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Előfizetési árak: 

Helyben : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
lélévre 4 K, negyedévre 2K félévre 6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csiifórtökön. 

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 város képviselőtestü-

lete a keddi közgyűlésen elhatá-

rozta, hogy az alsó csordajárásból 

500 holdat még ez év őszén ha-

szonbérbe ad. Ez a határozat egy 

előítéleten és hagyományon alapuló, 

hogy ugy nevezzem tilalomfa le-

döntését jelenti s én annál őszin-

tébb örömmel üdvözlöm, mert ez 

a határozat egy olyan gondolatnak 

a megvalósulása felé való törek-

vést jelent, amelynek hat éves szer-

kesztői működésem alatt minden-

kor szószólója voltam s mert ezt 

a határozatot az elsőlépésnek te-

kintem a célludatos várospolitika 

terén a városi háztartás rendezé-

séhez. 

Meglehet — rendesen igy szo-

kott lenni, hogy ez a közgyűlési 

határozat egyesek szemében vissza-

tetsző leszen; de ennél a kérdés-

nél nem az a fontos, hogy ha va-

jon mindenkinek tetszésével talál-

kozik-e, hanem az a körülmény, 

ami bekövetkezik, hogy tudniillik 

e határozat ama következménye, 

amely a pótadó emelkedésének bi-

zonyos mértékben határt szab: föl-

tétlenül tetszeni fog mindenkinek, 

még azoknak is, akiknek nem tet-

szik a keddi határozat. Én ebben 

az ellentétes következtetésben talá-

lom meg a kérdés igazságát s ez 

az ellentét, amint a legszebben ki-

egyenlítődik, vezet oda, hogy lé-

pésről-lépésre a nagy alkotásokkal 

karöltve eltűnik az a bázis, ame-

lyen ma nyugszik a városi háztar-

tás — a községi pótadó, hogy he 

lyet adjon egy egészségesebb és 

igazságosabb bázisnak. 

N & e i i i e w j o i o j e 

Mert a csordajárás kérdésének-

ezt a mostani elintézését én nem ta-

lálom véglegesnek, v^laminthogy 

tévedés volna azt feltételezni, mintha 

a csordajárás dolgának ez a mos-

tani elintézése egyszerűen azt je-

lenti, hogy most már minden le-

hetőt megtettünk. 

Dehogy jelent. Jelent egy bá-

tor határozott akarattal történt elő-

relépést azon az uton, amelyen or-

vosolni lehet a városi háztartás ége-

tő sebeit ; de egyszersmint jelenti 

az a) betűt, amely után az ábécé 

természetes sorrendjében a b) és 

azután a c) betű következik. 

Hozzávetőleges számítás mel-

lett a csordajárás mostani rende-

zése 25,000 korona évi bevételi több-

letet fog jelenteni a városnak, je-

lenti pedig ezt a 25.000 koronát 

akkor, amidőn a város 1913. évi 

háztartása felétlenül emelkedni fog 

50.000 koronával — tehát a felét 

hozza be. Ez a körülmény teszi 

teljes mértékben indokolttá azt a 

mondásomat, hogy az a) betű után 

ki kell mondanunk a b) betűt is és 

közjövedelmeink fokozására kétsze-

res súlyt kell helyeznünk. 

A csordajárás kérdése után fel-

színre kell hozni újfent az ingat-

lan átruházási illeték dolgát, amelyet 

a képviselőtestület a mult évben 

levett a napirendről Ez az uj jö-

vedelmi forrás feltétlenül jelentené, 

amint már erre rámutattam a másik 

25.000 korona jövedelmet a város-

nak s a kettő együttesen behozná 

a j övő évi többlet kiadásnak — 

50000 koronának — fedezetét. 

De ennek az 50.000 koroná-

| nak nem elég, szerintem, fedezetet 

teremteni, hanem minden közvetett 

és lehetséges városi adónem is il-

lették bevezetésével kell innvellálni 

a közvetlen adóterheket és teljes 

általánosságban reorganizálni a ház-

tartást. 

