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Előfizetési árak: 

Helyben egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
*éiévre4K, negyedevre 2K félévre 6 K, negyedévre 3 K 

egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért telelös 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

(S—ó.) Voltak mindig, akik 
remkepeket láttak és akadtak min-
dig emberek, akik megijedtek. He-
ménykedni is szoktak némely* k. 
Olyanok is vannak, akik se rémké 
peket nem föstenek, se meg nem 
ijednek, se nem épitenek remény-
ségekre, hanem gondolkoznak. Én 
a magam részéről midőn a város 
j ö v ő évi költségvetéséről akarok 
irni, nem látok se rémképeket, se 
okot az ijedelemre, reménységeket 
se kergetek, hanem egyszerűen 
gondolkozom a tényleges helyze-
ten, amely lehet hogy idegen szerű 
egy kevéssé, még talán kilátásta-
lannak is tetszik. 

Óriási emelkedést mutat a 
költségvetés kiadási resze s ezzel 
nincsen aránvb^n a költségvetés 
beveteíi resze. Jelentékeny pótadó 
emelkedés mutatkozik szükséges-
nek. Föltétlenül baj. Terhet jelent. 
Nagv terhet, mert at közvetlenül 
az adózásnál mutatkozik, ami a 
legsúlyosabb teher. 

A tenvleges helyzettel szá-
molva kérdezem azt, hogy szük-
ség szerint ugv kell-e ennek lenni? 

É- a tényleges helyzettel szá-
molva mutatok rá, hogy ennek nem 
okvetlenül Keli így lenni. 

Több mint hat esztendeje, ami-
dőn a „Szentesi Lap" legelőször 
emelt szót azért, hogy a városi 
háztartás alapjait u jbóí kell lerakni, 
újra kell épiteni, mert a régi ala-
pokon a fejlődes szinte lehetetlen. 
Azóta sok javítás történt s most, 
amidőn a tényleges helyzettel szem-
ben állunk, rá kell mutatnom arra, 
hogy mennyire igazunk volt ne-
künk, akik "az uj alapozás munká-
jának szükségét állítottuk. íme 100 
százalékos költségvetési javaslatról 
van szó. Ennek lehe ősegéről ed-
dig nem is gondolkoztunk és ime, 
bekövetkezett. 

Nem lehet azonban ezen a 

tényen egyszerűen kétségbeesni s 

még kevéssé neki állani a költség-

vetesnek és rendet vágni benne. 

A 100 százalékos költségvetés arra 
tereli a figyelmet, hogy a közvet-
len adóteher emelkedését radiká-
lisan intézzük el a rendelkezésünkre 
álló módozatokkal, nem pedig arra, 
hogy olyan takarékosságot kísérel-
jünk meg, aminek a város látná a 
kárát. 

A nvár folyamán a város jö-
vőjéről irt cikksorozatomban rá-
mutattam arra, hogy a legkevésbbé 
sem állunk olyan rosszul, mint az 
első tekintetre hinni lehetne s ki-
fejtettem azokat a módokat és esz-
közöket, amelyek a teherviselés 
módozatainak megváltoztatásával 
föltétlenül kedvezőbb helyzetet te-
remtenek Azt hiszem, hogy a vá-
rosi képviselőtestület maga is arra 
a következtetésre fog sütni, hogy 
elértük azt az időt, amidőn városi 
háztartásunk alapjait meg kell vál-
toztatni. 

Tételenkint, szigorúan pontos 
számadatok csoportosításával mu-
tattam ki, hogy minimál is számí-
tással 120—150 ezer korona kia-
dási többletet, tehát körülbei 900 
ezer koronát tevő kiadást volna a 
város pótadó emelés nélkül viselni, 
hogyha bizonyos reformokat ke-
resztül vihet. A parancsoló szoros 
szükség itt van : szakítani kell az 
előítéletekkel s fokozatos munkával 
— egyszerre képtelenség volna át-
vezetnj — meg kell alkotni a re-
formokat s ezáltal bizonyítani a 
háztartás zavartalan menetét s ez 
által állítani meg a közvetlen köz-
terhek megállítását. 

