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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és^kiadóhi atal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref, bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

H r 

ászflletós. 
A keresztyén világ húsvét ün-

nepét üli. A politikában nagypén-

tek éjszakája van. A keresztyén vi-

lág hangos hozsánnát zeng a halá-

lon diadalt vett Jézus Krisztusnak: 

a politikábau révedező tekintettel 

nézzük a sivár jelent, amely nem 

biztat semmi jóval s csak az a re-

ménység táplál még hittel bennün-

ket, hogy bármilyen hosszú a nagy-

péntek sötét éjszakája, j ön utánna 

húsvét napja, a föltámadás, az újjá-

születés. 

Magyarország miniszterelnöke 

szerdán egy kijelentést tett a kép-

viselőházban. Azt mondotta, hogy 

abban az esetben, ha a politikai 

helyzet nem változik, ha a parla-

ment nem lesz hajlandó a véderő 

javaslat letárgyalását biztosítani, 

akkor a nemzetre apellál, hogy a 

nemzet döntsön abban a kérdés-

ben, vájjon mit a»(ar előbb: véd-

eróreformot, avagy választói jogot. 

Nekünk tetszik ez a miniszterelnöki 

kijelentés. De csak formaszerint, 

mert a lényeget nem látjuk benne, 

azt, hogy ez a nemzetre való ap-

pellálás a nemzeti akarat igaz meg-

nyilvánitását biztosithatná. 

Mert mi a nemzet? Azoknak a 

választóknak az összessége talán, 

akik két esztendővel ezelőtt tanú-

ságot tettek arról, hogy jórészben 

eladók, akik megvásárolhatóságuk-

ról annyi kerületben tanúságot 

tettek? Ók volnának a nemzet? 

Hisszük, hogy a legelfogultabb né-

zet sem vallja őket a nemzetnek. 

A nemzet a nép millióinak egye 

teme, akik között ma számszerint 

kevesebben vannak azok, akiknek 

joguk van beleszólani a nemzet 

ügyeibe, mint 1848 előtt, a rendi 

alkotmány idején. 

Ha tehát a nemzeti akarat meg-

nyilvánulásáról, igaz megnyilvánu-

lásáról beszélünk, azl kell tisztáz-

nunk, vájjon a választópolgárok 

melyik nyomásnak engednek, an-

nak-e, amely fölülről jön és amely 

olyan bőséges kézzel szórja a pénzt 

és olyan mézédes ajakkal hinti az 

igéret szavait, avagy annak a nyo-

másnak, amely nem ad pénzt, nem 

tesz Ígéretet, amely nem erőszakol, 

hanem a nép millióinak szivében 

elrejtett élő kiváfiságot tárja elé-

jök s amely tulajdonképen és igaz 

valójában csak annyiban n y o m á s , 

amennyiben egy hatalmas eszme, a 

maga átalakító erejével magával ké-

pes ragadni ezreket, százezreket és 

milliókat. 

Mi fanatikus hittel és igaz meg-

győződéssel hirdetjük és valljuk azt 

a tant, hogy Magyarország a jogok 

kiterjesztése nélkül elsorvad, játék-

lapdája idegen akaratoknak, párt-

uralmak alatt nyög s jövendője, 

fejlődése, előrehaladása és megerő-

södése egyedül és kizárólag azon az 

újjászületésen alapul, amelyeta de-

mokratikus választói jog fog jelen-

teni. 

Az általános, az egyenlő és tit-

kos választói jognak sok ellensége 

van. Valami rettentő veszedelmet 

látnak abban, hogy minden oláh 

és minden lót választó legyen. Hová 

leszen akkor a magyar hegemónia, 

a magyar szupremácia? Nos ezek 

a sopánkodó urak elfelejtik, hogy 

a mai cenzusos választói jog alap-

ján a gazdag, a j ómódú magyar 

városok és községek polgársága a 

földadó után kélszer-ötször tizszer, 

de néha százszor akkora cenzus 

melleit jut bele a választói név-

jegyzékbe, mint a nemzetiségi vi-

dékek koldus szegény lakója s ha 

bárminő megkötések vannak abban 

a törvényben, azok éppen ugy ki-

hatnak a magyarságra, mint a nem-

zetiségekre. De egyébként is, a ma-

gyer hegemónia, a magyar szup-

remácia, amelyet mesterséges uton, 

törvényes biztosítékokkal, külön-

féle életelixirokkal kell biztosítani, 

az semmit sem ér, semmit sem 

biztosit, az magától összeomlik, 

összedől. 

Az évezredes Magyarország jö-

vendő sorsát nem a papírra irt holt 

betűk, hanem a magyar faj állam-

alkotó ereje,; fölszivó képessége 

kell, hogy biztosítsák s ebben két 

támasztéka lehet a magyarságnak: 

a közigazgatás és az iskola. 

