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Megjolen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Főszorkesztő 

SIMA LÁSZLÓ 
K»kilós szerkcâ iu : 

KÁLMÁN J . SÁNDOR 

Szerkesztősék és kiadóhivatal. 
Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézend- k a lapu* érdfcfcl̂  

mindenféle küldemények, hirdetési es előfizetés; dnak 

Kg'3 lu i tp^h lnuy Arii fI11«»r. 

\ T I i - i ^ j r A t n e k i k ! 
iTgy ?! Tehát kétsoros jegyzőkönyv 

és öt perc: Tisza István aradi beszé-
de szerint mindössze csak ennyi kell 
ahhoz, hogy prolongálva legyen a feb-
ruár tizenötödiki terminus, amely na-
pon a közös bank páíenses szabadal-
ma lejí.r. Nem kell hozzá más, csak 
egy kétsoros jegyzőkönyv, egy ujabb 
pátens és öt perc: és akkor már Ti-
szának, Khuennak, a gyülevész mun-
góhadnak és tegyük hozzá Bécsnek a 
lelkiismerete meg van nyugodva. 

Tehát a külön magyar jegyban-
kot, amelynek felállítását a magyar 
képviselőház 1910. március 21-ikén 
egyhangúlag elhatározta; a magyar 
bankok, amely pénzügyi ejőföltétele az 
önálló vámterületnek, s igy a legelső 
fundamentum Magyarország gazdasági 
függetlenségének, a magyar bankot, 
amely a gazdasági függetlenség meg-
teremtésévei tizezer füstölgő gyárral 
nagyipart, viruló mezőgazdaságot, tő-
kegazdaságot, pénzgazdaságot, millió 
és millió embernek uj és uj kereseti 
forrásokat, teremtene: a matry.T KM ti-
kot, amely a közös bank mai szűkös 
200 millió hitele ellenében 600 millió 
hitelt nyújthatna a magyar kereskedő-
nek, iparosoknak, kis és nagy gazdák-
nak és a vállalkozóknak: ezt a L.a-
gyar bankot Tisza István a magyar 
alkotmány pátenses elgázolásával csak 
kétsoros jegyzőkönyvre és öt percre 
taksálja! 

Mikor szállt ki Tiszából a magyar 
szentlélek és mikor szállta meg 
Tiszát az osztrák ördög? Mikor, hogy 
ilyen cinikus, szentségtelen beszédet 
mert mondani. Aradnak magyar vér 
áztatta piacán? És kik azok ott Ara-

don, hogy: nem zúgnak, hanem még 
tapsolnak Tiszának? Azt tudjuk, hogy 
kutyából nem lesz szalonna, de 
miként lett a szalonnából kutya? 

Hogy mer a függetlenségi és negy-
ven nyolcas párt már két hét óta a • 
bankról beszélni, hogy meri az ország 
drága idejét fecsérelni, amikor égető 
szüksége volna arra, hogy produktív 
nemzeti munka folyhasson a magyar 
törvényhozásban! így kiált föl Tisza, 
a képmutató rókák legkiválóbb képvi-
selője. Tehát gyümölcsöző nemzeti i 
munka kellene, ugy-e?Tavasztól-nyárig, 
nyártól-őszig. ősztől-télig majd meg-
vesztett az összeharácsolt mungócsor 
da a nagy semmitevésben, addig ku-
tyába se vették a gyümölcsöző nem-
zeti munkát, — hanem ha a függet-
lenségi párt síkra száll a közös bank 
gazságos javaslata ellen ; akkor nyom-
ban megeszi a fene a Khuenék gyü-
mölcsöző nemzeti munkáját! 

Krtjük különben i'iszát: Bécs 
szorítására a körmükre égett már a 

egy percig sem tűrni azt, hogy a kö-
zös alkotmány legszebb mákvirág a 
delegáció törvényhozási jogokat gya-
koroljon, s nem lehet tűrni, hogy ki-
számíthatatlan horderejű nagy szerve-
zeti és u j intézményes dolgok a ma-
gyar országgyűlés hatásköréből elvo-
nassanak s a delegáció elé utaltassa-
nak, amint azt a dicső rievü Montecucoli 
úr egy tökéletesen uj hadi flotta meg-
szervezésével akarja megcselelekedni. 

