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A szerkesztésért telelős 

SIMA LÁSZLÓ 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Túlzott 
aggodalmak. 

(S.-ó) Nagyon rózsás színben 
látni mindent épen olyan nagy hiba 
amitión nagyhiba volna, ha" min-
dent íeketén látnánk. Aggodalmas-

kodni soha sem ártalmas, de az ag-
godalmakat túlságba vinni egyene-
sen veszedelmes dolog. A közügyek 
intézésében a könnyelműség a tú-
lozott aggodalmaskodás egyenérté-
kűen helytelen. 

Túlzott aggodalmak, — ezt a 
cimet választottam cikkemnek, mert 
valóban a túlságba vitt aggodalmas-
kodásról akarok írni. Teszem ezt 
a legutóbbi képviselőtestületi köz 
gyűlésen hallottak hatása alatt és 
teszem azért, mert ezeket a túlzott 
aggodalmakat szerelném eloszlatni. 

Amott megállapított nyugdíj 
szabályrendelet 3. § a nagy vitát 
provokált azzal a rendelkezésével, 
hogy a nyugdíjalap esetleges fede-
zetlen hiánya a házipénztár terhére 
eaik A vita — ezt minden föntar-
tás nélkül megállapíthatjuk — tel-
jesen meddő volt, mert akár van 
a szabályrendeletben ez az intéz-
kedés, akár nincsen, természetes 
következménye ez az 1912. évi 
LVIH. t.-c. 19. | ának. 

Ám nem ez a lényeg. 
Kétségen kivül el kell ismer 

nünk azt, hogy akik a negáció ál-
láspontján harc !tak s megőrizték 
a tárgyilagosságot, azok a házi-
pénztár terheinek növekedése elé 
akartak gátat vetni s olyan aggó-
dalmakat mozdítottak meg, ame 
lyek még azokban is élnek, akik a 
szakaszt megszavazták és védelmez-
ték. Csakhogy ezek az aggodalmak 
sokkal mélyebbek voltak, mint jo 
gosultságuk. Túlzottak voltak és igy 
helyt nem állok. 

A városi háztartás minden 
ügyének bajának teljes ismeretében 
irom le ezeket. Nyugodtan írom és 
nem félek tőle, hogy valaha a fe-
jemre olvassák, hogy az igazsággal 
ellentétbe kerültem. 

Sokszor és sokat irtani már 
ennek az újságnak hasábjain a vá-
rosi háztartás dolgairól, őszinte 
nyíltsággal mondtam azt is meg, 
hogy vannak bajok és nehézségek; 
de azt is megmondottam, hogy nem 
állandó, hanem muló jellegű ne-
hézségekről van szó, olyanokról, 
amelyek könnyen orvosolhatók. 

Most, hogy a túlzott aggodal-

makról írok. nem azt akarom állí-
tani, hogy a városi nyugdíj alap 
örök időkön át megfogja bírni ter-
heit hanem tisztán azt. ami a való-
ságnak megfelel, hogy a házipénz-
tárra nem háramlanak olyan ter-
hek, amelyek nyomasztóan fogják 
azt érinteni. Legalább is belátható 
időn belül nem s ha a képviselő-
testület megfogja találni azt a mó-
dot, amelvlyel ezeket a terheket 
viszaszoritsa, ha kedvezőbb viszo-
nyok között esetleg az alap növe-
lésére is gondolhat — nem most, 
mert ez ma kivihete len volna — 
akkor kétségtelen, hogy azok a ter-
hek esetleg teljesen el is maradnak 
a házipénztár kiadásai közül. 

Eu a házipénztár helyzetét ma 
sokkal kedvezőbbnek Ítélem meg, 
mint egy év előtt. Lényeges átala 
kulások vannak, annak dacára, hogy 
a közjövedelmek fokozása tekinteté 
ben ujabb lépések nem történlek, 
sőt nem csak a statusquo fenlarlá-
sára nem is kell történni, de a je-
lenlegi helyzet megkönnyebbíté-
sére sem. 

Gondoljunk arra, hogy a házi-
pénztár költségvetéséből, mintegy 
30 000 korona esik ki a gimnázi 
umi hozzájárulás elengedése és a 
polgári leányiskola államosítása 
folytán. Igaz, hogy ezzel szemben 
a földadó azzal s így a pótadó ki-
vetésénél kisebb lesz az alap, ame-
lyen a városi közterhek megoszla-
nak, de ezzel szemben meg kell 
azt állapitanunk, hogy ezt a hiánvt 
maga a gimnáziumi hozzájárulás fe 
dezni képes s így még mindig 
meg marad a polgári leányiskola 
államosítása folytán fölszabaduló 
13.000 korona. 

De eltekintve ettől: a közön 
ség adóteherben akkor sem szen-
vedne sérelmet a maihoz viszo-
nyítva a dolgokat, ha a tuskvó 
fenntartása nem a pótadó percent 
jében, hanem annak összegében 
fenntart haló Nem. mert tisztán a 
jogcím változna meg. amelyen íi 
zetné a különbözetet. A legnagyobb 
szerencse azonban tény eg z s a 
gimnáziumi hozzájárulás elengedé-
sének óriási hordereje épen ebben 
van, hogy a földadóban megnyert 
összegek megmaradnak a közön-
ségnek. 

