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& k e k . 
Az esküdtszékek intézménye az 

idén jubilált. Az esküdtbiróságok mű-
ködése 1900. év januárius hó 1-én 
kezdődöttt, a már 1897-ben szentesi-
tett XXXII-ik törvénycikk alapján. 

Tiz év elég szép idő egy uj in-
tézmény életében, érdemes a visszate-
kintésre. Ez esetben be kell vallanunk, 
hogy az idők perspektívája szomorú 
képet mutat. Csak a közelmúltat nézve: 
Tavasszal felmentették Jánosit, aki 
maga bevallotta, hogy gyilkolt és pedig 
olyas valakit, aki őt soha nem bán-
totta. Felmentettek egy hírlapírót is, 
aki köztiszteletben álló embereket hur-
cofa^ieg s akire még a védelem által 
kért tanúk is terhelően vallottak. A 
napokban felmentették a szécsényi dráma: 
ellenszenves, dicstelen hősét, rá két 
nappal pedig egy jó fejlett értelmes, 
tizennyolc éves parasztleányt, aki meg-
ölte az anyját. — mert az rosszul 
bánt vele. Hogy a kép még szomo-
rúbb legyen, felemiitjük a még egy 
nappal később hozott német ítéletet, 
amely egy szegény nyomorgó, üldö-
zött cselédet kegyetlenül elitélt olyan 
gyermekgyilkolásért, amelyért ezerszer 
inkább a társadalom és ez állam volt 
felelősek. Tisztesség ne essék a szóval, 
bizony tökéletlen, javításra szoruló 
intézmény az, amely a régi bűnvádi 
eljárás "Justizmord"-jai helyet meg-
teremtette a még talán veszedelmesebb 
jogrend gyilkolást! — Majdnem képte-
telenség megérteni, hogy emberek, akik 
egyénként értelmesek, jóérzésűek és 
jóérzékűek, tizenkettes csoportban ösz-
szegvülvén, elvesztik mindezen tulaj-
donságaikat és órákig tartó vajúdások 
után olyan verdikteket mondanak, 

hogy a legjogtudatlanabb embernek is | 
kétfelé áll tőle a füle! 

Ezen segíteni kell. Semmi esetre j 
sern az esküdtbiráskodás eltörlésével, 
avagy hatáskörének korlátozásával. 
Nagyon bölcsen járt el az 1897. XXXIV 
törvénycikk mikor 15-ik §.-ában olyan 
tág kört jelölt ki az uj polgárbirás-
kodásának. Éppen nálunk Magyaror-
szágon, ahol sokszor súlyos teherként 
nehezül a lelkünkre az Ausztriával 
való közjogi és felséges uralkodónkkal 
való szívbeli viszonyunk konfliktusa, 

ahol annyira éles ellentétetek for-
dulnak elő majd a polgárság és had-
sereg, majd a társadalom és sajtó kö-
zött, ahol a tételes törvény oly 
kevés védelmet nyújt a becsületnek, a 
társadalom pedig oly nagyra becsüli 
az úgynevezett lovagiasságot — ahol 
oly keveset törődnek a vagyontalan 
anyák és gyermekeik életével ná-
lunk nem lehet elég bőkezűnek lenni 
a hatáskör kiszabásánál. 

Nem is itt van a baj, hanem ab-
ban a be nem vált feltevésben, hogy 
a kevéssé iskolázott, jógászilag telje-
sen tájékozatlan polgárság fogja a leg-
nyilvánvalóbb igazságot szolgáltatni. 

Sajnos, ez nem igaz. Ha a vád-
lott sir, rimánkodik „szegény apám"-
'ról és „szegény gyermekeim"-ről jaj-
gat, vagy éppen csinos vádlottnő is 
van az ügyben (mert nálunk minden 
vádlottnő hivatalból csinos), az esküdt-
szivek ellágyulnak és az „ügyvéd úri-
nak alig akad más dolga, mint meg-
nyugodni a felmentő ítéletben. 

Igen is, tiz esztendő tapasztalatai 
alapján kimondhatjuk, hogy égetően 
szükséges dolog az esküdtbiróságok 

megalakításánál nagyobb teret juttatni 
azoknak, akiket akadémiai képzettség 
jogosit és kötelez az esküdti tisztre. 

