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Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), ide intezendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

C á f o l a t o k ö i ö n é b e n . 
Most már igazán válság van és j 

most már föltétlenül történik va-
lami. Valóban válság van és igazán 
történik most már valami, mert 
annyi cáfolatot adott le a kormány 
félhivatalos hirlaptudósitója, hogy 
valóságos özön. Aki pedig csak egy 
kevés tapasztalatot is szerzett a po-
litikai események fiziológiájában, az 
nagyon jól tudja, hogy amikor már 
félhivatalosan nem állítanak sem-
mit, hanem megcáfolnak mindent:; 
akkor válság van, vagy rövidesen ' 
válság lesz, illetve löUétlenü! tör-
ténik valami. 

Elvitathatlanul nagyon érdekes 
a politikai viszonyok alakulása. El-
tagadhatlanul megfeneklett a kor-
mány. elvitathatlanul tehetetlen, 
helyzete ma már kilátástalanabb 
mint egv héttel ezelőtt és napról-
napra kilátástalanabb lesz. Kétség-
telen ugyanis, hogy a muló napok 
mind erősebben és erősebben meg-
győzik arról Khuen-Hédervárvt és 
a munkapártot, hogy a véderőja-
vaslatokból mai formájukban tör-
vény nem lesz. Még erőszak árán 
sem, mert attól el is tekintve, hogy 
maga az erőszak semmiféle jognak 
forrása nem lehet — nagyon kilá-
tástalan kísérlet volna a többség 
joga cimén az erőszak terére lépni 
és megszavazott törvénynek jelen-
teni ki azt a javaslatot, amelyet az 
országgyűlés tőrvényesen m g nem 
szavazott, illetve szavazást rendezni 
egy javaslat fölött, amelyet a par-
lament tőrvényesen le nem tárgyalt. 

A szükség-paragrafust nem ös-
meri a magyar alkotmány. Az erő-
szakot semmiféle formájában nem 
szankcionálja sem a törvény, sem 
a törvényerejű szokás és hagyo-
mány. Sőt épen az ellenkező áll 

irott törvényeinkben, az ellenkezőt 
éltelik szokásaink, hagyományaink. 

Ez a helyzet. Ép ezért vannak 
a találgatások 

A kormány a maga mindenre 
kész többségével azon az álláspon-
ton volt, hogy a véderő reformo-
kat meg tudja alkotni, az ellenzék 
obstrukcióját tiszavirág életű föl-
lobbanásnak gondolta, amely ön-
magáiul ki fog a ludni . . . Arra épen 
nem gondolt és alapszámitásainak 
hibája épen ez volt, hogy az ellen-
zék a legegységesebb táborként fog 
megállani a harcban és mindenről 
lesz szó a véderőlárgyalások során, 
csak épen véderőről nem, avagy 
csak épen elvétve, n é h a . . . 

Erőszakról, erélyről beszéltek 
a mult hetekben. Hirdették, hogy 
lesznek uj választások. Azután ar-
ról jött a hir, hogy a képviselőház 
elnöksége lemond, hogy uj elnökök 
jönnek, akik változtatnak a szoká-
sokon, hogy elnapolják a képviselő-
házat stb. És a többi, mert hirte-
lenében nem tudnók megmondani, 
vajon mi mindenféle hírekről lett 
volna szó. Hangzott a bécsi szó is, 
fölhívás volt a keringőre: az ellen-
zék adjon módot a konipromisz-
szumra . . . alkossák meg a válasz-
tói jogot . . . 

És amidőn mindezek elhangza-
nak, megindul a cáfolatok özöne: 
nem áll, m m igaz, szó sincs róla. 
Az elnökség nem mond le, nem 
igaz az erőszak, nem oszlatják föl 
a Házat, elnapolásról szó sincsen, 
k om prom isszu mró I beszé I n i sem 
lehet . . . Most azután tessék eliga-
zodni. Legyen elég esze az ember-
nek, hogy ki tudja hámozni az 
igazságot a dolgok zűrzavarából és 
azután mondja meg, mi lesz. 

Legyünk azonban teljesen őszin-
ték és mondjuk meg azt az igazsá-
got, hogv sem a találgatások, sem 
pedig a cáfolatok közel sem járnak 
a valósághoz. Ott forognak a körül 
a pont körül, amely épen nem 
sarkpontja a helyzetnek, amiről 
épen nem kellene és nem is érde-
mes beszélni. 

