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e i n n e l ! 
A képviselőházi ülés legérdekesebb 

epizódja mindenesetre az a kézszorítás 
amit őszinte melegséggel sietett legel-
sőként leadni Justh (iyula Kossuth 
Ferencnek. Fzzel a két vezér és a két 
tábor ismét összebarátkozott és meg-
pecsételt egy ujabb tegyverbarátságot, 
mely teljes erejével a kormány ellen 
fordul es a munkapárt bank-áruiásával 
szemben elszánt harcot indit az ország 
jogaiért és a függetlenségi párt ideál-
jaiért. 

A bank-ügy szakította ketté t 
pártot és állította szembe haragos fegy-
vercsörgéssel a két függetlenségi ve-
zért. Most a bank-kérdés hozta őket 
megint össze. Kossuth Ferenc teljesen 
kiábrándulva ama tévhitéből, hogy Bécs-
csel szemben egy jottányit is lehetne 
békés kormánypolitikával kivívni a nem-
zet önállósága számára, az önálló bank 
álláspontjára helyezkedett. A hiu kí-
sérletezés, amelyet annak idején va-
lami bank-kartel-féléértj vagy csak a 
készfizetésért is folytatott, letörte a 
szárnyát, kibuktatta miniszteri széké-
ből, kettébontotta pártját és zúdította 
azt a nagy választási katasztrófát az 
ellenzékre, hogy a csalódott ország 
megvásárolt szavazói a munkapártot 
juttatták többségre. 

Fz volt az ellenzéki civakodás 
vége. A .százados magyar nemzeti átok, 
midőn egyenetlenkedő kuruc vezérek 
fölött kárörvendve aratja diadalát a bécsi 
politika. 

Most itt áll előttük egy kormány, 
labancabb minden eddiginél. Itt áll egy j 
többség, mely tarkább és kevertebb 
valamennyinél és csak egy dologban 
egységes: a mandátumért, a hatalom- ! 

ért elseftelné akár a lelki üdvösségün-
ket is. 

Kossuth Fe: uicben bizonyos bűn-
bánat és vezekk's nyilatkozott ma meg 
midőn megfujt a azigazi harci tároga-
tót a nemzeti gazdasági fiiggetlensé-
gének védelmére cs midőn arra szóli- i 
totta föl ¿i megfogyott e ; szétfoszlott 
ellen/eket, hogy vele együtt felejti 
a multat és küzdjenek ismét tűrhetet-
lenül, egyesült erővel a fügéét ̂ nségi 
part jövő nagy föladataiért. 

Justhék se felelhettek inával a i 
kiábrándult s megtért Kossuthnak, mint i 
egy meleg kézszorítással. Most tehát j 
van némi remény, hogy innét e>;\ • 
sült ellenzék fog,őrt állani nemzet j 
megtépett, agy onny irhái: ¡o, ¡: • ,.?t. 

Szomorú kép ugyan, h» • v Ma- | 
gyarországon csak akkai uiJ össze ve- | 
rődní egysége> ellenzék, ha valami 
modern Bach-ura!om ül a nyakán ; i 
csak a kezébe kell adni a ! atalmát, 
hogy összevesszen es hiábavaló harcá-
nak ismét egy Bécsből dirigált csá-
szári kormány diadalra jutása legyen 
a vége. Bécsben ezt a „gyengéknek" 
ismerik már. Számon istartjak. Odafönn 
azt hiszik, hogy itt minden ember, j 
minden közvagyon eladó, csak meg i 
kell az alkalmas árát találni. 

Az ellenzék mai egyesülése talán i 
gondolkodóba ejti Bécset. Ott nem tett- ! 
szik, ha a magyarok nagyon egyetér- | 
tenek. Fs az ellenzéknek ezzel kell le- | 
számolnia legelőször. Ez szolgáljon ! 
okulásul az egységes, egyetértő küz- , 
delem fenntartására. 

Január elsejével beállt az önálló 1 

bank jogi állapota Magyarországon. Be- j 
állt önként a készfizetés kötelezettsége I 

is az osztrák-magyar bankra, ez alól 
eddig csak a köztünk fennállott szerző-
dés mentette iöl, amely most meg-
szűnt. Világos, hoirv egy pillanat alatt 
megteremthetnénk a gazdas- önálló-
ságot. Semmi más nem hiányzik hozzá, 
csak egy hazafias érzésű többség« 
Kzt a többséget, mely a nagy szerű pil-
lanatot ki nem használta Béccsel szem-
ben a nemzeti önállóság megterem-
tésére, meg fogja béivegezni a törté-
nelem. 

