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Megjelen hétfő és szombat kivételével mindennap 
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félévre 4 K. negyedévre 2 K. 
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Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézendfk a lapot érdeklő 
mindenféle küldemények, hirdetési és előfizetési dijak 

E k j l a p p é l d á n y Ara ví f i l lér . 

Már megint mink *, 
Az engedékenység a polgári eré-

nyek egyik legszebbike. Vele sok min-
dent elérhetünk általa megvalósítható 
esetleg mindaz, mi ellentállással, erő-
szakkal éppen az ellenkezőjét eregmé-
nyezné. így szól az engedékenységről 
szóló tantétel, a polgári életben. A poli-
tikában, mely mint Deák Ferenc helye- i hunyt szemmel rohannak 
sen deíinálta az egsigentiák tudománya, 1 1 

azonban sok minden épen az ellenke-
zőképen van, mint a való életben. A 
politikában a nyiltság s őszinteség sok-
szor a praktikusság ellenére vall és 
mindazok a jó tulajdonságok, melyek 
a polgár erényeket képezik, a politiká-
ban egyenesen bűnök s annak vallói a 
politika kárára működnek. 

így vagyunk az engedékenységgel 
is. Mig az élet e szép erénye ott te-
rem, addig a politikában a túlzott en-
gedékenység, még azoktól az eredmé-
nyektől is megfoszt, melyeket erős aka-
rattal sziklaszilárd állhatossággal feltét-
lenül megszereztük volna. A Khuen-ka-
binet s az azt támogató munkapárt 
politikája az engedékenység jegyében 
született. Ha a horvátoknak enged s 
megváltoztatva kívánságuk szerint a vas-
úti pragmatikat, holnap a románok le-
hetetlen kívánságait próbálja honorálni, 
ezután következnek a tótok, szerbek, 
rutének s igy tovább, végig az egész 
magyar nemzetiségi sorozaton. 

Ha a múltban elég erőtlenek vol-
tánk, hogy egyes békétlenkedő nemze-

vezni mandátumának örömeit, minden kenység eme veszedelmes politikáját, 
nehézség nélkül elérik, hogy a vasúti ! mert erélylyel s közös akarrattal mégis 
pragmatika legfontosabb részét, mely az i csak többet érhetünk majd el, mint 
állam vasutakon, annak összes vonalaira amennyit a mostani kormány engedé-
mint ahogyan az természetes is, a ma- kenységével elértünk, 
gyar hivatalos nyelvet rendeli cl, meg-
változtatják. Nem látják azok, mert be-

a megásott * •> 4 a í 
verembe, hogy a horvát vonalakon való 1 O H 2 í K ^ t O l l ^ t í 
ígényreltámadását a horvátoknak s ők i ^ 
ez igényükkel, látva az engedékenysé-
günket mihamrabb telis lépnek majd. A U v I v l i ^ i v U 

S a nemzeliségek irányában való 
engedékenysége a jelenlegi kormány- • 
nak még nem merül kinteljesen. Épen 
ilyen engedékeny a reánk legnagyobb 
veszélylyel bíró osztrák nemzetiséggel 
szemben is. Amit eddig még Bécs kí-
vánt, azt kardcsapás nélkül megszerezte 
neki a kormány s annak háta mögött 
tustán terjeszkedő munka-párt. 

Mit ér az országnak az, akkor ha 
csakugyan értelmes s odaillő férfiakat 
választott álitólag be a parlamentbe?! 
Mit nyertünk véle, hogy az ellenzéki 
elveket valló képviselőket, épen azért, 
mert a kormány párton ők is megju-
hászkodtak, kibuktatuk?! Mit nekünk 
a képviselők inteligentiája, rátermettsége 
a honatyáskodásra, ha viszont mindent 
fejbólintás nélkül s kritika nélkiit meg-
szavaznak, amit a kormány csak elé-
bük terjeszt. 

