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Viharfelhők. 
(M. H.j Bécs felől gyülemlenek. 

Mint ahogy ha a mostani alakulás jel-
legét akarná a politikai olvasókönyv 
szerzője ismertetni, konstatálnia kel-
lene, hogy minden uj lépést és uj for-
dulatot Bécsben tanácskoznak meg. 
Khuen gróf, a miniszterelnök és Lu-
kács, a pénzügyminiszter bécsi látoga-
tása az a helyzetpont, ahonnan a ma-
gyar politikai élet újra megkezdését 
számítani kell. Ámbár igen nyugodt-
nak mondják a politikai helyzetet, akár 
ha a mindenbe beletörődés elhatározá-
sából, akár a nagy csalódásokat kö-
vető levertség miatt, mindamellett a té-
mák, amelyek Bécsben felszínre kerül-
tek, magukban hordják és haza hozva 
érlelik a viharfelhők magvát. 

Mindenekelőtt, hogy mi dolga volt 
Khuen gróf miniszterelnöknek Bécs-
ben, afelől több feleletben adnak ma-
gyarázatot, amig a nyilt felvilágosítás 
elől persze diplomatikusan elzárkóz-
nak. 

Első sorban is a közös ügyeket 
emlegetik, amiket a magyar miniszter- j 
elnök a külügyminiszterrel egyetértően | 
készít elő, de amelyekhez már beha- | 
rangozott a múltkoriban a félhivatalos j 
tájékoztató, hogy a közös kormánynak j 
a delegációkban igen komoly előter-
jesztései lesznek. A delegácionális szó-
tár szerint komoly előterjesztés annyi, 
mint sok pénz; igen komoly előter-
jesztések jelentése pedig annyi, hogy 
igen sok pénzek követeltetnek. Pénz 
pedig Magyarországon nincs. Kevés 
van, sőt igen kevés van, ami viszont 
a mi szótárunk szerint azzal a szo-
morú jelentéssel bir, hogy arra nincs 
pénzünk, amire belső fejlődésünk szín-
vonalra emelése érdekében szükségünk 
volna, sőt igen kevés pénznek a kons-
tatálása az, hogy még az exisztenci-
ális szükségletekre, nem a fejlődésre, 
de az állam és az ország legelemibb 
igényeinek kielégítésére sincs pénz. 
Ilyen körülmények között az igen ko-

moly előterjesztések igen komoly csa-
pás veszedelmével fenyegetik Magyar-
országot s ez ellen védekezni köteles-
ség. Hogyha a miniszterelnök nem vi-
lágosította fel a külügyminisztert afe-
lől, hogy Magyarország teherbiró ké-
pessége kimerült és hogy a közös kö-
veteléseket nem képes teljesüléshez 
vinni, akkor a miniszterelnök maga 
is közreműködött azon, hogy a po-
litikai élet egén a viharfelhők megje-
lenjenek. 

• 
„Pénzben jár14 Bécsben Lukács 

László, a mi pénzügyminiszterünk is. 
Hogy a magyar államnak kölcsön-
pénzre van szüksége, az tulajdonkép-
pen még nem volna valami nagy ve-
szedelem, hisz minden gazdaságban 
előfordul, hogy kölcsönt kell keresni 
és ha olcsó pénzt lehe* kapni, akkor 
az ilyen kölcsön nem könnyelműség, 
hanem hasznos müvelet, mely dúsan 
meghozza a kamatokat. Ilyen kölcsönre 
Magyarország éppen azért „jó", mert 
gondos, előrelátó, becsületes pénzügyi 
politikát tolytat és ha a közös köve-
teléseknél azt emiitettük, hogy a belső 
szükségletekre nincsen pénz és ha a 
túlzott kívánságokkal szembe kell szál-
lani, ezzel a pénzügyi gazdálkodás 
pontossága nem gyengül, hanem ellen-
kezőleg a megbízhatósága erősödik, 
mivelhogy az ország csak annyit vállal, 
amennyit fizetni képes. Magyarország 
fizetési kötelezettségeit pontosan telje-
siti s erészben hire, neve kifogástalan. 
És mert mégis megtörténhetett, hogy 
a francia kölcsön felvétele körül bo-
nyodalmak keletkeztek és hogy tőzsdei 
kifejezéssel beszéljünk, hát „slamaszti-
kába" jutottunk. Franciaországban lár-
mát csaptak, gonosz agitációkat indí-
tottak s a kölcsönügy e pillanatban 
megint ugy áll, hogy Párisban kész-
pénznek veszik, hogy a machináció 
sikerül, vagyis a kölcsön felvétele meg-
hiusul és ellenségeink a markukba ne-

vetnek, hogy ezt a kudarcot a magyar 
állam nyakába zudithatták. 