A küzdő ellenzék pedig kiköszö-
rülhet sok csorbát, mely hazafias köte-
lességeinek elmulasztása terén a múlt-
ban éile. De most legyen e< v s e g e s , 

föltétlenül, törhetlenu! cí;v--vgc.su/ oldal-
kormány megbuktatásában, me.lv az 
ország érdekét ily csúfos módon tudta 
ismét elárulni, bécsi parancsszóra. 

Harci kedv 
az ellenzéken 

Rémül a 
munkapárt-

Fppen tegnap szidtuk azt a nya-
valyás politikai állapotot, ami csak 
csömört, undort kelt az emberben, ha 
látja. Szidtuk az ellenzéket is, amely 
alig érdemli meg, hogy az ember bi-
zalommal legyen hozzá. Fs ma már 
vesszük a hirét, hogy jó uton vannak. 
A szidás hamarabb kellett volna. 

Azonnal komoly ellenzéki akció 
van készülőben. A két 48-as párt-
nak csaknem minden tagja, de a 

j ¡¡HULL FERENC íííagyárúiiáza Szentesen j 
: a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. Nagy uj évi kiárusítást rendez. : 
ö Az őszi és teli idény előre haladottsága miatt mélyen leszólított áron eladatik, mindenféle női és férfi ruha ; 
11 szövetek. Divat posztók, mosógyapjú, fianellok, bársony es plüseh. Különlegességek vászon, festő, karttn, ! 
• delének, valódi 54 rőfös rumburgi vásznak. Farsangi ujdouságokfrancia batiistok, grenadin, poplin tafft, ; 
• messalin selymek minden kimondható színekben. Menyasszonyi kelengyek 50 kor-tói 1000 kor.-ig, saját ke- ! 
I szitményű paplanok, selyem lechner és kelengyék, agy és asztal teritők mindenféle fej és zsebkendők. Külön ; 
• osztály női, férfi- es gyermekruhakban. Tekintse meg mindenki ezen ritka alkalmat, a vétel nem kötelező. . 
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pártonkivüliek is fel jognak szólalni. 
Örömmel kommentál ták a független-
ségi pártkörökben. Kosuth határozatai 
javaslatát a Justhpárt iak is aláírták és 
amikor Kosuth befejezte nagyszabású 
beszédét, elsőnek Jus th Gyula üdvö-
zölte. A lelkes hangulatból sokan már 
a függetlenségi pártok közeli egycsü- i 
létét látják, de ennek érdekében még 
bizonyos nehézséget kell elhárítani. Er-
ről Just így nyilatkozott : 

Egyelőre csak arról van szó, 
hogy a bank kérdésben a két párt 
együt tműködik. Ezt már előzőleg meg-
beszéltük. Szeretném, ha tovább tartana 
a szövetség, különösen ha a választó-
kérdésben mehetnénk közös akcióba 
Ez persze attól függ, hogy Kossuthék 
is kívánják-e az általános, titkos vá-
lasztói jogot. Mert ez a föltétele a to-
vábbi együttműködésének. 

Az ellenzék egyöntetű fellépése 
meglepte a kormány t ; ma már azzal 
a kérdéssel foglalkozott, hogy a dele-
gációs ülésszak alatt is együtt tartja-e 
a Házat? A kérdés valószínűleg ¡azon 
az audiencián dől el, amelyre Khuen 
január ;<>-ika után megy a királyhoz. 

Födi Lukacs 
meg a birkák 

Hetvenkét évvel a vállán birkákat gondoz 
Födi Lukács a Szegedhez tartozó átokházi , 
pusztán. Egy szép napon a rendőrségre ci- i 
tálatik Fődi Lukács, dr. Szalay József ren-
dörbiró elébe. A szamarat, amio érkezett, odat 
köti a városháza elé a nagy kapu kincséhez 
és azt dörmögi a fülébe: 

Erezd magad urnák, odabenn van ; 
még egynehány pajtásod. 

Aztán a bíróhoz látogat be. 
— Ehun vagyok, mert hogy pecsétes 

írást küldött. 
A birkákkal van baj, bácsi. 

