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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 
Egy l a p p é l d á n y á r a 2 f i l lér . 

S z e r k e s z t ő s é g ^ é s ' k i a d ó h i v a t a l : ^ ; 

Va jda Bál int u tóda könyvnyomdá j a Kossuth-tér*4. szám 

(ref. bérház) , ide in tézendők a ' l a po t érdeklő mindenféle 

kü ldemenyek hirdetési és e lőf izetés i jd i jak . 

Gondolatok. 
Elmúlt az ünnep. Egy szép 

nappal vagyunk egy teljes eszten-

dőre ismét szegényebbek. Mert hi-

ába — minálunk könnyen gyulád 

az ünnepi érzés, de amint az ünnep 

örömhangjai elcsöndesültek, a leg-

hétköznapibb fásultság ül rá a lel-

kekre s a lobogva égő láng hirte-

len kilobban — nem marad he-

lyette más csak fekete üszök és 

szürke hamu. 

Mi az ünnepre béke csókot 

váltunk — de az ünnep után nyom-

ban harcba kelünk egymással és 

azt hisszük, hogy ez a mi tüleke-

désünk, ez a mi veszekedésünk 

hozza meg az áldást a nemzetre és 

nem vesszük észre, hogy minden 

nemzeti előrehaladást, minden nem-

zeti erőgyűjtést épen azzal tesszük 

tönkre, hogy erőnket elfecséreljük 

az egymás közötti veszekedésre. 

Az E g y e n l ő s é g ünnepe 

volt a pénteki nap és ami ellen-

tétbe állit ma egymással bennün-

ket főként az, hogy számosabban 

vannak a parlamentben azok, akik 

az e g y e n l ő s é g ellen harcolnak 

s a nagy harcban, amely most a 

nemzet jövőjéért folyik éket vernek 

a pártok közé és a gyűlölet láng. 

ját szitják, hadd lobogjon, hadd 

csapjon föl a gyűlölet lángja egész 

az égig és perzseljen föl m indent . . 

Csudálatos. Ha a mult és jelent 

egybehasonlitjuk azt, fogjuk látni, 

hogy amig ezelőtt hatvannégyesz-

tendóvel a boldogság és az öröm 

érzése volt az, amely egybe for-

rasztotta a nemzetet: addig ma a 

nyomor és a szenvedés, az elnyo-

mat ís érzése az, amely még k'ép-

pes ;,rra, hogy együvé forrassza a 

milliókat. amely összehozz;» ennek 

• a sokat szenvedett magyar nemzet- | 

nek különféle rétegeit — s mert 

ez érzések azok, amelyek összefog- | 

laló erővel birnak szinte elképzel- ' 

hetetlen a jövendő, amely a kétes | 

homályból előnkbe tárul s meg-

rendül a lélekben a hit és a biza-

lom: vajon lehet-e még bizni a jö-

vendőben, avagy csakugyan a vég-

telen nyomor és végtelen szenve-

dés szánt keresztül a mi sorain-

kon és az fog elpusztítani . . . 

Elmúlt az ünnep Egy szép 

nappal vagyunk szegényebbek új-

fent s mikor az ünnep hangjai el-

csendesednek, akkor kezdjük csak 

érezni, hogy milyen hideg van — 

a leikeinkben. Hiába nem lehet a 

multat bele kapcsolnunk a jelenbe. 

A mult históriáját elolvassuk és a 

csudalkozás, nem a lelkesedés a mi 

a lelkeinkre hat. 

Csudalkozás azon, hogy ez a 

nemzet megélt olyan napokat, ami-

kor a t e t t vitt előre — s ma 

csak beszélünk, beszélünk . . . s 

azok, akiknek nem jogról lemon-

dani kellene, hogy egyesüljenek a 

nép millióival — csak föl kellene 

magunkhoz emelni a milliókat, azok 

nem értik azt meg, hogy a j o g 

mennél nagyobb néprétegekre ter-

jed ki, annál nagyobb annak az 

ereje. 

Nagy harc folyik most. 

A mult és a jelen mérkőznek 

a jövendőért, öreg urak harcolnak 

a megcsontosodott és megváltoztat-

hatlannak tartott állapotok fen-

maradásáért a fiatal, az előretörő ifjú 

nemzet ellen . . 

