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Előfizetési árak : 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre* K, negyedévre 2K 

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

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivi <tl: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kos uth-tér szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot éra k 5 mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Kövezet vámunk. 
Azúttal odatérek vissza, ahol 

fejtegetéseim sorát megindítottam 

Közjövedelmeink fokozásának dol-

gához. Nagyon fontos kérdés ez — 

s a már eddig is érintett dolgokon 

kivül van még más módozat is 

amely közjövedelmeink megjavítá-

sát van hivatva elősegíteni: ez a 

módozat pedig kövezet vám enge-

délyünk módosításának kieszköz-

lése illetékes helyen. 

Az 1890. évi első törvénycikk, 

amely a közű lakról és a vámokról 

szól kimondja, hogy amennyiben 

a kövezet vámok jövedelme a vám 

tárgyak kiépítésével és fentartásá-

val járó költségek fedezetére elég-

telen, avagy a műút fejlesztés foly-

előreláthatóan kevés lesz, a vám-

engedély tulajdonosának jogában 

áll a vámtarifa módosítását kérel-

mezni s a módosítás nem tagad-

ható meg. 

Szentes városának általános kö- j 

vezet vámszedési engedélye van s ; 

az 1910. évben foganatosított műút i 

épitések folytán a műút alap, amely-

nek jövedelmét a vámokból befo-

lyó jövedelem teszi 13.000 koronás 

évi deficitbe került, vagyis beállott 

az az időpont, amidőn a városnak, 

mint vám engédély tulajdonosnak 

jogában áll a tarifa módosításátké-

íelmezni, de fon áll Szentesnek ez 

a joga azért is, mert a folyó évben 

megalkotott műút és járda épitési 

szabályrendelet értelmében a város 

műútait fejleszteni fogja, illetve egy 

bizonyosidő alatt az egész város 

területén a műútakat ki fogja épí-

teni. 

Vám engedély okiratunk a leg-

Kzentea jövője. 
minimálisabb vámtételeket szabja 

meg — a vasúton és hajón fel és 

leadott árukra vonatkozólag a vám 

sorompókon át közlekedő kocsikra 

nézve pedig egységes — 20 illetve 

30 filléres — tételeket állapit meg. 

A módosításra vonatkozólag tehát 

a kezünkbe van adva a kulcs, amely-

lyel ehez a dologhoz hozzányúlha-

tunk és hozzá kell nyúlnunk. 

Amig az árúk kövezet vámjá-

nak miként való ujabb megállapítá-

sára az egyes árúk forgalma s ér-

tékessége az irányadó, addig más 

oldalról az egyes közlekedő jármü-

vek kövezetvámjánál a terhelt ko-

csik kövezetvámjának a terhelés 

szerint — a szállított árúk minő-

sége és értékességéhez viszonyítva 

— kellene megállapítva lenni, nem 

pedig tisztán azon fordúlna meg, 

vajon a kocsi üres-é, avagy terhelt 

s az utóbbi esetben a teher miné-

miiségétő) egyáltalán eltekintve egy-

ségese n 30 fillérben szabni meg a 

kövezet vámot. 

Ez a kérdés igy előadva talán 

egyszerű garasoskodásnak s még 

tovább menőleg talán a vám keze-

lés megnehezítésének látszik, holott 

megnehezítésről beszélni alig lehet 

ellenben, ha van garasoskodás a 

dologban, az végeredményben kö-

rülbelül a műútalap fedezetlen hiá-

nyának eltüntetéséhez vezetne, anél-

kül azonban hogy megsarcolásról 

lehetne szólani s amellett módjá-

ban volna a városnak vásárra járó 

szentesi iparosoknak azt a régi óhaj-

tását teljesíteni, hogy a vám tétel 

rájuk nézve kedvezményesebben ál-

lapittassék meg, illetve, hogy vidék-

ről való visszatértük alkalmával a 

minimális — üreskocsi után ese-

dékes vámot fizessék. 

Csak futólag és nagyjában akar-

va rámutatni, hol lehet megkülön-

böztetéseket lenni, mert hiszen egy 

cikk keretében részletes javaslatot 

adnom lehetetlen is. eltekintve at-

tól, hogy feladatom sem lehet. Imé 

néhány példa: 

Széna, szalma, törek, péva stbi-

vel terhelt jármüvek után a vám 

ma épen igy 30 fillér, mint a ga-

bonával, tűzifával, ipari termékek-

kel, borral terhelt jármüvek vámja 

A különbözet feltéllenül szembe 

szökő, De azt hiszem az is kétség-

telenül szembe szökő, hogy egy hek-

tóliter bor szállítása esetén épen 

úgy egyszerűen terhelt j á rműrő l van 

szó, mintha ez a kocsi tiz hektóli-

ter bort szállít. 

A szomszédos Hódmezővásár-

helyen a kövezet vám a bornak 

minden hektoliterje után külön fize-

tendő épen úgy mintha vasúton 

volna szállítva s a j á rmű után a 

szabályszerű vámdij különfizetendő, 

gabona szállítmánynál a teher hoz-

závetőleges megállapítása mellett a 

a szállított mázsáknak megfelelően 

szabatik meg. 

Ha ezt a mondjuk sokkal kö-

rülményesebb példát nem is követi 

Szentes — bár ennek követése sem 

tenné nálunk sem nehezebbé a vám 

kezelést, ép úgy mint a szomszéd 

városban — annyi föltétlenül bizo-

nyos, hogy a mostani tarifánk meg-

felelő átalakítását, módosítását a 

városnak kérelmeznie kell. 

Nem hiszem azt, hogy a tarifa 
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módosítás, mondjuk reálízálása a 

város felé irányuló forgalmat csök-

kentene, mert nem csökkentheti. 

