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Főszerkesztő 

SIMA LÁSZLÓ 
Felelős szerkesztő : 

KÁLMÁN J. SÁNDOR 

Szerkesztősúg és kiadóhivatal . 

Kálmán nyomda és kiadóvállalat, ide intézendő a lapot érdeklő 
mindenféle küldemények, hirdetési es előfizetesi dijak 

Effy laiipéldáiiy á r u %í lill«'«-. 

A leveli békák, 
Egyik legelevenebb kérdése most 

a parlamenti helyzetnek és ezzel kap-
csolatban a politikai konstellációnak 
is, hogy mikor tárgyalja a képviselő-
ház a véderő-reformról szóló törvény-
javaslatot. Tudvalevő, hogy Budapest 
és Bécs között ez a kérdés okoz most 
diskussziókat. Az osztrák helyzet föl-
fordulása azzal a bonyodalommal fe-
nyegette a kormány munkatervét, hogy 
a nyári szünet előtt már nem teheti a 
képviselőház asztalára a törvényjavas-
latot. A miniszterelnök ellenben görcsö-
sen ragaszkodik a szándékához, hogy 
még a vakáció előtt napirendre tűzesse 
a katonai javaslatokat. 

Ez a kis politikai kulissza-ügy vol-
taképpen nem érdekel bennünket, mert 
az országnak abból egyformán nem 
lesz haszna, akár most, akár csak ősz-
szel kerül a véderőreform a képviselő-
házban tárgyalás alá. A számla nrm 
lesz kisebb, ha föl is teszik őszig a 
politikai helyzet polcára. És nem lesz 
az áldozat sem könnyebb, ha Héderváry 
rögtön a költségvetés tárgyalása után 
prezentálja a képviselőháznak a Bécs 
rendeletére fizetendő legújabb katonai 
terheket. 

De Hédervárynak mint parlamenti 
rendezőnek a szándékaiban, van valami 
olyan logika, melyet érdemes boncol-
gatni, mert ebből a mai parlamenti élet-
nek tanulságos és hű képét kapjuk. 
Már pedig a jelenlegi parlament műkö-
désében annyi a beteges vonás, hogy 
minden adott alkalommal meg kell ke-
resni ennek a nemzeti képviseletnek a 
hibáit, mert csak igy találhatjuk meg 
a bajok orvosságát is. 

Mit jelent tehát az, ha a minisz-
terelnök valósággal szenvedélyesen ra-

gaszkodik ahhoz, hogy még a nyáron 
tárgyalja a képviselőház a véderő-refor-
mot? Azt jelenti, hogy a kormány a 
céljaira nézve kedvezőbbnek tartja az 
ellenzék nyári magatartását, mint p. 1. 
az őszi vagy téli kampányt. Azt hiszik, 
hogy a törvényjavaslatok most köny-
nyebben keresztülvihetők a Házban, 
mint máskor. 

Ez az okoskodás, sajnos, megle-
hetősen találó bírálata a magyar ellen-
zéknek. E föltevés magja az, hogy más 
a/, ellenzék energiája és ellentálló ereje 
nyáron és más ősszel, más az ellenzék 
kötelességtudása télen és más tavasz-
kor. Mintha a képviselőházban valóban 
évszakonként változó ellenzek szere-
pelne, mintha volna egy nyári ellenzék, 
tavaszi ellenzék, őszi, téli és átmeneti 
ellenzék és valamennyivel az évszakok 
váltakozása szerint különbözőképpen 
kell operálni. 

Ez a vélemény nyilatkozik meg a 
véderő-reform tárgyalásanak sürgetésé-
ben. Tehát föltételezik az ellenzékről, 
hogy ugyanazt a törvényjavaslatot, 
amelyet az országra veszedelmesen ká-
rosnak tart s amelyet máskor a nem-
zet érdekében késhegyig menő harccal 
verne vissza -nyáron komolyabb ellent-
állás nélkül engedik törvényerőre emel-
kedni. 