És amikor szemléljük ezt a 

harcot, akkor mcL'is föléled a re-

ménység és a hit a lelkünkben 

nincsen elveszítve semmi ! 

Nincs elveszítve, mert bár 

fásultak, hidegek vagyunk —1848 

emlékéből felénk ragyog egyetlen 

sugár és az a sugár vezet bennün-

ket a mi utunkon előre. Hiába fog 

ellenünk össze a maradiság, a ha-

talom féltés, az arisztokrata gőg: 

a jövendőt megállítani lehetet-

lenség. 

1848 március 15 nagy hagyo-

mányaiból a jogegyenlőség mégis 

valóra fog válni, a magyar nemzet 

jövendő ujabb ezredéves életének 

alapjait a jogegyenlőség megvaló-

sulása fogja lerakni: s ha ez a 

nagy eszme valóra válik, akkor 

március 15-énj u jabb évfordulói-

nak elmultával nem lesz szegé-

nyebb, de gazdagabb leend a ma-

gyar nemzet egy-egy szép nappal. 

Megoldás felé 
Előtérben a Provizórium. 

Nyugtalanságot és ijedelmet 

okozótt az osztrák miniszterelnök 

tegnapi beszéde a munkapárt és a 

vele szövetkezett ellenzéki pártok 

soraiban. Stürgkh gróf elismerte a 

véderőprovizórium lehetőségét s 

bár ezidő szerint a végleges reform 

van előtérben, nem foglalt el visz-

szautasitó álláspontot a katonai kér-

dés ideiglenes rendezésével szem-

ben. Kifejtette, hogy amennyiben a 

provizórium előfeltételei meglesz-

nek, a magyar kormánynyal egyet-

értően fog eljárni és az átmeneti 

intézkedésekről javaslat formájában 

azonnal értesiti a Heichsrathot. Az 
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osztrák minisztereinők nyilván jó l 

van informálva a döntő katonai 

körök szándékáról, terveiről, elha-

tározásáról. S ha abban az órában, 

amikor a végleges véderőreform 

felé kellett hajlitani az osztrák tör-

vényhozás szimpátiáját, jónak látta 

a provizórium kérdését is ifleg-

penditeni, — ez a kettős játék arra 

mutat, hogy maga a hadügyminisz-

ter sincs még tisztában vele, me-

lyik megoldás a j obb : a végleges 

reform-e vagy az ideiglenes rende-

zés. Ennek az alternatívának eldön-

tésése a magyar kormányválság is 

belejátszik. 

Képtelenség ezek után azt ál-

lítani, hogy illetékes helyen a pro-

vizóriumnak még csak a gondola-

tától is idegenkednek. Nagyon is 

számolni kell vele, hogy a véderő-

reform. amelyet sehogyse lehet 

keresztülhaj tani, nemsokára sutba 

kerül és a hadügyminisztérium va-

amelyik pókháló zugában várja 

reménytelen feltámadását. Ez kü-

lönben a Jnsth-párt álláspontja is 

amelyet megerősít Batthyány Ti-

vadar gróf cikke a Zeit mai szá-

mában. Batthyány a véderőreform 

elintézését lehetetlennek mondja és 

sürgeti a provizóriumot. Állást kell 

azonban foglalni az psztrák minisz-

terelnök tarthatatlan és veszedel-

mes alkotmányjogi fejtegetése ellen. 

Stürgkh szerint a tartalék dolgá-

ban tervezett magyar házhatározat-

hoz az osztrák kormánynak és tör-

vényhozásának is szava van És e 

fölfogás tűrhetetlen, mert sérti és 

degradálja a magyar állam szuve-

rénitását, amelynek két törvényes 

tényezője van csupán : a király és 

az országgyűlés. Az uj kormánynak 

energikusan vissza kell utasítani ezt 

a botrányosan merész beavatkozást. 

A Neue Freie Presse ugy a ki-

bontakozásnak kettős iránya van. 

