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V árosi dolgok. 
Ma holnap eltemetjük az Ur szü-

letése után való 1910-ik esztendőt amely 
jelentőség dolgában Szentes város tör- j 
ténetében egyik legelsőrangúbb esz- j 
tendő marad minden időkön át. Ha t 
az ember elmélkedni kivánna a dolgok | 
fölött sok árkus papirost írhatna tele j 
és a legkülönbözőbb néző pontokról j 
kommentálhatná az eseményeket. Nem 
célom azonban hosszú lére eresztett 
cikket irni, még kevéssé krónikás föl-
jegyzéseket csinálni az év történeté-
ből, csak nagyvonásokban kívánok 
néhány a homloktérben álló, dologról 
megemlékezni. 

Ez az esztendő Szentes városra 
nézve az építkezések esztendeje. Műút 
építés, városháza építés, jarásbirosági 
építkezés. Korszakalkotó három dolog 
a város históriájában. 

Műút hálózatunk kibővítése által 
a közlekedési viszonyokat a város 
belsőterületén elsőrangúvá tettük. Az 
alföldi városok közül pedig egy is 
aligha dicsekedhetik ilyen egységes és 
szigorúan rendszeresen megalkotott műút 
hálózattal, mint a mi városunk. 

A folyamatbí n levő városháza 
építkezés az 1878 óta folyton kisértő 
nagy kérdést, hogy a városnak magá-
hoz illő hajléka legyen, oldja meg 
szerencsésen s az építés alatt álló pa-
lota nem csupán a városnak leend 
díszére, hanem egyik legszebb városi 
székház lesz az egész országban. 

A járásbíróság uj épülete, amelyet 
a város az állammal kötött szerződés 
értelmében létesít elvitathatatlan köz-
szükségletet elégít ki s mommentális 
szépépülettel gyarapítja a várost. 

A sok építkezésre, a nagy épít-
kezésekre azenban sok pénz kell. A 
helyet azonban az, hogy a városnak 
nincsen sem sok, sem kevés pénze, 
az építkezések tehát kölcsön pénzből 
történnek. Hogy azenban az ujabb 
kölcsönök a város pénzügyi helyzetére 
nincsennek bénitó hatással, annak ki-
rzárólagos és egyedüli oka a városi 
háztartás szigoráan reális alapra tör-
tént berendezése a meglevő jövedelmi 
forrásoknak a lehető legjobb és leg-
tökéletesebb kihasználása által. 

A nagy építkezések költségei azon-
ban még máig uincsennek fundált köl-
csönnel födözve, mert a budapesti 
pénzintézetek a kétmilliós beruházási 
kölcsönre tett ajánlatukat a megválto-
zott pénzviszonyokra tekintettel visz-
szavették s igy a város egyeglőre 
kénytelen függőkölcsönökkel operálni. 

A függőkölcsönöket a szentesi 
pénzintézetek adták a városnak részint 
folyó számlára, részint váltó kölcsönre. 
A helyzet azonban az volt, hogy e 
függőkölcsönök a 574%-os kamatozás 
mellett igeu érzékenyeu megviselték a 
várost és a városi tanács tekintettel 
arra, hogy féléven belül nincs rá ki-
látás, hogy a pénzpiac helyzete ked-
vezőbb legyen s féléven belül épen 
egy millió koronát kitevő összegek 
válnak esedékessé a már befejezett és 
folyamatban levő beruházás után ver-
senytárgyalást tartolt ezen egy millió 
korona biztosítása érdekéből. 

És állapítsuk meg a legnagyobb 
örömmel azt, hogy amidőn a ország 
fővárosa csak 6V4°/o-ra tudott pénzt 
kapni a maga céljaira — a pénzpiac 
kelyzete miatt fundált kölcsönt nem 

vehetvén föl addig Szentes városa 
hasonló körülményei között öW/o-ra 
tehát csaknem három negyed százalék-
kal kap olcsóbban pénzt egyik helybeli 
pénzintézettől. 