Mi okozta ezt a helyzetet? Bizo-
nyos, hogy egy komplott céltudatos 
akciója fordult ellenünk. De a pénz-
ügyminiszter hibát követett el, akár 
taktikai hibának nevezzük, de kelle-
metlen következményű hibát követett 
el, hogy a kompromittáló hadjárátot 
meg nem előzte, vagy ha jelentkezett, 
hamarosan el nem intézte. Elmulasz-
totta a francia közvélemény informá-
lását. Viszont amit ő elmulasztott, azt 

! megtették az oroszok és angolok mi 
ellenünk, hogy elüssenek bennünket 

i az olcsó francia pénztől, amelyet ők 
| a maguk részére akarnak megszerezni. 

Felmerült az a verzió is, hogy eb-
| ben a kampányban része van Ausztri-

ának is, hogy az osztrákok csak 
azért dolgoztak, mert hát a maguk 
piacára akarják szorítani Magyarorszá-
got, Csak felemiitjük ezt a verziót, 
hogy rámutassunk arra a különös 
helyzetre, ami most előállott. 

A külföldön, ahol Ausztriát és 
Magyarországot egy kalap alá foglal-
ják, a kölcsön elleni agitációnál az 
osztrák elleni gyűlöletet használták fel 
és hatásosan dolgoztak azzal a jel-
szóval, hogy az osztráknak nem sza-
bad kölcsönt adni, mig most éppen 
e tényükkel az osztrákok malmára hajt-
ják a vizet. 

Ez a heccz, Magyarország hite-
lének kompromitál ása, meghurcolás;i 
hónapok óta tart, anélkül, hogy rövid 
uton befejeznék. 

Kellemetlen, káros. A mulasz-
tás felidézi a felelősségrevonás köte-
lességét és növeli a viharfelhőknek az 
anyagát. 

• 
. . . íme Így kezdődik a politikai 

élet megmozdulása, amit a kormány 
félhivatalosan nyugalmasnak és békés-
nek jósol. 

M o » l i i v ó k i c g o l c s ó b b a a k é s z ü l n e k 
A KÁLMÁN NYOMDÁBAN 
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VERENGZES 
egy kolerás 
halottnak 
ágyánál 

Az aradmegyei Soborsin község-
ben néhány na; pal ezelőtt koleratüne-
tek között megbetegedett Deheleán 
Györgynek, gróf Hunyadi Károly ot-
tani földbirtokos erdőmesterének leánya. 
A hatóság csendőrökkel izolálta a házat. 
A kis leány tegnap meghalt és az erdő-
mester. aki azt hitte, hogy most már 
a bajt nem lehet megkapni a leánytól, 
idegeneket engedett be a házba. Igv 
jutottak be a szomszédok a lakásba és 
éppen a holttest körül állották, amikor 
észre vette ezt Farkas István csendőr. 
Azonnal megparancsolta az embereknek, ' 
hogy távozzanak a házból. Deheleán 
erre dühösen kiabálni kezdett : 

Én azt engedek be a házamba, 
akit akarok! Nekem nem parancsol a 
csendőr! 

A csendőr ismételte a felszólítást, 
mire az erdőmester baltát tagadott és 
megsebesítette Farkast. A csendőr fegy-
veréhez nyúlt és hasán keresztülszúrta : 
az erdőmestert. 

Deheleánt haldokolva szállították 
az aradi közkórházba és a csendőrha-
tóság megindítja a vizsgálatot a fegy-
ver használat ügyében. 

