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Főszerkesztő r 

SIMA LÁSZLÓ 
^ Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztősen és k adóhivatal . 
Kálmán nyomda es kiadóvállalat, ide intézen J "k a lapot étecll<5 

mindenféle küldemények, hirdetési es előfizetési dijak 

RflT.r l(«|»|»^ltlán.t á r a Ví flllé-r. 

l k f í 
A jámbor magyar nemzet türel-

mét végletekig megfeszíti az az ujabb 
vérlázító támadás, amelyet legelemibb 
jogunk, természetes ipari érdekünk el-
len intézett ma az . osztrák delegáció. 
Ez a mai erőszakos stiklijük bizo-
nyítja legjobban, hogy az Ausztriával 
való közös viszonyunk a valóságban, 
egész vonalon nem más, mint ^ziiigy 
és ellenséges szomszéd részéről a kap-
zsisággal és falánksággal párosult ádáz 
magyargyűlölet, a magyar nemzetnek 
minden téren igába hajtása, teljes ki-
aknázása. 

Rátette az osztrák a kezét ér-
verésünkre. Iparát mi tartjuk fenn, 
kereskedelmének egyszerű közvetítői 
vagyunk. 

Mezőgazdaságunk kincsei Ausz-
triába vándorolnak. Barmaink az 6 
számukra hiznak. Mi lovagias, őszinte 
nyilt jobbkezet nyujtunk a testünkhöz 
varrt iker-testvérnek; vállaltuk gavallé-
rosan adósságát; türjük, hogy minden-
ben a rövidebbet huzzuk, ha makacs-
kodik és fontos, életbevágó jogokról 
mondunk le a békesség kedvéért. Ok 
pedig a szemünkbe nevetnek jóságunk-
ért, testvéri készségünkért leszidalmaz-
nak és arculütnek bennünket. Mert 
amit ma Exner, Gessman és luegertsta 
társai az osztrák hadügyi albizottság 
ülésén elkövettek, midőn nyíltan szem-
be helyezkedtek mé^ a saját tengeré-
szeti vezetőségükkel is, amiért ez a 
magyar iparnak a hadihajók szállítása 
körűi a kvótaszerő részesedést juttatta: 
ez egyenest arcul csapása a magyar 
nemzetnek, amel/ milliárdo at izzad 
ki testéből minden gyakorlati haszon 
nélkül az osztrák érdekek istápolá-

sára. 
Lehetett volna bennünk legalább i 

annyi udvariasság, hogy ezt a fekete j 
gyűlöletet és undok kapzsiságot elrak- j 
tározzák legalább addig, mig az or- ! 
szág fővárosában vannak; de annál i 
mélységesen fájóbb ránk nézve, hogy j 

Ezt a csúnya támadást erélyesen 
vissza kell verni ! 

POLITIKA 
még annyi tapintatot sem tartanak ér-
demesnek velünk szemben tanúsítani, 
hogy legalább ne Budapestről intézzék 
ezt a rut támadást az ország ellen. 
Ugylátszik, annyira elvakítja őket a 
nemzetünk fölött aratott láncolatos köz-
jogi és gazdasági diadalok mámora, 
hogy már az orruknál se látnak tovább. 
Vagdalkoznak vakon, ész és meggon-
dolás nélkül, mintha Magyarország most 
már csak nulla volna. 

Azonban tévednek, ha azt hiszik, 
hogy vak hadonázásukkal elnémítják 
majd a magyar ipar jogos követelését. 
Most elvárjuk a munkapárttól is, hogy 
előveszi azt a bizonyos szárazon tar-
tott puskaport, amit Tisza István ígért 
be a bankvita során más nagyfontos-
ságú nemzeti érd:kek megvédésére. 

Egy komoly és tekintélyes magyar 
államférfiú: Hieronymi Károly egész 
értékes egyénisége van e kérdéshez 
kötve, aki a tengerészeti kormánnyal a 
magyai ipar részesedésére nézve ezt a 
megállapodást megkötötte. Az egé z 
magyarság, pártra és személyekre való 
tekintet nélkül szolidáris Hieronymi Ká-
rollyal és a magyar nemzeti ipar általa 
képviselt fontos érdekeivel. 