Mert a takarékoskodás olyatén 
formán, hogy ezt, avagy amazt a 
dolgot elhalasztjuk, keményen meg-
bosszulja magát. Itt lenne a vége, 
hogy a jövendőt terhelnők meg 
súlyosan, pedig a mi terheinkből 
is jut igv elegendő teher a jöven-
dőnek, a várostej lesztést pedig 
megállítani csak egy rövid időre is 
azt jelentene, hogy megkezdjük a 
visszafejlődést. Az élet csak előre 
haladást ösmer, minden megálla-

podás a visszamaradást, minden 
visszamaradás a fejlődést jelenti. 

Ha tehát számolunk a mos-
tani, nem várt sulvos teher emel-
kedéssel, akkor annak számolásáról 
kell gondoskodnunk és pedig épen 
a j övő évi költségvetés tárgyalás 
során olyanképen, hogy a képvi-
selőtestület adjon utasítást a városi 
tanácsnak, hogy a legrövidebb időn 
belül terjesszen javaslatot a kép-
viselőtestület elé a meglévő jöve-
delmi források jobb kihasználása 
és ujabb jövedelmi íorrások meg-
nyitása iránt. 

Volt alkalmam már reá mu-
tatni, hogy a teher, ha annak a vi-
selése nem adóforintonként oszlik 
meg, hanem bizonyos rendszer sze-
rint átvan hárítva részben oly for-
mán, hogy azok is hozzájárulnak, 
akik a közvetlen teherviselésben 
nem participálnak, részben olyan-
képen, hogy az érdekeltekre há-
ramlik a teher zöme: sokkal köny-
nyebben elviselhető s hogy az igaz-
ságos helyi adófizetésnek egyedül 
és kizárólag ez a módozata felel 
meg a mai viszonyoknak s ered-
ményezheti azt, hogy amit ma 
minden adóforint után 4*0—50 eset-
leg több krajcárokkal kel[ megfi-
zetnem, azt a teher ilyetén meg-
osztása mellett 10—15 krajcárral 
tudom kifizetni. 

Számolva tehát a jelen körül-
ményekkel arra a végső következ-
tetésre juthatunk, hogy rémeket 
látni nem szabad s még kevésbbé 
engethető az meg, hogy a legna*» 
gyobb feladataink közepett, amidőn 
erről van szó, hogy valóban vá-
rossá tegyük Szentest a szó leg-
szorosabb értelmében — megáll-
junk és ölhetett kezekkel nézzük, 
mint rohan el felettünk az idő, Ez 
lehetetlenség. 

Nekünk nemcsak magukért, 
hanemha jövendőért is dolgoznunk 
kötelességünk. 

Akármi lyen sötétnek látszik 
ma a helyzet s akárminő ellen 
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szenvet vált is ki közterheink 
emelkedése, nem pusztítás, hanem 
az alakítás a kötelességünk A mó-
dunk megvan arra, hogy a nehéz 
viszonyokat orvosoljuk, az orvos-
lást nem szabad halogatni, mert 
minden késedelem, minden halo-
gatás olyan veszedelmeket rejthet 
magában, amelynek következmé-
nyei kiszámithatlanok s nemcsak a 
jelenre hoz vissza károsan, de 
tönkre teheti az egész jövendőt. 

Fölös számú 
katonák, póttarta-
lékba helyezése. 

Az uj véderő törvény alapján 

a monarchia évenként 136000 ka-

tonát tartozik adni. A besorozott 

legénység száma az ujoncjulalékot 

jóval meghaladja. — a lörvény 

ugy rendelkezik tehát, hogy a fö-

lös számuként besorozott újoncokat 

póttartalekba helyezi. Hogy kik ke-

rülnek póttartalékba, a/t a városi 

hatóságok állapitják meg, illetőleg 

hozzák javaslatba a honvédelmi 

minisztériumnak. A kiválasztásnál 

figyelemmel van a hatóság a pót-

tartalékba helyezendő katona csa-

ládi, vagyoni és egyéb méltánylást 

érdemlő körülményeire. 

Szentes város katonaügy veze-

tősége már jóval korábban felhívta 

a folyó évben besorozott újoncok 

hozzátartozóit, kogy akik igényt 

tartanak a póttartalékba helyezte-

tésre, s igényeik méltánylást érde-

melnek. azok jelentkezzenek a ka-

tonaügy vezetőségnek Ezen felhí-

vásra alig jelentkezett 20 egyén 

olyan, akinek kérelmét a hatóság 

felterjesztette a minisztériumhoz. 