Ennek az okoskodásn, . az a ta-
pasztalat nyújt alapot, hogy a gazda-
sági munkák idején redszerint a legku-
rucabb ellenzéki vezér is ott hagyja a 
politikai csatateret és hazamegy - - gaz-
dálkodni. Keserves tapasztalatok bízó-
nyitják, hogy a mezei munka elkövet-
kezése idején alig lehet együtt tartani 
a képviselőház határozatképességét. A 
szónokokban elapadtak a kitörések, a 

pártokban ellankad a hazafias felbuz-
dulás és a parlamentben elalszik az 
ellenzék ellenőrző ébersége. 

Aratni, nyaralni, pihenni sietnek a 
képviselők. A saját birtokuk előbbre 
való nekik a nemzet birtokánál. A nya-
ralás gondtalan ideje fontosabb az or-
szág gondtalanságánál. Es ha a parla-
menti ciklus nehéz munkátlanságára 
pihenést találhatnak, mit nekik akkor az 
a gond, hogy bizony a nemzetnek nincs 
pihenése a zaklatasok es exekuciók kál-
váriáján. A képviselői fizetésemelésre 
szükség van, de aratni is muszáj a 
szegény földbirtokos képviselőknek. A 
nemzeti népszerűség nagy kincs, de — 
a nyaralással még sem ér tol. Es apos-
tolnak lenni i«; nagyon s/jp föladat, de -

kipihenni az apostoloskodást kies 
fürdőkben, ez még szebb feladat. 

Igy gondolják ezt kormány és ellen-
zék egymásról. A nemzet pedig, sorsa 
fölött busulva beülhet az üres képvise-
lőház karzatára publikumnak. Mert va-
lóban van abban valami látványosság, 
amikor a képviselőházban levetik a nehéz 
és alkalmatlan ..téli ellenzéket" és fel-
öltik a szellős, minden mozgásra alkal-
mas, szita-lelkiisméretü nyári ellenzéket. 

Ez azonban még föltevésnek is szo-
morú. Éppen az ellenzéknek kell az el-
lenkezőjét bebizonyítania azzal, hogy 
akármikor kerül is napirendre a véd-
erőreform, annak tárgyalásánál egy szá-
lig a porondon kell lennie minden ma-
gyar energiának. Mert ha bebizonyoso-
dik az a feltevés, hogy itt csak egy 
„meteorológiai ellenzék44 képviseli a 
nemzet érdekeit, akkor igazán gondol-
kodóba kell esnünk, hogy nem volna-e 
olcsóbb dolog, leveli békákat küldeni 
a parlamentbe képviselők helyett. 

j Megnyílt a Sörház a Központi Szállodában j 
i SfS Vén é a "gggi kávéházi helyiségeimben ny,tott^ : 
| M Á R C I U S I K S U D V A R I S Ö R Ö K E T • 
• fogok csapolni. * 
* A t. közönség eddigi pártfogásáért köszönetet mondva, kérem azt részemre továbbra is íentartanj. 2 

• Szentes. 1911 március bó. Berber Tóbiás a Központi Szállodaüerlője. 
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A n g o l n r i s z a b ó s á g ! 

F e l t á m a d t 
újra a képviselők fizetésemelési moz-
galma. A koalició idejében már szó 
volt erről, de akkor a mozgalom kimúlt. 
Ugy látszik azonban, hogy a mostani 
mozgolódás energikusabb és elszántabb. 
Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a sorsa. 
Addig is, amig eldől, hogy felemelik-e 
a képviselők mai f>400 korona illetmé-
nyét, tiltakozni kell a mozgalom ellen. 

Az ország tele van a legkiáltóbb 
hiányokkal, szégyenletes kulturfogyaté-
kossággal, a különböző államhivata-
lokban komor szegénység, mindenütt 
a támogatásra rászoruló és a segítsé-
get megérdemlő intézmények, vállala-
tok és személyek hiába kérnek az ál-
lamtól, pénzhiány cimén mindenkit el-
utasítanak. Furcsa volna tehát, hogy 
ilyen körülmények között a képviselők 
kierőszakolnák, hogy fizetésüket ezer 
más kérdés mellőzésével s kitűnően 
működő hasznos állami munkások tíz-
ezreinek megkárosításával fölemeljék. 