Az egyik megoldás : a végleges véd-

erőreform, kapcsolatban a tartalé-

kos behívásának kérdésével és a 

csak mérsékelten kiterjesztett vá-

lasztójoggal. Ez a megoldás persze 

elsősorban a munkapártnak és az 

Andrássy—Apponyi-csoportnak tet-

szetős. Bizonyos, hogy Tisza Ist-

ván, Andrássy Gyula, Széli Kálmán 

és Zichy Aladár ilyen megoldás 

mellett érvelnek a király előtt. Csak-

hogy irányadó helye — mint a 

Presse jelenti — olyan megoldás 

keresnek, amely a Justh-pártot is 

kielégítené, anélkül azonban, hogv 

a ífossuth-pártot obstrukcióba kény-

szerítené. Olyan választójogi kabi-

netnek kell jönnie, amely a Justh-

pártot az obstrukció abbahagyására 

tudja bírni, másrészt a konzervatív 

elemeket nem hajtaná ellenzékbe. 

Vagyis olyan kormánynak van a 

legtöbb estélye, amelyben a Justh-

párt is megbízik s amelytől a kon-

zervatív többség se húzódozna. 

Ezzel a tervvel eddig Lukács 

László pénzügyminisztert hozták 

kapcsolatba. A Presse azonban más 

politikusokról is tud, akik hajlan-

dók granciákat nyújtani a demok-

ratikus választójog megalkotására. 

Ezek Láng Lajos báró, Návay La-

jos, Zichy János gróf és —Weker l e 

Sándor. A király és a trónörökös 

állítólag nem óhajt a munkapárt 

ellen dönteni, de viszont a konzer-

vatívok követeléseinek sem en-

HÍREK 

ged teret. 

E I S O SZENTESI KENYÉRGYÁR R. -T . 

Gazdák figyelmébe! 
K o r | i n 

j jóniinőségü métermázsánként 17 k f. 

T t t k a r i u á i i y l i N z i 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

S z e m e « t e n g e r i é s 

á r p a valamim filtrált 
mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

I M r k o r p a 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladoinknal 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentes i Kenyérgyár R. -t . 
az 1. kerület Tóth Jó-
zsef-utca 17. sz. alatti 
haz egészben, vagy 
belőle 200 [j-ol porta 
a rajta lévő épületek-
kel vagy a nélkül. — 

Ugyanott egy utcai butorzott szoba 
, kiadó. — Értekezhetni a fenti szam alatt. 

ELQQÜ 

Magyarország felöl... 
Magyarország felöl 

Enyhe szellő támadt, 

S vadvirág illattal 

Tölté e! a tájat. 

Elhozta magával 

A pacsirta dalát, 

S legelésző gulya 

Kolompjának szavát. 

Honi föld szellője 

Fürteim füröszti, 

És bennem a multak 

Emlékét ébreszti. 

Látom kis falumat 

b könvezik a szemem, 

Hontalanságomnak 

Átkát most érezem. 

Szülőföldem én már 

Nem látom meg soha, 

Leesett az égről 

Rákóczi csillaga. 

Maga bujdosó lett, 

Vezéri elestek, 

Kurucai jórészt 

Labancokká lettek. 

Koporsóm borítja 

Idegen föld hantja, 

S nem lesz, elmúlásom 

A ki elsirassa. 

Elveszek nyomtalan, 

Mint sárguló levél, 

A melyei fájáról 

Messze sodort a szél. 

Balogh Sz. Sándor. 

— A szabadság napjának ünnepe. 

A szokott fénnyel és lelkesedéssel ulte 

meg városunk közönsége a szabadság 

ünnepét. A varos utcáin mindenütt leng-

tek a nemzeti lobogók. Az általános, a 

szeretettel és lelkesedéssel teljes emlé-

kezés ünnepe március 15-ike, amelyen 

mindenki boldogan vesz részt s amely 

legalább az ünnepségek néhány percére 

elnámit minden ellenkezést és ellentétet 

A mi ünnepünk a szokott keretekben 

folyt le. Heggel a két iS-as kör és az 

öreg honvédek megkoszorúztak a Kos-

suth szobrot. Az I-ső 48-as kör koszorú-

ját Pataki Imre, a Il-ik 48-as kör ko-

szorúját pedig Sima László helyezte el 

rövid beszéd kíséretében. A református 

templonmban Futó Zoltán mondott ma-

gas szárnyalású gyönyörű szép imát, a 

romai katolikus templomban pedig a 

szeut misét dr. l i á r István papai pré-

látus — apátplébános celebrálta fényes 

segédlettel. A városi hatóság által ren-

dezett ünnepségre zsúfolásig megtelt a 

színházterem s az ünnepség szereplői 

méltóvá tették az ünnepséget a nagy 
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március nagy emlékéhez. Este minden 

társaskörben s a legtöbb vendéglőben 

bankett volt. 