A legutolsó — a mult évi — 

népszámlás adatai szerint a ma-

gyarság a szorosan vett Magyar-

ország területén harmad fél millió-

val haladja fölül a nemzetiségeket, 

tehát csaknem annyival, mint ahány 

! oláh van az országban s ha ehez 

hozzá vesszük azt, hogy az iskolá-

nak milyen csudálatos, milyen ha-

talmas átalakító ereje van, akkor 

, egészen világosan áll előttünk az, 

hogy Magyarországra az általános 

választóijog nem jelent semmi ve-

szedelmet és világosan látszik az is, 

hogy mennyire igazuk van azoknak, 

akik M agya ro r sz á g u j j á születését 

és épen a magyarság megerősödé-

sét várják az általános választói 

jogtól. 

Húsvét ünnepét üli ma a ke-

resztény világ, a hangos hozsánna, 

amely fölcsendül a templomokban, 

amely az élet diadalát hirdeti a ha-

lál felett: ebben a sivár politikai 

világban mi bennünket, akik egy 

jobb kor eljöveteléért harcolunk, 
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mibennünk, akik azt hirdetjük, 

hogy a hosszú nagypénteki éjsza-

kára eljövend, bizonnyal eljövend 

a dicsőséges húsvét — feltámasztja 

a hitet, megerősíti a reménységet. 

Nem élhet nemzet a földön, ahol 

joggal bírók és jogtalanok vannak . . . 

az eszme összekapcsolja a lelkeket, 

a harcban, amely a sötétség ellen 

folyik, együtt kell tartani minden-

kinek. A jelenkor kötelessége le-

rakni a jövendő fundamentumát, 

biztosítani azt, hogy újjászülessék 

a nemzet, hogy megerősödve me-

hessen neki a jövendőnek. 

FELTÁMADÁS 

ÜNNEPÉN. 
Igazi halál, teljes megsemmi-

sülés nincs. Éppen ezért a feltárna 

dás eszméje sem agyrém, a feltá-

madásban való hit sem dőreség, 

hanem reális Ilit, amit a természet 

örök törvényei támogatnak. Halál 

nincs, csak formaváltozás, minden 

ami a világ teremtésekor meg volt, 

ma is él, de természetesen más és 

más alakban. A kicsiny buzaszem-

ból előbb csira lesz, aztán kalász, 

végül ismét kicsépelt buza. Azokat 

a titkos erőket természetesen, 

amelyek ezt a formaváltozást, ezt 

a feltámadást előidézik, ma még 

nem ismerjük, talán soha nem fog-

juk ismerni, de ha van bennünk 

élő hit akkor be kell ismernünk, 

hogy amint a buzaszem feltámadt, 

ugy feltámadhat az ember is. 

És ez valóban meg is történik 

nap-nap után. A világtörténelem 

lapjait forgatva lépten-nyomon ta-

lálkozhatunk feltámadt emberekkel. 

Herostrátes nemcsak egy volt. Na-

gyon sok Mózest is ismer a világ-

történelem, még több Cézárt, ten-

gernyi sok Napoleont és elég nagy-

számú Pál apostolt. Igaz, hogy mi-

nél nagyobb egyéniség volt valaki, 

annál r i tkábban támad fel az idők 

folyamán. Feltámad halottaiból a 

názárethi ácsmester nevelt fia is : 

Jézus Krisztus, de az ő feltáma-

dása valóban eltér a többiek uj 

életre kelésétől. 

Krisztus ugyanis nem az ujabb 

elmúlásra támadt fel, hanem a hal-

hatatlanságra. Krisztus feltámadása 

a krisztusi eszmék hódító utjáuak 

kezdetét jelenti s amint látjuk, a 

tovatűnő idő ezeknek az eszmék-

nek az erejéből egy parányit sem 

tudott elvenni. A történelem vilá-

gításában minél távolabb fekszik 

előttünk Krisztus élete, halála és 

feltámadásának eseménye, minél 

inkább belevész a mult ködében, 

annál tündöklőbben látjuk magát 

Jézus Krisztust, az egyént, az örök 

életű eszmék megtestesítőjét. 

Csak egyetlen egyet tekintsünk 

ezek közül, az önzés nélküli em-

berszeretet magasztos eszméjét, en-

nek az eszmének a pályafutását s 

íme be kell látnunk, hogy minél 

nagyobb távolság, minél több idő 

választ el bennünket attól, aki ez 

eszmét először hirdette a maga 

igazi tisztaságában, annál jobban 

tud hódítani maga az eszme, an-

nál több hívet tud toborozni és ha 

a történelemnek vannak is egyes 

korszakai, amikor ugy tűnik fel, 

hogy a Kriszt us által hirdetett ön-

zetlen emberszeretet eszméje mintha 

veszített volna a maga fényéből 

csakhamar azt tapasztaljuk, hogy 

az elhomályosulás mu l ó pil lanatnyi 

tünet, rövid idő múlva még tisz-

tább, még ragyogóbb fényben ha-

lad előre a maga hódí tó utján. 

Sokan azt mondják, hogy ma 

is olyan korszakban élünk, ami 

nem kedvez a krisztusi embersze-

retetnek, amikor e magasztos esz-

mének a fénye nagyon is elhomá-

lyosul. Lehet, hogy így van, de 

mindez nem jelenti azt, hogy 

Krisztus napja tűnő lényben volna. 