Igy nézve, igy mérlegelvén a 
dolgokat, teljes ismeretében, mint 
mondottam, a városi háztartás vi 
szonyainak, közel jövőbeni alakula-
tának, kétségtelen tény, 'hogy tű 
lontúl feketén látni a helyzetet és 

aggodalmaskodni épen nem szabad. 
Ennek a lapnak hasábjain minden-
kor a közteherviselés módjának 
megváltoztatásáért és a város* 
lődésének biztosításáért és a var 
fejlődésének biztosításáért ifizdöt-
tünk. Aggodalmaidnak is adtunk han-
got, sőt adunk e/.után is, de nem 
festjük feketébbre a helyzetet, va-
lamint rózsásabbra sem a való-
ságnál. 

Az, hogy nehéz helyzettel kell 
mégktizdeniink, nem a mi hibánk. 
A helyzetet, amelyben élünk nem 
mi teremtettük hanem eleink, akik 
csak a jelennel számoltak és a jö-
vendőt nem tekintették. Ám egyet 
nem szabad még sem elfelednünk, 
azt, hogy Szentes, ha panaszkodunk 
is. nagyon sokkal kedvezőbb hely 
zelben van mint a vele egykörös 
városok, hogv minálunk voltaképen 
csak a pótadó terhek vannak kime-
rítve s ha jön idő, hogy a városi 
képviselőtestület a mai háztartási 
rendszert módosítja, akkor a köz-
terhek viselésében b< állolt lényeges 
átalakulás a pótadó teher kimeríté-
sét is megszünteti. 

Egyelőre egész nyugodtan néz-
hetünk a jövendő elé. Aggodalma-
ink legyenek éberek ugyan, de ne 
túlozzuk őket. 

Május közepén. 
Knnek az országnak minden gaz-

dasági reménysége májushoz fűződik. 
Egy jó május jelenthet boldogulást és 
jólétet; egy rossz május jelentheti a tö-
kéletes nyomort. 

Évről-évre aggódó reménységgel 
várja Magyarországon mindenki a má-
just és aggódó reménység kiséri a muló 
napokat. Minden egyes nap hozhat olyan 
veszedelmet, amelyet egy ország egész 
lakossága megsínyli egy egész eszten-
dőn ál. 

Ez az esztendő, amiként már hozzá 
lehelünk szokva, azokat az aggodalma-
kat, amelyeket rendesen átélünk, meg 
sokszorozta. A tavasz olyan hirtelen és 
minden átmenet nélkül köszöntölt be, 
amire még nem volt példa évtizedek óla. 
Enyhe meleg nap váltotta az enyhe me-
leg napokai inig végre megjött a nem 
remélt fordulal : förgeteggel, hóviharral, 
faggyal. 

Országos esapásról szólottunk azon-
nal És joggal szólottunk arról. Évek 
hosszú sora múlott el s a gyümölcs 
s 'üre l rendesen ily tájban, április kö-
zepén eseti meg. De nem a dolgos gazda, 
hanem a természet szüreteli. Az idén is 
negyedéhői ötödéből maradt valami, ta-
bui csak épen mulatóba, hogv emléke 
ne vesszék, milyen is s z o k o l t lenni a 
barack s a többi nagyon is fontos és jö -
vedelmező gyümölcs 

Ilyen előzmények után kétszeres 
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az aggodalom, milyen lesz a május, mit 
hagy meg s mit pusziit el. 

Május közepén vagyunk. Elmultak 
a fagyos szentek semmi keserves em-
lékkel, jó viselték magukat. A májusi 
eső még nem jött meg, de az állandóan 
hűvös időjárást kedvezőnek kell tekin-
teni, aminhogy kedvezőbb is, mintha 
perzselő bőség szárítana és pusziitana 
mindent a mezőkön. Az a hőség egy 
egész ország nyomrát festené meg jó 
előre a kiaszott földeken. 

Mikor azonban mindezeken átgon-
dol az ember s bizó reménységgel mer 
igy május közepén az aratás elé nézni, 
akkor egyszerre egész más térre velődík 
a gondolat s egyszerre éreznünk kell, 
hogy valami rettenetes nagy betegség-
ben szenved a magyar mezőgazdaság, 
ha az egész ország egy esztendei sorsra 
egyetlen hónap kedvező, avagy kedve-
zőtlen voltától függ. 

Hiszen természetes dolog, hogy az 
idő járás kormányozza a termelési ered-
ményeket, hogy annak mennyiségére 
befolyással legyen, de hogy egy nagy 
agrikultur állam népéuek egész egzisz-
tenciája ugy szólván egyetlen kiadós 
májusi esőtől legyen függővé téve, még 
gondolatnak is borzasztó, nem hogy va-
lóságnak ne volna elreltcntő. 

Pedig sajnos ez teljesen igy igaz. 
A viszonyok ma sem jobbak, mint 

akár hat évvel ezelőll. Mert bár kétség-
telen az is, hogy a termelési rendszer 
is évről-évre javul s gazdaink kezdenek 
szakítani a százados előítélettel, ame-
lyeket minden újításnak útjába vetettek 
oe viszont kétségtelen tény, hogy a ma-
gyar föld ez a kincses bánya kellően 
kihasználva ma sincsen és a magyar 
gazda nincsen megvédelmezve semmi-
féle módon az időjárás mostohaságálól. 

Természetesen ennek az állításnak 
a legkönnyebb ellenébe vágni azt a 
kemény igazságot, hogy az időjárás kor-
mányzatába senkinek nincsen beleszó-
lása és hogy mindenki azt szerelné leg-
jobban, ha a legszűkebb világban 8 — 10 
métermázsa termést takaríthasson be. 