— Tanfelügyelői kirendeltség. 

Gróf Zichy János vallás- és közok-

tatásügyi minisztertől leirat érkezett 

a városhoz, amely szerint a minisz-

ter a Szegedi Kir. Tanfelügyelőség 

túlterheltsége s a vármegye közok-

tatásügyi állapotaira tekintettel Szen-

tesen tanfelügyelői kirendeltséget, 

esetleg iskolalátogatói hivatalt akar 

szervezni. A szervezendő hivatal ré-

szére a várostól a miniszter hivata-

los helyiséget, annak fűtését és vilá-

gítását, valamint egy hivatalszolga 

rendelkezésre adását kéri. Fölhívja 

egyúttal a miniszter a várost, hogy 

e kérdést vegye tárgyalás alá és 

elhatározását sürgősen közölje. 

— Városok gyűlése. A magyar vá-

rosok országos kongresszusának állandó 

bizottsága Budapesten hétfőn esetleg 

folytatva kedden, ülést tart. Erre a gyű-

lésre, mint az állandó bizottság tagja, 

városunk polgármestere dr. Mátéffy Fe-

renc is felutazik. 

— Követetvám jövedelem. Az ál-

lam vasutak igazgatóságától 1410 K. 43 f. 

érkezett a városhoz, a szentesi vasútál-

lomáson folyt be kövezetvám cimén. 

— Felolvasás. A ^Katholikus Kör« 

ma d. u. fél 5 órakor tartja kilencedik 

felolvasó estélyét a következő műsorral. 

1. A nagy francia forradalom, vetített 

képekkel kísérve, felolvassa Istvancsics 

Mariska. 2. Szavalat, tartja Katkics Nó-

rika. 3 Mozgóképek, a) Északvelszi ké-

pek (látványos), b) A tanulmány (víg), 

c) Elajándékozott fehérnemű (víg), d. 

Szines mozgóképek. Jegyek előre vált-

hatók d. e. 11—12 óráig és d. e. 2 órá-

tól a kör helyiségében. 

— Táncmulatság. A szentesi első 
függetlenségi és 48-as népkör saját he-
lyiségében, Klauzál-utca 32. sz. alatt, 
Győri Sándor vendéglőjében április 7-én, 
azaz húsvét másnapján A ház alap ja-
vára a helybeli első magyar zenekar 
mellett táncvigalmat rendez, melyre a 
belépő-dij személyenként 1 kor. 20 fill. 
Kezdete este 8 órakor. 

— Világvárosi műsor. Miután a 

mult vasárnap Király Pál ismert fővá-

rosi iró a Tóth József színházban a tüdő-

szanatórium javára is tartott előadást — 

igy a Központi szálló nagy termében 

tartani szokott s a közönség által mél-

tán megkedvelt szép és tartalmas mű-

soru előadás elmaradt. Az elmaradt elő-

adás kárpótlásául Király Pál ur egy vi-

lágvárosi sláger-műsort engedett át a 

rengezőségnek, melyet vasárnap este 8 

órakor a Központi szálló nagy termé-

ben fognak előadni. A még itt soha nem 

látott szenzációs műsor 11 számból áll 

köztük több szines. A hossza 2000 méter, 

melynek leadása 2 i/,-3 órát vesz igénybe. 

Az előadás alatt a közkedvelt tambura 

zenekar játszik. A helyárak a régiek : 

páholyszék 1 korona. Ülőhely: 60 és 30 

fillér. Jegyok előre válthatók tíerger Tó-

biásnál a Központi szálló bérlőjénél. ^ 

— Ingyenes gyümölcsfanemesitési 
tanfolyam. Varga József felsőpárti re-
form. tanító felekezeti különbség nél-
kül mindenkit ingyen tanit meg a gyü-
mölcsfák oltásának különféle módjaira 
s az oltóviasz készítésére, ki nála 11. 
ker. Deák Ferenc-utca 55. sz unu iskolá-
nál minden kedden d. e. 11 órakor je-
lentkezik. — Oltóviaszkot saját előállítási 

