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Céltudatos várospolitika. 
1 

Ezelőtt hat esztendővel, amikor 

ugyanezen a helyen a város jövendő 

feladataival foglalkoztam azt állítottam, 

hogy várospolitikának legsarkalatosabb 

hibája a kellő céltudatosság hiánya. 

Akkor nagy alkotások előestéjén állott 

a város s mintha a kellő bátorság, a 

merész előretörés hiányzott volna a 

leghivatotabb fórumnál, a képviselő-

testületben. Azóta lényegesen változ-

tak a viszonyok, sok közalkotás befe-

jeződést nyert s ma már inkább azt 

állithatom, hogy kellő céltudatosság 

jelentkezik a várospolitikában, de a 

kellő bátorság, a gyors elhatározási 

készség, mintha még ma is hiányoz-

nék. 

Ebben a törtető és előrej törő mai 

világban pedig kétségtelen tény, hogy 

a céltudatosság, ha a kellő elhatáro-

zási képesség, a bátorság hiányzik, 

önmagában mit sem ér s ha komo-

lyan fogják városunk jövendőjének 

dolgát, akkor céltudatos várospoliti-

kánkkal párosítani kell az elhatáro-

zási készséget és bátorságot is. 

Nem hiszem azt, hogy akadna, 

nem a városi képviselőtestületének 

tagjai között, de a város összes pol-

gárai között egy is, aki mereven el-

lene akarna szegülni a város haladá-

sának, aki készséggel ne nyújtana 

segédkezet ahoz, hogy beteljesedjék, 

valóra váljék az a gondolat amelyet 

ebben a formában fejezhetünk ki 

nagy Szentes. 

Mindaz, amit eddig cselekedtünk 

voltaképen alig egyéb, mint a mul-

tak tévedésének, mulasztásainak, hely-

rehozatala s igaz valójában most kell 

megkezdődnie annak a munkásságnak, 

amely nem a jelennek, hanem a jö-

Szentes JOVOJE. 

| vendőntk szó). Az az igazság, amely 

a várospolitika terén jelentkezik vol-

taképen üres rémlátásokon alapszik, 

lehetetlen aggodalmakon épül föl s 

minden fillért féltékenyen zsugorit 

meg s amint rámutattam a városi 

háztartás egyensúlyának mesterkélt, 

erőltetett fentartásával voltaképen a 

városi háztartás összeroppanását idézi 

elő későbben, vagy korábban. 

Ha ezt tudjuk — s lehetetlen 

nem tudnunk, mert igy van, a jö-

vendő városi politikájának legelső té-

tele adva van. A legelső, a legfonto-

sabb és legsürgősebb feladat nem le-

het más, mint a városi háztarfás re-

organizálása. Jól tudom azt, reá is 

mutattam, hogy ezen a téren számta-

lan előítélettel kell megküzdeni, de a 

céltudattosság a városi politikában 

épen ezért szükséges, hogy az előíté-

leteket le lehessen küzdeni. Nem arról 

van szó, hogy a közterhek fokoztas-

sanak, hanem arról, hogy azok meg-

osztása a teherviselési képesség szem-

pontjából egyenletesebb legyen s az 

alkotások költségei lehetőleg az érde-

keltekre háritatnak át s igy ez egye-

nes adóteher emelkedése elé korlátók 

állittasanak. 

Ez a kiinduló pontja a jövendő 

várospolitikájának, a jövendő alkotá-

sok megalapítása, azok megkönnyítése. 

Közalkotás közteher nélkül alig kép-

zelhető s még a jövedelmező közal-

kotásiknál is számítani kell a kezdet 

nehézségeire. Ugy de a terheket ki-

egyenlítik az egyesekre háramló elő-

nyök, viszont miután a város legtöbb 

holt befektetésnek utánna van, ter-

mészetszerűen arra kell törekednie, 

hogy jövedelmező befektetésekkel se-

gítse elő saját fejlődését. 

Javitani való a mai helyzeten 

sok van. 

Szentes ma elszigetelten áll azon 

a területen, amelynek természetes 

központja. Iparunk, kereskedelmünk 

béna. Piacunk egyik az ország legdrá-

gább piacának, mindazáltal legfőbb 

terményeiket kellően értékesíteni nem 

tudjuk. A gazdálkodás régi kitaposo-

dott nyomokon halad. Nincsen igazi 

fellendülés. Népszámlálásról — nép-

számlálásra kedvezőtlenebbek a né-

pesedései viszonyaink. Nincs ami itt 

megkösse és idehozza a munkáske-

zeket. 

És amikor mindezeket sorba elő-

mondom, szinte kiáltani hallom, hogy 

a várospolitikának nagy dolgot kell 

keresztül vinni, szigorú céltudatos-

sággal, tervszerű programmal kell so-

rompóba állani s annak a program-

nak keresztül vitele visz, vezet ben-

nünket céljaink felé. 

Szentes haladásának, jövendő fej-

lődésének alapfeltétele, hogy környé-

kének metropolit a legyen, hogy a vá-

ros fejlesztés és város rendezés nagy 

munkája minél gyorsabban keresztül 

legyen vive, hogy a kulturának meg-

hozzunk minden áldozatot, iparunkat, 

kereskedelmünket kifejlesztve a város 

erősödését a munkás kezek itthoniar-

tásával és ide költözésével segítsük 

elő. Azon a ferde helyzeten, hogy 

Szentesen nincsenek meg azok az ál-

lami intézmények, amelyek minden 

megye székhelyt megilletnek a cél-

tudatos várospolitika szintén segí-

teni tud, de annak éppen az az első-

feltétele, hogy ne magáról Szentesről 

legyen szó, hanem arról az egész vi-
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dékről, amelynek Szentes az em-

poriuma. 

Akkor amidőn a jövendőröl be-

szélünk, lehetetlen szem elől tévesz-

tenünk egy nagyon súlyos igazságot. 