Csakhogy nem ilyen igazságokat 
kellene elmondani Nem arról van szó, 
hogy emberi erők kormányozzák £s in-
tézzék az időjárás dolgát, ez bolond 
gondolat, hanem arról, ami nem kivihe-
tetlen, hogy a termelési produktum mi-
nálunk is az legyen, ami a nagy nyu-
gat kullur államaiban : Németországban, 
bollandiában. 

Nagyon nehéz dolog ezeket a kér-
déseket igy hírlapi cikk kéretében tag-
lalni, de viszont, amidőn eljutunk sze-
rencsésen május közepéig és a keser-
ves aggodalmak ulán kezdünk megköny-
nyebbülten föllélekzeni, akkor nem 
árt arra sem gondolni, hogy azok az 
aggadalmak lalan elkerülhetők is vol-
nának, ha a mi mezőgazdasagunk gyor-
sabb tempóban követné, hamarabb akarná 
utói érni a műveli nyugatot, ha gazdáink 
olyan serények vonának ezen a téren 
mint a divathölgyek, akik két hét multán 
már a párizsi divat szerinl öltözködnek. 

Nem gúnyolódni akarunk ezzel az 
összehasonlítással, csak kézzelfoghatóan 
akarjuk illusztrálni állításunkat. Mert, 
amit a hiúság és a föltűnni vágyás 
néhány nap alatt megtehet, hogy utá-
nozzon, azi a magyar mezőgazdaság jól 
fölfogott érdekében a céltudatos törek 
vésnek el kell érnie az évek során meg-
gondolt munkával. 

iUahuló közgyűlés. 
Városunkat a legvérmesebb álma-

inkban sem szoktuk közgazdasági vi-
szonyok tekintetéből központnak ne-
vezni, még kevéshbé tekinteni. Mi a ma-
gunk véleménye szerint ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy ami kis eredményt 
elértünk az a mi szerencsénk, de bizony 
azzal nem igen van hivalkodni valónk, 

kerül ke-Most egy meghívó 
zünkbe, amely egv nagyon is jelentős 
közgazdasági esemtnj szó i ra Pénz-
intézetek országos egyesülés szentes-vi-
déki szövetségének alakuló közgyűlésére. 

A meghívót, amely érdeklődésre 
tarthat számot és amely azt bizonyítja, 
hogy városunk közgazdasági szempon-
tokból sem marad hátra, sőt bizonyos 
jelentősebb helyre tart számot, más he 
iyén közöljük "ujságunknak. Itten csak 
néhány megjegyzést kívánunk hozzá-
fűzni a dologhoz. 

A mi speciális helyzetünkben min-
den olyan eseményt örömmel kell üd-
vözölnüuk, amely ami városunk fejlő-
döttségének jelét, központ voltának tanú-
bizonyságát adja. Nem az anyagi ered-
mények azok, amelyek első sorban ál-
lanak, sőt egyáltalában nem az anyagi 
előnyök e tekintetben a fontosak, sok 
kai lényegesebbek az erkölcsi eredmé-
nyek, amelyek közvetve szolgálják azt a 
nagy kitűzött célt, amely mindannyiónk 
előtí áll, hogy nevezetesen minélhama-
rabb jussunk el oda, ahol lenni akarunk, 
hogy Szentes tényleg és valóban olyan 
központ legyen, amely vezet vidéke ugy 
kulturális, mint gazdasági élete terén. 

Ebből a szempontból nézzük mi 
ezt a jövő csütörtökön városunkban 
megtartandó alakuló közgyűlést is és 
csak örömünknek adunk kifejezést, hogy 
egy ilyen jelentőségteljes közgazdasági 
esemény színhelye lesz ez a mi váro-
sunk, amely esemény egyutlal azt is bi-
zonyilja, hogy talán mi magunk keve-
sebbre néztük magunkat, mint, amennyi 
a mi jelentőségünk. 

HÍREK 
— Képkiá l l í t ás . Szenles város közgyű 

lési termében ma reggel 9 órai kezdet-
lel nyilik meg jSántha Ferenc voU ár-
mentesitő társulati tisztviselőnek a kép-
kiállitasa, aki Szentesnek egy kitűnő 
amatőr festőművésze. A kiállításról a 
legközelebbi számunkban bővebben írunk. 
Olvasóink figyelmét felhívjuk, hogy vá-
rosunk szüllöttének ezen munkáit mi-
nél tömegesebben látogassák annál is 
inkább, mert belépődíj nincs. 

— Időjárás Meteor szerint a kiadóbb 
csapadék 16-ika körül várható s ¿0-ikat 
követőleg pedig ismét inkább a szára/abb 
jelleg, 23-ika hűvös vagy szeles jellegű 
időt hoz. Május vége szeles jelleggel fog 
záródni, amidőn ez alkalommal alacso-
nyabb hőmérséklet is érvényesülhet. Má-
jus hó változási napjai : l:i—16 -20—23 
28-31 ikére esnek. Junius havának vál-

Első szentesi kenyérgyár r.-t. 
ízletes házik^ny ér 

elsőrendű lisztek 
K o r p a d a r á k , Kö 
IcsKása , k u k o r i c a , 
á r p a a z 

E l s ő S z e n t e s i K e n y é r g y á r b a n , 
valamint a g y á r i v i s z o n t e l á r u 
sitóinál mindenkor a legol-
csóbb napi áron kaphatók. 

