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lunk méret szerint a legjutányosabban azimit. 

A bölcső védelme. 
Az intézményes társadalmi jótékony-

ság, me ly tömérdek szervezetével <*l 
árasztja a legkisebb várost is, l e lkes t 
szedi a tehetősektől a modern adót: a 
kényszerű jótékonyság íilléreit. Azt hin-
nők, nincs már az anyagi és erkölcsi 
nyomorúságnak olyan zuga, melyet a 
társadalmi altruizmus 'be ne világítana. 
Fény, melegségtől mosolygó arcok jár-
ják a levegőt. Lassan kezd változni az 
élet szine : az utcák, a terek, a piacok 
kevesebb rongyot, kevesebb szenvedést 
mutatnak. A szerelet és jótékonyság 
filléreiből emelt közpalolák pedig meg-
telnek sápadt gyerekekkel, horpadt mellű, 
köhögós emberekkel, elfáradt, reszketós 
öregekkel. Ezeknek nem volt otthonuk, 
nem volt megvetett Agyuk, a szeretel, 
nz altruizmus készített nekik. 

Csak egy nagy hibája van az emberi 
jószívűségnek. — Könnyeit nyilvánosan 
sírja el, f inom idegeivel csak az utcán 
veszi észre a nyomorúságot. Az apró, 
barátságtalan kicsiny házak küszöbén 
már nem hajtja meg fejét, nem is veszi 
észre olt a sötét otthonuk zugában a 
bölcsőkben ringatott szenvedést. Olt 
szomjazzák leginkább a szeretetet, az 
emberi szív könyörületet, ahol szeretet 
az egész világ. A bölcső mellett. A gyári 
niunkásuő, a napszámosnó, a városvégi 
s falusi család féltékeny szeretettel őr-
ködik csecsemőjének álmai fölött, de 
ezt a szeretetet senki sem irányítja, ez 
a szeretet egyűgvű, tudatlan ösztönszerű. 
Csoda-e, ha a bölcsők melege oly hamar 
kihűl, ha a bölcső méreteiről kell leg-
töbször kis koporsót csináltatni 7 Csoda-e, 

hogy a szegényes bölcsők egészségtelen 
rongyai közül ha felnő is a nemzedék, 
szánalmas, vézna ivadékban csenevé-
szik el. 

• Nagy keserűség miatt horgasztják 
az emberbarátok fejüket. A társadalmi 
jótékonyság milliókkal adóztatja meg 
évenként önkénytesen magát, nem hiú-
ságból, nem tetszclgésből, bárha néha 
kissé tulUangos is propagandája, de haza-
szeretetből, a tiszta niAigyar rassz meg-
mentésének energiájából s mégis pusz-
tulunk veszünk. A nemzet vérének ütőere 
legtöbbször a bölcsőkben csendesül el. 
A védekezés, a szeretet ébersége úgy-
szólván mindenünnen elkergette a halált, 
csak a bölcsők mellől nem. Innen lopja 
ki a legkönnyebben az életet, mert 
semmivel sem társuf eredményesebb 
munkára a Mors Imperátor, mint az 
anyai szeretet félszegségeivel, oktalan-
ságaival. 

A legutóbbi statisztika szerint 1Ü07-
ben ()4ü.0üo gyermek, született Magyar-
országon. (>34.000 élve, 12.000 holtan 
jött a világra. Ö34.00U gyermek közül 
7500 meghalt e g v n a ^ s korában, 20.000 
egy hetes korában, 35.000 egy hónapos 
korában, 160.000 egy éves korában, 
231.0 0 kél éves korában. S hogy a 
megmaradt gyermekekből 7 éves koru-
kig mennyi él, arra még szomorúbb a 
statisztika. 

Az egy éven aluli gyermekhalandó-
ság tekintetében mindjárt Oroszország 
ulán következünk. Mily rettenetes mon-
dás az. És még sincs benne újságírói 
nagyítás. 

Anyák, asszonyok, jószívű úrhöl-
gyek a bölcső védelmére siessetek ! 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Valami ostoba ember azt mondta egy-

szer, hogy maholnap a farsang se lesz más, 
mint az unalmas egyhangúság. Hogy a tisz-
telt úr, miben és mennyiben találta fején a 
szöget kitűnik abból, hogy például az idei 
farsang csnk ugy hemzseg a sok jó tékony-
célúnak nevezett mulatságtól. 

Következik ebből a tényből, hogy az a 
tisztelt úri ember nem is volt olyan végtelen 
ostoba. Sőt az a sületlenségnek tetsző mon-
dás tiszta szinigaz. 

Gondolkodjanak kérem rajta, ki fogják 
találni. 

* 

Valami olyan dolog tűnt föl nekem, 
amire egy zsidó anekdota jut az eszembe. 