Mindössze ariól van szó, kövezet 

ván jövedelmünk emelkedjék s a 

házipénztárra háramló terhek meg-

felelően apadjanak. 

Sima László-

Téves utakon. 
A magyarság bajai. — A földéhség. 

Idegen kezekben. 
A nagy politika lefoglal min-

den erőt, minden energiát. Mióta a 

Duna-Tisza síkján megalakult Ma-

gyarország, azóta harcol a magyar 

nemzet önmagáért, országa alkot-

mánya megmaradásáért. Amit haj-

dan átszenvedett ez a nemzet, át- I 

szenvedi ma is. A forma talán nem 

olyan könyörtelen, de végeredmé-

nyében ez is a pusztuláshoz vezet. 

Könynyelmőség fog kezet a ma-

radisággal, téves utakon jár a ma-

gyarság. Nem veszi észre azt az 

igazságot, hogy a huszadik század-

ban nem kard és puska a legna-

gyobb erő, amely egy ország ha 

talmát felemeli, hanem a szerve-

zettség, a gazdasági és kulturális 

fejlődöttség. 

Kultúránk fejlődik. Erősödik. 

Igaz. De a gazdasági állapotaink, 

azok — nem kielégítők. A magyar 

föld, ez a kincses bánya nincsen 

kihasználva. Kégi, kitaposott ósdi 

nyomokon megy a gazdálkodás, 

azokon a nyomokon , amelyeken a 

magyar gazda apái mivelték a föl-

ei t. A jószágtenyésztés hanyatlik. 

A legelőt feltörik a gazdák, mert a 

cseléd drága, megbízhatatlan, nem-

érdemes vele vesződni. A föld ho-

zama nem kielégítő és a gazda ba-

ját növeli az a körülmény, hogy a 

napszám drága. Ezek az általános-

ságba foglalt panaszok évről-évre 

elhangzanak s csudálatos képen a 

föld ára évről-évre emelkedik s ha 

drága volt eddig, drágább ma és 

egészen bizonyos, hogy holnap még 

drágább lesz. 

S ha minden bajok kútforrá-

sát- nézzük észrevesszük, hogy a 

magyarság minden bajai között a 

legnagyobb betegség a földéhsége, 
amplv ¿rfóLon falni: ' _ ' i • ««. 

mán jár a magyar föld agyonter-

helése jelzálog és váltó kölcsönök-

kel. Mindentói eltekintve a ma-

gyar föld kisebb hozama mellett 

is a jövedelmezőségének kiálló in-

doka az, hogy a kellő körültekin-

tés és gazdaságosság nélkül müvei t 

földek képtelenek meghozni azt a 

j kamatot, azt a jövedelmet, amely 

! kamat j ának j s megfelelhetne. 

És ez a földéhség kergeti ide-

gen kezek közé a magyart, a Ma-

gyarországot. 

Magyarország sok száz mi l l iót 

kitevő államadóságának egy tized 

része sincsen magyar kézben. Ma-

gyar gazda még nem gondolt arra 

soha éleiében, hogy készpénz tő-

kéjét ne takarékpénztárba helyezze 

el, hanem azon értékpapirost, ma-

gyar állampapírt vegyen. Több biz-

tosítékot lát még a legnagyobb 

pénzügyi krízisek idején is amidőn 

sorra, egymásután henteregnek föl 

egymásután a bankok, takarékpénz-

tárak ezekben. mint az állam által 

biztosított á l lampapírokban, ame-
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Gazdák figyelrnéöe! 
B 4 t » r | » * $ 

elsőrendű, jóminóségü méter-

lyek még a legnormálisabb viszo-

nyok között többet kamatoznak 

40/°0-nál, holott a takarékpénztárak 

betétkamatlába a 4  0/0-ná\ alig 

emelkedig magasabbra. 

És ennek a körü lménynek oka 

ismét nem rejlik másban, mint a 

földéhségben. A magyar gazda sze-

reti azt, ha pénze könnyen meg-

közelitkető helyen van, mert ha 

földet vásárolhat, könnyebben hoz-

zájut. 

Pedig a föld a mostani árak 

mellett a leguagyobb tőke elhelye-

zés s% jöhet olyan gazdasági krizisf 

amely letöri a földek mostani ma-

gas árait leiére harmadára s kol-

dussá teszi a válság azokat, akik-

nek minden vagyona a drága föld-

ben hever s az ország pedig csak 

megmarad a j övőben is idenek adó-

fizetője, mint ma. 

Nagyhiba az, hogy az iskolák-

ba nem tanítják a j övendő nemze-

dékét, hogy m inő erő, nemzeti va-

gy onosodási erő rejlik a tőke okos 

elhelyezésében s arra, hogy a föld 

csak addig lud életet adni, ameddig 

anak ára nem magasabb értékénél 

mázsánként . . . 18 k f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként . . . 18 k (í(i f 

amely értéken felüli árát csinálta 

meg a földeknek s amelynek nyo-

$ % e i i i e * i i e n ^ e r i cm 

Ú r ^ m valamint d l l T t t k 

mindenkor a legolcsóbb napi aron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i f o z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. ! 

P á r k o r i m 

házikenyérsütéshez, komló-

virággal készitve, kilón-

ként 80 üli. 

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 R.-t. 

ára nem magasabb 

s hogy a nagy nemzetek fölvirág-

zásának, fejlődésének haladásának 

a legfőbb oka az, hogy azok a nem-

zetek tulajdon polgáraiknak adósai 

s amint az á l lam adóssága törlesz-

tésere, annak kamataira elfizet az 

az összeg, a térméntelen mil l ió 

nem idegen nemzeteket hizlal, de 

önnön fiai vagyonosodását idézi 

elő. 

fSI 

HÍREK 
Olcsóság. 