Bizonyos, hogy a mostani ellenzék 
sem lejti ki azt a működést, melyet 

Áprilisban 
tárgyalják 
a véderöt. 

tiségiek abszurd kívánságaiból valame- ellenzéknek kifejtenie kellene s tény 
hogy kormánypárti részről ellenzékies-
kedés nem remélhető, de viszont a foly-

lyest, tisztán bölcs belátásból s méltá-
nyosságból engedtüok, ezt nem kell ok 
vetlenül még azzal is tetézni, hogy tonos engedékenység végül mégis a hi-
olyan dolgok megváltoztatását Ígérjük nárba cipeli az egész országot s akkor 
s valószínűleg meg is cselekedjük, melyek ; azután, ha az egész parlament mind-
megteremtése hosszas munka és fárad- mind munka-párti képviselőkből is ál-
ságba került s melynnk kivívását akko- \ lana, még akkor sem lesz sem ereje, 
riban, — bár túlzottan, hiszen teljes sem módja, hogy az ország megrekedt 
jogunkban ált — nemzeti vívmánynak | szekerét onnan kivonszolja, 
tekintettük. Még módunkban áll, erről a le-

Elállt hát a nagyágyúval a mun-
gó fő vezér, a mosolygó zsarnok, gróf 
Khuen-Héderváry és elárulta a hadi 
miliók oktrojálásának gaz taktikáját. 

A két kormány mondta 
hideg gőggel egyidőben fogja 
beterjeszteni a véderőreformról 
szóló törvényjavaslatot. Es a 
magyar kormány tekintet 
nélkül az osztrák viszonyokra 
— azonnal tárgyaltatni fogja a 
javaslatot. 

Tehát áprilisban! Húsvét után 
azonnal hozzá akar fegni a mungó-
horda a gyalázatos merénylet keresz-
tül viteléhez. Jöjjön hát a vihar, a ke-
mény. kcrlelhetetle harc, amely eltipor-
ja ezt az elvakult társaságot. Az éhes 
moloch pusztuljon, de többet ne szipo-
lyozhasson a magyar vérből és pénz-
ből. Ennek a javaslatnak akasztófájára 
kell felkötni az egész mungó-hadat, 
mert a most készülő gálád merény-
letet nem bírja el a nemzetnek a zse-
be, sem a becsülete. A kormány pusz-
tuljon és jöjjön az általános választói 

A horvátok tehát, csak azért, mert hetetlen politikai útról visszatérnünk, jog. A népparlament majd leszámol a 
a munka-párt nyugalomba akarta kiél- még meg változtathatjuk az engedé- szoldateszka kapzsi vérszomjával. 

| Megnyílt a Sörház a központi Szallodában j 
Értesítem a n. é közönséget, k á v é h á z i h e l y Í S é g e Í m b 6 D n y i t 0 t t a m m e g ' a h o 1 a d d i 6 ' 
hogy az idén a sörházat mig az Idény tart, 

M Á R C I U S I KN U D V A R I S O R O K É T 
• fogok csapolni. 

" A t. közönség eddigi pártfogásáért köszönetet mondva, kérem azt részemre továbbra is fentartaoi. 

• Szentes. 1911 március hó. Berger Tóbiás a Központi Szálloda bérlője. 
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Lejáratják 
a parlamentet. 

a választói jogról. 
Justh Gyula 

A tavaszi napsugár beragyog a , 
cifra dunaparti palota festett ablakain, | 
de ez a fényontás a legkönnyebb té- | 
közlás. Nem bizsergeti meg a vár a 
poshadt erekben s fáradtan, élettelenül j 
ődöng az a néhány ember, aki beté- | 
vedt a magyar törvényhozás házába. 

Az isten tudja, mi lesz ve-
lünk! mondta ma délelőtt Justh 
Gyula. Mintha egyenesen azon dol-
goznánk, hogy tökéletesen lejárassuk 
a parlamentáriamust. Hamarosan 
senki sem veszi az országban komo-
lyan ezt az egész ceremóniát! 