Mert a helyzet ma az, hogy a 
kormány kötelezettséget vállalt ar-
ra, hogy a véderő reformot tör-
vényerőre emelteti. Bécsben szorít-
ják kötelezettségének teljesítésére, 
de a király a legerélyesebb tiltako-
zás álláspontját foglalja el az erő-
szak megkísérlésével szemben. Az 
190 4 november 18-adikát követő 
események teljességgel meggyőzték 
arról, hogy Magyarországon csak a 
legteljesebb és formaszerínt is tö-
kéletes törvényesség egyedül a kor-
mányzás alapja. Ha a kormány nem 
képes a javaslatokból törvényt al-
kotni törvényes uton, akkor me-
het . . . jönni fog a másik, esetleg 
a harmadik kormány, az is meg-
kíséri i. az már az engedményeket 
is hozza . . . 

Egy tény, hogy Bécsben föltét-
lenül kívánják a véderő rendezését. 
A hadsereg fejlesztésért sok áldo-
zatra készek; de a Khuen kormánya 
semmit nem kap azontúl, amit ho-
zott, mert igy vállalta a törvény 
megalkotását. 

Hiszen szép dolog. Valóban kí-
vánatos volna végre a béke, a bé-
kés haladás biztosítása. — Őszinte 
szívvel kívánja ezt a legerősebb el-
lenzéki, a legfanatikusabb 48-as po-
litikus is, de a cáfolatok egész özöne 
nem tisztázza a mostani helyzetet. 
Nincsen más mód, ami kivezethet 
a káoszból, mint a kormány távo-
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zása, a véderő reformok teljes visz-
szavonása. Mert mindent megcáfol-
hatnak félhivatalosan és egész hi-
vatalosan is, de azt az egyet nem 
lehet megcáfolni, hogy a mostani 
véderő javaslatok rosszak, az or-
szágot tönkre tennék. Es ez az, ami 
erőt ad az ellenzéknek, ez az, ami 
az erőszakolt javaslatok miatt meg-
állít minden munkát, képtelenné 
teszi a parlamentet az alkotásokra 
— és ezek után lehet találgatni, 
lehet tervezgetni és szabad neki 
zúdítani a cáfolatok özönét — nem 
ér az semmit. 

POLITIKA 
Kilátástalan a politikai helyzet. Azt 

senki sem tudja, hogy mi lesz. Kutatá-
sok és kisérletezések folynak. Számtalan 
a tervezgetés. A képviselőházban min-
denféle irányban tudakozódások történ-
tek a felől, hogy minő módon lehetne 
valamilyen megállapodást, megegyezést 
létrehozni. E tekintetben a képviselő, a 
siker minden előrelátható reménye nél-
kül, Berzeviczy Albert, a képviselőház 
elnöke folytat tanácskozásokat az ellen- j 
zék vezéreivel. ! 

Beszélnek még mindig az erőszak 
lehetőségéről. A »Magyar Hirlap«-ban 
Andrássy Gyula gróf erről ir vezércik-
ket és nagyérdekü fejtegetéseiben töb-
bek közt ezeket mondja : 

Az összes magyar nemzeti 
ellenzék ellen jogtalan formák 
között keresztülerőszakolt ház-
szabály minden sulv és tekin- ; 
tet nélkül való teleirt papiros. 
Az fog neki engedelmeskedni, 
akit karhatalommal rákénvsze-
ritenek. Egy keresztülerőszakolt 
házszabály nem lesz végrehajt-
ható. Az nem lesz azon szabá-
l y i gyűjteménye, amelyek sze-
rint a Ház tárgyalni fog, hanem 
azon kérdések sorozata, ame-
lyek közül a harcok vitatni fog- ' 
nak és amelyekhez a válságok 
kapcsolódni fognak. Elkerülhe-
tetlen és szükségszerű obstruk-
ció okává lesz az a körülmény, 
hogy a pártok ellentétes sza-
bályok szerint fognak eljárni 
akarni. 

Az erőszak és annak gyü-
mölcse rendet sohasem fog 
teremteni. Tekintélye csak a 

jognak van. Az elnöki parancs-
nak csak akkor fognak enge-
delmeskedni, ha jogos alapon 
nyilvánul. A jogtalan parancs 
egyszerű handabanda, amely-
nek senki sem tartozik enge-
delmeskedni, amely csak a gvá-
vának imponál. 

