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Főszerkesztő 

SIMA LÁSZLÓ 
Felelős szerkesztő . 

KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Scerkesztőség és kiadóhivatal . 

Kálmán nyomda ós kiadóvállalat, ide intezend«' k a lapot érceklá 
mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak 

E g y l a p p é l d á n y á r a %* f i l l é r . 

Nyomor, drágaság. 
Alig létezik Európában ország, 

melyet lakossága oly hőn, oly áldozatra 
készen szeretne, mint hazánkat. A ha-
zafiság kivált pedig a feláldozó, első 
erénye a magyarnak. 

Sokkal hathatósabbnak tartanok azon-
ban azt a hazafiságot, mely abból ál-
lana, hogy a hazáért egyetlen egy órát 
se töltene az ember haszontalan vitat-
kozásokkal, hanem e helyett annál buz-
góbban iparkodnék az ország hatalmát 
öregbíteni s pedig azzal, hogy a gaz-
dász saját gazdaságán igyekeznék fel-
jebb vergődni; a kereskedő a föld ter-
ményeinek megfelelő értékesítését ke-
resné és eszközölné ki, az iparos pedig 
szakmájában mind jobban tökéletesbül-
vén, gazdag jövedelmi forrást teremtene 
fcz országnak. 

Magyarországra nézve a legjóté-
konyabb hazafiság, mely szerint ki-ki 
magán utun, erkölcsileg megengedett 
uiódon, amennyire teheti, gazdasága 
gyarapításán és a műveltségi kör szé-
lesbitésén faratfozik. 

„Magyarország lesz t t. De nemzeti 
és politikai önállóságnak teljes mérték-
ben csak akkor fog örvendhetni, ha 
nemzetgazdasága a virágzás magas 
fokára jut. Állami és nemzeti létezése 
ettől függ, s pedig nem csekély mér-
tékben. 

S minő kilátással kecsegtet hazánk 
gazdasági életének jövője? Ha látjuk 
azt a véget nem érő szóharcot, azt a 
herce-hurcát, melynek hatása alatt gaz-
daságunk szenved leginkább, ugy el-
szomorodva, csüggetegen nézünk jö-
vőnk elé. 

Nyomor és drágaság, ez az a két 
nagy baj, mely a produktív munka 

fogyatékosságának nyomában jár. Dol-
gozni, alkotni, javítani kellene, ehelyett 
meddő vitatkozásnak uralják közéle-
tünket, a gazdasági élet nem halad. 
Pedig a gazdasági élet is olyan, mint 
sok más dolog, amelyben, ha nincs 
haladás, akkor visszaesés áll be. A 
vállalkozási kedv, mely egy ideig hossszu 
éveken át, lelohadt, alig, hogy kissé 
feléledni kezdett, ismét húzódozik. A 
világ gazdasági viszonyai ma olyanok, 
hogy egyik ország sem zárkózhatik 
el a másiktól, hogy minden ország 
termelésének fölöslegét számára bizto-
sítsa magának a külföldi piacokat, 
mert csakis a külföldről, az oda kivitt 
árukért kapott pénzen vásárolhatja 
meg az onnat behozott árut, különben 
saját országa tőkéjét költi cl. 

A termelést tehát forszírozni kell. 
Ahol az, mint nálunk még gyenge, 
igyekezni kell gyarapítani. De erre 
nincs vállalkyze, legalább nincs annyi, 
ahányra nemzetgazdaságunk megizmo-
sodására szükség volna. A viszonyok 
bizonytalansága elriasztja a vállalkozási 
kedvet és a bizonytalanság nagy ve-
szedelmeket rejt méhében. 
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UJ 2-koronások 
Hol késik AZ 5 
és AZ 50-fílléres? 

A pénzügyminiszter jóvoltából meg 
kaptuk a legújabb nemzeti ajándékot. 
Lukács László törvényjavaslatot nyúj-
tott be „az egyes pénznemek szaporí-
tásáról." Arra kér felhatalmazást, hogy 
a r o s t a n i egy- és ötkoronások mellé 

; rnég tizenöt millió értékű kétkoronás 
: ezüstpénzt is verethessen. 

A javaslat a kötelező koronaszá-
I mitást akarja a közforgalomba és a 
í köztudatba is bevinni. Ez szinte lehe-
; tetlen, inig a régi ezüst egyforintos 
| járja. Most bevonják a régi jó öreg 
j „pengőt", átolvasztják két-koronássá 
j és megjelenik friss rag3*ogó köntösben, 
! eltüntetve még emlékét is az antik 

garasos világnak. 
Az egy koronásokból hatvan millió 

volt eddig közforgalomban. A javaslat 
ezt is megszaporítja harminc millióval. 