Uj trónkövetelő 
Boszniában. 
Pétervárról táviratozza a Krcuz-

zeitung tudósítója: Cj pretendense 
akadt a boszniai királyi koronának. A 
trónkövetelőt Selich Milosnak hívják, 
alacsonyrangu orosz postahivatalnok, a 
ki magát De .Selich Milos hercegnek 
nevezi. Levelet irt Mentsikownak, a 
Novoje Vremja munkatársának s arra 
kérte, hogy lépjen föl érdekében az 
orosz sajtóban és „segitse felszaba-
dítani Boszniái a zsidó ivadék Aehrent-
hal karmai közül.'* 

H i r e k . 
A népszámlálás . A jövő évi 

január hó első tíz napjában tudva-
levően országos népszámlálás lesz. A 
népszámlálás megejtésére vonatkozó 
általános utasitás példányait a szük-
séges előintézkedések megtétele céljá- i 
ból tegnap küldte meg a városnak a | 
statisztikai hivatal. 

A jövő évi költségvetés. A 
város jövő évi költségvetésére vonat-
kozó számvevői tervezetet tegnap ter- I 
jesztette be Papp László főszámvevő 
a városi tanácshoz. A számvevőség I 
tervezete szerint úgy a bevételek, mint 
a kiadáso1* jelentékenyen emelkednek. 
A költségvetést a tanács a jövő héten 
letárgyalja s azután a pénzügyi és 
háztartási szakosztály veszi tárgya-
lás alá. 

A szentesi kőműves ifjúság 
október hó 2-án szüretimulatságot ren- , 
dez, melyre a meghívókat a jövő hét 
folyamán küldi szét a rendezőség, a i 
kik tévedésből meghívót nem kapnának 
forduljanak a rendezőség bármely tag-
jához. 

Az erdész két haramiát lőtt. 
Máramarosszigetről táviratozzak: Teg-
nap éjszaka a máramarosi havasokban, j 
a Bukovina felé vezető országúton sze- j 
kéren igyekezett falujába Mayer János 
pricloptetői erdőőr. Egyszerre hat be-
kormozott arcú oláh rontott rá és ki 
akarta rabolni Mayer lekapta a puskáját 
és keresztüldöfte az egyik támadóját. t 

Erre ráugrott Timis György, az egyik ! 
útonálló, megakarta fojtani, de az erdőőr | 
lelőtte. A többiek elmenekültek. A csen-
dőrség ma is kiment az országútra és ! 
keresi a haramiákat. 

Háromszorosan. Szerelmes volt 
a boltoslegény, reménytelenül szerelmes. 
Annyira, hogy nem tudott többé élni. 
Aztán, hogy halálra szánta magát, ret-
tenetes módot eszelt ki arra, hogy vala-
hogy biztosan eltávolítsa magát erről a 
keserves világról. Ki ment a temetőbe, 
s mindenekelőtt szublimátot ivott. Mikor 
ez el volt intézve, befeküdt egy csomó 
szalmába, meggyújtotta a szalmát s 
mikor már lánggal égett, borotvával el-
metszette a nyakát. A boltoslegényt 
Szeredán Györgynek hívták, s ez a 
rémhistória Aradon esett meir. 

A s á r r é t i harami . Vitális Im-
rét, a gyilkos haramiát a mai napig 
sem sikerült még elfogni. Százhatvan 
csendőr talpig fegyverben üldözi árkon 
bokron hegyen át a vakmerő betyárt, 
aki áitörte a ostromláncot s most Mező-
keresztes község határában bujdosik. 
Azóta Vitális semmi ujabb hirt nem 
hallott magaról. A csendőrök három 
község körül vontak gyürüt s azt hi-
szik, hogy mégis csak kézrekeritik. Azt 
hiszik, pedig hej, mint a nóta mondja: 
az igazi betyár nem egyhamar kerül 
csendőrkézre. 

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 épek ren-
des és tűnélküli. Pollié lemezek. Törött arany 
és ezüst beváltás. Külön óra és ékszer javító 
műhely. 790 

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

Szinházi műsor: 
Csütörtökön : Elvált asszony. 
Pénteken: A vasgyáros mérs. helyárakkal. 
Szombaton Kuruzsló színmű újdonság 

A szerzetes 
büne. 

Boroszlóban a büntető kamara 
Kauner József szerzetest, egy katholi-
kus felekezeti iskola volt igazgatóját 
hét havi fogházra ítélte. Ezt az ítéletet 
szinte tulenyhének találják Németor-
szágban, mert annak idején hallatlan 

i szennyes dolgok kerültek ki az iskola 
életéből. Az igazgató áruba bocsátotta 
növendékeit. Éveken át lolytatta gaz 
üzelmeit, míg rája tudták bizonyítani. 