Olcsóbb lett a fácán, 

Olcsóbb lelt a hal. 

Bolond az az ember, 

Aki éhen hal. 

Olcsóbb lett a csirke, 

Olcsóbb lett a vad. 

Mily öröm, hogy igy két 

Krajcárod marad. 

Most vehetsz c pénzért 

Egy kis kötelet. 

Száraz ágon csüggve, 

Lesz egy vig teied. 
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— A király születés napja. 1880 

augusztus 18-án született I. FeVenc Jó-

zsef ausztriai császár, magyar király, aki 

a mai napon tölti be 82-edik életévét. 

Ebből az alkalomból a római katolikus 

templomban ünnepi szent mise lesz, 

amelyre a kat. egyház nevében dr. Ular 

István pápai prélátus plébános meghivta 

a hatóságokat is. 

— Szervezési szabályrendeletet 

kérnek a várostól Hajdú Szoboszló és 

Dicsőszentmárton városok. — A kérel-

metdtcljesiti a város. 

— Lajos napján. Régi hagyomá-

nyaihoz hiven ez évben is társas va-

csorával ünnepli meg a szentesi első 

48-as Népkör Kossuth Lajos neve nap-

ját augusztus 25-én este. A társas va-

csora a kör helyiségében (Győri-ven-

déglő) lesz. Részvételi dij 1 korona 60 

fillér. Aláirási ivek a kör helyiségében 

vannak kitéve. 

— Mozi a színházban. Pirithy Má-
tyás mozit akar a szinházban tartani. 
Erre a célra *-:000 koronáért kéri ha-
szonbérbe á színháztermet, amelyet, 
szini előadások tartasára visszaengedne 
Az ajánlat felelt a kö/.gyülés dönt. 

— Emlékeztető. A Szentesi Iparos 
Ifjak holnapután István király napján 
napján tartják a szokásos változatos is 
nevettséges műsorú Népünnepélyüket, 
este pedig a Tóth József színházterem-
ben fénves táncmulatságot rendeznek, 
mely zártkörű lesz. A delelő csárda ud-
varán néptáncinulatsíg lesz. Felhívjuk 
a mulatni vágyó fiatalság figyelmét ezen 
jósikerünek Ígérkező mulatságra. 

— Hadi posták a nagygyakorla-

tokon. A temesvári 7. hadlest parancs-

noksága szombaton küldte szét az idei 

nagygyakorlatokon fölállítandó hadipos-

tákra vonatkozó rendelkezéseit a kato-

nai állomásparancsnokságokhoz és csa-

pattestekhez. A 7.hadtest területén augusz-

tus 30-án állítják töl a hadi postákat. A 

nagygyakorlatokon résztvevő tisztek és 

legénység részére küldendő levelet és 

utalványt olykép kell címezni, hogy a 

név, a cím, a csapattest, az olasztály, a 

hadosztály legyen kitüntetve. A rendel-

tetési hely megjelölése a következő: »Na-

gyobb hadgyakorlatok Délniagyarorszá-

gon.* Könnyebb megértés céljából álljon 

itt egy példa : 

Rigó Mózes 

40. gyalogezredbeli tizedes 

a 12. században, 17. 

gyaloghadosztály. 

Nagyobb hadgyakorlatok 

Délmagyarországon. 

A hadi posta magáncsomagokat 

nem szállít, esakis levelet és utalványt. 

A 7. hadtest hadi postáit szeptember 

14-én feloszlatják. 

— A fegyvertartás orszgos ásza-

bályozása. Temesvármegye közigazga-

tási bizottsága elhatározta, hogy a fegy-

vertartásnak országos szabályozása vé-

gett feliratot intéz a belügyminiszterhez. 

A fegyvertartás körül előforduló visz-

szaélések onnan származnak, hogy a 

városokban mindenütt akadálynélkül 

szerezhetők be a fegyverek. Temes-

megye feliratát hasonló szellemű felirat-

tal való támogatás végett ma megkül-

dötte Csongrád megyének is. 

— A mérnök nem rukkol be. Cseuz 
Béla városi mérnök 30 napi fegyver gya-
korlatra volt behiva. A város kérelmére 
a honvédelmi miniszter felmentette mér-
nököt a fegyver gyakorlat alól. 

— Lopás. Boda Imre csongrádi 
ember a zirinyi-utcában lakik. Tegnap 
éjjel nagy kár érte. Valaki éjszaka meg-
látogatta s hogy emlékezetessé tegye 
látogatását elemelte tőle 50 koronás be-
tétkönyvét, nadrágját és két mellényét 
Panasza folytén a rendőrség nyomoz. 

— Drágul a szén. Még nyílnak a 

völgyben a kerti virágok, még zöldéi a 

nyárfa az ablak előtt, de titokban kö-

zeledik már a téli világ: drágul a szén. 

Ezt a szomorú hírt jelentik Prágából és 

ha nem is fújna olyan hideg szél az 

utcákon, akkor is meg volna rá minden 

okunk, hogy dideregve rázkódjunk össze 

a szén drágulásának hírére. A drágítást 

két cseh vállalat: a prágai vasipartár-

saság és az angol-cseh társaság hatá-

rozta el. Métermázsánként 14—16 fillér-

rel lesz drágább a fütőszén, a mi még 

szerencse, mert az ipari célokra hasz-

nált szén ára mitegy 40 százalékkal, 

emelkedik. 

— Hulla a kútban A marha vásár-
téren tegnap két asszony inni akart — 
amint megmerítette a vedret, nagy 
meglepetésükre egy teljesen kifejlődött uj 
szülöttet emeltek ki a kútból. A rendőrség 
erélyesen nyomoz a gyermekgyilkos 
után. 