I árban ad bárkinek 10—20 fillérért csak 
| azért, hogy a nép a régi helytelen szo-

kást, az oltásnak sárral való bekené-
' sét elhagyja. 
! 
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Anyakönyvi kivonat. 
— 1912 márc. 10—17-ig. — 

Születtek: Dallos Szilágyi Bálint, 

Bélteki Erzsébet, Vajda Mihály, Törő-

csik Margit, Feje? Sándor, Vas Erzsébet, 

Pászti József, Kun Lídia, Labádi Imre, 

Kis József, Kátai Pál József. Nagy Mária, 

Lőrincsik Franciska, Szabó János, Csákó 

József, Gera Anna, Fábián Gábor, Ke-

rekes Szilveszter, Aradi Franciska, Kor-

mány Sándor, Dobos Lajos, Sallai 

Margit. 

Eljegyzés : Orbán Ferenc Nyíri Má-

ria, Szikszó László Molnár Eszter, Fe-

kete Szűcs János Szabó Juliánná, Be-

rényi János Csákó Eszter, Doszlop Nagy 

Bálint Zanuttó Mária, Nagy Géza, Döme 

Erzsébet, Lengyel István Kriug Mária. 

Házasságot kötöttek : Fodor József 

Korsós ZsuzsáunávaJ, Kulcsár Ferenc 

Reis Juliánnával, Szilágyi Sándor Fgrai 

Eszterrel. 

Halálozás: Faragó László 12 hó-

napos, Dombai Szűcs Juliánná 78 éves, 

Mikec Ferenc 6 éves, Magyar József 

4 éves, Batka Eszter, 70 éves, Horváth 

Ágnes 8 hónapos, Seres Antal 18 éves» 

Böszörményi Sándor 58 eves, Lakatos 

Ferenc 68 éves, Vecseri Sára 70 éves, 

Farkas Jul iánná 2 hónapos, Szabics 

Gábor 3 hónapos. 

mammmmum—m^—mmmm^amm 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 

a szerk. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon rokonok, jó ba-
rátok és ismerősök kik felejt-
hetetlen jó édesanyánk, özv. 
Kiss Józ.sefné, szül. Tóth Ju-
liánná. temetésén megjelené-
sükkel fájdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak, fogadják ez-
úton is hálás köszönetünk 
nyilvánítását 

Hódmezővásárhelyről. 

Gyászoló család. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon rokonok, jó ba-
rátok és ismerősök kik felejt-
hetetlen j ó édes anyánknak 
özv. Soós Józsefné szül. Szé-
kely Mária temetésén megje-
lenésükkel fájdalmunkat eny-
híteni szívesek voltak fogad-
ják ez uton hálás köszöne-
tünk nyilvánítását. 

Szentes, 1912 március 9. 

A gyászoló család. 

Bárányi Gergelynek 
5 hold hereföldje nyári használatra ki-
adó. — Értekezni lehet I. kerület Deb^ 

receni-utca 3. sz. 

Eladó. 
Hankiss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tőkei 15 és nagynyomási 1380 négy-
szögöl szántó és 40 részlet ártéri föld. 
Munkácsi-u. 1 sz. alatti ház szintén 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. Tudako-
zódni lehet Tóth József-utca 11. és 
Kossuth-utca 6 sz. a. élelmiszer üzletbe 

Schranlcnál. 

Cseuz Kálmán 
k u n s z e n t m á r t o n i lakos 

kisasszonyhegyi szőlőtelepén 

kadarka , kövid inka, r iz l ing és vegyes -
fa jú bor, va lamint sa ját főzési i törKóiy -
és seprü -pá l inka rendes napi ár mel lett 

mindenkor kapható. :-: 

Venni szándékozók értekez-

hetnek a tulajdonossal kun-

szentmártoni lakásán. :-: 

C e m e n t l a p - ém 

h e t o i i C M i - j K y á r i Ú N ! ! ! 

Alólirottak I. ker. Bartha 
János-utca 5. szám alatt 

Cementipari gyárat 
létesítettek. — Gyártanak 
és raktáron tartanak több 
színű és mintás cement-
lapot, továbbá különböző 
méretű betoncsőveket. — 
Elvállalnak betonozáso-
kat, terrazó lerakást és 
:-: csiszolást. 

N a r k a t l y Ó N V r a n k a . 

