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' Megjolen hétfő és szombat kivételével mindennap 

Főszerkesztő 

SIMA LÁSZLÓ 
Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézend<*k a lapot érdeklő 
mindenféle küldemenyek, hirdetési és előfizetési dijak 

KZfry 1U|>I>«»I«1II»Iy ¿n-it Ví (llUtr. 

Kei*eskedelemi*ől. 
Kereskedelmünk és iparunk még 

nincsennek annyira kifejlődve, mint 
a külföldön, s azért a közönséggel 
való érintkezésükben gyakran állanak 
be nehézségek, melyek a külföldön 
sokkal ritkábbak, mint nálunk. Keres-
kedőink és iparosaink buzgósága két-
ségtelen, de épen ez a buzgóság árt 
töbször az üzletek sima lebonyolitá 
sának. 

Kereskedőink és iparosaink sok-
szor panaszkodnak, hogy a közönség 
manapság oly túlzott igényekkel lép 
fel velők szemben, hogy azoknak 
megfelelni képtelenek. Gyakran méltat-
lan és teljesíthetetlen dolgokat követel 
nek tőlük. 

Ebből az a tanulság következik, 
hogy nem mindent kell teljesíteni, amit 
követelnek. 

Sok áldozatba, faradságba, pénzbe 
és fejtörésbe kerül, hogyan tehetnek 
eleget kereskedők és iparosok azoknak 
a kívánságoknak, melyekkel hozzájuk 
fordulnak. Sok időveszteségtől és bosszú-
ságtól kímélik meg magukat, ha jo-
gosulatlan kívánságokat udvariasan, de 
határozottan visszautasítanak, s az 
imént hangoztatott kívánsággal nyug-
tatják meg lelkiismeretüket. 

Azt pedig meg se kisérljék, hogy 
a megrendelőket akaratuk ellenére bol-
dogítsák. Soha se törjék azon a fejü-
ket, miként intézhetnek el valamit job-
ban, mint a hogyan tőlük kívánják. 
Ilyen igyekvéssel gyakran a legnagyobb 
kellemetlenséget okozzák maguknak és 
másoknak. 

Ha valaki az árunak posta utján 
való elküldését kéri és a kereskedő 
azzal a szándékkal, hogy a megrende-

lőt a magas szállítási költségektől 
megkímélje, az árut vasúti szállitmány-
ként küldi, ugy ezzel többnyire azt 
éri el, hogy a megrendelő sokkal ké-
sőbben kapja meg az árut, amikor 
esetleg már nem is használhatja. A 
megrendelő, ki lehet viszontelárusitó, 
elveszíti üzletét, s kénytelen vissza-
utasítani a küldött árút. 

Ha utánvételre rendelnek, ne okos-
kodjék igy a kereskedő: „Az utánvé-
teli dijak magasak, inkább nyílt szám-
lára küldök" amit néha azért tesz, a 
kereskedő, mert reméli, hogy a vevő 
a fizetés alkalmával ujabb megrende-
lést fog küldeni. Legtöbb esetben kel-
lemesebb a rendeiőnek, ha az árut 
mindjárt az átvételnél megfizetheti, 
minthogy később megintsék, gyakran ; 

oly csekély összeg miatt, melyet után | 
már kifizetettnek vélt. 

Vannak alkalmazottak, kik főnö-
kük rendelkezéseit mindig más képpen 
szeretnék foganatosítani, mint azokat 
nekik kiadják; teszik ezt abban a 
meggyőződésben, hogy jobban végzik 
dolgukat, mint ezt tőlük megkövetelik, 
gyakran anélkül, hogy főnökük inten-
ciait ismernék. E túlbuzgósággal pediu; 
éppen üzlet érdeke ellen cselekszenek. 

Legcélszerűbb a vett utasítás sze-
rint eljárni. Kétes esetekben inkább 
előbb ha kell, távirati uton meg 
kell kérdezni a rendelőtől, hogyan kí-
vánja az árút. Vannak kereskedők és 
iparosok, kik csakhogy megtakarítsák 
a levelezőlap költségét inkább ma-
guknak is, a megrendelőknek is kelle-
metlenségeket okoznak. 

