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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

Helyben : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
télévre4 K, negyedévre 2K félévre 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. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Szentes jövője. 
A vdrosiházlartás uj alapjai. 

Aki statisztikaszerü számadato-

kat vár tőlem előző fejtegetésem foly-

tatásaként, csalódva érezheti magát, 

mert én nem statisztikán kezdem. Uta-

lok előző fejtegetéseimre, amelyek-

ben a rendelkezésre ál ló erő források 

j obb kihasználásáról szólottam. Aki 

figyelemmel kisérte azokat, érezheti 

annak az igazságát, hogy a meglevő 

erőforásokban ezrek ál lanak a város 

rendelkezésére, csak ki kell azokat ak-

názni . Nem számitok tul, ha a Kurca-

meder jobb kihasználását , a csorda-

járás, megszüntetését, vasutunk tari-

fájának revízióját s a városi kertészei 

üzleti alapokra való fektetését akként 

állítom be, hogy minimálisan 60— 

70.000 koronával, de még ezt meg-

haladó összeggei emelné a város be-

vételeit. 

Ez az óriási összeg ugy áll ren-

delkezésünkre, hogy szinte csak a ke-

zünket kell élte nyújtani s önmagunk 

ellen vétkezünk, ha nem nyúlunk ér-

tük. S amidőn a meglevő forrásaink 

teljes kiaknázását sürgősnek és fon-

tosnak látjuk, ugyan akxor épen 

olyan fontos, ujabb jövedelmi forrísok 

megnyitásával, a városi házipénztár te-

herviselő képességét fokozni. 

Ilyen ujabb jövedelmi forrásul mu-

tatkozik: az ingatlanok átruházása 

után fizetendő városi 1 °/o-°s 

ték rendszeresítése. Ez az illeték mi-

nimális számítás szerint 25 — 30.000 

korona bevételt jelentene a városnak 

s egyetlen fillér kezelési költséget nem, 

mintsem az 1913. évi január hó 1-én 

életben iépő uj adótörvények értelmé-

ben ennek a pótléknak kirovását és 

beszedését a királyi adóhivatalok vé-
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gezik. A mult esztendőben ennek a | 

városi illetéknek rendszeresítését meg-

tagadta a képviselőtestület s a meg-

hozott határozatnál az elutasító ja-

vaslat megtevőjének fő indoka az volt, 

hogy ez a közvetett adó csak súlyos-

bítja a meglevő terheket. Nem akarom 

azt mondani, hogy ez a lehetetlen in-

dok a legtökéletesebb rövidlátáson ala-

pul, tisztán azt mondom, hogy meg-

nem értésem a helyzet kellő átlátásá-

nak hiányán alapul Aki vesz, vagy 

aki örököl, annál egyáltalán nem tesz 

számot ez az illeték, amely egyszer s 

mindenkorra fizetendő, de igen is szá-

mot tesz az, ha azt az ingatlant ez-

zel az egyszer s mindenkorra fizetett 

1 %- k a I állandó és évenként jelent-

kező 1 0 — 1 2 % községi adótól men-

tesiti. 

A másik nagyjelentőségű községi 

uj adó volna a házbérfillér, amely 

szintén 25—30 000 koronát kitevő jö-

i vedelmet biztosita na s 8 város belső 

fejlesztésének fundamentumát képezné. 

Most van folyamaiban, illetve most 

fog kezdődni a város rendszeres sza-

bályozása, azzal karöltve a város csa-

tornázása, a u űutak és járdák fej-

lesztése, kiépítése. Vnjon honnan te-

remte elő a város ezeket a költsége-

ket, mert az egyes felek hozzájáru-

lásán !ul a várost még tetemeá ösz-

szegek terhelik. A községi adóból ? Ez 

esetben a földadó u'án kivetik a köz-

ségi adót s a föld a legnagyobb mér-

tékben viseli a városrendezés költ-

ségeit s épen legcsekélyebb mérték-

ben az az adóalap, amelynek összes-

sége alkotja a várost s amelynek ér-

ték emelkedése hatványozott mérték-

ben áll egyenes arányban a város ren-

dezéssel és fejlesztéssel — a ház. 

