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VT i 1 áok iálli tás 
(F. É.) A Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke Lánczy Leó egy 
életrevaló s hazánk gazdasági életére 
nagy fontossággal biró eszmét pendí-
tett meg s ez eszmének országszerte 
propangandát óhajt csinálni. Ez eszme 
melynek már régen a megvalósulás 
stadiumában kellett volna, hogy legyen 
egy kiállítás rendezése Magyarországon. 
4-ánczy Leó a világkiállítást 1917-re 
tervezi, amikor is az ország székesfő-
városa a körnaék hozzácsatolása s a 
természetes szaporulat hozzászámitá-
sával a milliós metropolisok közzé fog 
tartozni s igy méltán felkeltheti ezen 
egész akció az egész világ figyelmét. 

Hogy egy világkiáliitásnak minő 
jelentősége van s lehet egy ország to-
vábbi fejlődésére, azt talán még ma-
gyaráznunk is felesleges időfecsérlés 
lenne, mert ha c?ak az idegen fórjai-
mat tekintjük, amit egy ilyen világki-
állítás szerez az országnak s amelyre 
immár évtizedek óta hiába törekszünk 
már ezzel egyedül is annyi hasznot 
hajtottunk, amennyi hasznot semmi 
más egyébbel elérni nem volnánk ké-
pesek. 

Világkiállítása már majd minden 
országnak volt sokkal kisebb s kevésbbé 
kulturált országnak, mint a miénk s 
érthetetlen ok >ól éleddig még hiva-
tott tényezőknek nem jutott eszébe, 
hogy ezt az életrevaló s valóban igen 
szükséges eszmét meg is valósítsák. 
Még Romániának is volt már világki-
állítása s az bizonyos, hogy annyi ér-
deklődést csak ki tudunk váltani a 
küllőidből, amennyit ez a picinyke, de 
valóban önálló s független állam ki tu-
tudott váltani. 

S noha az illetékes tényezők pár-
tolják a budapesti kereskedelmi és ipar-

j kamara elnökének ezen tervét, még 
| iikindi^ nem látjuk teljesen biztosítva 
' azt, hogy hazánkban a tervezett világ-

kiállítás a kontemplált időpontban tény-
I leg létesülni fog. 

Világkiállításra pedig feltétlenül 
| szükségünk van. Nemcsak azért, mert 
j általa anyagi előnyöket is remélhetünk 

de kiváltképpen az erkölcsi siker s 
! elégtétel okából, melyre az évtizedes s 
( tervszerű rágalmazások okából szük-
| ségünk van, hogy végre teljes és tö-
j kéletes elégtételt nyerjünk a külföldtől, 
I mely még mindig nem ismeri sem or-
| gunkat, sem művetségünket, kultúrán-

kat, hanem valamely félig vad, nyers 
| néptörzset lát bennünk, mely még 
! mindig nem tudta ázsiai eredetéből ki-

vetkőztetni magát. • 
Ha tehát egy világkiállítás küvet-

I keztében, melyen a külföld is termé-
' szetszerűleg részt kell hogy vegyen, 
! végre megismer minnket, megismeri 
! igaz mivoltunkat s látja, hogy itt nagy 
| kultura, előrehaladás van s hogy mindaz, 

amit rólunk ellenségeinknek hiresztel-
í nek, hazug és rosszindulatú vaiótlan-

ságok, akkor talán a mi ismert, de 
épen ez okból elhanyagolt természeti 
szépségeink, mondhatnók ritkaságaink 
reá fogják birni végre a . külföldieket, 
hogy a régen áhítozott, sóvárgott ide-
genforgalmat valóra váltsák s ez egyet-
len még hiányzó eszközt, teljes és 
tökéletes boldogulasnnkhoz kiszolgál-
tassák. 

Társadalmi uton kell tehát oda-
hatnunk, hogy ez a világkiállítás valóra 
válljon. Hogy semmilyen faktor ne 

találjon okot ezt a végtelenségig elo-
dázni. Mert bizonyos, hogy nagyon 
sok mánkával, nagyon sok fáradsággal 
jár, egy világkiállítást ugy nyélbe ütni, 
hogy az a siker minden képét mutassa 
azután. Egy fiaskó épen olyan káros, 
ha nem alkalmasabb, mintha egyálta-
lában nem rendezünk világkiállítást. 
De ha minden tényező azon lesz, ha 
mindenki közreműködik, hogv egy világ-
kiállítás a siker jegyében szülessék 
meg, akkor semmi sem téritheti el 
ezen szándék megvalósulásától *»em. 

