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Előfizetési árak: 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 6 K, negyedévre 3 K 

egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap é s csütörtökön. 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre4K, negyedévre 2K 

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 intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

k i t e a i i a s á 
Háborús hirek keringenek a le-

vegőben, szinte természetes tehát* 
hogy a napilapokban állandóvá 
lett ez a rovat: „Izgalom a tőzsdén." 
A dolog egészen természetes. A 
börzét a köztudatban ugy ismerjük, 
mint a gazdasági életnek legérzé-
kenyebb hőmérőjét. A börzének 
tehát természetszerűleg meg kell 
éreznie, hogy hol mutatkozik hő-
emelkedés, vagy csökkenés, amely-
ből esetleg gazdasági életünkre ve-
szedelem származhatnék. Békés idő-
ben is akárhányszor látjuk azt, 
hogy egyeden pisztolydörrenés 
mennyire mozgásba hozza a tőzsde 
higanyoszlopát. Mi, akik távol élünk 
a tőzsdei légkörtől, a legtöbbször 
a nagy események hallatára is hí-
degek és fagyosak maradunk. Egv-
némelvik ember teljesen érintet-
lenül hagyja azt, ha az aratásra 
váró buza 35 °/<ros mérleggel kény-
telen küzködni. Vannak viszont 
olyanok, akikre a májusi fagy 
nincs semmi befolyással, a börze 
azonban mindkét eseményre szin-
tén izgulni szokott. A tőzsdén iz-
gatottságot okoz az is, ha a kaláni 
bánva részvényei 10 koronával es-
nek. holott a Magyarországon élő 
emberek 99 % " a a z t s e m tudja, 
vájjon van-e kaláni bányarészvény. 

Valóságos szerencse tékát ránk 
nézve, hogy van-e ilyen érzékeny 
hőmérőnk, csak az a baj, hogy az 
a hőmérő igen sokszor a logika 
megcsúfolásával végzi munkáját. 
Csak a közelmúltban is tapasztal-
hattuk, hogy a tőzsdének teljesen 
mindegy az, hogy a törökök verik-e 
a bulgárokat, vagy pedig megfor-
dítva, egy és ugyauaz a papír a 
török győzelem hirére épen ugy 
bukfencezett lefelé, mint a bulgár 
győzelem hirére. Ebből a körül-
ményből aztán a gondolkozni tudó 
ember kihámozhatja azt, hogy a 
tőzsde hőmérője nem mindég a 
gazdasági élet érverése után igazo-
dik, hanem nagyon sokszor mes-
terségesen szított meleg kergeti fel 

benne a higanyt, vagy pedig mes-
terségesen előállított hideg viszi le 
egész a fagypontig. 

Ez valósággal igy is van. A 
gazdasági élet lüktetéséből szár-
mazó motorikus erőkön kivül van 
még ezenkívül a mi tőzsdénknek 
egy igen jelentékeny hajtóereje, ami1 

közönséges nyelven ugv hívnak: 
spekuláció. A spekulációnak a táp-
láló ereje pedig a gazdagodási vágy. 
A tőzsdei izgalmak legnagyobb 
részét erre az utolsó forrásra kell 
visszavezetni a legtöbbször. Ezért 
•nem talál közhiteire nálunk az or-
szág lakosainak túlnyomó nagy 
része előtt semmiféle börzei árhul-
lámzás. Ezért nem telik el féle-
lemmel sokunknak a szive akkor, 
amikor a lapok börzei pánikról Ír-
nak, amit közönséges nyelven álla-
János rémületnek lehet nevezni. 

Ha a magyar tőzsde legaláb 
olyan mértékben kiirtotta volna a 
spekuláció fattyuhajtásait. mint 
ahogy azt a nyugati államok tőzs-
déi kiirtották, akkor a mi tőzsdénk 
is valóban azok közé a hőmérők 
köze tartoznék, amelyek világosan 
megmutatják, hogy vájjon politikai, 
társadalmi és gazdasági életünk tes-
tén mikor van hőmérsékváltozás. 
Igv azonban a tőzsdét csak ugy 
tekinthetjük, mint valami rosszul 
sikerült orvosi műszert, amelynek 
a mutatója teljesen a kezelőjének 
kénye kedve szerint igazodik. 

