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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda BáUnt utói'a könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

M®m ér ai semmit... 
Azt mondták réget), hogy se- | 

gits magadon, megsegít az Isten. 

Manap már azt kell mondanunk, i 
hogyha megsegít is az Isten, kérdés 

tudunk-e boldogulni. Mert nagy vál-

tozásokat vett az idők járása. Any- I 

nyira megváltozott minden, hogy 

olyan tudós is akadt, aki azt állilja 

a földről, hogy eddigi állásából 

elfordult és Európa ma már észa-

kibb fekvésű, mint valamikor volt. 

Nekünk ugyan minél kevesebb | 

gondunk vagyon arra, hogy a tu 

dósok tudománya mit mond s ha 

már igaza van is annak a tudós- I 

nak, aki a föld ujabb elhajlásáról | 

szól. A megváltozkatatlannal nem 

hadakozunk; mert a természeti 

erőkkel hiába kelnénk hadba, azon-

ban hiába nem tudunk bele békélni, 

minden tudományos és nem tudo-

mányos vitatkozás dacára abba, 

amin változtalni módunkba állana, 

hogy nevezetesen ez a lehetetlen 

mai közállapot, amely reá nehe-

zedik a napszámostól fői a mág-

násig és a tőkepénzes bankárig 

megmaradjon és tovább sorvaszon 

bennünket. 

Tettek és cselekvések kel le- • 

nének, mondja az emberfia és nem 

szép szónoklatok, tudományi irások 

és röpke hírlapi cikkek, mert ezzel 

nem változtatnak a helyzeten, csak 

a keserűséget fokozzák és föltárnak 

olyan dolgokat is. amikre nem gon-

dolna egyébként az ember, Csak, 

hogy épen itt van a bökkenő. Ki 

volna az az egy ember, aki meg-

tudná mondani, hogy mit kellene 

cselekedni? Hiszen egész alapjában 

a baj kutforrását sem lehet megta-

lálni. Valami villamos feszültség 

uralkodik, amely nyomasztóvá teszi 

maguk 

foglalkozás 

gazdasági 

az életet, mint a levegőt vihar előtt 

a tökéletes szélcsend 

Azt mondják nemcsak m ná-

lunk van igv, de mindenfitt az 

egész világon. A szabad Ameriká-

ban az elnökválasztás hire nem po-

litikai jellegű, a legkevesebb köze 

a politikának van hozzá. Gazdasági 

érdekek harcolnak ott és dőlnek 

el, csak ugy mint másutt, mert a 

politika mindenütt harmad és ne-

gyedrangú dolog lett. mindenütt 

egy óriási gazdasági válság nehe-

zedik rá a közéletre és mindenütt 

az a természetes igyekezet hozza 

össze az embereket 

szerint, hogy a 

érdekeit megvédjék, biztosítsák 

Nos, tekintsünk szét Magyaror-

szágon. Nézzük a magyar alföldet. 

Vajmi látjuk-e azt, hogy a magyar 

kisgazda és földmives osztály a lét 

mostani nehéz harcában a maga 

érdekeinek védelmében tömörülne? 

Bizony nyomát se látjuk. Ugy va-

gyunk most is, mint hajdan, mint 

mindenkor voltunk, hogy amikor 

láttuk a veszedelem közeigését biz 

tosak voltunk abban, hogy vagy 

elvonul, vagy kibírjuk valahogy, de 

a magunk szervezetlenségében néz 

tük az események viharzását s a 

midőn benne voltunk nyakig a ve-

szedelemben, akkor kezdtünk okos-

kodni, hogy mit lehetett volna tenni 

és épen kimásztunk a bajból, ami-

korra rájöttünk . . . Akkor pedig 

minek már védekezni . . . Jól van 

minden. 

Nemzeti veszedelem ez a 

lenség. A magyar kisgazda, a 

gyar földmives a Magyarország 

magva, mondhatnánk azt, hogy 

maga a magyar nemzet. Sem az 

tét-

ma-

összetartás, sem az együttérzés 

nincsen meg közöttünk. A vagyoni 

különbség olyan elválasztó határ-

vonalakat húz meg az emberek 

között, hogy szinte egymás ellen-

ségeivé teszi, mint századokkal az-

előtt a hitbeli különbség. Hová ve-

zet ez? Gondolkozzunk csak hová? 