Lesz tehát u j pénz, amit azon 
frissiben a markunkba nyomják, szál-
líthatunk be mi szegény halandók mo-
nopoliumok és egyéb címeken, java-
részben fogyasztási adókká felaprózva 
közös költségre, ágyukra, civillistára, 
Dreadnougtokra. 

Amint az állami pénzverdéből az 
u j két koronások előgurulnak, megszű-
nik persze a forinttal való számítás is. 
200-1000 koronáig terjedő pénzbün-
tetés fenyegeti azokat, akik a korona-
számitást az üzleti életben nem res-
pektálják. 

Koronában kell beszélni a fiskáli-
sok expenznótáinak csak ugy, mint a 
boltosok számláinak. Ezzel künn vol-
nánk a vízből. A nem létező forin-
tunkat elnevezhetjük ezentúl két-koro-
násnak. 
WVVNAVSTA^^^AAA^iW^AAAAAWVVV 

• A hadügyi költségvetés tárgya-
lásának elhalasztása. Hegedűs Lóránt 
a magyar delegáció hadügyi albizottsá-
gának előadója, hirtelen megbetegedett 
erre való tekintettel a magyar de -gáció 
csak a hónap vége felé fog a hadügyi 
költségvetéssel foglalkozni. 

* 

i BRDLL FERENC Nagyáruháza Sz 
: a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. « ** rendez. 
; ¿ z £SZ| e s ¡én idény előre haladottsága miatt mélyen leszállított áron eladatlk, mindenféle női és férfi rnha 
• szövetek Divat posztók, mosógyapjú, fianellok, bársony és plüseh. Különlegességek vászon, festő, karton, 
l delének valódi 54 rőfös rumburgi vásznak. Farsangi ujdonságokfrancia battistok, grenadin, popUn tafft, 
• messalin selymek minden kimondhato szinekben. Menyasszonyi kelengyék 50 kor.-tól 1000 kor.-ig, saját ké-
I szitményü paplanok, selyem lechner és kelengyék, ágy és asztal teritők mindenféle fej és zsebkendők. Külön 
• osztály női férfi- és gyermeki uhákban. Tekintse meg mindenki ezen ritka alkalmat, a vétel nem kötelező. 
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Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
d r . B o r o v í i z k y - l é l e 

B O R O L I N 
mely vármegyénk piacán is megjelent. Ez 

5 a háziszer hatásában és erőalkotásában 
felülmúlhatatlan gümökóros izom- és idegfájdalmak, fej- és fogfájás, továbbá meghűléses fagyas 

t í ' l mint rheuma. köszvény, csuz. Ischiás. izületi lob ¿0 2— és 
sebek fajd Almainak megszünteté.ére. kiváló fertőtlenítő es testovó ház.szer. Kapható 1.20, 2 es 

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

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

Pezsgő, 
Revolver 

Hogy mulat 
a Farkas 
m e g a Bárány? 

Szolnok hires város, az utcája ; 
város, mondja a nóta. De nemcsak 
erről hires. Arról is nevezetes, hogy 
az egész Alföldön itt vannak a legve-
szedelmesebb duhajok. Rövid időn be-
lül két garázda fickót puffantottak le 
a csetidőrök. Azóta egy kicsit szüne-
tel a bicskázás, rablás, éjszakai vere- ; 
kedés. Most azonban egészen különös j 
és szokatlan esemény zavarja meg a j 
pillanatnyi nyugalmat. Urak, jól oltö- > 
zött elegáns gavallérok, sőt ugyneve- j 
zett dzsentrik kurjantanak bele az ! 

éjszakába. Kurjangatnak, verekednek 
és legénykednek ezek a sápadt arcú 1 

uracsok. Három nappal ezelőtt például 
Farkas László banktisztviselő és Bá- ; 
rány ur a Vigh-féle patika bérlője 
mutatták meg, hogy mi a magyar 
virtus. Egy kávéházi felirónő miatt 
összekülönböztek egy úrral és Farkas 
r.agy botrányt rendezett a kassza mel-
lett. Még a revolver is megcsillant 
nézeteltérés1 közben. Tegnap megint a 
kasszírnő miatt volt háborúság. Most 
Pick Imre fogtechnikus volt az áldozat, 
akit az urak pezsgős üveggel vertek 
meg, mert ránézett a kasszirnőre. A 
fogtechnikust agyba-főbe verték a tüzes-

vérű lovagok. Szegény embernek orrán, j 
száján, fülén jött a vér, elvesztette esz- ; 
mcletét és most "sulvos sérülésével a j 
lakásán ápolják. Ig}' mulatnak a szol- ! 
no ki ifjak. 