Különösen a magyar gazdakó-
zönségnek volt alkalma nagyon 
sokszor ennek az állitásnak az igaz-
ságáról meggyőződni. Volt alkal-
munk akárhányszor tapasztalni azt, 
hogy a gabonatőzsdére teljesen ha-
tástalan volt ugy a májusi fagy, 
mint a juniusi hőütés. Pedig 
ugyanakkor sok százezer magyar 
gazda tördelte kétségbeesetten a 
kezét s várt egy egy biztató intést 
attól a szervezettől, amelyek sokan 
szeretnek gazdasági eletünk szivé-
nek nevezni. Viszont tudunk olyan 
esetet is, hogy amikor egy-egy bör-

zei nagyhatalmasságnak uj automo-
bilra volt szüksége, a tőzsde való-
sággal izguln kezdett. Epen ez ok-
ból kérjük már esztendők óta, csi-
náljanak rendet már a mi tőzs-
dénken is. Küszöböljék ki onnan a 
hazárd-játékot. Békés időben erre 

i a kérésre rá sem hederítettek, 
most azonban szinte kapóra j ön a 

1 keleti csete-paté, a börzenek legme-
részebb hazardőrjei kezdenek so-

! pánkodni azon, hogy mégis csak 
| jó volna egy kis rendet teremteni. 

Lesz-e ebből a rendcsinálásból, va-
• lami, azt meg nem tudjuk. Épen 
j azért figyelmeztetünk mindenkit 

arra. hogy a budapesti tőzsde iz-
gulásából egyelőre ne következtes-
sen semmire. 

T z l r u á í pénze. 
Az árvapénzről tudja mindenki, 

hogy a legkisebb kamatot szokta haj-

tani. Hogy mi ennek az oka, afölött 

gondolkoznunk is fölösleges. Termé-

szetes és helyénvaló intézkedésnek tart-

juk azt, ha az árvák pénzét halósági 

kezelés alá veszik s igy biztosítják azt 

jogos tulajdonosaik részére, ámde hely-

telennek kell tartanunk azt, ha az árvák 

pénzének gyümölcsöztetésére eddigelé 

egységes és n közérdeknek megfelelő 

szabályt nem létesítettek. 

Az árvapénzek fölött a gyámpénz-

tárak, vagyis a városok és törvényható-

ságok őrködnek. Ezek szokták gyümöl-

csöztetni az árvák vagyonát. Ez a gyü-

mölcsöztetés abból áll, hogy az árva-

pénzeket elhelyezik különböző pénzin-

tézeteknél, amelyex — miután közpénz-

ről lévén szó — a legminimálisabb ka-

matot fizetik ez összegek után. Miután 

az árvapénzek hatósági kezelése is költ-

ségbe kerül, egész természetes, hogy a 

gyümölcsöző vagyonnak gyámság alatt 

sínylődő tulajdonosa ugyanakkor, mikor 

minden tőke 5—6 százalékot hajt, leg-

följebb 2 — 3 percenttel kénytelen beérni. 