Tis/íel. 'ücl: 

ELSŐ SZENTESI KENYÉR-
GYÁR R. T Á R S A S Á G . 

tozásí napjai : 1 - 2 - 4 — 1 0 - 1 1 - 1 8 — 2 0 
25—26—29 -30-ra esnek. Junius eleje 
meleg, száraz 10-ike körül csapadékos 
20. körül zivalaros vagy viharos, amikor 
jégesők is valószínűek. Vége meleg szá-
raz jelleggel. Tehát elég kedvező időjá 
rással. 

— Halá lozás Egy sokat szenvedett 
úrnő haláláról kapjuk a következő gyász-
jelentési: Alulírottak szomorodott szívvel 
tudatják, az édes anyának, nagyanyának, 
anyósnak, rokonnak : Özv. Onody Szabó 
KároJyné Szül. Pillich Karolinának f hó 
16-án reggel fél 6 órakor, életének 8i-
ik, özvegységének I l i k évében, hosszú 
és kinos szenvedés után történt gyászos 
elhunytát. A boldogultnak hült tetemei 
f. hó 18-án d. u. fél 4 órakor fognak, a 
111. ker. Petőfi-ulca 11. számú gyászház-
tól, a róm. kath. egyház szertartása sze-
rint a kálvária temetőben levő családi 
sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szent miseáldozat folyó 
hó 19-én reggel 9 órakor fog az urnák 
bemutattatni. Szentes, 1913 évt május 
hó 16-án. Béke hamvaira! Ónody Szabó 
Károly, fia és neje Assakürti Praznovszky 
Mária menye. Ónody Szabó Aranka uno-
kája. Pillich Kálmán unoka testvére. 

— Adomány a kórház könyv tá rának . A vár-
megyei kórház igazgatósága a tüdőbe-
legek egyik legbuzgóbb gyámolitójának: 
Gulyás Pap Etelkának köszönetét nyil-
vánítja a »SzanatóriumiAlbum« és »Költe-
ményekc-ért, melyeket a kórház könyv-
tárának ajándékozott. 

— Köszöne tny i lván í tások . A Református 
Kör f. évi május hó 11-én, pünkösd első 
napján tartott gazdabálja alkalmával a 
kör könyvtára javára felülfizelni szíve-
sek voltak: Böszörményi Jenő i> kor., 
Kanász Nagy Mihály 1 kor., Csúcs La-
jos 4 kor., Kiss Károly táncmester 4 kor., 
Bolvó Kálmán 5 kor. Futó Zoltán 2 kor,, 
N. N. 10 fillér. Szíves adományokéri ez-
úton is köszönetét fejezi ki a rendezőség. 
— Derekegyháza község elöljáróságától 
Cicatrícis Béla a szentesi tüdőgyógvte-
lep javára beküldött 8 kor. 2 fillért. Fel-
sőpusztaszerről Tágcsik Ferenc igazgató 
a fenntnevezetl nemes célra 2 kor. 60 
fillért küldött hozzám, az összeget a vá-
rosi közpénztárhoz be adtam, ugy a 
gyűjtők, valamint az adományozók fo-
gadják szentügyünk nevében hálás kö-
szönetemet : G. Pap Etelka. 

— A 4 8 - a s h ő s halá la . Erdélyi János 
nyugalmazott egyedi körjegyző, 48-as 
honvéd, ma Ipolyságon, a hol mint a 
város legöregebb emberét ismerték 102 
éves korában meghalt. 

— Egy bádogos i n a s vakmerősége Mákén. Biri 
Imre bádogosmester ügyes ember. A 
lornyókra oly ügyesen felmászik, mint 
létrára a macska. Ezt a dicsőséget meg-
irigyelte az inasa Nedelkov Szerdia s 
utánozni próbálta mesterét, ámde pórul 
járt, meri alig ért az állványokhoz 4 
méternyi magasra, valamiben megbot-
lott s lezuhant. A póruljárt inas össze-
zúzta kezét-lábát s körülbelül 5—6 hetet 
v sz igénybe míg felgyógyul. A súlyo-
san sérült bádogos inast a kórhazban 
ápolják. 

— A te lefon Majsai atyafi, (megállít 
egy diákot a vasúti váróteremben): Ugyan 
fiatal ur, kérem szépen, hun szoktak itt 
telefonálni, ha Majsára akar beszélni az 
ember i Diak (a gyufa automatára mu-
latva): Olt ni bácsi! Dobjon be abba a 
masinába egy krajezárt azután húzza 
meg azt a fogót, akkor aztán beszélhet 
bele, amennyi jól esik. Az atyafi az ula-
sitás szerint cselekszik, aztán beszámol 
otthon maradt feleségének az automata 

' közvetítésével, hogy mit végzett a város-
ban. Mikor kifogyott a beszédből, meg-