Anyakönyvi kivonat. 
- 1912. aug. 11 —18-ig. — 

Születtek: Molnár Erzsébet, Kovács 
Lídia, Erdei Veronika, Fekete Nagy 
László, Antal Ferenc, Csorba Alajos 
Bölcskei Ferenc, Molnár Gizella,' Brezo-
vai György, Kanfi Horvát Mária, Gere 

j Rozália, Pláger Sára, Török József, Má-
| csai Terézia, Szépe Szabó Klára, Német 
| János. 

Eljegyzés: Nagy Imre Oroszlán Má-
1 ria, Dömötör János Fekete Nagy Piroska, 

Vas Bálint Rébelí Szabó Mária, Kovács 
Mihály Halász Szabó Juliánná. 

Házasságot kötöttek: Égető István 
Dobos Lídiával. 

Elhaltak: Rácz Juliánná 70 éves, 
Böszörményi Terézia 6 hónapos, Lénárt 
Sándor 6 hónapos, Paksi Ferenc 18 
éves, Böszörményi József 77 éves, Paku 
Tóth Mária 09 éves, Nyiri Ferencz 56 
éves, Tarján János 2 hónapos Győri, 
Mária 26 éves, Juhász Szabó Lajos 1 
éves Demeter Mihály 65 éves, Koty-
mán Sándor 71 éves, Balog Szabó Sán-
dor 56 éves, Ökrös Mária 4 hónapos, 
Virágos Tóth Eszter 4 hónapos, Baráth 
Veronika 47 éves, Páhi Lajos 17 napos, 
Kiss Mihály 9 hónapos, Dudás Szabó 
Juliánná 76 éves, Fülöp József 2 éves, 
Grecsó Margit 13 éves. 

Iván. 
Minden pénteken ott árul az öreg 

Miskó a piacon. 

Mióta eltemette a feleségét, egyet-

len fia, a termetes Iván is vele jár a 

heti vásárra. Azóta ő az öreg jobb keze. 

Együtt dolgoznak, kapálnak, gyom-

lálnak, öntöznek szakadatlanul napról-

napra, hétről-hétre. Egész világuk az a 

rozzant vityiló, meg az a hosszú vete-

ményes kert, mely ott nyuiik el a kis 

város mögött. Nem is mozdulnak ki in-

nen soha, kivéve pénteken, a hetivásár 

napján, mikor már hajnalhasadás előtt 

ott tesznek — vesznek a szomszédos 

városka piacán. 

Ez az ő ünnepnapjuk. Ilyenkor az 

öreg el nem' mulasztja a világért sem 

hogy el ne ballagjon a karcsutornyu 

rác templomba, ahol — ha nincs is pap-

juk — bizonyosan ott van az Isten. Mi-

sét csak egyszer mond benne évenként 

a templom patrónusának nevenapján a 

messziről jővő, nagy fehérszakállú pap. 

Mig az apja itt imátkozik, Iván ké-

nyelmesen végig döl a kopott gyéké-

nyen. Ha fekete szemei nem villogná-

nak ki a kosszu ugorkák, piros-zöld 

paprikák, piszkos retkek és tarka virág-

magvak közül, könnyen paprikarakás-

nak nézhetné őt is az ember. Mikor Iván 

először kisérte be apjat a városba, olyan 

furcsa volt előtte az a másik világ, az 

a sok ember, az a nagy lárma, azok a 

i tarka barka ruháju, alkudozó asszony-

ságok, azok a mosolygó fehérképü lá-

nyok. 

Különösen az az egy! Az az egy, 

aki annyi mindenfélét vesz nála és min-

dig csak nála. Olyan barátságosan szó-

lítja, s mindig oly soká néz a szemei 

közé, hogy szinte meg perzseli a szivét 

forró tekintetével. Még távozóban is any-

nyiszor pillant hátra. 

Holnap megint látni fogja. Maga 

sem tudja, miért, de ugy elszorul a szive 

e gondolatra. Türelmetlen, izgatott a 

dolog sem ugy áll a kezében, mint más-

kor, mindig az a fehérképülány jár az 

eszében. 

— Iván! veri fel ábrándozásából a 

szép legényt egy vékonyka hang, mintha 

a guzilica hidja egyet pattant volna. 

Iván, ma még rózsát sem adtál. 

Szótlanul letépett egyet a mesgyén 

terpeszkedő vadrózsabokorról és oda-

dobta mátkája ölébe. Még csak feléje se 

nézett. Nagyon keveset törődött ő most 

ezzel a cingár kis leánnyal, aki mezít-

láb rugdosta mellette a forró homokot. 

Már tizenöt éve, hogy a családjaik 

ide telepedtek. Együtt jöttek szép, he-

gyes hazájukból, együtt játszottak apói-

ban, együtt ettek, együtt dolgoztak ké-

sőbb. Egymásé lesznek tehát, mert a rác 

inkább egyedül vénül meg, semhogy 

más nemzetségbe keveredjék. 

AZ öregek már régen elvégezték, 

hogy Borsica az Iván felesége lesz. Ez 

ellen nincs apelláta. Igaz, hogy papjuk 

sincs a közelben, de hát azon könnyii 

segíteni. Majd a vén Mirkó összeteszi :» 

két kezüket, megáldja őket és ezzel vége. 

Nem lehet ez ellen még a jó Istennek 

sem kifogása. 
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— Miért haragszol rám Iván ? kérdé 
Borsica gondokba merült vőlegényét, 
Hiszen én semmivel sem bántottalak. 

Isten őrizzen hogy rád haragudjam! 
Mi is jut eszedbe! hazudott Iván. 

