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Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztöség^és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

r a d i o i ó 
Nem mondunk vele semmi meg ^ 

lepő újdonságot, ha a vidéki váró 1 

sok társadalmi széttagoltságára mu-

tatunk rá. Az sem hat az újdonság 

ingerével, ha azt mondjuk, hogy 

most, amidőn a társadalmi és poli-

tikai egyenjogúsítás körül olyan har-

cok folynak, aminők az 1848-at 

megelőző években — épen most 

kezd legerősebben kiélesedni a leg-

több városokban a társadalmi kaszt 

rendszer. A tradíciók, amelyek éppen-

séggel nincsenek, legalább az Alföldi 

városokban teljességgel hiányoznak 

— megérthetetlen prepotenciával 

törnek előre oly annyira, hogy nem 

ritkán nehánv család is exclusiv, | 

külön zárt kasztot alkot. 

Annál szomorúbb ez a jelenség, 

mert még csak a nehéz megélhetési 

viszonyokra sem lehet vissza ve-

zetni. A nagy elkülönödést ugyanis 

nem az egzisztenciák — minéműsé-

gében találjuk meg — ebből a te-

kintetből senki sem áll a másik 

útjában, senki sem rontja a másik 

számításait s maguk a nehéz meg-

élhetési viszonyok egyaránt sújta-

nak minden társadalmi osztályt s 

nem ritkán az értelmiség sorában 

azt tapasztaljuk, hogy éppen a leg-

kevésbbé biztosított egzisztenciák-

ban van meg a legnagyobb rátar-

tiság és arisztokrata gőg, amely ke-

resztül néz mindenkin, 

Nem vitatkozunk fölötte, mert 

kétségtelen, hogy vannak okok. van-

nak érzelmi motívumok, amelyek 

egyéneket egymástól elkülönítenek ; 

de ezek az okok egyáltalán nem 

teremthetnének semmi féle gátat az 

általános társadalmi egyenlőség ki-

fejlődésében. Nem is az érzelmi 

okok, nem egyéni különbözőségek 

választják szét, osztályozzák a vá-

rosok társadalmát, hanem az úgy 

nevezett családi tradíciók, amelyek 

azonban még tévedésből sem ala-

pulnak történelmi jqgon, tisztán a 

törtetés és feltűnni vágyás minden 

jog alapja. 

Persze : a születés, s a család, az 

előke őség! 

Kezdődhetnék az osztályozás, 

hogyha már a születés, a család 

adnak tradíciót, az arisztokratákon 

Ámde szeretnők látni azt a vidéki 

várost, amely a maga benszülött 

arisztokratáival dicsekedik, illetve 

dicsekedhetik. Azután a félvér arisz-

tokratákra kerüln" a sor de mind-

ezek is hiányoznak s jutunk az igaz-

ság alapján oda, hogy voltaképe 

az egész elkülönödési processus ter-

mészet ellenesen fejlődött ki s az 

emberi hiúságnál jó formán mi egyéb 

inditóaka nincsen. Az a hiúság az 

amely a feltűnni vágyással párosul- 1 

tan nem legalább egy fokkal, de 

egyenesen nyolc—tiz garádicscsal 

akar magasabban látszani, mint ahol 

áll, mint ami az ember, a család 

maga. 

A magyar Alföld nagy városai-

ban — a színtiszta magyar vidéket 

értjük ingy általánosságban — egy- 1 

általán nem, vagy csak elvetve ta-

lálunk olyan ősi családokat, ame- i 

lyek századokra vezethetik viszsza 

előkelőségüket, amelyeknek fiai bát-

ran mondhatnák a/t, hogy a har-

madik—negv< dik —ötödik öregapjuk 

is úr volt. mert nem ritkán az egész 

családi tradíciót még jó, ha az öreg-

apától lehet lefelé számítani, de leg-

sűrűbb esetben kizárólag csak az 

apánál, vagy az apósnál veszi kez-

detét. De arra is van eset, hogy a 

tradició éppen annál a szereplő 

egyénnél veszi kezdetét, aki a tra-

díciók álláspontján különbbnek érzi 

magát sokaknál. 