Amit egyöntetűen s mindnyájan 
akarunk, akarunk, annak sikerülnie 
kell. Mintegy ember tehát, kívánjuk, 
követeljük, 1917 évre Magyarországon 
világ kiállítást rendezzenek, mert eb-
ből ugy egyesek, mint az összeség, 
de kiváltképpen az ország erkölcsi és 
anyagi érdekei nyernek támogatást s 
erősítést egy ujabb s szebb fejlő-
désre. 
W V W A W A W V 

POLIliKA 
• Közös miniszteri tanácsko-

zás. Vasárnap délelőtt gr ' f Aehrenrhal 
közös külügyminiszter íökségével 
közös miniszteri értekezlet vuit, a melyen 
a közös minisztereken kivül a magyar 
kormány részéről Lukács pénzügymi-
niszter és Hieronymi kereskedelmi mi-
niszter. A tanácskozás tárgyául szol-
gáltak báró Burián közös pénzügymi-
niszter közlései Boszniát és Hercegovi-
nát illető különböző ügyekről, ezek 
között a bosnyák vasutak kiépítéséről. 

j BRULl FERENC Vagy áruháza Szentesen 
: a Szentes-Vidéki Takarék uj palotájában. Nagy nj évt kiárusítást rendez. 
1 Az őszi és teli idény előre haladottsága miatt melyen leszállított áron eladatlk, mindenféle női és férfi ruha 
• szövetek. Divat posztók, mosógyapjú, flaneilok, bársony és pltisch. Különlegességek vászon, festő, karton, 
l delének, valódi 54 rőfös rumburgi vásznak. Farsangi ujdonságokfrancia battistok, grenadin, poplin tafft, 
• messalin selymek minden kimondható színekben. Menyasszonyi kelengyék 50 kor.-tói 1000 kor.-ig, saját ké-
• szitményü paplanok, selyem lechner és kelengyek, ágy és asztal terítők mindenféle fej és zsebkendők. Külön 
• osztály uői, férfi- cs gyermekrjh*kban. Tekintse meg mindenki ezen ritka alkalmat, a vétel nem kötelező. 
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Gyűlés a 
vármegyén 

("songrúdvármegye törvényhatósági 
bizottsága hétfőn tartotta évnegye-
des rendes közgyűlését dr. Ckatricis 
Lajos főispán elnöklésével. A közgyű-
lésre a megyebizottsági tagok szokat-
lanul nagy számban jelentek meg. Kn-
nek a nagy érdeklődésnek az oka nem az 
egyébként elég szimpla tárgysorozat 
volt, hanem a tiszti főügyészi állás be-
töltése, amely gerkezett. 

Az izgalmak azonban elmaradtak, 
mert az alispván evnegyedes jelentés 
letárgyalása után, midőn mar a válasz-
tásra került a sor, dr. Moletz Lajos az 
egyik pályázó, visszalépett s igy dr. 
Vecsert Sándor egyhangúlag lett meg-
választva. 

A megválasztott tiszti főügyész 
az esküt nyomban letette s rövid be-
szédben mondott köszönetet és elfog-
lalta székét. 

Ezután áttértek a tárgysorozatra, 
amelyet jó formán vita nélkül elintéz-
tek, mindenben az állandó választmány 
javaslatai értelmében. 

HALÁLBAA 
végrehajtó elől. 

Gyulán Maár Ferenc kefekötő nem- I 
rég üzletet nyitott s több ezer korona ! 
értékű árut vásárolt hitelbe. Ezután j 
kevés hozománnyal megnősült. Ebből 
nem tudta hitelezőit kielégíteni s ezek 
egyre jobban zaklatták. Tegnap végre-
hajtó és ügyvéd jelent meg az üzlet- | 
ben. A kefekötő kérte, hogy várjanak 
néhány percig, megszerzi a pénzt és ; 
kifizeti tartozását. Az ügyvéd és végre-
hajtó vártak egy ideig, s amikor lát-
ták, hogy Maár nem tér vissza, kere-
sésére indultak. Meg is találták a sar-
kadi erdőben holtan, átlőtt szívvel. 

Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
dr. Borovsasky-féle 

mely vármegyénk piacán is m egjelent. Ez 
s a háziszer hatásában és ero alkotásában 
felülmúlhatatlan ^ ^ r o , , ^ é . ¡ d e ^ j d a l m * fej- é . 
t S A ^ ^ ^ « . S ^ V M a U e n i » é . ̂  Kapha.6 1.20. 2 - é . 
5 e * J 2.50 koronás üregekben. Kerítik 
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. 

Hirek. 
A negyedik takarékpénztár. 
A Szentesi Lap közölte a mult 

hetekben a még akkor csak tervben 
álló negyedik takarékpénztárról az első 
hírt. Most már közölhetjük olvasóink-
kal, hogy a takarékpénztár teljesen meg-
alakult, Háromszázezer korona alaptő-
kével. Ekkora alaptőkéje egy szentesi 
takarékpénztárnak sem volt még. A ta-
karékpénztár cime: Mezőgazdasági, ipar 
és kereskedelmi bank ti. Célja ennek 
nem csupán a hitel nyújtás, hanem, 
mint a címében is mondja ezt, a me-
zőgazdaság, ipar és kereskedelem ér-
dekeinek az istápolása. 

Nem jó a kompjáró. A kör-
nyékbeli lovasrendőr jelentette a ren-
dőrségen, hogy a körösön lévő bökényi 
kompnak a lejárója a sok esőzés kö-
vetkeztében nagyon meglazult és a déli 
oldalon nagy darabon leszakadt, úgy 
hogy még gyalogszerrel is csak nehe-
zen közelíthető meg. 

Beverték a vonat ablakát. 
Az állomás főnök szigorú feljelentést 
adott be a rendőrséghez ismeretlen 
merénylők ki nyomozása iránt, akik t. 
hó 25-én szombaton délután Cson-
grádról Szentes felé robogó gyorsvo-
natot Tisza hidfő és Hékéd állomások-
közt kővel megdobálták. Veszedelem 
ebből ugyan nem származott, mind-

össze egy ablaküveg szakadt be, de 
azért, ha megfogják, megbüntetik a 
tettest, aki valószínűleg valami jókedvű 
kanászgyereK lehetett. 

A „Szentesi Iparos Ifjak 
Önképző Köre" folyó evi 1911. már-
cius hó 15-én, az ipartestület összes 
termeiben, Madarász Miska zenekara 
közreműködésével, zártkörű Társas va-
csorát (mely áll: paprikás, kenyér és 
félliter borból) és táncvigalmat rendez. 
Kezdete este pontban fél 8 órakor. Be-
lépődíj személyenként 2 korona. 

— A „Malbisch Arumin'- egyletnek, 
f. év febmár 11-én tartott teaestélye alkal* 
mávaJ felülfizetni szívesek voltak: Alt Miksa 
5 kor., Ackerman Mór 2 kor, Ausländer 
Sándor 2 kor., dr. Balázs Imre 5 kor., Brand 
Sámuel 1 kor., Bleier Lipót 1 kor., Berger 
Soma 2 kor., Bene István 3 kor., Bleier Re-
zső 1 kor., Brüll Ferenc 2 kor., Bleier Jó-
zsef 3 kor., Hornstein Lipót 1 kor., Bornstein 
Ferenc 1 kor., Berkovits Ármin 2 kor.. Ba-
log A. Bpest. 2 kor. dr. Czukermann Andor 
5 kor., Csillag József 1 kor., özv. Czeisler 
Jakabné 1 kor., Deutsch Lajos 5 kor., Dia-
mant Vilmosné 2 kor., dr. Ecseri Lajos 2 
kor., Engdlmann testvérek 4 kor.. Feiler An* 
tal 5 kor., Fischer Albert 1 kor.. Fischer 
Farkas 4 kor., Flesch Béla 1 kor., Fogel 
Dezső 2 kor., Fekete Albert 1 kor., Felsen-
burg Manó 3 kor., Gönczi Ede 4 kor., Gunst 
Lipót 2 kor.i özv. Götli Ignácné 3 kor., Grog-
mann Lajos 4 kor.t Gunst Sándor 4 kor. 40 
fill., Hoffman Jakab 5 kor., Háhn Izidor 3 
kor., H( nann Sándor 2 kor., Hajnal Géza 
2 kor., Kardos Ármin 2 kor., Károlyi József 
6 kor., Kulcsár Ferenc 3 kor., Dr. Kálmán 
Zoltán (Csongrád) 2 kor.. Klein Kérolyné 2 
kor., Léderer József 2 kor., Léderer Berné 