Egészen bizonyos, hogy a Szentes 

város, mint sorozó járás területén 

besorozott körülbelől 200 katona 

közül több méltánylást érdemlő 

egyén volna, azonban legtöbb eset-

ben a szülők fölületessége és ha-

nyagsága következteben a kérel-

mek nem terjesztettek elő s igy 

azok a fiuk — hogy ugy mond juk — 

ajándékba szolgálnak a hazának. 

Más városban, sorozójárásban 
még kevesebben jelentkeztek, s igy 
történt, hogy a fölösszámuként 
szolgáló katonák csak egy negyed- j 
része kerül póttartalékba, tisztán 
csak azért, mert többen nem je- j 
lentkeztek. s igy történik az, hogy 
minden bejelentett igény — a leg-
nagyobb valószínűség szerint ked-
vezően lesz elintézve még akkor 
is, ha az nem érdemel különösebb 
méltánylást, — 

A minisztérium is belátta a 
szülők ezen nagyfokú könnyelmű-

ségét, s épen ezért ujabban elren-

delte, hogy mindazok, akiknek igé-

nyeik méltánylást érdemelnek, ha-

ladéktalanul jelentség be igényeiket 

a katonaügyvezetőségnél. 

A magunk részéről is felhívjuk 

tehát a besorozott katonák hozzá-

tartozóit, hogy amennyiben méltá-

nyosnak tartanák fiaik póttarta-

lékba helyeztetését, sürgősen jelent-

kezzenek, mert ha már fegyveres 
! erővel elvettek tőlünk évenként 

136000 embert, ne adjunk minden 

kérés nélkül 180000 embert. 

H Í R E K 
— Gyűlés a városnál. Szentes vá-

ros képviselőtestülete november hó 

26-án és a következő napjain d. e. 9 

órakor kezdődőleg a városháza nagyter-

mében rendes közgyűlést tart. Tárgyso-

rozat : 1. Városi szervezési szabályren-

delet tervezet. 2. Házipénztári költség-

vetés az 1913. évre 3. Műntalapi költ-

ségvetés az 1913 évre. 4. Közmunkaalapi 

költségvetés az 1913. évre. 5. Nyugdij-

alapi költségvetés az 1913. évre. (5. Köz-

legelővéte! ügye. 7. Balogh Antal adó-

tiszt és Lakos János városi irnok sza-

badságidő engedélyezése iránti kérelme 

E IS I I S ÍEWTESI l E I r t s é w T f u T 

Gazdák figyelmesei 
elsőrendű, jóminőségű méter-

mázsánként . . . . . . 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 16 k f 

S a B C í a i e » D e i R s e r i C N 

» r j m valamint d h i n í E * 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

J P a r k o r p a 

házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ké»1 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 

Elstt Szentesi Kanyórgyár R.-t. 

Dráma. 
Zihálva fúj a gép, 

A föld reszket, remeg, 
S oldalt a falombok 

Zizegve lengenek. 
Messze elől, ahol 

Elhajlik a sínpár, 

A csapáson, fent a 

Töltésen egy lány áll. 

A gépésznek keze 

A féken nyugoszik, 

Ám a lelke messze, 

Otthon kalandozik. 

Álmatlan szemének 

Sűrű pillantása, 

S megtört ébersége 

Nem ügyel a lányra. 

Bent az állomásban 

Veszik csupán észre, 

Hogy véres cafatok 

Tapadnak a gépre. 

Keresik, kutatják 

Honnan, mitől eredt. 

S borzadva lelnek meg 

Egy véres tetemet. 

BALOGH SZ. SÁNDOR. 

Oiymphiai versenyek. A szen-
tesi tudományos mozgószinház ma dél-
utáni és esti előadásain bemutat'a az 
ogész világ sport embereinek nagyszerű 
küzdelmét, amely a svédek fővárosában 
Stockholmban folyt le az úgynevezett 
oiymphiai versenyeken. Akkoriban az 