— Khóbi, miért dicsekeded the ma-
gadat, had j olejan jól viszi magát a dalgad. 

— Nű, hát szamár vagyolsz, ha nem 
thodod. Dicsekliedem magamat, hodj a jó 
barátom örüljön, az enyém ellenség pedig 
pukkadjon meg HZ üvé dühibe. 

A világért sem merem elárulni, hogy 
mi az a dolog. 

A viec ócska és rossz. S amiről szól, az 
meg új és komisz. 

Hát kvittek vagyuuk. 
* 

A hétfői közgyűlést nem hagyhatom 
említés nélkül. Végtelenül visszatetsző ugyan 
a kép amelyet festhetek róla. Jobbadán nem 
is kép az, hanem egyenesen torz képe a 
viszonyoknak. 

A személyeskedés, üres fecsegések, nagy 
hangon kikiabált éretlen rágalmazások zava-
ros tömkelege. 

Bizony mondom, hogy elkeseredik az 
ember. 

Tulajdonképen azért van a képviselő-
testület, hogy örökké szenyest mosson, rágal-
makat hallgasson? 

• 
Olvasom egyik fölvidéki újságban, hogy 

Sarkadon tejszövetkezet alakult, amely a tea 

A „ S Z E N I E ö i LAP" TÁRCA,X 
Hétköznapi dolgok. 

Irta és a Ref. Körben f. hó 7-én felolvas!« Minat L * « « l ó . 

2-ik közlemény. 

Jelszók röpködnek a levegőben. 
Eltagadhatlanul szépek. Nemes eszmék 

megvalósulását kivánók. 
A jelszavakat fölkapja a társadalom. 
A szónok szavai hatalmának varázs 

erejével, az iró agya ragyogó fantáziájának 
fényes képeivel elragadja a tömeget s az 
megy a jelszó után. Cél van. Megvívni a 
küzdelmet : váljék valóra a nemes eszme, 
öltsön testei a hirdetett ige. Kemény is terem 
bőven. Hiszen az emberiség nem tud soha 
akkorát és annyit csalódni, hogy lejke ne 
volna ter mékeny talaj uj reményeknek. 
Hiába omlanak össze az emberi lélekben a 
hasztalan vágyak, a dőre álmok kártya várai, 
hiába foszlanak szerte a hiu ábrándok mint 
a puszta délibábjának csillogó képei az em-
beriség utána indul a csábitó jelszavak nem 
ritkán alig, vagy egyáltalán nem értett zűr-
zavaros tömkelegének s a lehetetlenséggel 

szemben sem áll meg. Lángra lobbanak a 
kihamvadt remények feketedő üszkei; hátha 
. . . taláu mégis. 

Pedig nein. 
A rideg, a parancsoló nem, a mi végül 

mégis csak megállít. 
Csöppnyi valóság, csöppnyi lehetőség 

nem volt. Tudni érezni kellene. De nem. A 
bukás nyomán a keserűség s nem a kijóza-
nodás fakad. Egy ujabb támpontja a meg-
elégedetlenségnek. 

Hogyan is lehetnénk hát megelége-
dettek ? 

II. 
Minden ember egyenlő. 
Hirdetjük, hisszük és valljuk. 
Ezt mondja a törvény is, amely egy 

mértékkel oszl igazságot a hatalmasnak és 
gyengőnek, a dúsgazdagnak és koldusnak. 

Hirdetjük hisszük és valljak. 
l)e miért ? 
Nem azért, mert az egyenlőségben valami 

természetes igazságot találunk. Nem. Ezt a 
iiölcselkedőknek hagyjuk. Azok rágódjanak 
ilyesmin. Mi hirdetjük és valljuk az egyenlő-
séget ; mert az egyenlőség nyújt módot arra, 
hogy többnek látszunk, mint atnennyik va-

gyunk. Nagy — de igaz mondás : Az egyen-
lőség hite és vallása biztositja az egyenlőt-
lenséget. í. 

Mosolyogva, fejcsóválva hallja ezt az 
ember. Pedig igaz. Hiszen, amidőn a legne-
mesebb hévvel hirdetjük az egyenlőséget ép 
akkor nem vesszük észre, hogy valóságos 
természetfölötti gyönyörűséggel boncoljuk a 
társadalmat osztályokra, részekre, szinte a 
mákszemnél kisebb izekre. 

Ez ur, az paraszt, amaz cseléd. Ez ha -
talmas. ez senki. Ez mágnás, ez hivatalnok, 
ez földmives, ez iparos, ez munkás. Ez refor-
mátus, az katolikus, amaz zsidó. 