Gsernus Lukács Imréné 
kistőkei 32 hold tanyaföldje a rajta 
levő épületekkel egvutt e l a d ó . — 
Értekezni lehet I. kerület Szemere 

Bertalan-utca 5. szám alatt. 



4. oldaL 
SZENTSEI LAP 22. szám. 

2177 1912. Értesítés 
Értesítem Szentes város birtokos 

közönségét, hogy Szentes város határá-
rának újbóli sorozása, az országos fog-
adóbizottság határozata értelmében a 
pénzügyminiszteter ur által elrendeltettek 
és a munkálat j91ü évi március hó 18-án 
•eszi kezdetét. 

Szentes, 1912 március 8. 

Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Szentes város tanácsától, 

2220/1912. sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város alkalmazottai ruha 

szükségletének szállítására pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazon szentesi 
önálló iparosokat, kik a szükséges ru-
hazat szállítását elnyerni óhajtják, hogy 
1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt 
boríték zárt ajánlatukat 1912. évi ápril. 
hó 2-ik napjának d. e. 10 órájáig a köz-
ponti iktató hivatalba adják be. 

A ruhaszállitáshoz beadandó aján-
lathoz '¿00 kor. a csizma szállításra be-
adandó ajánlathoz 200 kor. bánatpénz j 
csatolandó. 

Becsatolandó továbbá ugy a ruházat j 
mint a csizma anyag mintája. 

Ajánlat csakis a gazdasági tanács-
noknál díjtalanul beszerezhető ajánlati 
iven tehető, az elkésetten, vagy távirti 
utón érkezett, vagy nem az ajánlati 
iven tett ajánlat figyelemben nem vé-
tetik. 

A ruházatok részletes leírását fel-
tüntető »ruházati leírás« és »ruházati 
szükségleti kimutatás« gazd. tnoknál be-
szerezhető. 

Szentes város tanács fenntartja 
maganak a beérkezett ajánlatok közötti 
szabad választás jogát. 

Szentes 1912 március hó 7-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

1961-1912. 

H i r d e t m é n y . 

A városi segélyezettek között töb-
ben vannak olyanok — férfiak és nők 
— akik könnyebb munkára, házőrzésre, 
éjjeli őröknek stb. alkalmazhatók. 

Felhívom tehát mindazokat, akik 
ilyen könnyebb munkára, akár napszám, 
akár hónapszám szerint olcsóbér mel-
lett, városi segélyezettet akarnak alkal-
mazni, jelentkezzenek Vigh Mihály men-
házgondnoknál, aki a végzendő munka 
természetének megfelelőleg fogja az al-
kalmas közsegélyezetteket a jelentkezők-
nél elhelyezni. 

Szentes, 1912 március 2. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Hirdetmény 
Szentes város tulajdonát képező 

Kurca-oldalak ez évi kaszálasra a hely-
színén megtartandó nyilvános szóbeli 
árverésen azonnali készpénz fizetés mel-
lett kifognak adatni és pedig: 

Március 27-én szerdán d. e. 8 óra-
kor a szegvári határtól a Széchényi ker-
tig ugyanaznap délután 2 órakor "a Szé-
chenyi kerttől kezdve a teési határig. 

Utóajánlat nem fogadtatik cl 
Szentes, 1912 február 29-én. 

Kalpagos 

Szentes város polgármesterétől. 

1554/1912. sz. 

II inlel inciiy# 
A mezőrendőrségi törvény 50. §-aj 

értelmében a fák rügycinek fakadasa 
előtt, legkésőbb március végéig a bel-j 
sőségben, szőlőkben, gyümölcsösökben,! 
kertekben levő fák, bokrok, kártékony 
hernyóktói, hernyó fészkektől, lepke to-
jásoktól megtisztitandók, az összegyűj-
tött hernyók, hernyó fészkek, tojások 
elégetendők. 

Az irtási kötelezettség kiterjed a 
vértetűre, később jelentkező kártékony 
hernyókra és cserebogarakra. 

Mindazon birtokos, aki e rovarok 
irtását, a hernyófészkek szedését már-
cius hó végéig nem teljesiti, helyette és 
költségére ezt a városi elöljáróság vé-
gezteti, ezen felü) ellene kihágási eljá-
rás is folyamatba tétetik. 