l egész világ figyelme odnirányult a svéd 
főváros környékén lefolyt gyönyörű 
küzdelmekre, amelyeken dr. Ábrái Zol-
tán, Bábel Hezső, Bély Mihály, Csanadi 
Mór, Cséke Gyula, Farkas Lajos szaza-
dos, dr Füzesséry Árpad, dr. Gerenday 
György, dr, Gerentsér László, dr. Hajdú 
Marcei Herczng Kde, Iszer Károly, Kár-
páti Béia, Kmetykó János, LauberDezső, 
Malecki Honi n, dr. Nagy Béla, dr. Per-
ger Ferenc, Pogány Géza százados, 
Stankovits Szilárd. Sleiner Hugó, Tarján 
Elemér, dr. Tatich Péter, dr. Virava Já-
nos arattak diadalt a magyar névnek. 
M <̂a a képsorozat, amely a versenyt 
bemutatja, nagyon érdekes: gyönyörű 
látványosság, oíyan. aminőre nem min-
den, ap lehet kilátás. Fölhívjuk rá a kö 
zönség figyelmét. Az előadás többi 
programm pontja is elsőrangú, méltó a 
szentesi tudományos mozgó szinház 
kitűnő hiréhez. 

A tél. Kissáról jelentik; A Tátrá-
ban erősen havazik. A hőmérséklet reg-
gel 5, délben egy fok Czelsius. A hó 
magassága mintegy 70 centiméter és a 
szánút és skiterület kitűnő. A hegyeken 
és csúcsokon hóvihar dühöng 

— Merénylet egy ügyvéd ellen. Dr. 
Bárdos Lipót ügyvéd a mult hónapban 
Zentárói Temerinbe költözött és itt nyi-
tott irodái. Egyik fele képviseletében a 
műit napok egyikén végrehajtást veze-
tett az ügyvéd Zsunyi György temerini 
lakos ellen. Zsunyi összetett kezekkel 
könyörgött Bardosnak, hogy ne tegye 
tönkre, de az ügyvéd hajthatatlan volt 
és foganatosította a végrehajtást. Teg-
nap reggel Bárdos irodájába beállított 
az elkeseredett ember. Kezében revol-
vart szorongatott. Az ügyvéd jjedten 
akart menekülni, de az alperes lőtt és a 
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golyó a vállát fúrta át. Véresen esett 
össze dr. Bárdos, Zsunyi György pedig 
elmenekült. A rendőrség ma délelőtt el-
fogta és letartóztatta a merénylőt. Az 
ügyvédet súlyos sebével a lakásán 
ápolják. 

— 1977-ben elfogy a szén. A geo-

lógusokat rég izgatja a kérés, hogy ha-

zánk vasérc és kőszéntelepei mikorra 

merülnek ki végképpen. Most a kőszénre 

nézve Papp Károly dr. a földtani társu-

lat tudós titkára publikál érdekes szá-

mításokat e tekintetben. Szerinte a ma-

gyar korona országai területén mind-

össze 357 millió tonna szén van bánya-

üzem számara feltárva és a még meg-

levő szénmennyiség 1.359 millió tonnára 

taksáljuk, ugy 1977-ben már teljesen el-

fogy hazánk kőszene. A nagy kőszén-

fogyasztást azonban remélhetőleg lé-

nyegesen csökkenteni fogja az erdélyi 

földgáznak előbb-utóbb bekövetkezendő 

nagymérvű ipari értékesitése, ugy hogy 

még a kiszámított 65 esztendőn tul is 

marad majd szén a magyar föld gyom-

rában. 

— Németül kell tanulni a postá-

soknak Nagyváradról jelentik : A keres-

kedelemügyi miniszter rendeletet inté-

zett a nagyváradi posta- és távirda 

igazgatóságához, melyben elrendelte, 

hogy a posta tisztviselői számára tan-

folyamokat rendezzenek, amelyen a né-

met nyelvet lehetőleg minél előbb és 

minél tökéletesebben elsajátítsák. A mi-

niszteri rendelethez a Nagyvárad cimü 

lap a következőket jelenti: A német 

nyelv tanulásának elrendelése a hadve-

zetőség kívánságára történik, amely az 

idei hadgyakorlatok alkalmával azt ta- j 

pasztalta, hogy a posta működését gyak- ; 

ran nem lehetett öszhangba hoz i a j 

hadsereg működésével, mert a lisztek i 

és általában a katonák nem tudtak 

magyarul és igy nem tudták magukat a 

posta alkalmazottaival megértetni. 