Azt, hogy minden alkotást létesíteni 

kell, amelynek létesítésére a lehető-

ségek adva vannak s magában a vá-

ros szervezetében, amely elavult har-

minc—negyvenesztendős, ugy szólván 

változatlan rendszerében, nem felel 

meg többé nem a jövendő, de a je-

len körülményeinek sem, — kell meg-

adni azt a lehetőséget, hogy maga a 

hivatalos szervezet szentelhesse kellő-

képen és kellő eréllyel munkásságát 

nem tisztán az adminisztrációnak, ha-

nem a belterjes városfejlesztési mun-

kának. 

Én hirdetem és vallom, mert 

konkrét bizonyítékok támogatják sza-

vaimat,*hogy Szentes áll talán a leg-

kedvezőbb viszonyok közt a magyar 

városok sorában, de ezt a kedvező 

helyzetet ki kell aknázni céltudatos 

város politikával. A ránk jövő év-

tized, kell hogy átformálja Szentest 

és a bevégzett munka eredményeként 

mindannyiónk előtt fog állani a nagy 

Szentes. Sima László. 

c) újonc kiképzésre visszatartott 

altiszteknél 3 évig a tényleges szol-

gálatban és 7 évig a tartalékban, 

d) a póttartalékban beosztottakra 

nézve 12 évig. 

2. A haditengerészetnél: 4 évig 

a tényleges szolgálatban, 5 évig a 

tartalékban és 3 évig a tengervédben. 

A honvédségre vonatkozólag a 

rendes szolgálati kötelezettség tart: 

általában 2 évig tényleges szolgálat-

ban és 10 évig a tartalékban. 

A lovasságnál és a lovagló tü-

zérségnél, valamint a visszatartott al-

tisztekre vonatkozólag 3 évig tény-

leges szolgálatban és 7 évig tartalék-

ban, — a pőttartalékba beosztattakra 

nézve 12 évig. 

Az uj védtörvény alapján Ma-

gyarországon és Ausztriában az újon-

cok száma évenként és pedig: 1912 

évben 136000, 1913 évben 154000, 

1914—1922-ig évente 159500, ebből 

Magyarországra esik : 1912 évre 58141, 

1913 évre 65836, 1914--19^2-ig 

évente 68187. 

A honvédség fenntartásához a 

Magyarszentkorona országai adnak a 

fiz uj védtörvény. 
Az uj véderőtörvény 1912. évi 

julius hó 8-án lépett életbe, az uj 

véderőtörvény életbelépésével régi véd-

törvényünk hatályon kivül helyezte-

tett, annak főbb rendelkezései sok 

tekintetben változást szenvedtek. Épen 

ezért lapunk olvasóinak kívánunk szol-

gálatot tenni, hogy e törvény útvesz-

tőjében némi tájékozódást nyujtsunk, 

s annak legfőbb rendelkezéseit meg-

ismertessük, mert hiszen nincs senki, 

akit e törvény közvetve vagy köz-

vetlenül ne érdekelne. Annyival is in-

Kább kívánjuk e tájékoztatást adni, 

mert már a küszöbön lévő fősorozás 

ezen törvény rendelkezései alapján 

hajtatik végre, s nem igen ismerhe-

tik a sorozás alá kerülő ifjak a tör-

vény által megszabott kötelessé-

güket és jogukat. 

A rendes szolgálati kötelezett-

ség tart: 

1. a közös hadseregben: 

áj általában két évig a tényleges 

szolgálatban és tiz évig a tartalékban, 

b) a lovasságnál és a lovagló tü-

zérségnél, továbbá 

E L S Ű S Z E N T E S I K E H Y t í M R R - T . 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

elsőrendű, jóminóségú méter-

mázsanként 18 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 18 k 60 f. 

Szemes tengeri és 
árpa valamint tlarák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
JLIsztek 

kitűnő minőségLen, szám szerint. 

l*árkorpa 
hazikenyérsütéshez, 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 táblaval van ellátva. 
Tisztelettel 

Első Szentesi ICanyergyár R.-t. 

jelen törvény érvényességének első 

évére 17500, második évére 21500, 

harmadik évére és az ezután követ-

kező 9 évre pedig évi 25000 főnyi 

újoncot. 

Az illető év ujoncszük3égletének 

fedezése után fennmaradó újoncok 

béke idején mint fölösszámuak a pót-

tartalékba helyeztetnek át. 

A fölösszámuak kiválasztását 

elsősorban a családfenntartás, azután 

a mezőgazdaság, vagy más kereset, 

vagy a hivatásszerű polgári kiképzés 

szempontjából — a méltánylásra való 

érdemesség foka szerint vegyes bizott-

ságok foganatosítják, melynek szer-

vezetét és működését rendelet sza-

bályozza. 

Az uj védtörvény a következő 

kedvezményeket biztosította : 

1. Egyéves önkéntesség. Az egy-

évi önkéntesi szolgálat kedvezményé-

ben részesittetnek azok az állitáskő-

teles ifjak, akik legkésőbb annak az 

évnek október elsején, amelyre be-

sorozattak, gymnasiumot, reáliskolát, 

művészi, műszaki ipari, kereskedelmi, 

tengerészeti, földmivelési erdészeti tan-

intézetet sikkerrel elvégeztek ott si-

kerrel érettségi vizsgálatot tettek, a 

polgári vagy tanítóképző iskola tan-

erői, — továbbá azok, akik elvégez-

ték gymnasiumi, polgári, reáliskola 

vagy ezzel egyenjogú tanintézetek 

hat osztályát, vagy pedig nyilvános-

sági joggal felruházott tanítóképzők 

két első évfolyamát, és még ezen ki-

vül később megjelenő ministeri ren-

deletben szabályozott vizsgát sikere-

sen tettek le. (svindli cursus) 

Az egyévi önkéntesi szolgálat — 

az eddigiektől eltérőleg — államkölt-

ségen teljesítendő, és csak kifejezett 

kérelemre, külön engedéllyel saját költ-

ségen. — A lovasságnál a szolgálat 

saját költségen teljesítendő. 