A delegáció ne üsse az orrát ab-
ba, ami törvényhozási munka, ne lép-
je túl a hatáskörét, s a csizmadia ma-
radjon csak meg a kaptafánál! 1867 
óta folytonosan siilyedünk, sülyedünk 
az összmonaichia gyomra felé, de 
Khuenék alatt valósággal esünk a hé-
esi középpontba. A delegációk hatás-
körét céltudatosan és intézményesen 
akarják átalakítani, s a magyar or-
szággyűlést a prágai és a lembergi 
tartománygyülések szinvonalai;i lesü-
lyeszteni! 

Hát igen, ezért és azért, hogy 
gyümölcsöző nemzeti munka, amelytől Magyarországot mihíun- ^b -v.ár-
azonban holtáig fog koldulni a ma- nyákká alakithassák at, s hogy a ma-
gyar nép. A gyümölcsöző munka már gyar adózó nép verejtékes zsebjeiből 
ott fekszik a delngáció előtt: a száraz 
hagseregre héts :áz millió, a vízi had-
seregre pedig az első rátára 320 mil-
lió, a másik tatára szinte 320 millió 
és azután a 640 milliónak duplája 
vagy semmi! No, szépen lesz az 
semmi! 

Minden teketória nélkül felszólít-
juk a delegáció függetlenségi tagjait, 
ho«-y Magyarország pénzügyi egyen-
súlyának ezen ujabb bécsi orvtéma-

I dása ellen a késhegyig menő harcot 
í indítsanak. Különben sem lehet tovább 

mihamarabb kirabolhassák a bécsi száz-
milliókat: ezért kellene Tiszának a 
bankvitával már felhagyni s a Bécs-
nek gyümölcsöző nemzeti munka te-
rére lépni. És Tisza — a javíthatatlan 

már fenyeget is: az a kéz, ame-
lyet ellenfeleinkre emelünk, ne ejt-
sen sebet magán a nemzeten! Tehát 
u j november tizennyolc? Tisza sze-
rint az se ejtett sebet a nemzeten, —-
de vigyázzon Tisza, mert a magyar 
nemzet is mondhatja ám azt, amit már 
egyszer mondott: Tisza öt perc ! 

SBÜIJL FÜRE2IC á r á l i á z a S z e n t e s e n 
a Szentes-Wiűélü Takarék uj paloiáJáMn. m kiárusítást reedez. 
Az öszi és teli idény előre haladottsága miatt melyen leszállított áron eladatik, mindenféle nöi és férfl rnha 
szövetek Divat pesztók, mosógyapjú, fianeliok, bársony és píüsch. Különlegességek vaszoc, festó, karton, 
delének "valódi 54 rőfös lumburgi vásznak. Farsangi ujdonságokfrancia battistok, grenadin, pepiin taíft, 
mcssalín selymek minden kimondható színekben, fflenyasszonyi kelengyék 50 fcor.-tó! lOOOkor.-ig, saját ké-
szitménvu uaplanok, selyem ?echner és kelengyek, ágy es asztal teritüb mindenféle fej és zsebkendő. Eülöa 
osztály női férfi- es gyenaekiuháliba». Tekintse meg windenki ezen ritka alkalmat, a vétel nem kötelező. 
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. V b a n k v i t a 
uj bonyodalmai. 

Nagy és elszánt harci kedv az 
egész vonalon: ez az ellenzéki han-
gulat. Az általános vita végét ma még 
nem lehet előre látni s ez az, ami a 
kormányt ideges nyugtalansággal tölti 
ti. Polónyi Géza boldog izgalflíima» 
járt-kelt a folyosón: 

— Végzetesen fontos dolgok 
készülnek! mondta. — A vita 
most indul a döntés felé. Olyan ter-
veink vannak, melyek a küzdelemben 
biztosítják nekünk a sikert. A teg-
napi napot konferenciákkal töltöttük 
el. És ezek nem maradnak ineddőek... 

A bankjavaslat részletes vitájának 
kérdése az egész függetlenségi pártot 
izgatja. Justh Gyula ezeket mondta 
róla : 

Képtelenség föltételezni is, 
hogy az ellenzék beletörődjék abba, 
hogy sommásan intézzék el a bank-
statumot. Még ha abból indulunk is 
ki, hogy megmarad a közös bank, 
sőt éppen akkor kell azon lennünk, j 
hogy javítsunk ezen az intézményen. 
A kél függetlenségi párt ebben a 
kérdésben egészen egyöntetűen fog 
eljárni. 