Magyarország teljes letörését és 
tartományi színvonalra való züllését je-
lentené, ha ebben az osztrák irigység, 
kapzsiság és fekete gyülélet aratná 
diadalát. 

V A magyar delegáció munka-
rendje. A magyar delegáció, amely 
kedden végezett a tengerészeti költség-
vetéssel, ma a hadügyi köitségvetés 
tárgyalásaba fog. — A magyar dele-
gáció tagjai közt már szétosztották a 
hadügyi albizottság jelentését, melyet 
gróf Cziráky Antal helyettes elnök és 
Hegedűs Lóránt előadó irtak alá. A 
hadügyi albizottság jelentése százhet-
venöt oldalra terjed és bevezető részé-
ben eltér annyiban az eddigi hasonló 
jelentésektől, hogy összefoglaló átte-
kintést ad a hadügyminiszternek hat 
füzetben előterjesztett összes költség-
vetéséről. 

V Bukik MonteCQCCÓlit! Bécsi 
beavatott politikai körökben feltűnt, 
hogy Montecuccoli gróf, a tengerészeti 
parancsnok, az osztrák delegáció had-
ügyi bizottságának mai ülésén nem 
jelent meg. Montecuccoli állását meg-
rendültnek tartják. Nem hiszik ugyan, 
hogy már most Visszalép, de valószínű, 
hogy a legközelebbi delegációban már 
nem répviseli a tengerészet ügyét. 
Jól in imáit helyen azt állítják, hogy 
Montecuccoli utódává Hans Antal al-
tengernagy, a tengerészet műszaki bi-
zottság vezetője van kiszemelve. 

Ennyit mond a béesi jelentés. És 
titok marad, mért kell Montecucdolinak 
buknia éppen akkor, mikor a sok száz-
milliós érvágást ilyen sikeresen elvé-
gezte Talán kevesli Bécs az eredményt? 

BRULL I HENC Nagyáruháza Szentesen j 
a Szentes-Vií Takarék üj palotájában. tj évi kiáltást rendez. 
Az őszi és M i idény e>* 
szövetek. Divat posztok 
delének, vah di 54 röfc 
mtssalin sehinek minden 
«z*tményü pa>iHnok, selynu 

t.<ladottság& miatt mf y#c leszállított áron el adatik, mindenféle női és férfi ruha 
v>gyapjú, flanellok, b rsony és piti oh. Különlegességek vászon, festő, karton, 
.burgi vásznak. Farsangi ujdouságo^francla battistok, grenadin, poplin tafft, 
odúhato színekben. Menyasszonyi kt t igyek 50 kor.-tól lOOOker.-ig, saját ké-
ttctioer és kelengyék, á g j és asztal ' ttok mindenféle fej- és zsebkendők. Kfilőn *zvimfnvu Driitutifti »civ*»1 >«7vuuv» v» , —r** — — —j »» ——— fe 

osotály nől , Srfl- és gyeiuivK'uhákban. Tekintse meg mindenki őíűj rft«a alkalmat, a vétel nem kötelező. * 
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Tr Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
H o r o v s / i K v - í e l o 

tnely .vármegyénk piacán is megjelent. Ez 
5 a háziszer Hatásában és erőalkot^sában 
felülmúlhatatlan gümőkóros izom- és idegfájüalrnak. fej- és fogfájás, továbbá meghűlés és faKyai 
okozta bjjok, mint rheuma, köszvény, csu?., ischiás. izületi lob és zsabában szenvedik, égül égés* 
sebek fájdalmainak megszüntetésére, Kiváló fertőtíeniiő és testóvo háziszer. Kapható 1.20. 2— és 

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

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

I I*OÜ 

Vilmos császár 
és a Rákóczi induló. 
Farsangra a 42. osztrák-magyar 

szár a neve. Németország császár 
a neve. Németország császara megint 
bizonyságát adta irántunk való rokon-
szenvének. Németország császára adta 
bizonyságát irántunk való rokonszen-

gyalogezred zenekara Berlinbe utazott, j vének . . . Ami igen meglepte az o^zt-
hogy ott hangversenyt rendezzen. A 
gyalogezred hangversenyén jelen volt 
Vilmos császár és kivüle számos ka-
tonai é.- polgári előkelőség. 

