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E j f y l a p p é l d á n y á r a %S f i l l é r . 

Rágalmak kőzt. 
A külföld egy idő óta sajátságos 

módon kezd bennünket észrevenni. 
Sok különféle és rosszakaratú táma-
dások érik az országot és a nemzetet. 
.Mi vagyunk a németek elnyomói, ro-
mánok elnyomói, szlávok zsarnokai. 
Folytonosan sorról-sorra jelennek még 
ezek a rágalmak külföldi előkelő né-
met, francia s angol lapokban. 

A készítők között eddig mtnd 
olyan volt, aki sohasem járt Magyar-
országon s a cikkekhez azon cikkek-
ből vette az adatokat, amelyeket a je-
les nemzetiségi állampolgáraink he-
lyeztek el szépen, szintén külföldi la-
pokban. 

Ezúttal egy olyan támadónk akadt, 
aki tényleg járt is Magyarországon. 
Megfordul nálunk, de csak a nemze-
tiségi agitátorok között s azoknak a 
hazug adataiból szerkeszti össze os-
toba gyűlölettel teljes valótlanságait. 
Egy angol, aki német lapokban ir, Sea-
ton-Watsan a neve és Scotus Viator 
név áll a cikkei ilatt. 

A választások alkalmával is itt 
volt ismét a tótság vidékein s hirdeti, 
hogy látta a magyar zsarnoki vadság 
minden kitörését a rabszolgák gyanánt 
kezelt tótság ellen. 

Bizonyos ugyan, hogy az angol 
választás másforma, mint egy vidéki 
magyarországi választás, de hát ez a 
nagyszerű angol azt is hallatlan visz-
szaélésnek és terrorizmusnak nevezi, 
hogy csendőrség volt kirendelve a vá-
lasztási helyiség védelmére. S több 
ilyen adatot sorol föl. Az egész világ 
figyelmét hívja fel arra az égbekiáltó 
dologra, hogy egy csendőr hogyan 
káromkodott. 

De irt már ez a derék idegen 
más dolgokat is rólunk. Nemcsak kü-
lönkülön emberenkint gyalázza a ma-
gyarokat, hanem egyes intézményei-
ben az államot. Nemrég egy könyve 
jelent meg angolul, szintén a mi vi-
szonyainkról. Ebben eg>ik kiváló s 
fontos intézményünket, a magyar ki-
rályi postát rágalmazza meg. 

Tényként állítja föl, hogy a ma-
gyar királyi posta politikai okokból 

elsikkasztja a feladott 1 veleket. Azt ! 

mondja továbbá: ha a nemzetiségi pap 
az anyanyelvén mer prédikálni, azon-
nal börtönbe vetik. Ha a nemzetiségi I 
gyerek az utcán az anyanyelvén mer 
beszélni, ezt meg kicsapják rögtön az 
iskolából. S több efféle, egészen vad 
és példátlan hazugságok vannak a 
könyvében. 

Kétségtelen, hogy jelennek meg 
Angliában tárgyilagos könyvek is ró-
lunk s most folyik egy igen érdekes 
cikksorozat az amerikai Chicago Tri-
bune-ben Dorsey tanár tollából, aki 
kritizált ott, ahol a bírálat jogosult, 
ellenben elismer, ha az tényleg kijár. 
De ma nap már nem az ezópusi időket 
éljük, ma a könyvnek az a fátuma, 
hogy a feltűnést keltő rálgainazás 
kapósabb benne, mint a tárgyilagos-
ság . . . 

S az állam alig tesz ez ellen va-
lamit. Nagy egykedvűen a sajtóra 
bizza. hogy Jtasitsa vissza azokat a j 
vádakat és cáfolja meg azokat a ha- : 
zugságokat. De ezzel nem sokat érünk, j 
A külföki nem olvas magyarul. így I 
a rágalom könyve elterjedhet cáfolat 
nélkül pedig az nem érdektelen a ; 
magyar nemzetre, hogy angol közön-
séget ilyen módon informálják mi-
ről unk. 