Mikor lesz ez a kérdés ak-
tuális ? 

Remélhetőleg, minél későb-
ben. Erre a hétre az általános vitá-
nál már minden hely be van töltve. 
De én azon leszek, hogy lehetőleg 
holnap rám kerüljön a sor. A kér-
dés közgazdasági részével keveseb-
bet foglalkozom, inkább a politikai 
vonatkozásokról beszélek. 

Ma megérkezett Désy Zoltán, aki 
szintén legközelebb beszél. Előbb azon-
ban megvárja Lukács László felszóla-

kÖZÖS j lásat, hogy reflektálhasson a 
bankos méregkeverésie. Désy munka-
társának ezeket mondta: 

— Valamennyien nagy öröm-
mel és lelkesedéssel akarjuk a füg-
getlenségi pártok együttműködését 
biztosítani. Annál inkább megváló- j g y e s ionerceg 
sitható ez, mert magam is, de ugy 
hiszem, a párt nagy része az írás-
olvasáshoz kötött, de általános, egyen-
lő s a városokban titkos választói 
jog hívei vagyunk. A függetlenségi 
pártok együttes küzdelme a parla-
menti váltógazdaság biztosítására első-
rendű érdek. 

A munkapárton aggodalommal 
néznek a jövő elé. Különösen Perczel 
Dezső izgatja a mungókat arra, hogy 
energikusablmk legyenek. 

Nem járja, — mondta a fo- ! 
lyosón az öreg zsebkendő-vitéz, — 
hogy olyan emberek, mint Benedek 
János, ide álljanak nekünk hazafias er-
kölcsöket prédikálni . . . 

Khuen-Héderváry azonban ugy 
tesz, mintha érdekelné az egész: 

Ráérünk, — jelentette ma 
i s fcj. — A február 15-iki terminus 
nem nekünk sürgős, hanem az oszt-
rákoknak. Egyáltalán nincs olyan 
dátum-csizma most, amely szorí-
taná a cipőnket... 

Majd elválik, hogy meddig bírja 
a mungókirály ezzel a türelemmel. Az 
ellenzék gondoskodik arról, hegy két-
ségbeesetten tépje a haját, mert látni 

trák. Az osztrákok ellenben, akik már 
annyi mindent elvettek tőlünk, rászom-
jaztak a Lajta vizére is és malom-üzem 
céljaira el akarják vezetni. Lajtaujfalu 
persze tiltakozik ez ellen, mert akkor 
ő kint lesz a vízből. De tiltakozik Fri-

is. Miért? Mert nem 
hagyja a magyart az osztrákokkal szem-
ben. Igazán? Nem, nem igazan. Tilta-
kozik, mert a Lajta az ő birtokán folyik 
keresztül és ha a vizet elviszik, ez őt 
érvényesen károsítja. A főherceg vala-
melyik zsebében jó magyar sziv dobog... 

KLOTÜRT 
követel Tisza. 

Elnök ur, v o n j a 
m e g a s z ó t l 

Tegnap délután a Ház folyosólyáti 
feltűnő jelenet játszódott le Kabós 
Ferenc alelnök és Tisza István 
között. Kabós a Kossuth-párti Hegyi 
Árpád beszéde után szünetet adott és 
a folyosón elvegyült a képviselők kö-
zött / Hirtelen hozzálépett Tisza és inge-
rült hangon felelősségre vonta az el-
nököt. 

Ez már mégse járja 
ripakodott a November tizennyolc hőse 

- ez a tiszta obstrukciós beszéd volt. 
Miért nem vontad meg tőle a szót, 
hisz ismételten eltért a tárgytól? 

Kabós meglepetten felelt: 
Kérlek alásan, ez nagyon ké-

nyes kérdés. Nem olyan könnyű meg-
állapitani, mikor tér el valaki a tárgy-

fogja, hogy elvesztette a játékot. Mind : tól. Különben nem érünk célt vele, ha 
a két függetlenségi párt hevesen küzd 
ellene. Kossuth Ferenc most betegen 
fekszik ugyan, de megizente pártjának, 
hogj- ő se tartja megengedhetőnek a 
bankjavaslat enbloc tárgyalását. 
^VAAAVVVWWS^^AAVWSAAAA^VW 

Ellopják a LAJTÁT! 
Lajtaujfalu mellett, mint a neve ! 

is mutatja, elfolyik a Lajta. Eddig bé-
késen folyt-folydogált, ugy hogy az 
egyik partja magyar volt, a másik osz-

belekötünk az ellenzékbe. Akkor zárt 
ülést kérnek és ezzel is húzzák az 
időt. Jobb, ha hagyjuk őket, hadd men-
jen minden a maga utján. 

