások kerestetnek. 
Artézi kút vállalathoz 4 vagy 6 

ügyes fiatal embert állandó alkalmazásra 
azonnal felveszek. Budai Bálint kútfúró-
mester. 

üzlet-áthelyezés. 
Tisztelettel érlesitem a t. kö- H*" 

zönséget, hogy üzletemet leboi.tás fr" 
miatt a PETÖFI-ÚTCA 6. szám. ifr-
alá, Szabó Mihály úr posta mel-
lett levő hazába (Gunst Lipót űz- gt 
leiével szemben) helyezem f. hó fT 
15-től kezdve, ahol a raktáron 
levő világhírű, legjobb és legtar- Í r 

tósahb: p-

| Rass t Afrana, f f 

Gasser, 

| Central 
4 Bobbin, 

Singer, ^ 
kar ika - f j * 

hajós és : f 
csolna- ; " f 

kos l vr 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában 

4 i a r rogé|i(Pket. > 
a úgyszintén íl* 

^ kerékpárokat, > 
-Í1 kerékpáralkat. 

részeket 

j - kúlsö es belső & I I B B S H I Í - * 
"•í kat áron alól adok el. w 

Í j ; Alföldi kerékpár és varrógépraktár. 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 1 k a -
matú kölcsönét óhajtja kicserélni, for 
dúljon 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, Fazekas flntal 
pénzkölcsön közvetítő. 

Szentes 