A törvény ugyanis kimondja, hogy 

árvapénzt csakis olyan pénzintézetné 
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lehet elhelyezni, amelyiknél biztonság-

ban van az a pénz. Épen ezért szokták 

a törvényhatóságok kiválogatni azokat 

a pénzintézeteket, amelyeknek vagy a 

főispán, vagy a megyei íőjegyző az el-

nöke, a legtöbb árvaszék a törvény ál-

tal előirt biztonságot ugyanis ugy szokta 

értelmezni, hogy legbiztosabb helyen 

fekszik az a pénz, amelyikre a magam 

emberei vigyáznak. Nincs ellene semmi 

kifogásunk, bár az ilyen atyafiságos el-

helyezésnél igen sokszor veszendőbe 

ment az árvák pénze, de hát azért baj 

nem történt, mert hiszen az árva va-

gyon épségben maradásáért nem a 

tönkrement pénzintézet, hanem az a 

hatóság szavatol, amelyik a vagyont 

kezeli s legvégső esetben felemelt pót-

adóból a vármegye lakossága mindég 

megtudja téríteni azt, ami veszendőbe 

indult. Ámde épen az a körülmény, 

hogy sem a főispáni, sem a főjegyzői 

igazgatás alatt működő pénzintézetek 

nagy része nem szokott az a tökéletes 

biztonságú pénzintézet lenni, amelyet a 

törvény az árvapénzek elhelyezésére 

vonatkozólag előir, méltán felidézheti 

azt a kérdést, vájjon az árvapénzeket, 

ha már azoknak az a sorsa, hogy mi-

nél kevesebb kamatot hoznak, miért 

nem gyümölcsöztetik inkább a közér-

dek szolgálatában? Tudjuk ugyanis na-

gyon jól, hogy ma már vannak olyan 

pénzintézetek is, amelyek tényleg a köz-

érdeket szolgálják. Ezek közzé sorozzuk 

az altruisztikus alapon működő hitel-

szövetkezeteket. Miért nem gyümölcsöz-

tetik a törvényhatóságok az árvapén-

zeket a hitelszövetkezeteknél? 

Erre a kérdésre a fenti sorokban. 

— azt hisszük — különösen a múltra 

vonatkozólag megadtuk a valaszt. De 

hogy mi magunk mentsük mégis a tör-

vényhatóságok eddigi eljárását, azt fe- | 

leljük, ¡k hitelszövetkezetek eddigelé bi-

zonyosan azért nem jutottak arvapén-

zekhez, mert a törvényhatóságok a szö-

vetkezeteket nem tartották azoknak a 

pénzintézeteknek, amelyeknél a gyám-

pénztár pénzkészleteit teljes megnyug-

vással ellehetne helyezni. 

Reméljük azonban, hogy a tör-

vényliatóságok gondolkozás módja most 

már hamarosan meg fog változni, mert 

nem kisebb tekintély mint Magyaror-

szágnak a pénzügyminisztere jelentette 

ki a törvényhatóságok előtt, hogy az 

Országos Központi Hitelszövetkezetnél, 

vagyis harmadfélezer működő falusi 

hitelszövetkezet központjánál és pénz-

forrásánál szintén teljes megnyugvással 

lehet elhelyezni az árvapénzeket. Vár-

tuk ezt a rendeletet régen. Sőt vártuk 

azt a szemrehányást is, amit a pénz-

ügyminiszter a törvényhatóságoknak 

tesz. amikor azt mondja: hogy az Or-

szágos Központi Hitelszövetkezet teljes 

biztosítékot nyújt, sőt előnyösen gyü-

mölcsözteti az árvák pénzét s ennek 

dacára a törnyvéhatóságok a köz- és 

magánpénzek elhelyezésénél ezt a szö-

vetkezetet kellő támogatásban nem ré-

szesítették. 

Reméljük, hogy ezek után talán 

megváltozik a helyzet. A hitelszövetke-

zetek eddig is ott állottak a lüktető 

gazdasági élet szinterén, azokról tudo-

mást kellett vennie a főispántól a leg-

utolsó megyei hajdúig minden törvény-

hatósági embernek és tudnia kellett 

volna mindegyiknek azt is, hogy ezeket 

a hitelszövetkezeteket, ha az általuk ki-

tűzött célt: a vármegye lakosságának 

anyagi és erkölcsi megerősítését hama-

rább elakarják velük éretni, akkor leg-

alább is egy kis törvényhatósági támo-

gatásban is kellett volna részesíteni. Bí-

zunk benne, hogy ez a támogatás ezután 

meg lesz. 