S az erőszakkal járó össze-
csapás megint oly fokú gyűlöl-
ködést. elkeseredést fog elő-
idézni a pártok között, amely 
hosszú időre meg fogja a köz-
eletet mételyezni. A gyűlölkö-
désben a nemes és hasznos 
törekvések mind elsatnyulnak 
és csak a gonoszok fejlődnek 
erőteljesen. A politikai hatalom 
megoszlására is valószínűleg 
káros befolyást fogna gyako-
rolni a meginduló élet-halál 
harc. 

Ha hitem és igyekezetem el-
lenére mégis sikerülne a par-
lamenti csíny, az erőszak lépne 
a jog helyébe. A magyar ak-
kor volt erős, amikor a tör-
vényt, a jogot tisztelte, de az 
erőszakot megvetette. Jövője 
is akkor lesz biztos, míg ez 
igy marad. "Nálunk, ahol sok-
szor csak a jog volt palládi-
umunk, ne legyük a nyerserót 
jogforrássá. A többség győzel-
me az ellenzéket lealázott, le-
hetetlen helyzetbe hozná, tönk-
re tenné. Pedig ellenzékre szük-
ség van. Nélküle korlátlan párt-
zsarnokság fejlődhetnék ki, a 
mely a legrosszabb kormány-
forma mindenütt, különösen 
nálunk a ^vegyes házasság" 
állapotában, heves vérmérsék-
letünk és ugy is pártos szel-
lemünk mellett. 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

kenyérárai: 

félbarna ISI kr< 
fehér 15 kr, 
kilogrammonként. Viszontelárúsitóink is 

ezen az áron árusítják. 

Liszt, korpa, darák 
állandóan kaphatók kicsinyben és nagy-
ban a gyárbon és a piactéri (Haris-ház) 

üzletünkben. 

HÍREK 
- - Személyi hir. Dr. V á r a d y L. 

Árpad győri megyéspüspök kedden vá-
rosunkba érkezeit atyjának meglátoga-
tasára. A püspök tegnap reggel csöndes 
misét mondott a helybeli plébániai tem-
plomban és délután látogatásokat tett és 
tegnap délután elutazott. 

— Tanyai istenitisztelet. Pap La-
jos ref. körlelkész október 15-én délelőtt 
9 órakor a vekerhati allami iskolánál 
istenitisztelelet tart. 

— Gyűlések a városnál. Október 
16-án, hétfőn délelőtt a városi közgyű-
lés lisztujitoszéki illést tart, amelyen a 
katonaügyvezető mellett alkalmazott ír-
nokot választják meg. — Október 2 -án 
szintén gyűlést tart a képviselőtestület. 
Ez a közgyűlés tárgyalja a jövő évi költ-
ségvetést e* az államsegély felosztását. 

— Ármentesitö társulati közgyűlés. 
A körös— t'sza — marosi armentesitő tár-
sulat K o v á c s Sebestyén Ala «ar mű-
egyetemi tanar elnöklésével kedden tar-
totta közgyűlését Hódmezővásárhelyen. 
A közgyűlés hosszabb vita után elfoga-
dott egy határozat, amely kimondja, 
hogy a szárazéri tarsulattól különválik, 
illetőleg azon 27,l;tJ0 hold területet, 
amely eddig mindkét társulatnak adó-
zott, kiveszi a szárazéri társulat kötelé-
kéből; ezzel szemben egymilliókétszáz-
ezer korona adóssagot átvesz a szaraz-
értől. Mintegy százezer korona uj teher 
hárul ezzel évente a tarsulat tagjaira. 
Az idevonatkozó szerződés elfogadat 
ellen városunk polgármestere, dr. M á-
t é f f y Ferenc szólalt föl, kimutatván, 

' hogv a vállalandó terhek nincsenek 
arányban az átveendő területekkel s a 

| szerződés el nem fogadásat javasolta. A 
közgyűlés azonban 910 szóval 460 elle-
nében a szerződési elfogadta. A költség-
vetés tárgyalása során elfogadták dr. 
M á t é ff v Ferenc polgármesternek két 
rendbeli indítványát. Az egyik a kivetési 

| százalék megállapítására, a másik pedig 
I a költségvetés egybeállításának módjára 

vonatkozik. - Itt emiitjük föl, hogy a 
műszaki nyilvántartói állás betöltését 
elhalasztották. 