Aki önkéntesi jogosultságát a fő 

sorozás előtt a járási tisztviselőnél be 

nem jelenti, utólag azt nem érvénye-

sítheti. 

Az orvosnövendékek szolgálatu-

kat két részben teljesitik. Legkésőbb 

azon év junius 16-tól (a hadtengerészek-

julius 1-től) amelyben 24 életévüket 

betöltötték — három hónapot arcvo-

nalban — ekkor tartósan szabadsá-

golandók legkésőbb azon év ápril. vagy 

október l-ig, amelyben 28-ik életévét 

betölti —- további 6 hónapot egész-

ségügyi intézetben, három hónapot 
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mint egy évi önkéntes orvosok telje-

sítenek. 

Az állatorvosok oklevelük meg-

szerzése után, azonban azon év ok- I 

tóber 1-én, amelyben 26. életévüket 

betöltik — bejelentik egyévi tényle-

ges szolgálatukat. 

A gyógyszerészek gyógyszerészi ok* 

levelük megszerzése után (legkésőbb 

26 éves korukig) valamely egészség-

ügyi intézetben teljesitik tényleges 

szolgálalukat ép ugy két részletben, 

mint az orvosok. 

2. Póttartalékba helyezésre, ille-

tőleg a 10 heti katonai kiképeztetés 

után a nem tényleges állományba 

való áthelyezésre jogosultsággal bír-

nak: papok és papjelöltek — örök-

lött mezei-gazdaságok birtokosai, csa-

ládfenntartók, tanítók és tanitó-je-

löltek. 

a) Papok és pap jelöllek. A tör-

vényesen elismert vallásfelekezetek 

papjelöltjei póttartalékba osztandók. 

Mig tanulmányaikat folytatják, béké-

ben és háborúban minden szolgálat 

alól felmentetnek. 

Felszentelt pap, felavatott lelkész 

mozgósítás esetén és háborúban lel-

készi teendőkre behívható. 

b) Az öröklött mezei gazdasá-

gok tulajdonosai póttartalékba utal-

tatnak, ha igazolni tudják, hogy oly 

mezei gazdaságban gazdálkodnak, a 

mely törvényes öröklés utján háram-

lott reájuk, vagy amelyet élők között 

átruházás utján szereztek meg, de 

amely időközben elhalt jogelődjükről 

törvényes örökség utján különben is 

reájuk háramlott volna, vagy ame'yet 

részben örökség utján, részben örökös 

társaiktól osztályos egyezség utján 

szereztek, minden esetben azonban ha 

a földet hivatásszerüleg maguk mű-

velik és a gazdasági föld jövedelme a 

.helyi viszonyoknak megfelelőleg egy 

öt tagu család önálló eltartására ele-

gendő, de e jövedelemnek négyszeresét 

meg nem haladja. 

c) Csatádfentartók. A sorozó bi-

zottságok által keresetképtelennek ta-

lált apa egyetlen fia, vagy ennek hi-

ányában egyetlen veje — az apa ha-

lála után a keresetképtelen nagyapa 

egyetlen fia, vagy veje, özvegy anya 

egyetlen eltartója, árvaságra jutott 

testvérek eltartója póttartalékba he-

lyeztetik. Ha az apa, nagyapa min-

denkorra keresetképtelennek találtatik 

— a fiú, illetőleg az unoka végleg a 

póttartalék állományába jut, ha azon- I 

ban csak egy évre vagy ennél rövi-

debb időre keresetképtelenek — a 

póttartalékba helyezés a keresetkép-

telenség tartamáig érvényes. 

A 65 évet meghaladott apa, ille-

tőleg nagyapa koránál fogva kereset-

képtelen. (Az eddigiek szerint 70 élet-

évnél kezdődött a keresetképtelenség.) 

A törvénytelen fiu is részesül 

ebben a kedvezményben, ha egyéb-

ként a póttartalékba helyezési igé-

nyéhez minden feltétel megvan. 

Különös méltánylást érdemlő kö-

rülmények esetén, ha nincs ugyan 

meg a teljes törvényes igény a póttar-

talékba helyezése, családfentartók és 

öröklött mezei gazdaság tulajdonosai 

póttartalékba helyezhetők. 

d) Tanítók és tanítójelöltek. Az 

uj véderőtörvény hatálybalépésétől 

számítandó hétévi átmeneti idő alatt 

oly vidékek tanítói, ahol a tanitók so-

rában hiány mutatkozik, póttartaiekba 

helyeztetnek. 

A tanitók a tanítást legkevésbé 

zavaró időben hivatnak be 10 heti 

katonai kiképeztetésre. 

Sirató. 
Selyem ágyú ravatalon 

Fekszik egy szép szőke lány, 

Sírni látszik a fájdalom 

Halvány fehér orcáján. 

Koporsója koszorúval 

Talpig el van borítva, 

S ottan ülnek a siratok 

Körülötte zokogva. 

Barna legény mint az árnyék 

Az utcán le, s fel járkál 

A kapuba néha — néha 

Szomorúan meg — meg áll. 

Kihallatszik a siratók 

Szívszaggató sírása, 

Barnalegény félve les be 

A halottnak arcára. 

Az ablakon kiömlik a 

koszorúknak illata, 

Barna legény roskadozik 

A mint arcát megcsapja. 

Könnynélküli fájdalommal 

Siratja már a lelke, 

Hogy a szép lányt rideg szívvel 

A halaiba kergette. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Isteni tisztelet tartatik a szen-

tesi gör. kel. görög magyar templom-

ban f. hó 4-én vasárnap d. e. 10 órakor. 

— A pernyertes város. Albertényi 

Antal számtanácsos, még valamikor a 

kilencvenes évek végén Tóth József-ut-

cai házának kurcaoldali telkéhez 146 

négyszögölnyi területet csatolt a Kurca 

mederből. A terület visszaszerzése érde-

kében a város pört indított Albertényi 

ellen s a szegedi királyi törvényszék az 

elsőfokú ítéletben igazat adott a város-

nak. Albertényi a törvényszéki Ítélet el-

len felebbezéssel élt, amelyet a napok-

ban, tárgyalt a szegedi kir. itélő tábla. 

