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Tőkeszaporodások 
Még a laikusoknak is feltűnhetett, 

hogy az utóbbi időben nagy pénzin-
tézeteink sorra emelik tőkéjüket. Azt j 
kellene hinni, hogy ez a tény, köz-
gazdasági konstellációink izmosodását 
jelenti. 

Mert minden egyes esetben azt ; 

olvashattuk az illető intézetek igazga- j 
tósága nak javaslataiban, melyekkel a 
tőkeemelést indokolták, hogy az intézet 
üzletköre annyira megbővült, hogy 
immár nagyobb üzleti forgó tőkére 
van szüksége. Hát ez igen örvendetes 
jelenség volna, hogy a nagy pénzin-
tézetek altal közvetített anyagi segély-
források elégteleneknek bizonyultak az 
ipari élet további hathatós fejlesztésére, 
más szóval : ha az ipari fellendülés 
a pénzintézetek forgalmával lépést tar-
tana. 

De nincs ugy, sőt éppen ellenke-
zőleg áll az eset. A pénzintézeteknek 
dehogy is iparunk fokozására kell a 
pénz, csakis a banküzletük forgalmát 
élénkítik vele, ama banküzletét, amely 
nem ipari vállalkozások kezdeménye-
zését és foganatosítását segiti elő, ha-
nem a már meglevő ipari vállalatok-
ból él, azokon nyerészkedik és s ve-
lük kötött, nekik busás hasznot hajtó 
üzletekből fizeti a nagy osztalékokat 
és helyez milliókat és ujabb milliókat 
a mindenféle cimű és nevű tartalék-
alapokba. 

mégse képezheti kétely tárgyát, hogy 
a tőke kamatozása igen sok fejtörést 
okoz a pénzintézetek vezetőinek, kik-
nek az a feladatuk, hogy az intézet 
üzletkörének nagyobbodásával nemcsak 
a jövedelem szaporítását, hanem az 
intézet szilárdítását is előmozdítsák. 
Ok tudják, mily keserves feladat ez, a 
banküzlet kiterjesztésével, s egyedül 
csak ezzel elérni, 

Mindennek daczára mégis fáznak 
attól a gondolattól, hogy az intézet üzlet-
körét ipari vállalkozásokra is irányítsák, 
holott több olyan pénzintézetünk van, 
melynek alapszabályszerü, sőt egyesek-
nek törvényezikkek által is előirott ren-
deltetése volna, az ipart anyagi eszkö-
zökkel támogatni. Ennek a feladatnak 
azonban csak mellékesen felelnek meg 
s főleg banküzletekkel foglalkoznak. 

Csalódunk, ha azt hisszük, hogy 
felemelt tökéknek egy részéből az ipar-
nak, különösen a kisiparnak fog valami 
jutni. Pedig ez nemcsak az iparnak, 

séges és természetes kibővítésére, vala-
mint tőkéjük gazdag jövedelmezésére 
fordítanák ? 

Panaszkönyv. 
Igen tisztelt szerkesztő úr! 
Tegnap délelőtt ugy 10 óra tájban el-

mentem Sarkadihoz cementet vásárolni. Mi-
kor jövök hazafelé, hát a talicskát kint tol-
tam a kocsi uton, először azért, hogy ugyan-
akkor láttam, amint egy rerídőr megszóllitott 
egy embert amiért a járdán tolta a talicskát, 
másodszor pedig azért, mer olvastam az új-
ságba, hogy a kapitány ur szigorúan meg 
bünteti azt, aki a járdán tolja a talicskát. 
Csakhogy majdnem megjártam. Utánnam 
jött a kocsi uton két fuvaros kocsi. Én ezt 
látva kitértem egész az út szélére, mert a ko-
csik az út közepén gyüttek. De ahelyett, 
hogy a kocsik tovább mentek volna az ut 
közepén, rám hajtottak mind a ketten és né-
kem csak annyi időm volt, hogy az ut széli-
ről leugorhattam a sárba. Ha le nem ugrok, 
a lovak el taposnak, mint ahogy a talicská-
mat a kocsi el is ütötte, és kiborult belőle 

hanem maguknak a pénzintézeteknek is | minden. Én kérdeztem a második kocsin ülőfu-
kivánatofc volna mert biztosabb és jöve- I varostól, hogy hogyhijják azt az embert, aki-
delmezőbb tőkebefektésnek bizonyulna 
mint a sokszor nagy rizikóval járó bank-
üzlet . 