S miért kell az ilyen, a rágalma-
zást kenyérkeresetszuleg űző embe-
reket megtűrni az ország határain be-
lül? Megtűrné ezt bármely más or-
szág? 

Ha Németországból egy idegen 
igy irna a lengyel kérdés felől, azt 
onnan kidobnák. 

Anglia is kidobná, ha ugyan a 
nép előbb agyon nem verné azt, aki 
idegen létére igz tudósítana az íror-
szági viszonyokról. 

Csak nálunk tűr el az államha-
talom minden rúgást és gyalázko-
dást. 

S minél többet tőrünk belőle, an-
nál többet kapunk. 

De hogy is lehetne másként, ha 
nincsen hazáok dicső fiai között, aki 
az ellen orvosságot találna , 

MÁR JÖN A 
létszámemelés! 

Kezdődik. Tudniillik a politikai 
kampány kezdődik és mindjárt egy sú-
lyos és veszedelmes kérdéssel. Az első 
momentum, amely a nagy szünet után 
a politikai láthatáron, sul> < s. válságos 
helyzetekre nyújt perspektívát. Khuen-
Héderváry Károly gróf miniszterelnök 
Osztendéből visszatérve, Bécsen járt, 
ezúttal fontos találkozása volt Bienerth 
báró osztrák miniszterelnökkel. Ez al-
kalommal nevezetes dolog történt. 

Az osztrák miniszterelnök közölte 
Khuen-Hédeéváryval, hogy a leg-
felsőbb körök kiváasága szerint 
az ősszel összeülő delegációkban 
a közös hadügyi kormány bejelenti 
a véderő revízió jüt, amelyet a két 
képviselőház is azonnal tárgyalás 
alá venne. A véderő revíziója nem 
foglalja magában a kétéves szol-
gálati idő reformját, de egész mér-
tékben, sőt méreteiben megnagyob-
bodva hozza a létszámemelést. 
Az udvarnak egyúttal az az állás-
pontja, hogy a létszámemelés a 
magyar parlamentben cr>ak akkor 
vihető keresztül, ha vele egyidejű-
leg Khuen-Héderváry előterjeszti 
az általános egyenlő titkos válasz-
tójogról szóló javaslatot is. Ez a 
trónörökös befolyása. Az udvar kí-
vánsága eszerint az, hogy ősszel 
napirendre kerüljön a választási 
reform és a létszámemelés. 

• 

íme, Khuen-Hédervári Károly gróf 
akinek eddigi kétes értékű és rossz-
ízű sikerei után a mungók már egy 
hosszúéittü kormányzásra rendezked-
tek be, súlyos kérdések előtt áll. A 
legközelebbi jövő nehéz válságok ár-
nyékait veti előre. Khuen-Héderváiy 
feltétlenül válságba kerül: a választói 
reformot nem hozhatja, mert Tisza 
István i mögéje csoportosult saját 
többsé; iatt nem hozhatja. A létszám-
emelésbe pedig belefojtja az ellenzék. 
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A 1 1 S Z T 0 T T 
ASSZOlfOE. 

Öngyilkosság 
életuntságból 

Az egyik a temetőben 
Szerdán délután a református kö-

zépső temető csőszének a felesége ví-
zért járt a sirok között, amikor észre-
vette, hogy az egyik sir korhadt fej-
fáján egy öreg asszony lóg. 

Megijedt egy kicsit, bement a la-
kásukba, és kihitta az urát, az aztán 
az eközben oda érkezett Zagyi János j 
rendőrrel együtt hogy levágta a holt- | 
testet, bevittek a halottas kamrába. 

Hamarosan nyomozást rendelt el ' 
a rendőrség az öngyilkos személyi 
megállapítása tekintetében, a Zagyi , 
rendőr jelentése után tegnap reggel | 
már ki is derítették a következőket: 

Az öngyilkos asszony özv. Csikós ! 
Jánosné szül. Nagy Tóth Juliánná 67 
éves menházi ápolt, aki szerdán délu-
tán összeszedte a cókmókját, kitámoly-
gott a temetőbe és ott egy cihaszéllel 
körülcsavarta a nyakát. Az öreg asz-
szony már régen panaszkodott életunt-
ságról, de különösen akkor keseredett 
cl az élet ellen, amikor a szemevilágát 
is elvesztette. 

