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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak : 

Helyben: egész évre 8 K 
lélévre-ÍK, negyedévre 2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre6K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4/ szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A gondtalan nép. 
„Mintha semmi baj nem volna 

a világon és ebben a városban, 

olyan gondtalan, sőt mondhatni 

könnyelmű a népe. Pedig hacsak 

egy kicsit szétnézünk, szinte meg 

kell borzadnunk attól a rettenete-

sen sötét jövőtől, mely reánk vi-

csorítja fogait." Ezt az idézetet ugy 

ragadjak ki egyik vidéki laptársunk 

vezető cikkének éléről. Nem azért 

mintha ebben a hangnemben akar-

nánk mi is beszélni s dörgedelmes 

cikkben leszólani a mi városunk 

népét, de mint jellemző tünetét 

ennek a mai rendkívüli időknek, 

leirjuk s némi kommentárt füzünk 

hozzá. 

Nem gondtalan a nép — ez 

amiből kiindulunk. Legalább mi 

nem látjuk nyomát a gondatlanság-

nak, de sajnálatosan tapasztaljuk, 

hogy mint a múltban, ma is na-

gyon sokan nem tudják, nem ér-

tik meg a helyzetet s abban a ret-

tenetes zűrzavarban, amelyet az 

osztályok nyolc-tiz féle, legtöbbször 

egymással hajmeresztően ellentétes 

hirei támasztanak, nem lelik föl az 

igazságot és valljuk azt is be, 

hogy a mi népünk nagy általános-

ságban inkább kap az országok po-

litikai és rémdráma hirein. sem 

mint hogy figyelemre méltatná a 

gazdasági állapotokról szóló hír-

adásait. Amazt mohón olvassa, eb-

be bepillantani is unalmasnak ta-

lálja. 

Hiszen szó sincsen róla, sok-

kalta érdekesebb a politika zűrza-

vara, a rémdrámák nem egyszer 

pikáns hátterű története — ezekre 

kellő gondot is fordit a magyar 

sajtó — értvén a magyar sajtó alatt 

a nép kezén forgó újságokat — de 

nem tudja kellően érdekessé tenni, 

figyelemre méltóvá alakítani a gaz-

dasági dolgokat, amelyet elnagyol, 

vagy épen elhallgat. S ha arról be-

szélünk, hogy a gondtalan nép mi-

vel sem törődik, nem látja a rémes 

gyorsasággal közeledő veszedelme-

ket, akkor fűzzük hozzá, hogy eb-

ben nem annyira a föl nem vilá-

gosított nép a hibás és nem is azt 

kell korholni, hanem a sajtót, 

amelynek kötelessége volna fölvi-

lágosítani a népet, de ezt nem 

teszi. 

Nagyképűségnek látszik vezető 

helyén egy újságnak imigyen el-

mélkedni, de hozzá kell fűznünk, 

hogy sokszor épen azok nagyké-

pűsködnek, akik másokra mondják 

a nagyképűséget. Hét más hírekkel 

van tele a levegő, odalent a Bal-

kánon már dörögnek az ágyűk s 

hiába volt ez az előkelő kijelentés 

a legilletékesebb ajkakról, hogy a 

diplomácia vigyáz, amint látjuk 

az a vigyázás egy fabatkával sem 

ért többet, mint ho yha most azt 

mondjuk a népnek, hogy gondat-

lan vagy, semmivel sem törődsz, 

gyűlnek a vésztelhök és te még 

nyugodtan beülsz a sörcsarnokba. 

Tisztázni kell a gondatlanokat 

és a fogalmakat. Mineenki érzi évek 

óta azt a nehéz nyomást, amely-

nek kitörése lett most a balkáni 

háború. Lázas izgatottság ült a lel-

keken és mindenki sietett és siet 

élni ma is — egy örült hajsza, küz-

delem, vergődés az egész élet és 

soha sem lehet vele tisztában az 

ember, hogy mit volna helyesebb 

tennie, mivel lehetne megváltani 

ezeket jóformán céltalan, mit sem 

érő harcokat. 