A kisipar fellendítése nagy nemzet-
gazdasági köt elese ge minden igaz hazafi-
nak. A kisipar évek óta tartó tervszc le-
nyűgözése tudvalevőleg semmi üuvös 
eredményt nem produkált. A lakosság 

De ezek a tőkeemelések még csak 1 milliói szenvedtek alatta, anélkül, hogy 
azt sem jelentik, h o g y a magyar pénz-
ügy a konzolidáció jegyébe lépett. Nem 
jelenti azt, bogy a nagyobb tőke na-
gyobb kamatozást fog elérni. Mert 
tármennyire tagadhatatlan is, hogy a 
nagy pénzintézetek szénja renduen van, 

közgazdaságunknak ebből haszna lett 
volna. 

Nem volna-e helyes, ha a tőkeeme-
lések révén befolyt sok millió koronából, 
néhány milliót a kisipar felsegélyezésére 
és egyúttal a bankok üzletkörének egész-

engem el akart üttetni, mire azt felelte, hogy 
minek mék a kocsi uton. Hát kérem a jár-
dán nem szabad tolni a tajicskát, mer meg-
büntetik az embert, a kocsi uton meg azér 
nem lehet, mer eltapostatják a fuvarosok. 
Ha a főkapitány ur rendeletet bocsájtott ki, 
hogy a járdán nem szabad tajicskával járni, 
jó lenne ha gondoskodna arról is, hogy a 
kocsi uton ilyen járművel haladó közönség-
nek a testi épsége is meg legyen védve, s 
ha ilyen eset előadja magát, legyen rendőr 
aki fülön csipi az olyan alakokat aki at 
emberre szándékosan rá hajt. 

Egy öreg embtr. 

Tekintetes Szerkesztő úr! 
A múlt hó 15-én Szentesről 214-en 

mentünk ki Szerbiába kubik munkára. Szer* 

a Szentes-Vidéki Takarék aj palotájában. 
Külön osztályban elhelyezett kész férfi-, női és gyermekruha raktárát úri 
szabósággal bővitette ki, ahol mérték után a legdivatosabb, föltétlenül 
elegáns szabással készit megrendelésre úri ruhákat. Az itt rendelt ruha 
kevesebbe kerül, mintha azt a fővárosból, esetleg vidékről szerzi te, 
mégis jobban áll, mert alkalom van fölpróbálni és a testálláshoz szabni. 

za szentesen 
Kész férfi-, női és gyermek ruha-
raktár. — Angol úri szabóság. 
Legnagyobb raktár angol, homes-
pum és belföldi divatkelurfkbcl. 

Szabászom a legujabt d'vatu 
mintákkal házakhoz is ki-
# megy mértéket venni, i 
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munkásokkal ily cudarul bánnak, nagyon jól 
tenné a főispán ur, ha in,é/kedne, hogy az 
ott nyomorgó munkások legalább kényszer-
útlevelet kapjanak a consulátusi hivataltól és 
hazajöhessenek, nehogy szánalomra méltó 
helyzetük esetleg biinbe sodorja őket. 