Mert jusson eszünkbe az az igaz-

ság, hogy a magyar löld tulajdono-

sának legyenek akár száz holdasok, 

akár feles szántók egy az érdeke, 

az hogy egységes szervezetet alkot-

nak, minden pillanatban képesek 

legyenek megvédelmezni a gazda-

sági harcok idején érdekeiket. Mert 

ami tönkre teszi, a feles szántó 

egzisztenciáját, az alapjában meg-

vizsgálja a földbirtokos helyzetét 

is és az apró ember pusztulása után 

a nagyobb emberek pusztulása kö-

vetkezik. 

Vegyen példát a magyarság a 

többi kuitur népektől, de vegyen 

példát a kulturális tekintetekből 

messze mögötte maradt hazai oláh-

ságtól. Micsoda egységes, micsoda 

félelmetesen erős az a szervezet, 

amelynek alapgondolata egy mind-

nyájáért, mindenki egyért, ha ér-

dekről, az ember és emberek érde-

keiről van szó. 

Azt hiszi valaki, hogy a régi 

idők tatár és török dúlása volt az 

igazi veszedelem a magyarságra ? 

Nem. Az muló veszedelem volt. 

Ellenség járása volt, amelyet meg-

szüntetett az idők fordulata. Az 

igazi veszedelem az, ha az erős és 

állam alkotó magyar faj a tulaj-

don országában tönkre megy, ha 

érdekeit kellő védelem nélkül hagy-

va fanatikus nyugalommal várja, 

hová lyukad ki a sors. 
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Eddig mindig beszéltünk. Ad- máció diját természetesen az alpe-

dig mindig szónokoltunk. Addig resek viselik.) 

tudományos vitatkozásokat foglal- Nem szabad ezentúl a saját 

tunk. Eddig elmélkedtünk és itt perük aktáit sem megnézni, csak 

bent az országra nőt nyakunkra közvetlenül a tárgyalás előtt. Egve-

a tulajdon magunk által dédelge- dűl a járásbíróság vezetője vagy a 

tett ellenség. A magyar föld pusz- törvényszéki elnök adhat engedélyt 

tul. Vele pusztul a magyar ipar 

és a magyar kereskedelem. Hol 

lett a megálló . . . Cselekedni kell 

az iratok megtekintésére; az enge-

délvért természetesen csak 10 fil-

léres kikéróiapokon lehet folya-

modni. 

Ezek az újítások egyelőre még 

nem lépnek életbe, ellenben már 

életben van az igazságügyminiszter-

nek egy másik rendelete, amely 

tetemes jövedelmet biztosit a kincs-

tárnak. 

Eddig ugyanis a tanuk és szak-

i értők a vallomásuk aláírásával is-

merték el, hogv a bíróilag megál-

lapított tanú- és szakértői dijat 

felvették. Az uj rendelet értelmé-

ben pedig külön nyugtát kell a di-

jakból adni, amelyet II. fokú bé-

lyeggel kell ellátniok, holott ezideig 

a tanudijak után a kincstár sem-

miféle illetéket nem szedett. 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR B.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
U o r p ü 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

Mzenie* í e i i ^ e r i ém 
111*1111 valamint « l a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i l é t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P á r k o r i m 

házikenyérsütéshez, komló-

végre . . . Elég volt a beszédből . . . 

Nem ér az semmit. Semmit a vi-

lágon ! 

Drágul az igazság. 
Hár a biróság 
sem ad ingyen 
felvilágosítást. 

Ujitás a tanudijaK Körül. 
Rövid pár éven beiül óriási 

átalakuláson megy keresztül az 

igazságszolgáltatás; életbelép az uj 

perrendtartás s ami talán annál is 

fontosabb: az egész bírósági ügy-

kezelés megváltozik, gyorsabb és 

egyszerűbb lesz, azonban — meg-

drágul. 

A reform szerint a bírák te-

endőinek a legnagyobb részét a 

kezelőszemélyzet veszi át, a járás-

bíróság központi irodájának a ve-

zetője veszi fél a makacsságokat, 

tűzi ki a tárgyalások határnapját, 

intézi el idegen bíróságok megke-

reséseit stb. A központi irodának 

mindennap az összes, az aznap 

érkezett darabokat el kell intézni 

s amig ez meg nem történik, a 

többi irodák tisztviselői nem me-

hetnek haza, hanem kötelesek a 

központi irodában segédkezni. 