Mindenkinek az érdekében áll megtekintett! 
Bődi Sándor késs férfi- női és gyermek ruha 
áruházát, <a posta ház mellett) hol a legújabb divat dolgokat 
tűlhalmozotí raktár miatt mélyen Eeszáíüiott árban árúsitja. 
A rcJU^rou levő árúk a legkevesebb igényeknek is megfelelnek. 
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— A gőzgépkezelők és kazán-
fűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sze-
geden szept. hó 18-ik napján d. e. 9 
órakor a szegedi alsó szivattyútelepen 
fognak megtartani. A vizsgálati kér- I 
vények kellően felszerelve a m. kir. 
ker. iparfelügyelőséghez (Tisza Lajos-
körut 61.) beküldendők. 

Meghivás. 
A helybeli m. kir. állami főgymnázium 

segitő egyesülete f . hó 19-én azaz hétfőn d. u. 
3 órakor a tanári tanácskozóban évi rendes 
közgyűlést tart, melyre az alapitó, rendes és 
pártoló tagok tisztelettel meghivatnak. A köz- j 
gyűlés tárgyai : 1. A választmány évi jelen- | 
tése az egyesületnek 1909-10 tanévi mőkö- | 
déséről. 2. A könyvtárőr jelentése. 3. Az j 
HK)9-10 évi számadás megvizsgálásra kikül-
dött bizottság jelentése. 4. Bizottság kikül- : 

dése az 1910-11 évi számadás megvizsgálá-
sára. 5. Az 1910-11 évi költségvetés megálla-
pítása. 0. Indítványok tárgyalása. 7. A vá-
lasztmányi tagoknak egy évre megválasztása. 
8. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kikül- 1 

dése. Szentes 1910 évi szeptember 10. 
A a elnökség. 

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 kiiója 95—100 kr. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 20 sz. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NÍ0MDA ES KI APÓVÁLLALAT. 

A Dr. 6 . SCHM1DT főtörzs és tisztiorvos-féle 

i!FÖLOLAJ!! 
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos sü-
ketséget, fülfájást, fülzúgást és nagyothallást 
még idült esetekben is. Eggyedül kapható 
GRÓSZ NAGY FERENC GYÓGYSZERÉSZ 
727 Debrecen, Kossuth-utca 8 szám. 

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

I U D A P K S T , 
X i ' i n . v i - u . 1. ( i i M ' M í ' I m m p a l o t a . 

T o l » > r o n NI O K 

Szentes város katonaügyosztályától. 
1155/k.ü. 1910. szám. 

Hirdetmény. 
Az 1883. évi XXXVII. t. c. alap-

ján közhírré tétetik, hogv a népfelke-
lésre kötelezett egyének szemfevizsgája i 
a folyó évi október hó 3, 4, és 5-ik ' 
napján fog megtartani. 

Jelentkezni kötelesek: a város te- ' 
rületén tartózkodó itteni és vidéki ille- 1 

tőségü népfelkelők közül azok, kik kato-
nailag ki vannak hépezve és védköte- ! 
lezettségük leszolgálása után jutottak 
a népfelkeléshez, vagyis mindazon ki-
képzett egyének, kik a 33-ik életévtől j 
kezdve a 42-ik életévben vannak a ka-
tonailag ki nem képzettek közül azok 
és felülvizsgálat folytán elbocsátottak 
közül azok, kik ajánlatai lappal 
el van látva. E szerint azon katonailag 
kiképzettek és vizsgálat folytán elbo-
csátottak, kiknek ajánlati lapjuk nincsen, 
nem tartoznak megjelenni. 

Október hó 3-án jelentkézni köte-
lesek a szentesi illetőségű I-ső osztályú 
katonailag kiképzett népfelkelők, akik 
az 1877 1876 1875 I874és 1873évben 
születtek továbbá az 1908 év végével 
elbocsátott tartalékosok. 

Október -!-én jelentkezni kötelesek 
a szentesi illetőségű Il-od osztálu kato-
nailag kiképzett népfelkelők, akik az 
1872, 1871, 1870, 1869 és az 1868 
évben születtek. 

Október 5-én jelentkezni kötelesek 
az ajánlati lappal ellátott katonailag ki 
nem képzett és idegen illetőségűek. 