Ilyen nyilvánvaló és vérlázító igaz-
ságtalanságot nem követhet el a kor-
mány anélkül, hogy azok részéről, a 
kiknek ez a bőrükre megy, a legelke-
seredettebb választ ne provokálná. Min-
denki megérdemli a tizetésjavitást, a 
postás, a vasutas, a tanitó, az állam-
hivatalnok, a közkatona, a rendőr, csak 
a képviselő nem. 

Mennyi iskola, könyvtár, laborató-
rium, állami gyermekvédelmi intéz-

Ajánlom a t. közönségnek leg-
jobb minőségű saját készítésű 

drótkerítéseimet, 
amit bármiiyen mennyiségben 

megrendelem re is készítünk. 

porcellán és zománcedé-
nyek^öl nagy választék. 

Saját főzésű kisüsti 

pálinkámat 
80 krajcártól följebb a leg-
kitűnőbb rr:;«ínségben árusítom. 

Törköly, seprő, 
sziva és barack. 

Kőbányai 
Barát ma 
Dupla ma 
= Állandóan j 

Auslándei 
A Kőbányai Polgfcij 

mény, mennyi kórház, szegényház, 
hány munkásjóléti intézmény hiányzik, 
hány állami fürdő sínylődik balkáni 
szennyben és szegénységben, mert 
nincs pénz: és a képviselők fizetésüket 
akarják felemeltetni. Főleg azért mcl-
tanvtalan ez a kívánság, mert a hon-
atyák mai napidijukat se szolgálják 
meg. Emlékezhetünk több alkalomra, 
amikor a legnagyobb nehézséggel lehe-
tett csak összefogdosni a Ház határo-
za tképese i létszámát. A képviselők 
nem ismerik a kötelességtudást, lega-
lább is annak olyan puritán és nemes 
formáját, amely ily fontos pozíció be-
töltésében oly okvetlenül elengedhetetlen. 

A mandátum nem fejőstehén, a 
képviselőség nem megélhetési forrás, 
hanem egy gyönyörű tisztesség, a 
melynek nemes keretei és szaz rendel-
tetései nem birják el az olyan önző 
mozgalmakat, mint ez a mostani is. 

O í g á n y c s a t a , 
"rankfurtban a lovasarteren vagy 

ötven cigány őgyelgett. Egyikük alku-
dott egy lóra és összeveszett a csi-
szárral. Közbelépett egv rendőr és 
rendre intette a cigányt". Ekkor az 
egész ciganvhad rávetette magát a 
rendőrre, sőt egyikük pisztolyát is el-
sütötte. Összefutottak mindenfelől a 
rendőrök és kardlappal akarták szét-
verni a cigányokat. Ezek szembeszál-
lottak a rendőrökkel és valóságos csata 
tamadt. Kilenc cigány sebesült meg, mig 
sikerült aze.ífész karavánt nss/pfno-rír^«; 

Hirek. 
Az uj bank. A mezőgazdasági 

ipar és Kereskedelmi bank rt. alaku-
lása már a legrövidebb idő alatt meg-
történik és értesülésünk szerint az ala-
kuló közgyűlés május hónapban lesz. 
Az aláírási zárhatáridő április 15-én, a 
jövő hét végén jár le, az uj bank-
részvényei azonban már mind jegyezve 
vannak, sőt a jegyzések már az első 
héten megtörténtek, ami nemcsak az 
uj bank életképességét bizonyítja, ha-
nem igazolja az uj bank szükséges-
ségét is. 

Egy . . . kettő . . . három . . . 
Molnár József magyar származású ko-
mornyik tegnap érkezett Bécsbe. El-
ment mulatni egy szobalánynyal és 
egy nevelőnővel. Hajnaltájban dülöngve 
kisérte a két leány a legényt. Egyszerre 
Molnár megállott, kirántott revolverét 
s elkiáltotta: e g y . . . ke t tő . . . há rom. . . 
Mol nár József hasbalőttc magát s mire 
a mentők megjöttek, már alig volt 
benne élet. 

Húsvéti mulatsag. A refor-
mátus kör húsvét másodnapján a gaz-
dálkodó, iparos és kereskedő ifjakbói 
alakult rendezőséggel, saját helyiségé-
ben családias jellegű táncmulatságot 
rendez, melyen nem kör tagok is 
szívesen láttatnak, minthogy meghívó 
kibocsájtva nem lesz, a résztvenni 
szándékozók a rendezőség és a kör 
vezetőség tagjainál levő aláírási iven 
jelentsék be résztvételüket. A rende-
zőség névsorát lapunk vasárnapi szá-
mában közöljük. 