Ezen a hangversenyen igen éi-
dekes és rendkívül jellemző epizód tor-
tént. A hivatalos program in befejezése 
után a ^császár magához hivatta Heida 
karmestert. 

Nagyon szép volt a műsor, 
mondta Vilmos császár. Hanem 
kérném ont valamire. Játszassa el a 
Rákóczi-indulót. 

Az osztrák-magyar gyalogezred ze-
nebi!'inak a karmesterét igy mondja 
a berlini távirat nagyon meglepte a 
császár kívánsága. Kinos zavarban volt. 
A zenekar ugyanis nem tudta hang-
jegyek nélkül a Rákóczi-indulót. Sze-
rencsére eszébe jutott a karmesternek, 
hogy a kották között megvan Berlioz 
„Faust elkárhozása44 cirnü szimfonikus 
költeménye, amelyben tudvalevőleg a 
Rákóczi-induló is föl van dolgozva. 
Hamar kiosztotta a kottákat és a csá-
szár kívánságára ebből játszotta a Rá-
kóczi-indulót. 

Mindez pedig azért igen érdekes, 
mert a császárnak, aki a Rákóezy-in-
dulót kívánta hallani, Vilmos csá-

rák-magvar gvalogezred karmesterét. 
Igaza volt. Ilyesmihez nincs hozzá-
szokva. 

FÖL 
O B S T R U K C I Ó R A ! 

Csatakiáltás 
Makóról 

A makói szociáldemokrata párt va-
sárnap délután nagy népgyűlést tartott, 
amelyen részt vett a város egész pol-
gársága. 

A gvülési tiltakozott a hadügyi 
költségek további emelése ellen és 
felhivta Justh Gyulát, hogy az obst-
rukció alk lmazásával a leghevesebb 
harcot folytassa a kormánynyal szem-
ben. % 

Egyúttal elismerését fejezte ki a 
gyűlés Ju ti Gyulának, a független-

é' párt kiiunő vezérének, hogy ed-
i^i harcos magatartásával a katonai 

követelések tárgyalásait megakadályozta. 
A határozat csak megfogja acélozni a 
függetlenségi pártot abban a küzde-
lemben, urnelyet olyan lankadatlan ener-
giával folytat ennek az átkos kormány-
nak az elpusztítására. 

Az uj takarékpénztár ülapitói. 
j Amiről már több izben hirt adtunk, a 
| Szentesen megalakult Mezőgazdasági, 
1 ipar és kereskedelmi bank részvénytár-

saságnak most módunkban, van kö-
zölni az alapitói névsorát. Kzek a kö-
vetkezőké Dr. Fenyvesi Adolf, Ve-

I csery Miklós, Cserna János, Brüll Fe-
renc, Pirithy Mátyás, Dr. Eisler Samu 

| Vajda István, Dr. Klein Antal, Ifj. 
Rúzs M. Sándor, Kádár Árpád, Fe-
kete Albert, Piohn Samu, Kiistó X. 
Antal, Sarkadi Nagy Ferenc, Pollák 

; Géza, Vecseri Lajos, Dr. Léderer La-
jos, Regdon Géza, Székely József, 
Nagy Imre, Farkas Mihály, Dr. Kiss 
Béla, Nagy György Bálint, Csúcs La-
jos, Juhász Ferenc, Baloghy Imre, 
Kutas János. 

— Megy a király. A király, mint 
a Szentesi Lapnak illetékes forrásból 
jelentik, e hét végéig marad még Buda-
pesten. Szombaton, március 4-én dél-
után 2 órakor ül vonatra, amely egye-
nesen Bécsbe viszi. Mit is keresne most 
már itt? A költségeket hű magyarjai 
megszavazták, mehet vissza, ahonnan 
gyütt. 