Ez az igazság szinte parancsolólag 

sürgeti a házbérfillérekbe hozatalát, 

mert ez biztositja a költségeknek az 

érdekeltekre való áthárítását. 

Kisebb jelentőségű, de számot 

tevő jövedelmi forrás a szikviz és ás-

ványvíz adó, amely Szentesen föltét-

lenül jelentene 8—10.000 koronát, 

mint amennyit a hasonló adótételek 

mellett a közeli Félegyházán jelent. 

Olyan adó ez, amelyet senki meg 

nem érez amikor fizeti, de amelyet 

mindenki megérez akkor, amidőn az 

adó könyvecskét kinyitja, mert 2— 

3 V0-ot jelent ez is az egyenes adó 

javára. 

Tovább menőleg figyelmet fordít-

hatunk egy talán egészen kis jelen-

tőségűnek látszó dologra : ez a mulat-

ságok, bálák, mutatványok, stb. enge-

délyezéséért fizetendő városi illeték. E 

címen, mert nincsen szabályrendelet 

jóformán, mi jövdelme sincs a város-

nak, mert az a néhány száz korona 

csak egy csepp a tengerben, holott 

ezen a cimen a házipénztár és a vá-

rosi nyugdijalap lagalább három négy-

szeres bevételre számithatna a mai-

hoz képest. 

Hagyatéki ügyben, vagyoni ügyek-

ben, önérdeket szolgáló ügyekben 

ezrekre menő hatósági bizonyitványt 

és egyéb tanúsitványt ad ki a város 

— teljesen díjtalanul. Más városok 

más illetéket szednek és igen jogosan 

szednek az érdekeltektől s a példát 

ezen a téren is követhetné a város, 

mert ez által a közterheknek egy je-

lentékeny részét átháríthatná azokra, 

akik a várostól nyert hivatalos bi-

zonylatokkal öncéljaikat szolgálják, a 
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kik bizonyos előnyökhöz jutnak. 

Imé konkrét alakban előtárva az 

a 150 000 korona bevételi többlet, a 

melyet a maihoz képest a város pót-

adóemelés nélkül előteremthet, amely 

uj alapokra fekteti a város háztartá-

sának mai rendszerét. Uj alapokra, 

egészségesebb és biztosabb alapokra, 

amelyekre lehet építeni, amelyek szi-

lárdabbá teszik a fejlődést, amelyekre 

alapítva háztartásunkat eltűnik költ-

ségvetésünkből az a féltékeny gon-

dosság, amellyel a deficitet leplezzük, 

aminl reá mutattam a legnagyobb ve-

szede':neket rejti magában, mert az 

összeroppanáshoz vezethet. 

Nem tudom, lehet népszerűtlen 

ezekkel az eszmékkel előállanom, de 

az az hogy érzés vezet kötelességet teljesí-

tek vele városom és polgártársaim 

érdekében s ami, ha ma visszatetszik 

az idők multával a teljes megnyug-

vást és megelégedést váltja ki. 

Ötszázezer korona. 
A Kunszentmártoni vasút dolga. 

Es szóba kerül, így nyáridején, 

amikor az ugorka terem a Kunszent-

márton—szentesi helyig érdekű va-

sút is. Az állam vasutak igazgatósága 

keriti szóba. Odfent ugy látszik na-

gyon ráérnek. Legalább erre lehet kö-

vetkeztetni abból a kis irásmüből, 

ami kedden érkezett a városról s ar-

ról beszél kedvesen, hogy csak 

500.000 korona befektetés és a mi 

vonatunk, amely arra van, hogy le- j 

gyen mire évenként 12—13.000 ko-

ronát ráfizetnünk, jobb tetjesitményü 

lesz, gyorsabb vonatokat és nagyobb 

terheket megbír. 

A dolog ugy áll, hogy a Puszta- í 

tenyő—kunszentmártoni h. é. vasút 

arról panaszkodott a máv. igazgató-

ságának, hogy a vonatok késnek, i 

tűrhetetlenül késnek. Miután pedig a 

vonatok késését nem nagyon szokták 

szeretni, annálfogva a nevezett helyi-

érdekű vasút társaság orvoslást kért. 