Ha az ujságiró ember elméi" 

kedik a közállapotok fölött és egé-

szen elcsüggedve jut arra a követ-

keztetésre, hogy a legválságosabb 

pillanatok idején a könnyelműség, 

a léhaság, az ur az emberek fölött, 

akkor gondoljon a másik oldalára 

a dolognak: a történelmet soha 

sem az emberek nagy tömege csi-

nálta, hanem néhány ember s hogy 

a legkomolyabb a legmegfontoltabb 

gondolkodás mellett is épen a tö-

meg kerülhet bele a körülmények 

kényszerének hatása alatt a legsú-

lyosabb helyzetekbe. 

Nem gondtalanság, nem léha-

ság és könnyelműség az, amely most 

ur az emberek, ur a nép fölött, ha-

nem ezeknek a rendkívüli időknek 

sajátságos kihatása. Nem a szolid-

ság hiánya okozza a nagy össze-

roppanásokat, a gazdasági válságo-

kat, egzisztenciák elsülyedését, ha-

nem a rendkívüli viszonyok őröl-

nek és törnek össze még olyan 

embereket is, akik hatalmat, va-

gyont és szinte megingathatlan te-

kintélyt képviseltek. 

Az események forgatagában a 

nép egyszerű eszköz azok kezében, 

akik intézik a világ sorsát, a nem-

zetek jövendőjét s nem egyszer azt 

kell tapasztalnunk, hogy a legna-

gyobb jóakarattal tett lépés okozza 

I a legnagyobb veszedelmeket. Mi az 

egyszerű lateinerok, iparosok, ke-

reskedők, közép és kisgazdák csak 

nézzük a torgatagot. Mi azt sem 

tudjuk mi lesz, mi csak élünk s 

mert csak a mát látjuk, a holnap-

ról sejtelmünk sincsen, nem gond-

talanságból, de saját tehetetlensé-

günkből élünk a zná-nak . . . 
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üálsógos esztendő. 
Magyarország legfőbb jövedelmi 

forrása, gazdasági jólétének alapja: 

a termőföld, nagyon sok keserű 

csalódásnak volt az idén okozója. 

Most a már megkezdett s itt-ott be 

is fejezett szüretekről hallunk rossz 

hireket. A szóló nem tudott be-

érni, a bor minősége tehát minden-

ből rossz lesz. ezenkívül nagyon is 

kevés. A legkeserűbb csalódás éri 

lépten-nyomon a szőlősgazdákat. 

Egyes vidékeken előfordult az is, 

hogy aki 10 hektóliter mustra szá-

mított, annak lett összesen kettő. 

Mit ér ilyenkor az, ha a mustnak 

meglehetősen magas az ára, hiszen 

ilyen csekély terméshozam mellett 

alig került ki a termelési költség. 

Baj van ezenkívül a kukoricaföl-

deken is, sok helyütt kénytelenek 

éretlen állapotban letörni a kuko-

ricát, amely már is pusztulni kez-

dett. A kukoricaszár, amely néhány 

év óta közhasználatú takarmány 

lett, a legtöbb helyen el fog pusz-

tulni. Sarj ura is igen kevés kilátás 

van, mert a folytonos esős időben 

lehetetlen a réteket kaszálni s a 

füvet megszárítani. 

Ha mindezekhez az előző igen 

sok bajt hozzávesszük, kitűnik, 

hogy az idei gazdasági esztendő 

mérlege semmi esetre sem lesz 

kedvező. A mezőgazdának tehát, 

amely ebben az országban a köz-

tehernek legnagyobb részét viseli, 

korántsem lesz rózsás a helyzete. 

A pénzpiacnak hónapok óta tartó 

ziláltsága amúgy is lehetetlenné 

tette a gazdasági élet fejlődését, 

megakadályozott minden olyan be-

ruházást, amely szaporította volna 

a gazda jövedelmét. A kora tavaszi 

és őszi árvizek, a ciklon pusztítása 

s egyéb más veszedelem, ami erre 

az országra hárult az idén, túlnyo-

mó részben szintén csak a gazda 

kárát jelentette. Nem volna azon-

ban a veszedelem még sem oly 

nagy, ha az ország legalább poli-

tikai nyugalmat élvezhetne, ha a 

politika nem kötné le az emberek 

figyelmét, nem rabolná el igen sok 

idejét s a gazda összes képességeit 

tömórithetné a fenyegető bajok el-

lensúlyozására. így azonban félő, 

hogy a nehéz gazdasági viszonyok-

nak sokkal súlyosabb következmé-

nyei lesznek, a mezőgazdaság ezeket 

a bajokat jóval inkább megfogja 

sinyleni, mint ahogy azt előre ei-

kepzelni is lehetne.. 