— De hát mikor olyan szomorú 
vagy. És nem is szólsz hozzám. De azért 
csak hallgatott a legény, terhére volt a 
beszéd. A mátkája sem faggatta tovább. 
Egy bánatos szerb nótát dúdolgatva, ci-
pelte gyönge vállain a leszedett pap-
rikákat. 

Másnap reggel, mikor bement az 
öreggel a hetivásárra, meg se csókolta. 
Pedig ezt még soha el nem mulasz-
totta. Komor volt, mint a béka, amelyet 
ingereinek. Csak akkor derült ki az ab-
rázata, mikor újra ott állott előtte az a 
szép, városi leány. Majd szétfeszítette j 
lángoló vére az ereit, mikor leolvasta 
barázdás tenyerébe a sok összevásár- j 
lott zöldség árát. Tudja Isten mi lelte j 
egyszerre ugy érezte magát, mint az i 
édesanyja temetése napján, mikor a ha- i 
lotti toron sok pálinkát itatott vele az 
apja. Egyet fordult vele a világ, fejét 
lefelé húzta a mámor, azt se tudja, í 
hogy mit csinál, csak azt érezte, hogy | 
nagyon puha az a fehér kezecske, me-
lyet szenvedélyesen odaszorított remegő 
ajkaihoz. Kezet csókolt. 

Hogy megijedt az a szépséges kis- j 
asszony, hogy elsápadt egyszerre! Most 
az egyszer vissza se nézett. De azért a 
másik hetivásáron megint csak odajött 
hozza bevásárolni, Az első találkozás-
kor az egyik se merte szemeit felvetni, 
haneui később annál beszédesebb lett a 
leányka és nem is haragudott már, hogy 
Iván annyiszor kezet csókolt neki. 

Egyszer azonban ugy őszfelé nagy 
dolog történt. Az öregek alighanem 
észrevettek valamit, de lehet, hogv csak 
a fi 11 buskomorságától ijedtek meg, elég 
az hozzá, hogy ki tűzték a lakodalom 
napját. Az egybekelés előtti hetivásárra 
bevitték hát Borscicát is a városba, hogy 
megvegyenek neki minden szükségeset. 
Az ismeretlen fehérképü kisasszony 
még ott találta a hagymarakások kö-
zöli. Épen akkot indult el az öregekkel 
a pántlikás-boltba. Iván olyan sápadt 
lett. mint az a rakás karfiol, melyet 
zavarában szétrúgott. 

Kije magának az a leány? — kér-
dezte tőle a kisasszony. 

Iván valamit hebegett, hogy buga, 
de nem hitték el neki. Ugy-e felesége? 
Nemi bizoy Isten nem! tiltakozott 
háromszor is a rác legény. 

— De holnap már az lesz — szó-
lalt meg e pillanatban a háta mögött 
Borsica apja. Mintha ágyúgolyó süvített 
volna el a gyermek fülénél. Azt hitte, 
hogy árulója is odajár a pánílinkásba, 
pedig ott hevert a ponyvával borított 
zöldséghalom mellett. Tigrisdüh szalta 
meg a lelkét. Szerette volna szétmar-
cangolni a ven embert, iszonyú vad 
dühbe forogtak a szemei, de mindenzt 
nem látta a szép városi leány, mert 
ugy eltűnt onnan, mint a pára. Még 
zöldséget sem vett aznap. Üres kosárral 
ment be a nagy rácsos kapun, melyről 
Iván le nem tadla venni a szemeit. Hi-
ába szólították, hiába kérlelték az apja 
és matkája, nem hallott és nem látott ő 
semmit, csak azt a kaput nézte ő me-
rően zavaros szemekkél. Még akkor is 
ott feküdt a gyékényen, mikor már | 
minden lelraktak a talyigára. Bíztattak, 
nógattak az öreg Mirkó sorba lekivánta 
az égről azokat a szenteket, akikhez 

U m.!i? • 0 l y b ? z « ó a n imádkozott EÍ 
is mult mar az ideje, hogy hazafelé in-

dúljanak. Végre is Borsica apjának kel-
lett igazat adni, hogy hagyják a bo-
londot majd hazatalál, ha megjön az 
esze. De várhalták. 

Csak harmadnapra érkezett haza, 
de még Borsica is megijedt tőle, pe-
dig ő várta legjobban. Tele volt iszap-
mii : ugy hozták haza a halászok, a 
Ifogy kihuszták a Dunából. Az öregek 
akárhogy törték a fejüket, sehogy sem 
tudták kitalálni, hogy mi baja lehetett 
neki ? Olyan bolond csak nem volt, 
hogy azért a fehérképü leányért csele-
kedjék ? Ezt még a szép városi kisasz-
asszony se hitte volna akkor, mikor 
harmadnapja olt könyörgött neki, hogy 
menjen vele messzire, az ő dalos hazá-
jába, már akkor talán hallgatott is vol-
na a szavára. 

l i e ^ i y i i i i ^ , 
Á l om. A „Szentesi Reg-

geli Újság", technikai okokból, pár 

napig alszik. — Mit álmodik ? . . . 

7126-1912. 

Hirdetmény. 
A folyó évi nagy hadgyakorlatok 

tartásával keletkezett károk, a kárt szen-
vedett tulajdonos által — amennyiben 
az a helyszínén meg nem térittetnék — 
haladéktalanul bejelentendők a főjegy-
zői hivatalban, mert aki ezt tenni el-
mulasztja és legkésőbb szeptember 12-ig 
kártérítési igénye be nem jelentetnék, 
az általa később bejelenlelt kár össze-
gének kiutalására igényt nem tarthat. 

A bejelentés után a kar azonnal 
megbecsültetik, s a megállapított kár 
összeg szeptember 1 > után fog kiutal-
tatni. 