Noha odafönt Budapesten nyom-

ban kisütötték az orvoslást. Erősebb 

pálya, erősebb mozdónyok kellenek. 

Megkell javítani a felépitényt, a hi-

dakat, az átereszekek, építeni kell né-

hány uj mozdonyt, adjon erre a célra 

976.000 koronát a pusztatenyői ér-

dekeltség — és nem fognak késni a 

vonatok. 

Hogy pedig nehogy a mi vona-

tunk miatt legyen baja a jószomszé-

doknak, annál fogva hasonló ajánla-

tot tesz nekünk is a máv. igazgató-

sága. De mitőlünk erre a célra már 

csak csekélységet 500.000 koronát kér. 

Hiszen ez mind szép dolog. Szép 

dolog, fagyon szép beszéd. Csak egy 

a hiba. Az, hogy nekünk elég baj az, 

hogy vasutunk van. Legjobban azt 

szeretnénk ha nem volna. De hát 

van. Nem rázhatjuk le a nyakunkról, 

mint vadkan a kutyát. Fizetünk ga-

vallérosan. Tudnillik fizetjük a defi-

citet. Arra azonban nem vagyunk 

kaphatók, hogy 500.000 koronás 

ujabb beruházást csináljunk. Elég ez 

is ami eddig van. Ez is sok. 

HÍREK 
Csongrádvármegye múzeuma nyitva, 

vasárnap és ünnepnap délután 2—5 óráig 

ELSfl SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f-

Takarmány liszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

Szemes tengeri ém 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
JLi&ztek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

lBárkorpa 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben es 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R A 

— Pénztári vizsgálat. A város kél 

pénztárnoka Sípos Lajos és Szürszabó 

Nagy Kálmán szabadságon volt s mind 

a ketten kedden tértek vissza szabadsá-

gukról, s átvették hivataluk vezetését. 

Az átadás alkalmából a polgármester 

pénztári vizsgálatot tartott s mindent 

rendben talált a pénztáraknál. 

— A kenyérgyár kibővítése elké-

szült, a gyárba lehet vinni sütésre ke-

nyeret. Vetés, vasárnap és hétfő kivéte-

lével minden nap délelőtt 8 és délután 

3 órakor. 

— A mindszenti kolera Ugy lat-

szik elszigetelten magára marad a mind-

szenti kolera eset. Karkas Sándor ha-

lála óta ugyanis nem történt megbete-

gedés, mint Gyovai Jakabné megbetege-

dése. Ez az asszony is jobban van s 

valószínűleg megmarad az életnek. A 

hatóság egyébként fentartja a szigorú 

intézkedéseket. 

— Népünnepély. A szentesi iparos 

ifjak önképző köre f. évi augusztus hó 

20-án, az az Istvánkirály napján nagy 

népünnepélyt rendez, melyre Szentes 

város közönségét tisztelettel meghívja. 

A műsor a lehető legváltozatosabb. Itt 

még nem látott érdekesebbnél-érdeke-

sebb dolgokat mutatnak a közönségnek. 

Nagy dijbirkozás, kerékpár-verseny, női 

szépség verseny. A nyári színpadon pe-

dig kitűnő és változatos műsort, mono-

lógokat és egyéb mulattató dolgot fog-

nak bemutatni. Este pedig fényes tűzi-

játék lesz. A tűzijáték után este a 

színházteremben zártkörű táncmulatsá-

got, a Delelő előtti sátorban pedig nép 

táncmulatságot rendez. Belépődfj: a nép-

ünnepélyre felnőtteknek 40 fillér, gyer-

mekeknek 20 fillér. A néptáncmulatságra 

80 fillér. 