A köztulajdonon levő gyümölcsfá-
kat, díszfákat, bokrokat, községi utakon 
levő fákat a városi tanács köteles a ro-
varoktól megtisztíttatni. Temetőkben, 
közlegelőkön, vasutak mentén, kaszá-
lók és szántóföldek körül ültettet fákat , 
a terület tulajdonosa. — Az állami és 
megyei utak mentén az irtás az utibiz-
tos feladata. 

Szentes, 1912 február hó 20-án. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

! Megérkeztek ! 
a valódi S a c k gyártmányú 

tü körekék, 
melyre a föld nem tapad js a közel na-
pokban szintén megérkeznek a világhírű 

Deering-féle 

kévekötő és 
inarokrakó 

ara tógépek. 
valamint minden 

e g j é b f s a x t f a s á g i 

g é p e k . 

Szives látogatást kér 

Gazd, Gépforga lmi Vál la lat 
Kossuth-utca 20. szám. 

Néhai Pap István 
örököseinek IV. Sáfrány Mihály-u 46. sz. 
háza örökáron eladó. — Értekezni lehet 
Pap Lajos lelkésszel III. Horváth Gyula-

utca 9. sz. alatt. 

E l a d ó 
II ker. Honvéd-utca 111 számú félportás 
ház. — Értekezni lehet: I ker. Kölcsey-

utca 4 szám alatt. 

Hirdetmény j 
Szentes város tulajdonát képező 

Tisza- és Kőröspartokon elvonuló uta-
kon termett fű ez évi kaszálásra és a 
zsupi szigetbe levő ut melletti szántó-
föld a helyszínén megtartandó nyilvános 
szóbeli árverésen készpénz fizetés mellett 
haszonbérbe fog adatni és pedig: 

F. évi április 1-én délelőtt 8 órakor 
a szegvári határnál kezdve a tiszai vas-
hidig, ugyanaznap délután 2 órakor az 
élő és holt Kőrös oldalok a bőkényi 
csárdánál 

Szentes, 1912 febr. 29. 

Kalpagos, 
K. tnok. 

K i a d ó l i á x . 
I. ker. Kurcaparti-utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. 

Értekezni ugyanott. 

Két ügyes fiu 
bádogos-tanoncnak felvétetik Báron 

Márton bádogos-mesternél. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

apró földek és libalegelők f. évi március 
20-tól december 31-ig ez évi legeltetés 
használatra a helyszínén tartandó nyil-
vános szóbeli árverésen haszonbérbe 
fog adatni és pedig a következő sor-
rendbe. 

1. F. évi március 18-án d. e. 8 óra-
kor a Szőke Mátyásné melletti vámház 
melletti terület és a szélmalom melletti 
gödör, folytatva a bürkösgat a hétház 
melletti terület és a Kátai szélmalom 
melletti gödrös terület és mentőgát, 
sápigát. 

Ugyanaz nap d. u. 2 órakor a nagy-
völgynek a keramituttól a Béke-utcáig 
terjedő része és a gyepmesteri telep 
melletti dülő. 

2. F. évi március 19-én d. e. 8 óra-
kor a kucori csárdától a vámhazigát 
mellékén és a tőkeigát a Kürti Imre 
tanyájáig. 

Ugyanaz nap d. u. 2 órakor a hosz-
szuhátigát a bőkényi csárdáig. 

3. F. évi március 20-án d. e. 8 óra-
kor a nagyvölgylaposnak a Korsós-sor 
alatti része és a református temető alatti 
része és a vasút melletti rész. 

Ugyanaz nap délután 2 órakor az 
aradi-utnak a veker csárdától a fábiáni 
határig terjedő része. 

Szentes, 1912 február 29-én 

Kalpagos Sz. Imre 
g. tnok. 

Kiss Sándor alsóréti 5 hóid 
szőlője eladó. 

Eladó föld. 
Kátai Pál András-féle Kaján 27. sz. 

alatti 66 hold 1200 négyszögöles föld 
tanvaépületekkel együtt örökáron eladó. 
Értekezhetni a helyszínen. 

Kiadó holt és eiadó főid. 
Farkas Mihály-utca 2. sz. alatti sa-

rokholt ápril 24-től kiadó. 
Csúcs Sándor örökösei szelevényi 

f)5 hold kitűnő szántóföldjük, melyben 
14 hold here, tanyaépülettel eladó. 

Ertekezhotni \ fenti /. alatt Varga 
Vieniám innal 