De nem elég ám! Dehogy elég. 
Még az egyrendűeket is szét tagoljuk 

egymást gyűlölő, egymást lenéző, vagy egy-
másra irigy részekre, izekre. Egyetlen jobb 
kabát, egy fényesebbre kefélt cipő elegendő 
arra, hogy keresztül nézzünk a másikon : én 
több vagyok, miut te. 

lielefájdulna tán a lelkünk, ha ezt az 
észrevételt elmulasztanók. De nem is mu-
lasztjuk el. Dehogy mulasztjuk Szinte hizlal 
bennünket egy pillanatra ez a tudat. De csak 
pillanatra. 

(Folyt kftv,) 



v a j a t egyenesen a ködös Albion büszke fő-
városába Londonba szállítja. 

Erre ugyan mi legyintünk a kezünkkel; 
de ha meghalljuk, hogy a tejszövetkezet a 
kis felvidéki faluban évenként 250—'300.000 
korona forgalmat tud csinálni, hát egy kissé 
kitágítjuk pupilláinkat. 

' Igáz azután, hogy ezzel vége is van. 
Ha jól tudom pedig Szentesen is' volt 

arról szó, hogy jó volna egy ilyen szövetke- , 
zetet létrehozni. 

Szó volt róla. Azután jött egy pont. 
Vastag fekefe pont. 
De ugyan miről ne lett volna már szó 

Szentesen és ugyan tniböl lett már valami 
Szentesen?! 
Vtj* *h" * 

Ugyan kérem vegyenek annyi fáradsá-
got a bárom előbbi krónikát gondolják végig. 

: Ugy-e csak eltalálják, hogy miért jön 
nálunk minden érdemes dolog esetén a szó 
Után a vastag fekete pont ? 

Ugy-ó eltalálják ? 
" Barázda. 

yjQQNSÁQQK. 
— Hétfőn az utolsó nap, mikor még 

kamat nélkül lehet az első negyedévi 
adót befizetni. 

— A szentesi vörös kereszt egy le t Szer-
dán délután megalakult Szentesen dr. Cicat-
ricis Lajos alispán kezdeményezésére a vörös-
kereszt egylet szentesi fiókja. Az egyesület 
elnöknője: Gaál Sándorné, elnöke pedig dr 
Cieatricis Lajos alispán lett. Választmányi 
tagok lettek: Cicatricis Lajosné, Fekete Már-
tonné, Katkics Gyuláné, Kiss Gáborné, MátéíTy 
Fcrencné, Nagy Ferenené, Nagy Sándorné, 
özv. Podhraszky Ferenené, Pollák Sándorné, 
Purjesz Jánosné, Stainmer Béláné, özv. Stam-
mer Lászlóné, Vecseri Miklósné és Zsoldos 
Ferenené; — Bánfalvi Lajos, Bugyi Antal, 
Derzsi K. Ferenc, Kiss Gábor, László Vilmos, 
Mátéffy Ferenc, Metzger Ede, Pollák Sándor, 
Rimely Dezső. 

— Biróválasztás Csongrádon. A cson-
grádi brróválasztást a vármegye téli közgyű-
lése tudvalevően megsemmisítette. Az uj biró-
választás tegnap zajlott le s az eredménye 
az, hogy Nagypál Imrét választották meg 
59ü szavazattal Dragon Károly 15 és Borbás 
József 130 szavazatával szemben. Borbás a 
választás folyamán visszalépett. Érdekes, 
hogy a csongrádi szociálisták a 48-as párttal 
együtt Nagypál Imre mellett tömörültek. 

— Felolvasások a református körben. 
A reform, kör f. hó 14-én tartja ezidei 12-ik 
felolvasó estélyét. A központon d. u. 4 órakor 
felolvasnak: Dr. Lakos Imre és Kocsis J. s. 
lelkész. A felolvasások között és után Unter-
mtüler Ernő gramofonon mutat be több 
ajsbbb zenedarabot. A felsőpárton d. u 5 
órakor Papp Lajos körlelkész folytatja a szen-
tesi ref. egyház történetéről szóló felolvasását 
é> Papp Lajosné polgári leányiskolái igaz-
gatónő működnek kötre felolvasással. 

— Szomaházi és Nagy Endre. A Máv. 
vasúti kocsijaiban elhelyezett automata könyv-
tár kiadásában ismét két kitűnő füzet jelént 
meg. Az egyik Szomaházy »Befejezetlen ka-
land« cimű kötete, a másik pedig Nagy Endre 
humoros könyve, melynek »Márton lovag« a 
cime. Egy kötet ára 20 fillér és a »Mozgó 
könyvtár« kiadványai kaphatók minden 
könyvkereskedésben. A »Mozgó könyvtár« 
január 1-től évi előfizetést nyitott és 5 korona 
beküldése ellenében, havonta 2 uj kötetet 
küld bérmentve az előfizetőknek Előfizetések 
a Mozgó könyvtár kiadóhivatalába Budapest 
f^lvány-utca 2 küldendők. 