— Családi háború. Vasárnap dél-

után 1 óra tájban egy cigány asszonyt 

szedtek föl a kisérútcában a véres kö-

vezetről. Össze volt szurkálva, a hasa fel-

hasítva, belső részei is kifordultak. Az 

asszony nagy nehezen tért eszméletre, 

amikor azután Jobban József rendőr-

hadnagy kihallgatta. Az asszony Lakatos 

Béláné, azt adta elő, hogy összeveszett 

az uraval a leányuk miatt, aki egy ci-

gány legénnyel lépett vadházasságra, 

akit olt hagyott s most az ura protek-

ciójával egy másik legényt akart bol-

dogítani, amibe viszont ő beleegyezni 

nem akart. Vasárnap az apa nagyon 

becsudálkozott a pálinkától s így esett 

az eset. Lakatos Béla, a bicskás férj azt 

mondja, hogy mind a ketten részegek 

voltak, a tettét azért követte el, mert a 

felesége fotyton azzal fenyegette, hogy 

elhagyja. Lakatos Bélát letartóztátták. 

Az asszony állapota nem életveszélyes 

ugyan, de súlyos. 

— öngyilkosság. Megdöbbentő ön-

gyilkosság hire kelt szárnyra és [mély 

részvétet keltett város szerte, hétfőn 

reggel. Vecseri Lajos földbirtokos igen 

szép, 21 éves leánya Juliska dobta el 
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magától az életet. A gyengéd, érzékeny 

fiatal leány lelkét valami ^csalódás za. 

varta meg, amely elzárt mindenki elől j 

s midőn már nem birta elviselni ön-

gyilkosságot követett el. Revolverrel : 

halántékon lőtte magát. Még élt midőn 

tettét észrevették hozzátartozói, de a 

gyors orvosi segély sem használt, egy 

óra alatt kiszenvedett anélkül, hogy esz-

méletére tért volna. Temetése óriási 

részvét mellett kedden délután ment i 

végbe. 

— A vásártér kikövezése. Szomba-

ton délután tárgyalja a vásártér kiköve- j 

zése dolgában kiküldött bizottság a vá- : 

sártér egy része kikövezésére vonatko-

zó mérnöki előterjesztést. A javaslat 

szerint a vásártérnek az aszfalt ut, a 

keramit út és a mázsaház közötti része, 

valamint a szénavásári terület köveztet-

nék ki. 

— Állatjárvány. Dorozsmán a ser-

tész miatt elrendelték a zárlatot. 

— A vásártéri niázsa. Böszörményi ; 

Lajost alig két hét előtt nevezte ki a 

polgármester a vásártéri mázsakezelő-

jévé. Az uj kezelő azonban súlyosan 

megbetegedett és lemondott. A mázsa-

kezelést e ideiglenesen hágyánszki Sán-

dor hclypénzszedőt rendelte ki a pol-

gármester, aki hétfőn vette át hivatalát. 

— Az egyetemi ifjak augusztus 4-én 

este a színházteremben táncmulatságot 

rendeznek. A tisztajövedelem az egye-

temi ifjak »Szentesi Kör»-e segély alap-

jának, részben a délvidéki árviz káro-

sultak javára for^ittatik. 

A tarló alászán-
tásának fontossága. 

Ha az ember ugy augusztus vége 

felé a Dunántul végig utazik, alig fog 

találni egy keskeny stráf földet, a 

mely ne legyen még felszántva, ellen-

ben ha végig utazik, ugyan akkor az 

Alföldön, alig talál leszántott földet, 

tarlónak van az még hagyva mind. 

Pedig hát sokkal kedveaőbb volna a 

helyzet, ha megfordítva lenne, ha az 

Alföldön szántanák ie azonnal aratás 

után a tarlói, mert az Alföldnek sok-

kalta szárazabb az éghajlata, mint a 

Dunántulnak. Száraz éghajlata alatt 

pedig a tarló alászántásának nagyobb 

a jelentősége, mint 3 kevésbé száraz 

•éghajlat alatt. 

Lássuk tehát, miért szükséges a 

tarlót aratás után azonnal alászán-

tani. 