Kell, Szentes város tanácsának 1912 

évi augusztus hó 11. napján tartott ülé-

séből- Dr . M á í é f f y Ferenc . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ p o l g á r m e s t e r . 

Eladó vagy kiadó. 

Félegyházi Török Istvánnak a 
Kórógvi Csárdával 32 hold, Ónodi-
féle 101 hold, Királyságon 40 hold 
földje Szent-Mihály naplói kezdve 
három' évre haszonbérbe kiadó, 
esetleg eladó. — Úgyszintén a Vá-
Sárhelyi-útca 7 számú háza eladó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal fenti 
szám alatt. 

Földeladás. 
Jószai Bálint Berken levő 21 

számú 54 hold tanya földje egv eset-
leg több részletben eladó, vagy ha-
szonbérbe kiadó. Értekezhetni a 
tulajdonossal a helviszinen. 

Hölgyek figyelmébe. 
Tisztelettel értesíteni a t. hölgy 

közönséget, hogy a fésülést, hajsü-
tést a legolcsóbb ár mellett — ú g y 
a lakásomon, mint házhoz kijárva 
elvállalom. — Lakásom Gvalog-
útca 1 sz. 

A n. é. hölgyközönség b. párt-
fogását kérve. Tisztelettel: 

Csőszi Klárika. 

Szentes_város polgármesterétől, 

ad. 6410—1912. sz. 

Hirdetmény, 
Az 1912—13. tanévre vonatkozólag, 

a beiratasok ideje és a tanév kezdete 
tekintetében a következőket hozom a 
közönség tudomására : 

A ref. elemi iskolánál a beiratások 
i í. evi szept. hó 2, 3, 4 és 5-én, minden 

nap d. e. 8—12 ig, d. u. 2 5-ig fognak 
eszközöltetni — a fiúk a központi fiiú-
iskola, a leányok a központi leányiskola 
tantermében iratnak be. A tanítás szept. 
6-án kezdődik. 

A róni kath. elemi iskolánál a be-
iratások szept. hó 2, 3 és 4-én minden 
nap d. e. 8-11-ig, d. u. 2—4 óráig lesz-
nek. A tanítás szept. 5-én kezdődik. 

Az ág. ev. elemi iskolánál a beiratá-
sok szept. 2-től 7-ig tart. A tanitás szept. 
9-én veszi kezdetét. 

Az izr. elemi iskolánál a beiratás 
szept. hó 1 és 2-an lesz, a rendes ta-
nitas szept. hó 3-áu kezdődik. 

A külterületi áll. elemi iskoláknál 
a beiratasok szept. hó 11, l^, 13 es 14. 
napjain, minden nap d. e. 8—12-ig, d. 
u. 2—4-ig eszközöltetnek. A rendes ta-
nitás szept. 16-án kezdődik. 

A városi alsófoku iparostanoncis-
kolánál a beiratások szept. 1-től 7-ig 
minden nap délben 12 2 óráig Tordai 
Lajos iparostanonciskolai igazgató la-
kásan (Vásárhelyi u. 9.) fognak eszkö-
zöltetni, és pedig szept. 1, 2, 3, és 4-én 
az 1. osztályosok és az előkészítő tan-
folyam hallgatói, 5 és 6-án a II. osztá-
lyosok — 7-én, a harmadik osztályosok 
és a rajzcsoport tanulói iratnak be. A 
tanitás szept. 12-én kezdődik. 

A kereskedő tanonciskolánál a be-
iratás szept. hó 1-től 8-ig tart. minden 
nap d. u. 5 —6-ig a kereskedő egylet 
hivatalos helyiségében. A tanitás szept. 
9 én kezdődik. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 1—6 
í-ai értelmében minden szülő-, gyám és 
gazda a gondozása alatt levő gyerme-
keket 6 ik életévük betöltésétől a' 12-ik 
életévük betöltéséig a mindennapi és 
13-ik életévüktől a 5-ikig pedig ismétlő 
iskolába feljáratni s ott taníttatni tar-
tozik. iskolaköteles lesz a f. évi szep-
temberében minden ;\ermek, aki az ev 
szept. l-ig ') ik életévét betölti s a min-
dennapi iskolába járásra \a!ö kötele-
zettsége tart azon tanév végéig, amely 
évnek lolvainan a gyermek betölti 12-ik 
életévét. Az ismétlő iskolába való já-
rásra köteles lesz, aki ezen év szept. 
hava l-ig 12-ik életévét betölti és az 
ismétlő iskolai kötelezettség tarU azon 
tanév végéig, amely év folyamán az 
illető betölti a 15-ik évét. 

Az iskolákban az 1908. évi XLIV. 
t.-c. értelmében teljesen tandijmeniesség 
van. A mindennapi tanköteles csakis 50 
fill. beiratási dijat fizetnek. 

Az iparosok oly egyéneket, akik 
12-ik életévüket be nem töltötték, ta-
noncokul nem alkalmazhatnak, 12-ik 
életévüket be nem töltött egyének cse-
lédeküi fel nem fogadhatók s a szolgalmi 
idő alatt pásztorokul nem alkalmazható. 

Az elemi iskolába belépő gyermek 
felvétele alkalmával köteles igazolni azt, 
hogy jósikerrel be van oltva, vagy a 
legutóbbi öt év alatt valóságos himlőtt 
állott ki, esetleg, hogy a törvény által 
elvan mentve, a beőltási kötelezettség 
alól. 

Szentesen, 1912. auguszlus 16-án 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 
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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 (1. koroszt.) ré-
szére szeptember 12. 1890. évben (II. 
koroszt.) részére szeptember 13. 1889. 
évben született hadkötelesek (111. 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 iiaikat mint csa-
ládfenntartót póttarlalékbu akarjak he-
lyeztetni, azon napon kerülnek orvosi 
vizsgálatra, amikor fiaik. 