Talán felhőkárpit húzódott elé, 

amit azonban hamarosan odébb 

hajt egy futó szélroham. A törté-

nelem, az életnek ez a bölcs ta-

nítómestere, nagyon sok korszak-

ról emlékezik meg, mint a mostani, 

de egyetlen egy olyan korszakra 

sem emlékezik vissza, amikor a 

Krisztus állal hirdetett embersze-

retet eszméjét teljesen letudták 

volna győzni. Volt idő, amikor en-

nek a : eszmének a legnagyobb el-

lensége: azönzés, téresebb bírodal-

mok fölött uralkodott, de azután 

jöt t megint uj idő s a fellázadt 

emberiség haragosan kergette el 

zsarnokát és diadalmasam vissza-

helyezte azl az u/alkodót ősi trón-

jára, amelynek uralkodása alatt 

egyedül lehet s/ámítani nemzetek, 

népek és a/, egész emberiség fejlő-

désére, elő haladására. 

A krisztusi emberszeretet az 

egymást megértésének, az egymást 

önzetlen támogatásának, a szétszórt 

erők egyesítésének és az egyesitett 

erő gyümölcsöztetésének örökéletű 

törvénye. Tekintsünk körül ma is, 

amikor oly sivárnak találjuk a 

kort, váj jon nem-e minden intéz-

ményt, nem-e minden gazdasági és 

társadalmi szervezetet ez az örök-

életű törvény mozgat? És ha a 

gépezet talán kissé lassabban fo 

rog, ez legkevésbbé sem jelenti azt, 

hogy a mozgatóerő veszített a ha-

tékonyságából. Manapság talán több 

teherrel kell megbirkóznia a gép-

nek, éppen azért több idő kell 

hozzá, hogy a mozgatóerő érvénvre 

is jusson. Ez előbb utóbb be fog 

következni, ebbe bizhatunk, erre a 

bizalomra tanít a feltámadás 

ünnepe. 

HÍREK 
A POLITIKA. 

Csönd. Állítólag ehben a szóban 

jut kifejezésre a nagy politika állapota 

a húsvéti ünnepek alkalmából. Ez a 

csönd azonban nem annyira az ünnep 

csöndje, mint a viharokat megelőző 

depresszió. 

Itthoni dolgokról alig esik egy hang. 

Inkább arról beszélnek, hogy odalent 

Horvátországban fölfüggesztették az ön-

kormányzatot és a bánt teljes hatalmú 

királyi biztossá nevezte ki a király. 

Ehez a tényhez sokan olyan kommen-

tárokat fűznek, mintha az a rémuralmat 

és az abszolutizmust jelentené. 

Pedig az a nagy horvát komédia, 

az a megvadult politikai hóbort, ami 

elragadta a horvát nép vezetőil, valóban 

kihivta a tartományi önkormányzat íöl-

luggesztését. Semmiféle erőszaknak, sem-

miféle alkotmányrend megbontásának 

hivei nem vagyunk, nem helyeseljük, de 

a kényszerítő helyzetet az adott esetben 

el kell ismernünk, annál is inkább, mert 

arra a törvényes alap is meg van. 

A horvát politika teljesen elveszí-

tette józanságát. Nyilt pártütés van oda-

lent az államegység ellen, mint valaha 

1848-ban. Az a helyzet, hogy a horvá-

tok egyenesen össze akarják tépni a 

magyar koronához való kilenc százados 

tartozásuk kötelékeit. Elérkezett az ideje, 

hogy észhez térítsék őket. 

Amennyire sajnálatos, hogy ezt a 

politikát kell követni velők szemben: 

épen ugy a legutolsó huszonnégy uia-

ban történik alkalmazása. 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk lapunk minden előfizető-
jének, olvasójának és barátjának. 
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— Kinevezés. Dr. Cicatricis Lajos 

vármegyénk főispánja, dr. Barna Viktor 

orvost a vármegyei közkórházhoz alor-

vossá kinevezte, aki állását már el is 

foglalta, 

— Város bérlőinek kérelme. Török 

Imre és társai alsócsordajárási földbér-

lők kérelmet intéztek a városi képvi-

selőtestülethez. Azt kérik, hogy engedje 

meg a gógánysori ut használatát és lé-

tesítsen itató kutakat a földeken. Ez a 

kérelem az egyik legközelebbi közgyű-

lés elé kerül. 

A természet játéka. Szegedről je-

lentik : A közeli Tápén a nép érdekes 

természeti tüneménynek jár csodájára. 

Bodó Antal gazda óljában hat malacot 

fiadzott egy koca, sőt gazdáját hetedik-

kel is megajándékozta. Ez azonbban va-

lóságos szörnyeteg gyanánt jött a világra. 

A rögtön kimúlt torz állatnak nyolc 

lába volt, aránytalan torzfejéről négy fül 

figyegelt le, de szeme csak egy volt. A 

gazda a torz állatot felajánlotta a sze-

gedi városi muzeumnak. 

Tej eladás. 
Gróf Károlyi László uradalmából 

naponta friss szintej Schrantz György 
vegyes- és élelmiszer-üzletében, Kossuth-
utca (3. sz. alatt (görög egyház épület) 
kapható. 

— Drágasági pótlék. A városi ren-

dőrség, Érsek Antal tűzoltó és a két vá-

rosi előfogatos drágasági pótlék enge-

délyezését kéri a képviselőtestülettől. 