A városrendezés dolga is elő-

térben van s évről-évre jelentéke-

nyebb áldozatot követel, anélkül 

azonban, hogy bárminemű fede-

zetet tudnánk előmutatni a községi 

adó emelésén kivül. Ez a fedezet 

pedig, mint arra már annak idején 

erről a kérdésről irván kimutatta 

a „aSzentesi Lap", hogy minden, 

csak nem igazságos fedezet, mert a 

város belsőségének rendezése ér-

dekéből indokolatlanul terheli meg 

a földet. Olyan fedezetet kell te-

hát teremteni, amely azt a súlyos 

problémát oldja meg, hogy a bel-

sőség rendezésének költségeit a le-

hető határok közepett maga a bel-

sőség fedezze s a községi közter-

hek viselésére indirekt módon azok 

kénytelenek legyenek, akiket a tör-

vény — az 1880 évi XXII. t.-c. — 

nagylelkűen fölment a községi adó 

alul, noha élvezik a község nyúj-

totta minden előnyöket. Ez a mó-

dozat a házbérkrajcár bevezetése, 

amely föltétlenül jelentene harma-

dik 25.000 korona bevételt a házi-

pénztárnak. 

Soha sem lehet eléggé előre-

látó a város fejlesztési politika, soha 

sem lehet elegendő gondot fordí-

tani arra, hogy a legfontosabb: a 

városi háztartás kellően biztosított 

alapokon nyugodjék, mert a haladó 

élet a maga rettentő módon nőve-

MEGNYÍLIK az 
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kedő követelményeit olvan paran-

csoló módon tudja felállítani, hogy 

kitérés nincsen előlük s kétszeres 

gondot okoz azután az összerop-

pant pénzügyi viszonyok között a 

nyugodt kormányzást biztosítani, 

mert mindennek a pénz a lelke, él-

tető ereje. 

Mosl, amidőn a város képviselő-

testülete megtette a legelső lépést 

a városi háztartás rendezéséhez, azt 

hiszem az első lépést követni fogja 

a többi s rövid időn belül Szentes 

városa egyike lesz ama kevés vá-

rosoknak, amelyek nyugodtan mond-

hatják azt magukról : rendezett vi-

szonyok között van a háztartásuk. 

Sima László. 

flarosi közgyűlés. 
Polgármesteri jelenlés. — Jegyző válasz-

tás. — Polgári iskola. — Népházak. 
— Közlegelő. — Csordajárás hasz-

nosítása. — Vásárfér kikőve-
zése. — Fizetés javítási kérel-

mek. — Különféle ügyek. 
Kedden délelőtt 9 órakor köz-

gyűlést tartott a városi képviselő-

testület dr. Mátéffy Ferenc polgár-

mester elnöklésével. A közgyűlés-

nek több igen fontos tárgya volt 

s ez a körülmény szokatlan nagy 

számban hozta össze a városatyá-

kat. Régen nem volt együtt a köz-

gyűlés termében annyi városatya 

mint kedden. 

A közgyűlésről ez a tudósítás 

számol be: 

Az elnöki megnyitó során el-

parentlta a polgármester Köblös 

Gábor városi képviselőt. Emlékét 

jegyzőkönyvileg megörökítették. 

A polgármesteri jelentést tu-

domásul vették. Az elhalt Fodor 

Dávid ipariskolai tanitó emlékét 

jegyzőkönyvileg megörökítették. A 

kunszentmártoni ál lomás kibővítése 

körül folyt pereldöltéről szóló ta-

nácsi jelentés, természetesen örven-

detes tudomásul szolgált. 

Most már a választás követ-

kezett. A közgyűlés tisztujitószékké 

alakult s az elnöki széket dr. Csúcs 

János vármegyei főjegyző h. alis-

pán foglalta el. A választás ered-

ménye dr. Kiss Béla helyettes jegyző 

egyhangú megválasztása volt, aki 

az esküt nyomban letette és szép 

beszédben köszönte meg a bizal-

mat és tett Ígéretet kötelességeinek 

lelkiismeretes és buzgó teljesítésére. 