Kitüntetés. A király Erőssy 
Dénesnek, a szegedi m. kir. pénzügy-
igazgatóság mellé rendelt számvevőség 
főnökének kiváló és érdemdús szolgá-
latai elismerésed, a pénzügyi tanácsosi 
cimet és jelleget díjmentesen adomá-
nyozta. Ezen alkalomból Kedacic Ká-
roly pénz ügy igazgató a tisztikar jelen-
iétében szépszavak kíséretében nyúj-
totta at a kitüntető oklevelet krőssy-
pénzügyi tanácsosnak. Ugy a szegedi 
társadalom, valamint a vidékről is szá-
mosan gratuláltak a jólmegérdemelt ki-
tüntetéshez. 

Feloivasas. A mai szerdai na-
pon tartandó ismeretterjesztő felolvasási 
e>téjen felolvasnak az als< ref. is-
kolánál Nagy Teréz tanítónk es Szilágyi 
Karoly, • a lelsőpárton Varga József tan-
termébn Molnár Sándor és Varga József 
tanítók. 

Tisztelettel hozom a nagy-
érdemű közönség, valamint 
tűzifát aruslto kereskedő 
kartárs urak szives tudó-
inasára, hogy hordozható 
legújabb rendszerű ameri-
kai motoros körfűréseem-
v* nel házaknál bárhol 

I Mi 
fel vágását jutányos áron 
elvállalom. A megbízásokat 
(mit lev.-lapon is elfogadok) 
elfogadom csupán felfűré-
szelésre, vagy fűrészelés és 

hasogatásra is. 
K'érve szives megbízatásokat 

MOLNÁR ÜL i . l 1o 

P á r a t l a n ¡ 6 a z o r o s h á z i 

G é m e s - f é l e h á z i k e n y é r ! 
A Gémes-fele hengermalom Orosházáit 
újonnan felépült es teljes üzemet meg-
kezdte. \ n. é. közönségnek igy ismét 
módjában áil a legjobb és legfinomabb 

orosházi hengermalmi lisztet, 
valamint az országban legelsőnek el-
ismert ée \6bb izben kitüntetett orosházi 

Gémes féle házikenyeret 
a regi, zamatos, jóizű minösegben Szen-
tesen nálam beszerezni. A Gémes-féle 
hazi kenzer azért páratlan, mert tiszta 
Wpl j ; a Ic^tüi-b lap-

l e-o-'c! hír s t-em i« kónnven \ 

be csak az a valódi. 
mei> 2n a Gémes név 

rajta nll. 
Hör|<»n r>Hitl<ÍH 
G ^ M F i H f é l e 
liAxi k o n y t i r e t ! 
Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak, 
Hengermalini liszt 
11 k i - t ó i feljebb. 

Tiszteletid 

W E I N P E R G E R 
G Y U L Á N K 

Gazdálkodók 
érdeke, 

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

Legkitűnőbb, elismert 

szappan-
főző szereimet a gazdasszonyok 

szives figyelmébe ajánlom. 
Tisztelettel 

Grosznianr Lajos 
kereskedő, Vásártér. 
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SZEN LAP 3. oldat. 

Ki akar oltani tanulni? Varga 
József felsőpárti ref. tanitó felekezeti 
külön ibség nélkül mindenkit, aki a gyü-
mölcsfa nemesítés módjait s az oltó- ! 
viuszkészitést megakarja tanulni, in- j 
gyen tanitjn meg II- ker. Deák Ferenc i 
utca 55 számú iskolánál. Jelentkezni i 
bármikor lehet. Oltóviaszkot saját elő-
állítási árban ad bárkinek már 10 20 
fillérért csak azért, hogy a régi hely- | 
telen módszert megszüntesse. 

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

Országos vásár. Ada bács-
megyei községben az országos vásár 
legközelebb március hó 12-én lesz meg-
tarva. 

Iflcgsziict száj és körömfá-
jás. A tiszaföldvári főszolgabíró tudatja 
velünk, hogy Szelevény községben ural-
kodott száj és körömfájás megszűnt. 