— Szabadság kérelem. Balog Szabó 
Józsefné, külterületi szülésznő, niegron- j 
gált egészségének helvre állítása céljá-
ból 4 heti szabadságot kér. 

— Mozi a Központiban. Ma délután 

fél 6-kor és este 8 órakor, valamint hét- , 

főn ünnep másnapján este 8 órakor 

lesz megtartva az utolsó mozi előadás a 

tüdőszanalórium javára, amely alka-

lomra igen változatos és szenzációs mű-

sor kerül bemutatásra, amelyre a kö- j 

zönség figyelmét már a jótékony cél 

érdekéből is felhívjuk. A műsorban több j 

rendkívül érdekfeszítő és több kacag-

tató szám is van. Előadás alatt zene. 

Helyárak: Páholyszék 1 korona, ülő- | 

hely 60 és 30 fillér. Asztalok családok 

részére előre lefoglalhatok. 

— A bolond április. Zápor, hó, 

fagy. Hiszen mindannyian tudjuk. Szinte 

kár róla a jelennek beszélni. Hogy föl-

említjük ez a krónikás dolga. Egycb-

kéntmegállapithatjuk, hogy az első 

napok kegyetlen dühöngéséből még 

most tud egészen magához térni a fen-

tísztelt április hónap. Az ég most is bo 

rult s ha nem is északi de déli szél dü-

höng s a márciusban levetelt és ápri-

lisban fölvett téli kabátok nem igen kí-

vánkoznak le az emberről. Megnyugta-

tásul azt közöljük még olvasóinkkal, 

hogy ebben a felemás időben még to-

vább is gyönyörködhetünk, mert a hi-

vatásos időjelzők híradása szerint az 

ünnepre is változékony, ború?, szeles 

idő várható, sok helyütt csapadékkal. 

— Siketnémák fölvétele, A siket-

némák szegedi intézetében a legköze-

lebbi tanévre harminc 7—10 év( s siket-

néma gyermek vétetik fel. Ezekenkivül 

oly gyermekek is pályázhatnak felvéte-

lért, kik később siketültek meg, de a 

beszédet könnyen elfelejthetnék. A ma-

gyar államvasuti alkalmazottak gyer-

mekei, Csongrád és Bácsbodrogvárme-

gye gyermekei teljesen díjtalanul vé-

tetnek fel. A felvétel iránti kérvények 

mielőbbi beküldése kivánalos. Bővebb 

felvilágosítást levélbeli megkeresésre az 

intézet igazgatósága ad. (Szeged, Bécsi 

körút 36. sz.) 

Kér j ü k a zon t. előfizetőinket, 

k iknek m á r régebben küld-

jük l apunka t előfizetési di-

ja ikat m é g nem küldték be, 

h o g y há t r a l ékos tartozásai-

kat l a punk k i adóh i v a t a l á ba 

bekü lden i sz íveskedjenek — 

mer t el lenesetben kénytele-

nek leszünk a lap t o v ább i 

kü ldését beszün etni. 

— A Rokkantegylet vezetősége tu- I 

datja, hogy a szokásos havi befizetés 1 

és tagfelvétel húsvét vasárnapján dél-

után 1 — 3 és húsvét hétfőjén délután 

4 — 6 óráig az ipartestület helyiségében 

megtartatik. 

— Uránia. Az »Uránia Szentesi 

Fiókja« Húsvét másnapján d. u. 4 óra-

kor felolvasó estélyt tart a színházte-

remben, mely alkalommal »Diadalmas 

Amerika« lesz felolvasva 3 felvonásban, 

192 színesen vetített álló és 8 mozgókép 

kíséretében. A jegyek legnagyobb része 

bérletre lelt előjegyezve, melyeket a 

tegnapi nap folyamán kézbesittetett a 

vezetőség. A még meglévő helyekre je-

gyek előre vált Hatók Bányai J. Utóda 

üzletében hétfő d. e. 10 óráig, d. u. 2 

órától pedig a pénztárnál A rendezőség 

kéri a közönséget a pontos megjele-

nésre, mert a külső bejáró ajtót 4 óra-

kor bezáratja s csak az első felvonás 

befejezésekor nyittatja ki, nehogy az el-

késve érkezők a felolvasás és előadás 

rendes menetét megzavarják. 

Húsvéti bál. A szentesi iparos 

ifjak ma este tartják az ipartestület ösz-

szes termeiben a szokásos húsvéti ha-

lat, melyre ezúton is felhívjuk a mulatni 

szerető ifjúság figyelmét. 

— Modern lányok A mai lányok 
előrelátó, megfontolt és főleg modern 
szelleméről tesz tanusagot ez a kis pár-
beszéd : 

— Nem ta adom, ön tetszik ne-
kem és feleségül is mennék magához . . . 
de . . . egy olaszemberhez mégsem me-
hetek. 

— Miért ? 
— Mert maguknál nem lehet el-

válni. 

— Táncmulatság. A szentesi első 
függetlenségi és 48-as népkör saját he-
lyiségében, Klauzál utca 32. sz. alatt, 
Győri Sándor vendéglőjében április 8-án, 
azaz húsvét másnapján a házalap ja-
vára a helybeli első magyar zenekar 
közreműködése mellett táncvigalmat ren-
dez, melyre a belépő-díj személyenként 
1 kor. 20 fill. Kezdete esle 8 órakor. 