Tisza most még ingerültebb lesz. 
Kabóst otthagyta a faképnél és távo-
zás közben izgatottan szól vissza: 

— Kérlek, én más véleményen 
vagyok. Rendet kell teremteni. 

Ezzel Tisza elrohant és futott 
Hédo áry után. A folyosón az inci-
dens így feltűnést keltett és munka-
párton és ellenzéken egyaránt izgalom-
mal tárgyalták a zsebkendő-vitéz vad 
föllortyanását. 

Tisztelettel hozom a nagy-
érdemű közönség, valamint 
tftzifát árusito kereskedő 
kartárs urak szíves tudo-
mására, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoro> körfűrészem-
& nel házaknál bárhol 

titeifának 
felvágáslt jutányos áron 
elvállalom. A megbízásokat 
(mit lev.-lapon is elfogadok) 
elfogadom csupán fclfűré-
szelesre, vagy fűrészelés és 

hasogatásra is. 
Kérve szives mesbteat ásókat 

MÖLNÍR ku-ckcuö 

1 

Fehérnemű, 
ícg, gallér, képelő 
vasalását, ebeknek 
mosását is a leg-
pontosabb, tiszta 
kivitelben teljesíti 

PeíU Mátyásné 
Bakonyi Eszter 

I. kerület 
Klauzál ~ »•' i cL 

' 07 

SZÉLL IMRE 
hentes 

Disznóöléseket 
a legpontosabban, 

szakszerűen és 
tisztán végez. 

Disznóhúst füstö-
lésre elvállal. 

Kossuth-téri üzle-
tében mindenféle 
hentesáru, 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 

„Stib Rosa" -
cim alatt elap kiadó-
hivatalához kérek. 
Titoktartás becsület 
szóval biztosíttatik. 

Válasz bélyeg! 
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A vármegyei ügyészi állás. 

Még alig temették el szegény Soós 
Palkót, máris több helyen megindult a 
hangulat csinál ás egyik-másik jelölt 
érdekében. Tegnap kedden délelőtt Cson-
grádon tartottak bizalmas értekezletet 
a képviselőtestület kaputos tagjai e 
tárgyban, a községházánál. Hosszasan 
meghányták-vetették a vármegye mos-
tani hivatalnoki rendjét és bizony fáj 
a csongrádiaknak, hogy éppen mert a 
vármegyei központon egyetlenegy cson-
grádi ember sincsen, az ő érdekeik 
sohasem érvényesülhetnek kellőképpen. 
Ezért aztán az értekezlet dr. Szőke 
Jenő ügyvédnek azt az indítványát 
fogadta el, hogy küldöttségileg kérik 
fel a vármegye főispánját, hasson oda, 
hogy a főügyészi állás betöltéséből ne 
legyen politikai kérdés, hanem adjanak 
ezzel Csongrádnak elégtételt az eddigi 
mellőzéséri és válasszák meg egy-

h a n g ú l a g dr. Molec Lajos csongrádi 
ügyvédet várni, főügyésszé. A csong-
rádiaknak különben mindenképpen van 
reménységük Moiec megválasztásához, 
mert hogy Molec Szentesen is általá-
nosan ismert és hát valami atyafiságos 
kötelékek is fűzik ide. 

Ismeretterjesztő felolvasás 
le*z ma szerdán d. u. 5 órakor az 
alsópárti rcf. iskolában és a felsőpárton 
Varga József tantermében: felolvasnak 
az alsópárton: Nagy Teréz és Szilágyi 
Károly és Molnár Sándor tanitók. 
Ezen felolvasások nemcsak száraz is-
meretterjesztők hanem szórakoztatók 
is, felhívjuk rá a közönség figyelmét. 

- Vám jövedelem januárban. Janu-
ár hó folyamán a vám sorompóknál 
befolyt összesen 783 kor. 24 till. Kö-
vezet vám és a tiszai ártéri hidon 77 
kor. 4 till. hidvámot szedtek be. 