Ebben a beállításban talán kissé 

nevetségesnek is tűnik föl a dolog, 

de ha komolyan gondoljuk meg a 

dolgokat azt kell látnunk, hogy az 

ősi és születési előkelőség úgy szól-

ván sehol sincsen jelen, ellenben az 

intelligencia kiszármazott a jobb 

módú gazda és paraszt osztályból, 

az iparosok családjaiból s elég volt 

neki egyetlen évtized, hogy az el-

különített kaszt kialakuljon, amely 

már meg önmagát is szerte tagolja 

mert hát állás, a család — kötelez 

s az erősen körül barrikádozoit 

kasztokba bejutni szinte képtelenség. 

Vannak azért némelyek, akik 

nem sajnálják a fáradozást és ka-

paszkodnak rendületlen kitartással. 

Nem sajnálják ezek az önérzet vér-

tezetét, az önérték megbecsülését, 

nem látják tz elérhető dicsőség pa-

rányi összezsugorodott hítvánvságát 

sem. De azután azt sem veszik észre, 

hogy mennyire téves reménységük, 

milyen üres ábránd, elérhetetlen fan-

tazmagória az a rózsaszínre festett 

eredmény. Ha a rácson belül jutot-

tak óriási küzdelmek árán és azt 

hiszik, hogy már bent vannak, téved-

nek Tévednek, mert a pitvar azf 

ahová jutottak és nem a szalon, 

amelybe vágyakoztak a megaláz-

kodás kétrélre görbített hátán ke-

resztül. 

Ahhoz, hogy a zártkörű kaszt 

bevegyen valakit bizonyos előfelté-

telek kellenek — és azokat nem 

lehet mindig megszerezni s ha már 

bejutott is a törtető a pitarba, a 

szalonig nem tud elhatolni élete 

végéig sem. 

Talán tulerős sziliekkel vázol-

tuk a társadalmi szerte tagoltság 
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képét a fentiekben, de lehetetlen 

ilyennek nem látni a viszonyokat 

országszerte annak, akit nem érde-

kelnek a kasztok, aki nyugodtan 

megy el mellettök s éppen abban 

leli föl örömét, hogy nem talál 

olvan tradíciókat, amelyek valame-

lyik kaszthoz hozzá csatolnák ellen-

állhatatlan erővel. 

S ha úgy az ember néha el-

gondolkozik azon, hogy tulajdon-

képen, mik azok a körülmények, 

amelyek országszerte egészségtelen 

közállapotokat teremtenek, önkén-

telen is arra a következtetésre jut, 

hogy nem lehetnek egészséges köz-

viszonyok abban az országban, ahol 

a huszadik században kezdenek leg-

erősebben a tizenötödik század mér-

tékeível mérni, ahol nem az embe-

rek értéke emel föl, hanem a nem 

létező, hajánál fogva előráncigált 

tradíciókat nyomják előtérbe. 

Ma így van. Rettentő módon 

rosszul van igy. Nem is tarthat 

sokáig. Friss eleven szellő fújdogál 

s egy évtized halomra dönti a jelen 

ostobaságait. 

A szőlőmoly ellen. 
— Eredményesnek ígérkező védekezés — 

Az egész ország szőlőbirtokossága 

harcban áll a szőlőmolylval. Nagyon 

egyenlőtlen harcban, mert biztos véde-

kezés nincsen ellene. Sem a szaktudo-

mány nem talált rá eddig arkánumot, 

sem a véletlen. Ideje volna pedig már, 

ha rábukkanhatnánk valamely hasznos 

ellenszerre, inert ha a moly pusztításai 

sokáig igy tartanak, virágzó szőlőkultu-

ránk ötven százalékának alighanem be-

felegzett. 

Mint a múltkor e helyen közöltem 

is, a gazdák hasznos segítőtársat véltek 

föltalálni a szitakötő rovarban, amely az 

idén szokatlanul nagy mennyiségben 

lepte el a szőlőket s egész nap a tőké-

kéket zsongta körül dandárosan. 