A szentesi 11. 48-as népkör, saját 
helyiségében, tolyó évi ápiilis 8-ikán, 
húsvét másnapján táncmulatságot ren-
dez, melyre a mulatni vágyó ifjúságot 
szívesen látja a rendezőség. Belépődíj 
személyenként 1 korona. A leányokat 
kisérő anyák nem fizetnek. 

— Áprilisi tréfa. A legelső áprilisi 

tréfn amely újságban látott napvilágot, 

egy cikk volt a »Vossischen Zeitug« ha-

sábjain, 1774 áprilisában ugyanis a kö-

vetkező hirdetést találták az olvasók a 

lapban: Aki szép tarka, égszínkék, ró-

zsaszínű, zöld, vagy vörös kakasokat, 

tyúkokat akar tenyészteni, az jegyezze 

meg jól azt, ami alább következik. Alább 

pedig szórói-szóra ez a recept állott: 

»Abból a célból, hogy különféle rend-

szabályokat és utasításokat kell betar-

tanunk. Elsősorban is a ketrecet fessük 

be a legtarkább színűre, éppen olyanra, 

mint a milyen szinü tyúkokat akarunk. 

Tehát kékre, zöldre vörösre, és rózsa-

színre mázoljuk a legapróbb lécecskét is. 

Ezenkívül az ndvart, a baromfiudvart is 

be kell hinteni ugyanilyen szinü fács-

kakkal. A tojásokat szintén élénk pi-

rosra, zöldre és kékre kell mázolni, még 

a költő kotlók alatt sem szabad meg-

hagyni a szénát, hanem különféle szí-

nes papírokkal pótolni. Ha a kis csir-

kék kikeltek és már háromhetes koru-

kat elérték, kenjük be a szárnyaikat, a 

tollazatúkat, a lábukat különféle helye-

ken timsóval. Ezt naponkint többször 

ismételnünk kell mindaddig, amíg meg 

nem nőnek. Ha ezt is elvégeztük, akkor 

egyes testrészeket kenünk be. Ehhez 

berlini kéket, cochenillt, indigót, krappot 

veszünk és a színeket finom ecsettel 

kenjük föl. Ha ez sem használ, akkor 

legjobb, ha a tyúkot a csőre hegyétől 

a körme végéig befestjük gondosan, 

szépen minden kis tollacskáját számba-

véve a kívánt szinte. A hatás rendkívüli 

lesz. Ila a többi tvuk még sem ölt ha-

sonló ruhát, legjobb ha sorra alkal-

mazzuk az eljárást azokkal szemben is 

A festés igen előnyös és kedves dolog. 

Folytatni lehel azután a ház körül lévő 

kecskéken, teheneken, borjukon, libákon, 

galambokon és kácsákon is.« Az újság 

később megjelent számai nem számol-

nak be ugyan erről, de valószínű, hogy 

néhányan felültek ennek a bolond 

tréfának. 

Vigyázzunk ha házat vagy föl-

det veszünk, hogy addig ki ne fizessük 

a vételárat, míg az adókat be nem fi-

zette az eladó, mert a hátralékos adó 

vele megy az ingatlannal az uj tulaj-

donos terhére. Jó ezt tudni igv Szent-

Györgynap táján mikor annyi adás-vétel 

lebonyolódik, különösen házakban. 
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— Magyarosító malacok. Déváról 

jelentik : Sajátságos alapitványnyal ál-

lót a magyarosítás szolgálatában Cs. 

Lázár László dúsgazdag földbirtokos. 

Értesítette a lapusnyakí elemi iskola 

igazgatóját, hogy minden év szeptem-

ber havában két pompás fajmalacot 

ajándékoz az iskola románajku tanulói 

közül azoknak, akik leggyakrabban hasz-

nálják a magyarnyelvet. Az első két 

malacot már el is küldte az iskolának, 

melynek tanulói között nagy versengés 

indul meg a malacokért. Ki vonja azt 

kétségbe, hogy ez az alapítvány nem 

többet használ a magyarositas ügyének, 

mint sok-sok rendelet ? 

S r Palánta 
kapható Sima Lászlónál 

Tóth József-utca 57. sz. 

— Barátságos kutya. Kávé-zsúr 
volt egy hölgynél, a háziasszony erre 
ismerőseit válogatás nélkül meghívta. A 
zsúr alatt a háziasszony kis ölebe bele-
kóstol a mellette ülő hölgy kávéjába. 

A megtisztelt vendég elkényszere-
dett mosolylyan mondta a háziasz-
szonynak: 

— Milyen barátságos ez a kis ál-
lat — az én csészémből issza a kávét. 

A háziasszony meggyőződéssel 
felelte : 

— Oh az én kis kutyám, egy csöp-
pet sem válogatós. 

A bandita. 
— Ön azt mondja, aszonyom, hogy 

nem kiván hivatalosan feljelentést tenni. 