Amidőn regisztálom ezt a híradást 
a legmélyebb elismeréssel emlékezem 
meg a szentes vidéki takarékpénztár 
igazgatóságáról, hogy a várossal szem-
ben ennyire loyalisan járt el s tanúsá-
got tett arról, hogy egy helybei pénz-
intézetnek a maga tisztességes polgári 
haszna mellett a város érdekeire is 
tekintettel kell lennie, vagyis nem csu-
pán az üzleti oldalát kell néznie a 
dolognak, hanem a közérdeket is. 

A városnak ez az esztendeje a 
házipénztár szempontjából a rendes 
esztendők közé tartozik, Tanúságot 
tett a folyó évi költségvetés realitása 
melletl: mert a városi házipénztár eb-
ben az esztendőben dacára a jelenté-
keny megterhelésnek mindenkor helyt 
állott s a közszükségletek fedezésére 
soha sem kellett kisegítő kölcsönökhöz 
nyúlni. 

De egyúttal irányt is mutatott 
arra ez az év, hogy a közjövedelme-
ket fokozni kell és qedig akként, hogy 
a jelenlegi pótadó teher is lejebb száll-
jon, apadjon. Számos módozás áll a 
rendelkezésünkre. A javaslatok mun-
kában is vannak és röviden a képvi-
selőtestület elé kerülnek. Nekem az a 
meggyőződésem, hogy ezek a javas-
latok a képviselőtestületben megnyerik 
a költséget s a közjövedelmek foko-
zása eredményezni fogja azt, hogy 
nem állunk meg meg elernyedve, elte-
hetetlenedve akkor, amidőn sürgős 
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munka szólít a oselekvésrc és Szentes i 
városa, amely a lefolyt pár év alatt 
egj' egész évtizeddel haladt előre va- j 
Iófiau ott lesz, áhol szeretnők^ hogy 
legyen, kultiir város lesz, amely vi- j 
rágzik, amely önerejéből eléri, sőt el-
hagyfa azokat a városokat, amelyeket j 
agyon dédelgettek eddig és most is be- j 
céznek, mint a siró, rossz gyereket. 

»ríj . v i 
t 

Egyletünk 

nemhogy fogyasztásra, élelmezésre hasz-
nálnánk a sertést, de mé^ megérjük, 
hogy ugy mutogatják pénzért, mint j 
ritkaságot. Itt van a tél s ki tudná 
megmondani hányadik, háznál ölnek 
ma hizvt ? Pedig az alföldi magyarról 
volt elterjedve az, hogy még a leg-
szegényebb is öl télen ha többet nem 
— egy sertést. Sehol sincs oly ára 
az országban, mint nállunk. A zsírnak 
való szolonna Pesten 8 0 84 kr, ná-
lunk 1 frt, 1 írt, 2 0 kr. Kell ennél 
több! 

Na de majd küld már ha pénzért 
is a foldmivelésügyi miniszter a kis-
gazdáknak tenyészállatokat. Kapott is 
rajta a Csongrádmegyei Gazdasági Egy-
let. Sippal, dobbal hirdette, hogy jelent-
kezzenek a kisgazdák, akik apa vagy 
anya sertéseket akarnak szerezni 3 — 5 
évi törlesztésre. 

De ki hallotta ezt a hirdetést? 
Hát senki! Azaz hogy mégis meghal-
lotta Uéhány gazdasági egyleti tag, 
akinek gpndoljuk megsúgták, hogy va-
lahogy sokan m e g ne hallják. S már 
talán oda is vannak a sertésekért). Hejh 
nem így gondolta a gazdasági egyletek 
működését dróf Széchenyi, a kezde-
ményező. 

Peoig azt hisszük, hogy éppen az 
volna a gazdasági egylet szép cs ma-
gasztos célja, hogy tekintet nélkül 
arra, tagja-e valaki az egyletnek vag , 
nem, módbt, alkalmat adna az amúgy 
is agyonsulvtott Kisgazdáknak, tenyész-
állatoknak kedvezménzes uton való j 
beszerzésére. 