Valószínű, hogy a szitakötő is se-

gített a molyt irtani, mint ahogy az 

egyéb irtási eljárások pusztítják vala-

mennyire, de véglegesen győzni egyik 

módszer sem bir rajta. 

Pedig mennyi mindenfélét megkí-

séreltek. Tanácstalanul és utmutatás 

nélkül állván a gazdák, mindenki a sa-

ját feje után indult s kísérletezett. 

A pusztítás egyik módja az volt 

iti a homokon, hogy a nyitás után a 

okét újra befödték homokkal mintegy 

két ujjnyi vastagon s az elvirágzás 

után takarták ki megint. Mondják, hogy 

némi eredményt értek el ezzel az eljá-

1 ássál, de nem végleges eredményeket. 

Másik mód volt a tnolyfészkek ké-

szítése. A moly számára fészkeket ké 

szitettek rongyból a szőlőkarókra, ami-

be a féreg összegyűlt. Akkor össze kel-

lett szedni a rongyfészkeket s elégetni. 

Ez a módszer is csak részleges ered-

ményeket képes fö mutatni, a másik hi-

bája pedig az, hogy a régifajtáju, nem 

karózott szőlőknél nem használható. 

Egyik tanyai szomszédunk, mást 

már ki nem eszmélhetvén, arra az öt-

letre jutott, hogy hátha használ a pet-

róleum, Kőolajba mártott libatollal ke-

negette a fiatal tőkéket. A fáradságos 

pemecselő munkának az volt az ered-

ménye, hogy a moly elpusztult, a fürt 

meg lehulott. 

Az ipam több mint ötven éve ver-

gődik a szőlőjével s igy elég gyakorlati 

tapasztalattal rendelkezik: s minél erősebb 

permetezéssel kísérletezett, ho-y csak 

ugy csurogjon a tőkéről akék lé. Va-

lóban, a szőlője messziről nézve inkább 

kéknek, mint zöldnek látszik. Ered-

mény, a levelek nagyon szépek, üdék, 

nem görbülnek fel, de ezért a moly 

csak ott van a levelek alatt. Ráadásul 

a fürtök szemei ugy kezdenek barnulni, 

mint tarkulás idején, azután hirtelen 

feketévé válnak s lehullanak. Hogy most 

már ezt is a moly okozza-e, vagy ez 

megint egy uj istencsapás: nem tudjuk. 

A népnyelv már elnevezte fekete rod-

hadásnak. 

Itthon az udvarban van néhány 

tőke szőlő, nagykátai vesszők. Moh osak. 

Kísérleteztünk rajtuk a sárga kénpor 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Ü O S ' g H l 

elsőrendű, jóniinőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

M z c n i e * ¿ciftj&eri ém 

á r f i a valamint t i t t f t ' t t k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
I J w x t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

l f i í r k o r | i a 
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 

Elsi) Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

ráfuvásával, de minden látható ered-

mény nélkül. Próbáltuk hígított szesz-

szel kezelni a fürtöket. Eredmény: a 

moly elpuszlult, de néhány nap múlva 

újra jelentkezett. Most leszedtük a für-

töket s a tűzbe dobtuk, abba a remény-

ségben, hogy igy a jövőben talán keve-

sebb lesz a moly. Majd elválik. A ta-

pasztalat mindössze annyi, hogy a lii-

gitott szeszt a moly nem kedveli. 

Érdekesebb ennél a Jerney-féle do-

rozsmai eljárás. Jerney igen erős per-

metezést alkalmaz olykép, hogy min-

den száz liter hordói keverékhez (kékkő 

és mész oldatához) egy kiló thanatont 

vegyit. A permetezés nemcsak a levélre, 

hanem a fürtre is irányul. Jerney Zol-

tán t. barátom tapasztalata szerint ez az 

eljáiás ha nem is használ gyökeresen, 

de van látszata s pusztítja a molyt. 

Szóval a kísérletek eddig azt hoz-

ták ki, hogy a hígított szesz is, meg a 

thanaton is árt a molynak. Nem pusz-

tul el tőle végkép, de a terjeszkedésben 

korlátozza. 