Az 1807. XXXIII. tc. ugyanis 2 
pontban sorolja fel az esküdt minő-
sítő tulajdonságait. Az 1. pont a tize-
tett adót, tehát a tiszteletreméltó, ke-
reső foglalkozást teszi kritériummá, a 
második az akadémikus vagy azzal 
egyenrangú iskolázottságot. Egyszerűen 
oda kell módosítani a 4. §-t, hogy 
minden bíróságban mindkét kategóri-
ából 6—6 tagnak kell ré.-:zt vennie. 

Nagyon valószínű, hogy az így 
alakított bizottságokat nem lesz olyan 
könnyű „meghatni", azok társadalmi 
jártasságuknál fogva kevésbbé lesznek 
elíbgódotraTr és a ,, szegény - vádlott 
mellett eszükbe jut a „szegény" jog-
rend, meg a „szegény" áldozat is. 

Akkor majd nehezebb lesz pár 
hét alatt országos hirü védőügyvéddé 
fúvódni fel, mert nem érzelgő, hanem 
nyugodtan mérlegelő fértiakkal kell 
szemben állani, éppen úgy, mint a 
régi, igazán kiváló kriminalistáknak a 
bírósággal, meg az ügyésszel, akik ép 
oly kevéssé ültek fel a védői bombasz-
tókr.ak, mint a vádlott krokodilköny-
nyeinek. Ennek egyébiránt, azt hisszük, 
magunk a komoly, szolid ügyvédek 
fognak a legjobban örülni. (kp) 
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POLITIKA 
V Vörös könyv az annexióról. 

Bécsi jól értesült körökben hirlik, hogy 
gróf Aehrenthal külügyminiszter a leg-
közelebb összehívandó delegációk elé 
vörös könyvet terjeszt, mely az an-
nexió diplomáciai aktáit tartalmazza. 

U Legolcsóbb bevásárlási hely rőfös és divatcikkekben 
M I M 

BRULL FERENC NAGYARUHAZA 
a Szentes-Vidéki Takarékpénztár Kossuth-utcai palotájában. 
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Húsdrágaság. 
Az egész ország hangos a panasz-

tól a szinte hihetetlenül magasra emel-
kedett húsárak miatt és a közönség a 
mészárosokat szidva, azok ellen boj-
kottra készlődve, nem is sejti, hogy 
a rendkívüli húsdrágaságnak az az oka, 
hogy kifogyott a jószágállomany s igy 
egyenlőre még várni seír: lehet a hely-
zet jobbrafordulását. Egyik igen elő-
kelő gazdánk, aki a viszonyokkal is-
merős, a következőleg nyilatkozott a 
húsdrágaság tulajdonképeni okairól: 

Nem vonom kétségbe, bogy a mai 
túlmagas húsárakhoz hozzájárul a 
magas húsfogyasztási adó, valamint 
ások közvetítő kéz is; de az a jelen-
legi ár, amelyen a fogyasztó ma a 
húst kapja, túlszárnyalja a tavaly csak 
pár hétig tartott 17 forintos búzaára-
kat. De 0— s itt jön a dolog lényege 
s nagv hordereje a jelenlegi nagy hús-
áraknak — míg a kényszer-kenyér-
árakat felváltotta, csökkentette s meg-
szüntette a küszöbön volt uj termés, 
addig a jelenlegi „kényszer-húsárakat" 
messze, hosszú időkig nem változtat-
hatják s nem szüntethetik be az eset-
leg ujabb s nagyobb állatfelhajtások 
és pedig azon egyszerű oknál fogva 
nem, — mert nincs mit felhajtani. 

És hogy nincs, annak pedig az 
az oka, hogy részben harmadára apasz-
totta a sertésvész sertésállományunkat, 
részben felszántva legelőink nagy ré-
szét buza alá, birkaállományunkat a 
minimumra csökkentettük s tenyész-
gulyabeli marháinknak egy nagy ré-
sze Olaszországba kivitték. Csak a 
mult évben közel 200.000 gulyabeli 
növendék jószág lett a kormányható-
ságok tudta s szemeláttára a vám so-
rompókon kivivé, mely, miután java-
része tenyészanyag volt, marhaállomá-
nyunkat nemcsak hogy megtizedelte, 
de leendő fejlődését évekre visszave-
tette és megbénította, 

Husszükségletünkről, hushiányunk-
ról s ebből kifolyólag a már bekövet-

kezett „husinség" enyhitési módjairól 
lehet ma már csak sző. 