A lapban való közlésért tek. szerkesztő 
urnák őszinte köszönettel 

A Szerbiából hazajött 
kubiktnunkások. 

ződésünk, melyet itt kötöttünk biztosított is 
a mirészünkre mindent, de mikor ki értünk 
Szerbiába és dologba fogtunk, szomorúan 
kellett tapasztalnunk, hogy be vagyunk csapva. 
Legelső sorban is mikor oda mentünk, guny-
hókat építettünk, aminek a költségeit a vá' 
lalatnak kellett volna viselni, mert a szerző-
désben az van, hogy a gunyhó építéshez 
szükséges deszkát, lécet és szöget a vállalat 
tartozik adni ingyen. Hát adott is, de ala-
posan meg is fizettette velünk. Mikor pe-
dig munkába léptünk, szerb munka felügye-
lőket adtak mellénk, s azok olyan dolgot 
követtek el velünk, amire megint csak mi 
fizettünk rá. Olyan földet hordattak el velünk 
amelyik a töltéshez nem volt jó. Mikor mink 
erre figyelmeztettük, ők azt felelték, hogy 
ugy van parancsolva, és onnan. Mi hordottuk 
tovább. Mikor aztán kijöttek a munkát meg-
nézni, az oda hordott földett vissza akarták 
velünk hordatni, amiért azonban nem fizet- j Az ^rad közelében levő Szemlak 
tek volna. Ebbe mink nem egyeztünk bele, | község lakossága egy földbirtok eladása 
amiré aztán .fogadtak öt szerb munkást, akik m j a t t fellázadt. Szemlak határába van 
elhordották a földet körülbelül 1—2 óra alatt ugyanis a közoktatásügyi minisztérium 

1 1 i i *< 

Forrongás 
Aradmegyében 

Nzemlak 
oNtroin-
állapotban. 

amiért aztán le vontak tőlünk 8 koronát. 
Azután pedig az ott levő mérnök ugy mérte 
fel a földet,'hogy a gödörnek a legalacsonyabb 
részét mérte csak, a magasat pedig nem. 
Kértük, hogy a magasabb részét is mérje 
meg, mire azt feielte, hogy „ne tanítsuk őtet" ! 
Neki 32.000 koronába van a tudománya, csak 
nem fog ő tőlünk tanulni! 

Hát mi közünk nekünk ahhoz, hogy a 
a mérnök ur tudománya mennyibe van, mink 
csak élni akarunk, mert mikor a mérnök ur 
felmérte a gödröt, mink is felmértük és 150Q < 
volt több mint, ahogy a mérnök fel 
mérte. Mi követeitök a 150Q1 töbletnek a 
kifizetését de nem kaptuk meg. Elmentünk 
aztán a konzulátushoz, hogy elégtételt sze-
rezzünk magunknak, de ott elutasítottak azzal, 
hogy Ausztria-Magyarországnak nincsen keres-
kedelmi szerződése Szerbiával és ő nem tehet 
semmit, s hogy a Magvarországon kötött szer-
ződések ott éppen semmit sem érnek. 

Azonkívül pedig mikor a töltésre hord-
tuk a földet, nem engedték a talicskát a 
pallón tolni, hanem a hordott földön, hogy 
az taposódjon, mikor pedig le volt taposva, 
akkor meg felásatták velünk, azt mondván, 
hogyha le van taposva nem ragad össze a másik-
kal. Fizetnij pedig nem igen fizettek, ugy, 
hogy kénytelenek voltunk a munkát ott 
hagyni, ha csak azt nem akartuk, hogy éhen 
vesszünk és 40 el is jöttünk haza, de ugy, 
hogy akinek volt még innen hazulról vitt 
pénze, attól kölcsön kértünk, de ho>:y majd 
mikor birjuk megadni, azt a fene tudja. 

Tekintve azt, hogy a Szerbiába kiment 

tulajdonába tartózó több földbirtok, 
amelyeket mostanában akartak érté-
kesíteni. 

Az eladást versenytárgyalás utján 
akarták végrehajtani, minthogy a szem-
lakiaknak egyáltalában nincs földjük, 
a lakosság nagyon szegény és állan-
dóan nagy számben vándorol ki Ame-
rikába, a szemlakiak jóleső örömmel 
vették tudomásul, hogy alkalmuk lesz 
olcsó pénzen jó földet venni. 