A jővő eshetőségeire került azután 
a sor. Az ellenzék utolsó reménysége 
az általános választói jog. Itt össze 
kell ütakznie az igazságnak a hamis-
sággal, a jogoknak az erőszakkal. Váj-
jon milyen kilátásokkal megyünk ebbe 
a küzdelembe? Justh erre is megfelelt: 

Megkérdeztem a Kossutk-párti 
Korácsy Kálmánt. beszélte hogy 
mi az álláspontja a választói reform 
dolgában. Ez habozás nélkül azt vála-
szolta, hogy: pártja ebben a kér-
débsen még nem határozott. Hát 
kérem, a függetlenségi párt negyven 
év óta követeli az általános válasz-
tói j(,got S a negyvenedikben egy 
függetlenségi képviselő kijelenti, hogy 
nem tudja, mi itt a pártja állás-
pontja . . . 

Justhnak még egy adata volt arról 
a felfogásról, melylyel a Kossuth-párt 
a választói reform dolgát nézi: 

— Abbáziában megkérdeztem 
mondta — Hédervári Lehelt is. Ez ne-
vetve jósolta meg, hogy legalább né-
gyen lesznek a Kossuth-párton, akik az 
általános választói jogot követelik. 

Vájjon Héderváry ott van a 
*gy között? — kérdezte a független-
éi párt vezérét körülfogó társaság 

egyik tagja. 
Justh elnevette magát. De nem 

válaszolt. 

mmmmmmmmmmmmmmamuma mummmummmmmm 
Kőbányai királysör 

^ ** Jó hegyi borok 

Sarát malátasör I 
i Dupla malátasör ! güJf;| H - — Állandóan frissen fejtve! = = házhoz szállít. 

! Ausländer Sándor 
g A Kőbányai Polgári Serfőzde Részvénytársaság főraktára. 

Jönnek mafeí a 
színészek! 

I)r. Karkas Ferenc színigazgató 
bejelentette a polgármesternek, hogy 
városunkban előadásait május hó 1-én 
kezdi meg. Farkas levelében fölemlíti, 
hogy a társulata sokkal erősebb és 
jobb, mint a legutóbbi ittléte alkalmá-
val volt és most már rendes 12 tag-
ból álló színházi zenekara is van. 

Primadonna lesz az egész idény 
alatt: F. Szalontay Ferike, akit pesti 
igazgatója ezidőre szabadságolt. Uj 
erőket nyert a társulat Kondrát Ilonkába, 
aki erős drámai színésznő, aztán Soly-
mosi Sándorban, aki kitűnő komikus. 

A társulat jelesebb hölgytagjai: 
Szslontai Terike, Kerényi Adél, Füzessy 
Lenke, Wirth Sári, Kondrát Ilona, 
Csáder írén, Hajnal Ilonka, Aranyos-

i syné és Vámos Margit. ¡Férfiak: Dr. 
Farkas, Nagy Sándor, Csáky Antal, 
Marossy Sándor, Nagy Imre, Soly-
mossy Sándor, Faragó Rezső, Baróthy 
József, Révész Jenő, Tukoray Loránd, 
Ürményi Endre. 

Az előadásra kerülő, jelesebb ope-
rettek: Muzsikus leány, Cigányszere-
lem, Hallhatatlar lump, Hercegkisasz-
szony, Babuska, Tilos a csók, Édes 
öregem, Narancsvirág; színmüvek és 
vígjátékok: Testőr, Bilmérek, Theodor 
és társa, Rubíkon, Arckép, Szentliget, 
Salom, Kormánybiztos, Csitulj szivem, 
Csákó és Kalap, Mozgó Póstásné. 

Mindebből a sok jóból ítélve, ma-
gunk is azt hisszük, hogy valóban 
kitűnő társulattal jön hozzánk legkö-
zelebb Farkas dr. 