A napokban ugyanis egy min-

den eddiginél jóval nagyobb ve-

szedelem akadt az u tunkba : a bal-

kán háború immár alig elkerülhető 

réme, amely bennünket minden 

európai ál lamnál közvetlenebbül 

érdekel, mert hiszen ha Európa 

nem is avatkozik bele a balkán 

népek csete-patéjába, rendet csi-

nálni végül a mi hadseregünknek 

kell. Csakhogy igen nagy kérdés 

ám, vájjon Európa megfogja-e 

őrizni semlegességét sok ideig. 

Könnyen előfordulhat ugyanis az, 

hogy majd annak idején a magyar-

osztrák hadseregek kelleténel na-

gyobb rendet fognak a Balkánon 

teremteni, amit megirigyelnek a 

többi nagyhatalmak s egyszeribe 

ók is szerepet kérnek a rendcsiná-

nálásnál s ennek a vége aztán olyan 

összeveszés lehet, ami lángba bo- ̂  

riija egész Európát . 

A jövő t nem sejti senki eiőre. 

Csak azaz egy bizonyos, hogy a 

legkisebb részleges mozgósításból, 

E L S Ő S Z E N T E S i K E N Y É R G Y Á R R . -T . 

Gazdák figyelmeba! 
l 4 o r | i ü 

elsőrendű, jóminőségii méter-

mázsánként 15 k 40 f 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k — f 

S z e m e * t e n g e r i é s 

a r p n valamint t l i t r i i k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

l * á r k o r | m 

házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ként 80fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szántási Kanyérgyár H-i. 

a legkisebb csete-patéból a legna-

gyobb kára a magyar mezőgazda-

ságnak lesz, mert a mi földmivelő-

népünket szólítják legelső sorban 

fegyver alá s már ránknézve az is 

nagy baj, ha a földmivelésére hi-

vatott munkáskéz a mezei munkák 

helyett kaszárnyafolyosót kénytelen 

súrolni. 

Ily körü lmények között vá j jon 

mi legyen a teendőnk? Hol keres-

sünk a nehéz helyzetben vigaszta-

lást? A tornyosuló felhók köze-

pette csak azaz^egy tény áll vi-

lágosan előttünk, hogy csüggednünk 

még az esetleges súlyosabb viszo-

nyok között sem szabad. Legke-

vésbé szabad azonban hányaveti-

eknek és könnyelműeknek lenni. A 

háborúskodó katona ereje a bátor-

ság és a takarékosság. A magyar 

gazdáknak főleg ez utóbbira lesz 

igen nagy szükség, ovakodniok kell 

minden fölösleges kiadástól, el kell 

kerülniük minden felesleges beru-

házást. Ha csak pusztán a magunk 

személyéről volna szó, kisebb volna 

a baj, azt kell azonban meggon-

dolni, hogy minden magában bizó 

ember háta megett ott van a ház 

népe is, ott vannak a hozzátarto-

zói, akikről a legnehezebb viszo-

nyok között is gondoskodnia kell. 

A legjobb tanács amit adhat min-

den ember magának, az, hogy tartsa 

szárazon a puskaporát, gondol jon 

az esetleg még rosszabb jövőre 

Ami veszedelem már megtörtént, 

azt visszacsinálni nem lehet. A mos-

toha gazdasági esztendőből jót te-

remteni még könnyebb viszonyok 

között sem lehet, hiányoznak az 

anyagi eszközök. Takarékoskod-

junk tehát azzal a kevés anyagi 

eszközzel, ami még rendelkezé-

sünkre áll, huzzuk össze magun-

kat, előbb vagy u tóbb jobbra kell 

fordulni a viszonyoknak. 

HÍREK 
— Vámjövedelem. Az államvasu-

tak iparhatósága a Szentesi állomáson 

belyolyt kövezetvám címén tegnap 1440 

kor. 16 fillért köldött városnak. 

— Jóváhagyott alapitó levél. A 
város által tett »fcrzsébet királyné ala-
pítvány« módosított alapitó levelét jóvá-
hagyta a belügyminiszter. A jóváha-
gyott alapitó levél tegnap érkezett meg-
a városhoz. 
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Ősszel. 
Hűvösre vált már a langyos 

Déli szél, 

SzoLiioruan csüng a lakon 

A levél. 