Fontos gyakorlati jelentősége 

van a reform azon részének, hogy 

a bíróságok többé a perek állásá-

sáról a feleknek ingyen értesítést 

nem adnak. Ha tehát valaki meg 

akarja tudni, hogy az ellenfelének 

az ítéletet vagy az idézést kézbe- Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

sitették-e, tiz fillérért erre a célra 

nyomatott kérdólapot kell vennie, 

ráírni, hogy mit akar megtudni s 

bedobni a biróság gyüjtőszekré-

nvébe. Onnan a központi irodába 

kerül a kérdőlap s a kérdezősködő 

fél vagy telefon, vagy válaszlapon 

— amint kívánja — megkapja az 

rodától a felvilágosítást. (Az infor-

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 ICanyérgyár d - i . 

Minthogy pedig a tanuknak a 

nvűgtát maguknak kell kiállítani, 

elképzelhető, hogy a bíróságnál 

mennyi baj van az analfabéta ta-

nukkal s a sok tanyai emberrel, 

akiknek nagyrésze írni-olvasni sem 

tud. 

HÍREK 
— A mult évi számadás. A pénz-

ügyi és háztartási szakosztály tegnap-

dételőtt dr. M á t é f f y Ferenc polgár-

mester elnőklésével ülést tartott. A bi-

zottság letárgyalta a mult évi házipénz-

tári zárószámadást s azt elfogadta, 

— Közgyűlés. A helybeli állami fő-

gymnasium segitő egyesületének ma d. e. 

10 órakor a gymnasiumban tartandó évi 

rendes közgyűlésre és ugyancsak d. e. 

9 órára hirdetett vál. ülésre az érede-

kelt egyesületi és választmányi tagok 

figyelmét e helyen is felhívjuk. 

— Szent Mihály napja. Ma van 

Szent Mihály napja, a magyar földön a 

gazdasági esztendő kezdete. Ma változ-

nak a haszonbérlők és a lankások. 

Egyéb nevezetessége ennek a napnak, 

hogy most már az esti harangozás a 

kalholikusoknál hét, a reformátusoknál 

pedig 9 órakor történik s holnaptól 

kezdve a reformátusok reggeli isteni 

tiszteletére félnyolckor harangoznak. 

— Ujonczbál A inai napon tartja 

170 rendezővel táncmulatságát ez évben 

besorozott ujoncz ifjúság az l. 48-as 

körben, A mulatságra a meghívót a ren-

dezőség a legnagyobb figyelmességgel 

bocsátotta ugyan ki, de ha mégis nem 

kapott volna az arra igényt tartó, bár-

mely rendezőnél jelentkezzék ez iránt. 

A mulatságon résztvevő tisztek este fél 

9 órakor érkeznek. 

— Kinevezés. B a r t h a Antal ügy-

védjelölt a budapesti törvényszékhez 

joggyakornokká kineveztetett. 

— Halálozás. Mély részvéttel vet-

tük a gyászjelentést, amely egy derék 

ifjú ember kora haláláról ludósit. Szath-

máry Dezső, volt várni. tb. aljegyző 

halt meg e hó 25-én este 6 órakor 

hosszú, nehéz betegség után élete 31-ik 

évében. Az elhunyt temetése pénteken 

délután ment végbe igen nagy részvét 

mellett. Az elhunytban Szathmáry Ernő 

anyakönyvvezető és dr. Szathmáry Mi-

hály ügyvéd testvérüket gyászolják. 

— Vénasszonyok nyara. Már csak 

azért ne essék zokon, ha irunk ró/a. 

Nem akarunk vele sérteni, de meg hát 
nem is mink kereszteltük el ezt az idő-

szakot a vénasszonyok nyarának, ame-

lyet most élünk. Azután meg ugy is van, 

nem is imánk róla különben, ha a vén-

asszonyok nyara nem viselné magát 
olyan becsületesen, amint viseli. Az em-

ber szentül meg volt győződve róla, 
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hogy ebben az esztendőben a napsugár 

nem fogja többé áttörni a felhők szürke 

gomolyát s hogy az esőzés soha meg 

nem áll, amig a világ világ lesz. . . De 

hát ugy látszik az elveszített nyárért 

kárpótol aranyos meleg napsugárral a 

vén asszonyok nyara. Milyen jó, hogy 

az is van s még sokkal jobb, hogy nem 

cáfolja meg a nevét, hanem valóra ! 

váltja . . . 