Értesítés 
Tisztelettel hozom a nagyra becsült 

vendégeim és ősmerőseim tudomá-

sára, hogy a házam újraépítése folytán 

italmérő üzletemet 
március 1-én 

az I-ső 48-as Népkör 
helyiségébe teszem át 

Ugrai Antal. 

Alapíttatott: 1899. évben. 

A legízíésesebb menyasszonyi és 
nászajándékok legalkalmasab 

bevásárlási forrás 
KOLODINSZKY JÓZSEF 

műórás és ékszerész dús raktárában Szentesen 
hol a legremekebb arany ékszerek vásárolhatók valóban a legolcsóbb áron 
a legkisebb és a legmagasabb igényeket kielégítő ékkövekkel. Arany, ezüst 
és fémórák, fali, gong és ébresztő órák, valódi és alpacca ezüst ét- és disz-
tárgyak, valódi tajtáruk és szemüvegekben. Javítások saját műhelyemben jót-
állással ocsón végeztetnek. — Tört arany és ezüst beváltása a napi árak.on 
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2 kor., Lőwy D. Adolf 3 kor., Lőwy Sándor 
1 kor., Lőwy Samu 1 kor., Leitner Ignác 2 
kor., Dr László Vilmos 2 kor., Lichtenstein 
Rezső 1 kor., Móhr Sámuel 3 kor.. Mátyás 
asztaltársaság 5 kor.. Németh Jenő 2 kor., 
Nagy Imre 2 kor., N. N. 10 kor., I> Őze 
Gyula 6 kor., Rreis Zsigmond 2 kor., l'lager 
Miksa 2 kor., özv. Pollák Sándorné 3 kcr., 
Dr. Pollák Sándor 5 kor., özv. Purjesz Mórné 
10 kor., Pláger Vilmos 2 kor., Dr. Purjesz 
János 4 kor., Politzer Márton 2 kor., Dr. Pósa 
Albert 2 kor., Palma kaucsuk részv. társ. (Bpest) 
10 kor., Pollák Géza 1 kor., Pirithy Mátyás 
10 kor., Pollák tesrvérék 2 kor., Dr., Reis 
Samu 5 kor., Rosenberg Samu 2 kor., Dr. 
Révész Ferenc 3 kor., Szilágyi Dezső 3 kor., 
Dr-. Sinoros Sz. Sándor 3 kor., Székely Jó-
zsef 30 kor., Dr. Stern Mórné (Mágocs) 2 
kor., Simkó Ignác 3 kor., Sémuel Béla 5 kor., 
Strasser Vilmos 1 kor., Schwartz Antal 2 kor., 
Schwartz Vilmos 2 kor., Schwartz Mór 2 kor., 
Weisz Jakab 10 kor., Weinberger Mihály 1 
kor. ifj. Várady Lajos 2 kor. özv. Wellisch 
Vilmosné 1 kor. Fogadják a jótékonyság ne-
vében ezutón is az egylet hálás köszönetét. 