Elnémult a madardalos 

Vig élet, 

ősz az idő, elhervadt a 

Természet. 

Ősz az idő, a mezőség 

Már kopár, 

Egyre jobban elgyengül a 

Napsugár. 

Az ugaron tarka varnyuk 

Serege, 

A levegő »kár« szavukkal 

Van tele. 

Susogva jár mellettem az 

Őszi szél. 

Hervadásról, enyészetről 

Sug, beszél. 

Beszédére meg-megborzong 

A lelkem, 

A halálnak leheletét 

Érezem. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Köszönet a főispánnak. Meix-

ner Hugó altábornagy, a Vll. hadtest 

parancsnoka dr. Cicatricis Lajos főis-

pánhoz átiratot intézett, amelyben kö-

szönetet mond a délvidéki hadgyakor-

latok alkalmával a vármegye területén 

történt csapat elszállásolások alkalmá-

val a hatóságok és a nagyközönség ré-

széről tapasztalt előzékenységért. 

— A muzeumi gyűjtemények ujabb 

gyarapodása. Csongrádinegye muzeumát 

az utóbbi napokban adományaikkal a 

következők gyarapították: a régiség 

éremtárát: Mihály József, népvándorlás-

kori sirlelettel, Horváth László (Czirk-

venicza) Zic Nikola (Czirkvenicza) és 

id. Jordán Zsigmond pénzekkel. Könyv-

tárat : Csallány Lajos Budapest Soltész 

Adolf tanitó és id. Jordán Zsigmond. 

Néprajzi tárát: Papp Lajos tiszteletes 

és Rutkay Lajos ur Budapestről (Zó-

lyom megyei tárgyakkal. Az időjárás 

jobbrafordultával Csallány Gábor muz. 

igazgató részben uj helyeken, részben a 

már megkezdett helyeken, megkezdi az 

ásatásokat, a mit annak idején az érdek-

lődőknek tudomására fognak adni. 

— Ruhakiosztás árva gyermekek-

nek. Az állami gondozásban levő gyer-

mekek téli ruházata f. hó 11-én hétfőn 

reggel 9 órakor lesz kiosztva Kovács 

Edéné telepfelügyelőnő lakásán, Felhivat-

nak a nevelő szülők a pontos megjele-

nésre valamint arra is, hogy a tartási 

könyveket magukkal vigyék, mert ellen-

esetben nem lesz a ruha kiszolgáltatva. 

— Ne vegyen Bécsből és Cseh-

országból behozott kész férfi ruhát mi-

vel ezek a legsilányabb anyagból gyári-

lag készülnek és rövid használat után 

teljesen hasznavehetetlenek. Rendeljen 

mérték után Bajomi Nagy Lajosnál (Sar-

kadi-utca 1. sz.) ahol ugyan a legújabb 

I divatú szövetekből valamint állandóan 

használatos kék és fekete árukból a leg-

jutányosabban szerezheti be szükséges 

ruházatát. 

— Nyugtázás A szentesi szervezett 

építőmunkások szept. hó 29-én rende-

zett szüreti mulatságán felülfizetni szi-

vesek voltak : Zajonskovsky János ven-

déglős 7 kor., ifj. Orosz Antal, Pásztor 

Antal, Doszlop Imre, Szép Gáspár, Oláh 

Lajos 5—5 kor, Kovács Pál, Pálfi lmre, 

Gombos Antal, Sztics István, Aradi Jó-

zsef vendéglős, Körözsi Lajos, Dobó 

Mátyás, ifj. Nagy Ferencz, Molnár Imre, 

Jelenfi Lajos 2—2 kor., Erdei Józsefné, 

Aradi József, Varga Imre, Köblös Imre 

1 1 kor., Bazsó Juliska, Kormányos 

Lajos 1 20-1-20 kor., N. N. 40 fill., kik-

nek ezúton mond hálás köszönetet szí-

vességeikért a rendezőség. — Gyümöl-

csöt adni szívesek voltak: Bartucz Te-

ruskn garabolv szőlő, Sebők Franciska 

szőlő és alma, Gyenes Teruska 1 kas 

szőlő, Zelenák Annuska 20 klg. szőlő, 

Szűcs E«ztike 1 kas szőlő és alma, Ba-

log Franciska szőlő és virág, Janó Gá-

borné 1 kas szőlő, Ujj Imréné 1 kas 

gyümölcs, Dékány István dinye és alma, 

Bihari István 1 dinye, Matócsi Sándor 1 

kas gyümölcs és virág, Molnár Imre 4 

csokor virág. A fent nevezett hölgyek-

nek és uraknak is ezúton mond hálás 

köszönetet áldozatkészségükért a ren-

dezőség. 