— Rablás Zalotán A zalotai gátőr jelen-
tést tftt a rendőrségen, hogy az elmúlt éjjel 
a Körösön az állami lakhajót kirabolták. A 
rendőrség a nyomozást megindította. 

— Kik pályáztak? A Virágh Ede elha-
lálozásával megüresedett központi irattáros, 
áüásra eddig három pályázat érkezett be. 
Pályáztak: Gálfy Sándor lapunk telelos szer-
kesztője, Práznovszky Zsigmond írnok és 
Beliczay Viktor rendőrségi napidíjas. 

— Bajok a bökényl kompnál. A ren-
dőrséghez panaszok érkeztek affelől, hogy a 
bökényi komp felszerelései hiányosak s a 
kompon való közlekedés életveszéllyel jár. 
A rendőrség a kompot nyomban megvizs-
gálta s a városi tanácshoz előterjesztést tett 
a hiányok azonnali pótlása iránt. 

— Utazási kedvezmény az O. M. K E- tag; 
jainak. Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés tagjai az idén is kedvezményes 
jegyekkel utazhatnak a Dunagőzhajózási 
Társaság hajóin. Az 0. M. K. E. tagjai ugyanis 
ha másodosztályú jegyet váltanak, ennek 
felmutatásával már az első osztályban utaz-
hatnak. A Dunagőzhajózási Társaság ezt a 
kedvezményt a dévény-orsovai é* a tiszai 
vonalakra, továbbá a magyarországi hajóál-
lomásokról Belgrád, Sabac és Öbrenovácz 
állomásokra engedélyezte az 0 . M K E. tag-
jainak. A sürün járó-kelő kereskedőknek és 
iparosoknak igen értékes ez a kedvezmény, 
mert aránylag csekély kiadás mellett is biz-
tosítja a szükséges uti kényelmet. De a Tár-
saság se jár rosszul előzékenységével, mert 
hiszen a kereskedők és iparosok rendszerint 
Üzleti utakban járnak, amelynek eredménye-
képen annál jelentékenyebb áruforgalom is 
fejlődik, amelyet ismét csak a forgalmi vál-
lalatok bonyolítanak le. 

— Farsangi báJ A szentesi I-ső függet-
lenségi és 48-as népkör saját helyiségében, 
február hó 21-én farsang vasárnapján egy-
harmad részben szegény iskolás gyermekek 
felruházására, a helybeli első magyar zene-
kar közreműködése mellett táncvigalmat 
rendez. 

— Hordó jelző hivatal Szentesen. A 
mértékhilelesilés államosítása folytán a Szen-
tes városi mértékhitelesítő hivatal is meg-
szűnt. A város kérelmezte, hogy hordó jelző 
hivatal állítassék föl. Az alispán most arról 
értesíti a polgármestert, hogy a város kérel-
mét a kereskedelmi kormányhoz pártolóan 
terjesztette föl. 

— Egy kis fiu balesete. Varga Gáborné 
IV. Huszár-utca 27 szám alatti lakos gondo-
zásában van Dobos András nevű 2 éves kis 
fíu. András úrfi, hogy hogy nem beleesett 
egy tálba, amely forró levessel volt tele. A 
gyermek égési sebeket szenvedett ugyan; de 
a gyors orvosi segély minden komoly vesze-
delemtől megmentette. 

— Nem volt betörés. Spitzer Adolf ke-
reskedő följelentést tett a rendőrségen, hogy 
üzletét ismeretlen tettes szerdáról csütörtökre 
menő éjjel felnyitotta, más szóval, hogy 
valaki betört az fizletbe. A rendőri vizsgálat 
azonban arra az eredményre jutott, hogy 
nem tört be senki a boltba. Nem vittek el 
raéft egy gyufa szálat sem, sőt a nyitott Dók-
ban levő néhány korona apró pénz is ott 
maradt. Bizonyára véletlenül nem zárták be 
a boltot. £z az egész betörés. 

— A síkos Járdák ellen. A rendőrség, 
ugy látszik okulva a multak tapasztalatain, 
figyelmeztetést bocsátott ki, amelyben föl-
hívja a háztulajdonosokat a járdák tisztán-
tartására, illetve a síkos járdák behintésére. 
A figyelmeztetés 4—20 koronáig terjedő bir-
sággal fenyegeti azokat, akik a járdákat tisz-
tán nem tartják, illetve a síkosság ellen be 
nem hintik. 

— Oyógyithatlan betegség. Gyógyítha-
tatlan betegségben szenved régebbi idő óta 
Hidas Mátyás Sáfrán Mihály-utca 93 szán 
alatti öreg földmives Nyavalyája nagyon el-
keríthette, mert pénteken délelőtt öngyilkos-
sági kísérletet követett el kenyérvágó késsel 
akarta elmetszeni torkát. Hozzátartozói el-
vették tőle ugyan a kést; de ekkorára már 
sulvos sebet ejtett magán. A vármegyei köz-
kórházba szállították. 