H Í R E K 
— Erzsébet ünnep. A szentes vá-

rosi alsófokú ipariskola f. hó 17-én, va-

sárnap d. e. 11 órakor az ipartestület 

székházában »Erzsébet ünnep«-et ren-

dez, melynek műsora a következő: 1. 

Himnusz. Énekli a tanuló ifjúság. 2. Gö-

döllői erdő mélyén. Pósa Lajostól, sza- • 

valja Gyuricska Imre III. o. t 3. Ünnepi ! 

megemlékezés, tartja: Papp Lajos ip 

Gazdák figyelmábel 
elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

S « e i u e w t e n g e r i én 
á r p a valamim « I t t r a k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ü N x t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P á r k o r p s i 
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 

E s i Szántási Kenyérgyár I U 

isk. h. igazgató. 4. A hazaszeretetről. 

Szabolcska Mihálytól, szavalja Kanász 

Nagy Benjámin. 5. Szózat. Énekli a ta-

nuló ifjúság. Ezen ünnepélyre az ér-

deklődőket tisztelettel meghívja a Tan-

testület. 

Nem csókoltalak me£ 
Nem csókoltalak meg, 

S meg sem öleltelek. 
A jó Isten tudja, 

Miért kíméltelek. 
Pedig szomjúhoztam 

Piczi piros ajkad, 
l)e a szentek égi 

Bűbája volt rajtad. 

Ha csak rágondoltam, 
Hogy leszakasztalak, 

Lelkemmel már akkor 
Sírva gyászoltalak. 

Előre éreztem 
A te veszteséged, 

S hogy leszakítsalak, 
Nem vitt rá a lélek. 

Mikor úgy eszembe 
Jutsz néha leányka, 

Ügy érzem, mintha e 
Gyöngeségem fájna: 

Mert a mit kíméltem, 
Te nem becsülted meg, 

Odaadtad, oda 
Az eiső jött- mentnek. 

Miért történt az igy ? 
Miért kíméltelek, 

Ha a tisztaságnak 
Meg nem menthettelek ? 

És 
ha elkárhoznod 

Mégis csak el kellett, 
Miért nem kárhoztam 

Akkor én el veled ? 
BALOGH SZ. SÁNDOR. 

— Felolvasás. A központon a ref. 
körben ma d. u. 1 órakor felolvasást 
tartanak : Molnár Sándor tanitó és Illés 
Sándor III éves hittanhallgató urak, sza-
valni fog Fábián Tóth Irénke. — A felső-
párti iskolában felolvasást tartanak d. u. 
5 órakor: Berthók Imre és Vecseri La-
jos tanitó urak. 

— Halálozás. Egy derék idős asz-

szony halálát tudatja ez a gyászjelen-

tés: »Alulírottak ugy a maguk, mint az 

egész rokonság nevében, mélyen meg-

szomorodott szívvel jelenti, hogy a sze-

rető jó anya, nagyanya, dédanya özv. 

J ó sz a i Sándorné szül. Dezső Judit-

nak a f. évi november hó 15-én éjjel 

11 órakor, élete 72-ik, özvegységének 

14-ik évében történt gyászos elhunytát. 

A megboldogult földi maradványa f. évi 

november hó 17-én délután 3 órakor 

fog, a református egyház szertartása 

szerint — IV. ker. Stammer Sándor-utca 

48. sz. alatti gyászháztól — a reformá-

tus alsó temetőbe örök nyugalomra he-

lyeztetni. Szentes, 1912. nov. 15. Legyen 

áldott emlékezete!« 

— Baleset. A pusztaszeri Pallavi-

cini-féle birtokon van alkalmazásban 

Sülyí Mihály 12 éves fiu akire az volt 

bizva, hogy a birkákat őrizze, de azok 
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nem engedelmeskedtek a kis fiúnak — 

a szélrózsák minden irányban megira-

modtak, hogy összeszedje birkáit, fu-

tott utánuk, de futás közben elcsúszott 

és a tarisznyában levő nyitott bicska a 

hasába fúródott. A szerencsétlen terem-

tést behozták a csongrádmegyei köz-

kórházba Szentesre. 