De itt nyílna legszebb terc a mű- 1 

ködésre megyénk főispánjának és vá-
rosunk képviselőjének is. Mert azt 
hisszük, hogy az ő közbenjárásukra a 
foldmivelésügyi miniszterrel nem volna 
nehéz megértetni, hogy elsősorban az 
Alföld kisgazdái vannak legjobban rá 
utalva a segélyezésre. 

De ki törődik ezzel? 

Figyelő. 

A szombatesti 
tfiz 

magátél ^yqladt-e ki 
váif m á s t u l ! 

és a 
tenyészállatok 

A bécsi érdekeket szolgáló kor- | 
rriánynak egy fiatal tagja Serénzi gróf 
foldmivelésügyi miniszter ágy látszik, i 
megsokalta a sok milliót, mit az oszt-
ráknak adunk s jónak és nagyon idő- I 
szerűnek láthatta, hogy az orszrg köz- J 
gazdaságára is kell adni valamit. Tár-
cája költségvetésébe 4 és fél milliót 
vett be tenyészállatoknak a kisbirto-
kosság leendő közvetítésére. Egy fon-
tos ujitást is kezdeményez a fiatal föld- ! 
mivelésügyi miniszter. Eddig ugyanis j 
az állam csak apaállatokkal igyekezdtt 
ellátni a kisbirtokosságot. (Dehogy is 
a kisbirtokosságot, hál láttunk-e erre 
Szentesen példát. — Bizony ;/em, de 
még másutt se, hanem azt a közép, 
vagy nagybirtokosok kapkodták el). 
Serényi gróf azonban ezentúl anyaál-
latokat is közvetíteni szándékozik a j 
kisbirtokosságnak ugy, hogy azok vé-
telárát a kisgazdák 3 5 év alatt tör-
leszthetik le. Helyes! S ha valamikor 
erre szükség volt, most van a legna-
gyobb. S ha valahol van rá szükség, 
sehol sincs nagyobb, mint Szentesen. 
Jól tudjkk, hogy kisgazdáink marha-
állománya az utóbbi években igen 
megfogyott, m< meg a száj és kö-
römfájás, lépfenv s a jó isten tudja mi 
baj pusztítja. De nézzük sertés ál-
lományunkat. Hisz ma-holnap már V T 

A tűz, mikor a Haris s-háznak a 
Kossuth-utcai oldalán a Aleier Sámuel 
boltja leégett, amelyről a Szentes i Lap 
vasárnapi számában már hosszú tudó-
sítást közölt, Karácsony szombatján 
sok embernek megkavarta az ünnepi 
hangulatát, de még most is foglalkoz-
tatja az embereket, különösen pedig a 
rendőrséget, amelynek meglehetős ne-
héz dolga akadt ennél az esetnél, h o g y 
kideritse, mikép, hogyan és mitől tá-
madt a tűz tulajdonképen. 

A botos ellen igáz, hogy sok tény 
szól, de persze csakúgy ráfogni vala-
kire, hogy te gyújtottad f f ! az üzlete-
det. hogy igv megkaparitsd az 50.000 
korona biztosítási összeget, amennyit a 
te botod minden cókwókpstul sem ér meg. 

nem szabad és nem lehet. 

A biztosító társaságnak legnagyobb 
érdeke volna persze ezt bebizonyítani* 
és már keresik is azokat az embere-
ket, akik- a tüzet észrevették, hogy biz-
tosítsák a tanúvallomásokat. 

Viszont a kereskedő, akin a leg-
nagyobb kétségbeesés látszik elveszett 
vagyoga miatt, azt igazolja, hogy egy 
percig sem volt egyedül aznap a bolt-
jában, így nem is készithette elő a tü-
zet, amelyből, még ha megkapná is a 
biztosított összeget, akkor sem lenne 
semmi haszna. 

