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A kétéves katonai szolgálat volna 
az egyetlen fénysugár, mely erősen 
enyhíti a véderőreformmal együtt fe-
nyegető hadügyi követelések ijesztő, 
reménytelen sötétségét. A sok millió-
ért egy jelentős szociális vívmány. 
Olyan előny, amiért érdemes áldozatot 
hozni, amely tehát nagyon alkalmas 
és szerencsés jelszó volna a Khuen-
kormány politikájára nézve. 

A kétéves katonai szolgálat régi 
ideálunk. Tetszetős ellenzéki program-
pont is. Bebizonyult már rég, hogy 
két év alatt épp ugy ki lehet jó kato-
nává képezni az újoncot, mint a há-
roméves szolgálat alatt. Eltekintve attól, 
hogy valóságos kínszenvedés a nra 
gyar hu számára a közös ármádiában 
három keserves esztendőt szolgálni, 
nemcsak rajta könnyít a reform, ha-
nem az ország számára is jelentékeny 
munkaerő felszabadulását jelenti. Sok 
dolgos kéz, százezernyi munkaerő 
szabadul fel és dolgozik a nemzeti 
gazdagodás javára. És némileg áthidal 
e reform egy nagy igazságtalanságot 
is. Akik nem szerezhették meg az ön-
kéntesi előjogot, vagy a még rövi-
debb tartamú szolgálati kötelezettséget: 
a sok százezernyi ifjúnak nagy meg-
könnyebbülést jelent és némi szociális 
igazságot szolgáltat. 

A kétéves katonai szolgálat rend-
szeresítése fejében ha ezt az üd-
vtts reformot csakugyan életbeléptetik 

szívesen adná a magyar nép az 
ármádiának pénzben azt a többletet, 
amely a reform következtében szük-
ségessé válnék, sőr talán egy pár 
millióval többet is. És amennyiben 
adófizetési rendszerünkben némi prog-

resszivitás érvényesül, a kispolgárság, 
a szegény magyar nép és a munká-
sok, proletárok nagy tábora ennél a 
cserénél csakis nyerhetne; mert inig . 
ennek a néposztálynak fiai kapnák a 
nagy előnyt, hogy három év helyett 
csak két évig kellene katonáskodniok, 
addig a progresszivitás alapján a na-
gyobb hadügyi adóterhek nem ezeket 
az osztályokat súlytaná. Kz volna a 
szociális igazság! 

Kpp azért szinte csodálatos, hogy 
míg a középosztály csendesen, némán 
összeszorított ajakkal nézi az ellene 
tervbe vett ujabb terheket: azalatt ép-
pen a szociálisták állnak talpra és hir-
detnek népgyűlésekei országszerte az 
uj hadügyi programm ellen. Ha meg-
lesz a kétéves katonai szolgálat, akkor 
a véderőform ellen a szociálistáknak 
lesz legkevesebb okuk harcbaszállani. 
Olyan progresszivitás volna ez tulaj-
donképpen számunkra, mint a jobb 
módúak megterhelése az adó terén, a 
szegényebbek megkimélésével. Ok nye-
rik el a munkás kezeknek tel jes egyévi 
föl mentését a fegyverforgatás terhes és 
haszontalan kötelezettsége alól. Azt 
hisszük, a magyarországi munkásság 
szívesen megfizettetné a fölötte álló 
néposztályok által azokat az ujabb ter-
heket, amiket a katonai reform okoz. 

Bizonyos, hogy a kétéves katonai 
szolgálat rendezése olyan föltétel, mely-
nek megvalósulása egészen uj niotivu- , 
mokat vegyit abba a készülő harcias 
hangulatba, mellyel az egész magyar 
közvélemény a véderőreformot várja. 
Kz a szociális olajcsepp esetleg csodá-
kat mivelhelne a hadsereg és polgárság 
állandó súrlódásában, mely különösen 

erős most, amikor végsőkig feszitik uj 
milliók kipréselésével a polgárság adózó 
képességét. 

Nagyon fontos taktiai kérdés ez a 
jövő harcaira nézve, s ezért a kor-
mánytól határozott és visszavonhatat-
lan világos formában biztosítékot kö-
vetelünk aziránt már most, hogy ezt 
a szociális vonakozásu katonai refor-
mot : a kétéves szolgalatot csakugyan 
elhozza-e, és nemcsak taktikázásra hasz-
nálja-e föl ujabb milliók k»préselésére. 