— Drágább a pénz. Az Osztrák 
Magyar Bank tegnapelőtt tartott ülésé-
ben a kamatlábat félszázalékkal emelte, 
vagyis oVí-ról 6%-ra 

— A kifosztott vendég A szegedi 
Newiork-kávéházban cifra visszaélés tör-
tént egy éjszaka. D. Török István déva-
ványai gazdálkodó mulatott s amikor 
a különféle italoktól elázott, kétezer 
koronával bélelt pénztárcáját átadta a 
kávéház tulajdonosának, Tombác Ist-
vánnak. Másnap, kialudván mámorát, je-
lentkezett a pénzért. Tombác azzal uta-
sitotta el, hogy neki egy fillért sem 
adott. A gazdálkodó a rendőrséghez 
fordult s ott már hosszú vallatás után 
beismerte a kávéháztulajdonos, hogy a 
pénzből nyolcszáz koronát a felesége 
harisnyájába rejtett el, a többi pénzt 
Zombori Sándor és Hirháger Antal, a 
gazdálkodó mulatócimborái vették el, 
akik a lopott összeget Takács Ferenc 
pincérnél és Szász Margit felirónőnél 
rejtették el. A kompánia ellen megin-
dult az eljárás és a szegedi törvény-
szék, mint tudósítónk jelenti, valameny-
nyit elítélte. Sikkasztás miatt Tombác 
István kávéháztulajdonos egy évi bör-
tönre, Zombori Sáudor és llirháger An-
tal hat-hat hónapi börtönt, Takács Fe-
renc orgazdaság miatt hat hónapi és 
Szász Margit kaszirnő tizenöt napi fog-
házat kapott. 

— Talált madár. Folyó hó 14-én 
este (> órakor a rendőrkapitányság egyik 
hivatalos szobája ablakán egy kicsi pa-
pagály repült be s azóta a rendőrségen 
van. Igazolt tulajdonosa hat nap alatt 
nem jelentkezik, el fog árvereztetni. 

— Bolti tüz. Nagy bolti tűz volt 
tegnap délután. A vásárálláson B a r t u c 
Lajos boltja gyuladt ki. A tüzet az elég 
gyorsan érkezett segély sem tudta elol-
tani. A bolt teljesen leégett. 

Az »Uránia Budapesti Tudo-
mányos Szinház« szentesi fiókja mához 
egy hétre kezdi meg téli előadásait és 
öt egymást követő vasárnap délután a 
legújabb s legjobb darabokat mutatja be 
a közönségnek. Folyó hó 24-én »Párisi 
asszony«, december 1-én »Olympiász«, 
8-án »Üj-Törökország«, 15-én »A Meg-
váltás« és 22-én I. Ferenc József és kora« 
kerül szinre. Bérletjegyek a szokott ár-
ban kedden és szerdán d. e. 11-tŐl 12 
óráig a kath. kör helyiségében Bugyi 
Károly titkárnál jegyezhetők elő. 

— Éhség a tanyán. Bubori Imre 
alsóréti tanyájáról valaki éhes ember 10 
klgram szalonnát — hogy hasát belőle 
egy kicsit megzsirozza ellopott és még 
lopott hozzá néhány házi eszközt 
is hogy pénzt csináljon belőle, a kár 
31 korona. 

— Táncmulatság. A Katholikus kör 
ma este tartja »Erzsébeti« táncmulat-
ságát. Ezen zártkörű táncmulatságra a 
belépő dij 1 korona 20 fillér, családjegy 
3 korona. 