— A retormátus körben ma délu-

tán felolvasnak: Molnár Sádorné taní-

tónő, Tabajdy József szaval: Boncos 

Hona k. a. A felsőpárti iskolánál felol-

vasnak Papp Lajosné polg. isk, igazga-

tónő és Kuti Ferenc tanító. 

— A magyarfaló szerb utas. Sze-
gedről jelentik : Szőregen egy Vukitz 
Jása nevű gazdaember szállt fel a Sze-
gedre induló vonatra. Vukic a vonaton 
éktelenül szidalmazni kezdte a magya-
rokat, mire a csendőrség leszállította a 
vonatról és jegyzőkönyvet vett fel az 
esetről. Magyarellenes izgatás miattindul 
meg ellene az eljárás. 

— Zsebtolvajlás. Szilágyi Lidia Mecs 

Balogh-utca 13. sz. a. lakos zsebéből el-

lopott valaki a piacon 1 drb. 100 K, 8 

drb. 20 kor. aranyat. A rendőrság nyo-

mozza a zsebtolvajt. 

— Az Uránia szentesi tiókja ma d. 

u. 4 órakor tartja a színházteremben első 

ismeretterjesztő felolvasását. Be lesz mu-

tatva a »Párisi asszony« három felvo-

násban, 161 színesen vetített] képpel és 

12 mozgóképpel. Jegyek d. e. 10 óráig 

Bányai J. utóda üzletében, d. u. 2 órá-

tól pedig a színházteremben válthatók 

előre. Kéretik a közönség, hogy helyét 

4 óra előtt szíveskedjék elfoglalni, mi-

vel az előadás megkezdésekor a bejáró 

ajtók bezáratnak s csak az egyes felol-

vasások végén nyitattnak ki. A rende-

zőség kénytelen ezt szigorúan betarteni 

mivel az ajtónyitogatás által léghuzam 

származik, melynek következtében az 

üveglencsék elpattanak ami által előa-

dás sikere is kockázatos lehetne. 

— Ismeretterjesztő felolvasás. A 
hékébi állami iskolában f. hó 26-an ked-
den délután 5 órakor ismeretterjesztő 
felolvasás lesz. Felolvasás után uj iskolá-
nál elhelyezett városi könyvtárból az 
olvasni szeretők könyvet, vihetnek ki 
olvasás végett. 

— Pánszláv tanitó. Szarvasról je-
lentik: Mateidezz Márton ismert pánsz-
láv érzelmű tótkonilósi tanitó Tótkom-
lóson, a nagyvendéglőben sokak jelen-
létében dicsőíteni kezdte a szlávokat és 
kijelentette, hogy a balkáni államok 
győzelme következtében Magyarországon 
is a szlávok lesznek az urak. Ki fogjuk 
irtani a magyarokat — mondotta a ta-
nitó. Két csendőr volt a korcsmában, 
akik a tanítót följelentették. Az ügyész-
ség megindította ellene az eljárást. 

— Tüz a tanyán. Nagy Kovács La-

jos kistőkei tanyáján ismeretlen okból 

kigyuladt és leégett egy szalmakazal. 

— Az utolsó betyár. Szarvasról 
jelentik: Vas Gergely öreg szeghalmi 
ember felcsapolt betyárnak. Két pisz-
tolyával felfegyverkezve réme a tordai 
pusztáknak. A vén betyár pisztolyt sze-
gez a tanyaiakra és vacsorát és kvár-
télyt követel. Mindenki szívesen ellátja 
mindenfélével, csak ne bántsa őket. A 
csendőrök nyomozzál!. 

A forgalmi zavarok. Az őszi hó-

napokban évek óta ismétlődő vaggon-

hiánv és az ennek követketében beálló 

forgalmi zavarok az idén kissebb mér-

tékben voltak érezhetők. A nagy őszi 

forgalom lebonyolításában a vasút ré-

széről határozott javulás észlelhető. A 

Mav. vonalain október hóban 465 620 

kocsirakományt szállították, ami a mult 

évi októberi teljesítményhez képest 

10Vi° u-nyi többletet jelent. Igen nagy 

volt a gabonaszállitmányok tömege, 

melyekből októberben 7221 kocsival 

többet bonyolított le a Máv., mint a 

mult év megfelelő hónapjában. A kő-

szénforgalom is 2100 kocsirakomány-

nyal megszaporodott. Az év tiz elmúlt 

hónapjában ar áruforgalom növekedése 

11.21 százalékra rug, mely nagy több-

letet is a Máv. aránylag elég simán 

tudta lebonyolítani, ami a vaggonbe-

rendezéseknek és a nagymérvű egyéb 

beruházásoknak tulajdonító. November 

havában valamivel kedvezőtlenebb az 

állapot a forgalom lebonyolításában, de 

azért oly nagy restanciák, mint az előző 

években, nem fordultak elő. A gabona-

szállitmányoknál elvétve akadt csak 

10—14 napi késedelem az elszállításban. 