A sziuha. teljesen 
vaa alakítva és legmo- i 
dernobb boreudezesú. i 

Elííadas 7 e s 8 o r a ü o r jj 
Bérletjegyekvaltliatck ^ 

Vásártér, „FEKETE SAS" szálloda 
Mai előadás műsora: 

Groszmann Lajos 
Belépődíjak: 

20. 40, m 
HiS ¿¿JUO* 

Nyitány. 
A fotográfus. Kacagtató. 

TÜZ Moszavabafl. Természetes. 
Max agglegeuy marad. Kacagtató 

Luciétia Kordia. <. történeti diát 
Kircenatog» áí újság. 

Behívott rezervista. kacagtat 
A fogadott Ü8.*ny. Dráma. 

• 0 9 8 ® i A képek nem 
| világosak és 
* láthatók 
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Legjobb csongrádi 
siller éá fehér borok 

Jó hegyi borok 

Kiténő minőségű 
tiszta főzött 
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megrendeléseket a 
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S a n d O r Szentesen. 
főzde Részvénytársaság főraktára. 

Hirtelen halál. Nemes Sándor 
II. ker. Honvéd-utca 32 szám alatti la-
kos (H éves, tegnapelőtt délután 6 óra 
tájban hirtelen meghalt. Délelőtt hozzá-
tartozói észrevették, hogy az öreg na-
gyon köhög és orvosért küldtek, mire 
azonban az orvos megérkezett, már 
csak a beállott halált konstatálhatta, 
amit az orvosi vélemény szerint szív-
szélhűdés okozott. 

Életveszedelmes utcai kut. 
Jelentették a rendőrségnek, hogy a Bat-
tyány-utca 1 sz. ház előtt levő gémes 
kut olyan állapotban van, amely na-
gyon konyen veszedelmet okozhat. A 
rovása le van szakadva, a vizben meg 
döglött macskákat tenyésztenek a jó-
lelkű szomszédok. A rendőrség be fogja 
tömetni a kutat, amiből semmiféle bot-
rány nem származik, mert a közelben 
két artézi kut is van. 

Trieszti általános biztosító társu-
lat i .Xssicurazioni Generáli) Budapest, V., Do-
rottya-utca 10 és 12. A „ Közgazdaság" rova-
tában közöljük a Trieszti altillanos biztosító 
társulat' Assicurazioni Generáli), e legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for-
dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté-
zet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-és 
betörés elleni biztosításokat. Köz veti t továbbá : 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiz-
tosító r. t., baleset es szavatossági biztosítá-
sokat az Első o. általános baleset ellen biz-
tosító társaság, valamint kezességi és ovadék-
biztositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen ke-
zelés es sikkasztás elleni biztosításokat és Ver-
senylovak, telivérek és egvébb értékesebb te-
nyészállatok biztosítását a „Minerva" általá-
nos biztosító részvénytársaság számára. A 
szentesi fnü^ynökség Szentesvidéki Takarék-
pénztár. 

Kényszerutlevéllel. Gilice Sán-
dor fölmunkást és ennek 21 éves An- ' 
tal nevü fiát a szakolcai rendőrség teg-
nap kötött útlevéllel küldte haza, roko-
naik látogatására, Szentesre. 

Vásár Csépán. Csépán a ta-
vaszi országos vásár vasárnap, április 
9-én lesz megtartva. Jószágok lesznek, 
mindenfelék. 

Az I. 48-as kör húsvét másnap-
ján kispiaci helyiségeiben, saját könyv-
tára javára, az első magyar zenekar 
közreműködése mellett táncvígalmat 
rendez. Kezdete 8 órakor. Belépőjegy 
személyenként l korona 20 fillér. 