A tarló alászántásának szükségét 

régebben csupán azért hangsúlyozták 

a gazdák, mert tudták, hogy az alá-

szántás után a gyonimagvak hamar 

csírázásnak indulnak. Tudták továbbá 

azt, hogy a kikelt gyomok a keverő 

szántás vagy az őszi mély szántás 

által megsemmisitettnek. Tehát az őszi 

mély szántást csupán mint gyomirtó 

munkálatot javasoltak, a minthogy 

lényleg igy is van, a minthogy már 

ebből a szempontból is szükség volna, 

ho->y minden gazda tarlóját aiászántsa, 

ilyen módon a gyomot pusztítsa, mert 

a gyom az elvetett növény alól szivja 

el a tápláló anyagot s igy mentől 

gyomosabb a talaj, annál kevesebb 

tápláló anyag jut annak a növénynek 

a melyet természetes céljából beléje 

vetünk. 

A mai modern gazdák azonban 

azt is tudják, hogy a tarlót nem csu-

pán gyomirtás céljából kell alászán-

tani, de alá kell szántani azért is, 

hogy ez által őrizzük, konserváljuk a 

talajban levő vízmennyiséget, mert 

mentől több viz van a talajban egy 

bizonyos határig, annál bizonyosabban 

jól csírázik, jól fejlődik a növény s 

annál kevésbé árt neki a szárazság. 

Ha a tarlót nem szántjuk alá, akkor 

azok az apró, vékony csatornácjkák 

a talaj mélyéből feljönnek a felszínre, 

felhozzák a vizet a talaj felületére, a 

mely ott gyorsan és rövidesen el-

párolog. 

Viszont ellenben a lehulló eső 

nem könnyen hatolhat be a talaj 

megkérgesedett felületén, hanem ott 

marad a felületen s a viz ismét csak 

nem engedi be az esővizet, elpárolog-

tatja a talajban levő vizet, tehát rend-

kívüli módon szárítja a talajt. Ha el-

lenben aratás után azonnal felszánt-

juk csekélyen a talajt s a szántás fe-

lületét apróra elboronáljuk, akkor egy-

részt megszakítottuk a talaj hajcső-

vességét, a vékony csövecskék nem 

jönnek a talaj felszínére, mert a szán-

tás és boronálás által keresztül leltek 

azok metszve, tehát nem is hozhat-

ják a talajvizet annak felületére, eső-

vizet tökéletesen beveszi a szántott 

és megboronált talaj és pedig annál 

teljesebben, mentől apróbb részecs-

kére osztottuk a talaj felületét a szán-

tás és boronálás által. 

A szárazság elleni küzdelemnek 

legfontosabb munkája tehát a tarló 

azonnali alászántása és boronálása, 

a mely boronálást ha csak egy kissé 

összetapad a talaj felszíne, meg kell 

ismételni annyiszor, a mennyiszer az 

kívánatosnak látszik. Azután is min-

den szántás után rögtön boronálni, a 

boronálást a talaj összelömödöltsége 

esetén ismételni kell, sőt a mag elve-

tése után, ha zápor eső miatt tömő-

dik össze a talaj, ismét boronálni kell. 

Tavasszal pedig nem szabad szántani, 

a szántást ősszel kell elvégezni s tanyá-

ban oxtirpátorral, vagy hosszufogu éles 

boronával keU a talajt keresztül járni 

mert tavasszal szántott földnek viz 

elpárolgása sokkalta nagyobb, mint 

annak, a mely csak tárcsázva, vagy 

csak boronálva lett. 

Ha ilyetén módon készítjük el a 

talajt, akkor szárazság miatt nem lesz 

okunk panaszkodni, akkor C9ak leg-

ritkább esetben fog az igen nagy szá-

razság károkat okozni s ez esetben az 

istálló trágya vagy a szuperfoszfát 

termés fokozó hatása is sokkalta na-

gyobb, lévén a talajban bőségesen víz, 

a mely a tápláló anyagokat feloldja, 

i Ennek következtében a növények is 

mélyebben gyökerezővé lesznek, gyö-

kerezik a talaj mélyébe hatolnak le, 

tehát minden esetre nagyobb mennyi-

ségű vizet lesznek képesek felvenni s 

igy a szárazságnak ez által is jobban 

| elienállanak. 