Mi pedig enélkül nem tehetünk semmit, 

mert szabályaink tiltják, hogy a magán 

természetű kutatásokhoz segédkezet 

nyujtsunk. Különben sem értem, hogy 

miért nem akarja a hivatalos vizsgála-

tot igénybe venni ? Hiszen mint mondja, 

a legkomolyabb veszedelem fenyegeti. 

— Én magam sem tudom, uram, 

hogy mitévő legyek. Ha azt mondom, 

hogy zavarban vagyok, ez nem is fejezi 

ki lelki állapotomat. Félig meg vagyok 

már őrülve. 

— Ön férjes asszony, amint mondja 

Miért nem jött el férje ? Vele könnyeb-

ben megbeszélhettük volna a dolgot. 

Mert, megbocsásson, de önök nők min-

dig túlozva látnak mindent. Vagy na-

gyon könnyen vesznek mindent, vagy 

nagyon nehezen. 

— Férjem tudja a dolgot és nem 

is mondhatom el neki. Azért fordultam 

önhöz, mint akinek az a liire, hogy a 

legenergikusabb rendőrtiszt. 

-- Jól van asszonyom, ha a dolga 

komoly és tényleg bajban van ön, akkor 

jó helyre fordult. De előre is mondom, 

hogy csaki? abban az esetben mondja 

cl panaszát, ha meggondolta, hogy a 

londoni rendőrfőnökség egyik tisztvise-

lőjének mondja el. Vannak dolgok, a 

melyekben mi nem igen ismertünk tréfát. 

— Elmondom. Férjes asszony va-

gyok. Férjem sir Harriman. 

— Aki Indiában katonatiszt volt ? 

— Igen. Ön ismeri férjemet ? 

— Nem, azaz, hogy igen, de ez 

most nem tartozik ide. Folytossa kérem. 

Férjem jelenleg egy export cég 

szolgálatában áll. Öt éve vagyunk együtt. 

Gyermekünk nincs. Mostanig boldogan 

éltünk zavartalan nyugalomban, rnig 

egyszer egy őrületes dolog fel nem za-

varta nyugalmamat. Az idei nyáron tör-

tént. London környékén vett férjem 

nyári lakást. Sokszor megtörtént, hogy 

csak késő éjjel jöhetett haza, de én nem 

féltem, mert azon a vidéken nem igen 

történt soha semmiféle bűntény. 

— Honnét tudja olyan pontosan ? 

A statisztikai adatokat talán figyelem-

mel kiséri ? 

— Nem, de férjem mondta. 

-- Ön talán kérdezte ezt tőle ? 

— Nem kérdeztem. Ö akart meg-

nyugtatni. Egyszer szombaton borzal-

mas dolog történt. Férjem megint nem 

volt otthon. A késő éjjeli órákban arra 

riadtam fel, hogy valaki jár a szobában. 

Felkiáltottam félelmemben és világossá-

got akartam gyújtani. De nem volt már 

reá időm. Egy ismeretlen férfi megra-

gadta kezeimet. 

— Nos és persze vakmerően ud-

varolni kezdett ? 

— Nem. Sokkal rettenetesebb tör-

tént. A férfi megragadott, lerántotta ta-

karómat, nyakamnál fogva leszorított és 

egy hajlós vesszővel elkezdett verni. 

Eleinte játszva, majd erősebben, végre 

vadul. Én rikoltottam, jajgattam, hasz-

talan volt. Fél ájultan hagyott ott. 

— Nos és ön másnap ezt elmondta 

az urának ? 

— Nem mertem. 

— Ezt elég rosszul tette. Miért 

nem mondotta el ? 

— Félreérthette volna férjem. 

— Nem igen értem, hogy érthetett 

volna ilyesmit félre. Az a férfi vagy bo-

lond volt, vagy bosszút akart állani. 

Másként nem magyarázható tette, de 

ön elpirul asszonyom? Mit jelent ez? 

— Ön nem tudja felügyelő ur, hogy 

vannak, akik az ilyesmit szerelméből 

teszik ? 

—- Én tudom asszonyom, de ho-

gyan tudja ön ? Ismét elpirul ? Jó, hi-

szen olvashatta. Tessék tovább mon-

dani. 

— Heteken át nem történt semmi. 

Néhány hét múlva kirándultunk férjem-

mel a behamtoni erdőbe. Sétálgattunk, 

egyszer férjem valami virágot fedezett 

fel egy hegyoldalon és felmászott érte. 

— Kérem csak, mondja mielőtt to-

vább mondaná, hogy mi volt férje ke-

zében ? 

— Egy kis táska a növények szá-

mára, mert ő szenvedélyes növénygyüjtő. 

Alig maradtam egyedül, egyszerre elő-

rohant a sűrűből egy férfi, fekete álar-

cot viselt, megtámad és hogy is tudjam 

j elmondani, megismétli a múltkori jele-

netet. Félájult voltain, mikor ott hagyott 

és egy vessző darabokra törve feküdt 

mellettem. 

— Mit mondott a férje, mikor elő-
jött? 

Nem szóltam neki. 

— Furcsa, nekem elmondja és a 
férjének nem. 

— Önben annyira bizom 

— És férjemben nem bizik ? 

— Bizom, bizom, de nem akar-

tam, nem tudtam szólni neki. Tovább 

mondom. Visszaköltöztünk a városba. 