Kabarét. A Szentesi Iparos 
Ifjak önk. köre t. hó 16-án azaz hús-
vét első napján, az ipartestület nagy-
termében, reggelig tartó tánc kíséreté-
ben, kabarét estélyt rendez. 
Belépő díj a táncolóknak 1 kor. 20 
fill. — a szülők-kísérők és csak a 
kabareten résztvevőknek — 60 fillér. 
A műsor fog állani: 1. Az ifjak zene-
kara által adott nyitányból. 2. egy 
fel vonatos bohózatból. 3. egy ének 
szólóból cimbalom kísérettel. 4. egy 
dialógból. 5. Végül az ifjúsági zenekar 
népdal csoportjából. 

— Nászajándékoknak alkalmas újdon-
ságok megérkeztek Piáger Miksa műórás es 
ékszerész üzletébe. A ki olcsó árban szép és 
rinom dolgokat akar vásárolni, tekintse meg a 
ceg óriási raktárát. Valódi svájci zseb, faü 
es inga órák. Mindennemű finom arany és 
ezüst ékszerek. Cbina ezüst és valódi ezüst 
dísztárgyak, evCeszközök. Tajt és borostyán 
áruk. Látszerek. Beszel5gepek, hanglemezek. 
Menyasszonyi és naszajandékok. Külön óra és 
ékszer javitó műhely Töröti arany és ezüst be 
váltás. Rendkívül olcsó árak pontos kiszól 
gálás. 

Közgazdaság. 
A Triesti Általános Biztosító Társulat 
(Assicurazioni (icncrali) folyó évi március ho 18-án 
tartott 7í)-ik közgyűlésen terjesztettek be az 1910. évi 
mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1910. december .'{1-én érvényben volt életbiztosítási tőke-
osszetfik 1.1(X).0ÍÍ6,556 korona es 6t> fillért tettek ki é s 
az ev folyamán bevett dijak 4N.:i45,89.'l korona és .'17 
lillern rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartdéka 
211.140,354 korona 72 fillérrel $27.285,232 korona 15 
fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalékalapja 
6.348,7<>1 koronu 59 fillért tesz ki. A tűzbiztositási ág-
ban, beleértve a tükörüveg bi/tositását, a díjbevétel 
17.120.548,78') korona biztosítási összeg után 29.243,814 
korona 2t; fillér volt. miből 10.304,«91 korona 19 fillér 
viszontbiztosításra fordíttatott, úgy hogy a tiszta dijbe-
vétel 18.939,123 korona 07 fillérre rúgott és ez összeg-
ből 13.(i<»9,8tíö korona 05 fillér mint díjtartalék minden 
tehertől meeten jövő évre vitetett at. \ jövő evekben 
esedékessé váló díjkötelezmények összege 187.113,154 
korona 31 fillér. A hetöresbiztositási ágban a díjbevétel 
1.331.117 korona .">"> fillérre rúgott, miből levonván a 
viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 713,530 korona 19 
fillért tett ki. \ szállítmánybiztosítási ágán a díjbevétel 
kitett 4."><»2,71W korona 13 fillért, mely a viszontbizto-
sítások levonása után 2.124,9:;i> korona 18 fillérre rúgott. 
Károkért a társasag 1910-ben 40.729,844 korona 11 
fillért es alapítása óta 1,018.074,811 korona 43 fillért 
fizetett ki. K kártérítési összegből hazankra 201.618,25« 
korona 21 fillér rsik. A nyereség tartalékok közül, me-
lyek os / s, n 2»>.304,585 korona 84 fillérre rúgnak, kü-
lönösen kiemelendök. az alapszabályszerinti nyereség-
tartalck. mely fí.300,000 koronát tesz ki. az értékpapí-
rok ártólvamingadozasára alakított tartalék, mely az ide» 
átutalással együtt 11.977,207 korona 12 fillérré rug, 
továbbá felemlítendő a 100,000 koronára rugó kétes 
követelesek tartaléka es az ini<atlan tartalék, mely aa 
idei átutalassal 1.807,370 korona 72 fillért tesz ki. Rész-
vényenként 7<H> aranv frank osztalék kerül kifizetésre. 
A tarsasag összes tartalékjai es alapjai, melyek első 
rangú értekekben vannaK elhelyezve, az idei at utalások 
folytán :{f»ii.829,741 korona fis fillérről :s29.740,905 ko-
rona 17 fillérre emelkedtek, melyek következőképen van-
nak elhelyezve. I. Ingatlanok s jelzálog követelések 
84 033.138 korona 9» fillér. Életbiztosítási kötvé-
nyekre adott kölcsönök 32.702,122 korona 48 fillér. 
I.etcleaicuyezett értékpapírokra adott kölcsönk 4.35o,786 
korona 18 fillér. 4. Krtekpapirok 255.330,(>i>0 korona 59 
fillér. 5. követelések államoknal es tartományoknál 
9.318,7. .0 .na tó fillér, ti. Tárca váltok 001,700 
korona 7* fillér. 7. Készpénz es az inte/.et követelései 
a hitelezők kövcteléseine.v k \ •asaval 5,809,784 korona 
35 fillér. összesen 392.742.94i5 korona 47 fillér. Kaen 
éitekekből 30 millió korona magyar értekekre esik. Kzen 
a kálóimnál arra utalunk, hogy az Assicuraizoni Gene-
ráli legifjabb leáuyintézcte, a „Minerva" általános biz-
tositó részvénytársaság Budapesten a kezességi és óva-
dék-. va'amint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és 
sikk.isztas eleni biztosítást, nemkülönben a versenylovak* 
t. i .érik és más értékesebb tenyészállatok biztosítását 
ve e e be mint uj ágazatokat hazánkbet». TM) 