— Az epilepszia (nyavalyatörés) gyógyí-
tása. A vthf J'íeljtiválóbb orvosai szüntelenül 
Áradoznak * és kutatnak ujabb és ujabb 
gyógymódok itfkn az emberiségre súlyoi 
átokként ndjiezedő betegségek ellen. E be-
tegségek talán legborzal inasa bbika az Epi. 
lepszia. ĵ V bajban szenvedőknek vigaszul 
szolgálhat azon értesülésünk, mely szeriül 
egy magyar orvos e betegség ellen uj és 
hatékony módszert, — fimety már külföldön 
is méltó elismerésben részesült, — alkalmaz 
gyógysikerrel. Ez orvos a Budapesten,'Nagy-
korona-utca 18 sz. alatt lakó dr. Szabó tí. 
Sándor, ki készzéggel nyújt fölvilágosítást 
mindazoknak, kik gyúgyitó módszeré segé-
lyévei e súlyos bajtól szabagulni óhajtanak. 

— Halál ebéd közben. Józsa János 
Mentő utcai lakost pénteken délben Kenyeres 
Rafael vendéglőjében ebéd közben szívszél-
hűdés érte. A szerencsétlen ember nyombau 
meghalt. 

— Érdekes könyv jelent m?g címe 
Életűnk és nemünk. Irta Atzlányi Dezső. (k 
munka címlapján azt hirdet^' 'hogy megol-
dotta az összCs nemi problémákat és Vz^k 
között az oly fontos és érdeket kérdést: a 
fiu vagy leány kérdését. A szerző Állítása 
szerint az tisztán számadatok alapián teljes 
bizonysággal előre meghatározható, hogy 
mikor születik az anyának fiu- vapy leány-
gyermeke. Á szerző óriási horderejűnek tartja 
felfedezését, mert ügy véli, hogy az egéfcz 
társadalom a jövőben ezeknek az elveknek 
alapján helyesen fogja a férfiak és nők egy-
máshoz való számarányát meghatározni. 
Ezenkívül még több érdekes tételt magyaráz 
a szerző, felmenti az összes szexuális vád-
lottakat, az öreg korukban szerelemre gyilló-
kat, stb. s minden állitásnál bizonyítékokra 
hivatkozik. A szerző munkáját nem száraz 

1 tudományos hangon, hanem élvezhető érde-
kes modorban adja elő. A munka ára 5 ko-
rona kapható minden könyvkereskedésben, 
vagy a pénz előzetes beküldése ellenében 
bérmentve küldi meg a »Modern Irodalom« 
kiadóhivatala, Budapest, VII. ltákóczi-ut 85. 

— lparalapitási ügyekben felvilágosí-
tással, tanácscsal, tervekkel és költségvetéssel 
szolgál, erő és munkagépeket, szerszámokat 
kenőanyagot és technikai cikkeket ajánl a 
Műszaki világ technikai és ipiri hirplaptudo-
sitó szerkesztője. Bojár Sándor igazgató, 
Budapest VI. Vácikörut 3'. Telefon: 

Nyilttér.f) 
Folyó hó 7-én a Szentesi Lapban papy-

tiszteletű Futó Zoltán úrhoz Intézett »NyUt 
kérdés«-re érdemleges választ nem kaptam. 

E helyett e lap f. hó t l - tki számában 
Futó Zoltán ur kijelenti, hogy 6 ez ügyben 
teljesen ártatlan, eszel szemben kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy Ő a ref. kör igazga-
tóságának minden gyűlésén elnökölt, a Kör-
rel kötött szerződésemet ő irta aiá • a köz-
tem és a kör között felmer&U pere* ügyben 
a Szentesi Kir. Járásbíróságnál ő mint érde-
kelt fél, tett oly vallomást, melyet ép, a ki 
nem hirdetem, csak hiszem az Istent, az ő 
helyzetében nem tettem volna, és e i nekem 
1200 koronába került. 

Szentes, 1909. február 13. 

n m 

Közgazdaság. 
Piaci á r a k : 

Buza mm ja 12 frt 12 frt. 60 kr. 
Árpa inmja 8 frt. 30- 50 kr.' 
Zab minja 8 frt. 30 kr. 
Kukorica mm ja 7 frt. 50 - 60 kr. 
Sertés kilója 5 6 - 5 8 kr. 
Szalonna 60 -6i) kr. 