Ezt az örömet meghiúsulással 
fenyegette egy nagy pénzzel rendel-
kező konzorcium, amelynek néhány 
tagja Szemlak m lakik. Ezek azt han-
goztatták, hogy ők fogják megszerezni 
a birtokokat, mert nagy protekciójuk 
van. A lakosságot ezek a híresztelések 
anynyira felizgatták, hogy zavargás 
tört ki. 

A forrongok elkeseredésükben több 
ablakot bezúztak, s egy bérlő is meg-
emlegeti a viharos vasárnapot, azt meg-
támadták és elverték, 

A szolgabíró sietett föl Buda-
pestre, hogy a minisztériumban tanács-
kozzék a helyzetről. A nép nagyon 
el van keseredve, az izgalom tovább 
forr, s tanácsos volna, hogy a szem-
laki földéhséget bölcsen és humánusan 
csillapítsák le, mert elég ok van az felkelt

 k u t y á j á h o z s z ó i : 

elkeseredésre. A legutolsó négy év alatt 
409 család vándorolt ki Szemlakról. 

Aki valamit tud, lát, vagy hall: 
mondja el a Szentesi Lap szerkesz-
tőségében, vagy irja meg levélben. 

A Szentesi Lapnak mindenki 
munkatársa. 

Ügyesbajos dolgokban minden-
kinek ingyen felvilágosítást adunk 
a szerkesztőségi irodában: Kálmán 
Nyomda, Harucker-utca, Stark-féle 
ház. 

Elkobozott tej . A tegnapi na-
pon a rendőrség Dunás Imréné Fábiáni 
lakostól 2 kanta gyanús tejet elkobzott. 

— Nagy ékszerlopás. A szentesi rend-
őrséghez Hamburgból a következő értesítés 
érkezett: November 10-án délután a Berg-
strasse 25 sz. a. Timm-féle ékszer üzletbe 
eddig ismeretlen tettesek betörtek és onnan 
165.564 márka értékű ékszert elloptak. A 
tettesek a lépcsőházból feltört ajtón keresz-
tül felmentek egy, az első emeleten lévő 
himző üzletbe, annak a padozatát feltörték 
és ugy jutottak be az ékszer üzletbe. A ham-
burgi rendőrség megkeresést küldött az ösz-
szes magyarországi hatóságokhoz és a tette-
sek kézrekeritője 5000 márka jutalmat kap. 

— A beszé lő kutya. Balthazár mester, aki 
szombaton és vasárnap varázslatos mutatványaival mog 
fog jelenni a Tóth József szinház szinpadján, nemcsak 
mint bűvész, hanem mint hasbeszélő is kiváló. Vele 
történt az alábbi eset. F.gy vendéglőbe tért be Néró 
kutyájával. Asztalhoz ülve, szolgálatkészen sietett hozzá 
a pincér. 

— Kérek egy rostélyost, — 
mondá. 

— Én is, — hallatszott a kutyától, aki a bűvész 
mellet levő székre ült. 

— Egy uborkával, — toldja meg Balthazár. 
— Nekem is, — ismétlé a kutya-hang. 
A pincér, aki sok jóizü ötletéről ismerte vendé-

güket, nem ütődöt meg a különös rendelésen és telje-
siteni távozott a kívánságokat. 

A szomszéd asztalnál több vidéki módos atyatt 
figyelte a beszélgetést s az egyiknek különösképpen fel-
tűnt a beszélő kutya. Odamegy Balthazárhoz s megszó-
lítja : 

Nem adná el nekem azt a kutyát. 
— De igen, miért ne, ha jól megfizeti. 
— Mi az ára ? 
— Kétszáz forint. 
— Ali az alku. 
— Mielőtt azonban megvenné, valamire akarom 

figyelmeztetni. 
— Mi az ? 
— A kutya nem beszél mással, csak velem. 
— Nem hiszem, ha magával beszél, velem is 

fog szóba állni, és letette az összeget. Most Balthazár 

Neró ! most uj gazdád lesz, eladtalak viseld 
jól magad ! 