: Tisztelettel tudatom a nagy : 
• érdemű építtető közönség- • 
i eiváfíjtiok kíscgo : 

• és nagyobb • 

j acs-munkát, j 
; szakszerűen ós a lehető leg- • 
: jutányosabb munka-ár me l - : 
| lett pontosan készítek. • 
: Kérve a tisztelt közönség: 
j becses pártfogását • 
" Kiváló ti /élettel | 
: EiHARI MIHÁLY; 
\ ácsmester. : 
: lí. kerület Vesselcnyi-ufca : 
| 42 szám. 27;8 : 

Alapíttatott: 1899. évben. 

A íegísíésesebb menyasszonyi és 
nászajándékok íegaíkalmasab ^ ^ 

b e v á s á t í á s í f orrás "k ® 
KOLODINSZKY JÓZSEF 

műórás es ékszerész dús raktárában Szentesen 
hol a legro mekebb arany ckszcrck vásárolhatok valóban a legolcsóbo áro»1 

a legkisebb és a legmagasabb igényeket kielégítő ékkövekkel* Arany, ezüst 
és íémórák, fali» gong és ébre>ztö órák, valódi és alpacca czűst ét- és dísz-
tárgyak, valódi taj táruk és szemüvegekben, javitasok saj<u műhelyemben jót-
állással ocsóri végeztetnek. — T ö r t a rany és ezüst beváltása a napi árakon. 
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• • • • • • • • • 

f Hirdetések felvétetnek 
• a lap kiadóhivatalában 
• Kálmán Nyomda Szen-
\ tes Br. Harucker-utca8 

APRÓ HIRDETESEK 
• • • • • • a * 

Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában 
Kálmán Nyomda Szen-
tes Bt. Hurucker-utca # 

Eladó házak 
Tóth József-utca 28 számú (a Bartha biró-
féle) 1213 négyszögöl telekkel, Batthyányi-
utca 5 ázámu ház nagy udvar és kerttel 
villany és vízvezetékkel, Szent Anna-utca 
13 a számú 200 négyszögöl telek, jutányo-
sán kedvező fizetési feltétellel eladók. Érte-
kezni lehet Pollák Gézával Kossuth-teri üz-

letében. 213 

Eladó ház. 

Kása Sándor 1 

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

na és szecska állandóan kapható. 

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

alatt. 275 

özv. papp JónostS I Egy kellőképen iskolázott 

Kormos Béniamin 
.Széchenyi-utca 83 számú sarokháza eladó, | 
s azonnal elfoglalható, esetleg árendába is 
kiadó. Három szoba mellékhelyiséggel együtt. | 
Értekezni lehet Szilfa-utca 4 sz. III. k. 323 

Kiss Imrének 
alsóréten ."> hoki földje a rajta levő épületekkel 
együtt eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal 

a szeder dűlőben. 297 

200 négyszögöles 
portával eladó egy ház, mely áll a követke-
zőkből : ket egymásba nyíló padolt szoba, 
konyha, speiz, külön megint egy szoba és , 
konyha meg isiálló. Azonkívül ínég egy nagy 
kert négy külön házhelynek eladó. IW ker. 