A bizonyításnak nagy hátrányára 
van, hogy a kereskedő üzleti könyvei 
sincsenek meg, állítólag azok is ottan 
semmisültek meg. 

A rendőrség, mondjuk, nagyon 
erélyes nyomozást folytat ez ügyben 
és a „Szentesi Lap" első lesz, amely 
annak eredményét az olvasóval közöl-
ni fogja. 

X X X X X X X KM 

Tanúsítvány 
az 

Eszterházy 

Gognac-ról 

Z _ 

En Gaszner Béla budapesti kir. közjegyző helyettese, dr. Fürth Miksa ezennel tudósítom az alább jel-
zett jegyzőkönyvben foglalt tények valódiságát a Gróf Eszterházy Géza-féle cognacgyár részvény-
társaság igazgatósagából alakult végrehajtó bizottság tagjainak megkeresése folytán megjelentem mai 
napon a címzett részvénytársaságnak helyben VI. ker., Váci-út 39. szám alatt (saját házában) levő 
gyári helyiségeiben, ahol is mindenek előtt nevezett urak felmutatták előttem eredetben a fővárosi 
VIII. számú pénzügyőri bizottság által felvett letétjegyzőkönyvet a francia 2 Egrott-féle készüléke-
ken gyártott ESZTERHÁZY COGNAC-ról hivatalos okmányokat, valamint a tóvárosi m. kir. pénz-
ügy igazgatóságnak eredeti végzését. Ennek alapján konstatáltam, hogy a Gróf Eszterházy Géza-féle 
cognacgyár gyárában Ergott-féíe cognac-főzö készülékek működésében vannak és hogy e két készülék 
1,752.000 Ííter bornak t e r m e l ő k é p e s s é g é r e hivatalosan lett megállapítva. 
További megkeresés folytán megállapítottam, hogz a többször emiitett r.-t. raktárhelyiségében összesen 
1 1 *7ő,262 Ííter Eszterházy cognac (bordestillat) hordónak és ezenkívül i l 
1 1 í ő .243 palack Eszterházy cognackkal töltve van ratáron. '_ i 
A részvénytársasági könyv idevonatkozó számlájának megtekintése alapján konstatálom azt, hogy az 

' ESZTERHÁZY COGNACGYÁR folyton főző adót fizet i " l 
és végül e főkönyv megtekintése alapján konstatálom, hogy a részvénytőkére 040,000 kor. lett tény-
leg befizetve. - Minek hiteléül sajátkezű aláírásom és hivatalos pecsétemmel jelen tansitványt kiadtam. 
Budapest, 1010. febr. ló. Dr. FÜRSTH MIKSA s. 
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— A király karácsonyfája. Kévés em-
bernek került az asztalára akkora karácsonyfa, 
mint a királynak. Ferenc József ugyanis Má-
ria Valéria Weliseci kastélyában töltötte a 
karácsonyt, ahol azt a fenyőt átíitották föl a 
lovagteremben, amit 30 esztendővel ezelőtt a 
király 50-ik születésnapján maga a trónörökös 
ültetett a saját kezével. Mikor a király meg-
tudta, hogy kivágták azt az emlékezetes fe-
nyőt, nem mert ugyan rossz kedvet mutatni, 
de ugy látázott, nagyon emlékeztette ez a 
mulandóságra és eszébe juttatta, hogy semmi, 
de semmi se tart örökké. 

— Adóvégrehajtások szünetelése. Ar-
ról értesülünk, hogy a pénzügyminiszter bi-
Zídm^s rendéletet bocsátott kl, amely 1911 
januárjában az ádóvégrehajtásokot felfüg-
geszti. Tehát : a jövő év első hónapjában 
nem lesz transzferális, kényszerbehajtás és 
egyéb, az adóhátralékkal kapcsolatos kelle-
metlensége senkinek. 