Holttestét nem boncoltak föl, úgy 
temették el a temető halottas kamrá-
jából. 

• 

A másik a lakásán. 
Ez is öreg asszony volt, egy sze-

gény, sokat szenvedett öreg asszony. 
Nem is sokkal fiatalabb a másiknál. 
Székely János ácsnak Demeter Mária 
nevü 60 éves felesége. 

Csütörtökön reggel történt. 
Székely szegény munkás ember 

lévén, reggel 6 óra előtt otthonhagyta 
a feleségét. Az asszony pedig beteges. 
Csak néhány héttel ezelőtt vágták el 
az egyik lábát a kórházban. Azóta 
is állandóan betegeskedett, foglalkozott 
az öngyilkossággal is, éppen ezért 
azonban, a lehetőség szerint, vigyáz-
tak mindig reá, hogy magában kárt 
ne csináljon. 

Férje távollétében a velük Bocskai 
utca lö-ik sz. alatt együtt lakó Tóth 
Istvánné D. Varga Lidia ügyelt reá. 

Csütörtökön reggel 8 órakor azon-
ban Tóthné a piacra indult, éppen 
Székelynének is vett egy kis szilvát. 
Mikor úgy 9 óra tájban hazament, 
hát csak nagy ijedséggel látja, hogy 
az öreg asszony az ajtófélfára a lábá-

nak a kötéséről leoldott zsineggel fel-
akasztotta magát. 

Azonnal levágták, de már nem 
volt benne élet. 

A városi főorvos megvizsgálta a | 
hullát és mivel azon külsőerőszak | 
nyomai nem voltak találhatók, a bon- | 
colást itt is mellőzték. 

IDŐJELZÉS. 
A meteo'' irja: Augusztus hava, 

jelzésemnek megjelelőleg, nyarunk leg-
melegebb s legállandóbb jellegű időjá-
rású hónapja volt, vége is még meleg 
és száraz jelegével, teljesen fedte jel-
zéseimet. Változást az időjárásban csak 
a sűrűn egymásra következő szeptem-
beri változási napok hoztak, amely vál-
tozások, úgy minőség, mint jellegre 
nézve, oly erősek voltak, hogy — mint 
az idén már oly sokszor —valóságos 
katasztrófákat hoztak elő, különösen 
hazánknak a már egyszer annyira suj- i részesül. 
tott délvidékén, felhőszakadással, vihar- Elvetemült kölök. A rendőr-
ral és zivatarral. ségen egy 5 éves kislánynak a szülei 

panaszt tettek a lakó társuk 14 

A színház előadásai gyönyörűen 
folynak. A színészek mindenkor nagyon 
ügyesen, kedvvel jászanak, a közönség 
meg azzal hálálja ezt meg, hogy majd 
mindennap teljesen megtölti a szín-
házat. — A mai előadás szintén nagy 
közönséget vonz a színházba. 

— Külterületi tűz. Berényi Béni-
ámin Derekegyházoldali 111. számú 
tanyáján tegnap hajnalban a mezőőr je-
lentése szerint tanyatűz volt. 

Ellopott bicikli. Xémedi György 
csongrádi lakos jelentette a rendőrségen 
hogy f. hó 6-án saját lakásáról, a nyi-
tott kapun keresztül egy 100 kor. ér-
kü biciklijét ellopták. A bicikli feketére 
van festve, a gumik fehérek, hajló ka-
rok és pedálok pedig aranyszinre van-
nak behúzva, fék nincs rajta. Aki va-
lamit tud róla, ha megkerül, jutalomba 

Az időjárásban az egyensúlyi hely-
zet az egymásután következő változási 
napok miatt kelyre állani nem tud s 
csak a mai nap hatáskörét követőleg, 
tehát e hó 8-tól várható állandóbb jel-
legű szárazabb és melegebb idő. 