Mennyit nyomnak 
az európai uralkodók? 

Néhány év előtt a londoni királyi 
palota belépője előtt egy automatikus 
mérleg volt elhelyezve. Vll. Edvárd 
király mulatott vele aképen, hogy min-
den vendégéről pontos sulyfelvételt ké-
szíttetett a segítségével. Igv aztán -zá-
mon tarthatta, hogy pékiául a minisz-
terek mennyire hizt • mái v/ .-Lik-

ideje alatt, az állami ügyek vezetésé-
nek kétségtelenül nem utolsó foglalko-
zása révén. 

Edvárd király azonban nemcsak 
vendégeit mérte meg pontosan, hanem 
maga-magát is. Halála előtt kel nappal 
mérte le magát utoljára, s ekkor !04 
kilót nyomott. Ezzel a súlyával csakis 
mint nehézsúlyú birkózó vehetett vol-
na részt a nemzetközi birkózó ver-
senyeken, amelyeknek különben ked-
velője volt. Vele szemben, hogy sport, 
nyelven szóljunk, i ,, pehely súlyt* a 
minden oroszok cárja, II. Miklós, kép-
viseli, a maga szerény, szomorú 51 
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IbRŰLÍL FEREWC N a g y á r ú h á z a S z e n t e s e n ] 
: a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. "agy uj évi kiárusítást rendez. : 
l Az őszi és téli idény előre baladottsága miatt mélyen leszállított áron cladatik, mindenféle női és férfi ruha j 
* szövetek. Divat posztók, mosógyapjú, flanellok, bársony és pltisch. Különlegességek vászon, festő, karton, l 
1 delének valódi 54 rőfös rnmburgi vásznak. Farsangi ujdonságokfrancia battistok, grenadin, poplin tafft, j 
• messalin selymek minden kimondható színekben. Menyasszonyi kelengyék 50 kor.-tói 1000 kor.-ig, saját ké- ! 
I szitményü paplanok, selyem lecbner és kelengyék, ágy és asztal teritők mindenféle fej és zsebkendők. Rülcr j 
• osztály női férfi- és gyermekruhákban. Tekintse meg mindenki ezen ritka alkalmat, a vétel nem kötelező. • 
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kilócskájávai. Ez igazan nem sok, s 
irigy alattvalói még ebből a kis sulyu 
testből is ki akarják űzni a lelket, min-
denféle merényletekkel. A német csá-
szár u^y változtatja tc^ti súlyát, mint 
politikai meggyőződéseit. Néhány év 
előtt még szabadelvű polgári császár 
volt, Könígsberg óta pedig isteni ke-
gyelemből való uralkodónak jelentette ki 
magát. 1910. elején 79 kilót nyomott, 
a közepe felé felvitte 82 kilóra, ma 
pedig már ismét hetvenkettedik kilóját 
igyekszik felszorítani hetvenháromra. 
György angol király stationár 83 kiló. 
Ennzi volt, amikor nejének Mary ki-
rálynénak kezét kérte meg s nem több 
és nem kevesebb még ma sem, pedig 
azóta jó néhány esztendő pergett le 
fölötte. Szépen gyarapodik testi bőség-
ben Ferdinánd bolgár király, aki, ami-
uta királlyá koronázták, igazán szépen 
meghízott. Az idő szerint 89 kiló. I. 
Ferenc József, 76 kiló, ami a mérsé-
kelten élő középmagas férfiak rendes 
súlya szokott lenni. 

Válópörös 
magyarok 

A Pesti Hirlap tegnapi számából 
vettük át ezt a cikket, mert érdekesnek 
találjuk, hogy leközöljük. Válópör min-
dig volt és mindig lesz. I jabb >tatisz-
tikai adatok szerint azonban egyre 
több lesz a föld egyszerű népének a 
v'álopöre. Azok bontják fel hz egész 
életre megkötött frigyet, akik erősebb-
nek hitték azt minden földi hatalom-
nál é> szolgáltatja az ő nagy • konti-
gensüket a Duna és a Tisza köze. 