— A Szentes kunszentmártoni ut 
A Szentesről Kunszentmártonra vezető mű-
utat mostanába javíttatják, Többek panasza 
szerint azonban le sem furkózzák, se be nem 
hornokozzák a javított részeket. Így azután 
a Sok éles kavics az Olyan lovak lábát is 
tönkre teszi, amelyik meg van vasalva. Ez 
is lett az útmesternek, aki azt a választ adta, 
hogy afc illető (egy gazdálkodó ember) álljon 
oda az utász mellé és furkózza^ le a kavi-
csot. Szép; szép 1 Dehát akkor minek fizetjük 
a7. útadót/ 

— Egy Jé fogás. Karácsony első nap-
ján, vasárnap dcfaflőtt jó fogást csinált a 
szentesi rendőrség. Ugyanis Budapestről le-
rándult az ünnepekre Szentesre egy Egri 
Lajos ne'víl budapesti születési! 25 éves 
fodrász, aki lopásért, csalásért, zsarolásért és 
csavargásért már kilenc izben volt büntetve. 
A jó madár itt is megpróbálkozott többekkel 
szemben egy kis buksva hajítással, de vesz-
tére, mert a szemfüles rendőrség nyakon 
csipte az ipsét és szépen bekaszliszta. A 
vallatás során nem tudta magát igazolni, s 
igy táviratilag kértek értesitést a budapesti 
rendőrségtől. A válasz meg is jött. A jó 
madár kilenced volt büntetve lopás, csalás, 
tárca dobásért. Most legutóbb is egy évi 
börtön büntetést szenvedett el lopásért. Hát 
mégsem olyan a mi rendőrségünk, mint ami-
lyennek némelyek tartják. 

— £estl Hírlap Az évforduló alkalmá-
ból felhívjuk a magyar olvasóközönség figyel-
mét a legelterjedtebb napilapra, a Pesti Hír-
lapra, melynek főerőssége, hogy pártokon ki-
vűl és felül állván, szigorú ellenőrzést és igaz-
ságos kritikát gyakorolhat mindennel és min-
denkivel szemben. Ennek küszönheti a ma- \ 
gyár sajióbafi páratlanul álló nagy népszerű- i 
séget. Valamint annaö a körülménynek, hogy | 
a legjobb és legbővebb tartalmat nyyftja oi- ; 
vasóinak (hasonló ár mellett hasonlíthatatla-
nul nagyobb terjedelemben felenik meg, mint | 
a töcbi napilapok) és még külön kedvezmé-
nyekkel is szplgál olvasóinak; naptárral és j 
divatlappal. Aki most egyszerre negyedévre ' 
(izet plő (január—március)».az ingy.ep kapja 
a Pesti Hirlap 1911 ¿vre szóló nagy képss 
naptárát, mely gazdag szépirodalmi és köz- I 
hasznú, ismeretterjesziő tartalommal jelent 
meg s az év eseményeit feltüntető, 40 oldalra i 
terjedő pompás képeket is foglal magában. 
A Pesti Hirlap munkatársai sorába s^ámitr-
hatj napjaink legjelesebb és legkedveltebb 
íróit, kik közül legyen elég kiemelnünk Abo-
nyi Árpád, Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, 
Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Murai Károly, 
Lux Teska. Porzsolt Kálmán, Szabóné-Nogáll 
Janka, Szász Zoltán, Szomaház> István, 
Szinini Gyula, Tömörkény István, Váradi 
Antal, gróf Vay Sándor, stb. neveit- Kivűlök 
a naptárba irt még Bródy Sándor, Krúdy 
Gyula, Garády Viktor. Alba Nevis, Bokor 
Malvin. Ráskai Ferenc, Kanizsai Ferenc, Pa-
kots József, Lampérth Géza, BalJa Ignác, 
Zsoldos I^ászló stb. S ezt a gazdag tartalmú 
és -egész évig haszonnal forgatható könyvet 
minden uj előfizető, dijtalanul és bérmentve 
kapja meg, ha legalább negyedévre fizet elő. 
A Pesti Hirlap minden vasárnap 80—90—100 
oldal terjedelemben jelen meg s ára mcgis 
csak tO fillér ezen a napon is. A lap előfi-
zelői féláron reodelhetik meg a Qivat-Szalon 
cimű, kitőnően szerkesztett, igen praktikus 
divatlapot, melynek szerkesztője Szabóné-
Mogáll Janka, a jí'les irótiő. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára egy hóra '2 kot. 40 fillér, két 
hóra 4 kor. 80 fillér, negyedévre az ajándék-
naptárral együtt . 7 korona. A Pesti Hirlap 
kiadóhivatala, hova az előfizetéseket legcél-
szerűbb postautalványon küldeni, Budapest, 
Váci-körut 7S. 