Az előbb lejárt s jelzésemet erős-
ségben igen túlhaladott változások foly-
tán, a 6-iki hatásköre már inkább csak 
egyengető befolyással lesz az időjá-
rásra, melyet követőleg ez visszanyeri 
egyensúlyi helyzetét. 

Az idei év abnormis jellegét a le-
folyt időjárás ismét igazolta, amidőn 
légkörünk egyensúlyi helyzete helyen-
kint igen nagy ingadozásnak volt már 
eddig is s lesz még ezutánra is kitéve 
és pedig azért, mivel egy idegen, nap-
rendszerünkhöz nem tartozó tömeg ha-
tára felette esékennyé. ingadozóvá tette 
légkörünket, amely ingadozása csak 
hosszabb idá lejárata utámsfog mind-
inkább meoszünni. 

Szeptember hónap 2-ik és 3-ik 
negyedik már állandóbb jellegű időjá-
rást igér különösen 11. és 19-ike kö-
zött, hol azonban 11. is meleg, 19-ike 
pedig száraz jellegű. Ezt követőleg, de 
különösen a ¿1-iki változási napok ha-
táskörében várhatunk nagyobb változást-
kiadóbb csapadékkal, esetleg lehűléssel 
s követőleg igen változó idővel, mely 
aztán szeptember havának egész utolsó 
harmadát kitölti. 

Szeptember havának változási napjai 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-ikére 
esnek, amelyek közül a legerősebb ha-
tásúak a 19 ,22 és 26-ikiak s igy szep-
tember hava utolsó harmadában igen 
változó, inig közép részén elég állandó 
jellegű ázáraz meleg időt igér. 

esz-
tendős fia ellen, aki kis leányukat meg-
becstelenitette. Az orvosi vizsgálat sze-
rint az ártatlan kis leány nagyon sú-
lyos sérüléseket szenvedett. Az ügyben 
a rendőrség megindította a vizsgálatot, 
de a gyerek fiatal kora miatt nem bün-
tethető. 

Szüreti mulatság. A szentesi 
kőmives segédek folvó évi okt. 2-án 
szüreti ünnepéllyel egybekötött tánc-
mulatságot rendeznek. A mulatság si-
kere érdekében nagyszámú rendezőség 
buzgólkodik a meghívókat már a jövő 
hét folyamán szétküldi a rendezőség. 

Ptísstitó árvíz a 
morva magyar 

határon 
Elöntött községek 

A folytonos esőzések következté-
ben a Morva folyó és a szomszédos 
patakok kiáradtak és óriási pusztítást 
vittek véghez Morvaország keleti részén, 
A Magyar-Morva határon. Kunovicban 
ma reggel a víz elöntötte az egész vá-
rost és legalább száz ház összeomlott. 
Valószínűleg több ember is a vizbe 
fult, Heynold helytartó ma reggel az 
áradás színhelyére ment a mentő akció 
megindítására. 

Ungarisch-Ostrau és Ungarisch-
Hradisch mentén a szántóföldek és a 
vasúti vonalak viz alatt állanak. Unga-
risch-Ostrauban tizennégy ház beomlott. 
Ungarisch-Brodban az árviz rettenetes 
pusztítást vitt véghez. Számos ember 
élete forog kockán, mert a külvárost, 
amely a legveszedelmesebb helyzetben 
van, nem lehet megközelíteni. 
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üj tolvajkiraly. Manolescunak, 
a tolvaj királynak párja akadt, Landau 
Frigyes személyében. Landaut tegnap-
előtt tartóztalta le a drezdai rendőrség, 
mert egy hatalinrs koszorú brilliánis-
tnlvajlás, szállodai és fürdőrablás nyomja 
a lelkét. Landau mindenütt nőorvosnak 
adta ki magát, annak ellenére, hogy 
már a harmadik reálból kidobták, a 
mikor 14 napra bezárták (kabáttolvajlás 
miatt). Landau igen előkelően élt, egy 
tucat szeretőt tartott, akiket valósá gal 
gzémántba foglalt, persze kizárólag lo-
pott gyémántokba, sőt jegyben is járt 
egy gazdag drezdai borkereskedő leá-
nyával. Menyasszonyát csak a minap 
lepte meg egy remek gyémánt-ékszerrel, 
melyet előző napon emelt el egy marien-
badi előkelő asszony hálószekrenyéből. 