A jelentkezéshez a népfelkelési 
igazolványi könyvek, vagy ha ez nincs, 
egyébb katonai okmány elhozandó. 

A jelentkezés elmulasztása 4. ko-
ronától 200 korom ig terjedő pénzbün-
tetéssel, esetleg szabadságvesztéssel bün 
tettetik. 

Irásbeleleg a városi főjegyzői 
hivatalban jelentkezhetnek : a tiszt, tiszt-
viselő, jelöltek, papok, papjelöltek, pap-

növendékek, közigazgatási és állami 
tisztviselők, hivatal szolgák, őrök s 
több ilyen alkalmazásban levők, a pénz-
ügyőrség személyzete, vasutak, gőzha-
józási társulatok, posta távirda és egyébb 
közforgalmi intézetek alkalmazottjai, 
a népfelkelési szolgálat alól felmentet-
tek, kik a kitözött napon sürgős csa-
ládi vagy magánügyek miatt meg nem 
jelenhetnek, a betegek megbízottjai 
vagy családtagjai. 

Az itt fel nem soroltak szemé-
lyesen a kitűzött napokon d. e. 8. 
órakor a Tóth József-utcában levő Só-
háznál tartoznak megjelenni. 

Szentesen, 1910 évi szeptember 
hó 14-ik napján. 

Bugyi Antal 
808 főjegyző. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitünö 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: 

líj. Fazekas Antal 
I. ker. Tóth József-utca 46. sz. alatt 
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Poroszkőszen 
jutányosán beszerezhető 

Molnár Gézánál 
kispiactéri üzletében. 

Ugyanott jó erős uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók, 

4 H o r o - i l i o n l ó e l a d ó 

Szürszabó Nagy Imre-utca 12. sz. alatt 

Külön osztály ingatlan birtok fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. Ezenkívül mindennemű 
ügyben ő kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosí-
tást ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
I .« .w -m«' |» l»ÍAl»aí ó t» l» « ' » H a l a i . 

a j á n l a l ó l i . 
VAlaHAli»' l .v«'jur-

" I t ó m n i k a i t h o l i U i i * I n n i t ó n ö -
K sülni óhajt s keres inoo»> koron.i értékkel 
f, biró leám !:át. 
k Értesítés nyerhető Andrássy-utca 8 szám attto 
4 S z ó l l . 1 t ' u i o h U n k ó r / i - ú t e a i 

s/ám alatti lakosnak jókarban lévő vetögépje 
eladó. 

Értesítés nyerhető Andrássy-utca 8 szám alatt 

Legalkalmasabb, 
legmegbízhatóbb 
bevásárlási Itely 
DIKSZKY JÓZSEF 

_ _ és ékszerész üzlete SSMTEáEN 
(Petőfi-bérház.) B Alapíttatott: 1899. évben. 

CS» viJi c s e n * y t ' v n , »U.MU. ~ - - - -

és d í s z t á r g y ; tajték uruk cs szemüvegek leszállított áron vasarolliatok. 
^legdivatosabb menyaszonyi és nászajándékok. A javítások sajat műhelyemben 
j(itatással oíosüu késilttetnek. Tört arany, ezüst beváltás legmagasabb áioi 



4. oldal. SZENTESI LAP 158. szám. 

( J g S S APRÓ HIRDETÉSEK. figg. ) 
özv. Vecseri Antalnénak 

a fertőn 14 hold földje árendába kiadó. 
Értekezni lehet III. ker. Andrássy-utea 

19 sz. alatt. 74i 

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. 791 

Rákóczi Ferenc 
harmadik k. Sarkadi N. Antal-utca 29 
számú házánál egy külön álló udvari 
két padolt szobás lakás hozzá tartozók-
kal együtt kiadó, azonnal el is fog-

lalható. 790 Braun Dezső 
ffiszer vas és rövidárú üzletében egy 
Ogyes fiú tanulóul felvétetik Rákóczy 

Ferenc-utca 153 sz. a. 792 

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. 791 
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harmadik k. Sarkadi N. Antal-utca 29 
számú házánál egy külön álló udvari 
két padolt szobás lakás hozzá tartozók-
kal együtt kiadó, azonnal el is fog-

lalható. 790 Braun Dezső 
ffiszer vas és rövidárú üzletében egy 
Ogyes fiú tanulóul felvétetik Rákóczy 