Országos vásárunk jövedel-
ne. Téli országos vásárunk helypénz 
jövedelme volt: a vásár első napján 

Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
cli*. H o r o v H z K v - f é l © 

B O U O U N 
mely vármegyénk piacán is megjelent. Ez 

5 a háziszer hatásában és erőalkotásában 
felülmúlhatatlan gümőkóros izom- és idegfájdalmak, fej- és fogfájás, továbbá meghűlés és fa^yás 
okozta bajok, mint rheuma. köszvény, csuz, íschiás. izületi lob és zsabában szenvedők, végül égési 
sebek fájdalmainak megszüntetésére. Kiváló fertőtlenítő ós tesíóvó liáziszer. Kapható 1.20. 2 - és 

2.50 koronás üregekben. .Tts/iük: 
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. 

436 kor. 11 till. második napján 214 
kor. 31 till. harmadik napján 102 
kor. 20 f. Summa-summárum 725 K. 
62 fill. A mult évben a téli vásár hely-
pénz jövedelme 1031 kor. 3 fill. volt, 
vagyis az ideinél jelentékenyen több 
aminek a magyarázata a sokkal ked-
vezőbb időben található meg. 

A vármegye. Lapunk más helyen 
irunk arról az értekezletről, melyet a várme-
gyei főügyészi állás betöltése iránt tartottak 
Csongrádon. Itt csak ennek egy epizódját 
emiitjük föl. Mikor a vármegyéről szólt egyik 
előadó, a restaurációk falmögötti elintézéséről, 
egyik ellenzéki érzelmit ügyvéd nagyon elvö-
rösödött, köhögni kezdett és bizonytalan lép-
tekkel kiment az ajtón. Utánanéztek az öreg-
nek, aki rövidesen vissza is jött. Azt kérdi 
tőle egy fiatalabb ember: 

- Mi volt a baja bátyám ? 
— Semmi . . . csak a vármegyéről 

kezdtek beszélni . . . hát ki kellett mennem 
— hányni I . . . 

A függetlenségi pártok köze-
ledése. A képviselőház folyosoján élén-
ken tárgyalták az Apponyi bankett ese-
ményeit és a függetlenségiek örömmel 
konstatálták, hogy a 48-as képviselők 
pártkülönbség nélkül vettek részt a la-
komán. Ma már a két függetlenségi 
párt egyesülésről is beszéltek és külö-
nösen a Justh-párt hangoztatta, hogy 
ha a Kossuth-párt a választójog kér-
désében radikálisabb álláspontra helyez-
kedik, nincs semmi akadálya a teljes , 
Kibékül. V. Justh Gyula igy nyilat-
kozott : A Kossuth-párt már a bank-
kérdésben is elfogadta a mi álláspon-
tunkat és teljes erővel résztvesz a 
vitában. Ha a választóreform kérdésé-

ben is elfogadják pártunk álláspontját, 
akkor nincs semmi akadálya az egye-
sülésnek. 

— Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Pláger Miksa mííórás 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. Tájt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszélőgépek hanglemezek. 
Menyasszonyi es nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely. Törött arany és ezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kiszol-
gálás. 

— Wonyasszonyok figyelmébe. Min-
den komoly menyasszony mielőtt elhatározza 
magát a legkomolyabb lépésre, a házasságra, 
meggondolva teszi mielőtt örök életre leköti 
magát, és a boldogító igent ki mondja vőle-
gényének és kell hogy minden befolyás es 
rábeszélés nélkül határozzon tehát és ugy e 
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 és a legdivatosabb 
zlésü áruk nagy választékban kaphatók a 
legszolidabb és a legolcsóbb árak mellett u. 
in. 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, hímzett 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 

A gőzgépkezelök és kazánfűtők 
képesítő vizsgái Szegeden legközelebb febr. 
hó 12-én d. e. 9 órakor tartatnak a szegedi 
felsőipariskolában kérvények az iparfelügye-
lőséghez küldendők. 

Páratlan jó az orosházi 
Gémes-féle házikenyér! 
A Gémes-fele hengermalom Orosházán 
újonnan felépült és teljes üzemét meg-
kezdte. A n. e. közönségnek igy ismét 
módjában áll a legjobb és legfinomabb 

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

Gémes féle házikenyeret 
a régi, zamatos, jóízű minőségben Szen-
tesen nálam bv<:e:czni. A Gémes-féle 
házi kenzer azort páratlan, mert i.s,.ia 
búzalisztből készül igy a legtöbb táp-
evővel bir s nem is könnyen szárad. 