Hirek. 
Városi közgyűlés. Szentes vá-

ros kéviselőtestülete április hó 3-án dél-
előtt a vármegyeház nagytermében ren-
des közgyűlést tart, melynek neve-
zetesebb tárgyai a következők : Tyuk-
piactér bővítéséhez szükséges telek meg-
vételére kötött adásvételi szerződés. Bö-
kényi révhez uj komp beszerzése iránt 
tanácsi javaslat. Derzsi Ödön kérelme 
ártézi kútfúráshoz endgedélv adása iránt. 
Rác Zsigmond és társai kérelme kál-
vintéri ártézi kut s kapseolatos magán-
vízvezetékek létesítésének engedélyezé-
se iránt. Berényi Antal alszámvevő hat 
heti, Lakos Jánqs írnok és Bodnár An-
ral mezőőr kérelme 4 4 heti szabad-
ság adása iránt. 1909 évi házipénztár 
zárszámadás. 

— A szentesi evang. egyházköz 
ség ez évi április hó-án (vasárnap) 
d. e. 10 órakot rendes évi közgyűlést 
tart. Tárgyai: Évi jelentés. Mult évi 
zárszámadás. Ez évi költségvetés. 
Bányai József-féle alapítványi levél. 
Bejelentett indítványok. A közgyűlés 
tagjait ezóton is meg hivja az egyházi 
elnökség. 

Tanyai isten.;t«? *<)let. Papp 
Lajos ref. körlelkész áprih.. 2-án dél-
előtt 9 órakor a külsőfábiáni, délután 
2 órakor a belsőfábiáni iskolánál isteni 
tiszteletet tart. 

>M > 

: Tisztelettel tudatom a nagy : 
: érdemű építtető közönség- j 
: gel, hogy elválalok kisebb : 
] és nagyobb 

j ács-munkát. ! 
: 1 

: szakszerűen es a lehető leg- \ 
: jutányosabb munka-ár mel- i 
: lett pontosan készitek. 
: Kérve a tisztelt közönség : 
: becses pártfogását j 
: Kiváló tisztelettel : 

BIHARI MIHÁLY: 
: ácsmester. : 
: II. kerület Vcssclényi-utca j 
: 42 szám. 278: 

® 

Alapíttatott: 1399. évben. 

A legíslésesebb menyasszonyi és 
nászajándékok íegalkaímasab 

bevásárlási forrás 
KOLODINSZKY JÓZSEF 

műórás és ékszerész dús raktárában Szentesen 
hol a legremekebb arany ékszerek vásárolhatók valóban a legolcsóbb áron 
a legkisebb cs a legmagasabb igényeket kielégítő ékkövekkel. Arany, ezüst 
és fémórák, fali. gong és ébresztő órák, valódi és alpacca ezüst ét- cs dísz-
tárgyak, valódi tajtáruk és szemüvegekben. Javitasok saját műhelyemben jót-
állással ocsón végeztetnek. — Tört arany és ezüst beváltása a napi árakon. 
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vas/j óss nyári újdonságok 
ő i . f é r f i é » i l y e n n e k k ó s z r n h á k 

sréi'ke 
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•ülII Ferenc áruházában 
A n g o l u r i s z a b ó s á g ! 

Ellopott fillérek. Aradon va-
lami gazember feltörte a plébánia te-
mplomban elhelyezett Szent Antal-per-
sely és abból, a plébánia feljelentése 
szerint jó pár száz korona összegű 
váltópénzt elemeltek. A rendőrség ide 
is irt a Szent antal tilérek irányában. 