Halai a színpadon. A nyitrai 

A hirdető kereske-
dő, iparos, egyszó-
val mindenki, aki 
az ér/sá«? hirdetési 
rovatát í ^ i y b c ve-
szi, n emcsak azt kí-
v á n h a t f a ^ o g y hir-
detése megje lenjen 
az újságban, ha-
nem megkövetel-
heti, hogy hírdetese 
olvashatóan, szép 
f o r m á b a n szedve 

jelenten meg 
i 

sM 

m 

c 

l ä u f t 

Ezen jogos igényeknek a 

SZENTESI LAP 
politikai napilap fokozott 
mértékben tud t e l j e s e n 
j6 megfelelni, mert a * 

Káímán Nyomda 
és Kiadóvállalat 
nyomdája a legmodernebb 
vágású s a legváltozato-
sabb fajtájú betűanyaggal 

v a n f e l s z e r e l v e . 

A „Szentesi Lap" 
hirdetésszedőivaló 
ságos művészettel 
kezelik a rendelke-
zésűkre álló mo-
dern technikai esz-
közöket s eredmé-
nyezi azt. hogy a 
„Szentesi Lap" ha-
sábjain mindenik 
hirdetés érvénye-
sül és a hirdető fél-
nek m e g h o z z a a 

kivánt sikerét. 
j a 

N Y I L T T E R 
áliatösázelrás 

E rovatban közlőtökért nem vállal feUlősstget a szerkesztőség. 

Figyelmeztetés a gazdaközönséghez. 
A Szentesi Lapban megjelent „Óvás a 

tűzbiztosítások erdekében' cimű hirdetésre 
vonatkozólag teszek egy pár megjegyzést. 
Az van ebben, hogy házaló ügy ükök jár-
jak be a várost és a tanyakat, aztán min-
denféle hazugságokat terjesztenek. Hát eb-
ből egy szó sem igaz. Mert az itt működő 
Gazdák Biztosító Szövetkezetének a felügye-
1 je aki van olyan tisztességes és szava-
hihető ember, mint a fentirt cimű hirdetés 
terjesztője, — nem hazugságokkal szerez 
biztosításokat. 

A tűzbiztosítást jogában áll minden 
egyes gazdának felmondani a kereskedelmi 

Katholikus Kör vasárnap este kabaré- ; törvény értelmében, amiből semminemű baja 
val egybekötött táncmulatságot rende- j 
zett, amelynek során szinrekerült AIol- ; 
nár Ferenc Disznótor a Lipótvárosban , 
cimű darabja. Rózsa Lajos mérnök-
volt a rendező és ő játszotta volna a I 
darab főszerepét is. Alig lépett azonban | 
a színpadra Rózsa Lajos, a szivéhez 
kapott, hirtelen összeesett és néhány 
percnyi szenvedés után meghalt. Szív- j 
szélhűdés ölte meg. A közönség a tra-
gikus jelenet után rémülten hagyta 
el a helyiséget. 

Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Pláger Miksa műórás és 1 

ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 1 

nnom dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 1 

cég óriási raktárát. Valódi svájci zseb, fali 
és inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ékszerek. China ezüst és valódi ezüst 
Jisztárgyak, evőeszközök. Tajt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszélőgépek hanglemezek. ; 

Menyasszonyi és nászajándékok. Külön óra és 
ékszer javiió iv iheiv. Törött arany és ezüst be 
váltás, tiet: kit l olc oá* ikp">ntor kiszolgálás. 

vagv kellemetlensége nem származhat. A j 
„Gazdák Biziositó Szövetkezete" minden 
erkölcsi és anyagi felelősséget elvállal erte és I 
figyelmeztet minden gazdát, hogy ne üljenek 
fel ennek a hazug híresztelésnek, mert 
nemcsak Hoflmann Jakab urnák lett a világ i 
megteremtve, hanem más, tisztességes egyé- \ 
neknek és intézeteknek is. 