— Tűzbe esett c&csemó. A Nyitra 
vármegyei Szkassány közsségben — 
mint onnan jelentik — a minap meg-

rendítő módon halt meg egy csecsemő. 
Bánovski Mária jobb módú gazdának a 
felesége több gyermekével együtt a 
konyhába volt. A legkisebbet, aki még 
csak féléves volt, a kemencére tette. Az 
asszony kiment, a csecsemő megmoz-
dult és beleesett a kemencéről a tűz-
helybe, ahol megégett. Orvost hivtak de 
az nem használt mar, mert a csecsemő 

| rövid szenvedés után meghalt. A gon-
; datlan anya ellen megindították az el-
j járást. 

— A Rokkant mulatság. Mint öröm-
mel értesülünk a legnagyobb és leg-
áldásosabb jótékony egylet helybeli fiók-
pénztára az idei télen Január 12-én tartja 
meg jótékony hangversenyét. Csak az 
általános óhajnak tesz eleget az egylet 
vezetősége, mikor egy évben egyszer 
összehozza a társadalmat olyan magas 
színvonalú hangversenyre, amilyet csak 
a Rokkant egylet tud produkálni. Igen, 
mert azok is kik közreműködnek, de 
meg a hallgató s mulatni vágyó közön-
ség is a jótékonyság gyakorlása mellett 
a felebaráti szeretet is munkálja. — 
Nem csoda tehát, ha a közönség már 
ostromolta a vezetőséget, hogy mikor 
lesz a Rokkant mulatság? A rendező 
bizottság már munkához is látott, hogy 
az eddigi sikerét a Rokkant egyletnek 
ismét növelje és szaporítsa. 

— Meghívó. A szentesi független-

ségi és 48-as kör az 1912. nov. 20-án 

megtartandó megyebizottsági tag vá-

lasztás tárgyában vasárnap délután 2 

órakor a kör helyiségében értekezletet 

tart. 
— Kabaré. A »Szentesi Iparos Ifjak 

Önképző Köre« 1912 évi november hó 
24-én a szokásos felolvasó estélveit az 
ipartestület összes termeiben Nagy Ka-
baré előadással kezdi meg. Madarász 
Miska jól szervezett zenekara közre-
működésével pedig reggelig tartó zárt-
körű táncmulatságot rendez. Belépő-
dijak: az előadásra 80 fillér, előadásra 
és láncra 1 kor 60 fillér. 

— 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 

divatú szövetekből valamint állandóan 

használatos kék és fekete árukból a leg-

jutányosabban szerezheti be szükséges 

ruházatát. 

— Ujságelárusitókat keresünk. 18 
évesnél idősebb férfiakat és nőket a 
„SZENTESI LAP" árusítására. Akik már 
más munkára képtelenek, azok is képe-
sek még újságot árulni. Tehát az idős, 
elöregedett asszonyok és férfiak is je-
lentkezhetnek. Kereset 8—4 és 5 korona. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Hirdetmény* 
A városi gőzfürdő javítása miatt 

folyó hó 19, 20 és 21-én gőz- és meleg-

fürdő nem kapható. 

Szentes, 1912. november 17. 

Kalpagos 
g. tnok. 

Szentes város r.-kapitánvságától 

4977.|Kap. 1912. sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a magy. kir. 

kereskedelemügyi miniszter ui az ipari 
munkának vasárnapi szüneteléséről szó-
ló 1891. évi XIII. t-c. 3. §-ában foglalt 
törvényhozási felhatalmazás alapján 
megengedte, hogy Szentes vasúti állo-
máson a kirakott áruknak a pályaud-
varról való eltuvarozása, valamint a 
cukorrépa küldeményeknek a pályaud-
varra való befuvarozásával és rakodá-
sával járó munkálatok további elhatá-
rozásig vasárnapokon is egésznapon át 
minden korlátozás nélkül végezhetők 
legyenek. 

Szentes, 1912. november hó 13-án. 