A másodfokú Ítélet az elsőfokú ítélet-

nek megerősítése s a szerint köteles 

Albertényi visszaadni a város birtokába 

azjelvett területet. 

— M ;kor soroznak? Ez a kérdés 

joggal érdekelheti most már az idén 

mérték alá kerülő fiatalságot s a kér-

désre megadja a választ a honvédelmi 

miniszter, aki maaleiiatban értesiti a 

város közönségét, hogy a fősorozás 

Szentesen szeptember 13. 14 és 16-ik 

napján lesz A sorozásra tekintettel s a 

közönség tájékoztató érdekéből mai uj-

sngunk második cikkében az uj véderő 

törvényt részletesen ismertetjük. Már itt 

jelezhetjük, hogy a felemelt létszám foly-

tán sokkal több újoncot soroznak be 

mint a mult években s csak a legsúlyo-

sabb testi nyavaják mentesítenek a ka-
! tonai szolgálat alul. 

— Mikor söprenek. (Beküldetett). 
Ujabban az a szokás jött divatba az út-
cák seprésénél, hogy 8—0 óra között 
söprenek. Ezt mindenki tapasztalhatja, 
aki a piac környékén jár ebben az idő-
ben. Ügy gondolom, hegy ha már a 
köztisztaság nevében és érdekében meg-
mozdulnak és útcasöpréssel akarják azt 
előmozdítani, akkor ezt a műveletet nem 
nappal kellene elvégezni, hanem éjszaka 
és akkor sem úgy szárazon, mint most 
csinálják, hogy a por a benne tenyésző 
bacillus milliárdokkal telerakja az em-
ber száját, orrát és szemeit — hanem 
rendszeres locsolás után. Kérem a Te-
kintetes Szerkesztő urat terelje erre a 
dologra az illetékes tényezők figyelmét. 
Tisztelettel B. M. (Helyt adunk a' pana-
szos levélnek s igazat adunk benne, 
hogy bizony ez a reggeli és szárazon 
való útcaseprés, amennyire szolgálja az 
uttestek tisztán tartását éppen olyan mér-
tékben veszélyes a közegészségre. Azon-
ban úgy véljük, hogy utászaink csekély 
szamára és nagy elfoglaltságára tekintet-
tel bajos volna az éjszakai söprögetést 
meghonosítani, mert hiába — azoknak 
is kell aludni, még ha utászok is. Min-
den esetre kívánatos azonban, hogy ez 
a szárazon való söprögetés és porfelhő 
gyártás megszűnjék. Szerk. 

— A mindszenti kolera. Szomba-

ton délelőtt taviratilag értesítette a mind-

szenti főszolgabíró a polgármesteri hi-

vatalt, hogy Mindszenten a kolera meg-

szűnését hivatalosan megállapították. Ez 

a hír igen örvendetesen hangzik, an-

nál inkább, mert évtizedek óta nem fe-

nyegette a város közönségét olyan kö-

zelről akkora veszedelem, mint most. 

Mindenesetre a legnagyobb elismeréssel 

viseltethetünk dr. Dósa István helyettes 

főszolgabíróval szemben, akinek eréllyel 
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párosult tapintatos intézkedései csirájá-

ban elfojtották a fekete halál vesze-

delmét. 

— Vásártér kövezése Tegnap dél-

után ülésezett a vásártér kikövezése dol-

gában kiküldött bizottság dr. Mátéffy Fe-

renc polgármester elnöklésével. A bi-

zottság beható vita után az alternativ 

mérnöki tervezetet akként fogadta el, 

hogy az ipari kirakodó vásár-tér és a 

széna, szalma vásár-tér kiköveztessék s 

a vásár-tér többi részei csatornáztassa-

nak. A költségek 32,000 koronát tesznek 

ki, amely összeg 10 év alatt lesz letör-

lesztendŐ. — A bizottsági javaslat a leg -

közelebbi közgyűlés elé kerül. 

— Sorja van mindennek, még az 

adó fizetésnek is. Augusztus 15-ig pél-

dául a harmadik fertályt lehet kamat 

nélkül befizetni. — Rá ne felejtsünk 

mert szemmel tart mindenkit az adó-

hivatal s jaj annak aki nem fizet. 

— Veszélyes fenyegetés. Egyik lap-
társunk e cim alatt azt irta egy a rend-
őrségnél tett feljelentés alapján, hogy 
Kutas Lajos szegeny vak ember azzal 
fenyegette meg tőle külön váltan élő 
feleségét, hogy felgyújtja rá a házat. — 
Bent járt nálunk Kutas Lajos és arra 
kért bennünket, hogy cáfoljuk meg lap-
társunk közleményét. Hát a feljelentés, 
a nevetséges panasz csakugyan megtör-
tént. de nem hisszük akadjon egyetlen 
okos ember, aki elhiszi, hogy egy jó 
magaval tehetetlen vak ember — gyuj-
togatással és mindefféle dolgokkal fe-
nyegetőzzék. attól eltekintve, hogy 
szegény vak maga is tagadja, hogv" fe-
nyegetőzött volna. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 

rokonok, kik szeretett nőm illetve édes-

anyánk Pilc Ödönné Czakó Rozáliának 

f. évi julius 30-án történt végtisztesség-

tételen megjelenni szívesek voltak ez 

uton mondunk hálás köszönetet id. Pilcz 

Ödön és családja. 