— A „Vasárnapi Újság" február 19-ik 
számának legnágyobb érdeklődést keltő köz-
lemánye az Izabella bálról fölvett pompás ké-
pek, melyek a bájos, magyaros bál egyes 
mozzanatait, azok résztvevőivel, nagyon érde-
kesen mutatja be. A tübbi képek küzt érde-
kesek a Magas porta égéséről, a zalaegerszegi 
Csányi-szoborról, a tátralomnici téti sportélet-
ről s az ott felállított új drótkötél-pályáról 
a Panama-csatorna építéséről, new-yorki nagy 
rzbcanásról stb. közült képek. Szépirodalmi 
olAasmányok; Rákosi Viktor regénye, Telekes 
néla és Dutka Ákos versei, Balla Ignác novel-
lája, Marcelle Pinayre franciából forditótt re-
génye. Egyébb közlemények: cikk a bécsi 
Rothschildokról, Alexander Bernát színházi 
cikke, tárca5ikk a hétről s a rendds heti ro-
vatok : Irodalom és művészet, sakkjáték stb. — 

A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára 
Begzedévre négy korona, a „Világkrónikái-
val együtt négy korona 80 íill. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában 
(Budapest, IV. ker. Egyetem-utca 4 szám). 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap" 
a legolcsóbb újság a magyar nép számárai 
félévre két korona 40 fillér. 

— Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságuk megerkeztek 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 javitó műhely. Törött arany és ezüst be-
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kiszolgálás. 

NYILTTÉR 
K rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkeattóség. 

Illik-e 
Csongrádvármegye alispánja Dr. Nagy 

Sándor ur 0811/1910 sz. a. előterjesztésében 
Csongrád vármegye közigazgatási bizottságá-
hoz Gyuricza István szentesi lakos és görög 
keleti egyház községi kántornak panaszos 
ügyáben a többiek között azt irja: 

„ ... A bemutatott szerb püspöki leirat-
ban hangoztatott álláspont azok törekvésnek 
nyújt segítő kezet, hogy a szlámyelv a szen-
tesi magyar jellegű egyház templomában be-
vezette sék ..." 

Ez valótlanság, mert ilyen törekvések 
nem léteztek a múltban és nem is léteznek 
a jelenben. Illik-e Csongrádvármegye alispán 
jához, hogy egy magyar főurat és felsőház tag-
ját közbecsülésben részegülő ismert kifogástalan 
hazafit méltóságos Dr. Létics György püspök 
urat ugy megrágalmazza? 

Tovább : „ . . . Amely törekvést azonban 
nézetem szerint az egyház J'elett gyakorló 
vármegyei hatóság tiltakozás nélkül nem 
hagyhatja..." 

Ez valótlanság. Csongrádvármegye tör-
vényhatósága általában és altalánosan „az 
egyház felett" nem a gyakorló vármegyei 
hatóság. Csongrádvármegye törvényhatósága 
a szentesi görög keleti egyházközség felett 
csak vagyon felügyeleti hatóság, és pedig 
az alispáni hivatai az „első" és vármegye 
közigazgatási bizottsága a „másod fokú" va-
gyon felügyeleti hatóság. Illik-e Csongrádvár-
megye alispánjához, hogy így tévesen tájé-
koztassa, ámítsa a vármegye közigazgatási 
bizottságát, hogy igy elragadhatja illetéktelen 
beavatkozásra és határozathozatalra? 

Továbbá : „ ... sót ellensúlyozni és meg-
| akadályozni a szerbnyelvü isten-tisztelet be-
| hozatalát..." 

Ez valótlanság. Mert széles e világon 
sehol nincs szerbnyelvü isten-tisztelet, követ-
kezőképpen : a szentesi görögkeleti egyház-
község templomában sem hangzott el szerb-
nyelvü isten-tisztelet Illik-e Csongrádvármegye 
alispánjához, hogy h i v a t a l i r á t e r m e t t -
s é g é t , nagy t u d á s á n a k m é l y s é g é é t 
s z a k i s m e r e t e i n e k a l a p o s s á g á t ,é 
s z á n d é k a i n a k n e m e s t i s z t a s á g á t 
i^y fitogtassa é s v e l e kérkedjsk ? 

Továbbá : „ . . . s abból az eddigi gyak 
korlattól eltérően a magyar nyelven való szent 
beszéd és énekek kihagyása miatt a híve-
köréből is panaszok tétettek elébem..." 