— Lefejezték. A baranyaszentlő-

rinc mellett levő 5. szá.nu őrház váltó-

őrét, az ötvenéves Bordás Jánost tegnap 

reggel fej nélkül találták meg a sínek 

között. A szerencsétlen ember fejét bal-

tával hasították le törzséről s a fejét 

még most sem találták meg. Eddig nem 

tudták megállapítani, hogy boszuból öl-

ték-e meg bordást, vagy rablógyilkos-

ság történt. A váltóőr haragos viszony-

ban volt feleségével és íiiaival. Amikor 

Bordás holtestét megtalálták, még min-

dig kezében szorongatta a piros jelző-

táblát. 

— Árviz és babona. Augusztus ti-

zedikén eredt meg Máramarosszigeten 

az eső s azóta folyton szakad. A vetések 

s gyümölcstermelések már mindenütt 

elpusztultak, a nagy veszedelemben — 

mint rendesen — most is felüttötte fe-

jét a babona. Véletlenül augusztus tize-

dikén halt meg Hahón Perekinszki Jura 

aknarahóiaknál boszorkány hirében ál-

lott. Az egyébként szelidlelkü és jámbor 

ruténség Perekinszki halálának tulajdo-

nítja a veszedelmet hozó esőt, azt mond-

ják, hogy a boszorkány még haló po-

rában is megbabonázza a község lakos-

ságát. A falubeliek deputációt menesz-

tettek Zyakovics Ákos lelkészhez és nem 

kevesebbet kívántak, minthogy engedje 

meg Perkinszki Jura sírjának leiásását. 

— A halott fejét megcsonkítva le 

kell vágni s a holttestet hasra kell fek-

tetni mondotta a deputáció szónoka, 

— mert az öreg még a sírba is esőt kö-

nyörög, hogy eső pusztítsa el hitsor-

sosait. 

A lelkész kurtán elutasította az 

együgyű kérelmet, de a babonás embe-

reket nem tudta megnyugtatni, 

— A Maros áradása. — Mint Ma-

kóról táviratozzák — egész csanádme-

gyében nagy károkat okozott. Makón 

egyes helyeken csak csónakokon lehet 

közlekedni. — A Máv. igazdatósága je-

lenti : Töltés alámosás miatt Picinkski-

Sloboda-Tulnurburk közt a forgalom to-

vábbi intézkedésig szünetel. Töltéscsu-

szamlás miatt Hatne-Derna-Vatra vona-

lon Kacika és Ilisecki közt a forgalom 

3—4 napig szünetel. 

— Nevezetes nap a mai. Szentmi-

hály napja nevezetes nap a mi vidé-

künkön, ilyenkor léptem-nyomon ügy-

véddel találkozik az ember, kik ügyfele-

ikkel hol a telekkönyvi hivatalból, hol 

a takarékgénztárak hói bukkannak elő, 

bonyolítják a sok adás vételt, kifizetik 

az eladó adósságait adó hátralékát és uj 

költsönöket szereznek a vevőnek, szó-

val a mai napon aligha van együgyü 

ügyvéd. Fizet ma mindenki, mert ha 

nem hát per lesz belőle, meg adóvégre-

hajtás. — Ajánljuk olvasóinknak, hogy 

ha adnak, vesznek körültekintők legye-

nek, ne csak a telekkönyvet nézzék meg, 

hanem az adóhivatalnál is utánna néz-

zenek az adóhátraléknak és kifizessék, 

mert ha fenn marad az adó, az uj tu-

lajdonos nyakába szakad. 

— Horogra került lélekkufár. Jó 

fogást csinált a szeutesi rendőrség T ó t h 

Istvánné Magy Lídia hódmezővásárhelyi 

asszonyt fogta el, aki egy szentesi alig 

15 éves leányt eladott Kunszentmártonba 

egy bordélyházba. A lélek kular ellen 

megindult az eljárás, 

N y i l t t é r . 
Az e rovatban közlöttekért nem válal felelősséget 

a szerk. 

Weinberger Irmus 
Lévai Antal 

jegyesek. 
^ Szentes, 1912 szept. hó. 

{Minden külön értesítés helyett.) 