Szász Gyula tiszttársam, muzeu-

munk néprajzi osztályának kezelője, né-

hány napot mostanában Pestmegye alsó 
részen töltött néprajzi ügyekben. A lár-

gyi gyűjtés mellett szokás ilyenkor arra 

is nézni, hogy a gazdálkodó nép miként 

állja meg a helyét a kenyérharcban és 

miféle furfangokkal védekezik ama sok 

baj ellen, ami mostanában penész, féreg, 

bogár, rovar alakjában csapkod reá. A 

szöllőmolynál ez annál is inkább érde-

kes, mert úgyszólván mindenki az tulaj-

don eszejárása szerint dolgozik. Tiszttár-

sam tehát a maga gyűjtött dolgaival ha-

zatérvén, egyebek között tudatta azt is, 

hogy Halason egyes szöllősgazdák sike-

keresen védekeznek a szöllőmoly ellen. 

Erre Heurékát kellene kiállitani ren-

des körülmények között, de hát a sok 

csalódás után, ami e tekintetben a szől-

őtermelőket érte, kissé takarékoskodni 
Js lehet az örömmel. 

— És ugyan mi a gyógyjavallat? 

— Hígított szesz és thanaton. 

No lám. Ezeket már próbáltuk. Az 

egyik nem ér semmit, a másik pedig 

érni ér ugyan valamit, de az sem sokat. 

— Az arn. Csakhogy Halason a 

szeszszel meg a thanatonnal nem per-

meteznek, hanem fürdetik benne a szöl-

lőt. És kiváló eredménynyel. 

Hát ez már megint miféle ujdolog ? 

Már még fürdessük is a szöllőt ? Éjsza-

kára nem kell neki lábviz és selyem-

sláfrokk ? Hát milyen eljárás ez? 

A halasi eljárás csakugyan elüt 

minden eddig követett védekezési mód-

tól. AZ idénre ugyan csak eső után való 

köpönyeg mert ez idei termés molyos 

baján már úgysem segíthet senki és 

semmi. A halasi eljárás tavaszi munka, 

amelyet egy évben csak egyszer kell 

megcsinálni a szöllőn, még pedig fürt-

fürdetéssel. 

Nyitja ez : egy liter deaturált szeszt 

s egy liter thanatot egymásba keversz. 
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Azután fölhigitod az egészet huszonöt 

liter vizzel. Ebben a folyadékban meg 

kell fürdetni minden fiatal fürtöt. Nem 

permetezni, hanem fürdetni. Ez pedig 

olykép megy, hogy széles és alacsony 

befőttes üvegekbe öntöd a linimentu-

mot és igy az edényt odadugod min-

den fürt alá, hogy tökéletesen, a szárig 

fürödjön meg benne. Egyszer kell csak 

csinálni egy évben lehet csinálni akár 

virágzás idején is. Eredmény: a moly 

elpusztul tőle s többé nem megy a fürtre. 

A fürösztésnél azonban fődolog, hogy a 

tőkének egyetlent fürtje se maradjon 

fürösztetlenül. 

Az eljárás bizony, mint látnivaló, 

körülményes. De, mert egy évben csak 

egyszer kell csinálni, valami nagyon 

költségesnek nem mondható. Egy, az 

ilyen eljárást követett halasi szőlős-

gazda számítása szerint egy magyar 

(ezerkétszáz négyszögöles) holdnyi szőlő 

fürdetését két nap alatt végezi el tizen-

két permellnapszámos. Azonban egy fel-

nőtt fölügyelő ked hozzájuk, aki ellen-

őrzi azt, hogy a gyerekek, akik játék-

nak nézik ezt a dolgot, csakugyan min-

den található fürtöt megfürösszenek. 

AZ eljárás végeredménye Halason 

az, hogy akik nem követték ezt az uj 

módit, bár szorgalmasan permeteztek» 

csak csekély termésben részesedhetnek' 

akik pedig követték, azok teljesen meg 

vannak elégedve azzal a terméssel, ami 

szölleiken mutatkozik. 