— Nono! 
— Maga csak ötvenre váltót cédulát és 

hetvéret legelteti. 
Fődi Lukács körülnéz, mintha nem is 

érintené a szó: 

Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
(I . H o r o v s z k y - f é l e 

BOROLIIN 
mely vármegyénk piacán is megjelent. Ez 

5 a háziszer hatásában és erőalkotásában 
felülmúlhatatlan gumőkóros izom- és idegfájdalmak, fej- és fogfájás, továbbá meghűlés és fagyás 
okozta bajok, mint rheuma. köszvény, csuz, ischiás. izületi lob és zsábában szenvedők, végül égési 
sebek fájdalmainak megszüntetésére, Kiváló fertőtlenítő és testóvó háziszer. Kapható 1.20, 2 és 

2.50 koronás üvegekben. Készítik : 
Dr. Borovszky orvos és Borovszky K. Budapest II. ker., Fő-utca 77c. szám. 

Főraktár városunkban: Nyiri Bertalan gyógyszertárában, 
Csongrádon: Farkas Lajos gyógyszertárában, 
Mindszenten: Büchler Gábor kereskedésében. 

Nem vagyok bene tudatos. 
Tud írni ? 
Nem én. 
Hát számolni ? 
Csak ugy, rovással. 
Észre kellett volna vennie a kiilömb-

seget! 
Csak ötven volt az, halja-e. 
Az írás mást mond ám, bátyó, 
Mást ? Akkor .naguk tudják. Mit 

kérdeznek engem. 
Volt-e már büntetve ! 
Soha az életben. 

— De ült már ? 
Hát persze, ho y ültem. Verekedés-

sért, régen, de az nem számos, mert ba-
rátságból történt. 

Most is el kell, hogy Ítéljem husz 
koronára. 

Fődi Lukács arca roppant fontoskodó 
lesz. 

Széb pénz Kifizethetné helyettem, 
mert sok, nekem soha se lesz annyi. 

Nincs nekem, bát>ó, annyi vagyo-
nom, hogy másokért fizessek. Négy napot ül 
majd kend helyette. Jólesz ? 

Fődi ismeri a törvényt, csak nem mó-
rikálja magát, a tudatlanság tettetésével elér 
valamit. Lehajtja a fejét, a csizmátlan lába 
bügykeit nézegeti, végül azt mondja: 

Hát*tudja mit. akkor hijjon be a 
négy napért, ha már hideg lesz. A birkákat 
nem hagyhatom. 

És távozta előtt nyújtja a kezét a 
rendőrbiró felé : 

Aztán semmi harag! Igaz-e ? 
Semmi harag, bátyó. 

— Azért mondom, mert harag is, négy 
nap is sok volna. Majd ha hidegre fordul za 
idő. Ebbe maradtunk. Istennek ajánlom. 

H í r e k . 
Hivatalos meg az uri modor. Egy 

fiatalabb hivatalnokról van szó, aki maga az 
előzékenység. Főleg küszönésekben nem le 
het megelőzni, mert mindenkinek ő köszön 
előre. Történt azonban a napokban, hogy a 
tisztviselő a feleségével haladt az után, mi-
kor szemközt jött a hivatali főnöke. A főnök 
ur merően szegezte tekintetét alantasára, ez 
azonban hidegen fogadta a szemsugarakat s 
minden néma provokálás ellenére sem nyúlt 
a kalapjához. Az eset megismétlődött más-
nap, söt harmadnap is. Erre aztán a főnök 
ur volt olyan ügyes, hogy „tiszteletlen visel-
kedés" cimén megindította a hivatalnoka ellen 
a fegyelmit megelőző vizsgálatot. Ilyenkor 
kiadják az érdekeltnek a kérdőpontokat, amikre 
maga írja be a választ. Ez a válasz most 
ilyenféle voit: „Minden civilizált államban 
ugy szokás, hogy a nő mellől nem köszön-
nek először. Minden civilizált ember tudja, 
hogy a főnök tartozik először köszönni, 
ha bármelyik alantasa feleségestől van. Ez 
nem hivatalos ügy, tiltakozom is ellene, hogy 
annak tekintsék. A hivatalomon kivűl éppen 
ugy kötelező az uri ember magaviselete rám, 
mint a királyi tanácsosokra nézve. Ha egy 
társadalmi osztályhoz tartozunk, akkor nekem 
vannak ebben a tekintetben követeléseim, 
amikből nem engedhetek. A hivatalos élet 
az más, ott az állást tekintem, az iránt tar-
tartozom tisztelettel, nem a személy iránt. 
Akinek a dolgait egyébbiránt is magasabb 
tekintntekből vagyok kénytelen respektálni.44 