Az »Alföldi Hirlapc-nak 1910 évi 

julius hó 10-én megjelent számában 

»Bajba került biztosító Szövetkezet« cím 

alatt egy cikket tettem közzé, melyben 

több a gazdák Biztosító Szövetkezete 

céget és annak igazgatóságát sértő ki-

tétel foglaltatott. 

Minthogy időközben meggyőződ-

tem arról, hogy az általam írott közle-

ményeben foglaltak a való tényállásnak 

meg nem felelnek s azokat téves infor-

mális alapján írtam, a sértett Gazdák 

Biztosító szövetkezete cégtől és annak 

igazgatóságától ezennel bocsánatot kérek. 

Kelt Szentes, 1912. szept. 28-án. 

Lengyl Zsigmond. 

özv. Rácz Feiencnének 
Nagytőkén közvetlen a vasút állomás 
mellett levő földje haszonbérbe kiadó. 
— Értekezni lehet a Kossuth-utca 1. sz. 

allatt a tulajdonossal. 

Elveszett 
egy kis fehér szőrű fekete-tarka kutya 
a nyomban utasító kéretik, hogy je-
lentse 1. Farkas Mihály-átca 2 szám 
alatti háznál hol illő jutalomba részesül. 

8493—1912. szám. 

Hirdetmény» 
A képviselőtestületnek 119—912 sz. 

határozata alapján a város tulajdonát 

képező alsócsordajárási legelőföldből 

500 hold terület 1 holdas parcellákban 

1912. évi nevember hó 1-től 1918. szep-

tember 30-ig terjedő 6 egymásután kö-

' vetkező gazdasági évre a helyszínen 

I tartandó nyilvános szóbeli árverésen 

haszonbérbe fog adatni és pedig a kö-

vetkező sorrendben: 

Október hó 8-án délelőtt 8 órakor 

1-től 40 parcelláig, délután 2 órakor 

41-től 70 parcelláig: 

Október 9-én délelőtt 8 órakor 

71-től 110 parcelláig, délután 2 órakor 

111-től 140 parcelláig; 

Október 10-én délelőtt 8 órakor 

141-től 180 parcelláig, délntán 2 órakor 

181-től 210 parcelláig; 

Október U-én délelőtt 8 órakor 

211-től 250 parcelláig, délután 2 órakor 

2ol-től 280 parcelláig: 

Október 12-én délelőtt 8 órakor 

281-től 320 parcelláig, délután 2 órakor 

321-től 350 parcelláig ; 

Október 14-én délelőtt 8 órakor 

351-től 390 parcelláig, délután 2 órakor 

391-től 420 percelláig; 

Október 15-én délelőtt 8 órakor 

421-től 460 parcelláig, délután 2 órakor 

461-től végig. 

Az árverés alkalmával félévi ha-

szonbéri összeg óvadékként azonnal 

lefizetendő az árverést vezető gazdasági 

tanácsnok kezéhez. 

Részletes haszonbérbeadási felté-

telek a gazdasági tanácsnoki hivatalban 

hivatalos órák alatt és a bérbeadás al-

kalmával a helyszínen megtudhatók. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1912. évi szeptember hó 2ü-án tartott 

üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester. 

Ilirdctiiiéuy* 
Szentes város belső kertjében ter-

melt szőlő f. évi október hó 3-án d. e. 

9 órakor a helyszínén szóbeli árverésen 

elfog adatni. A venni szándékozók tar-

toznak a megvett szőlő árát a kikül-

döttnek azonnal lefizetni. 
Szentes, 1912. szeptember 29. 

Kalpagos 

h. tnok. 

Heti betét jegyzés. 
A Szentesi takarékpénztár 

igazgatósága 
közh í r ré t i s z i , hogy f . évi nov. l - t ó l kezdödöleg 

heti betéti üzletágat nyit, 

heti 1 koronás befizetéssel 

és négy éves időszakra. 

Befizetési könyvecskék a hivatalos 
orák alatt az intézet hivatalos he-
lyiségében bármikor válthatók, a be-
fizetések azonban csak f . é v i n o -
v ^ m b ^ r h ó 1 - é n kezdődnek. 
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H i r d e t m é n y . 
A Körös-Tisza-Marosi Árment. és 

Belvizszab. Társulat Báboczka-mindszenti 

szakaszán, a papgáti őrjárástól kezdve 

lefelé f. hó 23-án, az elegei őrjárástól 

kezdve felfelé f. hó 24-én a gáton levő 

száraz rőzse és az őrtelepeken levő tűzifa 

és kiselejtezett leltári anyagok nyilvános 

árverésen eladás alá kerülnek; erről 

azzal értesítem a venni szándékozó kö-

zönséget, hogy a fenti napokon az ár-

verésen minél nagyobb számban részt-

venni szíveskedjék, mert időközben azu-

tán sem fát, sem rőzsét nem adunk el. 