— Baromfi lopás. Gál Sándorné 

II. Honvéd-u. 36 sz. a lakos házábót el-

loptak két hizott kacsát. Panasza foly-

tán a rendőrség nyomoz. 

— A szentesi vegykisérleti állomás. 
A szentesi vegykisérleti állomás beren-
dezésének megvizsgálására országos 
kémiai intézet igazgatósága Tóth Gyula 
aligazgatót küldötte ki, aki mint erről 
az intézel a városi tanácsot értesiti e 
hó 15-én vagy 16-án jön Szentesre. Itt 
jegyezzük meg, hogy a szentesi vegyki-
sérleti állomás most már abban a hely-
zetben van, hogy vérvizsgálatokat is 
eszközölhet. 

Lótragédia. Kovács István íiak-
keros lovai a Sáfrán Mihály-utcában 
valamiiől megvadulva elrohantak a ko-
csival s a Nyiri-közben neki vitték a 
kocsit egy villám oszlopnak. Mindeddig 
ez még nem is volna valami tragikus 
eset; de most jön a szomorú fordulat. 
A villamoszlopban valami szög volt s 
az a szög kihasította az egyik ló jobb 
hátulsó lábát. 

— Tyúkólak réme. Ezt a cimet ér-

demelte ki Dobos János 25 éves fiatal 

ember, aki a közel múlt hetek során 

egész sereg tyúklopást követtett el. íme 

a bün lajstrom: Vass Sándor vámsze-

dőtől 9, Molnár Sándor Jókai-utcai la-

kostól 11, Molnár Imre nyomási tanyá-

járól 15, Cserna Józseftől 9 tyúkot lo-

pott el. A tyúkólak rémét a járásbíró-

ság vette gondozás alá. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

8493-1912. szitm 

H i r d e t m é n y « 
A képviselőtestületnek 119—912 sz. 

határozata alapján a város tulajdonát 
képező alsőcsordajárási legelőföldből 
500 hold terület l holdas parcellákban 
1912. évi nevember hó 1-től 1918. szep-
tember 30-ig terjedő 6 egymásután kö-
vetkező gazdasági évre a helyszínen 
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-éu délelőtt 8 órakor 
141-től 180 parcelláig, délntán 2 órakor 
181-től 210 parcelláig; 

Október U-ién délelőtt 8 órakor 
211-től 250 parcelláig, délután 2 órakor 
251-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 4L'0 percelláig; 

Október 15-én délelőtt 8 órakor 
421-től 460 parcelláig, délután 2 órakor 
461-től végig. 

Az árverés alkalmával télévi 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 26-án tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester. 

Férfi puhát mért^K 

s z e r i n t 
a l e g e l ő n y ö s e b b e n 
Bajomi Nagy Lajos 

szabómester. 

Sarkadi-utca 1. (Luth templom mellett.) 

HÉVJEGYEK és igen Ízléses takodalm. 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B. utóda nyomdá-
jában Szentes, ref. bérház. 

Legjobb: 

cserépkályhát és 
taharéhtíizhelyet 

M a x i i r a V i l m o s 
készít, vasútállomással szemben 



Magyar Gazdasági 
Géprabtáp 

Szentesen. Rákóci-tér 14.sz. 

Tisztelettel értesítem a t. 

f;azda közönséget, hogy ná-
am a legújabb gyártmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

tke, borona, gereblye, vető-, kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszaki árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 
A n. é. közönség pártfogását kéri: 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára. 

N i n c s e n párja 
az eredeti gyártmányú 

S a c k Rudo l f 
ükör aczél ekéinek, melyre a föld 

seramikor sem tapad, valamint 

aczél fogú nehéz és könyű mag-

takaró és vetési boronáinak, eke-

kapa, grubber és m indennemű ta-

lajmivelő eszközeinek. 