Tankönyvuzsora. A furfangos buda-
pesti ócska tankönyv-kereskedők egy idő óta 
előszeretettel igyekeznek a vidéki közönséget 
behálózni és megkárosítani. Minden tanuló 
részére tankönyvjegyzéket küldenek, melyek-
ben az előirt tankönyvek helyett tetszéssze-
rinti könyveket vesznek fel és árát a rendes 
boltiárnál alacsonyabbra tüntetik fel. Persze 
sokan lépre mennek és kapnak azután elé-
vült, használhatatlan ócska tankönyveket, 
melyeket azonnal eldobhatnak és ismét meg-
yehetik az előirt helyes tankönyveket. — 
Óva intjük a szüléket, hogy ne üljenek fel 
a pesti antiquárisok ravasz fogásának. 700 

Pontos járású Órák, a legdivatosabb 
ékszerek, elismert legolcsóbb bevásárlási for-
rás Pláger Miksa Kossuth-téri műórás és ék-
szerész üzlete. Valódi ezüst és kina-ezüst 
ajándék tárgyak. Menyasszonyi és nászaján-
dékok óriási választékban. Beszélő j~;épek ren-
des és tűnélküli. Polhé lemezek. Törött arany 
és ezüst beváltás. Külön óra és ékszer javitó 
műhely. 790 

Szép jó és divatos árut mindenki-
nek saját érdeke, hogy hol szerezze be leg-
jutányosabban erre a legalkalmasabb bevásár-
lási forrás, Schvvarcz Antal divatáruháza Szen-
tes, Kossuth-utca a lutheránus templommal 
szemben hol a nyári saison előre haladott-
sága miatt leszállított árban árusítja a követ-
kező cikkeit u. m. Selyem, Pouplin Cristalin, 
Grenádni, Francia gyapjú delain, hímzett 
batiszt, madeire,hímzés, nyári szövetek, Cosma-
nosi mosó árúk, továbbá cérna és pamut 
vásznak, kanavászok, blousel ing, zep-
hiérek, ruha vásznak minden színben. Schif-
fonok, ágy és asztal teritők damaszt árúk, 
szőnyegek és függönyök nagy választékban, 
állandó nagy raktár paplanokban. 684 

Haszonbérlet. 
A szentesi görög egyház kántor Java-

dalmához tartozó alsóréti tőkei és fertői házi-
földek folyó évi szeptember bó 12-én dél 
előtt 10 órakor a 

l)r. Sinóros Sándor ügyvédi 
irodájában megtartandó árverésen egy évre 

haszonbérbe adatnak. 
Kormány Lajos 

78S zárgondnok. 

Félárü Iskolakönyvek szépen kija-
vítva újonnan kötve Untermüller Ernő könyv-
kereskedésében kaphatók. Ne rendeljen anti-
quáriustól semmit, mivel a fenti cégnél kiadás 
és ár tekintetében is megfelelő könvvet kap-
hat. Rajzfüzet és Írószerrel verse ven felül 
állanak, minőség és ár tekinteté.*en. Unter-
müller könyvkereskedése a régi helyén a 
Petőfi szállodában van. Tessék a cégre ügyelni, 
mivel ugyanezen épületben más papirosbolt 
is van. 701 

NYILTTER 
K rovatban közlöttekert nem válla! felelősség a szerkeszt.'., 

25 éves csongrádi gazdálkodó 15 
ezer forintot érő vagyonnal nősülni 
óhajt. Keres hozzá hasonló vagyonnal 
biró fiatal gazdálkodó leányt. Cime: 
Sz. P. Csongrád Szőlőhegy-utca 16. 

Közgazdaság. 
Piaci árak 

Ó buza mm. 9—9.50 frt. 
Új „ 8.50—9 frt. 
Árpa mm. 5.50—5.60 frt. 
Zab mm. 6.50—6.70 frt. 
Kukorica 6.20—6.30 frt. 
Repce 9.50 10—frt. 
Sertés kilója 60—62 kr. 
Szalonna kilója 95—100 kr. 