Szentes, 1912. szeptember 15. 

Benes Gyula 
szakaszmérnök. 

A szentesi 

Magyar Gazdasági 
Gépralrtár^ 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel értesítem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyár tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

eke, borona, gereblye, veíö- , kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— va lamint műszaki árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 

A n é. közönség pártfogását kér i : 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára. 

Földeladás. 
üzv. Kovács Imréné derekegyház 

oldali 1G hold földje eladó. Tudakozódni 

lehet Derecskey Mihály gyógyszerészszel 

a kiséri patikájában. 

Szegvári határban 
levő szélmalom 3 és félhold földel ki-
adó. Értekezni a helyszínen vagy La-
pístón 31. szám alatt Németh Imrével. 

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

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

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 

Tudományos 
Mozgó-Színházban 
Nagy Ferenc-utca 1 szám, bejárat 

Horváth Mihály-utca 8 szám alatt, 

idősb Jelenfi Sándor vendéglőjével 

szemben. 

Ma délután 5 órakor és 
este 8 órakor 

az I-só cigányzenekar kíséretével 

A világ legfejlettebb K inematográ f 

felvételei láthatók. 

]? f í ísor a k ő v e t k e z ő : 
1. A híres kocsi Verseny Bécsben ( t . f . ) 
2. A nagy hajótörés (d ráma) 
3. A féltékeny csacsi (kom. ) 

Tiz perc szünet. 

4. Az elhagyott sziget ( d r á m a ) 
5. Jancsi epitész lesz (kom. ) 
Vasárnap 2 előadás, 5 és este 8 

órakor uj műsorral . 

Molnár Sándor 
képesített kőműves 

mester, lakik I. k. 

Pintér-utca 1. sz. a. 

Elvállal uj építkezése-
ket és átalakításokat 
Ugyanitt egy vagy két 
fiu tanulónak felvétetik. 

Kutyát keresek. 
Egy jó daxlertajta kutyát megvételre 

keresek: Székely Sándor 1. ker. Bocs-

kai-utca 25 szám. 

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

A JELENKOR LEGJOBB 
(4 személyre) 4 K. Támlásszék 1 K.'l. hely 
80 fiil II. hely 60 fíll. III. helv 40 fill. 

Gyermekjegy állóhely 20 fillér. 

Jegyek előre válthatók délutáu 2—3-ig a 
színházi pénztárnál vagy előadás előtt 

egy órával. 

A élutáni előadás az ülőhelyen félárakkal. 

Borbély es fodrász 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a cs^ndőrlaktanya mellé) he-

lyeztem át. 

Grubmüller József 
borbély 

Eladó föld. 
Doszlop N. János mucs ihá t i 24 

hold szántóföldje, melyben 5 ho ld 

here van — a rajta levő épületek-

kel és lakkal eladó. Értekezhetni 

II. ker. Deák Ferenc utca 20. eset-

leg Nagykirá lyság 108. szám alatt. 

eredeti 

Sack Rudolf gyártmányú (lükör) 

aczél ekéi, valamint egyéb lalaj-

mivclő eszközei, eredeti Kalmár-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

féle tárcsás boronái, Veslfaíia mű-

trágya szórói, úgyszintén s^ecska-

)-( vágó és kukoric/.a morzsolói )-( 

l e go l c sóbban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnéi 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossu h-u cza 20. sz. 

Leg jobb : 

cserépkályhát és 
toMtüzhe lye t 

M a z u r a V I I I I I O N 
készit, vasútá l lomással szemben 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V«% ka-

matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-

duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 

aki található (Báró Harucker-utca) re-

j formátus egyház épületébe, uj csendőrt 

laktanya mellett, ahol ugy jég-, mint-

tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, Fazekas flntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

Ifj. Fazekas Antalnál egy uj puld és egy 

kenyér állvány eladó olcsóáron, — Meg-

tekinthető 1. Kurcaparti u. 27. sz. alatt 

Szentes 