Deer ing - f é l e 
aratógépeinek, fűkaszá ló inak , tár-

csás boronáinak, Westfaliai mű-

trágyaszóróinak, egészen aczélból 

és vasból készült 

sorvetögépelnek, 
úgyszintén ki tüvő szecskavágó, ré-

pavágó és morzsolóinak, borsaj-

Z Z Z I Z tóinak. H Z H H 

Mindezek valamint minden egyébb gazdasági gépek 
s ezeknek alkatrészei a legolcsóbban szerezhetők be 
Szentesen. Kossuth utca 2 0 sz. a, 
A n. é. közönség eddig tett j ó in-

dulatát megköszönve, kérjük azt 

részünkre a jövőben is megtartani . 

Tisztelettel 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT, 

S/ENTES1LAP 

Tanulságos, élvezetes szórakozás tel-
nöttek és gyermekek számára! 

A Szentesi Tudományos 

Mozgó - Sz ínházban 
Nagy Ferenc-utca 1 szám, bejárat 

Horváth Mihály-utca 8 szám alatt, 

idősb Jelenfi Sándor vendéglőjével 

szemben, és a piactértől Nagy Fe-

renc ur boltja és a központi ta-

karék közt 

Ma délután 5 és este 8 órakor 
az esti előadást az I-ső cigányzene-

kar kiséri 

A világ legnagyobb nevezetességeit 

és legszenzációsabb eseményeit mu-

tatja be ú jonnan épült diszhelyi-

ségében. 

Műsor a következő: 
1. A divathajhászó asszony (kom) 

2. Grand Trianon kastélyai. (XVI. Lajos 
fejedelemi várai) (term. felv.) 

3. Az élő bálvány. (Waltan lelkész kis 
leánykája a vadak között.) (Dráma.) 

4. Curcas herceg trónörökös utolsó ka-
landjai. (Vigjáték.) 

5. A házibarát. (Dráma.) 

6. Litlle Jancsi mint fűszeresinas. (Kom.) 

Csütörtökön 2 előadás, 5 órakor ét este 8 
órakor uj műsorra l . 

Helyárak : Diszpáholy (8 személyre) 8 K. 
Nagypáholy (5 személyre) 5 K. Kispáholy 
(4 személyre) 4 K. Támlásszék 1 K. 1. hely 
80 fill. II. hely 60 fill. III. hely 40 fill. 

Gyermekjegy állóhely 20 fillér. 

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

egy órával. 

Délutáni előadás az ülőhelyen félárakkal. 

Heti betét jegyzés. 
Szentesi takarékpénztár 

O l c s ó K ö l c s ö n . 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 •/••/# ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 
aki található naponként a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában ahol ugy jég-, mini 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad Tisztelettel 

Ifj. FazeKas flntal 
pénzKölcftön közvttit. 

A 
igazgatósága 

közhírré tesz i , hogy f . évi nov. i - töl kezdödöfeg 
heti betéti üzletágat nyit, 

heti 1 koronás befizetéssel 

és négy éves időszakra. 

Befizetési könyvecskék a hivatalos 
órák alatt az intézet hivatalos he-
lyiségében bármikor válthatók, a be-
fizetések azonban csak f. évi no-
v̂ mb̂ r h ó i - é n kezdődnek. 

Borbély és fodrász 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a csendőrlaktanya mellé) he-

lyeztem át. 

Grubmül ler József 
borbély. 

81 szám. 

Szálloda-átvétel. 
Tisztelettel értesítem a mélyentisz-

telt közönséget, hogy a 

Központi Szállodát 
átvettem és azt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg rendeztem be. 

Kitünö ételek és valódi tiszta italok 
kaphatók. — A n. é. közönség jó indu-
latú pártfogását kérve, maradok 

tisztelettel: 

Zajonskovsky János» 

Minden este Lehota K. Bandi 

zenekara hangversenyez. 

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. 

12 éve knálló ¡ ^ V K 
méréssel és dohány árúdéval , árú és 
berendezéssel együtt, más vállalat miatt 
eladó. — Gim a kiadóhivatalban. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

rez - .vasbuMat 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágyakat, 

mosdóasztalokat és éjjeli szekré-

nyeket márványlappal , toilletteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenféle rézárukat, vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

öléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan fel lesitek 
Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában SzeDtes 