H u s z á r A 
lakás, bútorozott szoba, üzlethelyi-
ség, fővárosi és vidéki ingatlan 
vétel-eladási és hirdetési irodája 

B U I> A P E S T . 
Z r i n y i > u . 1. G r e H c h n m p a l o t a . 

T e l e f o n H l - O H . 

Külön osztály ingatlan birtok fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosi-
tr ->t ad. E célra külön inforinatios 

osztálya van. 
L e f r i i u ^ b i / l i n t A l t l » v & l l i t l t t t . 

K l n ö r a i i t f ú a j A n l a t o k . 
V á l a N x b é l y e f r . 725 

A Dr. G. SCdiKIiDT ; törzs és tisztiorvos-féle 

!!FÜLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít Időszakos sü-
ketséget, fölfájást, fülzúgást és nagyothallást 
még idült esőtekben Is. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 
727 Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

FÖLD 
|)arcelázás 
G Á T É R I 1 > (C ^ H o n g r á d 
mellett) az állomástól t i z p e r c r e 

oOO hold 
a legjobb minőségű n z á n t ó f ö l d 
már 5 í io ldt tH parcelákba kedve-
ző fizetési feltételek mellett eladó. 

v é t e l á r 2/.$-itcI r é n z e 
b a n k k ö l c s ö n . 

Bővebb felvilágosítást ad mindenkinek 
Löwy óm Ijengyel 
i r o c l á j f t t m i i S Z E N T E S , 

(uj csendőrlaktanya mellett.) 780 

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók. 669 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitnnö szán-
tóföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 680 hold szántóföld 
(olyan fekete, mint itt az Alsórét) 
kastéllyal együtt eladó és azonnal 
átvehető. — Bármelyik birtokból 
esetleg kisebb parcellák is eladók. 

Bővebb felvilágosítással szolgál: 

lfj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József-utca 46. sz. alatt 
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Szentes város rendőrfőkapitányától. 

3970/kap. 1910. szám. 

Értesités. 
Értesítem Szentes város közönsé-

gét, hogy a rendőrkapitánysági hivatal 
a városház építésének tartamára a mai 
napon a Kossuth-téren levő Központi 

I szálloda emeleti helyiségeibe helyezte-
I tett át. 

Szentes, 1910. szeptember 6-án. 

Zllahy 
\ 7X5 rfók»pitány. 

Bárhol 
.* Csak a MAGQI névvel és a ke- \ 
\ resztcslllag védjeggyel valódi. ; 

legyen szükségünk húslevesre (levesekhez, főzelékekhez, mártások 
hoz), úgy azt a leggyorsabban és legkényelmesebben készítjük a 

^ MAGGn húsleves-kockából 
Darabja 5 fillér. I Csak forró vízzel kell leönteni! 



154. szám. 
SZNTKESI LAP 4. oldal. 

• Előfizetőinknek 
apró hirdetésekért, elő«zőfi 
közlésért O O f í l l t , minden 
további közlésért c«ak3<> 

fillért számítunk. 
AFRO XKMDETESEE. 

Előfizetőinknek % 
apró hirdetésekért, előszöri * 
közlésért «5< >fillt, minden • 
további közlésért c c a k t t O • 

fillért számítunk. ^ 

Róna Zsigmond 
kereskedőnél egy kitűnő gramoffon le-

mezekkel egyött eladó. 76i 

Kiadó üzlethelyiség 
hozzátartozó szoba, konyha, raktár pad-
lás stb. Értekezni lehet Széchenyi-ujte-
lep 158. szám alatt Kürtösi Illéssel. — 
Elfoglalható Szentmihálykor Igen jó 

sarok hely. 79i 

Kása Sándor 
ajanlju mész. cement , tűz i fa és 8Ó raktárát különö-
sen építkezők és kőmivef.'.; figyelme'-?. Miaien nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