Zilahy. 
r.-főkapitány. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

1139 k. ú. 1912. sz. 

a i i n i e í i i i é i f t ^ 
Felhivom a járásom területén tar-

tózkodó s népfelkelői szolgálatra már 
nem kötelezett orvosokat, hogy ameny-
nyiben mozgósítás esetén katonai egész-
ségügyi intézetekben szolgálatot teljesi-
siteni hajlandók, hivatalomnál f. évi 
november hő 22 napjáig ebbeli szándé-
kukat személyesen jelentsék be, s a kö-
telező nyilatkozatot írják alá. 

Szentesen 1911. éyi nov. hó 9. 

BUGYI ANTAL, főjegyző, h. polgárin 

Jóforgalmu fiiszeriizlet h " z
e

z ^ ü t t 

más vállalat miatt sürgősen eladó. 

Értekezi n . . Klauzál-u. lehet Busi Janossal 9. sz. 

M t̂i b<£tét jegyzés. 
A Szentesi Takarékpénztár igaz-

gatósága közhirré teszi, hogy 

1912. november hó 1-től kezdve 

korona befizetéssel 

5 éves ciklusra heti 

betét üzletágat nyi-

tott. — Befizetési könyvecskék a 

hivatalos órák alatt bármikor je-

gyezhetők az intézet piactéri helyi-

ségében. — Ez évi november hó 

végéig késedelmi kamat nélkül 

jegyezhető. 

heti 1 

E lado Itáz-^sz ÍTl JÓZSEF 

IV. ker. Ürgesor 18 számú háza 

kedvező feltételek mellett eladó. 

Értekezni lehet a fenti sz. alatt. 

Papp Lajos 
derekegyházi oldalon levő 11 hold szán-
tóföldje eladó. Értekezhetni Szent-

lászló 5. szám alatt. 



4. oldal. SZENTESI LAP 92. szam 

Olcsó Kölcsön. 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V«% ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
dul jon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 
aki taiálható naponként a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában ahol ugy jég-, mint 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

I f j , F a z e k a s flntal 
pénzkölcsön Közvetítő 

I. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 

kedvező fizetési feltételek mellett eladó. 

Bővebb felvilágosítást ad itj. Fazekas 

Antal. 

Tanulságos, élvezetes szórakozás fel-
es gyermekek számára! 

A Szentesi Tudományos 

Mozgó-Szinházban 
Nagy alatt Ferenc-utca 1. szára 

ma vasárnap, 

iiovevtilser hó 14«é?i 
délután 5 órakor és este 8 órakor Le-

hota K. Bandi zenekarának kísérete m^lí^tt 

Rómeó és Júlia 
(Renek francia dráma) Eiöadják a francia nemzeti 

színház tagjai. 

N i n c s e n pár ja 
az eredeti gyártmányú 

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

semmikor sem tapad, valamint 

aczél fogú nehéz és könyű mag-

takaró és vetési boronáinak, eke-

kapa, grubber és mindennemű ta-

lajmivelő eszközeinek. 

Deer lng - f é l e 
aratógépeinek, fűkaszálóinak, tár-

csás boronáinak, Westfaliai mű-

trágyaszóróinak, egészen aczélból 

és vasból készült 

sorveté^épehiek^ 
úgyszintén kitüvő szecskavágó, ré-

pavágó és morzsolóinak, borsaj-

Z Z I Z U tóinak. 

]fIííior n következő: 
1. fl kfct szerelmes. Ifjúkori igazi szerbiem 

(Komikus) 
2. Kabylián át, remek szépségű vidék és 

a csodás kénforrások (Szín. term.) 
3. ttóric, mint leghíresebb szakács (Kom) 

lo pere Nziiuet. 

A szünet alatt Lehota Bandi hangversenyez. 
4. Rómeó és Júlia (2 fel. látv. szín. dráma) 
5. Góliát hatóság elleni eröszakot kö-

vetett e! (Komikus) 

Csütörtökön és a jövő vEsárnap 2 előadás fényes miisorral. 