Kiadja : 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

fiatal 
füszerkereskedő-segéd azonnali belé-
pésre állást keres, cim megtudható a ki-

adóvatalba. 

Itcés kerestetik 
özv. Vinkler Ferencné Dohány sor 1. 
számú házában levő korcsmájába. Bő-
vebb felvilágosítást ad a tulajdonos 

Csongrádon. 

kik szak-

májukban 

teljes képzettséggel birnak, állandó 

alkalmazást nyerhetnek LovaSS LajOS asz-

talos-mesternél : Sáfrány Mihály-u'ca 

46. szám alatt. 

Asztalos-segédek, 

Félix-
gyógyfürdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz ( reuma) és köszvény eiien. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyulla-
dások. méhhurut, medencebeli 
sejtszövetlob 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 étlap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálya, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távírda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs t 

Prospektust küld az igazgatóság. 
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HUNGÁRIA 
á l t a l á n o s |]ÍZtOSÍtÓ részvénytársaság 

Részvénytőke 6000000 korona. 
E l n ö k : Gróf K Á R O L Y I IMRE. 

Igazgatósági kiküldött: 

Báró F E J E R V Á R Y IMRE 

A választmány elnöke: 

Gró f TISZA KÁLMÁN. 

A társaság kartellen kivül áll. 

Elfogad: 
tűz-, 
élet-, 

baleset-, 
szavatossági-, 

betörés-, 
üveg-, 

jég- és 
állat-

biztosításokat dögvész ellen is 
O L C S O DIJAK és E L Ő N Y Ö S FELTÉTELEK M E L L E T T . 

Helybel i fóügynökség: 

Szentesi Mezőgazdasági ipar és Kereskedelmi Bank R,-Társaságnál 
hol m i n d e n n e m ű kölcsönügyletek a lege lőnyösebben bónyo-

littatnak le. 

aTÁ iTj ÁJÁ ATI aTI ATI ¿TI jTl ¿T^ AT̂L 4T4 JOit^sl 

\agy Parti-vétel folytán 
bámulatos olcsó árért árusít 

NAGY EHGELMQNN ALBERT 
= = Libwert-ház, Vásárhelyi-utca 8. sz. fűszer - , rőfös és rövidáru kereskedő . 

Karton, Fi sm, Künavás'z, Vászon, már 30 fillértől 

Selyeni-vrts'/.on minden színben ¿s sárga mintával 

50 fillér. Vászonzsebkundö, szin'arló 12 drb 2 ko-

rona. Tiszta «yapjudelin 1 kor. féldelin 40 fillér. 

Epp ugy a fűszeráruk, is olcsóbbak,! 

i s e t r o l e n ni 3S f i l l é r . 
Feliér cukor I 14 4 Sillér. 

I Mindenféle termény állandó iwpi áréit kapható!! 
Munkások kerestetnek. Artézi kút vállalathoz 4 vagy 6 ügyes fia-

tal embert állandó alkalmazásra azonnal 
felveszek. Budai Bálint kút fúró-mester. 

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

Tisztelettel 

I f j . F a z e k a s A n t a l n é . 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 Vi% ka-
matú kölcsönei 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 dijtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, F a z cKas flntal 
pénzkölcsön közvttitő. 

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

Antal. 

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

kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 

Eladó föld 
Ozv. Pardi Sándornénak Fábián Sebes-
tyéni 75 hold földje örök áron eladó. 
Értekezni lehet a helyszínen, vagy va-
sárnaponként II. kerület Széchenyi-utca 

37. szam alatti háznál. 

BUTOHÜH 

8 

Hálók, ebédlők, ur i szobák, s z a -
lonok, tel jes szá l loda, kávénáz, 
vendéglő és kas té lyberendezesek, 
va s - es rézbutorok, szőnyegek, 
fuggduyök, cs i l lárok és zongorák 
szá l l í t ta tnak bárhova 

| készpénzért vagy 
• előnyös f i ze té s i ' 

D í s z e s nagy b ú t o r a i m I korona. 

Te l jes berendezésnél utazó min-
takkal d í jmentesen bárhova megy. 

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

(központi városház mellett). 

MBfl 
Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