Miután pedig Magyarországon bir-
tokosainak nincs jelenleg annyi marha, 
sertés- és birkaállománya, hogy azt a 
mennyiséget, amennyire az országnak 
szüksége van és lesz, szállíthatná vagy 
szállítani tudná, egyelőre elvesztettük 
azt a jogunkat, hogy mezőgazdasá-
gunk hamisan felfogott érdekéből jelen-
leg, egy ideig legalább, ez irányban 
diktáló szerepet játszhassunk továbbra is. 

Munkátlanság 
ellen... 

A párisi Sorbonneban az egész 
világot érdeklő tanácskozás folyik most. 
A munkanélküliség leküzdésére össze- j 
gyűlt nemzetközi kongresszus tartja 
ott tárgyalásait. Magyarország is kép- ! 

viselve van e gyűlésen, mert a mun- ; 
kátlanság kérdésének megoldása nálunk ! 

is elsőrangú szociálpolitikai törekvés, j 
Más kérdés azonban, vájjon a | 

helyes utat választották-e, amikor a j 
munkanélküliséget a nemzetközi esz-
közökkel akarják megszüntetni és nem j 
volna-e okosabb, ha a nemzetközi ! 
rendszabályokat ezen a téren minden | 
egyes államban megelőzné a népmunka 
szabályozása. 

Bizonyos az, hogy mind e tisz- j 
teletre méltó törekvések eredménye i 
szinte beláthatatlan perspektíváját nyutja 
a legörvendetesebb következmények-
nek. Egy központi intézmény például, 
amely a munka nélküliség ellen bizto-
sit, bizonyára kiterjesztene figyelmét a 
munka-szerzésre és a munkások ki-
cserélésének szervezésére is és műkö-
désének körébe fölvenné a külföldi 
munkások beeresztését is. 

De akárhogy van is, a munka-
nélküliség megszüntetése oly kérdés, 
amely méltó a nemesen érző emberek 
verejtékére, a Sorbonneban összegyűlt 
kongresszus tehát számithat a dolgozó 
nép minden barátjának támogatására. 

I l i r e k . 
Gálfy Sándor síremléke. 

E hónap 29-én lesz egyesztendeje 
annak, hogy a szentesi sajtó derék 
munkásának, a közügyek önzetlen és 
bátor harcosának, Gálfy Sándornak 
kezéből kihullott az irótoll. Halálának 
tragikus körülményei mélyen megdöb-
bentettek mindenkit s a gyász eset 
nyomán azonnal megszületett az eszme,. 
hogy az elhalt férfiú sírjára emléket 
kell emelni. Az eszme valóra vált: 
Szentes város társadalma közadakozás 
utján emléket emelt az elhalt újság-
írónak. A síremléket 1910 évi szeptem-
29-én, halálának egy éves fordulóján 
fogjuk ünnepiesen fölavatni a refor-
mátus közép temetetőben. A síremlék 
avatás ideje délutáni fél 5 óra. Föl-
kérjük városunk közönségét, az el-
hunyt minden jóbarátját, ismerősét, 
hogy ezen a keg3reletes ünnepségen 
megjelenve áldozzék az elhalt emléké-
nek. Az ünnepségre az Ipartestület 
székházánál gyülekezünk, ahonnan dé-
lután 4 órakor vonulunk ki a teme-
tőbe. Az ünnepi beszédet: Sima László^ 
a „Szentesi Lapu főszerkesztője mondja: 
Szentes 1910 szeptember hó 25-én. A 
síremlék bizottság. 

— Kolera miatt betiltott vásár. Te-
kintettel arra, hogy a kolera mind nagyobb 
és nagyobb mérvben terjed, Moholon az 1910 
szept. hó 30-ára kitűzött országos vásár nem 
tartatik meg. 