Különösen felhívom a figyelmét a 1 

gazdaközöftségnek, hogv bárki! bárhol van 
is biztosítva, ha nem akarja tovább a bizto- i 
sitást tentartani, még ha seh< 1 nem akar is I 
biztosi'ani, jöjjön hozzám, készséggel elinté-
zem a felmondását, amiért semmi fáradsági 
dijat nem követelek. 

Szentes, 1911 febr. 23. 
Kenyeres Rafael 

a Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
szentesi képviselője 

IV. Szent Anna-ut-a 10. Rpgi Szlavik-féle ház. 
1402 1911. SZ. 

Hirdetmény. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal-

nak az 1897. évi XXXV. t. cz. 3 $-a alap- j 
jnn az országgyűlés cU terjesztett ts czálial 
elfogadott 1911 évi inun karerve a'apján íz 
1811 évi március hó 1 — 1.Ve közötti időben 

mm__ : r 
. V S z o n t I s t v á n 
" v e d j e ^ y ü 

országos 
fog tartatni. 

Miután az összeírás egyedül a gazdakö-
zönség erdekében történik, mert a földmivelés-
ügyi k- ármánynak az állatten> észtés emelésére 
kii űzött nagyobb szabású intézkedései csak 
úgy lehetnek eredményesek, ha az állatlétszám-
ról a lehető legpontosabb adatok fognak ren-
delkezésre állani, ezen összeírás nem szolgál-
hat adókivetés alapjául, a mennyiben az 1897 
évi XXXV. t. cz. ezt egyenesen tiltja, hogy 
az összeirt adatok adóztatási célokra felhasz-
náltassanak. 

Az összeírás az 1911. évi február hó 
28-iki állapot szerint kiterjed az összes szar-
vasmarha, ló, öszvér, szamár, sertés, juh és 
kecske állományra. 

Az összeírás a túl a kurcai közgyűlési 
teremben a következő sorrendben fog meg-
tartatni : 

1911. március 1. és 2 én az I. kerület-
tel i lakosok. 

1911. március 3. és 4-én a II. kerület 
beli lakosok. 

1911. március 5. és 6-án a III. kerület-
beli lakosok. 

1911. március B. és 8-án a IV. kerület-
beli lakosok. 

1911. március 9-én az alsó és felsőréti, 
hékédi és nagyhegyi lakosok. 

1911. március 10-én a kis és nagytökei 
bökényi, zalotai és jaksori lakosok. 

1911. március 11-én a külső és belső 
ecseri, kajáni cs veresegsházi lakosok. 

1911. március 12-én a nagynyomási, 
szentlászlói, vekerháti, vekerlaposi, berki, berek-
laposi es beiekháii. 

1911 március 13-án a pankotai, nnicsi-
háti, eperjesi és királysági királvságjárandó-
sági lakosok. 

1911. március 14-én a lapistói, fertői, 
dónáti cs dervkegv házoldali lakosok. 

Figyelmeztet ÍTI Szentes város lakossá-
gát, logv a megjelölt helyen és Időben pon-
tosan megjelenjen es az összeíráshoz szüksé-
ges adatokat bemondani clnemulasszák, mert 
a ki hamis vagy valótlan adatokat vall be. 
vagy az adatszolgáltatást megtagadják, kihágás, 
követ el és az 1897. évi XXX. t. cz. 12 §-a 
alapján 100 koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel bűntettetik. 

Dr. Matéffy 

¡ésssike: 

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

pes megkereséseket 

„Svb Rosa" § 
cím alatt elap kiadó-
hivatalához kérek 
I itoktartás becsület 

szóval biztosíttatik. 

V á l a s z b é l y e g ! 

KISS JENŐ 

RÓZSABIMBÓK 
EMLEKEK DALOK G L O S S Z Á K 

m o s t y e l e n t m e g 

kapható a Kálmán Nyomdában és 
a helybeli könyvkereskedésekben 
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Dupla Maiásör 
IH'UICSUIC 4>lH«»ruiij^u üd í -
tő I ln l . <l<* lelonték<Miy 
ST> ó*i vlu»< nnn Ím van v« ,r-
W/«*)Uf «MI JH^g". ¡((«'¿¿'(»Ml*« ' 
ítltáldlIOH (X.VOlltfON«'̂ . Sl 
jí.Vfunor óh tü<lől>aj, úU 
inatlltiiMi'iix Mtl>. <»H«»tt>4*n, 
( o v t i b b á itfíMi a j á n l a t o n 
l(lhl>a<l<»/ó lM>t r^-rl i iH'k 
ÖH M'/.0|>t»ttY> llőlilll'li Ím. 