Ha határozottan megjelölt kíván-
ságok teljesíthetők, azok szószerinti j 

értelmükben kielégitendők; ha azonban 
a kívánság jogosulatlan vagy kivihe-
tetlen, ugy utasítsák vissza és egyút-
tal említsék meg, mi hasonlót teljesít-
hetnek vagy nyújthatnak. Sohase cse-
lekedjenek azonban saját belátásuk sze-
rint másként, mint a rendelő kívánja, 
s ne szállítsanak, véleményük szerint 
„jobbat." 

Ha mindenre figyelemmel lesznek, 
ugy elkerülik a kellemetlenségeket és 
az üzletek sokkal könnyebben, gyor-
sabban és kevesebb boszusággal lesz-
nek lebonyolíthatók. 

Eröss Lajos 
püspök 

halála. 
Az egész országban mély részvé-

tet keltett dr. Eröss Lajos, a tiszántúli 
ref. egyházkerület püspökének váratlan 
halála. A temetési intézkedések megtör-
téntek, még pedig az elhunyt püspök 
végső akaratához képest. A ref. egy-
ház presbitériuma üjést tartott, amelyen 
elhatározták, hogy a temetés kedden 
délelőtt tiz órakor lesz. 

A debreceni nagy templomban el 
mondandó ima után a püspök holttes-
tést Püspökladányba szállítják. 

Erőss Lajos érezte halálát. Mielőtt 
megoperálták volna, egy iv papírra vég-
rendelkezést irt. 

A koporsót a főiskola disztermé-
ravataloztak fel s miután a holttest 
feloszlásnak jelei mutatkoztak, leólmoz-
ták a koporsó fedelét. 

A szentesi református egyházat 
Futó Zoltán és Papp Lajos lelkészek, 
és Papp Antal ig. tanitó kévisplik. 

Kálmán Nyomda és Kiadóvállalat 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 1 Villanyeröre berendezett könyvnyomda i i 

Meghívókat báiakra A les i utányosabb árakon készit 
vagy lakodalmakra, ö J J . 

Névjegyeket mindenféle nyomdai munkákat. 
Gyászjelentéseket a 
legrövidebb idö alatt i 1 Hirdetni pedig csakis itt érdemes I 1 i 

Szentesen • • • • • • • • • • 
Levélpapírokat, borí-
tékokat, számlákat, 

Táblázatokat 
Csinos, d íszes üzleti 
nyomtatványokat 
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Bécsbe fut 
KHUEN 

Reszkess 
magyar 
kormány! 

Kátyúba rekedt az osztrák kormány 
szekere, mert a csehek obstruálnak. 
Szegény Bienerth tehetetlenül nézi 
pártja és kormánya vergődését s az ő 
kétségbeesése átragadt már a magyar 
kormányra. A zavaros és bizonytalan 
osztrák helyzet arra késztette Khuen-
Héderváry grófot, hogy sürgősen mi-
nisztertanácsra hivja össze a kormány 
tagjait. Tegnap délben fétizenkét óra-
kor kezdődött a nagy tanácskozás a 
miniszterelnöki palotában, Skerletz Iván 
báró vezette a jegyzőkönyvet. 

Khuenékat roppant 
kényelmetlenül érin-
tette az osztrák vál-
ság. mert e miatt 
több nagyfontosságú 
és terminushoz kötöU 
javaslat sorsa vált 

nálunk bizonytalanná. 
Odaát még nem tárgyalták le a 

bankszabadalom meghosszabbításáról 
szóló javaslatot s úgy lehet, a két 
kormány kénytelen lesz a provizóriumot 
újból meghosszabbítani. A véderőreform 
s az ezzel kapcsolatos javaslatok is a 
levegőben lógnak a csehek rakoncát-
lonkodása miatt. Szép kis állapot: 
Ausztriában obstrukció tör ki s mind-
járt megbénul a magyar kormány mű-
ködése is. Hát ez a nagyon jellemző! 
Khuen-Héderváy egyébként a jövő hé-
ten Bécsbe megy, hogy tájékozást 
szerezzen a Bienerth-kabinet sorsáról. 
A mai minisztertanács, mely órák hosz-
szat tartott, a miniszterelnök bécsi 
utazását készítette elő. 