1 pillant egy skatulya gyafál az automata 
aljában s hálálkodva mondja:— Ajnye, 

' anyjuk, de jól letted, hogy küld léi ma 
| sinál! Mán éppen venni akartam. Így leg-
I alább meg takarítottam egy krajezárt. 
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— Ez már gyomor! Hajdu-Bagoson él 
a világ legkülönösebb gyomrú embere 
a ki fogadásból törött üveget, dög és 
nyershust eszik. A furcsa ember Faragó 
Ferenc, a ki tegnap ujabb rikordot álii 
tott arra nézve, bogy mit tud megemész-
teni a gyomra. A korcsmában ugyanis 
fogadásból mege\ett tiz méternyi hosszú 
nyers kolbászt, a mit menten hat üveg 
sörrel öblitett le, ezután megevett még 
egy kiló nyers marhahúst. Minthogy a 
nem mindennapi táplálék szintén italt 
kivánt, ezt is hat üveg sörrel öntözte 
meg. Faragó a rengeteg húsétel után 
kijelentette, hogy még éhes, de azok 
a kik fogadtak vele, nem álltak tovább 
kötélnek. Érdekes, hogy Faragó a mult 
év őszén fogadásból egy elhullott kutya 
húsából fél kilót evett meg. Fogadásának 
netovábja pedig az, hogy az üveget a 
fogával megrágja és lenyeli. A ritka 
jógyomru ember még semmitől sem 
csömörlött meg, anit megevett. * 

M e g h i i o . 
A Pénzintézetek Országos Egyesü-

lésének Szentes-Vidéki Pénzintézeti Szö-
vetsége f. é. május hó 22-én, délelőtt 10 
órakor Szentesen, Csongrád vármegye 
székháza nagytermében tartandó alakuló 
közgyűlésre. Tárgysorozat: Az ülést meg-
nyitja Fekete Márton, udvari tanácsos, 
a Szentes-vidéki takarékpénztár elnöke. 
A pénzintézeti válság és tanulságai. Dr. 
Hantos Elemér, orsz. képviselő, a Pénz-
intézetek Országos Egyesülése igazgatója. 
A Szentes-vidéki pénzintézeti szövetség 
alapszabályainak megállapítása és vá-
lasztások megejtése. A pénzintézeti mér-
leg revíziója. Dr Katona Lajos cégvezető 
lötitkár. Pénzintézeti tisztviselők nyug-
díjbiztosítása Kadó Béla, a Pénzintézetek 
Országos Nyugdijegyesülete igazgatója. 
Indítványok. Az ülés berekesztése. Fe-
kete Márton ud. tan, a Szentes-vidéki 
takarékpénztár elnöke. Széli Kálmán v. 
b. t. t., a Pénzintézetek Orsz. Egyesülése 
elnöke. Dr. Hantos Elemér, a Pénzinté-
zeték Orsz. Egyesülése igazgatója. 

Nyilttér.) 
Folyó hó 2-ától kezdve alulírott 

vette át a 

„GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE" 
szentesi főügynökségének vezetését és 
mint az intézet kirendelt bizalmi embere 
fogom a -szövetkezet ügyeit ezentúl ve-
zetni. 

Szükségessé vált ezen intézkedés, 
mert lelkiismeretlen szédelgők hírét 
terjesztik annak, hogy szövetkezetünk 
tönkre ment. 

Intézetünk nem ment tönkre, hanem 
ellenkezőleg: virágzik és a józan gon-
dolkozású gazdaközönség előtt mint 
számottevő, megizmosodott intézmény 
¿11, mely közgazdasági életünkben té-
nyező. 

A gazdatársadalom tömörítése az a 
nagy eszme, melyet a »Gazdák Biztositó 
Szövetkezete« szolgál, hogy e tömörü-
lés folytán a biztositasi dijjakat olcsóbbá 
tehesse és megakadályozza, hogy a ma-
gyar gazda a külföldi részvénytársasá-
gok részvényeseinek a zsebét tömje. 

Amidőn tehát azon néhány kétes 
hirü egyén rosszakaratú és valótlan hí-
reszteléseit szövetkezetünk felöl aljas 
rágalomnak nyilvánítom, egyben arra 
kérem biztositó feleinket, és Szentes vá-
rosának józan gondolkozású gazdakö-
zönségét, hogy az ilyen hazug emberek 
csábos szavainak hitelt ne adjanak, azok 
hazugságainak fel ne üljenek, hanem 
űzzék el tisztes házaikból és jelentsék 
irodánkban, hogy az ilyen önérzetből és 
becsületből kivetkezett rágalmazók el-

• ) K rovatban közlő i tekéiI a szerk. nem f e l e l ő s 

len, kik önző haszonlesésből cselek-
szenek és a jóhiszemű emberek rut be7 
csapásából tengetik szomorú életüket, —. 
megtorló intézkedéseinket megtehessük 

KEMÉNY JÁNOS 
i „Gazdák Biztosító S z ö v e t k e z e t e " 
s z e n t e s i Föképviseletének veze tő je . 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Pályázati hirdetmény. 
A szentesi görög egyház templo-

mának külső része kijavítandó, mely ja-
vitástjvállalkozó portlant cemettel tartozik 
eszközölni valamint a javítást kétsorral 
bemeszelni. E szakmával foglalkozók a 
zárt ajánlataikat f. hó 24-én d, u. 5 óráig 
adhatják be Gyurica István egyházi jegy-
zőnél. Az ajánlatok f. hó l'4-én d. e. 9 
órakor az egyház tanácstermében lesz 
felbontva. 

Szentes, 1913. május hó 17. 
Kelenczés György 

id. főgondnok. 