— A fedeztetési állomás épitése. 
A múltkori közgyűlés elhatározta, hogy 
a ménlovas istállói a borona vásártérre 
helyezi ki a sóházból s erre a célra ott 
az istálót s a szükséges egyéb helyi-
ségeket felépiti. Tegnak volt a verseny-
tárgyalás. A beérkezett ajánlatok sze-
rint Szép Gáspár és larsai: 15383 K. 60 f. 
Bene István 14567 K. 94 f. Annus István 
és fiai 2^208 K. és Dobovszky József 
16906 K. vállalati összegért hajlandó 
az építkezést végezni, AZ ajánlatok fe-
lett legközelebb döntenek. 

— Nagy hófúvás. Napok óta erő-
sen lehűlt a levegő s állandóan hideg 
van. Éjjelenként már szinte a fagypontra 
sülyed a hőmérő. Az időjárás e hirte-

! len jötl változásának az oka az, hogy 
I Déltirolban erősen havazik, Meránbaii 
! nagy hófúvások vannak. Hogy a t̂ l 
I most már erősen közeledik és jobb időre 
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alig van kilátás azt, lehet következtetni 
a meteorologiai intézet tidőjelzéséből is, 
mely szerint a legközelebbi huszonnégy 
órára : változékony szeles idó várható 
további hősülyedéssel. 

— Tüz a határban. Farkas Eugé-
nia nagynyomási tanyáján lűz volt hét-
főn. A kazalba rakott szalma leégett. 

— Kényszer útlevél. Pullant Sán-
dort a nagyváradi rendőrség az önfen-
taitas eszközeinek hiánya folytán, teg-
nap kényszer útlevéllel hazaküldte, 

— Műhely vizsgálat. Dr. Czukker-
m a un Soma kerületi orvos jelenti a fő-
kapitánynak. hogy a pékmuhelyeket és 
a kenyer gyárat megvizsgálta és azokat 
rendben találta. 

— Megölte apját és anyját. Szol-
nokról jelentik: Kolompár György ci-
ganylegény a vezsenyi révnél revolver-
ből rálőtt atyjára és anyjára s az apát 
halva, anyját pedij» haldokolva szalli-
tottak a vezsenyi kórházba. Kolompár 
György szüleivel a tiszaföldvári vásárról 
jött és valami miatt összeszólalkozott 
velük. Heves ciganyvére annyira elra-
gadta, hogy revolvert vett elő és mind-
kettőjükre rálőtt. A vasairól jövő em-
berek orvost hivtak és a gyilkos legényt 
lefogtak, 

— A 13. száma jelent meg a Kul-
tura cimü irodalmi, művészeti és kriti-
kai kelheti folyóiratnak. I)e ez a szám 
is csak a kiadók szerencses ötletét iga-
zolja. Szemünk előtt latjuk egy minden 
izében mintaszerű, modern, művészi lap 
hatalmas fejlődését, kibontakozását. — 
Tisztító tűzként halad megkezdeti ne-
mes pályáján és felveszi a körülötte 
termő viragokat. Ismét és ismét csak 
őszinte örömmel ajánljuk be azt a tar-
talmilag nívós és technikailag páratlan 
folyóiratot. — Megrendelhető K ö t t i g 
Gusztáv és Fia kiadócégnél Sopronban, 
negyedévenként 5 korona. 

— A tehén és a választások. Az uj 
választások darabig aklualis tornáknak 
maradtak és néhány napra a képviselők 
is felkeresték a kerületűket. Ebből a kö-
rülmenyből származtak a puhatolozások 
és a helybeli igényesek is talpra állottak. 
A helybeli igényesek rendszerint kisebb 
pénzű emberek és eképpen Keletkezhe-
tett a következő párbes/éd a jelölt as-
piráns és a kortes között : 

— Mondja csak, hogyha maguk 
igazán jó indulatu hazafiak, miért nem 
választananak közülök valót. 

Erre a főkortes igy felelt: 
— Már kérem, hogyha arról van 

szó. hogy a tehenet megfejjük, akkor 
előiib inkább az elfogottat fejjük meg. 

Anyakönyvi kivonat 
Szept. 24— 30-ig. 