A fegyelmi ügynek hamarosan vége sza-
kadt erre, habár nem a. ' n bosszúság 
nélkül. Még csak annyit, hogy a hangulat 
éppenséggel nem a főnök ur mellett van, 
aki ennyire összetéveszti a „hivatalos mo-
dort az uri embert kötelező modorral. 

ovo« I koronás 
. . _ ® Lakodalom, disznótor & 
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Literes 

1| 07 051 
Belföldi rum 1.80! - 0.90| 
Braziliai rum 2.80 2.— 1.40|C 
Congó rum o. — 

Jamaika rum 2^40 -
Old Jamaika rum 4.201 - 2.10(1 
Kigston ananász 5.20Í — 2.70|1 

< ) r o N z t e á k 
Perloff et. Fils moszkvai cél 

Krcdcti csomagok (Orosz font) */» 1 

1 számú 2.8011 
3 számú 3.20|l 
5 számú 4.—¡2 
8 számú 5.f)0|í 

Iinpcriál Mclang tea dekagrammja 
Háztartási tea dekagramm:.) 
'! DK'iOk tea 1 mi rendü vegyes Jekagraintnji 

í r j . K o v á c s s á 
2-'{ fűszer üzleteben. 
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A ktkorrigált sírfelirat. Újév \ 
napján ülte születése napján Franciaor- I 
szág legöregebb embere Gadenne apó. a 
a rochei község papja. Gadene apó most 
százöt esztendős. Az aggastyán a leg-
jobb egészségnek örvend és legtöbb i 
hivatalos dolgát még személyesen in- | 
tézi el. Egy újságírónak, aki beszél- I 
getést folytatott az öreg úrral, szomo- j 
ruan mondotta, hogy sohasem gon-
dolta, hogy ilyen sokáig fog élni. A , 
családjának csaknem minden tagja : 
tüdővészben halt meg. A hetvenötödik 
születése napján érezte, hogy nem fog 
már soká élhetni és kifaragtatta a sír-
kövét, amelyre ezt a íeliratot vésette: 
„Gadenne lelkesz. Meghalt 188—". 
Az utolsó szám helyét üresen hagyatta. 
Most az öreg Gadenne apó visszaküldte 
a sirkövet a kőfaragóhoz és a két 
utolsó számot lefaragtatta a kőről. 
Ritka ember korrigálhatja ki a saját sír-
feliratát. 

A cseléd parfüm fürdője. 
Nagyváradról jelentik: Illyés Róza sar-
kad i cselédleánynak az a költséges 
passziója volt, hogy kölni-vizes és par-
fümös vízben szeretett csak fürdeni. 
A fürdőhöz szükséges kölni vizet és 
finomabb parfümöket ugy szerezte, 
hogy gazdáját, Berger Sándor illatsze-
részt rendszeresen lopta. Mire Berger 
Sándor a lopásra rájött, a raktárból 
már rengeteg mennyiségű áru tünt el, 
amelynek egyrészét a leány orgazdái, 
Illyés Bálintné és Fabian Zsuzsánna, 
utján szülőfalujában, Sarkadon, érté-
kesiette. Sarkadon a nők között állandó 
divat volt a parfiimös fürdő haszná-
lata. A nagyváradi törvényszék kedden 
Ítélkezett ez ügyben. A hűtlen cselédet 
10 havi, a két orgazdát 6 — fi havi 
börtönre ítélte. 

A jószívű emper tragédiája. Újvi-
dékről jelentik, hogy Szabó Islván hentes-
mester, törvényhatósági tag, szerdán revol-
verrel fejbe lőtte magát és meghalt. Tettének 
oka az volt, hogy sok szívességi váltót irt 
alá, melyek most tönkrejutással fenyegették. 
Szabó nagyon jólelkű volt és szívességével 
sokan visszaélték 

Igazságszolgáltatás és 
poézis. Az egyesült-államokbeli Ala-
bama állam kormányzója nem régi-
ben mintegy száz rabnak, kik ember-
ölésért és más nagy bűnért voltak el-
itélve, megkegyelmezett. A kormányzó 
okát is adta cselekedetének. Byron 
Ehillon fogja cimü költeményét olvasta 
és a szomorú költemény annyira meg-
hatotta, hogy a bűnösöknek megke-
gyelmezett. Ha a gyilkolok, rablók, tol-
vajok és más gonosztevők a jövőben 
nem kímélik meg a költőket, csak azt 
fogják bizonyítani, hogy a hálaérzés-
nek nyoma sincs meg lelkükben. 