Egy munkás 
kálváriája 

Amerikában. 
Húsz évet tilt 
ártatlanul 

Egy amerikában örökös rabság-
ban sínylődő magyar ember rettenetes 
tragédiájáról számol be newyorki tu-
dósítónk. A pennsylvániai Western fegy-
házban husz év óta raboskodik Tóth 
András abaujmegyei magyar munkás, | 
akinek ártatlansága most, husz év 
múlva derült ki. 

Tóth András kálváriája még 1891-
ben kezdődött. Braddockban az Edgár 
Thompson-féle acélgyár munkásainak ! 
sztrájkja alkalmával néhány külföldi 
agyonvert egy Ouinn nevű ir munka-
vezetőt. A rendőrség valahogyan meg-
tudta, hogy a tetesek egyikét Tóthnak 
hivtatc. Ennek alapján aztán elfogták 
Tóth Andrást, akit két másik magyar 
sztrájkolóval: Szabó Mihálylyal és 
Rusznyák Györgygyei együtt az esküt-
szék elé állították. Mind hármukat akasz-
tófára ítélték. A halálbüntetést a köz-
tarsasági elnök azonban életfogytig való 
börtönre változtatta át. Szabó és Rusz-
nyák csak 1 0 - 1 1 évig bírták ki a 
börtön levegőjét: elpusztultak mindket-
ten s Tóth egyedül maradt ártatlan-
ságának tudatával. 

A mult évben Lengyelfalván meg-
halt Tóthnak egy rokona, Tóth István, 
aki husz év előtt együtt sztrájkolt 
Tóth Andrással és a sztrájk után el-
tűnt Braddockból. Halálos ágyán meg-
vallotta, hogy ő verte agyon Quinnt. 

Ezt a vallomását írásba is fog-
lalta és esküvel megerősítette. Az örö-
kös rabságra ítélt Tóth fiai ezzel az 
írással most perujitá. f.ek, amely-
nek a bíróság helvt adott és uj tár-
gyalást tűzött ki. Valószínű, hogy fel-

j mentik most a szerencsétlen embert. 

T a v a s z i é s 

i t ó i , f é 1* f i é n 

m e ö e 
U g y a g a z d a g i 
e g y a r á n t é r d e k 

B r ü 11 Fert 
A n g o 

Hírek. 
— Lemondás. Burián Lajost tud-

valevően az I. választókerületben vá-
rosi képviselővé választották. Erre te-
kintettel Burián Lajos tegnap bejelen-
tette a polgármesternek, hogy virilis 
képviselői jogáról lemond. 

Nagy kabaré est a múzeum 
javára. A múzeum választmánya, — 
miután a múlt évi deficittel záródott 

elhatározta, hogy a múzeum javára 
| egy színházi estét betöltő programm 

me lett április 9-én virágvasárnap a 
Tóth József színházban nagy kabaré 
előadást rendez. Az estély programmja 

| a következő: Női szavalat vagy páros 
| jelenet, lérfi monológ, két zene szám 
; külön-külön hangszeren : felolvasás ve-

tített képekkel és humoros mozgóké-
pek melyhez a gépet a helybeli Uránia 
egyesület a jótékonycélra való tekintet-
tel díjtalanul engedi át. A szereplő 
egyének személye biztosítani fogja 
úgy az erkölcsi mint az anyagi sikert. 
A részletes műsort legközelebb kö-

j zölni fogjuk. Annyit már is jelezünk, 
hogy a belépő-jegyek a rendes szín-
házi áron lesznek válthatók. Jegyek 
már elő jegyezhetők Csallány Gábor 
múzeumi igazgatónál. 