— Olimpia moxgószinház. Fenti 

cim alatt ma este nyilik meg a kispiac-

volt 48-as köri helyiségben Vince Pál-

nál az állandó mozi. Sikerült a vállal-

kozónak egy oly céggel összeköttetésbe 

lépni, a melynek darabjai Szentesen 

még teljesen ismeretlenek s általában 

nem elcsépeltek. Színre kerülnek : ka-

cagtató, humoros, természet csodái, ak-

tuális látványos, és az éleiből merített 

esményj dus és tanulságos drámák 

melyeket a világ első rangú színmű-

vészének előadása után vettek föl. Való-

ságos nagy városi műsort mutatnak be 

mindig egy-egy szenzációs képpel s a 

6—7 számból álló műsor sokkal többet 

nyújt mint a szokásos műsorok. A ké-

peket magyarázzák. A terem e célra 

ujonan van berendezve és a terembenvil-

lamos szellőztetők frissítik bent a le-

vegőt. E ¡mellett gondoskodva van a 

kényelemről és a legmesszebb menő óv-

intézkedésről. A tisztajövedelem 10% a 

múzeum javara megy ugy a de a hely-

arak nem magasabbak a rendes mozi 

áraknál. 

Eladd porta. 
A Nagygörgősútcára nyúló 

portából, — melyben amerikai vad-
alanyba oltott finom fajszólo van — 
2 — 3 0 0 nszgöl eladó, Értekez-

hetni a ..Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

" E a d á s T 
130 hold pankotai szántó és kaszáló 

föl kedvező fizetési feltétel mellett, 

örökáron eladó. Egyezséget Jehet kötni 

Benko Józseffel, Kisgörgős-utca 25. sz. 

F l a r i f í fn l r f ö z v P a r d i S á n d o r -CMUU IUIU. n é n a k Fábiánsebestjeni 

hold tanya földje 
a rajta levő két kü l ön á l ló gaz-

dasági épülettel szőlős és gyümölcsös 
kerttel együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 

itíiürin lülíQC K'Sí!örgös-utca 12, 

M d U U Ídl\ddi S Z alatti háznál, k é t 
egymásban/Hó szép nagyszoba, konyha, a 
hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 

29-től kezdve kiadó, értekezni le-

het a Szentesi Lap kiadóhivatalában. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

„ O L I M P I A " 

ni o z g ó - S z í n h á z 
a kispiactéri volt 4ö-as kör (Vincze Pál-féle 
házban) teljesen újonnan átalakított és be-

rendezett helyiségében 

ma este 8 órakor 
nyilik meg, mely alkalommal a következő 
senzátiós világvárosi műsor lesz bemutatva. 

1. Olasz flotta látványos 200 méter. 
2. Utazás egy ruha kórul hum. 300 m. 
3. Kitűnő fogás, humoros 225 m, 
4. A lélek rabsága* 
dráma, 900 m. szenzációs sláger kép. 

5. Totó mint 2-ik Crippen, hum. 200 m. 
6. Károly öngyújtó készüléke, h. 180. m. 

Helyárak: 

I-ső hely 80 fillér, 11-ik hely 60 fillér, 111-ik 
hely 40 fillér, IV. hely 20 fillér. 

Előadási alatt zene. 

A gépet és szellőzteti» vilianyero hajtja. 
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Félix-
gyógyfürdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Gelzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz ( reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyulla-
dások, méhhurut, medencebeli 
sejtszövetiob és izzadmányoknál. 

Ivógyógyinód alakjában 

idült gyomurbántalmaknál, makacs 
székrekedésnél, máj és epehólyag 
betegségeknél, sárgaság és epe-
köveknél meglepő gyógytiatás. 
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, 20Ü holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távirda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

Legjobb: 

cserépisályltöt és 
t a M t i i z h e l y e t 

J f l a z u r a V i l m o s 
készit, vasútál lomással szemben 

E l a d ó f ö l d . 
Burkus János Ecseren levő 17 hold here, 
35 hold legelő, 68 hold szántóföld mely 
-egy tagban 120 hold — haszonbérbe 
kiadó, esetleg a 68 hold szántó föld fe-
les használatra is kiadó. — Értekezni 
lehet: II. ker., Széchenyi-útca 21. szám 

alatt — a tulajdonossal. 5—1 

Báró Harucker-utca 28 

számú újonnan épült 

háznál több rendbeli 

bútorozott szoba, esetleg teljes 

ellátással; valamint egy bolt-

ihelyiség október 1-től kiadó 

Árverési hirdetmény, 
Alólirott közhírré teszem, hogy a zár-

gondnoki kezelésem alatt álló és özv. 
ifj. Piti Pálné szül. Lévai Terézia szen-
tesi lakos haszonélvezetében levő 20 
hold fábiánsebestyéni ingatlant f. 
1912. évi október hó 1 napjától kezdő-
dőleg egy évre vagyis 1913. évi október 
hó 1 napjáig terjedő időre a szokásos 
gazdasági feltételek mellett a f. 1912. évi 
augusztus hó 20 napján d. e. 9 órakor 
Végh Sándor birói végrehajtó köz-
benjöttével a szentesi kir. járásbíróság-
nál, nevezett hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános birói árverésen 
haszonbérbe kiadom, az ingatlanért legtöb-
bet ígérőnek, aki köteles lesz a haszon-
béri összeg felét azonnal letenni, má-
sik felét pedig 1913. évi ápril. hó 24. 
napján kezeimhez kifizetni. 

Füsti Molnár Sándor 
zárgondnok. 

Szentes város katonaügyvezetőjétől. 

740. kü. 912. sz 

Hirdetmény. j 

A m. kir. Honvédelmi miniszter úr , 
! folyó hó 24-én kelt 8570. El. sz. rende-
| lete folytán felhívom azon nem tényle-
! ges állományú honvéd legénységet, akik 

a f. évi fegyvergyakorlatra benivójegyet 
! kaptak, és az 1900, 1901. évben soroz-

tattak be, behivójegyüket a városi ka-
tonaügyvezetői hivatalba haladéktalanul 
hozzák vissza,mertbevonulniok nem kell. 

Kivételt képeznek azok az 1900 és 
1901 évfolyambeli tartalékos honvédok, 
akik a folyó évi fegyvergyakorlatra után 
pótlás miatt hivattak be. 

Szentes, 1912. július hó 27-én. 
Bugy i Anta l , 
h. polgármester. 