•K rovatban köi löttakért nem vállal f«l«16M4|»* 
• • • rkMitO 



13. szám 
SZENTESI LAP 8. o1d%l 

ftJ„,inAO , S i c itt* város tanácsától. 
846/1909. szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 98/1908 sz. 

határozatában a Bartha-féle alapitványi 
földön cselédlakás építését határozván 
el, ennek megépítésére a belügyminisz-
ter által 83000/1907. szám alatt kibocsáj-
tott közszállitási szabályrendelet értel-
mében nyilvános egységáras pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazon képesített 
és önálló kőműves és ácsiparosokat, 
kik ezen cselédlakás megépítését elnyerni 
óhajtják, hogy lepecsételt borítékba zárt, 
1 koronás bélyeggel ellátott „N. N. aján-
lata a Bartha-féle alapitványi földön 
építendő cselédlakásra" ,címzésű pályá-
zatokat,melyhez 200 korona készpénz, 
vagy ovadékképes értékpapír bánatpénz-
nek a városi letét — pénztárba történt 
befizetését igazoló nyugta csatolandó 
1909 évi február hó 27-ik napjának dél-
előtt 10 órájáig a közponliiktató hivatalba 
adják be. 

Az ajánlatok ugyanezen napon dél- j 
előtt 11 ó r a k o r a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban nyilvánosan fognak felbon-
tatni. 

Ajánlat csak az összes munkanemre 
együttesen tehető. 

Részletes költségvetés, terv és felté-
telek a gazdasági tanácsnoknál hivatalos 
órák alatt betckinthetök. A későn vagy 
távirati uton érkezett vagy feltételeknek 
meg nem telelő ajánlat figyelembe nem 
tog vétetni. 

A képviselőtestület tekintet nél-
kül a beérkezett pályázatokban kitett 
árakra a szabad választás jogát fentartja 
magának. 

A pályázó tartozik ajánlatában meg-
említeni, hogy a tervet, költségvetést 
és a feltételeket ismeri. 

Kelt Szentes város Tanácsának 190^ 
évi január hó 28-án tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy 
I olgárrre« e* 

431/1909 sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város szolgálatában álló 

rendőrlegénység, szolga személyzet és 
mezőőr legénység részére 1U09 évben 
szükséges ruházat beszerzésére a városi 
tanácsnak fenti számú határozata alap-
ján zárt írásbeli versenytárgyalást hir-
detek. 

Felhívom mindazon önálló iparoso-
kat, kik a szállítást elnyerni óhajtják, 
hogv az 1 koronás bélyeggel ellátott, 
lepecsételt borítékba zárt, ,N. N. aján-
lata Szentes város alkalmazottai ruhá-
zatának szállítására" címzéssel ellátott 
ajánlatukat, melyhez az ajánlat végösz-
szegének megfelelő 5% készpénz vagy 
ovadékképes értékpapír óvadék az aláirt 
versenytárgyalási feltétel és ruházat le-
írás csatolandó, nemkülönben csato-
landó azon anyag mintája is, melyből 
ajánlattevő a ruházatot készíteni szán-
dékozik — 1909. évi február hó 22-ik 
napjának délelőtt 11 órájáig adják be. 

Az ajánlat egységárak kitüntetésével 
készítendő. 

A beadott ajánlatok ugyanezen a 
napon délután 2 órakor a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban nyilvánosan fog-
nak felbontatni. 

Ajánlat kizárólag hazai gyártmányú 
szövet, vászon és bőrből készítendő 
ruházatra lehető és pedig ugy az összes 
ruházat és lábbeli mint külön a rendőr-
legénység, külön a szolga személyzet és 
külön a mezóőrlegénység részére szük-
séges ruházat és lábbeli szállítására. 

A részletes fellételek, továbbá a 
szükséglet mennyiségét és milyenségét 
feltüntető kimutatás a gazdasági tanács-
noknál — helybelieknek díjtalanul, vidé-
kieknek válaszbélyeg ellenében — be-
szerezhetők. 

A beérkezeti ajánlatok között — 
tekintet nélkül az ajánlatban kitett 
árakra, a tanács szabadon választ. 

A későn vagy távirati uton érkezett 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Szentes, 1909. évi január hó 14-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc, 
polgármeiter 

Csongrádvármegye alispánjától. 

854/alisp. 1909. sz. 

Hirdetmény. 
A Szentes r. t. városnál üresedés-

ben lévő központi irattárosi állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és felhívom az 
ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy a 
választhatóságukat igazoló okmányokkal 
felszerelt pályázati kérvényeiket f. évi 
február hó 27-ik napjának |d. u. 5 órá-
jáig hozzám nyújtsák be. 

A betöltendő irattárosi állás java-
dalma: 1300 korona törzsfizetés és 260 
korona lakbér; igazolandó elméleti kép-
zettség 4 gvmnasiumi (polgári, reál, 
katonai stb.) osztály sikeres elvégzése. 

Szentes, 190i>. évi február hó 5-én. 
Dr CicaIncis, 

alispán 

SZaul. 