Egy ideig semmi sem történt. 

— Várjunk csak egy kicsit. Mikor 

ez a két eset történt, térje nem is sej-

tett semmit ? Nem lehetett ilyesmit ész-

revenni rajta ? 

— Nem sőt véletlenül éppen ilyen-

kor olyan udvarias volt. 

— Tehát máskor nem volt valami 

nagyon udvarias. 

— Oh, én nem mondtam ezt nyo-

mosán. Mostani éjjeli szolgálata is 

van a férjemnek. Tegnapelőtt megint 

éjjeli szolgalata volt. Egyedül maradtam 

otthon. 

Egyedül ? Megbocsásson, de ez 

már kissé sok. Tudja, hogy egy őrült 

támadásától kell félnie. És nem szól fér-

jének, nem értesiti a rendőrséget, ha-

nem bevárja, mig ismét reá törnek. 

Kérdem, hát miért tette ezt? 

Magam sem tudom. Éjjel volt, 

arra riadtam fel, hogy a bezárt ajtó 

magától kinyilik és belép az a rejtel-

mes kinzóm. 

— Ön persze ordítani kezdett, hozzá 

is vágott egy pár vázát, elvégre Lon-

donban kis larmara is összefut a ház. 

— Nem jött ki egy hang sem a 

számon. Megdermedtem a rémülettől. 

Az idegen gyorsan hozzam lépett és 

összekötözte kezeimet. Az eddigi kín-

zás semmi volt ehhez. Egy rettenetes 

bőrostorral vert addig inig kiserkedt vé-

rem. Összekötözve hagyott ott. 

— És férje így lelte ? 

— Nem és éppen ezért jöttem ide. 

Mikor elaléltam, valaki feloldotta köte-

lékeimet. Tehát a házban van a cinkos. 

— Most még csak egyet. Feleljen 

őszintén, mert ettől függ, hogy segíthe-

tek- e. Csupán fájdalmat okoztak önnek 

ezek a jelenetek ? 

— Nem tagadom, hogy odajutot-

tam, hogy a fájdalmat egészen elfe-

ledtem. 

— De ha így áll a dolog, miért ke-

resett fel engem .' 

— Mert megborzadtam attól, hogy 

vágyni kezdek e kinálkozásokra. 

— Most látom, hogy őszintén be-

szél, elfogadom a megbízást. Azt persze 

mondanom sem kell, hogyha arra kerül 

a dolog, a bandita ellen kímélet nélkül 

fogok eljárni. 

Islenem, nem merem megmon-

dani miért, de éppen cttol félek, na-

gyon félek. 
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— Minden esetre értesíteni fogom 

előbb. 

Ez a beszélgetés Harriman nyug-

díjazott indiai őrnagy felesége és Scolt 

rendőrfelügyelő között történt egy szer-

dai napon. Pénteken az őrnagyné a kö-

vetkező levelet kapta a rendőrtiszttől: 

— Asszonyom ! Ha ismét felkeresi 

azaz ismeretlen, csak enyit, mondja neki : 

Beszélt-e már Scott felügyelővel ? Azt 

hiszem, azután meg lesz kiméivé kinos 

támadásoktól! Barátja : Scott felügyelő. 

Szombaton este Scott felügyelő ezt 

a jelentést küldte a Scottland-Yardba: 

— Jelentem, hogy Harriman nyug-

díjazott őrnagy pénteken éjjel tizenegy 

órakor szivén lőtte magát. Az öngyil-

kosságot lakásán (Dovvey-street 14.) kö-

vette el. Scott inspektor. 

Vasárnap Scott következő levelet 

kapta az özvegytől : 

— Midőn szombaton éjjel az isme-

retlen belépet szobába, kezében egy vesz-

szőkből font viigácscsal, megrémültem 

a félelemtől. Fájdalomtól gyötörve kiál-

tottam azt, amit ön tanácsolt. Az isme-

retlen háratántorogott, kisietett szobám-

ból, ott künt egy lövés dördült el és én 

férjemet állott szívvel találtam az elő-

szobában. A szerencsétlen Indiában meg-

szokott rettenetes szokásáról nem tudott 

letenni és azt hitte hogy én nem is-

mertem fel. Pedig azért féltem önnek 

mindent elmondani. 

Scott felügyelő megcsóválta fejét, 

mormogott: Hm. Eurcsa állat az ember ! 

Ez az ember India egyik leszebb kato-

nája, nem átallja otthon a fortéimét ke-

resni de meghal, ha azt hiszi, hogy reá 

jöttek a titkára. 
{fúrd.: s. /'.) 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1912 márc. 30-tól ápril. 7-ig. 

Születtek: Sándor János, Szabics 

János, László Lajos, Barta János, Ko-

vács Erzsébet, Sipos Mátyás, Nóvák 

Imre, Böszörményi Sándor, Papp Teré-

zia, Lengyel István, Makai Kis Eszter, 

Herényi halva szülelett leány, (iránic 

halva született fin, Csernus Lukács Jó-

zsef, Kormány Erzsébet, Szabó Péter, 

Bugyi Antal, Bazsó Sándar, Kanti Hor-

váth Eszter, Szabó Antal, Hidas Erzsé-

bet, Cseuz Ilona, Kovács Anna, Baksai 

József. 