A hölgyek kéretnek a ka lapot letenni. 
A szinház fűtve lesz. 

Mindezek valamint minden egyéob gazdasági gépek 
s ezeknek alkatrésze a legolcsóbban szerezhetők be 
Szentesen. Kossuth utca 2 0 sz. a. 
A n. é. közönség eddig tett jó in-

dulatát megköszönve, kérjük azt 
részünkre a jövőben is megtartani. 

Tisztelettel 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMf VÜLLALAT. 

Van szerencsém a n. e. közön 

séget értesíteni, 

bu tor-gváramat 

herceg-ut 11. sz. 

h o g y re es vas-
Aradon, József fó- | 

és Karolina-utcai I 

sarokházba helveztem át. ahol 

réz-, üflsbüforohat! 
a legegyszerűbbtől 

Helyárak : Támlásszék 80 fi l lér, I. hely 70 flll 
II. hely 50 fü l , III. hely 30 f i l lér. Gyermekjegy ál 
Melyen '2G fll l . Díszpáholy (8 személyre) 8 K. Nagy-
paho y (5 személyre) 5 K. Kispáfcoly ( 4 személyre) 4 K 
Gyermekeknek 10 éven alul szamozc-tt ülőhely félár. 1 mekkocsikat 

Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál előadás 
OTtf- előtt egy órával. 

a i ( 'modernebb 

kivitelben l tesznek. 

Raktáron tartói; rézágyakat, 

mosdóasztalokat és • j jeli szekré-

nyeket márvánvlappci . toilletteket. 

ruhafogasokat és karnisokat es 

mindenféle rézárukai, vasbu toro-

kat, sodrony-ágybetéteket es kocsi-

üléseket. gyermekágy Í. és gyer-

kerti br rendezéseket. 

r 

A c s t a n o n c n a k 
ĝy jó, szorgalmas, erős 

fiút k̂ r̂ s 
Borsos Sz. Lajos 

ácsmester. 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat es külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teijesiteK 
Tiszte let te l 

Baroí Károly 
rez- es vasbutor gyáros. 

i v J E Q Y E K es igen ízléses lakodalmi 
• ^n ivók , vaiamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B, utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bér ház. 

Uj ezukrászda! 
értesítem a Alól i rott t isztelettel 

mélyen t isztelt 

c u k r á s z d á m a t 
a rom. kath iskola újonnan épült 
helyiségében e hó 2 1 - é n csütör -

tökön megnyitom. 

Lakoda lmi vagy más egyéb alkalmakra tész-
ták, minden neven nevezendő sütemények és 
különböző fajta torták a legolcsóbb árban 

megrendelhetők. 

A nagyérdemű közönség sz íves 
pártfogását kérve vagyok 

teljes tisztelettel: 

Sxeitiaii Pál, 
e z u k r á s z . 

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
tÉoréktíizhelyet 

J l n z u e ' t t V i k i n « » * 

készit, vasútállomással szemben 

f ü s z e r ke re sMosegéc allast 
keres helyb' i i vaoy vidéki 
jobb f ű s z e r j e i b e n . f i ze ies l 
igénye havi 35 korona. Be-
léphet nov. l-én. Cim a 
kladólrtratalbar tre^tudható. 

Nyomatott Vajda B. Utóda, villanyerőre berendezett nyomdai műiutézetében Szentes» 

Férfi ruhát mer*u,nl 
a l e g e l ő n y ö s e b b e n K é s z i t 

Bajomi Nagy Lajos 
szabómester. 

Sarkadi-utca 1. (L.uth templom mellett.) 

l i p r O o z d o s á g í 
^ BepraMár ^ 
Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel értesítem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyártmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

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

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszaki árúk. — 

Zsákok , ponyvák , kötelek stb. 

\ n é. közönség pártfogását kéri 

PUSZIAí FERENGZ 
naüv Gazdasági Gépraktára. 