— Ha gazdám eladott másnak, ezentúl egy szót 
sem fogok beszélni 

És hogy a kutya többet nem beszélt, mindenki 
elhiszi, ki ezen történetet át olvasta. 

- ^ 

Elsőrendű 
KOKSZ 

és 

porosz 
kőszén 

jutányosán beszerezi . tó 

Molnár Géza 
kispiactéri üzletében. | 

Ugyanott uj gabonás taur-
pelin ó c lenzsnkok kaphatók 

Páratlan jó az orosházi 
Gémes-féle házikenyér! 
A Gémes-féle hengermalom Orosházán 
újonnan felépült és teljes üzemét meg-
kezdte. A n. é. közönségnek így ismét 
módjában all a legjobb és legfinomabb 

orosházi h e n g e r m a l m i lisztet, 
valamint az országban legelsőnek el-
ismert ée több izben kitüntetett orosházi 

Gémes féíe házikenyeret 
a régi, zamatos, jóízű minőségben Szen-
tesen nálam beszerezni. A Gémes-féle 
házi kenzér azért páratlan, mert tiszta 
búzalisztből készül igy a legtöbb táp-
erővel bir s nem is könnyen szárad. 

De csak az a valódi, 
melyen a Gémes név 

rajta 411. 
K ő r j o n ONttkiN 
CíÉMESféle 
11 a x i k c i i y o r e 1 ! 
Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak, 

Hengermalmi liszt 
11 k r t ö l feljebb. 

Tisztelettel 
W E I N B E F G F . R 

G Y U L Á N É 

| Elsőrendű 

KOKSZ 
v a l a m i n t 

P O R O S Z 
KŐSZÉN 

bármily mennyiségben 
kapható 

Auslánder Sándor 
üzletében 

(Br. Harucker-utca. 
M e g r e n d e l é s e k h á z h o z 

szá l l í t ta tnak . 



192. szám. SZENTESI LAP 3. oldal. 

Szentesen a Tóth József szinházban 
szombat ós vasárnap, november hó 12 ós 13-án este 8 órakor. 

3 BALTHAZÁR ESTD 
Teljes felszereléssel és uj műsorral. 
Aladin csodalámpája, A megbűvölt to-
ronyóra, Az ördög pílnlái. Teli Vilmos 
mester lövése, A beszélő bábok és a 
fényes 16 változatos számú műsor. 

HELY ARAK Páholy 7 és 5 K, zártszék 2 
K1K 60 f. l K 20 f. állóhely 80 f., diák 
és gyermekjegy60f.,karzati ülő60f.,ál-
ló 40 f. Jegyek előre válthatók az előadás 
napján d. e. 9 12, este 7 órától kezdve 

uwsir jv^m^o^'V*^ 
Kolos tor i é l e t . A pétervári papi 

akadémia számvevőjét Uspenskit, 13000 | 
korona elsikkasztása miatt tizenhat havi j 
fogházra ítélték. A tárgyaláson kitűnt, ; 
hogy Uspenki a pénzt a kolostor szer-
zeteseivel elkártyázta és eltivornyázta 
és hogy ezeken a kolostor falain belül ! 
rendezett tivornyákon az apácák is j 
résztvettek. 

— T á n c m u l a t s á g a vásárszéli Ma-
gyar Huszár vendéglőben. 1910. Nov- j 
ember hó 13-án, Sebők Pista teljes | 
zenekarának közreműködésével tánc- j 
vigalom lesz, melyre a mulatni vágyó j 
ifjúságot t. meghívja: Bartuc Lajos i 
vendéglős és a rendezőség. Belépődíj : 
6 0 fillér, — Kezdete fél 8 órakor. 