Hogy az uri nép gabalyodik, az 
még érthető. Szeszély, érdek, hiúság 
>zámtalan emberfiát összehozott már; 
egy pillanat fellobbanását ' ndó láng-
nak, emésztő tűznék gondolták, az 
egymásra való utaltság, a kielégülés 
aztán meghozza a kiábrándulást. 

Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
d r . tíoi'ovNzlrv-féle 

B í ) R O L I > 
mely vármegyénk piacán is megjelent. Ez 

5 a háziszer hatásában és erőalkotásában 
felülmúlhatatlan giimőkóros izom- és ide^fájdalmak. fej- és fogfájás, továbbá meghűlés és fafiyás 
okozta bajok, mint rheuma, köszvény, csu/, ischiós. Izületi lob és zsábábati szenvedők, végül égési 
sebek fájdalmainak megszüntetésére, Kiváló fertőtlenítő és testóvó háziszer. Kapható 1.20, 2 és 

2.50 koronás üregekben. K'észitik 
Dr. Borovszky orvos és Borovszky K. Budapest II. ker., Fő-utca 77c. szám. 

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

Csakhogy az egyszerű ember kí-
vül esik ezeken a kereteken. Az nem 
tudja mesterkéltségét, annak, amit sze-
relemnek neveznek, azt egyszerű, be-
csületes érzés fűzi össze a párjával. 
Szüksége is van egymásra a két em-
berfiának. Az asszonynak támasz kell, 
hogy el ne pusztuljon az élet vihará-
ban, (inkább a házaséletben fonnyad, 
törik le, vénül meg sokszor harminc 
éves korában,) az ember viszont ama 
jó tulajdonságokat keresi, amelynek az 
ebédfőzésben csúcsosodnak ki és álla-
nak politikusok szava szerint az 
események homlokterében. 

Fontos továbbá az is, hogy vájjon 
gyors-e az asszonyi kéz, képes-e hó-
fehérre varrázsolni vasárnapra a szük-
séges fehérneműt? Mi lehet mégis a 
válások indoka? Nem értik meg talán 
egymást ? 

Hiszen sosem kutatta egyikük a 
másik lelki tulajdonságát, rejtett becsét, 
tultették magukat olyan kényes kérdé-
seken és állapotokon, amilyenekbe a 
finyás uri nép nem megy bele: vagyoni 
viszonyok se igen akadékoskodnak, 
hiszen két ágról szakadt lélek ismeri 
egymás helyzetét, mégis válnak. 

Kitanítják őket a fiskálisok olyan 
dolgokra, amikre maguktól sosem jön-
nének, szerepel a hűtlen elhagyás és 
őszinteségük rovására görcsösen ka-
paszkodnak minden ürügybe, csakhogy 
szabaduljanak egymástól. Miért? A ke-
resetek sablonosak, azokból nem tűnik 

ki a valóság. De valószínű, hogy Ádám 
is csak azért nem adta be a válóke-
resetet Kva ellen, mert nem talált fis-
kálist. Nyilván szétválasztották volna 
őket is az asszony ama hibája folytán 
amellyel súlyos anyagi válságba, kilakol-
tatási kellemetlenségbe sodorta életepárját 

És ahogy elborul az ember lel-
kébe valami, ha azt hallja, hogy a 
Hortobágyon vasút száguld keresztül, 
ép olyan melanchóliával telik meg a 
sziv ezeknek a válópöröknek a hallatára. 
Mert szomorú, hogy pusztul az erede-
tiség, kivész az őstermészet s a föld 
egyszerű tisztaságú népe is beleszorul 
abba a társadalmi ketrecbe, amely ¡ki-
zárólag az uri népek degenerált fajtá-
jánál a nyavalyájával volt tele. 

bejelenteni a 
Túlakurcán a 

' i ' i i d n i v a l ó k si<l<>íi£»avl>t*ii. 

Január 31-ig lehet 
betáblázott tartozásokat 
közgyűlési teremben. 

A gazdasági cselédek 1 korona 
20 filléres baleset biztosítási dijat igye-
kezzenek befizetni, mert a biztosítás 
a befizetéssel veszi kezdetét. 

Az adóhátralékok behajtása vásár 
után veszi kezdetét. 

A februári fertályban délután is 
lehet adót fizetni. 