A szép beszédet megéljenezték s 

a tisztujitószék véget ért. 

A folytatólagos közgyűlés első 

tárgya a polgári leányiskolaépités 

volt. A képviselőtestület a tanács-

nak a vállalatba adásra vonatkozó 

javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

A népházak építése körül már 

hosszabb vita kerekedett, amelyben 

dr. Cicatricis Lajos, Bárkai János, 

Pataki Imre, Fekete Márton s még 

többen vettek részt. A határőr ü 

az lett, hogy elfogadták egyhan-

gúlag a tanács javaslatát, amely a 

miniszteri adomány elfogadására és 

a nyolc népház létesítésére vonat-

kozott. 

A közlegelő ügyet levették a 

napirendről. 

Nagyobb vitát és hevesebb vi-

tát vágott ki a csordajárás hasz-

nosításának dolga. A vitában sokan 

vettek részt, mellette és ellene szól-

ván a tanácsi javaslatnak. A sza-

vazás eredménye az lett. hogy a ' 

ELSŐ SZENTESI KÉNYÉKOR B.-T, 

Gazdák figyelmébe! 
H l O I ° | M 1 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 18 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 18 k 60 f 

S z e m e * t e n g e r i és 
t í r | ü i valamint «la r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
J L I s z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P á r k o r i m 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kanyergyár d - t . 

tanács javaslatát határozattá emel-

ték s e szerint 500 holdat az alsó-

csordajárásból haszonbérbe adnak 

még a folyó évben. Ezt az ügyet 

vezetőhelyen méltatjuk kellőképen, 

A vásártér kikövezése dolgá-

ban tett tanácsi előterjesztést, a 

mely a bizottsági javaslat elfoga-

dásira irányult, a közgyűlés hatá-

rozattá emelte. E szerint a régóta 

vajúdó kérdés most már mepoldást 

nyer a legközelebbi jövőben. 

A városi színháztermet Pirithy 

Mátyásnak évi 2000 koronárt ha-

szonbérbe adták. 

A szegedi tanfelügyelőség a 

gazdasági ismétlóiskola felállítására 

vonatkozó átiratát levették a napi-

rendről. 

Az iparostanonciskola államosí-

tása iránt megteszik a lépéseket. 

Egész sereg fizetés javítási és 

drágasági pótlék iránti kérelem kö-

vetkezelt most. Ezeket elutasította 

a közgyűlés. 

Egész sereg apró, jelentéktelen 

ügyel intézett el azután a közgyű-

lés, amely déli 12 órától 3 óráig 

szünetelt s este 5 órakor fejező-

dött be. 

HÍREK 
— Nagy Ferenc-utca. Mint ismere-

tes hírt adtunk róla annak idején, hogy 

Nagy Ferenc takarékpénztári igazgató 

és kereskedő áldozatkézsége folytán le-

hetővé vált a Jövendő-utcának kinyitása 

a Kossuth-térig, amennyiben a megnyi-

táshoz szükséges területet ingyen adta 

I át a városnak. A városi képviselőtestület 

kedden foglalkozott ezzel az ügygyei s 

s midőn a legteljesebb köszönettel fo-

gadta a Nagy Ferenc áldozatkészségét 

kimondotta, hogy a megnyitandó utcát 

Nagy Ferenc névről nevezi el, hogy 

így örökítse meg érdemes polgárának 

áldozatkészségét minden időkre. 

— Megsemmisített pályázat. A ref. 

egyház uj templomára beadott pályá-

zatokat a héten bírálata a Presbyterium, a 

pályázatok tutszárnyálták az építésre 

előirányzott összeget — ezért aztán 

szeptember 14-re uj pályázatot hirdet 

az egyháztanács. 