F o r a k t l í r : * 

AUSLANDER SÁNDORNÁL 

Szentesen. 
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f Apró hirdetések. 
S Hirdetések felvétetnek lapunk kiadóhivatalában 
• Kálmán Nyomda Szentes Br. Harucker-utca 8. 

Soos József 
Vásárhelyi-utca 64. sz. háza örök áron eladó. 
Értekezni lehet ugyanott. A köves ut mellett, 

a kis állomás közelében. 214 

Berkó 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 
szállítva 1 frt. 25 kr. vevő által vitetve 1 frt 

20 kr. métermázsája. 208 

Kasa 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. 

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

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

mindennap délelőtt. 139 

Sinóros Sz. Esztike 
harisnyakötő elvállal harisnyakötéseket, javí-
tásokat, íejeleseket y legjuiaiiyot>abb áron, 1. 
kerület Törs-Kálmán-utca 1. szám, Purjesz 
János ügyvéd háza mellett. Ugyanott tanuló 

leány azonnal felvétetik. 

Özv.Freund Lájosné 
Pintér Rozália házba van jószág kenő olaj 
sár gép és repce olaj ugy szintén egész nap 

a tojást belehet hozni. 193 

Polgár Jánosnak 
Felső csordajáráson hékédi s.'.őlő felső vé-
gén két hold apró vetemény akár kiadó akár 
félhold akár egy hold vagy 100 vadrátonkint 
is kiadó 7 fillér egy vadrát őszi szántás. 
Értekezni Széchenyi-utca II. ker. 141. sz. '95 

Dr. Czukermann Andornak 
a piactér közelében 3 szobából, fürdőszobá-
ból és mellékhel iségekből álló ház április 
hó 24-re 6 évre kiadó, esetleg eladó. Érte-
kezni lehet dr. Cukermann Andor ügyvéddel 

(br. Harucker-utca 9 szám alatt). 210 

ELSŐ LÉPÉSED 
ha valamit eladni 
vagy venni akarsz, 
ha keresel valamit, 
ha valamit kiadni, 
bérbevenni akarsz 

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 
HOGY HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

Épitéshe7 való száraz 
vályogot keresek megvé-
telre. Lakásom: Sarkadi N. 
Antal utca 9 sz. 

Sándor Mátyás 
epito mester. 

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

át kell cserélni 

Pfafí-géppel 

ti 
10 

< < * 6 

tk 

2? 

Ezrei vege a kellemetlenségnek, mert 
a Pfaff-gépek rendes kezelés mellett 
eg^ egész hosszú életet szolgálnak ki. 
Az eredeti Pfaff-gépek részletre Is kaphatók: 

TÉBY LAJOS 
varrógépkercskedő é* mechanikusnál 

Kecskemét, III. Kohárí-utca 194. sz. 
Stente s és v idéke részére árjegyzéket ren-
d lkezésre bocsájt és szívességből rendelé-
st ket bármikor felvesz és azonnal közvet í t 
11. S Z A B Ó LAJOS, B Á N Y A I J. U T Ó D A 
¡»hol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 

. tők, alkatrészek és olaj ál landóan kaphatók. . 

CQCQC 

Kálmán >yoiiHÍa 
] 

10( O darab levélpapír 

, 0 , 8 , 9 és ÍO kor. 
ÍOOO darab levélboriték 

5,6,7,8,9 ós ÍO koi*. 
5 ( > 0 l e v é l p a p í r é s 

8,9, ÍO, 11, 
boríték 

kor. 
cö: CD c5>;cD 

Kalmnn NyotncU Sentes. 