A földbérlők, felesszántók, keres-
kedők, korcsmárosok és iparosok múl-
hatatlanul jelentkezzenek Tulakurcán 
III. oszt. kereseti ado vallomásra, mert 
különben az adatok hivatalból állapit-
tatnak meg ellenük. 
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Tisztelettel hozom a nagy-
érdemű közönség, valamint 
tözifát árusito kereskedő 
kartárs urak szíves tudo-
mására, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoros körfürészem-

mel házaknál bárhol 

t ű z i f á n a k 
felvagasat jutányos áron 
elvállalom. A megbízásokat 
(mit lev.-lapon is elfogadok) 
elfogadom csupán felfüré 
szelésre, vagy fűrészelés és 
~ hasogatásra is. 
Korve 'íves megbízatásokat 

M0LNÍÍ& GÉZA kereskedő 

1 

Fehérnemű, 
ing, gallér, kézelő 
vasalását, ezeknek 
mosását ís a leg-
pontosabb, tiszta 
kivitelben teljesíti 

Peitz Mátyásné 
Bakonyi Eszter 

I. kertilet 
Klauzál-utca 17 

SZELL IMRE 
hentes 

Disznóöléseket 
a legpontosabban, 

szakszerűen és 
tisztán vegez. 

Disznóhúst füstö-
lésre elvállal. 

Kossuth-térí üzle-
tében mindenféle 
hentesárú, szalon-
na és zsír állan-

dóan kapható. 

Hölgyeim 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" g 

cim alatt e lap kiadó-
hivatalához kérek. 
Titoktartás becsület 
szóval biztosíttatik. 

Válasz bélyeg! 



I I i r e k . 
Felo lvasás . A hékédi állami 

iskolában j anuá r 31-én kedden délután 
5 órakor ismeretterjesztő felolvasást 
tart Danits László és Komendát János 
áll. tanitó. 

Az Általános Népkör gyűlése. 
A Szentesi Általános Népkör évi rendes. ! 

gyűlését már több izben megemlítet-
tük lapunkban. Kbben azonban egy kis 
hiba volt ekkoráig, hogy 5-ike helyett 
1-ét ir tunk. Ezt ezennel helyre igazít-
j uk azzal, hogy a gyűlés febr. ő-ikére 
van egybehiva. 

Aranykarperec. A Gazd. Egy-
let bálján egy aranykarperecet veszített 
el egy szép kis leány. Ha a rendőrsé-
gen igazolja, hogy az övé volt, azon-
nal kiadják. 

Művelődés, művészet és iro 
dalom ismeretet terjesztő tanfolyam-
szerű előadásokat rendez R. Kovács 
Laura budapesti ismert ncvü művész-
nő Szentesen. Hallgatója lehet min-
denki . A tanfolyamszerű előadások célja 
az általános felsőbb művelődést terjesz-
teni. szép érzéket fejleszteni. Nemes 
példát ad a szóló-művészet minden 
ágában, okta t ja a beszédet, a politikai, 
társadalmi szónoklást , felolvasást és 
szabad előadást. A tanfolyamszerű elő-
adások mintegy elkészítésül szolgálnak 
miudenkinek, akik a társadalmi téren 
elő akarnak kaladni. Fejleszti a gyors 
gondolkozást , a gondolat gazdaságát 
és szabatos , gyors kifejezést. Eőcélja 
m é g a közönséget nemcsak üdvös és 
hasznos irányban vezetni, hanem ked-
ves és nemes szórakozásban is része-
siteni. 

Duhaj legények. Vasárnap este 
nagy lármát csapott három berúgott 
legény a Kossuth-utcán. Kiabáltak, ug-
ráltak, döngették a kerítéseket, kapukat 
nagy botokkal, aztán meg beverték Dr. 
Mátéfify polgármester házának az ab-
lakát. A rendőrök azonban elcsípték 
őkel és bevezették Kiss János börtön-

őrnek a hivatalába, aki reggelig elhe-
lyezte őket a hűvösön. Azután hétfőn 
reggel hallgatták csak ki őket. Mind-
annyian részegségeikkel takaróznok. 