- Az ügyvédi gyakorlat meghosszab-
bítása. Minthogy a Székely-féle javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem sze-
reznek, csak két évvel később lehetnek 
önálló ügyvédek- Akik azt akarják, hogy az 
uj törvény rájuk ki ne hasson és igy két 
évet nyerjenek, forduljanak a Dr. Dobó jogi 
szemináriumhoz (Kolozsvár, Bolyay. u. 3.) 
melynek segítségével hat hét alatt letehetnek ! 
fgy szigorlatot. Ez annál is inkább tanácsos, ; 
mert a beállott egyetemi rendszerváltozások 
következtében a szigorlatok anyaga arányta- ! 
lanul megnagyobbodott. Az intézet kiköU "nzi 
tankönyveket helyettesítő, az összes szi^ uti 
kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből >tt ' 
hon előkészült jelölteket rövid rakapituláló , 

kurzus során készít elő. A „Jogi vizsgák le-
tétele" cz. most megjelent könyvet díjmen-
tesen megküldi. && 

— Menyasszonyok figyelmébe. Min-
den komoly menyasszony mielőtt elhatározza 
magát a legkomolyabb lépésre, a házasságra, 
meggondolva teszi mielőtt ördk életre leköti 
magát, és a boldogító igent ki mondja vőle-
gényének és kell hogy minden befolyás és 
rábeszélés 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 tekintsék meg 
Schwarcz Antal divatáruházát (a Lutlierá-
nus templommal szemben), ahol miden cikk-
ben a legjobb minőségű és a legdivatosabb 
izlésü 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, plüs, berliner, sál és selyem 
kendőkben, továbbá posztó és plüs ágygami-
turákban, csipke, posztó és plüs függönyök-
ben, mindennemű szőnyegekben, himzeti vá-
szon, damast ágy és asztal teritőkben, papla-
nokban, és még számos itt fel nem sorolt Ősz-
szes divatcikkekben. Meggyőződés sze: űzhető 
egy próba vásárlással. Pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálás. 684 

— A „Vasárnapi Újság karácsonyi 
számával együtt kapják az előfizetők a ka-
rácsonyi albumot, mely fényes pompájú ki-
állításban, legjelesebb íróink egész sorának 
szépirodaimi munkáival, művészeti illusztrá-
ciók nagz gazdaságával és négy gyönyörű 
színes képmelléklettel jelent meg. Ezt az al-
bumot megkapják az újévkor belépő uj elő-
fizetők is. rendes karácsoózi szám is a 
szokottnál gazdagabb tartalommal jelent meg. 
Cimképül Luini elragadó Madonna*képét, a 
Szépművészeti Muzeum egyik díszét közli: 
ezenkivül képeiben bemutatja Názárethet, a 
kölönböző fenyő fajtákat, a színházak újdon-
ságait : az Elektrát ós a Szent ligetet (Alex-
ander Bernát színházi cikkével), fényképeket 
Pásztor Árpád világköri útjáról, a fiatal Pal-
lavicini György őrgróf és jegyese,, Andrássy 
Boris grófnő arcképét stb. Külön említést 
érdemelnek a pompás divatképek és egy 
szép kis közlemény a női kalap multjárok 
Szépirodalmi olvasmányok: Endrői Sándor 
és Szávay Gyula versei, lengyel Menyhért 
novellája, Mórisz Zsigmond és az olasz Neera 
regénye. Egyébb közleményeb: a párisi tár-
laton kiállított Kossuth-szobor, Neogrády An-
tal bájos rajza, tárcacikk a hétről s a rendes 
heti rovatok: Irodalom és művészet, sakkjá-
ték stb. 