Szaporodik a putri. Rác István-
né Bán ti Rozál cigány asszony. A ci-
gánynak pedig putri dukál. Hát most 
arra kéri a tanácsot, hogy neki is ad-
janak egy putri helyet. 

i Tisztelettel tudatom a nagy ; 
i érdemű építtető közönség- : 
| gel, hogy e!válalok kisebb ; 
: cs nauyobb 

ács-munkát, i 9 : 
: szakszerűen és a lehető leg- : 
: jutányosabb munka-ár mel- i 
: lett pontosan készitek. : 
j Kérve a tisztelt közönség ; 
i becses pártfogását : 
j Kiváló tisztelettel ; 

BIHARI MIHÁLY j 
: ácsmester. : 
•II. kerület Yesselényi-utca : 
: 42 száin. 278 j 

Páratlan }ó a % orosházi 
Gémes-féle házikenyér! 
A Gémes-féle hengermalom Orosházán 
újonnan felépült es 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 ízben kitüntetett orosházi 

Gémes féle házikenyeret 
a régi, zamatos, jóizü minőséiben Szen-
tesen nalam beszerezni. A «'»émes-féle 
házi kenzér azért páratlan, mert tiszta 
búzalisztből készül így a legtei b tap-
erőve! bír s nem !:<">nm ;r sz trad. 

De csak az a valódi, 
melyen a Gémes név 

rajta 411. 
K«r.jen c h h U í m 
G É M E S f é l © 
1» á z i k e n > e r ő t ! 
Mindenkor a leg-
olcsóbb napi árak. 

Hengermalmi l iszt 
11 k r t ó l feljebb. 

Ttsstetottal 
WEINBERGER 

GVULÁN'F. 

Gazdálkodók 
érdeke, 

hogy a vetőmagvakat megbíz-
ható helyről 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 gazdasszonyok 

szives figyelmébe ajánlom. 
Tisztelettel 177 

Groszmann Lajos 
kereskedő. Vásártér. 
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íjdonságok 
[ k é ^ z r u h a k 

n H / e g e n y n e k 
i o g y i n e g n e z z e 

uházában. 
k s j i j í ! 

Többszörös kitüntetésben részesült csodaháziszer a 
d i* . H o r o v N z k y - f é l e 

BOROLI 
mely vármegyénk piacán is megjelent. Ez 

5 a háziszer hatásában és erőalkotásában 
felülmúlhatatlan gürnőkóros izom- és idegfájdalmak, fej- és fogfájás, továbbá meghűlés cs f'ai?yái 
okozta bajok, mint rh; urna, köszvény, csuz, ischiás. izületi lob és zsábában szenvedők, végű: égéss 
sebek fájdalmainak megszüntetésére, Kiváló fertőtlenítő és testóvó háziszer. Kapható 1.20, 2 és 

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

Kapható Szentesen: Nyiri Bertalan, Vecsery Miklós, Sámuel 
Béla, ifj. Várady Lajos és Szent Három-
ság gyógyszertárakban, 

Rosszak az utak. Tavaszodik 
rosszak az utak. Évről-évre igy 

szokott lenni. Természetes következ-
mény azután, hogy az érdekeltek ké-
relmezik az utak javítását. Most két 
kérvény érkezett be a városhoz: Sar-
kady Nagy Mihály és társai kistőkei, 
és Rúzs Molnár Sándor és társai la-
kosok kérik néhány dülő sürgős meg-
javítását. A városi mérnök fog majd 
intézkedni. 

Hieronymi az otthoni mun 
káért. Többször volt alkalmunk meg-
emlékezni Hieronymi Károly kereske-
delmi miniszternek a kisipar fejlesztése 
erdekében tett üdvös intézkedéseiről. 
Most arról értesülünk, hogy a keres-
kedelmi minisztériumban behatóan fog-
lalkoznak a háziipar és az otthonmunka 
eredményesebb istápolásának kérdésé-
vel is. Hieronymi miniszter utasítására 
az idevonatkozó adatokat most gyűj-
tik a kamarák utján. A miniszternek 
az a terve, hogy lehetőleg olyan ujabb 
iparágak meghonosítását is lehetővé te-
gye a háziiparban és az otthonmunka 
körében, amely iparágak nálunk eddig 

dacára az illető cikkekben való nagy | 
behozatalnak: ismeretlenek voltak. E 
célból gyakorlati szakférfiak utján igen 
sikeresnek ígérkező propagandát tervez. ; 

Fellázadt fegyencek. Borosz-
lóból táviratozzák nekünk: A visznici 
börtönben fel. idtak a rabok, mert i 
két börtönőrrcl i m voltak megelégedve. 
Csendőröket küldtek ki ellenük, akik j 
hat rabot agyonlőttek. Néhány rab 
megszökött. 