V É G E 
az általános 
bai ikvitának 

Tegnap hétfőn volt a most folyó 
országgyűlés századik ülése és a ne-
vezetes kalendáriumi napon történt a 
még nagyobb nevezetesség: az ellen-
zék szónokai elfogytak és Kabos Fe-
renc elnök berekesztette a bankjavas-
lat felett immár öt hét óta folyó álta-
lános vitát. 

A többség tapsolt, azonban az 
ellenzék gondoskodott róla, hogy a 
kormánypárt lelkesedése lelohadjon. 

— Korán tapsoltok! — kiáltoz- j hogy tegyen előterjesztést a 

H i r e k , 
— Felolvasás. A hékédi állami 

isKolában február 14-én kedden dél-
után 5 órakor ismeretterjesztő felolva-
sást tart Ganits László és Komendát 
János állami tanitó. 

—- 48-as bál. I-ső függetlenségi 
és 48-as népkör saját helyiségében, 
(kispiac-tér, Halász Szabó-féle ház) 
február 26-án Tarsang vasárnapján, 
saját könyvtára javára, egyharmad rész-
ben szegény iskolás gyermekek felru-
házására, a helybeli első magyar zene-
kar közreműködése mellett táncvigai-
mat rendez, belépő-dij személyenkint 4 
korona 20 fill. Kezdete este 8 órakor. 

A hiányos bankók. Sokan nem 
tudják, hogy a hiányos bankónak m 
megvao a rendes értéke és igv olcsón 
elvesztegetik, ha egy darab hiányzik 
belőle. — - Az osztrák-magyar bank a 
hiányos bankókat csaknem teljes érté-
kében visszaváltja és igy nem kell 
félni a rongyos bankóktól. Csak minél 
több legyen, ha rongyos is. 

A szegedi országos kiállítás. 
Szegedváró* közgyűlése elfogadta a 
város tanácsának az országos kiállitá* 
rendezésére vonatkozó javaslatát. A 
kiállítást a Mars-térre tervezik. A város 
a szegedi kereskedelmi kamara és a 
szegedi gazdasági egyesület, támogatá-
sával rendezi a kiállítást. A költségek 
tekintetében a tanácsot utasították arra, 

Szeged 

ták. Csak aztán 
kete leves. 

Valóban igy is van. Az általános 
vita véget ért ugyan, de marad még 
egy hétre való zárszó és hátra van 
még a részletes tárgyalás. És hátra 
van még a nagv házszabálykérdés: 
pontonkint vagy egészben tárgyalandó-e 
a bankstatutum ? 

Az ellenzék ezt se engedi ki a 
kezéből és bizonyos, hogy az erről 
meginduló házszabályvita igen éles 
jeleneteket fog szülni. 

következik a fe- j városra háramló áldozatok mértékről s 
1 az erre vonatkozó indítvány azt mondja, 

hogy a városta háramló áldozat nagy-
sága a 150.000 koronát nem fogja 
meghaladni. 

— Munkásbiztositó pénztári tag 
segálye. Felmerült konkrét esetből ki-
folyóig elvi jelentőségű határozatban 
kim datott, hogy a biztosított pénz-
tári tagokat megillető segélyek kiszol-
gáltatása tekintetében a pénztár a tag-
gal nem alkudozhatikl hanem kötelei 
a tagnak mindazt a segélyt kiszolgál. 

Tisztelettel hozom a nagy-
érdemű közönség, valamint 
tözifát árusító kereskedő 
kartárs urak szives tudo-
másara, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoros körfűrészem-

-nel házaknál bárhol J-

tűzifának 
felvágását jutányos áron 
elvállalom. A megbízásokat 
(mit lev.-lapon is elfogadok) 
elfogadom csupán felfűré-
szelésre, vagy fűrészelés és 

hasogatásra i>. 
Kérve szíves megbízatásokat 

MOLMR GÉZA kereskedő 

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

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

Gémes féle házikenyeret 
a régi, zamatos, jóizú minőségben Szen-
tesen nálam beszerezni A őémes-féle 
házi kenzer azért paratlan, mert tiszta 
búzalisztből készül igy a legtöbb tnp-
erővel bir s nem is könnyen szárad. 