Kívánatos volna, ha szakemberek a 

helyszínén megtekintenék a halasi vé-

dekezést. Tömörk ény Isi ván. 

HÍREK 
Közgyűlés a városnál. 

Szentes város képviselőtestülete ked-

den délelőtt 9 órakor tartotta szeptem-

ber havi rendes közgyűlését, amelynek 

napirendjére több számadás és néhány 

apró ügyön kivül két hosszabb tárgy 

volt kitűzve : a vadászterületek haszon-

béréből képzett alap miként leendő fel-

használására vonatkozó tanácsi előter-

jesztés és a város utca szabályozási terve. 

A képviselőtestület a vadászterületi 

haszonbérekből képzett alapra vonatko-

zólag elfogadta a tanács előterjesztését, 

mely szerint az alap állattenyésztési cé-

célokra lesz fordítandó oly képen, hogy 

a beszerzendő apa-állatok egyes gazdál-

kodóknak adatnak át. 

Az utca szabályozási tervre vonat-

kozóan a közgyűlés dr. Cicatricis Lajos 

főispán indítványához képest akként ha-

tározott, hogy a szabályozási terv 30 

napra közszemlére lesz kiteendő s a ne-

tán beadandó észrevételekkel együtt a 

30 nap letelte után kerül újfent a köz-

gyűlés elé végleges megállapítás iránt. 

A közgyűlés kevéssel 10 óra után 
nyert befejeződést. 

— A z U r án i a . Hangzatos és 

hangulat csináló reklám nem előzte 

meg a szentesi Uránia mozgófény-

kép szinház megnyitását Úgyszól-

ván észrevétlen épül t fel a modern 

színházi épület ott a most meg-

nyi tó Nagy Ferenc-utcában, külse-

jében és belső elrendezésében cél-

j ának a legtökéletesebben megfe-

lelve. A megny i tó előadás szomba-

ton este volt. Igazán kellemes meg-

lepetést szerzett a megnyi tó még 

azoknak is, akik a legteljesebb vá-

rakozással voltak a mi emez első 

mozgó fénykép színházunk iránt, 

mert a párat lan jós ikerü előadás 

azt a jogos meggyőződést keltheti 

föl, hogy va lóban elsőrangú és mű-

vészi e lőadásokat fog produká ln i 

az Uránia s hogy vezetése igen j ó 

kezekbe van letéve. Már maga a 

helyiség b iza lmat kell, csinos, szép 

berendezésével. A megny i tó óta tar-

tott e lőadások m i nd igen sikerül-

tek. A képek Ízléssel vannak ösz-

szeválogatva, a műso r változatos s 

a kom ikus és d ráma i képek sorá-

ban igen ügyesen van beillesztve 

mind ig egy egy természetes fölvé-

tel, amely amellett , hogy gyönyör-

fedeztek fel. A hamisítványokat ón, an-

timón és horgany keverékéből öntik és 

vékony ezüst réteggel vannak bevonva. 

A hamis kétkorouások nagyon sike-

rüllek. 

— Szüreti bál. A szentesi építő 
iparosok f. hó 29-én szüreti bálát ren-
deznek. Jövő számunkban többet. 

— öngyilkosság. Török Kálmán 

gazdálkodó íia, Török Imre kiment 

az apja kistőkei tanyájára. Innen lá-

togatott Liba Horváth Ferencékhez, a 

kiknek fia, János, a legjobb barátja. 

Török Imre a vállán kétcsövű vadász-

puskájával jött és a kukoricatöréssel fog-

lalkozó családnak azt mondotta, hogy 

elmegy a kukorica közzé pipiskét lőni. 