Szentes város polgármesterétől. 
4138-1913. szám. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város középületeinek tüze-

léséhez szükséges 164 öl (illetve 30 vag-
gon) 1-ső rendű hasábos bükk fűzifa 
beszerzésére zárt ajánlati versenytár-
gyalást hirdetek, ennélfogva felhívom 
mindazon kereskedőket és termelőket, 
kik a szükséges fűzifa szállítását elnyerni 
óhajtják, hogy 1 koronás bélyeggel el-
látott »Ajánlat Szentes város tűzifa szál-
lításra« címzésű lepecsételt borítékba 
zárt ajánlataikat, melyhez 300 korona 
készpénz, vagy ovadékképes értékpapír 
bánatpénz csatolandó, f. évi junius hó 3 
napjának délelőtt 10 órájáig a polgár-
mesteri iktató hivatalba adják be. 

Az ajánlatban számmalvés betűvel 
kiírandó, ho»y ajánlattevő a szükséges 
tűzifának ölét a Tiszaparton, illetve vag-
gononként Szentes vasút állomáson hány 
koronáért adja. 

A tűzifából juliustól októberig 
minden hó 10-ig 40 öl illetve 7 vaggon 
szállítandó le, ennek ára az átvételt kö-
vető 8 nap alatt fog kiutaltatni, a bá-
natpénz pedig az utolsó szállítmány ér-
tékével egyidejűleg. 

Ha ajánlattevő a szállítási határidől 
nem tartja be, letett bánatpénzét el-
veszti. 

A beadott ajánlatok felett 15 nap 
alatt a városi tanács fog dönteni, fenn-
tartván mcgáiiQk a beérkezett ajánlatok 
közötti szabad választási jogát, esetleg 
a versenytárgyalás eredményének med-
dőnek nyilvánítását és uj ajánlati ver-
senytárgyalás elrendelését. 

Szentes, 1913. évi május hó 8. 
Dr Mátéffy Ferenc 

3—1 (v.) polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
42% -1913. szám. 

Hirdetmény« 
Az 1894 évi XII. t. c. 29 §-a értel-

mében azon apa állat tulajdonos aki 
apaállatait közlenyésztési célra szándé-
kozik használni köteles az apaállatot a 
mezőgazdasági bizottság vizsgálata alá 
bocsájtani. Az apaállat csakis azon eset-
ben használható köztenyésztési célra, 
illetve azzal csak azon esetben fedeztet-
hető másnak anyaállata, ha köztenyész-
tésre alkalmasnak találtatott. 

Az aki a tenyészigazolvánnyal el 
nem látott apaállattal inasnak anya ál-
latát fedezteti kihágást kövei el és az 
idézett törvény 91. §-a g. pontja értel-
mében 200 koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntetendő, 

De kihágást követ azon anyaállat 
tulajdonos is és 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, ki másnak 
tenyészállat igazolványnyal el nem lá-
tott apa állatával fedeztet. 

Az előadottaknál fogva felhívom 
azon apaállat tulajdonosokat kik bika, 
kan és kos apaállataikat köztonyésztésre 
akarják használni, illetve ezekkel más-
nak anyaállatait fedeztetni akarják és 
amennyiben apaállataik 1913. évre még 
nem engedélyeztetett, hogy a folyó évi 
május hó 19-én d. e. 9 órakor az Eper-
jesszéli iskolánál ugyanezen nap d. u. 
4 órakor Ecseren a Vecseri csárdánál, 
május '20-án d. e. 9 órakor derekegy-
házi oldalon Mucsi László motoros mai 
mánál és ugyanezen napon d. u. 4 óra-
kor a bökényi csárdánál tartaudó vizs-
gálatra vezessék elő. 

Figyelmeztetem az apaállat tulaj-
donosokat, hogy a mezőőrök, lovasrend-
őrök és a csendőrök utján a legébereb-
ben fogom őriztetni, hogy köztenyész-
tésre csakis a mezőgazdasági bizottság 
által e célra engedélyezett apaállat hasz-
náltassék és hogy azon apaállat tulaj-
donos ellen ki tenyészigazolványnyal el 
nem látott apaállatával fedeztet a ki-
hágási eljárás megindittassék és ennek 
során a legszigorúbban megbüntettesék 

Szentes, 1913. évi május 8. 
Dr. K. Nagy Lajos 

3—2 tnok. polgármester h 

Szentes város polgármesterétől. 
ad 3998 -1913. sz. 

iliriletiuéiiy. 
Értesítem mindazon földbirtokoso-

kat, akik az 1912 évben megejteti föld-
osztályozás ellen felszólalassal éltek, 
hogv a felszólalásuk helyszíni vizsgálata 
két bizottság állal a következő sorrend-
ben fog eszközöltetni; és pedig: 

az I. bizottság Kovács János p. ü. s. 
titkár mint állami szakközeg és Kádár 
Árpád vármegyei töldadó bizottsági tag 
részvételével 

Dóuát dűlőben 1913. május 9-én 
d. u. továbbá 10 és 13-án. 

Nagykirályság dűlőben 1913. máj. 
14-én és 15 én 

Királyság dűlőben 1913. máj. 16-án 
Eperjes dűlőben 1913. máj. 17 én 
Mucsiliát dűlőben 1913. maj. 19. és 

20-án 
Pankotá és K. Ecseren 1913. máj. 