Ez valótlanság. Az utolsó husz éven át 
az isten-tisztelet román nemzeti nyelven tar-
tatott, egy év óta pedig az istenttsztelet alatt 
nemcsak hogy magyar nyelven elhangzottak 
„szentbeszédek", hanem a szent Evangélium 
görög felolvasása után következett nyomban 
a Szent Evangélium magyar felolvasása, 
és megmagyarázta mindenkor, ha öt avagy 
hat hivő az istentisztelet alatt jelen volt. 
Illik-e Csongrádvármegye alispánjához, hogy 
... hogy . . . hogy .. Hiába! a magyar szókincs 

dacára nem akadunk oly jó helyes kifeje-
zésre, mely elég hünt, hiven visszatükrözné 
igazolt ámulatunkat és bámulatunkat az alis-
pán urnák azon eljárása felett, hogy az igaz-
sággal annyira homlokegyenest ellenkezőt 
merjen állitani. 

Továbbá: „ . . . a hivők köréből is pa-
naszok tétettek előttem..." 

Ez valótlanság. Mert ismerjük a hivők 
egesz körét, és abból nem kerül ki egy em-
ber se még megrendelésre sem kinek szíve 
és lelkiismerete megengedné és birná Cson-
grádvármegye alispánját oly csúnyán meg-
tréfálni, mert az mind egytől-egyig magyar 
ember. Illik-e Csongrádvármegye alispánjához 
hogy minket magyarokat gyanúsít ilyen pi-
szokkal, hogy hazug panaszokat intéztünk 
hozzá? Hát akkor kivel akarja az alispán ur 
a görögkeleti magyar Egyházat megcsinálni l ? 
talán a görögökkel, kiknek a térdén felnevelr 
kedett ? avval a három szál emberrel, a hány 
hozzátartozói mind-annyi más és más vallá-
súak : mert más hitvallású az anyjuk, más 
hitvallású a feleségök és kölönféle hitvallá-
suak a gyermekeik — hát biz ezek nem tar-
toznak a „hivők köréb"e, tessék csak szól-
lani a tekintetes alispán urnák, mi majd 
megértjük. 

Ezeket a kérdééseket intézzük nagyságos 
F e k e t e Márton országosképviselő úrhoz 
tisztelettel és szeretettel, és bizalommal is : 
mert hisszük, hogy Í g é r e t é h e z k é p e s t 
íregovja egyházközségünket a görögök általi 
zsatolástól, hogy az egyházközség igazgatá-
sában és minden ügyeiben mint ősidőtől 
ahhoz tartozó hívőknek egyenjogú részünk 
legyen. 

Szentesi görögkeleti hitvallású választói. 
(Következnek az aláírások.) 

Figyelmeztetés. 
Figyelmeztetem a közönséget, hogy 

házunktól távol élő leányomnak Sajtos 
Ételnek senki kölcsönpénzt, vagy hi-
telbe semmi árut ne adjon mert he-
lyette senkinek meg nem tizetek. 

Szentes, 1911. tebr. 23. 
189 Sajtos József né, 
S^WWWNAAAAAAAAAA^AVWWWWW 

Ragályos betegségek 
Szentes város területén. 

1911. febr. 2T. 

Cuci Magdolna Derekegyházoldal 62 
szám, höghürüt. 

Füsti Molnár Sándor, Lajos és Eszter» 
Rákocy Ferenc utca 103 sz. roncsoló toroklob. 

Molnár Jusztina Nagy királyság roncso!6 
toroklob. 
/VN/VS/VWS/WVVVWWVVVVŜ ^̂  
Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon 20 ss. 

Kiadó : 

a Y O V A Y L A J O N 

Gazdálkodók 
érdeke, 

hogy a vetómagvakat megbiz-
ható hrlyről szerezzék be. Aki 
nálam szerzi be vetőmagvait, 
egész biztonságban lehet a csira-
képességről, mint a mag való-
diságáról. Vevőim még sem a 
répa, sem más egyébb magvak 
vásárlásánál még nem csalódtak. 

Legkitűnőbb, elismert 

szappan-
főző szereimeta gazdasszenyok 

szives figyelmébe ajánlom. 
Tisztelettel 

Groszmann Lajos 
kereskedő, Vásártér. 

c M 

V»/ 
s» 
w 

SE 

KISS JENŐ 

RÓZSABIMBÓK 
EMLÉKEK DALOK GLOSSZÁK 

most jelent meg 
kapható a Kálmán Nyomdában és 
a helybeli könyvkereskedésekben 

Ftízve 2 korona Főzve 2 korona 

w 

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

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

Kérve szives megbízatásokat 
MOLNÁR GÉZA kereskedő 
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f Apró hirdetések. j 
• Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában l 
• Kálmán Nyomda Szentes Br. Harucker-utca 8. „ 

. • • • • • • • . . 