A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára 
negzedévre négy korona, a „Világkrónikái-
val együtt négy korona 80 tlll. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában 
(Budapest, IV. ker. Egyetem-utca 4 szám). 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap" 
a ledolcsóbb újság a magyar nép szántára, 
félévre ket kurap^ 4U l i l l é r , ^ ^ ^ 

Ha Budapestre 
megy, világért 
el ne kerülje a 

Szlkszai 
étterem 

Bor és Sör 
csarnokát! 

Józsefltörut 38 

SZÉLL IMRE 
hentes 

Disznóöléseket 
a legpontosabban, 

szakszerűen és 
tisztán végez. 

Disznóhúst füstö-
lésre elvállal. 

Kos< uth-térí üzle-
tében mindenfele 
hentesáru, szalon-
na és zsír allan-

dóan kapható. 

ÍHU 

Hóígyeím és uraim! 
Aki sürgősen férjet óhajt, 
vagy g a z d a g o n nősülni 
akar, forduljon bizalommal 
hozzám. Lehetőleg arcké-

pes megkereséseket 

„Sub Rosa" 1 
cím alatt elap kiadó-
hivatalához kérek. 
Titoktartás becsület 
szóval biztosíttatik. 

Válasz bélyeg! 

Tisztelettel hozom a nagy-j 
érdemű közönség, valamint, 
tűzifát árusító kereskedő 
kartárs urak szíves tudo-
mására, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoros kői fűrészem-
J- inel házaknál bárhol j» 

tűzifának 
fülvágását jutányos áron 
elvállalom. A megbízásokat 
(mit lev.-lapon is elfogadok) 
elfogadom csupán felfüré-
szelesre, vagy fűrészelés és 

hasogatásra is. 
Kérve szíves . megbízatásokat 

MOIKAF. GÉZA tercskedő 
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Hus füstölést 
elfogad Rákóczy József I. 
7 szóm (Abafty féle ház). 

Kisgőrgős u. 
967 

Kása Sándor ^ 
ajánlja mész só, fa és kőszén, koksz tűzifa 
raktárát Vörösmarty-u. 1 szám alatt. 
Kissebbmennyiséget is a házhoz szállit. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamata , 
fc.ücsonnel akarja kicsexélui, forduljon bizalommal ifj. j 
Fazekas Antalhoz 1. ker. Tótli József-utca 46 szára alatt i 

Tűzbiztosítások legolcsóbban felvétetnek. 726 j 

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

Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Házi inas kerestetik 
i 

13—16 éves jóravaló családból való 
ügyes fiú újévre. Cim: Dr. Molnár Albert 

Kossuth-tér 4 szám. 9 9 7 

Göbölyös Jánosnak | 
IV. ker. Rozgonyi utca 5 sz. alatti háza 
eladó. Értekezni lehet a fenti sz. alatt. 

Hódi Sándor 
I. kerüle, Szemere Bertalan 9-ik számú 
háza a Vásárszélben kedvező feltételek 
mellett eladó. Értekezni lehet a fenti 

szám alatt. 1046 j 

Olcsó tűzifa 
első rezdü tűzifa legjutányosabban Sza-
mosközi Lajos asztalosnál III. ker. La-
kos-utca 19 szám alatt szerezhető be 

megrendeléseket házhoz szállit. 1042 

Olcsó kukorica 
kapható csövesen és lemorzsolva a leg-
jutányosabb napi árban Ehrenfeld Mór-
nál Vásárhelyi-utca 28. szám alatt. j 