Ue csak az a valódi, 
melyen a Gémes név 

rajta 411. 
K«»r.J«Mi chüIí íw 
G É M E S f ó l e 
li h i konj'i»r« t ! 
Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak, 
Hengermalmi l i sz t 
11 k i t ó l feljebb. 

Tisztelettel 

WEINBERGER 
GYULÁNÉ 

SZÉLL IMRE 
hentes 

Disznóöléseket 
a legpontosabban, 

szakszerűen és 
tisztán végez. 

Disznóhúst füstö-
lésre elvállal. 

Kossuth-téri útit-
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A hirdető kereske-
dő, iparos, egyszó-
val mindenki, aki 
a t újság hirdetési 
rovatát igénybe ve-
szit nemcsak azt kí-
vánhatja, hogy hir-
detése meg)elen)en 
az újságban, ha-
nem megkövetel-
heti, hogy hirdetése 
olvashatóan, szép 
f o r m á b a n szedve 

B Jelenjen meg ^ 
M l 

Ezen jogos igényeknek a 

SZENTESI LAP 
politikai napilap fokozott 
mértékben tud t e l j e s e n 
J* megfelelni, mert a 

Kálmán Nyomda 
és Kiadóvállalat 
nyomdája a legmodernebb 
vágása s a legváltozato-
sabb fajtájti betű anyaggal 
_ v a n f e l s z e r e í v e . 

A „Szentesi Lap" 
hirdetés szedői való 
ságos művészettel 
kezelik a rendelke-
zésökre álíó mo-
dern technikai esz-
közöket s eredmé-
nyezi azt, hogy a 
„Szentesi Lap" ha-
sábjain mindenik 
hirdetés érvénye-
sül és a hirdető fél-
nek meghozza a 

kivánt sikerét. _ 

talní, ami a tagot jogszerűen meg-
illeti, viszont méltányossági szempon-
tokból sem adhat a jogos segélynél 
többet. Segélyezési ügyekben a pénz-
tár igazgatósága által az érdemleges 
határozat akként hozandó meg, hogy 
az ügyben teljes világos képet nyújt-
son. Nem pénztári orvos által rendelt 

^gyógyszerek költségei, amennyiben az 
fiyen orvos által történt gyógykezel-
tetés jogossága el nem ismertetik, nem 
terheli a pénztárt. 

— Pénzlopás. Gránic Józset 21 
éves napszámos vasárnap este egy 20 
icoronást váltatott fel a vásárszéli Sebesy 
féle vendéglőben. Ahogy olvasták ki 
aeki az ezüstpénzeket, legénypajtása: 
Balogh Szabó Lajos elkapott előle 2 
drb. forintost, tt drb. koronást és szé- j 
pen odább állt. Gránic ezért feljelentette i 
h rendőrségen jeles barátját, aki azzal \ 
védekezik, hogy ő a 10 koronát nem 
akarta ellopni, csak kölcsönbe akarta 
néhány napra magánál. Ez a jóakarat 
agonban nem menti meg a büntetéstől. 

Millió számra megfagyott 
éfteklAmadarak. Szent-Pétervárról je-

alig lesznek éneklő madarai, s igy a 
hernyók zavartalanul elszaporodhatnak 
s tönkre tehetik a nagy birodalom gyü-
mölcstermését. 

TŰZ a kisérben. Vasárnap haj-
nalban fél 4 órakor Gáspár György IV. 
ker. Nagyörvény utca 87 sz. házánál 
meggyújtották az ólnak a gaztetejét és 
le is égett volna, ha a szomszéd észre 
nem veszi. így azonban — a biztosító 
társaság örömére, akinek 500 koroná-
jába került volna a kis gaztető el-
oltották a tüzet. 

Tttzolté bál. A Sz. ö . T. E. 
ez idei táncmulatsága mint már mult 
záinunkban jelentettük márc. 4-én lezs 
megtartva. Az agilis rendezőség min-
dent elkövet, hogy az idei báli évet 
legnépesebb mulatsága éppen olyan sike-
rült és kedélyes legyen mint a tavalyi. De 
meg isérdemlik derékönkéntestüzoltóink 
hogy a nagyközönség támogatásukra 
siessen, mert rövid fennállásuk alatt 
is már bizonyságot tettek arról, hogy 
a szép és nemes célt, amit maguk elé 
tűztek önfeláldozóan igyekeznek meg-
valósítani. A meghívók lehetőleg még 
a jövő hét folyamán kiküldetnek. 