Az ipartestületi elnökség. 
Hétfőn este az ipartestület elöljárósága 
értekezletet tartott, amelyen a megválasz-
tandó elnök személyével akartak tisztába 
jönni. Annyi mindenesetre kivilágosodott 
ezen az értekezleten, hogy az elöljáró-
ság többsége Bene István megválasz-
tása mellett van. Akik Szathmáryt, 
Budait vagy Berceli Dánielt szerették 
volna, együttvéve is kisebb számot 
képviselnek. Ilyenképen Bene megvá-
lasztása bizonyosnak látszik. 

Miivész estély. A Szentesi 
Kereskedők Egylete és a kereskedő If-
júság által is elsején a színházteremben 
rendezendő táncai egybekötött müvész-
estély méltán részesül abban a nagy 
érdeklődésben, amelyet közönségünk 
tanúsít iránta. A szereplők és a műsor 
ismertetése után a jegyek egyszerre oly 
keresettek lettek, hogy mindjárt az első 
napon a jegyek fele elfogyott. Az estély 
szereplőit felesleges ujabban ismertet-
nünk s elmondani róluk a sokszor meg-
érdemelt dicséretet, Marschalkó Aózsi-
kának siirün megismételt önálló kon-
certjeit és azok a nagy sikere 

Uj földgáz-forrás. Nagyvarad-
ról jelentik nekünk: Tóth Mihály sza-
lárdi földbirtokos birtokán ártézi kut 
fúrása közben huszonöt méter mély-
ségbői ma óriás oszlopban földgáz tört 
elő, A földbirtokos jelentést tett a nagy-
bányai bányakapitányságnak, amely meg 
állapította, hogy a földgáz menyisége 
igen nagy. A bányakapitányság a le-

Megszünt a körömfájás. A 
tiszántúli járás főszolgabirája jelenti, 
hogy a Fábiánsebestyén és ugyanugy 
Szegvái község határában szórványo-
san uralkodott száj és körömfájás meg-
szűnt és igy a hatósag a zár alól föl-
oldotta.' 

A Szentesi ipartestület 1911 
évi április hó 4-én kedden délelőtt 9 
órakor, saját székházánál rendkivüli 
közgyűlést tart, melyre az ipartestület 
tagjai oly figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy ha ezen közgyűlésen a ta-
gok határozatképes létszámban nem 
jelennek meg, az ujabbi közgyűlés 
1911. évi április 11-én délelőtt pontban 
9 órakor, az akkor megjelenő tagok 
számára való tekintet nélkül meg fog 
tartatni. A rendkivüli közgyűlés tárgya: 
Rácz Zsigmond lemondása folytán meg-
ürült ipartestületi elnöki állás betölté3e. 

— Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Pláger Miksa műórás és 
ékszt rósz 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 poitlos kiszól 
gálás. 

Tűzbiztosításokat a legelőnyöseb-
ben Hoffmann Jakab, a magyar-francia bi>. 

létről jelentést tett a minisztériumnak. | tositó intézet helybeli főügynöke intézteti el, 
A fúrást egyelőre megszüntettéh s ápri- a k i t a legelőnyösebben ajánlunk. — Jelzálog 
.. - f u , . 4 • • kölcsönöket 4—4 és fél kamatra megfelelő 
lis második feleben hatosagi szagertok t ö r l e s z t é s s e l g y o r e a n kieSzközöl. Üzlete Haris-közbejöttével folytatni fogják. ^ ^ « » v . v . j ház. reform, templommal szemben. 

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN MINDEN GAZDÁNÁL DICSÉRETET ÉS NAGT MEGELÉGEDÉST ARATNAK 

BENZIN ÉH NYERSOLAJ 
MOTOROS 

" — • - ^ - f 1 1 

<s7tvpq f i e r v e i m é b e ' Minden gazda, aki egy motoros cséplőkészlet beszerzésének még csak gondolatával is foglalkozik, kérje egy 
szíves T lgye imeoe : levelezőlapon képes árjegyzékünket, ingyen és bérmentve küldjük es abban oly fontos adatokat talál, 

hogy azonnal mindenben tájékozva lesz. 