21. és 23-án 
Veresegyházán 1913. május 24-én 
B. ecseren 1913. máj. 26. és 27-én 
Kaján dűlőben 1913 máj. 28-án 
Vekerzug dűlőben 1913. máj. 29-én 
Vekerhát dűlőben 1913. máj. 30-án 
Nagytőke dűlőben 1913. máj. 31-én 
a ll-ik bizottság Baconi Pál p. ü. s. 

titkár, mint állami szakközeg és Mátéffy 
László vármegyei földadó bizottsági tag 
részvételével 

Nagynyomás és Szt. László dűlők-
ben 1913. május 9 én. 

Lapistó és Fertő dűlőkben 1913. má-
jus 10 és 13-án. 

Derekegyház oldali dűlőkben 1913. 
május 14 és 15-én. 

Berekhát, Bereklapos, Berek dű-
lőkben 1913. május 16-an. 

Alsórét és Külső ártér dűlőkben 
19.3. május 17, 19 és 20 án. 

Alsórét és Külső ártér dűlőkben 
1913. május 17, 19 és 20-án, 

Felsőréidülőkben 1913. május21-én. 
llékéd és Nagy hegy dűlőkben 1913. 

május 23-án. 
Kistőke dűlőkben 1913. május 24, 

26 és z7*én. 
Zalola és Bökényi ártér dűlőkben 

1913. május '¿8 án. 
Bökény, Belső l henes és külső te 

henes és Jaksor május .9 és 30-án 
Szentes, 1913. május 7. 

Bugyi Antal 
3 - 3 polgármester h 
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TUDOMÁNYOS MPZGÓSZINHÁ 7 
| 7 a g y F e r e n c z - u t c a 3 , s z á m . J L ™ 

Vasárnap, 1913. május hó 
18-án délután 6 és e s t e fél 9 
órakor a következő képeket 

A vetélytársak 
dráma 2 felvonásban. 

- F ő s z e r e p l ő k : Clara Vieth é s Carlo Vieth. — 

m H ö s o r : 
1 . Tahi t i . Látkép. 
2. Mozisz ínész — Nordisk fel. Hum 
3. Ducibácsi ha jóskap i t ány . Humoros. 
4 . Erdész . Dráma, 1 felvonásban. 

5 perc szünet. 
5. 0. »A ve té ly tá r sak« dráma 2 felv. 
7. Húsvéti t o j á s . Humoros 

Kéretnek a hölgyek a nézőtéren kalap nélkül megjelenni 

Jegyek válthatók e lőadás e lőt t 1 órával a szín-
házi pénztárnál . 

Helyárak: 
kor 

Támlásszék 8Q f . ( I. hely 
6 0 t , II. hely 4 0 f . , III. 
hely 3 0 t . Nagypahoiy 4 

Kispáhoíy 3 kor. 2 0 t . Tizéten alóli gyer 
mekeknek 16. t i l lér . 

Csütörtökön nagy szenzác iós m i n o r . -

FÜSTI HOLNflR ANTAL 
ur i , n ő i é s o r t h o p ä d c i p é s z m ? s t e r . 

Szentes, Rákóci-tér 1. sz. 
( T a r - f é l ? ház . ) 

" f c 

Értesítés. Alul í ro t t t isztelet tel é r t e s í t em a m. I 
közönségei , hogy Rákóci lér 1. szám 

T a r féle házban úri, nö i é s o r t h o p ä d cipész műhe ly t ny i to t t am. 
Készi 'ménveimet , melyek i z l é s , c s i n o s s á g é s t a r t ó s s á g tekin 

te lében első helyen állanak, (miről m á r az első rende lésné l meggyő-
ződés szerezhető) a j án lom a m. t. közönség figyelmébe. 

O r t h o p ä d kész í tménye imre külön fe lhívom a f igyelmét a szen-
vedőknek és a in. t. o rvos u raknak . B 

Midőn még a m. t. megrende lőke t szolid m u n k a és p o n t o s ki-
szolgálásról biztosí tom, tisztelettel kérek pá r t fogás t és s zámos 
megrendelés t . Mély t isztelet tel : 

F Ü S T I n O L N Á R A N T A L 
uri, női és orthopäd cipészmester 

Szentes város polgármesterétől 
3616—1913. 

Hirdetmény. 
Felhivom mindazon lényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, illetve 
hozzátartozóit, akik fiukat az aratási 
időre szabadságolni óhajtják, hogy ér-
tesítsék haladéktalanul katona fiukat, 
illetve hozzátartozóikat, hogy az aratási 
időre szabadságidő engedélyelése iránt 
parancsnokságuknál kihallgatáson je-
lentkezzenek, az aratási idő megkezdése 
előtt legalább egy hónappal. 

Az aratási munkálatok megkez-
désének időpontjául junius hó 29. napját 
jelöltem meg a parancsnokságnak. 

A szabadságolásra vonatkozólag 
bővebb felvilágosítást nyújt a városi 
katonaügyvezető. 

Szentes, 1913. évi április hó 2 
Dr Málé f f g Ferenc 

s 3 ( v ) polgármester. 
Szentes város polgármesterétől. 

3594 1913. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város gazdakö-

zönségét, hogy a Kereskedelemügyi Mi 
niszter urnák 89H43 1912 szánni ren-
delete értelmében a couvenliók lemé-
résére használt mérlegek és mérőesz-
közök hitelesítéssel látandók el. 

Ennélfogva felhivom a gazdaközön-
ségei, hogy a conveittiók kimérésre 
használandó mérlegeiket és mérő esz-
közeiket hitelesítés iránt a sóháznál 
működő mértékhitelesítőnél mulassak 
be megjegyzem, hogy a mértékek és 
mérőeszközök hitelesítése után az eddi-
giekhez képest igen mérsékelt dijak fóti-
nak szedetni. 