Hirdetmény. 
Szentes város részére az 1909. évi 

március hó 31-ig hat évre szükséges hat 
elő fogat biztosítására pályázatot zárt írás-
beli és nyilvános versenytárgyalást hir-
detek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen élő-
fogat előállítására vállalkozni óhajtanak 
hogy lepecsételt borítékba zárt, 1 koro-
nás bélyeggel ellátott ajánlatokat az 1909 
évi február hó 18 napjának délelőtt 10 
órájáig a központi iktató hivatalba adják 
be, a mikor is az ajánlatok a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban nyilvánosan fel 
fognak bontatni. 

Az elő foga tozás biztosítására 1909 
évi február hó 18-ik napjának délelőttjén 
nyilvános szóbeli versenytárgyalás is fog 
tartatni, a zárt ajánlatok a nyilvános 
versenytárgyalás befejezése után lógnak 
felbontatni. 

Ajánlat tehető ugy az egész hat 
előfogat, mint abból három elófogat 
előállítására is. 

Pályázat csakis a gazdasági tanács-

noknál ingyen beszerezhető ajánlati iven 
tehető. A hat előfogatra tett ajánlathoz 
1000 korona, a háromra tetthez 500 kor. 
készpénz vagy ovadékképes értékpapír 
bánatpénz csatolandó. 

Nem ajánlati iven tett, későn érkezett 
vagy a megállapított feltételek módosí-
tásának kikötése mellett tett ajánlat, ugy 
szintén az utóajánlat figyelembe nem 
fog vétetni. 

Részletes feltételek hiva,talos órák 
alatt a gazdasági tanácsnoknál betekinJL-
hetők. 

Kelt Szentes város Tanácsának X^QP 
évi január hó 28-áir tartott üléséből. 

Dr. Mátéf fy , 
polgárn*«ter. 

Szentes város polgármesterétől. 

956/1909 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város belterületén ujouan 

építendő járdák és átereszek épitésénqt 
valamint a meglévők javításának Í90y 
évi március hó 1-től, 1909. évi decem-
ber hó 31-ig leendő biztosítása céljából 
zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetek. 

Felhívom mindazon önállő szentesa 
iparosokat, kik ezen munkálatokat el-
nyerni óhajtják, hogv egy koronás 
bélyeggel ellátott, lepecsételt boritékbp 
zárt, a városi tanásshoz címzett ajánlatu-
kat melyhez 100 korona készpénz, vagy 
óvadék képes értékpapírnak a városi 
letétpénztárba történt befizetését igazol j 
nyugta csatolandó 1909 évi február h^ 
27-ik napjának délelőtt t i órájáig a 
központi iktató hivatalba adják be, a 
mikor is az ajánlatok a gazdasági tanács-
noki hivatalban nyilvánosan felbontatlak. 

Részletes feltételek a gazdasági t a a 
hivatalos órák alatt betekinthető. 

A feltételeknek meg nem felelőt, 
avagy későn érkezett ajánlatok nen> 
vétetnek figyelembe. 

A bet* r keze tt ajánlatok között tekin-
tet nélUü. az árakra a szabad választáf 
jogát a városi tanács fentartja magának. 

Szentesen, 1909 évi február hó i 
napján. 

M a g y a r 
9214 h. poljpjmester. 

Értesí tés . 
A „ S z e n t e s i Kölcsönös Segélyzö 

Szövetkezet* üzletrészes tagjai értesitr 
tetnek, hogy a f. é. február hó 14-ikéif 
hirdetett közgyűlés határozatképesség* 
és az 1908-ik évi zárszámadás jóvá-
hagyása esetében az 1906-ik évbep jegy r 

zett üzletrészek értéke, iizletrészenkli 
69 korona, /. é. február hó lú-Án 
23-án délután 1 órától 5 óráiq% a késő 
ben jelentkezőké pedig csak hétfői nup< 
kon a hivatalos órák alatt fog kifizet-
tetni. A f. é. február 23-ától számítandó 
egy év alatt fel nem vett üzletrész vag r 
annak bármely része az alapszabályo : 
11-ik szakasza értelmében a szövetke* t 
tulajdonává válik. 

Szentes 1909 évi febr. ljl. 
B a l á z s o v i t s Norbecf , 

9215 igazgató. 



1. oldal 

TÚRÓGYÁRA LOSONC 

I. rendű különleges friss csemege túró 1 Korona 
I . „ vajpuha liptói turó 9 0 f i l lér 
I. M kemény vágó túró , 8 0 H 

11« M ff tt ii i • • • • 170 H 
Kitűnő érett , munkás-turó 5 0 „ 

kilogrammonként 
5 , 1 0 , 2 0 , 3 5 és 5 0 ki logrammos bódonökben. 

Megrendelések a fönti címre küldendők es 
mindig a beerkezes napján intéztetnek el. 