Bérmentes szállítás az ország minden állomására. 
Legújabban megállapított igen előnyös árak é s kényelmes feltételek. 

i ^ v o u - i m : K e l l n e i * k i í r n i é s F i a 
Budapest, Váci-ut 4. sz. 



( Apró hirdetések. ; 
l ttxsttsssz } 

Bee' H bőrkereskedésében 
egy 15 éven felüli fiu bolti szolgának azon-

nali belépésre felfogadtatik. 

Eladó ház 
özv Husi Jánosnénak II. ker. Széchenyi-utca 
87 számú háza kedvező feltételek mellett sür-
gősen eladó. Értekezni lehet a fenti szam 
* alatt. 275 

Sinóros Sz. Esztike 
Gépharisnva munkálatokat a legelőnyösebb 
árak mellett elfogadok, fejelések 20 krtól 
feljebb. Egy ügyes leány aki jól tud a gé-
pen dolgozni jó fizetéssel azonnal felvételik 
SINÓROS ESZTIKE 1. ker. Törs Kálmán-
utca 1 szám. 

Fekete Sándornál 
a városi téglagyár melett egy nagy földje 
eladó. Érekezni lehet a tulajdonosai Kossuth 

Ferenc-utca 30 sz, allatt. 288 

Kiadó lakás 
IV kei. Nagyörvény-utca 30 számú ház két 
szobás lakás Szentgyörgy naptól kiadó. Ér-

tekezni lehet ugyanott. 283 

Kiadó 
Bleier József házában egy üzlet helyiség la-
kássíü és három hold here földje azonnal 

kiadó. 279 

SZENTESI LAP 

Kátai Pál János 
örököseinek Kistökei Pardi Imre-féle öt hold 
földje, 118 számú tanyával, szőllős kertel örök 
áron eladó. Értekezni Zlrinyi-utca 16sz. 261 

Kása Sándor i 
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. 

fzóm. 

Feleséget keres 
takaros kis tanyakészséggel biró, tehetőséges 
45—50 közti özvegyember. Aki érdeklődik, 
vagy hozzá valót tudna, jelentkezzen a kiadó-
hivatalban. 

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. 

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

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 
H06T HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

Eladó házak 
™ h József-utca 58 számú (a Bartha biró-
fele) 121.5 négyszögöl telekkel, Batthyányi-
utca 5 ázámu ház nagy udvar és kerttel 
villany es vízvezetékkel, Szent Anna-utca 
13 a szamu 200 négyszögöl telek, jutányo 
san kedvező fizetési teltétellel eladók Érte-
kezni lehet Pollák Gézával Kossuth-téri üz-

letében. 213 

Egy jo fiú 
tanulóul felvétettik Mezey Antal mű és ke-
reskedelmi kertésznél IV ker. Sáfrán Mihály 

utca 63 sz. 287 

Ozv. Papp Sándornénak I. Bartha János-utca 
15 sz. háza eladó. 256 

Tisztelettel hozom a n. é. gazda-
közönség tudomására, miszerint a 
lóherélésre feljogosittattam és azt 
már megkezdtem s bármikor Fábián 
Sebestyén 66 szám alatt folytatom, 
kivánatra helybe is elmegyek. 

Tisztelettel 
Szíjártó Szabó Sándor. 

A Kossuth-utcában levő Oblath 
Minka-féle haz lebontásánál kike-
rülő összes épület anyagok, igy: 

téglák, vályogok, cserepek, 
faalkatrészek, ablakok, aj-

tók stb. eladók. 
Venni szándékozók jelentkezzenek 
Dr. Fenyvesi Adolf ügyvéd irodá-

jában. 240 

Kálmán Nyomda 
] 

lOOO darab levélpapír 

6, 8,9 és ÍO kor. 

lOOO darab levélboriték 

(>. T, 8,9 ós ÍO kor, 

levélpapír és 5 0 0 boritok 

8, Ö, 1(), 11 ,kor . 
CD CDi c£> 

Kálmán Womd.i Szrntes 