— halálozás. Részvéttel vesszük 
az értesítést, arról a halálozásról, amely 
Sípos Lajos városi közpénztárnokot, 

apósának Kiss Antalnak halálával érte. 
Az elhunyt, aki a szomszédos kunszent-
márton egyik köztiszteletben állott pol-
gára volt, ma délután temetik. 

— Megdézsmált kerítés. Kellemet-

len meglepetés érte ma reggel CsC.es Já-

nos, városi adóhivatali napidijast, valaki 

megdézsmálta házának deszkakerítését 

s hogy pedig az olyan módon való tü-

zelő beszerzés föltűnő ne legyen a ke-

rítés többi részét pedig bedöntöUe. A 

kedélyes keritéstolvajt most már a ren-

dőrség van hivatva felkutatni. 

— 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 Hajomi Nagy Lajosnal (Sar-

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

divatú szövetekből valamint állandóan 

használatos kék és fekete árukból a leg-

julányosabban szerezheti be szükséges-

ruházatát. 

— Ujságelárusítókat keresünk. 18 

évesnéi 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 3—4 és 5 korona. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

heti 1 

M t̂i b̂ tét jegyzés. 
A Szentesi Takarékpénztár igaz-

gatósága közhírré 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. 

Önkéntes árverés. 
Özv. Pardi Sándorné fábián sebes-
tyéni tanyáján lovak, kocsik, ekék, 
boronák és többféle gazdasági 
eszközök folyó évi december hó 
11-én d. e. 9 órakor önkéntes 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett elfognak 
adatni. 

eladás. 
I. ker. Szemere Bertalan-utca 9. 
számú 3 szoba konyha, snejzből 
álló egészen újonnan épült ház és 
újonnan épült melléképület ked-
vező fizetési feltételek mellett 
azonnal eladó. 



4. oloaí. 
SZENTESI LAP 94. szam 

tűzbiztosítások a 
melletl elfogad. 

Olcsó Kölcsön. 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V » ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 
aki található naponként a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában ahol ugy jég-, mint 

• ' legolcsóbb díjtételek 
Tisztelettel 

Ifj, F a z e k a s flntal 
pénzkölcsön közvetítő 

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

Antal. 

Tanulságos, élvezetes szórakozás fel-
nőttek és gyermekek számára! 

A Szentesi Tudományos 

Mozgó-Szinházban 
Ferenc-utca 1. szám alatt 

ma vasárnap 

november lió 
délután 5 órakor és este 8 órakor Le-
hota ÍV Bar di zenekarának kísérete mellett 

N a g y 

Olymphiai játékok ivílagfiiru 

HELYtfRf lK: Támlásszék 6 0 fill. I. és 
II. hely 40 fill. 111. hely 25 fill. Nagy-
páholy 2 kor. 5 0 fül. Kíspáholy 2 kor. 

Gyermek állóhely csak 12 fill. 

Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál előadás 
M T előtt egy áránál. 

Szenzációs 

eredeti feltételekben, melyek nemrégen a bu-
dapesti nagyközönséget legnagyobb bámulat-
ban ejtette és most a napokban a svéd ki-
laiy a M O. B (Magyar Olymphia bizottság) 
vezetőségének 16 tagját az ezüst érdemrend-

del kitüntette. 

Zóna helyárak! (bélután és este.) 

JVIiiNor a kftieiheaő: 
1. Svájcból, Engatin télen, a gle-

cserek és a szép téli sportj 
2. Utazó javítóműhely, az aerop-

lan a hadigyakorlatnál. 

3. A cár a császári családdal a körmeneten. 
4. »Moráne« 5720 m. magasan re-

pülő monoplánjával. 
5. XUI. Alfonz király a dámvad va-

dászaton. 
6. 18 léghajó startolt a nagy dijért. 
7. Miklós nagyherceg f. é. szept. 