Iparosok ajánlatai. A városi 
rendőrök és szolgák ruhával és csizmá- i 
val való ellátása iránt meghirdetett pá-
lyázat határ ideje tegnap telt le. A be-
adott ajánlatok felbontása alkalmából 
kitűnt, hogy az összesen beadott aján- I 
lat közül Téli István szabó mesterhez, 
aki különben 2093 koronáért vállalko- j 
zott a szabó munkák szállítására, óva-
dék nem volt mellékelve, igy ez oknál 
fogva nem volt figyelembe vehető. A 
többi ajánlatok szabó wunkára: Szen-
tesi szabók termelő szövetkezete 2400 
korona, Berkovics József 2345 korona; 
csizmadia munkára: Tóth Lajos 1926 
kor. 48 fill., D. Tólh László 2024 k\, 
Füsti Ferenc 2198 kor., 50 fill., Zsol-
dos Ferenc 1913 kor., 60 fill., Kiss 
Bálint 2208 korona, de ebből 15 szá-
zalék engedmény. Kiss Sándor 1840 
korona. Az ajánlatok fölött a mai ta-
nács ülés dönt. 

Gazdák figyelmébe! A Kőszegi 
tele talajmivelő motoros szántógép f. 
hó 28, 29, 30 és 31-ik napján Dr. 
Szeder Ferencz János vekerlaposi bir-
tokán lesz bemutatva az érdeklődő gaz-
daközönségnek. A szántás a jelzett na-
pokon reggeltől estig tart, tehát a nap 
bármely szakában megtekinthető. 

Sz. Ö. T. E. parancsnoksága 
felhívja az összes működő tagokat va-
sárnap délután 2 órára a színház elő-
csarnokába való megjelenésre. 

— A koldusvállalkozó. Ilyen is 
van. Friedmann Mór nagyváradi szü- | 
letésii, Szegeden lakó pecsétszappan- ! 
csináló 46 esztendős egyént csípte 
rajta a rendőrség, hogy kocsival be- i 
barangolta a tanyákat, és hamisított , 
iratokkal könyöradományt gyűjtött. 
Persze lefülelték Friedmann urat és a 1 

rendőrség előtt beismerte, hogy hamis j 
igazolvánnyal félrevezette a tanyák j 
hiszékeny népét és adományozásra 
birta őket. Elfogadott pénzt, tojást, 
lisztet, gabonát, mindent, amit csak 
adtak, az összegyűlt portékákat meg 
másfelől eladta. Az első nap a kocsi-
béren kivül 48 koronát, a második 
22 koronát jövedelmezett neki. Mikor 
mégcsipték, 6 korona 68 fillért talátak 
nála. Ebből a rendőrök kifizették a 
kocsis követelését: 5 koronát, 1 kor. 
68 fillért pedig elkoboztak tőle. Kihal-
gatása után pedig utilapot kötöttek a 
talpára és hazatoloncolták Szegedre a 
gabonagyüjtő pecsétszappancsinálót. 

— Fiának nagyapja. A hód-
mezővásárhelyi rendőrség névtelen le-
velet kapott, amelyben arról értesitik 
a kapitányságot, hogy. Pacsirta-utca 4. 
sz. alatt lakó Szűcs Júliának gyermeke 
születt s annak az apja az, akinek tu-
lajdonképen nagyapjának kellene lennie 
a Szűcs Juliána apja, Szűcs János. A 
rendőrség vizsgálatot tartott s a vizs-
gálat azt derítette ki, hogy a följelen-
tőnek igaza van. A gyermek még csak 
két napos. Az anyát persze még ágy-
ban találta a re^őrség. Eleinte nem 
akart vallani köv *lte, hogy hagyják 
békében, úgyis . jlalakasztja magát. 
Később is csak annyit mondott, hogy 
nem tudja mi történt, de az apja az 
oka mindennek. 

Ellopták a kockaköveket. 
Barta Lajos, a magyar aszfalt Rész-
vénytársaság szentesi munkavezetője 
panaszt tett a rendőrségen, hogy a 
mult ősszel a Széchenyi-utcában, az 
asztalt ut szegélyezésére szánt és ott 
berakott kockaköveKbol ismert és ál-
tala megnevezett teitesek egy pár ko-
csira valót elloptak. A rendőrség a 
megjelölt irányban szigorú vizsgálatot 
indit. 