Kisér-utca 24 sz. alatt. 310 ! 

Földvári N. Imre 
nagynyomási tanyájára egv tanyást keres. Ér- ! 

tekezni lehet II. Széchenyi-utce 29. 291 j 

Doszlop N. jánosné 
alsóréten két és fé! hold here földje eladó, 
Értekezni lehet II. ker. Deák Ferenc-utca 20 

szám alatt. 290 

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

adók április 24-től. 19 

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

nyi-utca sarok. 294 

Ujságbordók 
felvétetnek a 

Szentesi Lap 
kiadóbivatalában. 

Felnőtteknek 
is biztos megélhetés. 

lesó pénz! 
"Jri drága kamatú «ólcsnnét 4 és fél százalékos kamatú 

«ölcsönnel akarja kicserélni, forduljon bizalommal i f j . 
razekas Antalhoz I. ker. Tóth József-utca 46 szám alatt 

Sinóros Sz. Esztike 
Gépliarisnva munkálatokat a legelőnyösebb 
árak mellett elfogadod, 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. 

Szobafestő és mázolo 
szerszámok, több uj minták, létrák, kézikocsi i 
és effélék haláleset miatt jutányosán eladók. 
Megtekinthetők Nagygörgős-utca 22 sz. alatt j 

Kovács Károlynál. 306 | 

Eladó bicikli 
Kovács Sándor önk. tűzoltó, nyomdásznak 
egy jó kerékpárja jutányos árért eladó. Érte-
kezni lehet a tulajdonossal II. ker. Honvéd-

utca 69 szám alatt. 329 

Eladó föld 
Doszlop N. Jánosné királysági járandósági 7 
hold földje eladó. Értekezni lehet II. Deák 
Ferenc-utca 50 szám alatt. 328 

Ügyes varró leány 
jó fizetéssel felvétetik Kurcaparti-utca 38 sz. 

alatt. 327 

Kiadó lakás 
I-ső ker. Horváth Mihály-utca 12 sz. a. ház-
nál egy, 2 utcai szobás lakás, a hozzá tar-
tozó mellék helyiségekkel azonnal kiadó. 331 

= Lóhere ¡és 1 
• • • • 
• Tisztelettel értesítem a n. é. gazda I 
• közönséget, hogy a lóherélést saját • 
• házamnál I. ker. Béládi-utca I szám • 
• alatt megkezdtem, kívánatra ki me- I 
m gyek tanyákra és vidékre is. A n. é. J 
l közönség szíves pártolását kérve. • 
; Tisztelettel l 
l KERESZTES NAGY SÁNDOR l 
• 3 0 0 vizsgázott lóherélö * 

Lóherélés! 
Tisztelettel hozom a n. é. gazda-

közönség tudomására, miszerint a 
lóherélésre feljogosittattam és azt 
már megkezdtem s bármikor Fábián 
Sebestyen 66 szám alatt folytatom, 
kívánatra helybe is elmegyek. 

Tisztelettel 
Szíjártó Szabó Sándor. 

Uzletáthelyezés. 
Tudatom a t. közönséggel, hogy 

lakásomat a 111. kerület Lakos-utca 
14. szám alá helyeztem át, Ugyanott 
egyszobás udvari lakás kiadó. Tanon-
cok azonnal fel vetetnek. 

Tisztelettel 
Mácsai Lajos 

szobafestő, címfestő és mázoló. 3 2 0 

P É X Z ! Î .TVI rjr. A Kisbirtokosok szíves figyelmébe! P É N Z ! 
Tisztelettel értesítjük tek. címet, hogy intézetünk a kisbirtokosok érdekében létesülvén, bel- és 

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 
Valamint tudatjuk, hogy azok, kik drága kamatú kölcsönöket használnak, általunk te temes 

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

MERKÚR 
bank és jelzálogkölcsön forgalmi intézet 

IV. ker. Horváth Gyula-utca 12 szám 
a gimnázium közelében. 

- •,>,y)V)Vi .wuwi ruvuw 
Kálmán Nyomda Szentes. 

P É N Z ! 1 » K N Z S 