Értesitem 
Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fő-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

réz- ,3 vasfauf opotsot 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágyakat, 

mosdóasztalokat és éjjeli szekré-

nyeket márványlappal , toilletteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenféle rézárukat, vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

ff 

MUTRAGYA 
mely 16 és 18 százalékod 
szuperfoszfát tartalmaz, 

augusztusi és szeptemberi szállításra 
gyári árban előjegyezhető S A R K A D Y 
N A G Y F E R E N C kereskedőnél. 

Munkások kerestetnek. 
Ártézi kút vállalathoz 4 vagy 6 ügyes fia-
tal embert állandó alkalmazásra azon nal 
felveszek. Budai Bálint kútfuró-mes ter. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

721/k. ü. 1912. szám. 

Hirdetmény« 
AZ 1891. 1890 és 1889. évben szüle-

tett állitáskötelesek fősorozása a folyó 
évi szeptember hó 12, 13, 14. napjain 
fog megtartatni és pedig az 1891. évben 
született hadkötelesek (I. koroszt.) ré-
szére szeptember 12. 1890. évben (II. 
koroszt.) részére szeptember 13 1889. 
évben született hadkötelesek (III. koroszt.) 
részére szeptember 14-én. 

Az izraelita állitáskötelesek a zsidó 
ünnepekre való tekintettel a sorozás 
harmadik napján szeptember 14-én is 
megjelenhetnek. 

Azon apák, kik fiaikat mint csa-
ládfenntartót póttartalékba akarják he-
lyeztetni, azon napon kerülnek orvosi 
vizsgálatra, amikor fiaik. 

Az önként belépni kivánó ifjak a 
fősorozás utolsó napján, szeptember 14-
én vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó állitáskötelesek, kik itteni 
soroztatásukat kérték, s erre engedélyt 
kaptak, vagy azon mezei munkával fog-
lalkozó 1 és II. koroszt. állitáskötelesek, 
akik nem kérelmezték soroztatásuk en-
gedélyezését, a fősorozás utolsó napján 
(szept. 14-én) kerülnek sor alá. 

Felhívom a sorozás alá kerülő ál-
litásköteleseket, hogy a jelzett napokon 
reggel fél 8 órakor pontosan és tisztán 
jelenjenek meg az uj városháza I. eme-
let 58. sz. a. helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekin-
tetni és szigorúan büntettetni. 

Figyelmeztetem azon állitásköteles 
ifjakat, akiknek akár mint családfentartó 
öröklött mezei ingatlanság tulajdonosa, 
pap, papjelölt a póttartalékba helyezésre 
van igényük, illetőleg a két évi tényle-
ges szolgálati kedvezményre, hogy igé-
nyüket a sorozás előtt jelentsék be, vagy 
legkésőbb a sorozás napján. A póttar-
talékba helyezési igény legkésőbb ok-
tóber 31-ig jelentendő be, mert külön-
ben a jövő évi fősorozásig az nem tár-
gyaltatik. Egyévi önkéntesek legkésőbb 
a fősorozás napjáig tartoznak igényü-
ket bejelenteni. 

Szentes, 1912. évi aug. hó 3-án. 

Bugyi Antal 
h. polgármester. 

! KENYERES IMRE fábiáni 13 számú ta-
nyájára 

Garai Károly t a n y á s t 
réz- és vasbu tor gyáros. I keres. — Értekezhetni a helyszínén. 
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párosult tapintatos intézkedései csirájá-

ban elfojtották a fekete halál vesze-

delmét. 

— Vásártér kövezése Tegnap dél-

után ülésezett a vásártér kikövezése dol-

gában kiküldött bizottság dr. Mátéffy Fe-

renc polgármester elnöklésével. A bi-

zottság beható vita után az alternativ 

mérnöki tervezetet akként fogadta el, 

hogy az ipari kirakodó vásár-tér és a 

széna, szalma vásár-tér kiköveztessék s 

a vásár-tér többi részei csatornáztassa-

nak. A költségek 32,000 koronát tesznek 

ki, amely összeg 10 év alatt lesz letör-

lesztendő. — A bizottsági javaslat a leg -

közelebbi közgyűlés elé kerül. 

— Sorja van mindennek, még az 

adó fizetésnek is. Augusztus 15-ig pél-

dául a harmadik fertályt lehet kamat 

nélkül befizetni. — Rá ne felejtsünk 

mert szemmel tart mindenkit az adó-

hivatal s jaj annak aki nem fizet. 

— Veszélyes fenyegetés. Egyik lap-
társunk e cim alatt azt irta egy a rend-
őrségnél tett feljelentés alapján, hogy 
Kutas Lajos szegeny vak ember azzal 
fenyegette meg tőle külön váltan élő 
feleségét, hogy felgyújtja rá a házat. — 
Bent járt nálunk Kutas Lajos és arra 
kért bennünket, hogy cáfoljuk meg lap-
társunk közleményét. Hát a feljelentés, 
a nevetséges panasz csakugyan megtör-
tént. de nem hisszük akadjon egyetlen 
okos ember, aki elhiszi, hogy egy jó 
magával tehetetlen vak ember — gyuj-
togatással és mindefféle dolgokkal fe-
nyegetőzzék. attól eltekintve, hogy a 
szegény vak maga is tagadja, hogy fe-
nyegetőzött volna. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 

rokonok, kik szeretett nőm illetve édes-

anyánk Pilc Ödönné Czakó Rozáliának 

f. évi julius 30-án történt végtisztesség-

tételén megjelenni szívesek voltak ez 

uton mondunk hálás köszönetet id. Pilcz 

Ödön és családja. 