Polgár Ferenc 
II. Rákocy tér 19 számú háza kedvező 
fizetési feltételek mellett eladó. Ertekez-
ni lehet a fenti szám alatt. io*8 I 

Eladó 
Árgyellán Miklósnak a mucsiháti tanyá-
ján két kazal szalmája, 5 kup kukorica-
szár, 1 drb. egészen uj ökör szánkó, 1 
drb. jó karban levő szekér, egy keve-
set használt finom prics nyereg, kan-
tárral együtt. Értekezni lehet II. Rákócy 

Ferenc-utca 42 szám alatt. 1001 | 

Kiadó műhely i 
bármiféle iparnak alkalmas. III. kerület 

Bálint-utca 7-ik szám alatt. 

Papp Zsigmondnak 
négy házi földje egy tagban a Szabó 
Zsigmond féle téglagyár mellett eladó. 
Értekezni I. ker. Kisgörgős-utca 15.1043 

Eladó 
I. ker. Klauzál-utca 40 szám alatt 5 
kocsi hereszéna, és Kisháton Vajda Já-
nosnál 5 Öles hereszéna van eladó. Ér-

tekezni a fenti szám alatt. 1044 

Debreceni Lajos 
I. ker. Kurcaparti utca 30 számú Halász 
Dániel féle háza eladó. Értekezni lehet 
Iv. ker. Mentő utca 15 szám alatt. 1035 

Csendes Bálintnak 
II. ker. Eesselényi-utca 29 sz. háza 
eladó. Értekezni a fenti szám alatt. 1037 

Kiss Sándornak 
I. Tóth József-utca 51 számú házánál, 
mintegy 80 hektóliter, már egyszer meg-
fejtett bora, hektó számra és zárt üve-

gekben napi áron eladó. iQ3S 

Dékány Ferencnek 
II. ker. Vesselényi-utca 62 számú háza 
eladó. Értekezni a fenti szám alatt. 1033 

Üzlet helyiségek és lakások 
Kossuth-utca 26. számú háznál lakás 
és üzlethelyiségek azonnal kiadók. Ér-
tekezni lehet Pollák Gézával Kossuth 
téri üzletében. Úgyszintén fentinek Szent 
Anna-utca 11 és 13 a számú háza eladó. 

j BRŰLL FERENC Nagyáruháza Szentesen j 
• a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. az \ 

] hé 
Szentesen még eddig nem létezett C ] ARANY G0LY0H0Z. 

ujévl vásári 
rendez. Az egész megyei és a 
helybeli közönség tömeges nagy 
bevásárlásai bizonyítják, hogy a 
nálam tett bevásárlásoknál leg 
alább 25 százalékot takarítanak 
meg. Én olcsóság tekintetében az 
egész környéken egyedül állok. 

KÜLÖN OSZTÁLY: 
Divatos menyasszonyi kelengyék 

25 forinttol 500 forintig. 

Akt a pénzének nem ellensége, 
győződjön meg eg? vétel utján 
20 korona bevásárlás nfcán egy 

ELADÁSRA KERÜLNEK: 

120 cm. széles szövetek minden szinben 50 krtél felj. 
Mosó tennis- és kockás flanellek . 14 krtól felj. 
Festő és karton 16 krtól felj. 
Kanavasz 16 krtél felj. Posztó . 16 krtól felj. 
Vászon . 16 krtól felj. Kendők . 12 krtól felj. 
3 mtr egy teljes férfi öltöny 3 frt 30 krtól feljebb. 
Minden itt elő nem sorolt finom női ruhaszövetek, 
mindenféle disz- és minta selymek, valódi 54 rőfös 
rumburgi vásznak, selyem, posztó, berliner kendők. 

MARADÉKOK 
ÜLADASA 

minden 
kimondható 

KÜLÖN OSZTÁLY: 

Női kabátok 
gyermek- és 

férfi öltönyök. 
értékes emléktárgyat adok. 3 . K 

"'ír in N"f>mdn S/enire. 