Pár perc múlva két hatalmas dörrenés 

hangzott fel egymásután és Török nem 

tért vissza. Horváthék keresésre indul-

tak s csakhamar megtalálták arcra bukva 

holtan. A szerencsétlen fiatal ember a 

második lövést magára tette s a lövés 

bal mellén az alsó borda alatt hatolt be 

és gyomban megölte. Az öngyilkos fia-

tal ember édesatyja azt mondja, hogy 

fia régebben készült már tettére s őt is 

fenyegette a lelövéssel. Egyébként a 

fialal ember már hosszabb idő óta szen-

vedett kisebb íoku elmezavarban és or-

ködtet, oktat és tanit is. Nyugodtan i vosi gyógykezelés alatt is állott, 

mondha t j uk azt, hogy azok az elő- __ Szinház bérbe adása ellen. Kiss 

adások, amelyeket az Uránia nap — B á i i n l v á r o s i képviselő megfelebbezte a 

m in t nap produká l nem egy vidéki közgyűlésnek azt a határozatát, amellyel 

város, de a legnagyobb városok a s z i nházat mozi előadások rendezése 

erősen finnyás közönségének is meg- j céljából Pirithy Mátyásnak bérbeadta. 
felelnek. A mai műso r elsőrangú. - Gazdálkodó Ifjak táncmulatsága. 

A ket komikus , kacagtató kep köze E h ó 2 l é n ő s z i y á s á r 

beiglatott természetes, jö lvéte l gyö-

nyörű s a dráma, amelynek c ime : 

„Egy anya ká lvár iá ja" mé ly és ma-

radandó hatású. 

— Jönnek a színészek. Krémer 

Sándor színtársulata e hó 21-én kezdi 

lueg hat hetes szini idényét Szentesen. 

— Katonai repülőgép Szentes fe-

lett. Hétfőn délután háromnegyed 5 óra 

tájban egy katonai repülőgép ment ke-

resztül a város felett. A repülőgép a 

most folyó hadgyakorlatok alkalmából 

kémszemlét tartolt a város környékén, 

nem tartózkodnak-e itt ellenséges csa-

patok. A repülőgép mintegy 800 mé-

ternyi magasban vonult át a város fö-

lött és igen sok nézője volt. 

— Szeptember 10. Szomorúan em-

lékezetes évforduló volt a keddi nap. 

Évfordulója annak a napnak, amelyen az 

elvetemült anarchista Lucheni Magyar-

ország királynéját, Erzsébetet meggyil-

kolta. A szomorú emlékű nap óla tizen-

négy esztendő telt el, de az időbeli tá-

volság nem tudja eltörülni a kegyes 

Királynő emlékezetét. 

— Az első hamis kétkoronások. 

Alig került forgalomba a kétkoronás uj 

törpe tallér, már is megjelentek hami-

sítványai is. Az első hamis kétkoroná-

sokat — mint Bécsből ¡táviratozzák — 

Trieszben adták ki. Eddig két daiabot| 

szombatján a 

gazdálkodó Ifjak zártkörű táncmulat-

ságot rendeznek a református körbe, 

meghívókat a rendezőség e hét folya-

mán fogja kibocsátani. Akik esetleg 

meghívót nem kapnak és arra igényt 

tartanak forduljanak a rendezőség bár-

mely tagjához vagy a kör vendéglő-

séhez. 

— Összeesett az utcán. Tegnap 

délután Báró Haruckker utcában, a Céh-

házzal szemben Török István Kisgörgős-

utcai lakos rosszul lett s összeesett Be-

szállították a közkórházba. 

— Kvasz András aviatikus vasár-

nap Aradon rendezett látványos felszál-

lást, sajnos azonban, rajta kivüli okból 

támadt baleset miatt sikertelenül. Alig 

indult el ugyanis, az erős szél mindjárt 

a start után levágta a gépet. Kvasznak, 

szerencsére semmi baja sem történt, a 

gép azonban tönkre ment, Kvasz eddig 

mindig sike rel repült vidéken, ez az 

első esel, hogy önhibáján kivül kudar-

cot vallott. A sajnálatos belesetnél az 

az egy a vigasztaló, hogy Kvasz egy hét 

alatt összetudja állítani gépét s igy rö-

videsen újra repülhet. 

Két berakó leány felvétetik lapunk 
Kiadóhivatalában. 



6 oldal. SZENTESI LAP 68. izám. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem válla! felelősséget 

a szerk. 