Az ármentesitő társalat gyű-
lése. A körözs Tisza marosi ármente-
sitő és belvizszabályozó társulat áp-
rilis hó 12-én délelőtt 9 órakor Hód-
mezővásárhelyen rendkívüli közgyűlést 
tart. 

— 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 órak. 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 kiszól 
gálás. 

Tűzbiztosításokat a legelőnyöseb-
ben Hoffmann Jakab, a magyar-francia biz-
tositó intézet helybeli főügynöke intézteti el, 
akit a legelőnyösebben ajánlunk. — Jelzálog 
kölcsönöket 4—4 és fél kamatra megfelelő 
törlesztéssel gyorsan kieszközöl. Üzlete Haris-
ház, reform, templommal szemben. 

VECSERY MIKLÓS 
gyógyszerész 

laboránst keres. 

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

Tisztelettel 
1 Szíjártó Szabó Sándor. 

ISORT MOZGÓFÉNYKÉP SZÍNHÁZ 
Vásártér, „FEKETE SAS" szálloda 

Iis teljesen át ( 
és legmo-1 

berendelósfl. I 
7 és 8 órakor j 
lyek válthatók | 

fpodljak: J 

H0, 60J 
(o Auér. 

Mai előadás m&sora: 
•i. 

Lionelllp a kigyóember (színes.) 
Vémet altiszti Iskola (sportkép.) 

Dráma Sewielában (drámai.) 
Elveszett fiú (komikus,) 

Villany készülék, mint mentő (komikus.) 
Móric horgászik (komikus.) 

A gonosz utolsó tette (dráma.) 

| A képek nem rezegnek, 
| világosak és tisztán 
» < láthatók. 
^ Előadás 7 és 8 óraior 
| Bérletjegyek válthatók 
w < r. l ' ) 

Belépődíjak: I 

I 20, 40. 60 
»és 80 fillér. : 

Gazdálkodók 
érdeke, 

hogy a vetőmagvakat megbíz-
ható helyről szerezzék be Aki 
nálam szerzi be vetőmagvaitj 
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 szereimet a gazdasszonyok 

szives figyelmébe ajánlom. 
Tiszteletid 177 

Groszmann Lajop 
kereskedő, Vásártér. * 



SZENTESI LAP fi4. szám. 

Hirdetések felvétetnek 

Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában 

APRÓ HIRDETÉSEK ä Ä -
tesBr. Harucker-utca 8 

Eladó házak 
Tóth József-utca 28 számú (a Bartha biró-
féle) 1213 négyszögöl telekkel, Batthyányi-
utca 5 ázámu ház nagy udvar es kerttel 
villany és vízvezetékkel, Szent Anna-utca 
13 a számú 200 n é g y s z ö g ö l telek jutányo-
sán kedvező tizetési feltétellel eladok, érte-
kezni lehet Pollak Gézával Kossuth-ten üz-

letében. 213 

Doszlop N. Jánosné 
alsóréten két és fél hold here földje eladó 
Értekezni lehet II. ker. Deák I erenc-utca 20 

szám alatt. 

Földvári N. Imre 
nagy nyomási tanyájára egy tanyast keres. Ér-

té k e z n i l e h e M L S z é d ^ 

Debreceni Józsefnél 
Rákocy-tér (i sz. alatt egy 10—11 öles épü-
letnek a nádteteje 30 koronáért eladó, hrte-

kezni lehet a fenti szám alatt. 292 

Egy kellőképen iskolázott 
fiú fűszerüzletbe felvétetik Fógel Dezső fű-
szerüzletében, Kunszentmártoni-ut és Bercsé-

nyi-utca sarok. 294 

Sipos János bodnárnak 
egy kivágott oldalú kocsija és több gazdasá-
gi eszközök eladók. Értekezni lehet III. Sarló 

utca 1 sz. aiatt. 295 

A Soós düllőben, 
a réten 7 hold föld eladó, vagy haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet II ker. Rákóci Ferenc-

utea 100 sz. a. 256 

Téli Dánielnek 
a vekerháti tanyuján egy kazal árpa szalma, 
ecv kazal büza szalma, több kup kakorica 
szár, egy hold volt kert 200 nágyszögöl szöl-
lővei feliből apró vetemények alá kiadó Ér-
tekezni lehet III. Lakos-utca 15 sz. alatt 290 