— Az ipariskola államosítása. A 

szentesi ipariskola államosítását java-

solta Torday Lajos ipariskolai igazgató 

a közgyűlésnek. A képviselőtestület az 

államosítást elvben kimondotta, miután 

ez a város anyagi érdekeinek legjobban 

megfelel, 
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— A városi szolgák és rendőrök 

kérelme. A városi szolgák, altisztek és 

rendőrök fizetésjavitás iránti kérelmére 

ugy határozott a közgyűlés, hogy azo-

kat ezúttal nem teljesiti, mert a kvárosi 

törvény alapján a városi szolgák és al-

tisztek fizetésrendezési kérelme rövide-

sen országosan rendeztetik. Nagy Tóth 

Sándor ideiglenes városi szolgának fi-

zetését méltányossághói felemeli annyira» 

amennyi a többié. Farsang András pol-

gári iskolai szolga kérelmét nem telje-

sitik. 

— Mozgó szinház megnyi-

t ása . Egy egészen ezen célra újon-

nan épitett és minden kényelem-

mel berendezett — teljesen fővá-

rosi mintára szerkesztett — Uránia 

mozgósziuház nyílik meg a napok-

ban, ami a legmodernebb gépekkel 

van felszerelve. Ezen színházban 

naponként egy esetleg két előadást 

tartatik. Az előadásokon ugy tudo-

mányos mint szórakoztató látvá-

nyosságok lesznek bemutatva, me-

lyeket leányok és gyermekek is min-

denkor megtekinthetnek. A gépek 

teljesen ujak, igy tehát a képek egé-

szen tisztán és rezgésnélkül lesznek 

a t. közönségnek bemutatva. Még 

mielőtt a Nagy Ferenc-utca ki nyit-

tatnék, addig a Színházhoz Horváth 

Mihály-utca 8. szám, idősb Jelenfi 

Sándor vendéglőjével szemben lesz 

a bejárás. 

Szabadságkérés. Tary István 

mindszenti főszolgabíró — egészsége 

helyreállítása cimén — szabadsága ide-

jének meghosszabbítását kérte az alis-

pántól. 

— Lopás Csongrádon. Megint 

merkárositott néhány gazdát egy pár 

kóborcigány lókötése. Surányi? Mihály, 

Faragó Antal és Turi György Csongrád 

községi birtokosok panaszolták a csen-

dőrségen, hogy vasárnrpról héttőre vi-

radóra éjjel elkötöttek mindhármuk^ is-

tállójából e^y két lovat. A csendőrség 

megindította a nyomozást s gyanúja 

azonnal néhány cigányra esett. Ezideig 

azonban nem került még meg sem a 

tolvaj, se Surányi két és a másik két 

gazda egy-egy lova. 

— A szinház bérbeadása. (Bekül-

detett). A kedden tartott városi közgyű-

lés elhatározta, hogy a színházat 2000 

koronáért bérbe adja a Petőfi bérlőjé-

nek, azt a saját kedve és szándéka sze-

rint fogja majd használni s mozit meg 

balakat rendez benne. Hiszen jó, kell a 

pénz a városnak és 2000 korona nem 

egy pár gar as, de azt hiszem nem jól 

gondolkozott a képviselőtestület, mert 

nagyon drágán kötjük be bizonyosan 

azt az évi 2000 koronát. Öt év alatt a 

mozi, meg a Sáribálak teljesen tönkre 

teszik a színháztermet és akkor lehet 

majd újra csináltatni. Azt pedig nem 

futja majd a 2000 koronából megmaradó 

összeg, mert bizony még ha takarékba 

rakná is a város, amint nem rakja, még 

akkor is kevés volna a helyreállításhoz. 

Én azt hiszem jobban megkellett volna 

rágni ezt az ügyet, apróra és nem csi-

nálni a városnak olyan jövedelmet, 

amire rá fog biztosan fizetni Tisztelettel. 