Ferenc-utca 153 sz. a. 792 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal if], 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tűz 

biztosítások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Rákóczi Ferenc 
harmadik k. Sarkadi N. Antal-utca 29 
számú házánál egy külön álló udvari 
két padolt szobás lakás hozzá tartozók-
kal együtt kiadó, azonnal el is fog-

lalható. 790 Braun Dezső 
ffiszer vas és rövidárú üzletében egy 
Ogyes fiú tanulóul felvétetik Rákóczy 

Ferenc-utca 153 sz. a. 792 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal if], 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tűz 

biztosítások legolcsóbban felvétetnek, 482 

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

szám alatt 783 
Farkas Eszter 

és Mária I. kerület kureaparti utca 7 
számú házuk eladó, tudakozodni lehet 

Sáfrán Mihály-útca 33 sz. alatt 796 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal if], 
Fazekas Antalhoz I, ker, Tóth József-utca 46 szám Tűz 

biztosítások legolcsóbban felvétetnek, 482 

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

szám alatt 783 
Farkas Eszter 

és Mária I. kerület kureaparti utca 7 
számú házuk eladó, tudakozodni lehet 

Sáfrán Mihály-útca 33 sz. alatt 796 
Kása Sándor 

ajánlja mész , cement , tűzi fa é s SÓ raktárat különö-
sen építkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállit. 580 

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

szám alatt 783 
Farkas Eszter 

és Mária I. kerület kureaparti utca 7 
számú házuk eladó, tudakozodni lehet 

Sáfrán Mihály-útca 33 sz. alatt 796 
Kása Sándor 

ajánlja mész , cement , tűzi fa é s SÓ raktárat különö-
sen építkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállit. 580 

Kréter István 
IV. ker. Sáfrán Mihály-utca 13 számú 
háza nagy gyümölcsös kerttel eladó 745 

Ajánlkozik 
házakhoz ügyes maszirozó és tyúkszem-
vágó nő. Lakása: I., Rákoczy-tér 9. sz. 

(Vincze-féle ház.) 771 

Lajos Pál 
Klstőkel állomás mellett 3 hold földje 
eladó és az alsóréten egy hold here 
földje is eladó. Értekezni lehet 2. ker., 
Rákoson Ferenc-utca idős Lajos Pálnál 

Kása Sándor 
ajánlja mész , cement , tűzi fa é s SÓ raktárat különö-
sen építkezők és kómivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállit. 580 

Kréter István 
IV. ker. Sáfrán Mihály-utca 13 számú 
háza nagy gyümölcsös kerttel eladó 745 

Ajánlkozik 
házakhoz ügyes maszirozó és tyúkszem-
vágó nő. Lakása: I., Rákoczy-tér 9. sz. 

(Vincze-féle ház.) 771 

Lajos Pál 
Klstőkel állomás mellett 3 hold földje 
eladó és az alsóréten egy hold here 
földje is eladó. Értekezni lehet 2. ker., 
Rákoson Ferenc-utca idős Lajos Pálnál 

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

1 sz, Purjesz János ügyvéd háza mellett, 

Kréter István 
IV. ker. Sáfrán Mihály-utca 13 számú 
háza nagy gyümölcsös kerttel eladó 745 

Ajánlkozik 
házakhoz ügyes maszirozó és tyúkszem-
vágó nő. Lakása: I., Rákoczy-tér 9. sz. 

(Vincze-féle ház.) 771 Támadás Imrének 
Nagyhegyi szőllőföldje szabadkézből el-
adó. Értekezni lehet a tulajdonossal Be-
reklaposon 6 sz. alatt, vagy pedig több 

évre haszonbérbe kiadó. r>3<* 

Széli Imre 
hentes üzletében, szalonna, zsir, zsirnakvaló kitűnő mi-
nőségű a legalacsonyabb árban kaphatók, piactér, (Ha-

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

Kréter István 
IV. ker. Sáfrán Mihály-utca 13 számú 
háza nagy gyümölcsös kerttel eladó 745 

Ajánlkozik 
házakhoz ügyes maszirozó és tyúkszem-
vágó nő. Lakása: I., Rákoczy-tér 9. sz. 