Főispán a halottaskocsin, A 
darabont korszak idején Debreeen vá-
rosa tett ki magáért legjobban a nem-
zeti ellenállás érdekében. A nyakára 
ültetett főispánt Kovács Gusztávot, ha-
lottaskocsin vitte be a városba. A nép-
szava ez alkalommal azt irta, hogy 
az egész erőszakoskodást a város ta-
nácsa és dr. Fehér Ferenc tiszti fő-
ügyész rendezte. A cikk miatt meg-
indult sajtóperben Kozma András La-
jos asztalossegéd vállalta a szerzőséget 
aki azzal védekezett, hogy azért irta a 
cikket, mert a polgári lapok a mun-
kásságót gyanúsították meg a tüntetése 
rendezésével. A bíróság Kozmát ötszáz 
korona pénzbüntetésre ítélte s ezt a 
büntetést ma a Kúria is megerősítette. 

Az elzüllött Órás. Kohm Zsig-
mond órásmester már több izben volt 
vendége a fegyháznak, számos elköve-
tett lopás és orgazdaság miatt. Mikor 
legutóbb kikerült a börtönből, a mult 
év május havában Hódmezővásárhelyre 
ment, ahol órajavitó műhelyt nyitott. 
Csakhamar ismét elkezdte bűnös üzel-
meit a javítás végett átadott órákat es 
ékszereket elzálogosította. Nemsokára 
többen tettek ellene feljelentést, mire 
ott hagyta Hódmezővásárhelyt és juli-
usban Budapestre jött. Itt lakásadójá-
nak egyik ru%"szekrényét álkulcscsal 
kinyitotta és jesen kifosztotta. A 
büntetőtőrvényszék ma a javíthatatlan 
órást 15 rendbeli sikkasztás és lopás 
miatt három évi fegyházra ítélte. 

Ügyvédi Iroda áthelyezés. Dr. Ré-
vész Kerencz ügyvéd irodáját dr. Reisz Samu 
orvos házából a régi Szentes Vidéki Ta-

karékpénztár épületébe ( Petőfi-utca 5. szám 
alá) helyezte át. 31 

Menyasszonyok figyelmébe. Min-
den komoly menyasszony mielőtt elhatározza 
magát a legkomolyabb lépésre, a házasságra, 
meggondolva teszi mielőtt drök életre leköti 
magát, és a boldogit > igent ki mondja vőle-
gényének és kell liogv minden befolyás es 

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 
Schvvarcz Antal divatáruházát ( a Lutherá-
nus templommal szemben), ahol miden cikk-
ben a legjobb minőségű és a legdivatosabb 
zlésü áruK nagy válás ztékban 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 ágygarni-
turákban, csipke, posztó és plüs függönyök-
ben, mindennemű szőnyegekben, himzett vá-
szon, damast ágy és asztal teritőkben, papla-
nokban, és még számos itt fel nem sorolt ösz-
szes divatcikkekben. Meggyőződés sze: >zhető 
egy próba vásárlással. Pontos és lelkiismeretes 
kiszolgálás. 2 

Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Pláger Miksa műórás és 
ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
linóm dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 
cég óriási raktárát. Valódi svájci zseb, fali 
és inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ékszerek. China ezüst és valódi ezüst 
dísztárgyak, evőeszközök. Tajt és borostyán 
áruk. llátszerek. Beszélőgépek hanglemezek. 
Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely. Törött arany és ezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kiszolgálás. 

— A Székely féle javaslat és a jogi 
vizsgák. 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 
egy szigorlatot. Ez annál is inkább tanácsos, 
mert a beállott egyetemi rendszerváltozások 
következtében a szigorlatok anyaga arányta-
lanul megnagyobbodott. Az intézet kikölcsönzi 
tankönyveket helyettesítő, az összes szigorlati 
kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből ott-
hon előkészült jelöl eket rövid rakapituláló 
kurzus során készit elő. A „Jogi vizsgák le-
tétele44 ez. most megjelent könyvet díjmen-
tesen megküldi. u 
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SZÉLL IMRE 
hentes 

Disznóöléseket 
a legpontosabban, 

szakszerűen cs 
tisztán végez. 