Özv. Freund Lajosnénál 
olaj van eladó értekezni lőhet Pintér 

Rozália kis piaci házánál. 787 

Olcsó pénz! 
Aki uraga kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 4(5 szám Tűz 

biztosítások iegolcsóbhan felvétetnek, 482 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket, javításokat, fe-
jelésüket a legjutányosabb áron, I ker, Törs Kálmán-u 

1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett, 

Kiadó üzlethelyiségek. 
IV. Soós 6. sz. a. most ifj. Sipos István 
mészárszéké lakással együtt, vagy 2 
szobás lakás külön is és azonkívül egy 
másik nyílt helyiség Szt. Mihály napra 
azonnal kiadó, értekezni lesiet Reis Jó-
zseffel, ahol egy jó házból való fiú ta-

nulóul felvétetik. 786 

özv. Vecseri Antalnénak 
a fertőn 14 hold földje árendába kiadó. 
Értekezni lehet III. ker. Andrássy-utca 

19 sz. alatt. 741 | 

KÍadó lakás 
Tóth Jozstf-utca. 35 sz. alatt udvari la-
kás 2 szoba konyha, kamra és fásszin 

kiadó. 742 

Támadás Imrének 
i 

Nagyhegyi szőllőföldje szabadkézből el-
adó. Értekezni lehet a tulajdonossal Be-
reklaposon 6 sz. alatt, vagy pedig több 

évre haszonbérbe kiadó. 633 

Vincze Imre 
pálinkafőző II. ker. Rákóczi Ferenc-utca 
124. sz. alatt elvállal mindenféle pálin-
kafőzéseket feléből, vagy pénzért. Szilva 
cefre hektója 6 K. 738 ! 

Eladó ház S 
Dobo-utca 1 szám alatti ház szabad kéz-
ből eladó. Értekezni a fenfi szám alatt. 

Lakos Ferencz 
esztergályosnak az alsóréten 3 hold 
földje eladó. Értekezni lehet IV. ker. 

Kisér-utca 17 sz. alatt. 769 

id. Kelenczés György 
mucsiháti 110 hold földje szántó, tanya 
épületzkkel együtt árendába hiadó. Ér-
tekezni lehet II, k. Szécshenyi-utca 12 

szám alatt. 783 

Lantos Péter 
Berekháti 3 hold földje eladó esetleg 
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet Alsó-

rét tanya szám 4. 777 

Kanász N. Bálint 
Mucsiháti 22 hold földje tanyaépületek-
kel együtt eladó esetleg haszonbérbe 
is kiadó. Egy és két szobás lakások is 
vannak kiadók a hozzá való helyiségek-
kel. Negyven ho'd kasnak való vesbzője 
holdankint is eladók. Értekezni lehet 
I. kerület Klauzál-útca 24. szám alatt. 756 

Here gubó cséplést elvállal 
Bölcskei Molnár Sándor Szentlászlón 
23. szám alatti tanyán. Ér*ekézni lehet 
II. kerület, Széchenyi-utca 124 sz. alatt 
vasárnaponkint délben és heti piac al-

kalmával a piacon. 763 

Kiss József 

Széli Imre 
hentes üzletében, szalonna, zsír, asírnabvaló kitűnő mi-
nőségű a legalacsonyabb árban kaphatok, piactér, (Ha-

rissz-há.) Ugyanott egy jó fiú tanulóul felvétetik 782 

pálinka főző vasúti állomás mellett sa-
játt udvarán szép egyesen szegni való 
nád nan eladó. Kisüstön főtt saját fő-
zésű pálinkája zárt üvegekben szintén 
eladó, Bercsényi-ut II. kerület 2. szám 

alatt. «ot 

Ká Imán Nyomda 
^S zen t e sen Telefon: 

20 
® 

" 1 legolosébb áron készít " 
Meghívókat bálakra 
vagy lakodalmakra 

Névjegyeket 
Gyászjelentéseket a 

• • 
mm 

mm 

A 
T 
A 
T 

Levélpapirokatjbori-
tékokat, számlákat 

Táblázatokat 
Csinos, diszes üzleti H 

i legrövít ebb idő alatt nyomtatványokat 
i • | -

Hirde4 i pedig csakis itt érdemes! 
Kálmán nyomda ÜMuUh 