— Hlrlaplrás köréből. A Hódmező-
vásárhelyen megjelenő „Hódmezővásárhely* 

lentik, hogy a Fekete-tenger keleti part- j f , m ű ,lap ^ « f * k e z d v e
j
 naP«aPP* ««*-J 1 kult. főszerkesztője dr. Sándor Jenő, felelős 

vidékén és a Kaukázus délt lejtőin az 
©toszországi vándormadarak téii szál-
lásán a mostani abnormális hideg idő-
járás következtében millió számra fagy-
u k meg az éneklő madarak és a hegy-
oldalak meg a tengerpart tele vannak 
megfagyott madarakkal. Különösen sok 
rigó, tengelice, vörösbegy és pacsirta 
tágvott meg. Oroszországnak az idén 

j szerkesztője Fejérvári József »főmunkatársa 
: Roth Antal eddigi felelős szerkesztője. 

- Az ügyvédi gyakorlat meghosszab-
bítása. Minthogy aSzékely féle javaslatból pár 
hónap ü i törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény oeléptéig 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, Bolyav. u. 3.) 

melynek segítségével hat hét alatt letehetnek 
egv szigorlatot. Ez annál is inkább tanácso«, 
mert a beállott egyetemi rendszerváltozások 
következtében a szigorlatok anyaga arányta-
lanul megnagyobbodott. Az intézet kikölcsönai 
tankönyveket helyettesítő, az összes szigorlati 
kérdéseket felölelő jegyzeteit, melyekből ott-
hon előkészült jelőlieket rövid rafcapituláló 
kurzus során készit elő. A »Jogi vizsgák le-
tétele" cz. most megjelent könyvet díjmen-
tesen megküldi. i* 

— Nászajándékoknak 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 
disztárgyak, evőeszközök. Tajt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszélőgépek hanglemezek. 
Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely. Törött arany és ezüst be-
váltás. Rendkiviil olcsó árak pontos kiszolgálás. 

Anyakönyvi kivonat. 
1911 február 5-től február 13-ig. 

Születések: 
Dinnyés Imre, Kovács Erzsébet, Csányt 

László, Kiss János, Szabó Jolán, Yecseri 
Juliánná, Ambrus Ede, Miskolci Bálint, Dóci 
Erzsébet, Traszer István, Mikec Imre, Gál 
Mihály, Csorba Rozália, Bajomi Lidia, Páhi 
Imre, Nagy Terézia, Molnár Lászió, Danyi 
Terézia, Győri Ferenc, Kozák Erzsébet, 
Szarka Margit, Sipos I^ijos, Bartus József. 

Eljegyzések: 
Singer Ferenc Veisz Irén, Héja Gábor 

Mucsi Mária, Erdei János Fekete N. Viktó-
ria, Vas Sándor Sarkadi N. Erzsébet, Félegy, 
Török Lajos Kálmán Pirók Bartha Margiti 
Mátyás Gábor József Árfa Eszter, Serkód. 
Ferenc Téli Erzsébet, Kása József Serenc 
Vida Bzűcs Zsófia, Tóth Sándor Szénási 
Mária. 

Házasságok : 
Gergely János Őze Juliánná, Jakab 

Imre Farkas Eszter, Székely Tóth Mihály 
Hamza Lidia, Mikec Imre Széli Lidia, Farkas 
Imre Babos Lidia, Gyarmati Imre Bugyi Er-
zsébet, Szabó István Rác Mária. 

Elhalálozás. 
Dinnyés Mihályné Vas Terézia 33 éves, 

Suhajda Istvánné Oláh Anna 40 éves, Szabó 
Antalné Tóth Anna 47 éves, Varga Imre 
72 éves, Török Mihály 54 éves, Poszlavszk* 
Valéria 10 éves, Vecseri Juliánná 1G órás, 
Punyicki András 13 napos, Molnár Sándor 
24 éves, Bazsai Lőrincné Király Juliánná 40 
éves, Lakatos Juliánná 73 éves, Punyecki Bá-
lint 14 napos, Nagy Gy. Angrás 71 éves. 
Csorba Rozulia 2 éves, Dékány Sándor 
éves, özv. AntaJ Józsefné Dallos Pataki Er-
zsébet 84 éves, özv. Labádi Sándorné Papp 
Judit 60 éves, Bene István 62 éves, Sólyom 
Terézia 16 éves, Virágos Sándor 75 eves, 
Bérénvi Sándor B2 éves, özv. Égetu leélné 
Dade Judit 82 éves, Kutas Mihály 72 éves, 
Sipos Juliánná 1 hónapos, Bogyó JAnos 83 
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KSS JENŐ 