S z ü l e t t e k : Sándor Ferenc, Cso-
mány Mihály, Szabó Imre, Gál Gábor, 
Mészáros Beikec Antal, Kulcsár Antal, 
Dongó Juliánná, Zilcsák Mihály, Félegy-
házi Török János, Kátai Fái halva szü-
letett leány, Török Mihály, Volentér Mi-
hály, Tóth László, Tóth Mária, Tóth 
Mihály, Vida Szűcs Eszter, Lovas Jusz-
tina, Bartuc István, Kalmár Sándor, Kré-
ter halva született leány, Kréter Korné-
lia, Sinóros Mihály, Nyiri Eszter, Regőci 
Erzsébet, Vas Mária, Nagy Sándor. 

E l j e g y z é s : Szabó István Dósai 
Molnár Jolánnal, Mészáros József Ko-
vács Rozáliával, Kovács Gyula Kotvan 

Máriával, dr. Szóbei Dávid HofTmann 
Margittal, Erdőháti Nagy Ferenc Fábián 
Nagy Máriával, Váradi Imre Jószai Lí-
diával, Farsang Ferenc Cakó Erzsébet-
tel, Kovács József Gergely Annával. 

H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : Mol-
nár István Nagy Lídiával, Gvovai János 
Csurai Juliánnával, Sándor Mihály Fa- j 
ragó Erzsébettel, Balogh Sándor Félegy-
házi Török Etelkával. 

H a l á l o z á s : Üiholya Jáncsné 
Szűcs Anna 31 éves, Bazsó Mihály 49 
éves, Tóth Józsefné Szabó Erzsébet i7 
éves, Keresztes Mihály 5 éves, Tarcali 

| Etelka 1 hónapos, Pintér Mihály 24 éves, 
Proslik István 11 éves, Szabó Maria 3 
hónapos, Schmid Győző 4.) éves, Solti 
Gvörgvné Házverő Szabó Juliánná 66 
éves, Buda Eszter 1 hónapos, László 
Kókai Mátyás 54 éves, Dama Márai 8 
éves. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Kiadó lakás. 
2 szoba, konyha, kamra és pince, eset-
leg kerttel; úgyszintén egy butorzott 
szoba is kiadó I. ker. Pólya-utca 2. sz. 

(a kenvérgyár mellett). 

Szentes város polgármesterétől. 
8575—'911. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
S/.ente^ városnál megüresedett egy 

tüzfecskendő ke/elői állas betöltésére 
pályázatot hirdetek, s felhívom mind-
azokat, kik ezen állást elnyerni óhaj t -
ják, hogy sajátkezüleg irt és aláirt egy 
koronás bélyeggel ellátott kérvényüket 
képesítettségüket igazoló okiratokkal fel-
szerelve a központi igtató hivatalnál f. 
évi október hó 20. napjának d. u. 5 

\ óráig nyújtsák be. 
A tüzifecskendő kezelői állás java-

dalma évi 800 kor. fizetés, természetbeli 
; lakás és ruházat. 

A kinevezett tűzoltó 3 hónapig 
próba szolgálatra vétetik fel, s csak ha 
ezen idó alatt képességének tanújelét 
adta véglegesittetik állásában. 

Szentes, 1911 október hó 10-én. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
8 5 7 4 - U l \ . sz 

P á l v á z a t i h i r d e t m é n y . 
Szentes városnál megüresedett egy 

I mezőőri állás betöltésére palyázatot hir-
detek, s felhívom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy saját ke- i 
züleg irt és aláirt egy koronás bélyeg-
gel ellátott kérvényeiket képesítettségü-
ket igazoló okiratokkal felszerelve a 
központi iktató hivatalnál f. évi október 
hó 26. napjának d. u. 5 óráig nyuj- i 
sák be. 

A mezőőri állás javadalma évi 700 
kor. törzsfizetés, 120 kor. lakbér és ru-
házat, ezentúl 600 kor. után megfelelő 

| nyugdíj jogosultság. 
A kinevezett mezőőr 3 hónapig 

; próba szolgálatra vétetik fel, s csak ha 
I ezen idő alatt képességének tanújelét 
| ad^a, véglegesittetik állásában. 

Szentes, 1911 október hó lt-én. 

Van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, hogy réz- és vas-
butor-gyáramat Aradon, József fő-
herceg-űt 11. sz. és Karolina-utcai 
sarokházba helyeztem át, ahol 

réz-.vasbutorokat 
a legegyszerébbtól a legmodernebb 
kivitelben készítek. 