De csak az a valódi, 
melyen a Gémes név 

rajta áll. 
líCI'jíMl OHakltl 
GÉMFNfé le 
h á / . i I t o n . v o r o l ! 

Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak, 
Hensjermalmi liszt 
11 UrtcVI feljebb. 

WEINBERGER 
G Y O X Á N É 

4 éves 1 koronás 
lieti betetew ronzjegyek 

«^zlietoli n Szentesi 

K ö z p o n t i 
ti ikarekp én ztárná I. 

A lietí hetetek nz üzleti nye-
reNey;ben ím reN/ewiilriek e^ 
ezen re^zje^yekre kölewön-

eioiejK adatik. 



4. oldal SZENTESI LAP 
23. saáíto 

• Hirdetések felvétetnek 
» lapunk kiadóhivatalában 
* Kálmán Nyomda Szentes 
\ Br. Harucker-utoa 8. 

i 

Hirdetések felétetnek 
lannnS: kiadóhivatalában 
Kálmán Nyomda Szöul es 

Br Harncker-utoa 6 * 

Eladó ház és föld 
u Sajóköz 2 sz. volt Lakos József-féle háza 
nagy szöllős és gyütnötcsös kerttel és köz-
vetlen a kistőkei állomás melletti 5 és l:* hold 
szántó föld kedvező feltételek mellett eladó. 
Értekezni Simkó Ignác borkereskedővel az 

ág. ev. uj templom melletti üzletében. 101 

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

frt. 20 kr. métermázsája. 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. 

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

kiadó. 

Kocsitengely 

Sárga csikó 
másfélesztendős, vörös szőrű eladó. Megte-

kinthető Alsórét 227. sz. Kálay-tanyán. 

Jeienfi Antal 
kereskedőnek Soós-utca 8. számú házánál 
2 szoba, konyha és egy üzlethelyiség április 
24-től kiadó. Az üzlethelyiség mészárszéknek 

nagyon alkalmas. 81 

fábű, meg a kocsihoz való egyes darabok | 
még nagyon olcsun eladók. Alsórét 227. sz., 

homokbánya mellett, Kállay-tanyán. 

Hasas telién 
eladó Bercsényi-utca 103. szám alatt. 

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

leány azonnal felvétetik. 

Hus füstölést 
elfogad kákóczy József I. k. Kisgörgös-uica 

7. szám (Abafly-féle ház). 15 

Ifj. Lénárt Istvánnak 
Donáton 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 

Hizott malac 
7—8 hónapos van eladó II. kerület Bercsényi 

utca 103. szám alatt. 

Felsőcsiirhejáráson 
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 
jutalomban részesül. Jelentkezni lehet a vil-

lanytelepen. 

Olcsó pénz! 
Mii draga kamatú kölcsönét 4 ós fel ssraalékos lumatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, ferdüljön bizalommal ifi. 
Fazekas Antalho;: I. Ker. Tóth József-utca 40 számalati 

Tűzbiztosítások legolcsóbban felvétetnek. 

Kása Sándor 
ajánlja mész, só, fa- és kőszén, koksz tűzi-
fa raktárát. Vörösmarty-utca 1. szám alatt 
Kisebb mennyiséget is a házhoz szállit. Szé-

na és szecska állandóan kapható. 

Üzletvezető 
kerestetik Hajdúböszörménybe, 400 koronn 
óvadékkal, április 24-ikére. Tudakozódni le-
het a tulajdonossal, Kovács Sándor vendég 

lős, Tiszakürt. ÍH 

Csongrádvármegye mú-
zeuma minden vasárnap 
délután 2—5-íg nyitva. 

K á l m á n I X í v o i i k I í i 

lOOO darab levélpapír 

, 6 , 7 , 8 , 9 é s l O k o r . 

l O O O darab levélboríték 

5 , 6 , 7 , 8 , 9 é s l ( ) k o r . 

5 0 0 levélpapír és 5 0 0 boriíék 

s , 9 , I O . u , 1 2 k o i * . 

§ HA 

P 
P 
N 
I 

L 