— Elhalasztják az njoncok be-
vonulását . Ma délután 5 órakor az 
összes hadseregbeli orvosok bevonásá-
vaj értekezlet volt a hadügyminiszté-
riumban. A tanácskozáson nem kisebb 
jelentőségű dologról volt szó, minthogy 
az újoncok bevonulásának időpontját 
s kolerajárvány miatt elhalasztják. Lát-
nivaló ebből is, hogy a koleraveszede-
lem milyen nagy, milyen fenyegető; 
még a katonai szellem is, amely leg-
kevesebbet törődik az emberanyag testi 
épségével, megretirál a rettenetes ellen-
ség elől. 
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Egy pályázati kérvényből. A 
megüresedett vámszedői állás betöltése 
céljából meghirdetett pályázat mcst 
járt le. A beérkezett kérvények közt 
van egy, amelynek a következő részét 
szószerint közöljük! „2. Továbbá a 
megbízott tisztviselőnek 50 azaz öt-
ven korona fáradtsági jutalék dijat a 
szolgálatom átvételekor saját kezébe 
adnám, de ha talán ezen pályázatom-
mal célt nem érek is ezennel hálás 
tiszteletemet küldöm a távolból min-
den ijesmi ki szavazó Polgárnak, en-
gedelmet kérek ha valami sértő pontot ir-
tain ezen kérvényembe" alászolgája... 

Útépítési kérelem. Petrovics 
Soma és Bánfalvi Lajos együttes kér-
vényt nyújtották be a városhoz, amely-
ben a Villogó-utca folytatólagos bur-
kolását kérelmezik, azt hozván föl in-
dokul, hogy ez az utca vezet az evan-
gélikus és az izraelita temetőkhöz. 

— Sikkasztás a szoboszlói pos-
tán. Megírtuk 4 minap, hogy a hajdú-
szoboszlói postahivatalnál 6600 K.-át 
tartalmazó pénzeslevél rejtélyes módon 
eltűnt. A vizsgálat a lopás felfedezése 
után azonnal megindult, azonban még 
eddig nem derített ki semmit. A csend-
őrség mindazokat kihallgatta, akik a 
pénzeslevél elküldésével vagy további-
tásával foglalkoztak. Nagyváradról egy 
számtanácsos érkezett szoboszlóra s a 
legnagyobb eréllyel folytatja a vizsgá-
latot, melyet nehezít az a körülmény, 
hogy a postazsákot a vizsgálat teljesen 
érintentlenek találta. Komplikálja a hely-
zetet az is, hogy Striss Lajos posta-
mester a postazsák elküldésekor nem 
volt a városban s hogy a zsáklakat 
lezáró papír-szalagja a szokásos ellen-
őrző aláírással nem volt ellátva. Eddig 
kihallgatták Turi Károly posta kiadót 
Rapcsok János postakocsist, továbbá a 
csomagolás alkalmával a postán tar-
tózkodó Balla Gábor tanárjelöltet és 
Topli Nándor mozi-tulajdonost. Ezek 
levelet adtak fel ugyanabban az idő-
ben. A titokzatos ügyben három ol-
dalról folytaják a vizsgálatot. 

— Tűz a Nagyhegyen. Túri Tóth Já-
nos nagyhegyi 249 számú háza tegnap dél-
előtt ismeretlen okból kigyuladt és leégett. 
Az épület biztosítva volt. A kár ismeretlen, 

— Tilos a községek fölötti átre- Pontos járású órák, a legdivatosabb 
pülés. Már-már mutatkozik a léghajó- l é k s z

T
e J e k ' e»smert legolcsóbb bevásárlási for-

0 J ras Plager Miksa kossuth-teri muóras és ék-
zas es repüles hatasa a jogfejlődésre, szerész üzlete. Valódi ezüst és kina-ezüst 
amely az egész jogélet terén igen | aJándék tárgyak. Menyasszonyi és nászaján-
, '1 .. . . * ' * 1. * f . f* .„. dékok óriási választékban. Beszélő épek ren-
melyrehato változást fog eloidezni. — | d e s é s tűnélküli. Polhé lemezek. Törött arány 
Berlin város hatósága, valamint Bar-
denburg tartomány szigorú rendeletet 
bocsátott ki, amelyben hivatkozva a re-
pülés által okozható veszélyekre, ma-
gas birság terhe melett tiltja el a zár, 
helyiség feletti átrepülést. A büntetés 
szigora nem annyira maximálisan 60 
márkában kiszabható birságban rejlik, 
hanem abban, hogy a repülőgép ilyen 
kihágás esetén lefoglaltatik. 