RÓZSABIMBÓK 
EMLÉKEK DALOK GLOSSZÁK 

most jelent meg 
kapható a Kálmán Nyomdában és 

a helybeli könyvkereskedésekben 

Főivé 2 korona Füzvc 2 korona 

IA kröjjyároNok, kerewke-
dők és palinkn készítők 

l e g m e g b í z h a t ó b b b e s z e r z é s i 
1 

f o r r á n a 

ŰS 

Br. Pásztory Árpád 
H Ü D A P i : S T , ü o t i A n y - i i t o f i 171>. 

Aetherikus olajok, kompozíciók, eszenciák, rum, likőr 
és pálinkák, továbbá cukrászati kellékek és méreg-

mentes italfestékek ipartelepe. 
Árjegyzékkel és mintákkal kívánatra szolgálok. Na» 
gyohb megrendelésnél utizómut küldöm ki. Verseny-
képesség bármely külföldi és hazai hasonnemü gyárral. 

Óvakodjunk silány utánzatoktól. 327 



4. ©Ida! SZENTESI LAP 32. szám. 

: Apró hirdetések. ; 
I Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában j 
• Kálmán Nyomda Szentes Br. Harucker-utca 8. * % • # 

Schwarc Mor sütő 
tudatja ft n. é. közönséggel, hogy ezentúl 
délelőtt nem süt, sütni valókat csak egyszer 
napjában délutón 3 órakor fogad el. 154 

Tisztességes szabó 
ónálló iparos nősülni óhajt tisztességes fiat a 
30—22 éves leánnyal. Hozomány megkíván-

tatik. Vidéki is lehet. 15S 

Eladó ház 
Dobó-utca 7 sz. ház kedvező feltételek mel-
fett eladó. Értekezni lehet a fenti szám alatt 

mindennap délelőtt. 139 

Csányi Sándor 
t ker. Bocskai u. 34 számú házánál két szo-
bás lakás hozzá való mellék épületekkel 
•gyütt Szent-György naptól kiadó. Értekezni 
lehet a fenti sz. alatt. 152 

Olcsó pénz! 
Afci drága kamatú kölcsönét 4 és fél százalékos kamatú 
ftölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ifj. 
Fazekas Antalhoz 1. ker. Tóth József-utca 46 szám alatt 

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

na és szecska állandóan kapható. 

Bleier József 5 
mészáros házánál egy üzlethelyiség lakással és 
pincével folyó évi Szent-György naptol kiadó. 

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

7. szám (Abaffy-féle ház). 15 

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

leány azonnal felvétetik. 

ELSŐ LÉPÉSED 
ba valamit eladni 
vagy venni akarsz, 
ba keresel valamit, 
ba valamit kiadni, 
bérbevenni akarsx 

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 
HOGY HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

Régi újság papir 
kilója 10 krajcár 

A Kálmán nyomdában. 

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

át kell cserélni 

Pfaff-géppel 

Kiadó utcai szoba egy 
egy magános nőnek I. ker. Szilta-utca 2. sz. 

özv. Rákóczy Józsefné. 142 

B ^ 

Ezzel vége a kellemetlenségnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
egy egész hosszú életet szolgálnak ki« 
A z eredeti Pfaf i -gépek részletre is kaphatóki 

TÉBY LAJOS 
varrógépkereskedő ¿a mechanikusnál 

Kecskemét "III. Kohárí-utca J94. s*. 
Szentes és v idéke részére árjegyzéket ren-
delkezésre bocsájt és sz ívességből rendelé-
seket bármikor fe lvesz és azonnal közvet í t 
H . S Z A B Ó L A J O S , B Á N Y A I J. U T Ó D A 
ahol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 
tűk, alkatrészek és olaj ál landóan kaphatók. 

ÍOOO darab levélpapír 

5 ,6 ,8 ,9 és 10 kor. 
ÍOOO darab levélboríték 

5, (>. 8,9 ós ÍO kor. 

ÚJ 

1 | 

$ öil 

| 
9 J C 5 0 0 levélpapír és 5C)(> boríték 

9, IO. 11, 12 kor. 
COÎCD 

Kálmán NyomdaSzentM. 