Szentes, 1918. évi április hó 16 

Dr. Mi'itétiy Ferencz 
( v ) polgármester. 

Nyomatott Vajda & 

Szentes város polgármesterétől. 
3581—1913. szám. 

IBir<Scliiic»#r. 
Az országgyűlési képviselő válasz-

tók 191 1 évre érvényes névjegyzékének 
kiigazítása érdekében a központi választ-
mány a következőket teszi közhiiré: 

Az ideiglenes névjegyzék, valamint 
a kihagyottak névjegyzéke a főjegyzői 
hivatalban 1913 évi május hó 5-től /5-ig 
közszemlére kitétetik, ahol is naponként 
délelőtt 8 órától 12 óráig megtekint-
hető, délután 2 órától 0 óráig lémásol-
haló. 

A névjegyzék elleni felszólalások 
1913 évi május hó 5 tőt 15-ig a felszó-
lalásokra adható észrevételek pedig 1913 
évi május hó 16-tól 25-ig nyújtandók 
be a polgármesteri hivatalnál a hivatalos 
órák alatt. 

Saját személyéi illetőleg jogában 
ál) mindenkinek felszólalni, továbbá 
mindazok, kiknek a névjegyzékben bent-
foglalvák, jogosítottak minden jogtalan 
felvétel vagy kihagyás miatt felszóla-
lásai élni. 

A felszólal ási kérvények és észre-
vételek hé vegmentesek, írásban nyújtan-
dók be s a jogosultságot igazoló okmá-
nyokkal felszerelendők. Egy beadvány-
ban több egyénre vonatkozó felszólalás 
is helyet foglalhat. 

A ki felszólalásra jogosított, az a 
felszólalásokra észrevételeket nyújthat 
be. Az észrevétel minden felszólaláshoz 
külön adandó be. 

A központi választmány különös 
figyelmébe ".janija a közönségnek, hogy 
igyekezzék a névjegyzéket megtekinteni 
és sérelem esetén az ellen felszólalással 
élni, mert aki ezt elniu aszlja, válaszlói 
jogának esetleges csorbítását saját hibá-
jának tudja be. 

Kell Szentes város kö/.ponli választ-
mányának 1913 é\ i április hó 14-én tar-
lóit üléséből. 

Bugví A tat főjegyző, központi vá-
lasztmányi jegy/ő, l)i. M.iléliv Ferenc/ 
polgármester, központi választmányi 
elnök. 

Szentes. 191 

3 

április hó 5. 
Dr. Kanász Nagy Lajos. 

polgármester, h. 

» O l t . 
Kilikiio iníiioh.'KH 

í ő r Ö N l > o r 
.*>» Ii l e r í n i k «-/.<!%(' eliuló* 

Iftott'blMH l a p u n k k iul<tliéiHl n i a i m n 

Szentes város polgármesteréi ől 
4105 — 1913. szám 

Hirdetmény* 
Felhivom mindazokat a földbirto-

kosokat és bérlőket kiknek lucernás 
földjük van, hogy az abban jelentkező 
arankát 1913 junius 10-ig, az ezen idő 
ulán jelentkező arankát pedig eseteként 
azonnal irtsák ki, mert ha ezen időpon-
tig vagy esetenként az aranka irtást nem 
teljesítenék, a mutatkozó arankát a 
földtulajdonos vagy bérlő költségére 
hatóságilag fogom irtatni, ezen felül 
ellene a kihágási eljárást meg fog indít-
tatni és az 189* évi XII. t. c. 95 ¿-a alap-
ján 100 koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel fog büntettetni. 

AZ aranka irtás módja közismert. 
Amennyiben azonban a szakszerű 

irtásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajtják, ez iráni forduljanak a gazdasági 
tanácsnokhoz, vagy a mezőrőkhöz. 

Szentes, 1913 évi május hó 4. 
Dr. Máléffij Ferenc 

13 1 polgármester. 

Ozv.f»yörÍMitiMlt»rifté 
Mucsiháton levő 24 hold szántó földje 
f. évi Szent-Mihály naplói kezdve ha-
szonbérbe kiadó. — Értekezhetni Szen-
tesen II ker. Mező-utca 4. szám alalt a 
tuladjonossat. 10 — 1 (f.) 

ladó 14 hold kitűnő herés és here 
földnek való. Alkut lehet kölni ifj Fa-

zekas Antallal Szentesen, Kui caparti-ulca 
27, szám alalt. 4 — 1 (v.) 

M a i t n l l i u ( » y o r j s y n c k 
a szentesi határban a hökényi csárda 
közelében 52 hold szántóföldje kedvező 
feltételek melleit eladó. Értekezni lehet 
kislőke 362. szám alatt a helyszínen 

14 U üiiö a Ima« Iá* 
Kitartó és nemes fajú asztalialmák kap-
hatók kilónként 35 fillérért. 5 kilogram 
vételnél 2 korona 20 fillér előleges be-
küldés esetén portomenlesen Max Fauli 

sztőnél Köflach (Stájerország). 

I I 

A p r ó h i r d e t é s e k 
10 szóig 50 fillér. Vastagabb 
hetükből szedve minden szó 2 

fillérrel több. 
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Utóda \iilM>yerőre berendezett könyvnyomdában Szentesen. 