Disznóhúst füstö-
lésre elvállal. 

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

pes megkereséseket 

„Stsb Rosa" «* 
cim alatt elap kiadó-
hivatalához kérek. 
Titoktartás becsület 
szóval biztosíttatik. 

j Válasz bélyeg! j É 

1121 

1 

Fehémemti, 
ing, gallér, kézelő 
vasalását, ezeknek 
mosását is a leg-
pontosabb, tiszta 
kivitelben teljesíti 

Peítz Mátyásné 
Bakonyi Eszter 

I. kerület 
Klatizál-titca 17 

Tisztelettel hozom a nagy-
érdemű közönség, valamint 
tűzifát árusító kereskedő 
kartárs urak szíves tudo-
mására, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoros körfűrészem-
« nel házaknál bárhol j* 

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

hasogatasra is. 
Kérve szives megbízatásokat 

MOLNÁR GÉZA kereskedő 



4. oldai. SZENTESI LAP 10. szaru 

{ ápró hirdetések. 
j Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában 
• Kálmán Nyomd* SsratM Kr. Harucker-utea 8. 

Egy ügves fiu 
borbély tanoncnak felvétetik Szathmáry 

Károly fodrásznál 38 

Szvaton Jozsefné 
IV. ker. Horvátli Gyula-utca 34 sz. há-
zánál udvari és utcai lakások vannak 

kiadók ápr. 24-töl. 
- j 

2 Sipos János bognár 
Egy ötfiókos állványos alig használt 
karikahajós Singer «ép jutányos áron 
eladó, c im: Sipos János bognár Ili ker. 

Tarló utca 1. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölc ..'J. 4 és fel százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifi. 
Ktwekas Antalhoz I. kí" Tóth Józveí-utca 4« sztori alatt 

Tűzbiztosítások legolcsóbban felvetetnek. 3 

Kása Sándor 
ajánlja mész só, fa és kőszén, koksz tűzifa 
raktárát Vörüsmarty-u. í szám alatt. 
Kissebbmennyiséget is a házhoz száliit. 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket 
Javításokat, fejeléseicet a legjntányosabb 
áron, I. ker. Tors-Káímán-utea 1. sz. 

Purjesz János ügyvéd háza mellett. 

Hus füstölést 
elfogad kákóczv József I. Kisgörgős u. 
7 szám (AbafVy* féle ház). 

Ugrai Antal 
korcsmárosnak a felsörakodó kertben 2 
kazal lureszénája e'ső második kaszá-
lás a ki .piactéri üzleténéi pedig egy 
nagy üzleti és több kissebb ajtó, abla-

kok és szoba padozat eladó. »ÍM 

Ezzel vége a keílemetle es^gnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
egy eges" hosszú életet szolgainak kí. 
Az eredeti Pfaff-gépek t é l e t r e i> kaphatók: 

T É B Y L A J O S 
varr ó g ép k e r e s e .i ö és» mechanikusná l 

Kecskemét, III. Kohárí-utca Í94. sz. 
Szentes é- vidík* té*9ét€ r.r».-gyz«iket ren-
delkezésre bocsAj ¿s snves rer.Jele-
geket bármikor felvesí és azonnal közvetít 
H . SZABÓ LAJOS. ? A N Y A I J. U T Ó D A 
ahol ar eredetit Píaf í- Singer gtpckhe: 

. ttik, alkatrészek és olaj á l landóan kaphatók. 
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ÜGYVÉDI S 
I R O D Á J Á T S 

Dr. C Z U K E R M A N N A N D O R 9 
ÜGYVÉD 9 

Báró Harucker utca 9. szám ©I 
aíatt (Tabajdy József úrnak © 
d i . Csathó Kálmán ü g y v é d - 0 
féle házában, a csendörlak- @ 
tanyával szemben) megnyi- 9 

totta. 35 9 

5 éves 
koreaás Sieti betét 

a Szentes-Vidéki TakarékpénzSáruáí. 

úíiéíy 
Kiköltözés miatt folyt) évi április 
1 -ere, nagyon jó forgalmas helyen, 

harminc évóta fenáíló 
kovácsműhely kiadó* 
l ' gyano t t használt kovác z. i zá n 

is eladó. 

Értekezni lehet III. kerület Sarkadi 
Nagy Aantal-utca 19. szám alatt. 

Dömsüdí Sándor 
•>8 gépészkovács. 
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