— Tanitógyüles . A csonarádme-
gyei tanítók tiszántúli járásköre folyó | 
évi gyűlését november hó 14-én dél-
előtt 10 órakor Szentesen, az izr. isk. | 
nagytermében tartja meg. — Ennek 
főbb tárgysorozatai: Mintatanitás és 
annak megbirálása. Tárgy: nyelvtan, 
Ill-ik oszt. Tartja: Földes Samu szen-
tesi tanító, Az iskolai mulasztásokról. 
Értekezés. Tartja: Vida Lajos szentesi 
tanító. A számolás-tanítás módszerének 
problémája az elemi iskola 1-ső osztá-
lyában. Értekezés. Tartja: Lakos Jó-
zsef szentesi tanitó. Tisztújítás. 

— Cifra világ lesz. . . Ez a fer-
tályi adó november 15-ig kamatmen-
tesen fizethető, hát elő a bugyellári-
sokkal, m e g a strintli szárukkal, oszt 
szurkoljuk ki az adót, mert aki a fenti 
napig nem fizet, arra cifra világ l e s z . . . 
— igy mondja a szigorú adóügyi 
tanácsnok ur. 

A ¿athollkus kor bálja. Kap-
tuk a következő meghívót: A Szentesi 
Katkolikus Kör 1910. évi november 
13-án, saját helyiségének diszes terme-
iben, az első magyar zenekar közremű-

ködése mellett házalapja javára jótékony-
célu zártkörű Erzsébeti mulatságot ren-
dez, melyre t. cimet és hozátartozóit 
tisztelettel meghívja a Rendezőség' Belé-
pődijak: személyenkint 1 korona 20 
fillér, család (három személyre) 3 ko-
rona. A mulatság kezdete este fél8 óra-
kor. Felülfizetéseket köszönettel foga-
dunk és hirlapilag nyugtázunk. 

Mesemondó délután. A szen-
tesi ovodások f. évi november 13-án 
a Tóth József szinházban mesemondó 
délátánt tartanak, melynek műsora a 
következő: 1. Üdvözlő. Elmondja. 
Veisz Klárika. 2. Cimbalom szóló. 
Előadja; Papp Béla VII. o. főgymn. 
tanuló. 3. A kis karmester. Éneklik az 
ovodások. 4. Mesét mond Misztrik 
Károlyné urnő. 5. Játék. Előadják: 
Széli Katóka, Kenyeres Róza, Biró 
Klárika és Marsi Maca. 7 Fűzértánc. 
Lejtik : Várady Sárika, Kovács Mariska, 
Eisler Rózsika, Papp Erzsika, Stammer 
Ilona, Németh Margit, Komáromy Gi-
zike és Ilona, Eisler Sárika, Dömsödi 
Ilonka, Eisler Juliska, Forgó Kata, 
Bóné Irénke, Tóth Emiké, Nagyiván 
Mariska, Berger Juliska, Schvarcz Ma-
riska, Várady Erzsike, Papp Sárika, 
Papp Aranka, Lakatos Gizi, Vecsery 
Teruska. 8. A drótostót. Magánjelenet: 
Előadja: Práznovszky Gyula. 9. Ma-
gyar népdalok. Előadja: az ifjúsági 
zenekar. A zenekar tagjai: Kociszky 
László VII. oszt. Briher István III. 
oszt. Csőreg László, Ibolya Antal, 
Várady László, Kovács Andor, Szarka 
István, Frank Sándor, Lukács Ferenc, 
Krisztiáni István, Bittenbinde György, 
Zsoldos Ferenc, Boncos Miklós, Papp 
Béla. Helyárak: páholy 4 kor. I rendű 
tamlásszék 1 kor. II rendű 80 fill. 
III rendű 6 0 fill. állóhely 40 fill. kar-
zati ülőhely 40 fillér karzati állóhely 
2 0 fillér. Jegyekre előjegyezni lehet í 
Bóné Antalné óvónőnél. 