— A haverda pör. A budapesti 
büntetőtörvényszék elnöke, Baloghy 
G v ö r r v dr m o s t állította nwr 3 7 n L ' I s z u n y e g e K e s iuggonyoK nagy vai • 7 ™ * áll í totta ö s sze a z o k - | á l l a n d ó n a g y r aktárpaplanokban, a 
toben esküdtbirosagi ügyek sorrendjet. 
Haverda Mariska, Vojtha Antal és Já-
nossy Aladár bünpörét október 6-án 
kezdi tárgyalni az • esküdtbíróság. A 
tárgyalás tartamára hat napot irányzott 
elő az elnök. 

— Magánmén vizsgálat. A köz-j 
tenyésztésre szánt magánmének vizs- j 
gálata november 4-én délelőtt 9 óra- i 
kor lesz a cédulaháznál. Ugyanaznap 
és ugyanott délelőtt fél 11 órakor a i 
teési és a fábiánsebestyéni méneket | 
vizsgálják meg. 

— Egy kis barátságos „Huszon-
egy" Szilágyi Bálint és Mezei Mihály I 
rendőrök f. hó 24. éjjel egyik vásár- j 
széli vendéglőbe őrjárat közben be ; 
mentek, ahol egy társaságot névsze-
rint id. Kiss János, ifj. Kiss János, 
Ugrai Antal, Kanász Sándor helybeli, 
Terék Mihály szolnoki illetőségű vas-
úti kalauzt egy kis barátságos „huszon-
egy" játszma közben meglepett. A 
rendőrök a „bank"-banjlevő 2. K. 66 f. 
elkobozták és nevezetteket tiltott sze-
rencse játék miatt följelentettek. 

— Az ökörltól katasztrófa utolsó ál-
dozata. Farkas József 25 éves ököritói lakos, 
az ököritói tűzvész utolsó áldozata, szomba-
ton a helybeli közkórházban két hónapi 
szenvedés után megi \ Farkasnak szülei és 
két testvére szintén a lüzvész áldozatai let-
tek. A szatmárnémeti kórházban a tűzvész 
alkalmával sérülést szenvedettek közül Far- i 

kas a nyolcadik halott. 

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, Schwarcz 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, himzett 
batiszt, madeire,himzés, 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, 
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Piaci árak. 
Ó buza mm. 9—9.20 frt. 
Új w 8.50—8.80 frt. 
Árpa mm. 5.50—5.60 frt. 

i Zab mm. 7.20 frt. 
Ó-kukorica 6.20—6.30 frt. 
Uj „ csöves 3.20 frt. 
Szalonna kilója 1.30 frt. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20 ss. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ÉS KIADÓVÁLLALAT. 

Eladó földek 
Szatmár megyében, Daróc község 
határában 370 hold kitűnő szán-
tóföld a rajta levő épületekkel 
kedvező fizetések mellett eladó. 
Bihar megyében, Keserű község 
határában 6 8 0 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 

726 

Beszorulásig 833 

va ló n a g y o n j ó l e g e l ő v e h e t ő b é r -
b e I. kerület, Kurcapart i -utca 52* 

Elsőrendű 
KOKSZ 

és 

porosz 
kőszén 

jutányosán beszerezhető 

Molnár Géza 
kispiactéri üzletében. | 

Ugyanott uj gabonás taur-
pelin és lenzsákok kaphatók 

W 
w 
w 
S» 
w 
w 
w 
w 
w 
* 

w 

« 

KISS J E N Ő 

RÓZSABIMBÓK 
EMLÉKEK DALOK G L O S S Z Á K 

most jelent meg 
kapható a Kálmán Nyomdában és 
a helybeli könyvkereskedésekben. 

FüZve 2 korona 

w 
Ft<zvc 2 korona 

w 

$ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

A Dr. 6 . SCHMIDT 
főtörzs és tiszti orvos-féle 

FÜLOLAJ 
gyorsan és alaposan gyógyít 
Időszakos süketséget, fülfájást 
fülzúgást és nagyothallást még 

Idült esetekben ls. 
C S S i K s S 

Eggycdül kapható 

GROSZ NAGY FERENCZ 
GYÓGYSZERÉSZ 

| DEBRECEN 
Kossnth-ntca 8 szám. 