Dr. Fenyvesi fldolf 

ügyvédi irodáját 
Kossuth-utca 26. sz. alatt 

az emeletre helyezte át. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

E g y 
jókarban levő hintó jutányos áron el-
adó. Bővebbet Szemere Bertalan-utca 10 
szám alatt, vagy lapunk könyvnyom-

dájában. 

Szentes város polgármesterétől. 

8027—1912. 

Hirdetmény. 
Nem állami tulajdont képező köz 

tenyésztésre szánt magán mének vizs-
gálata folyó évi szeptember hó ,23-án 
délelőtt 9 órakor a városháza udvarán ; 
fog megtartatni. 

Erről a méntulajdonosokat azzal érte 
sitem, hogy a köztenyésztésre szánt mén-
jeiket a vizsgálatra vezessék elő. 

Szentes, 1912 évi szeptember hó 9. 

Dr . Má t é f f y Ferenc 

polgármester 

Magyar Gazdasági 
Bépraktáp^ 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel erlesitem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyá r tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

eke,borona, gereblye, ve íö - , k a s z á l ó - és 
aratógépek, já rgányok , szecskavágók , 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszak i árúk. — 

Z s á k o k , p o n y v á k , k ö t e l e k s tb . 

A n. é. közönség pártfogását kér i : 

PUSZTAI ÍEHENÍZ 
nagy Gazdasági Gépraktára. 

Bútorozott szoba 
van kiadó Törzs Kálmán utca 16. sz. a. 

Eladó porták 
I V kerület Kisér-utca 24/a számú telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) u0>an ott 50 üreszirzon van 
eiado. — Értekezni lehet a fenti 'sz a 

Értesítem 

a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya" mejlett 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 . F a z e k a s An t a l n é . 

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

Antal 

| A JELENKOR LEGJOBB 

: Leg jobb: 

cserépkályhát és 
íaMí i i z i ie lye í 

J l n K t i r n V i l m o s 

készit, vasútá l lomással szemben 

m m m m t * 

Hálók, ebsdlök, uriszebák, sza-
lonok, teljes szálloda, kávéház, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és ré2butorok, szőnyegek, 

zongorák 

msmsmRVGtgsami 

készpénzé r t vagy rendkívü l i j 
előnyös f izetési fe l tételekkel ' 

• H B B Q K S S V e m m m m m a m m a F 

Diszes nagy butoralbum I korona. 

Teljes berendezésnél üíazó min-
tákkal díjmentesen bárhova megy. 

• m b m b m m i m M M M M B | 

Modern Lakberendezés i Vállalat 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7. szém 

központi városház mellett;, 

minin m m m 

Csuray Mihály (kalapos) Tóth Jó 
zsef-ulca 44 szám alatti lakosnak Nagy-
tőkéi 2 fertály »anva földié telesmun-

| kálatra kiadó, ugyancsak Nagynyomási 
2 házi földje eladó. Értekezni lehet a 

; fenti szám alatt. 

Hirdetek olcsón felvétetnek. 
M 

eredet i 

Sick Rudolf gyártmányú (tükör) 

aczél ek^i, valamint egyéb talaj-

mivel« eszközei, eredeti Kálmán-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

félfi tárcsás boronái, Vestfalia mö-

trágya szórói, úgyszintén szecská-

ja vágó és kukoricza morzsolói )-( 

l e go l c s óbban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI V Á L L A L A T 
czégnél 

Dr. lAszló Vilmos főorvos ur házá-

ba n Szentes, Kossu'h-u'cza 20. sz. 

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

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

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- * v a s b i M a t 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Rak tá ron tartok rézágyakat, 

mosdóaszta lokat és éjjel i szekré-

nyeket márvány lappa l , toilletteket, 

ruhafogasokat és karn isokat 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. 

V id ék i m e g r e n d e l é s e k e t p o n t o s a n t e l j e s í t e k 
Tisztelettel 

Eladó és kiadó föld. ~ 

Sorai I ro ly 
réz- es vasbutor gyáros 

O i c s ó Kö lcsön ! 
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 

Ifj, Fazekas fíntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

Nyomatott Vajda Bálint í'tóda könyvnyomdájában Szentes 