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

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodo álhtuskóteiesek, kik itteni 
soroztatásukal kérték, s erre engedélyt 
kaptak, vagy azon mezei munkával fog-
lalkozó I és 11. koroszt. állitáskötelesek, 
akik nem kérelmezték suroztatasuk en-
gedélyezését, a iosorozás utolso napján 
(szept. 14-én) kerülnek sor ala. 

Felhivom a sorozás ala kerülő ál-
litásköteleseket, hogy a jelzett napokon 
reggel fél 8 órakor pontosan és tisztán 
jelenjenek meg az uj varosháza 1. eme-
let 58. sz. a. helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekin-
tetni és szigorúan büntettetni. 

Figyelmeztetem azon aliitáskoteies 
ifjakat, akiknek akár mint csaladlenlarlo 
öröklött mezei ingatlansag tulajdonosa, 
pap, papjelölt a póttai laíekba heiyezesre 
van igényük, illetőleg a kél évi lenyie-
ges szolgálati kedvezményre, hogy igé-
nyüket a sorozás eiőtt jelentsék Oe, vagy 
legkésőbb a sorozás napján. A pottar-
talékba helyezési igény legkésőbb ok-
tóber 31-ig jelentendő be, meri külön-
ben a jövő évi fősorozásig a/ nem lai-
gyaltatik. Egyévi önkéntesek legkésőbb 
a fősorozas napjáig tartoznak igényü-
ket bejelenteni. 

Szentes, 1912. évi aug. hó 3-án. 

liugyi Antal 

h. polgármester. 

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

6171 —1912. 

Hirdetmény. 

elvonulás végett gyalog ép ugy mint 
kocsival kitérjenek. 

Minden nagyobb csoportosulás, a 
mely akadályozná a gyakorlat zavarta-
lan lefolyását szigorúan tilos. 

Az esetleges tájékoztatásra a he-
lyes útbaigazítás megadandó. 

Elszállásolások közül a hatósági 
közegek rendelkezéseinek mindenki fel-
téllen engedelmeskedni tartozik. 

A közegészségügy megóvása tekin-
tetéből figyelmeztetem a közönséget,hogy 
minden járványos betegségről a ható-
ságnak azonnal jelentés teendő. 

Átvonuló katonáknak tiszta edény-
ben ivóviz szolgáltatandó ki. — A rosz 
ivó-vizet szolgáltatandó kútak elzáran-
dók, s »Ivóvízül nem használható« fel-
írással jelölendők meg. 

Általában a legteljesebb rendre, s 
higgadt magatartásra figyelmeztetem a 
közönséget. 

Szentesen, 1912. évi augusztus 8. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

láró Harucker-utca 28 
számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

bútorozott szoba,esetleg teljes 
ellátással; valamint egy bolt-
helyiség okU'ber l-íől kiadó 

Eladó 
a Tóth József-utca 17. szám alatti ház 
Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó 

Értekezni lehet a helyszínen. 

I f i a r l n h l r á e K i w s * u c a 12» 

IMdUU IdMdi sz. alatti há/.ál , ket 
egymásbanyüó szép nagyszoba, konyha, a 

i hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 

29 tői kezdve kiad), értekezni le-
het a S/.entesi Lap kiadóhivatalában. 

Szentes város polgármesterétől 

3430 -1912. sz. 

I 
sSl 
K3 

Hálók, ebédlök, ur lszobák, s z a -
lonok, teljes szá l loda, kávéház, 
vendéglő és kasté lyberendezések, 
v a s - es lézbutorok, szőnyegek, 
függönyök, cs i l lárok és zongorák 
szá l l í t tatnak bárhova 

i 
| készpénzért vagy rendkívüli 
• előnyös fizetési feltetelekkel 

v-U-WFSM&sbssi 
D í szes nagy buíoralbum I korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
tákkal d í jmentesen bárhova megy. 

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

(központi városház mellett). 

A folyó évi hadgyakorlatok szintere 
északról Szentes, Békéscsaba és Gyula, 
- keletről Kisjenő, Pankola és Lippa, 
délről Temesvár, Nagvkikinda, Tiszahe-
gyes és Tiszaszentmiklós, nyugatról pe-
dig a Tisza folyó állal határolt terület 
lesz. 

Felhivom Szentes város közönségét, 
hogy a hadgyakorlatok lefolyása az el-
lenfelek között lévő területen valamint 
az egyes csapatoknál és törzseknél ne 
zavarják, a csapatok átvonulását, ne aka-
dályozzák az átvonuló, úgy a gyakorla-
tozó csapattestek előtt az úttestet sza-
badon hagyják, előlük az akadálytalan 

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
taharéktiizhelyet 

Maxiira Vilmos 
készít, vasútállomással szemben 

II irdci meny• 
Felhivom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó 10-ig, az ezen hataridő 

; után jelentkező arankát esetenként irtsák 
ki, mert ha ezen időpontig vagy ese-
tenként az aranka irtást nem teljesí-
tenék, a mutatkozó arankát az i lető 
földtulajdonos vagy bérlő költségére ha-
tóságilag fogom kiirtatni, ezen felül el-
lene a kihágás miatt az eljárást lulya-

! matba teszem. 
Az aranka irtás módja közismert 

I amennyiben azonban a szakszerű ir-
tásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajtják felhívottak, ez iránt fordulja-
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdaság-
tanácsnokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

- •• - _ _ _ _ ~T 

Pozderka Péternek 
Kistőkén 40 hold földje tanyaépületek-

kel osztályozás miatt eladó, 

Eladd popfaT 
A Nagygörgősűtcára nyúló 

portából, — melyben amerikai vad-
alaayba oltott finom fajszölö van — 
2—300 nszgöl eladó. Értekez-

hetni a Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

Elmló Kumiii icfler. 
Szegváron 9 hold Kurcamederjamely 
most is müveive van, örökáron eladó. 
Tudakozódni lehet Levendovics István-

nal Szegeden, Kistisza-utca 4. sz. a. 