— Olimpia moigószinház. Fenti 

cim alatt ma este nyilik meg a kispiac-

volt 48-as köri helyiségben Vince Pál-

nál az állandó mozi. Sikerült a vállal-

kozónak egy oly céggel összeköttetésbe 

lépni, a melynek darabjai Szentesen 

még teljesen ismeretlenek s általában 

nem elcsépeltek. Színre kerülnek : ka-

cagtató, humoros, természet csodái, ak-

tuális látványos, és az életből merített 

esményí <*us és tanulságos drámák 

melyeket a világ első rangú színmű-

vészének előadása után vettek föl. Való-

ságos nagy városi műsort mutatnak be 

mindig egy-egy szenzációs képpel s a 

6 - / számból álló műsor sokkal többet 

nyújt mint a szokásos műsorok. A ké-

peket magyarázzák. A terem e célra 

ujonan van berendezve és a terembenvil-

hmos szellőztetők frissítik bent a le-

vegőt. E ¡mellett gondoskodva van a 

kényelemről és a legmesszebb menő óv-

intézkedésről. A tisztajövedelem 10% a 

múzeum javara megy ugy a de a hely-

arak nem magasabbak a rendes mozi 

áraknál. 

Eladó porta. 
A Nagygörgősútcára nyúló 

portából, — melyben amerikai vad-

alanyba oltott finom fajszölö van 
2—300 nszgöl eladó. Értekez-

hetni a Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

Föld-eladás. 
130 hold pankotai szántó és kaszáló 

föl kedvező fizetési feltétel mellett, 

örökáron eladó. Egyezséget Jehet kötni 

Benko Józseffel, Kisgörgős-utca 25. sz. 

F í f l r i r í f r i l r i ö z v P a r d i S á n d o r -t l f l U U IU IU . n é n a k pábiánsebestyéni 

í > hold tanya földje 
a rajta levő két kü lön á l ló gaz-

dasági épülettel szőlős és gyümölcsös 
kerttel együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 

|/j9r|ri IfllfOQ Kisgörgös-utca 12, í v i d u u i d n d d i s z . a l a t t i h á z n á I } k e t 
egymásbanyiíó szép nagyszoba, konyha, a 
hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 

29-töl kezdve kiadó, értekezni Je-

het a Szentesi Lap kiadóhivatalában. 

Kiadja : 

Vajda B (Jtóda Könyvnyomdája. 

V ,OLIMPIA" 
o % £<>-S% i n h á z 

a kispiactéri volt 4b-as kör (Vincze Pál-féle 
házban) teljesen újonnan átalakított és be-

rendezett helyiségében 

ma este 8 órakor 
nyilik meg, mely alkalommal a következő 
senzátiós világvárosi műsor lesz bemutatva. 

1. Olasz tlotta látványos 200 méter. 
2. Utazás egy ruha korul tium. 300 m. 
3. Kitűnő fogás, humoros 225 m. 
4. A lélek rabsága. 
dráma, 900 m. szenzációs sláger kép. 

5. Totó mint 2-ik Críppen, hum. 200 m. 
6. Karoly öngyujío készüléké, h. 180. m. 

Helyárak: 

I-ső hely 80 fillér, ll-ik helv 60 fillér, 111-ik 
hely 40 fillér, IV. hely 20 fillér. 

Előadat« alatt zene. 

A gépet és szel lőztet vilianyeró hajija. 
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Félix-
gyógyfürdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Gelzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz ( reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyul la -
dások, métihurut, medencebeli 
sejtszövetlob és izzadmányoknál . 

Ivógyógyinód alakjában 

Idült gyomurbántalmaknál, 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 éflap-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 nincs ! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

Legjobb: 

cserépfeályhát és 
toherélitüzhelyet 

Maxtira Vilmos 
készít, vasútál lomással szemben 

Eladó föld. 
Burkus János Ecseren levő 17 hold here, 
85 hold legelő, 68 hold szántóföld mely 
egy tagban 120 hold — haszonbérbe 
kiadó, esetleg a 68 hold szántó föld fe-
les használatra is kiadó. — Értekezni 
lehet: II. ker., Széchenyi-útca 21. szám 

alatt — a tulajdonossal. 5—1 

Báró Harucker-utca 28 

számú újonnan épült 

házná l több rendbeli 

bútorozott szoba, esetleg teljes 

ellátással; va lamint egy bolt-

helyiség október 1-től k iadó 

Árverési hirdetmény, 
Alólirott közhírré teszem, hogy a zár-

gondnoki kezelésem alatt álló és özv. 
ifj. Piti Pálné szül. Lévai Terézia szen-
tesi lakos haszonélvezetében levő 20 
hold fábiánsebestvéni ingatlant f. ; 
1912. évi október hó 1 napjától kezdő- I 
dőleg egy évre vagyis 1913. évi október í 
hó l napjáig terjedő időre a szokásos 
gazdasági feltételek mellett a f. 1912. évi 
augusztus hó 20 napján d. e. 9 órakor 
Végh Sándor birói végrehajtó köz-
benjöttével a szentesi kir. járásbíróság-
nál, nevezett hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános birói árverésen 
haszonbérbe kiadom, az ingatlanért legtöb-
bet ígérőnek, aki köteles lesz a haszon-
béri összeg felét azonnal letenni, má-
sik felét pedig 1913. évi ápril. hó 24. 
napján kezeimhez kifizetni. 

Füsti Molnár Sándor 
zárgondnok. 

Szentes város katonaügyvezetőjétől. 

740. kü. 912. sz 

Hirdetmény. 
A m. kir. Honvédelmi miniszter úr , 

folyó hó 24-én kelt 8570. El. sz. rende-
lete folytán felhívom azon nem tényle-
ges állományú honvéd legénységet, akik 
a f. évi fegyvergyakorlatra benivójegyet 
kaptak, és az 1900, 1901. évben soroz-
taltak be, behivójegyüket a városi ka-
tonaügyvezetői hivatalba haladéktalanul 
hozzák vissza,mertbevonulniok nem kell. 

Kivételt képeznek azok az 1900 és 
1901 évfolyambeli tartalékos honvédok, 
akik a folyó évi fegyvergyakorlatra után 
pótlás miatt hivattak be. 

Szentes, 1912. július hó 27-én. 

Bugy i An ta l , 
h. polgármester. 

Értesítem 
Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesiteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

pez-.vosbutopoftat 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készitek. 