Furfangos csizmadia A debreceni 
állomáson egy Szoboszlaí István nevű csiz-
madia a Nyíregyháza felé induló vonat lép-
csőjéről leesett és eszméletlensl terült el a 
földön. Az előhívott mentők a kórházba 
szállították s ápolás alá vették. Alig hogy 
elhelyezkedett a kórteremben, lármát csapott, 
hogy *öbb ezc- horona értékű ékszereit, a 
melyet egy kis táskában tartott, ellopták. 
Ezenfelül még arról is panaszkodott, hogy 
1800 korona készpénze is eltűnt. A rendőr-
ség megindította a vizsgálarot s kiderült, 
hogy a ssizmadiának soha se volt se érté-
kes ékszere, se pénze. A rosszullétet szín-
lelte, mert be akart jutni a kórházba. A be-
tegek közé azért vágyott, mert volt egy 
utcai leányszeretője, a kit á kórházban ápol-
nak. Előtte adta a gazdag embert s most 
is azért találta ki a ravasz mesét, hogy gaz-
dag embernek tűnjék fel a nő előtt. Hatóság 
félre vezetése miatt lecsukták a furfangos ; 
embert. 

Az ügyvédi gyakorlat meghosszab-
bítása. Minthogy aSzékely 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 így két 
évet nyerjenek, forduljanak a Dr. Dobó jogi 
szemináriumhoz (Kolozsvár, Bolvay. u. 3.) 
melynek segitségével hat hét alatt letehe nek 
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-
tétele" cz. most megjelent könyvet díjmen-
tesen megküldi. 14 

A gözgépkezelok és kazánfűtők 
képesítő vizsgái Szegeden legközelebb febr. 

hó 12-én d. e. 9 órakor tartatnak a szegedi 
felsőipariskolában kérvények az iparfelügye-
lőséghez küldendők. 

Nászajandékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Pláger Miksa műórás és 
ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
rinom 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. Látszerek. Beszélőgépek hanglemezek. 
Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javító műhely. Törött arany és ezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kiszol-
gálás. 

Menyasszonyok figyelmébe. Min-
den komoly menyasszony mielőtt elhatározza 
magat a legkomolyabb lépésre, a házasságra, 
meggondolva teszi mielőtt örök életre leköti 
magát, es a boldogító igent ki mondja vőle-
gényének és kell hogy 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 
Schwarcz Antal divatáruházát (a Lutherá-
nus templommal szemben), ahol miden cikk-
ben a legjobb minőségű es a legdivatosabb 
zlésü 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. pilis, berliner, sál és selyem 
kendőkben, továbbá posztó és plüs ágygarni-
túrákban, 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: űzhető 
egy próba vásárlással. Pontos és lelkiismeretes 
kis; ,,Tálás. 2 

Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon 20sz. 
Kiadó : 

U Y O V A Y I . A . I O K 

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

orosházi hengermalmi lisztet, 
valamint az országban legelsőnek el-
ismert ée több izben kitüntetett orosházi 

Gémes féle házikenyeret 
a régi, zamatos, ióizű minőségben Szen-
te&n nálam bc.-,.c;czn:. A Gémes-féle 
hazi kenzér azért páratlan, mert tiszta 
búzalisztből készül igy a legtöbb táp-
erővel bir s nem is könnyen szárad. 

I >e csak az a valódi, 
melyen a Gémes név 

rajta áll. 
liÖrj<MI OMIlkiM 
G É M E S f é l e 
l iá/ . i U<*n.vt'r«»í ! 
Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak. 

Hengermalmi liszt 
ül ú r t ó l feljebb. 

I'is/.telottel 
W E I N B E R G E R 

G Y U L Á N É 

4 o v o s fl k o r o n á s 
h e t i b e t e t e w r e ^ z j e g y e k 

J e g y e z i * e t c S U ; a S z e n t x ^ w i 

l í o x . p o n U 
t t i k a r é k p o i i z t a r n á l . 

A h e t i b e t é t e k a z ü z l e t i i i y e -

r e N e j j b e n i ' o w z o w t i l i i o k e « 

e z e n r r N z j e j > y e k r e I Í Ö I C N Ö I I -

e l ő l e j j 1 Í N a d a t i k . & 



SZENTESI LAP 22. szííjü 

/ Hirdetések felvétetnek 
• lapunk kiadóhivatalában 
* Kálmán Nyomda Szentes 
\ Br. Harucker-ntca S. 