Menyasszonyok figyelmében. Min-
den komoly menyasszony mielőtt elhatározza 
magát a legkomolyabb lépésre, a házaságra, 
meggondolva teszi mielőtt örök életre leköti 
magát, és a boldogító igent ki mondja vőle-
gényének és kell hogy minden befolyás és 
Jábeszélés nélkül határozzon tehát és ugy a 
kelengye bevásárlásnál sem kell hallgatni a 
hangzatos hirdetésekre és Ígéretekre, sem pe-
dig a külső pompára, hanem minden rábe-
szélés és vétel kényszer nélkül tekietsék meg 
Schvvarcz Antal divatáruházát (a Lutherá-
nus templommal szemben), ahol miden cikk-
ben a legjobb minőségű és a legdivatosabb 
izlésii áruk nagy választékban kaphatók a 
legszolidabb és a legolcsóbb árak mellett u. 
m. valódi hazai és angol kostüm kelmékben, 
divat szövetekben és bársonyok, flanelokban, 
barchetokban, plűs, berliner, sál és selyem 
kendőkben, továbbá posztó és plüs ágygarni-
turákban, csipke, posztó és plüs függönyök-
ben, mindennemű szőnyegekben, hímzett vá-
szon, damast ágy és asztal teritőkben, papla-
nokban, és még számos itt fel nem sorolt ösz-
szes divatcikkekben. Meggyőződés szerezhető 
egy próba vasalással. Pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálás. 684 

— 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 fépek ren-
des és tűnélküli. Polhé lemezek. Törött arany 
és ezüst beváltás. Külön óra és ékszer javító 
műhelv. 790 

Közgazdaság. 
Piaci árak. 

Buza mm. 10—10.20 frt. 
Kukorica * 3— frt. 

„ zsákja 1.20—1.30 frt. 
Árpa mm. 5.20—5.80 frt. 
Zab mm. 6—6.50 frt. 
Rozs „ 6—6.20 frt. 
Szalonna kilója 1.20— 1.30 frt. 

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20 ss. 
Kiadótulajdonos : 

KÁLMÁN NYOMDA ES KIADÓVÁLLALAT. 

A hirdető kereske-
dő, iparos, egyszó-
val mindenki, aki 
az újság hirdetési 
rovatát igénybe ve-
szi, nemcsak az* kí-
vánhatja, hogy hir-
detése megjelenjen 
az újságban, ha-
nem megkövetel-
heti, hogy hirdetése 
olvashatóan, szép 
formában szedve 

lásson napvi-
¿* l á g o t . ,* 

Ezen jogos igényeknek a 

SZENTESI LAP 
politikai napilap fokozott 
mértékben tud te l jesen 
¿fi megfelelni, mert a 

Kálmán Nyomda 
és Kiadóvállalat 
nyomdája a legmodernebb 
vágást* s a legváltozato-
sabb fajtájú betuanyaggal 
¿fi van felszerelve, ¿fi 

mmm 
H R S 

Alapí tás i é v Í 8 7 t . 
T e l e í o n s z á m 2 0 . 

b 

A „Szentesi Lap" 
hirdetés szedői való 
ságos művészettel 
kezelik a rendelke-
zésükre áíló mo-
dern technikai esz-
közöket s redmé-
nyezi azt, hogy a 
„Szentesi Lap" ha-
sábjain megjelenő 
minden egyes hir-
detés érvényesői s 
a hirdető félnek 

8 l Í F ] m e 8 h o * * a a 

Játszva 
kereshet 

n a p o n k é n t 
2 * 3 k ö r ö m i t 

l m f i i } 

SZENTESI LAPOT 

kibánt s ikert . | Felnőtteknek is 
( b i z t o s kereset. 

a á n d j n ! a 

J e l e n t k e z z e n a 
kiadóhivatalban. 