A Fertőn 
egy kup kukoricaszár, egy kazal árpaszal-
ma, buzatörek van eladó. Értekezni lehet 

Andrásy-utca 19 szám alatt. 2B3 

Beck H bőrkereskedésében 
egy 15 éven felüli tiu bolti szolgának azon-

nali belépésre felfogadtatik. 

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 
I. ker. Törs Kálmán-utca 1 szám. 

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

tekezni lehet ugyanott. 283 

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- j 

na és szecska állandóan kapható. 

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

Eladó ház és porták. ; 
Kisér-utca 24. számú hárs '» iási kertel 
eladó. Esetleg az mintegy 200 négyszögö-
les és azonkívül még négy házhely is eladó. 

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

adók április 24-től. 19 

Eladó ház 
özv. Busi Jánosnénak II. ker. Széchenyi-utca 
87 számú háza kedvező feltételek mellett sür-
gősen eladó. Értekezni lehet a fenti szám 

alatt. 275 

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

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

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

OKVETLENÜL AZ LEGYEN, 

H06T HIRDESS A 

Szentesi Lapban 

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

át kell cserélni 

Pfaff-géppel 

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

TÉBY LAJOS 
varrógépkereskedő és mechanikusnál 

Kecskemét, III. Kohárí-utca 194. sz. 
Szentes és vidéke részérc árjegyzéket ren-
delkezésre bocsájt és szívességből rendeU-
seket bármikor felvesz és azonnal közvetit 
H . S Z A B Ó LAJOS, B Á N Y A I J. U T Ó D A 
a hol az eredeti Pfaff- és Singer gépekhez 
tűk, alkatrészek és olaj állandóan kaphatók. 

Kiadó üzlethelyiség. 
A szentesi görög keleti magyar 

egyházközség Kossuth-utcai házában 
egy üzlethelyiség, amelyet ezelőtt Stra-
sser és Kőnig cég birt, kiadó. Értekezni 
lehet Kelenczés György főgondnokká], 
Széchenyi-utca 12 szám alatt. 293 

A Kossuth-utcában lev3 Oblath 
Minka-féle ház lebontásánál kike-
rülő ö s s z e s épület anyagok, i g y : 

téglák, vályogok, cserepek, 
faalkatreszek, ablakok, aj-

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

jában. 24tt 

r j ^ K i v X ! •»•^Tvrv A Kisbirtokosok szives figyelmébe! FEN/! 
Tisztelettel értesítjük tek. cimet, hogy intézetünk a kisbirtokosok érdekében létesülvén, bel- é s 

külföldi nagyobb pénzintézetekkel való összeköttetései révén, félévi törlesztés mellett bármely hitelt 
óhajtó félnek a legolcsóbb törlesztéses kölcsönt folyósíthatja. Fizetendő kamat é s tőketörlesztés fejében 

o 

o 
Valamint tudatjuk, hogy azok, kik drága kamatú kölcsönöket használnak, általunk tetemes 

összeget takarítanak meg, ha eddigi súlyos feltételű tartozásaikat fenti olcsó kölcsönökre változtatják át. 
Kölcsönök ügyleti lebonyolítását értve, telekkvi bekebelezéseket hatósági engedéllyel eszközöl dijtalanul 

P É N / ! 
MERKÚR 

bank és jelzálogkölcsön forgalmi intézet 
IV. ker. Horváth Gyula-utca 12 szám 

a gimnázium közelében. P É r T rÁ 

Kálmán Nyomda Szentes. 