6. oldal. SZENTESI LAP 165. szám. 

Hirdetések felvétetnek 
a lap kiadóhivatalában 
Kálmán Nyomda Szen-
tes Br. I larueker-utca 8 

APRÓ HIRDETÉSEK 
Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában 
Kálmán Nyomda Szen-
tes Br. Harucker-utca 8 

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

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

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket 
javításokat, fejeléseket a legjutányosabb 
áron, I. ker. Tőrs-Kálmán-utca 1. sz. 

Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Részvényesek figyelmébe! 
helybeli takarék részvényeit megveszem 

a legmagasabb árban. Pollák Géza. sao 

Vince Imre 
Pálinkafőző II. ker. Rákócy Ferenc-utca 
124 sz. elatt elvállal mindenféle pálin-
kafőzéseket feliből vagy pénzért sz Iva 
cefre hektója 6 kor. Törkölyt feliből 

vagy pedig 4 kor. hektónként. 834 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj, 
Fazekas Antalhoz 1, ker, Tóth József-utca 46 számTüz 

biztositások legolcsóbban felvétetnek, 482 

Kása Sándor 
ajánlja m é s z , c e m e n t , t ű z i f a é s SÓ raktárát különö-
sen építkezők és kőmivesek figyelmébe. Miaden nagyobb 

vételt házhoz szállít. 580 

Kiss József 
pálinka főző vasúti állomás mellett sa-
ját udvarán szép egyenesen szegni való 
nád van eladó. Kisöstön főtt saját fő-
zésű pálinkája zárt üvegekben szintén 
eladó, Bercsényi-ut II. kerület 2. szám 

alatt. 828 

30 hold feles földet 
keresek jó minőségűt lakással takarmány-
nyal együtt három vagy öt esztendőre 

cim a kiadóhivatalban. 839 

NYOMDÁSZ TANONCNAK özv Papp Sándornénak. 

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

B U D A P E S T , 
Zrlnyi-u. 1. Gr««cl,„m pfUot*u 

Telefon 

Külön osztály ingatlan birtok fő-
városi házak vételére, eladására, 
cserére. - Ezenkívül mindennemű 
ügyben 5 kor. előleges beküldése 
ellenében útbaigazítást, felvilágosí-
tást ad. E célra külön informatios 

osztálya van. 
I^írnit^bizhatóbh válluliu. 

Elsőrau^A ajánlatok. 
VálaH/bélyog-. 725 

felveszünk legalább 14 
éves jómagaviseletű ér-
telmes, egészséges fiút. 

A szülők tájékozása végett megjegyezzük, hogy nyom. 
dánkban a gépmester fizetése 14 a szedőé 15 frt. hetenként 

A tanonc lehet szedő 
vagy pedig gépmester. 

K Á L M Á N N Y O M D A S Z E N T E S . 

I. ker. Bartha János-utca 15. sz. háza 
eladó. Értekezni lehet a helyszínen a 
tulajdonossal özv. Papp Sándornéval. 826 

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

19 sz. alatt. 741 

GATÉREN (Ceongrád 
mellett) az állomástól tix perere 

500 hold 
a legjobb minőségű s z á n t ó f ö l d 
már 5 h o l d a s parcelákba kedve-
ző fizetési feltételek mellett eladó. 

A vételár 2 / 3 - a d része 
bankkölcsön. 

Bővebb felvilágosítást ad mindenkinek 

L ö w y é^ Lengyel 

irodájában SZENTES, 
(uj csendőrlaktanya mellett.) 807 

i n ¿¿m 

Kálmán Nyomda 
Telefon: 

20 
m • B lü E m 

Szentesen Telefon: 
20 

m 

Bl legolcsóbb áron készit • 
Meghívókat bálakra 
vagy lakodalmakra 

Névjegyeket 
Gyászjelentéseket a 
legrövidebb idő alatt 

• • • • • • 
• • • • • 
• • • 

Levélpapirokatjbori-
tékokat, számlákat 

Táblázatokat 
Csinos, diszes üzleti 
nyomtatványokat 

Hirdetni pedig csakis itt érdemes! ® • 
S3 kfl 

m 
• a 

KAlmán nTimda S?#rt«« 