4. oldal SZENTESI LAP 199. szám. 

f Apró hirdetések. ; 
j Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában T 

Kálmán Nyomda Szentes Br. Harucker-utca 8. , 

Kardos István 
I. ker. Bathányi-utca 13 sz. háza sza-
bad kézből eladó. Értekezni lehet a 
helyszínen vagy pedig a vármegye ház-

nál a tulajdonossal. m 

Kása Sándor 580 
ajánlja mész só, fa és kőszén, koksz tűzifa 
raktárát Vörösmarty-u. 1 szám alatt. 
Kissebb mennyiséget is a házhoz szállít. 

Eladó ház. 
Sziirszabó Nagy Imre-utca 12. sz. ház j 
E Hztibud k o z b ö l e l i u l ó . 
Értekezni lehet a fenti sz. alatt a tulajdonossal J 

Végtelen bosszúságot 
okoz egy silány varrógép, 
pedig könnyű az orvoslás: 

át kell cserélni 

Pfaff-géppel 

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

Tűzbiztosítások legolcsóbban felvétetnek. 482 

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

Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Téli Dánielnek 
a vekerháti tanyáján egy kazal buza 
szalma, egy kazal árpa szalma egy 
bogja zab szalma eladó. Értekezni lehet 
III. ker. Lakos-utca 15 sz. ugyanezen 
számú háza is eladó több akácfa derék 

is van eladó. 914 

£ 

Ezzel vége a kellemetlenségnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
egy egész hosszú életet szolgálnak ki . 
Az eredeti Pfaff-gépek részletre is kaphatók: 

TÉBY LAJOS 
varrógép kereskedő és mechanikusnál 

Kecskemét, III. Kohárí-utca J94. sz. 
Szentes és vidéke részére árjegyzéket ren-
delkezésre bocsájt és szívességből rendelé-
seket bármikor felvesz és azonnal közvetít 
H . S Z A B Ó LAJOS, B Á N Y A I J. U T Ó D A 
ahol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 

. t ű k , alkatrészek és olaj állandóan kaphatók. 

Hirdetmény. 
A sóháznál lévő különféle hasz-

nált anyagok úgymint padok, székek, 
ócska kályhák, különféle vasak, gipsz 
öntvények, ócska ajtók stb. fo lyó évi 
november hó 14-én délelőtt 9 órakor 
kezdődőleg a helyszínén tartandó nyil-
vános szóbeli árverésen azonnali kész-
pénzfizetés mellett el fog adatni. 

Szentes, 1910. november 6-án. 

K a l p a g o s 
«24 gazdasági tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon birtokosokat, 

kik a folyó évben vétel, csere, örökö-
södés, osztályos egység , vagy bármi 
más cimen, föld vagy házbirtokot sze-
reztek, hogy ezen körülményt a szer-
zett birtoknak a földadó nyilvántartás-
ban átíratása iránt a városi birtoknyil-
vántartói hivatalban (tula-kurcai köz-
gyűlési terem) ha m é g eddig be nem 
jelentették volna legkésőbb 30 nap 
alatt okvetlen jelelentsék be, a bejelen-
tés alkalmával a birtok szerzésre vo-
natkozó okiratok: adás-vételi szerződés, 
csere szerződés, osztályos egyesség, 
telekkönyvi végzés stb. ugyan ott be-
mutatandók. 

Szentes, 1910. október hó 26-án. 

Dr. Máteffy 
909 polgármester. 

Ká! mán Nyomda 
Telefon: 

20 Szentesen 
ü legolcsóbb áron készít 

Telefon: 
20 

: Meghívókat bálakra 
: vagy lakodalmakra, 

Névjegyeket 
• 

; Gyászjelentéseket a 
: legrövidebb idő alatt 
%... 

• • • • 

• < Levélpapírokat, bori- i 
| tékokat, számlábat, : 
: Táblázatokat \ 
j Csinos, diszes üzleti: 

nyomtatványokat : 

Hirdetni pedig csakis itt érdemes!" 
S i « ! 

IS ifl 

KAlmán Nyomda Szentes 