Raktáron tartok rézágyakat, 

mosdóasztalokat és éjjeli szekré-

nyeket márványlappal , toilletteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenféle rézárukat, vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidék i megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

ff 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékod 
szuper foszfát tartalmaz, 

augusztusi ós szeptemberi szállításra 
gyári árban előjegyezhető S A R K A D Y 
N A G Y F E R E N C kereskedőnél. 

Munkások kerestetnek. 
Artézi kút vállalathoz 4 vagy 6 ügyes fia-
tal embert állandó alkalmazásra azon nal 
felveszek. Budai Bálint kútfúró-mester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

721/k. ü. 1912. szám. 

Hirdetmény. 
AZ 1891. 1890 és 1889. évben szüle-

tett állításkötelesek fősorozása a folyó 
évi szeptember hó 12, 13, 14. napjain 
fog megtartatni és pedig az 1891. évben 
született hadkötelesek (I. koroszt.) ré-
szére szeptember 12. 1890. évben (II. 
koroszt.) részére szeptember 13 1889. 
évben született hadkötelesek (III. koroszt.) 
részére szeptember 14-én. 

Az izraelita állitáskötelesek a zsidó 
ünnepekre való tekintettel a sorozás 
harmadik napján szeptember 14-én is 
megjelenhetnek. 

Azon apák, kik fiaikat mint csa-
ládfenntartót póttartalékba akarják he-
lyeztetni, azon napon kerülnek orvosi 
vizsgálatra, amikor fiaik. 

Az önként belépni kívánó ifjak a 
fősorozás utolsó napján, szeptember 14-
én vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó állitáskötelesek, kik itteni 
soroztatásukat kérték, s erre engedélyt 
kaptak, vagy azon mezei munkával fog-
lalkozó 1 és II. koroszt. állitáskötelesek, 
akik nem kérelmezték soroztatásuk en-
gedélyezését, a fősorozás utolsó napján 
(szept. 14-én) kerülnek sor alá. 

Felhívom a sorozás alá kerülő ál-
litásköteleseket, hogy a jelzett napokon 
reggel fél 8 órakor pontosan és tisztán 
jelenjenek meg az uj városháza I. eme-
let 58. sz. a. helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekin-
tetni és szigorúan büntettetni. 

Figyelmeztetem azon állitásköteles 
ifjakat, akiknek akár mint családfentartó 
öröklött mezei ingatlanság tulajdonosa, 
pap, papjelölt a póttartalékba helyezésre 
van igényük, illetőleg a két évi tényle-
ges szolgálali kedvezményre, hogy igé-
nyüket a sorozás előtt jelentsék be, vagy 
legkésőbb a sorozás napján. A póttar-
talékba helyezési igény legkésőbb ok-
tóber 31-ig jelentendő be, mert külön-
ben a jövő évi fősorozásig az nem tar-
gyaltatik. Egyévi önkéntesek legkésőbb 
a fősorozás napjáig tartoznak igényü-
ket bejelenteni. 

Szentes, 1912. évi aug. hó 3-án. 

Bugyi Anlal 
h. polgármester. 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

KENYERES IMRE fábiáni 13 számú ta-
nyájára 

tanyást 
keres. — Értekezhetni a helyszínén. 
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H t I N G A R I A 
á l t a l á n o s |)ÍZf OSÍtÓ 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 F E L T É T E L E K MELLETT. 

Helybel i f őügynökség : 

Szentesi Mezőgazdasági ipar és Kereskedelmi Bank R.-Társaságnál 
hol m i n d e n n e m ű kölcsönügyletek a legelőnyösebben bónyo-

l i t tatnak le. 

Értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy Hszt-
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. 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kötcsönét 4 1»% 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 díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj. F a z e K a s flntai 
p é n z k ö l c s ö n Közvetítő. 

1. ker. Kurcaparti utca 27. számú hár 
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. 

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

Csongrádon. 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24/a számú 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 é 
mására hozni, h o ^ y a z ezelőtt IV. kerület 

megrendelőim szives tudo-
V a s s-u t c a 2. s z á m a l a t t volt 

A s z t a l o s - i n l i l i e l y e n i c t ^ g ^ S 0 ! S 0 1 , v . i K e K e r f : 

S á f r á n y l l i l i á l y - u t c a 4 G . § z . a l á 

a s a j á t házamban a w ^ A I I I 11 4 és úgymint eddig, ezen-
(Nyiri-közén lejövet) M v l J v l i l v l l l « 1 1 [U\ [s a z i e s z a törekvé-
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal szives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkákal, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehelő 
legjutányosabb árban készítek. Költségvetéssel díjtalanul 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- I ¿ f f t t v A k r Ó l l l 1 * 0 volt szüksége, Budapestről és 
dig — ha J ^ p ® ^ 1 1 1 u m J M ^ más nagvobb vidéki városok-

Sadfafiga.agsy
Ze

kre!;séékggbe _ most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehető legjuta-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

A nagyérdemű közönség eddigi V 
bizalmat megköszönve és azt továbbra 1 • i € l j f f 3 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel épület-, bútor- és jégszekrény-asztalos. 

Már az ez idő szerint általam készített jégszekrény megtekint-
hető IV. ker. Soós-utca —. szám alatt S i p o s I s t v á n mészárosnál. 

BÜTOHDR] 
LlilAL oKAiUaL iirloinkik >1« fZ\ 1 Hálák, ebédlök, ur i szobák, s z a -
lonok, te l jes szá l loda, kávéház, 
vendéglő és kas té lyberendezések, 
va s - és rézbutorok, szőnyegek, 
függöuyók, cs i l lárok és zongorák 
szá l l í t tatnak bárhova 

\ v 
I ¡ e l 

iszpénzért vagy rsndkivi 
dnyös fizetési feltételekk el ! 

D í s z e s nagy butoraluum 1 korona. 

Te l jes berendezésnél utazd min-
tákkal d í jmentesen bárhova m e g ) . I 

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

(központi városház mellett). 

Nyomatott Vajda Halint L'tóda könyvnyomdájában Szentes 