A P R Ó H I R D E T É S E K . 
Hirdetések felvétetnek \ 

lapunk kiadóhivatalában * 
Kálmán Nyomda Scentes « 

Br Harucker-ntca 8 • 

Eladó ház és föld 
a Sajóköz 2 sz. volt Lakos József-féle háza 
nagy szöllös és gyümölcsös kerttel és köz-
vetlen a kistőkei állomás melletti 5 ós hold 
szántó föld kedvező feltételek mellett eladó. 
Értekezni Simkó Ignác bőrkereskedővel az 

ág. ev. uj templom melletti üzletében. 101 

Szamosközi Lajos 
asztalosmesternek III. ker. Lakos utca 19 sz. 
házánál elsőrendű tűzifa kapható. Házhoz 
szállítva 1 Irt. 25 kr. vevő által vitetve 1 

frt. 20 kr. mótermázsája. 99 

Magnak való 
gyönyörű fajbikabornyu tarkaszőrü eladó. 
Megtekinthető Alsóréten 227. szám Kállay-

tanyán. 

Könnyű kocsit 
egy ló után valót keresünk megvételre. Alsó-

rél 227. szám Kállay tanya. 

Sárga csikó 
másfélesztendös, vörös szőrű eladó. Megte-

kinthető Alsórét 227. sz. Kálay-tanyán. 

Jelenti Antal 
kereskedőnek Soós-utca H. számú házánál 
2 szoba, konyha és egy üzlethelyiség április 
24-től kiadó. Az üzlethelyiség mészárszéknek 

nagyon alkalmas. 81 

Bleier József 
mészáros házánál egy üzlethelyiség lakással 
és pincével folyó évi Szent-György naptól 

kiadó. 

Kocsitengely 
fábú. meg a kocsihoz való egyes darabok 
még nagyon olcsun eladók. Alsórét 227. sz., 

homokbánya mellett, Kállay-tanyán. 

Hasas tehén 
eladó Bercsényi-utca 103. szám alatt. 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket, javí-
tásokat, fejeléseket a legjutányosabb áron, I. 
kerület Törs-Kálmán-utca 1. szám, Purjesz 
János ügyvéd náza mellett. Ugyanott tanuló 

leány azonnal felvétetik. 

Hus füstölést 
elfogad Rákóczy József I. k. Kisgörgös-utca 

7. szám (Abaffy-féle ház). f l5 

Ifj. Lénárt Istvánnak 
Dónaton 10 hold szántóföldje kedvező felté-
tel mellett eladó. Értekezni lehet II. kerület 
Deák Ferenc-utca 116. szám alatt a tulajdo-
nossal. Ugyanott kukorica van eladó. 97 

Hízott malac 
7—K hónapos van eladó II. kerület Bercsényi 

utca 103. szám alatt. 

Felsőcsürhejáráson 
2 hold kapásnak való föld haszonbérbe ki-
adó. Értekezni lehet Alsórét 227, vagy Ber-

csényi-utca 103. sz. Kállay-tanyán. 

Házikutya 
fehértarkaszőrü, aki „Váltó" névre hallgat, 
elveszett a vásárban. Megtalálója 10 korona 
jútalomban részesül. Jelentkezni lehet a vil-

lanytelepen. 

Olcsó pénz! 
Akt clrágú kamatú kölcsönét 4 cs íe! saa/jüékos uani.4á 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal J), 
Fazekas Antalhoz I. ker. Tóth Jófcsef-utea 46 szám alatt 

Tűzbiztosítások legolcsóbban felvétetnek. J 

Kása Sándor 
ajénJju mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi-
fa raktárát. Vörösmarty-utca I. szám alatt. 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállít. Szé-

na és szecska állandÖan kapható. 

Hasas tehén 
3 és fél éves eladó. 
I. kerület Knrcapartl-otca 52. sz. alatt 

Csongrádvármegye mu-
xeuma minden vasárnap 
délután 2—5-íg nyitva. 

Kálmán Nyomda 

l 

l 
K 

[ ] 

lOOO darab levélpapír 

5 , 6 , T . 8 , 9 é s l O k o r . 

JOOO darab levélboriték 

5 , ( > . W , 9 é s Í O k o r . 

| 5 0 0 levélpapír és 5 0 0 boríték 

1>, ÍO. 11,12 kor. 
O l C Q C3>! 