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

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 
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Hirdetmény. 
Folyó éviaugusztus hó 16-tól augusz-

tus 30-ig terjedő időben a vármegye 
területén harcszerű táviró gyakorlat fog 
tartatni. 

Felhívom a közönséget, hogy ez 
alkalommal a katonaság által ideiglene-
sen elhelyezett táviró és távbeszélő vo-
nalak rongálásától tartózkodjék, mert az 
esetleges üzemzavaró és gátló cseleke-
det büntetendő cselekményt képez. 

Szentes, 1912. augusztus 6-án. 

Dr . Má t é f f y Fe renc 
polgármester. 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 

szuper foszfát tartalmaz, 

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

Szentesi református egyháztól. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
1. A szentesi református egyház 

ezennel zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdet a felsőpárti varosrészben építendő 
templom, lelkészlak és melléképületei-
nek felépítésére. 

A versenytárgyalás a f. évi augusz-
tus hó 21-én fog az egyház hivatalos 
helyiségében megtartatni. 

2. Ajánlatok csakis az összes, eset-
leg az asztalos, lakatos, mázoló, üveges 
és berendezési munkákra tehetők a díj-
talanul kiadandó ajánlati iven. 

3. Az ajánlatban a költségvetés egy-
ségaraihoz viszonyított árengedmény 
vagy felülfizetés százalékokban feje-
zendő ki. 

4. Az ajánlati összeg 5°/o-a (Öt%) 
mint bánatpénz készpénzben vagy ova-
dékképes értékpapírban az egyház pénz-
tárába letétbe helyezendő s az erről 
szóló letéti nyugta az ajánlathoz csato-
landó. 

5. Az építés előirányzati összkölt-
sége HU,00b korona 7.9 fillér. 

6. Az egy koronás bélyeggel ellá-
tandó és lepecsételt ajánlatok »Ajánlat 
a szentesi felsőpárti református templom, 
lelkészlak és mellék részeinek munkáira« 
cimen az egyház főgondnoki hivatalá-
ban a kitűzött határnap cl. e. 10 órájáig 
nyújtandók be. 

A feltételnek meg nem felelő, a 
kitűzött határidőn tul érkező, távirati 
uton küldött és utóajánlatok nem vé-
tetnek figyelembe. 

7. A költségvetések, tervezetek, ha-
táridőjegyzék, ajánlati és szerződés-
minta, különleges és pályázati, általá-
nos és részletes feltételek az egyház 
főgondnoki hivatalban, vagy Dobovszky 
József Isván tervező és művezető épí-
tész irodájában (Szentes, III. ker. Páva-
utca 7. sz. a.) tekinthetők meg s ugyan-
nott meg is szerezhetők. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 
8-ikán. 

Zolnay Károly, 
fögondnok. 

O l c s ó K ö l c s ö n ! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V«% ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőrt 
laktanya mellett, ahol ugy jég-, min-
tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

'fj, F a z e k a s flntal 
pénzkölcsön közvetítő. 

| A JELENKOR LEGJOBB 
eredet i 

Sack Rudolf gyártmányú (tükör) 

aczél ekéi, valamint egyéb lalaj-

mivelő eszközei, eredeti Kálmán-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

féle tárcsás boronái, Veslfalia mű-

trágya szórói, úgyszintén szecska-

)-( vágó és kukoricza morzsolói )-( 

l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossulh-u'cza 20. sz. 

Flflílri iM özv 1>aríli Sándor' L I U U U I U 1 U . n é n a k Fábiánsebestyéni 

7 5 hold tanya földje 
a rajta levő két k ü l ö n á l ló gaz-

dasági épülettel SZÖlÖS é s (jfÜmÖlCSÖS 

k e r t t e l együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 

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 árusítok és kenyérgyári 
ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

l f j . F a z e k a s An t a l n é . 
1. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon , Józse f fó-

herceg-ut 11. sz. és Karol ina-utcai 

sa rokházba helyeztem át, ahol 

r e z - . v o s b i M a t 
a legegyszerűbbtő l a l egmodernebb 

kivi te lben készítek. 

Rak t á ron tartok rézágyakat , 

mosdóasz ta loka t és éj jel i szekré-

nyeket má rvány l appa l , toil letteket, 

ruhafogasokat és karn isoka t és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágya t és gyer-

mekkocs ikat , kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket , rugó-

kat és ruganyos á ruka t és külön-

legességeket. Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

Gorái Károly 
rez- és vasbutor gyáros. 

Futó Zoltán, 
lelkész-elnök. 

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 

NX . alá Hálrán; lliliály-iitca 4(i 
lielyexlem át a s a j á t házamban 

(Nyiri-közén lejövet) 
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást 

és úgymint eddig, ezen-
túl is az lesz a törekvé-

erős bútoraimmal szives 
való asztalos-munkákat, 
és lainperizést a lehető 

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- w I * A volt szüksége, Budapestről és 
dig — ha * U J M V más nagyobb vidéki városok-

K ^ r f z e í S a 1 is most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti %meg. Lehető legjutá-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

A nagyérdemű közönség eddigi • f f c m r » ^ « • t l 

bizalmát megköszönve és azt továbbra B i l f P W l i i l j l f n 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel épület-, bútor-és jégszekrény-asztalos. 

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

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