M. A. (Közöljük ezt a beküldött cikkecs-

két. Igazat adánk írójának abban, hogy 

kár volt a színházat bérbeadni, pláne ár-

verés nélkül, egygyszerü ajánlatra. Azon-

ban megtörtént dolog után vagyunk s 

azon nem lehet változtatni. Mindenesetre 

kívánatos, hogy a város a megkötendő 

szeéződésben a maga érdekeit biztosítsa. 

Ez iránt nincsen kétségünk; de azért 

még is féltjük színházunkat, és féltjük 

a várost, attól, hogy öt év után újra 

parkettázni és festetni lesz kénytelen az 

egész termet, s ráfizeti az egész öt évi 

árendát a javítására és pénzen pénzt 

cserél, és a Tóth József színházból lesz 

»Tóth József Mozi« Szerk. 

— Ébredés. — A »Szentesi Reggeli 

Újság« a technikai akadályt leküzdötte és 

felébredi — ruhanélkül ül ágya szélén. 

Az álom nem jut eszébe. Pedig ha tudná, 

hogy a motorok mennyire várják, hogy 

azokat a százezer példányok . . . Hát 

még a hirdetők 

— Népgyűlés Hódmezővásárhelyen. 

Hódmezővásárhelyen szeptember 1-én 

nagy népgyűlés lesz, amelynek különös 

fontosságot az a körülmény ad, hogy 

azon megjelenik és nyilatkozik a 48-as 

párt vezére Justh Gyula is. A népgyű-

lésen a helybeli 48-as körök is képvi-

seltetik magukat. 

— Tüz. Kedden reggel felé Egri 

Imre Deák Ferenc-utca 134. szám alatt 

levő háza kigyuladt és teljesen a tűz 

martaléka lett. A tűz keletkezésének oka 

ismeretlen. 

— Két leány tanulónak kerestetik. 

Lapunk könyvnyomdájába két leány 

fizetéssel tanulónak felvétetik. 

— Tűzvész. Csongrádról jelentik: 

A kilencesi csőszház mellett levő szal-

marakomány tegnap éjjel kigyulladt. A 

több száz kazalból álló rakományt leg-

nagyobbrészt sikerült megmenteni, de 

a kár mégis jelentékeny. A villamos 

transzformátor, melylyel a cséplést vé-

gezték, szintén elpusztult. A tüzet gyúj-

togatás okozta. Többen látták mene-

külni azt, aki a kazlakat felgyújtotta. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Kiadd föld. Balogi Emília tulajdo-

nát képező fábiáni ál-

lomás mellett levő 63 kishold kaszáló 

földje több időié haszonbérbe adatik, 

egyezséget lehet kötni Depszer Károly 

megbízottal. Sáfrány Mihály- útca 82. sz. 

Szentesi református egyháztól. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
1. A szentesi református egyház 

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

A versenytárgyalás a /. évi szeptem-
ber hó 14-én d. e. 9 órakor fog az egy-
ház 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-
ségáraihoz viszonyított árengedmény 
vagy felülfizetés százalékokban feje-
zendő ki. 

4. Az ajánlati összeg 5%-a (Öt0«) 
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 119,545 korona 70 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 szeptember hó 13-ikának délután 6 
órájáig nyújtandók he. 

A feltételeknek 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 
26- án. 

Zolnay Károly, Futó Zoltán, 
főgondnok. lelkész-elnök. 

Eladó föld. 
Kanász Nagy Sándorné Szekeres 

Zsuzsánnának Ecseren 11 hold, Dónáton 

pedig 18 hold földje, szabadkézből eladó. 

Értekezni lehet Klauzál-utca 21. szám 

alatt a tulajdonossal. 

Bokor Lajos 
I. ker. Törzs Kálmán-utca 3. számú háza 

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

Kiadó föld. 
Molnár Farkas Juliánná Belső-

ecseren levő 83 szánni, Lakatos József-
féle 24 hold elsőrendű földje haszonbérbe 
kiadó. — Értekezhetni a tulajdonossal 
IV. ker. Soós utca 10. szám alatt. 