2i-iki szemlét tart a francia 
vasas osztály fölött. 

8. Móric és öccse. (Komikus.) 
9. ) I. rész. 

10. Olymphiai játékok) 111. rész. 
11. ) IV—V. rész. 
12 Maxi mint bérkocsis. (Komikus.) 

Csütörtökön és a jövő vasárnap 2 előadás fényes műsorral. 

A hölgyek köretnek a kalapot letenni. 
A színház fűtve lesz. 

N i n c s e n pár ja 
a z e r e d e t i g y á r t m á n y ú 

Sack Rudolf 
ükör aczél ekéinek, melyre a föld 

semmikor sem tapad, valamint 

aczél fogú nehéz és kön\Q mag-

takaró és vetési boronáinak, eke-

kapa, grubber és mindennemű ta-

lajmivelő eszközeinek. 

Deer ing - fé le 
aratógépeinek, fűkaszálóinak, tár-

csás boronáinak, Westfaliai tnu 

trágyaszóróinak, egészen aczélból 

és vasból készült 

sorvetoftépeitaek, 
úgyszintén kilüvö szecskavögó, ré-

pavájró és morzsolóinak, borsaj-

— — t ó i n a k . " 

Mindezek valamint minden egyéb* gazdasági gépek 
s ezeknek aikaírésze a legolcsóbban szerezhetők be 
Szentesen. Koss-üft utca 20 sz. a. 
A n. é. közönség eddig tett jó in-

dulatát megköszönve, kérjük azt 

részünkre a jövőben is megtartani. 

Tisztelettel 

I G A Z D A S Á G I G É P F O R G A L M I V Á L L A L A T . 

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, ahoi 

rez- * vasbifforuítaj 
a legegyszerűbbtől a e^modernebl 

kivitelben készítek. 

Raktáron tartok rézágyakat, 

mosdóasztalokat és (jeli szekré-

nyeket márványlappa:. toilletteket. 

ruhafogasokat és karnisokat és 

: mindenféle rézárukat, vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat, kerti berendezéseket 

J tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 

T i s z t e l e t t e l 

Acstanoncnak 
*gy jó, szorgalmas, erős 

fiút K̂ r̂ s 
Borsos Sz. Lajos 

ácsmester. 

I)j czukrászda! 
Alólirott tisztelettel értesítem a 
melyen tisztáit közönségét, hogy 

c i i l t r n s a s d l ánuU 
a rom. kath iskola újonnan épült 
helyiségében e hó 21-én csötör-

tekön megnyitom. 
Lakodalmi vagy mas egyéb a lkalmakra tész-
ták, minden néven nevezendő sütemények és 
Különböző tajta torták a legolcsóbb árban 

megrendelhetők. 
A nagyérdemű közönség sz ives 

pártfogasát kérve vagyok 
teljes tisztelettel: 

Mzeiftiiíift Pa E, 
ezukrász. 

H i a ^ é l a k á s o k . 
Közei a piachoz aszfalt ut mentén 

t ö b b b ú t o r o z o t t s z o b a eset leg 

te l je s e l l á t á s k a p h a t ó . C i m e l ap 

kiadóhivatalban. 

Eladd egy vastengelyű stráfkocsi 

Br. Harucker-utca 5. sz. alatt. 

Szabó Mihálynál a volt gőz-

malma — most 

KRATSZ testvérek mellett levő földje 

eladó. Ár négyszöíjölenkint 5 k. 50 fill 

Bővebbet Horváth Gyula-utca 32 szám 

* Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

S ' a p i » l i i i j o s 
derekegyházi oldalon levő 11 hold szán-

tóföldje eladó. Értekezhetni Szent-

lászló 5. szam alatt. 

m é r t e k 

s z e r i n t 

a l e g e l ő n y ö s e b b e n ké sz i t 

Bajomi Nagy Lajos 
szabómester. 

Sarkadi-utca 1. (Luth templom mellett.) 

ffíogyar Gazdasági 
oépraktór 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel értesitem a t. 

gazda közönséget, hogv ná-

lam a legújabb gyártmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

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

úgv szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszaki árúk. — 

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

A n é. közönség pártfogását kéri 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Üépraktara. 

Nyomatott Vajda B. Utóda, villanyerőre berendezett nyomdai műintézetében Szentes. 