(Vincze-féle ház.) 771 Támadás Imrének 
Nagyhegyi szőllőföldje szabadkézből el-
adó. Értekezni lehet a tulajdonossal Be-
reklaposon 6 sz. alatt, vagy pedig több 

évre haszonbérbe kiadó. r>3<* 

Széli Imre 
hentes üzletében, szalonna, zsir, zsirnakvaló kitűnő mi-
nőségű a legalacsonyabb árban kaphatók, piactér, (Ha-

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

Szeder Ferencnek 
derekegyházi 60 hold földje és berek-
háti 10 holdnyi földje kedvező feltételek 
mellett eladó; Elóbbi ház helyeknek is 
engedélyezve van. 778 

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

évre haszonbérbe kiadó. r>3<* Földvári N. Imre 
három tanyájára tanyást keres. Értekezni 
II. ker. Szécsényi-utca 29 sz. vagy a 
nagynyomási tanyáján. 804 

Szeder Ferencnek 
derekegyházi 60 hold földje és berek-
háti 10 holdnyi földje kedvező feltételek 
mellett eladó; Elóbbi ház helyeknek is 
engedélyezve van. 778 Kiadó üzlethelyiségek. 

IV. Soós 6. sz. a. most if j. Sipos István 
mészárszéké lakással együtt, vagy 2 
szobás lakás külön is és azonkívül egy 
másik nyilt helyiség Szt. Mihály napra 
azonnal kiadó, értekezni lehet Rejs Jó-
zseffel, ahol egy jó házból való fiú ta-

nulóul felvétetik. 786 

Földvári N. Imre 
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IV. Soós 6. sz. a. most if j. Sipos István 
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szobás lakás külön is és azonkívül egy 
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Földvári N. Imre 
három tanyájára tanyást keres. Értekezni 
II. ker. Szécsényi-utca 29 sz. vagy a 
nagynyomási tanyáján. 804 özv. Sarki M. Lajosnénak 

70 hold berekháti földje haszonbérbe 
apró részletekben is kiadó. 3 háziföldje 
pedig berekháton eladó. Értekezn: lehet 
Szürszabó Imre-utca 8 szám alatt 774 

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

nulóul felvétetik. 786 

Kis Rácz Sándor 
I. ker. Kisér-utca 14 sz. háza eladó. 

Értekezni a fenti szám alatt. 805 

özv. Sarki M. Lajosnénak 
70 hold berekháti földje haszonbérbe 
apró részletekben is kiadó. 3 háziföldje 
pedig berekháton eladó. Értekezn: lehet 
Szürszabó Imre-utca 8 szám alatt 774 

SZENTES-VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR 
S Z E P T E M B E R 15-ÉN K O S S U T H - U T C A 8. SZÁM A L A T T I 

) UJ PALOTÁJÁBA KÖLTÖZIK Í 
FOLYÓSÍT ÉS AZONNAL KIFIZET | 
A LEGALACSONYABB KAMATLÁB MELLETT \ 

: váltó kölcsönöket 
¡1 kezes mellett és egy aláirásra 

egy szerű kölcsönöket 
betáblázás mellett az ingatlan 3A 

része erejéig 

törlesztéses kölcsönöket \ 
ÍO, X5f 2 3 , 3 2 , 4 2 és 5 0 évre az ingat- < 

lan értékének 6 0 százalékáig s 

j; 0vadékot (cautíót) 
!| Iparosoknak, kereskedőknek,vállal-
!> kozóknak készpénzben, betétköny-

vekben vagy értékpapírokban 

előleg (zálog) kölcsönöket 
értékpapírokra,heti betétkönyvekre 
mindennemű árúkra ¿8 terményekre 

folyó számla hitelt 

ELVÁLLALJA j 
¡; kölcsönök konvertálását 
(\ (egye*iti»ét) 
;! alacsonyabb kamatláb mellett, 
;í illetékmentesen 

betétek kamatoztatását 
a legmagasabb kamatláb mellett 

tüz, jég, élet, baleset J> 

biztosítások 
minden nemét í 

birtokok parcellázását, 
adás-vételét 

>L 

vállalkozók és iparosok 
vállalataínakfínancírozását 

- ív ( f l ' » n n o m fnfTrlf •» 

bank kölcsönök k ö z v e t í t é s é t * 

^ ^ ^ ^ ^ ^ « »« ^"UHUP wiTiia^uauas uijididu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Küauui nyomda Szent«* 