Ruktáron tartok rézágyakat, 
mosdóasztalokat és éjjeli szekré-
nyeket márvány lappal, toil letteket, 
ruhafogasokat és karnisokat és 
mindenféle rézárukat, vasbutoro-
kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-
üléseket, gverniekágvat és gyer-
mekkocsikat. kerti berendezéseket, 
tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-
kat és ruganyos árukat és külön-
legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek. 

Tisztelettel 

Barai Károly 
réz- és va^butor gyáros. 

Földeladás. 
Szolnokmegyében a ( zolnok-
hoz 1 és fél óra járásnyira) 

kóvesút mellett eladó ^ 

431 hold föld 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű príma buja 
termő talaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez tíz perc, ahol 
posta, tavirda, orvos és gyógy-

szertár is van. 
A vételárnak egyne-
gyedét kell kifizetni. 

% A birtok akár egészl>en, akár ^ 
5—10—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 

ifj. Fazekas Antalnál 
Szentesen, (l. ker. Kurcaparti-

utca 27 szam alatt.) 
A 

i , J 

I 
i f e * 1 . 
^áOŐ-Ot/í 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

X Z U M O R B E T i a S C O E L L t i r 
s p e c i á l i s q y ó q v i l a l . . , 

KÓHÓGCST. RCKEOS^OCt. fOU^T «TOHO* ÉS | 
MUOtSZCRVl BAJOKAT . « v ö K i R e o i N « v ó « r I T . 

Vezérképviselő Csongrádmegyére: 

fl Szentesi Hezőgazdasági 
Ipar és Kereskedelmi BanK 
Részvénytársaság, Szentes 
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BÁRONMÁRTON örvénvsor 1. számú ház kedvező 
fizetési feltélelek mellett e l a d ó . 

Értekezni lehet a helyszínen. 

és elvállal minden, a szakmájába vágó 
munkák készítését Igen jutányos árért. 
• Épület-munkákra költségvetés- • 
• sel díjtalanul szivesen szolgál, m 
özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza eladó. 

Bene Istvánnak 
Rákóci-tér 24. sz. (Vásártér) telkén egy 
uj szálloda, vendéglő és kávéház joggal 

| együtt, több üzlethelyiség és két uri la-
! kas, melyek a jövő évben lesznek felé-

pítve haszonbérbe kiadók, tervek meg-
tekinthetők a Járásbíróság épitési iro-
dájába, ugyanott a városház épitési iro-
dája egészen szabadkézből eladó. Érte-
kezni lehet minden időben a tulajdo-

nossal. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és 
fél százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kicserélni, forduljon biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke-
rület Kurcaparti-utca 27. szám a l a t t . 

Egy ügy«! fiú 
fizetéssel ácstanoncnak felvétetik Bartus 

János ácsmesternél. 

: Legjobb : 

cserépkályhát és 
taharéttiizhelyet 

J f l a x u r t a V i l m o s 
készit, vasútállomással szemben 

Jó, ügyen ftút 
ácstanoncnak fizetéssel felvesz Borsos 
Sz. Lajos ácsmester Rákóci Feienc-utca 

5. szám. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű őrletőközönséget , 
hogv özv. Szóké Mátvásné gőzmalmát f. évi junius hó 15-én 
bérbe vettük, ez idő óta szüntelen dolgoztunk a malom tel-
jesen ujjászerelésén, hogy az általam nagyrabecsült őrlelő-
közönségnek minden tekintetben megfelelő jó malmot épít-
sünk, a mit e napon négy napi próbaőrlés után kifogástalan 
állapotban üzemben helyeztünk. 

Ez uton vagyok bátor a nagyérdemű őr ietőközönség 
becses figyelmét felhívni huszonöt évi tapasztalatomból eredő 
munkámra. 

Raktáron tartunk állandóan fehér és barna liszteket, ku-
korica- és árpadarát, valamint korpát. 

Szíves parllogást kérve vagyok kiváló tisztelettel 

BLE PÁL I»molnár 

VflJDfl BÁLINT ÜTObA ^SZENTESI LflP ; 

f"]KÖNTVNTOnbflJA 
SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. 

Ls 

Könyvek Gyászjelentések LevélpapiroK 
Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Heghivók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonalozott Cégkártyák 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdai 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készíttetnek-

^Pontos és tiszta Kiállítás. 

jjkjadóhivatala!, 
Kossuth-tér 4. szám. 

Szerkeszti: 

Sima László 

felelős szerkesztő. 

Kiadja : 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

Hirdetni is e lapban érde 
és itt a legolcsóbb bíJ 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