Eladó házak 
Tóth Jczsef-utca 28 számú ház 1213 négy-
szögöl telekkel, Szent Anna-utca 11 számú 
háv 423 négyszögöl telekkel, Szent Anna 
utca 13ja számú ház 200 négyszögöl telekkel 
eladók. Értekezni lehet Pollák Gézával Kos-

suthtéri üzletében. 213 

Soos József 
Vásárhelyi-utca (54. sz. háza örök áron eladó. 
Értekezni lehet ugyanott. A köves ut mellett, 

a kis állomás közelében. 214 

Berkő Erzsébet 
Vásárkelyi-utca 55 sz. háza kedvező feltéte-

^ lek mellett eladó. Értekezni lehet Nagynyo-
más 70 sz. alatt Berkó Józseffel. 197 

Szamosközi Lajos 
asztalosmesternek III. ker. Lakos-utca 19 sz. ; 
házánál elsőrendű tűzifa kapható. Házhoz | 
szállitva 1 frt. 25 kr. vevő által vitetve ! frt j 

20 kr. métermázsája. 208 

Harangozó Sára 
örököse I. nagy-görgős-utca 14. nagyhegyi 
600 négyszögöl szőlő föld eladó. Értekezni 

lehet a íenti szám alatt. 187 

Bérény! László 
Rákóci-tér 28 sz. háza jutányos áron eladó. 
Tetszésre a vételár 8/« részéig kölcsön nyuj-

tatik. 207 

Berkes Mihálynak 
III. ker. Lakos-utca 53 sz. Juhász Ferenc-
féle házánál két külön lakás van kiadó; 
Mucsiháton pedig 11 hold tanyaföldje, ve-
téssel együtt szabadkézből eladó. Értekezni 
lehet csak vasárnap, a fenti szám alatt. 15:> 

Kása Sándor 1 

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. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és fel százalékos kamatú 
kölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal ify. 
Kazekas Antalhoz I. Ker. Tóth József-utca 46 szára alntt 

Eladó ház 
Dobó-utca 1 sz. ház eladó, vagy haszonbér-
be kiadó. Értekezni lehet a fenti szám alatt 

mindennap délelőtt. 139 

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

7. szám (Abaffy-féle ház). 15 

Szvaton Józsefné 
IV. kerület Horváth Gyula-utca 34. számú 
házánál udvari és utcai lakások vannak ki-

adók április 24-től. 19 

Építéshez való száraz 
vályogot keresek megvé-
telre. Lakásom: Sarkadi N. 
Anta! utca 9 sz. 

Sándor Mátyás 
156 épitő mester. 

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

leány azonnal felvétetik. 

Végtelen bosszúságot 
okoz cgy silány varrógép, 
pedig könnyű az orvoslás: 

át kell cserélni 

Pfaff-géppel 

ti 

Ezzel vége a kellemetlenségnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
egy egész hosszú életet szolgálnak kí. 
A z eredeti Pfaf f -gépek részletre is kaphatók: 

TÉBY LAJOS 
varrógépkercskedő es mechanikusnál 

Kecskemét, III. Kohárí-utca Í94. sz. 
Stentes i% v idéke részére árjegyzéket ren-
delkezésre bocsájt és sr ives iégből rendelé-
st ket bármikor fe lvesz és azonnal közvet í t 
II . S Z A B Ó L A J O S , B Á N Y A I J. U T Ó D A 
?hol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 

. t ő k , alkatrészek és olaj ál landóan kaphatók. 
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Kálmán Nyomda 
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ÍOOO da -ab levélpapír 

(>. 8,9 ós ÍO kor. ® 
ü 

ÍOOO darab levélboriték g 

5,«.T.8,9 ós ÍO kor. | 
a 

I 
Kálmán Nvomda Sente.s. 

^OO levélpapír és 5 ö ( ) boríték 

8 , 9 . I O . Ml. 1 ! > k o r 