• • 
KITÜNTETVE 

• 
Mezőgazdasági Orsz. Kiállítás Szeged 1889. 
Mezőgazdasági Orsz. Kiállítás Pozsony 1902. 

S z é p e - f é l e 
derekegyház oldali 42 hold tanyaföld 
eladó. Bővebb értesítést ad: Szabó Lajos 
ref. tanító III. k. Sarkadi Nagy Antal 

utca 16 sz. 3—3 

K i a d ó l a k á í « . 
Kossuth-utca 25 sz. háznál egy 

padolt szobás lakás a hozzátartozó mel-
lékhelyiségekkel Szent György naptól 
kiadó. Értekezni lehet a fenti szám 
alatt. 

SZENTESI LAP 

I n s r v t ' H c 

13. szám 

M o K ^ é l ' é i i í S iég* 
A Petőfi-Szálloda kávéházi helyiségben 

j jan. 23-tól,szombattól kezdve 

! | I I I i I I f l € k I I t ' X l O 
J a közönség szórakoztatására 

mozgófényké p-eló'adást 

K O H N J Ó Z S E F = I 
rendezek, a Belépő-dij nincs. 
Változatos, érdekes képek, pon-
tos kiszolgálás. — Tisztelettel: 

P i r i t l i y M ú t y á * 
a lVloli MZIUIKIII B É R L Ö J « ' 

OíM!© 

y m m m 

V I SÍ I U O l i 

növények, pálmák, stb. 
jutányosán kaphatók 

Tóbiás Káro l j 
városi főkertésznél. 

i 
K i a i l ó l a k á s . 

A helybeli református egyház piactéri 
bérházában levő s étidig Sinóros Szabó Sán-
dor ügyvéd ur állal haszonbérelt lakás folyó 
évi április hó 24-ik napjától kezdődőleg 
haszonbérbe kiadatik. A lakás áll három 
utcai és egy udvari szobából, előszobából s 
a szükséges mellékhelyiségekből. Bővebb ér-
lesilést a lakásra vonatkozolag a gondnoki 
hivatal ad. 

S/entes, 1(.H><>. február 
Zolnay Károly 

főgondnok 

Eladó vayy kiadó ház. 
Farkas Mihály-utca (i sz. a. ház eladó 

vagv akár az egész ház, akár annak 
lobi) lakás része haszonbérbe kiadó. 
Lrlekezni lehet Kui<> Zoltán refomátus 
lelkésznél. tgi* 

8 i I n a i é l a k á s . 
Tóth József-utca 58 szám alatt 

3 szobás lakás kiadó. Értekezni lehet 
Halász Szabó Dániellel Petőfi szállóban. 

MOTOR! 
: GAZDÁK : 

F I G Y E L M E B E ! MOTOR! 
Vevőinket a 
motor keze-

létébe 
INGYEN 
betanítjuk. 

Járgényos 
göz gé pké sz -
letek ese t l eg 
c s e r é b e 
v é t e t n e k . 

A valódi Kállai-féle 

„Glória" benzinmotorok és m o t o r c s é p l ü k é s z l e t e k ; l - C n a k 

Aki tehát igazán minden tekintetben legmegfe le lőbb, könnyű kezelésű és 
o l c i ó motort akar beszerezni, forduljon bizalo mai e szakértő céghez 

K Á L L A I m o t o r t e l e p e 
Pontos cini: BUDAPEST, VI., Nagymező utca 43. 
Tiljss jó tá l lás kitűnő működésért. Részletf izetési kedvezmony 3 5 évre. 

Minden gazda kérjen árjegyzéket. 

A 
V f 
í ) 
f * 

mm 
(Era) 

V f 0s 'S 
X f 

LEGNÜQYQBBSZQLŰOLTyÁNYISKDUV 
AZ AliAMI FELÜGYELET MEItETT LÉTE5ÜLT 

MILLENNIUM 
TELEP 
HASYfiSZ 
TORONTÁL M. 

TERJEDELME 500 KAT.HOID 
Kt5ZLET SOM MILLIÓ 
ÁfyEGYZÉK INGYEN 

MIUENNIUMTELEPENVFJTEM MiUENNIUMTELEPEN VETTEM 

1 1 i i T i ~v~r 
NévjegyeK 

Gyászjelentések 
LaKodalmi es ball meghívók, 

a 1 legjutányosabb arakért Készittetnek : 

V f l J b f l B Á L I N T U T Ó b f l V f l J b f l B Á L I N T U T Ó b f l 

KÖNYVNYOnDÁJÁBflN 
1 ! SZENTES | i 1 

REF. BÉRMrtZ. | I í r i i 
REF. BÉRMrtZ. | 

1 1 L i i 
Nyomatott Vajda Uálmt utódáuál SstnU» IfeUt 