Ingyen lakás. 
Olyan magános család, mely ház-

őrzői teendőre vállalkozik ingyen lakást 

kaphat I. ker. Nyiri-utca 5. szám alatt. 
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MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
izuperfoszfát tartalmaz, 

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

: Leg jobb : 

cserépkályhát és 
tofcaréhtiizhelyet 

f l u x u s a V H m o i 

készít, vasútál lomással szemben 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V.o 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-, mm-
tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, PazeKas flntal 
pénzkölcsön közvetítő. 

| A JELENKOR LESJOBB 

E i u t l ó K i i r t * » m e d e r « 

Szegváron 9 hold Kurcameder, amely 
most is művelve van, örökáron eladó. 
Tudakozódni lehet Levendovics István-

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

Eladó porta. 
A Nagypörgősútcára nyúló 

portából, — melyben amerikaTvad-
alanyba oltolt f inom íajszölo van — 
2-30Q nszgöl eladó. Érlekez-

hetni a Szentesi í ap" kiadó-

hival alában. 

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

iaró Harucker-utca 28 
számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

bútorozott szoba,esetleg teljes 
ellátással; valamint egy bolt-
helyiség oktcber 1-től kiadó 

Eladó föld. 
Csúcs Sándor örököseinek Szele-

yényi 5o hold kitűnő szántó földjük mely-
ben 14 hold here van, több mint 30 hold 
herének való föld és 87 porta felpar-
cellazva közvetlen a falu mellett egy 
yauy több részletben is eladó. Értekezni 
lehet S/entesen l. ker. Farkas Mihály-

"tea ü. sz. Vnrga Beniöminnal. 

eredeti 

Sack Rudolf gyártmányú (tükör) 

aczél ekéi, valamint egyéb talaj-

mivelő eszközei, eredeti K á lmán -

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

féle tárcsás boronűi, Vestfaüa mű-

trágya szórói, úgyszintén szecska-

)-( vágó és kukoricza morzsolói )-( 

l e g o l c s ó bban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI G É P F O R G A U I VÁLLALAT 
czéfc>nél 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossuth-u cza 20. sz. 

Özv. Pard i Sándor-

nénak F á b i á n s e t i e s t y c n i Eladó föld. 
95 hold tanya földje 

a rajta levő !:ét kü l ön á l ló gaz-

dasági épülettel szöjös 8S gfiiíílÖlCSOS 

kerttel együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 

r 

Értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5 én, (Báró Harucker-
utca) rtíformátus 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 

Ifj. Fazekas Antalné. 
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-

buto i-gyáramat Aradon , József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helveztem át, ahol 

réz-. v ü s b u M a t 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Rak t á ron tartok rézágyakat, 

mosdóasz ta lokat és éjjeli szekré-

nyeket m á r v á n y lappal, toil letteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenfé le rézárukat, vasbu toro-

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 tel jesítek. 
Tisztelettel 

Darai Koroly 
réz- és vasbu tor gyáros. 

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 voit 

a s x i a l o s - i & s v i S i c l * e m e l Z ^ Í T S í X í . 
ftáflMSlfe^ . l l Ü S i U j - i i í C a - ! ( & • a l á 
a s a j á t házamban S & r f k l v ú l ,h v n r» n t eddig, ezen-
(Nyiri-közén lejövet) " í T í I * » 5 1 l tu i is".,z i e s z a törekvé-
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal szives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkákat, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehető 
legjutányosabb árban készítek. Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. — B o 11-
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 legjulányosabban 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- 8 B^ m volt szüksége, Budapestről és 
dig — ha p m ^ ^ ^ 3 * • * más nagyobb vidéki városok-

most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehelő legjutá-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

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

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

I j a j o N 
épület-, bútor- és jégszekrény-asztalos. 

Nyomatott Vajda Balint Ltnda könvvnvomdájabar. Szentes 