Eljegyzés: Eöldvári Nagy Sándor 

Fazekas Lidia, Koppá Ágoston Csepregi 

Marcit. 

Házasságot kötöttek: Virágos Bá-

lint Szűcs Teréziával. 

Elhaltak: László Lajos 2 napos, 

Orosházi Szabó János 70 éves, Kánvási 

Sándor r>7 éves, (ierőc Lajos til éves, 

Balog Szabó Lajos 30 éves, Hózsa Do-

bos Sándor 75 éves, Mészáros Sára 76 

éves, Hamusek Fülöp 18 éves. Babos Ju-

lianna 3 éves. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Húsvét. 

Az eszme diadalának fényes 

ünnepe. Két ezredév emléke, ame ly 

dicsőségesen ragyog felénk. A ma i 

kor fásult nemzedéke is va lami 

mé lyen a lé lekből e lő törő t i tkos 

érzéssel telik meg. A nagypénteki 

véres áldozat, a megváltás fénye, 

a kereszt ott a Golgothán, tiszte-

letére, imádatva int, a Húsvét di-

csősége pedig f ö l e m e l . . . 

Hazánk évezredes történelme, 

hányszor tárja elénk a nagypénteki 

véres Golgothát — min tha ö r ö k ö s 

nagypéntekre vo lna e nemzet kár-

| hoztatva, mert a Húsvétot h i ába 

keressük . . . 

De mégis . . . a hoszu nagy út-

nak, amelyet végig kisérnek a véres 

emlékek, a fekete, a sötét, a gyá-

! szos napok . . . ott kell véget érnie 

a Húsvét dicsőségénél. 

* 

Virágvasárnap ján kétesztendő 

után először ny i l v ánv i to t t pol i t ikai 

nézetet a szentesi nép. Az a nép-

gyűlés a maga impozáns nagysá-

gában fényes demons t r ác i ó vol t a 

j övendőre s én m in t pol i t ikai ün-

nepséget ö r ök í t em itt meg a kró-

| n ikában. 

Két do log az, am i ennek a po-

lit ikai ünnepségnek súlyt ad. 

Az egyik, hogy a választó i j o g 

eszméje gyökeret vert itt is, a szen-

tesi nép lelkében is. 

A más ik , hogy az a gyűlés kez-

detétől végig megmarad t k o m o l y 

pol i t ikai ünnepségnek, ame ly a maga 

komo lyságában , ünnepiességében de-

monstrá l ta és tudta demons t r á l n i 

az eszme á tható voltát , ame lv azt 

a gyűlést egybehozta. 

Nem érdektelen fe l rónn i ide a 

krón ikákba , hogy egyik laptársunk, 

ame ly nem a pol i t ikánkat hirdeti , 

sói azzal ellentétes nézeteket hir-

det azon csudálkozik, hogy a szen-

tesi népgyülésről e lmaradtak a Justh-

párt i képviselők. 

Hát elmaradtak. Va lóban elma-

radlak. De sem kü lönöset , sem csu-

dalatosat nem találok benne, mert 

a hirtelen vál tozott po l i t ika i viszo-

nyok erősen megoko l j ák . 

De — és ezt még erősen hang-

sú lyozom, sokan vannak vérbel i 

h i thű 4-8-asok, akik igy tart ják szebb-

nek a virágvasárnapi gyűlést. Meg-

nyi lván i tás volt ez egy pol i t ikai 

i rányzat me l l e t t : a szentesi nép 

megny i lvánu l t a mellett a pol i t ikai 

i rányzat mellett önmagá tó l , önma-

gában . . . 

S talán ennek a nézetnek is 

van o lyan igazsága, m i n t a csu-

dá lkozásnak. 
* 

No de ez is a hét történetéhez 

tartozik. Szerdán egyszerre befo-

gott a tél. O l yan alaposan, hogy 

beillett vo lna nemcsak ápri l isba, 

hanem akár j anuá rba . 

Mintha a természet is politi-

zálna s a bősz haragos ki törés a 

Khuenék u j abb po l i t ika i vál lalko-

zását jel lemezte vo lna . . . 

Va lósz ínű is. hogy a hó elol-

vadt, e lvonu l t a pó t té l — s mos t 

megint tavasz van. R ö v i d életű vo l t 

az u t ó t é l : a Khuenék u j abb vállal-

kozása sem lesz — hosszú életű. 

Barázda,. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Keresztes-utca 6. számú 
(Lakos József-féle) ház, tehermentesen 
eladó. Bővebbet Farkas Mihály-u. 3. sz. a. 

Gerecz örökösöknek 
I. ker. Kurcaparti-utca 56. sz. alatt 600 
négyszögöl kert és házuk eladó. Érte-
kezhetni Gerecz Lajossal (Ugrai Antal 
vendéglős házában) és Füsti M. Bélánéval. 

3082—1912. sz. 

Hirdetmény. 
A város belterületén lévő járdák és 

átereszek fenntartásával és újraépítésé-
vel kapcsolatos ez évben előforduló kő-
műves munkák biztosítása végett folyó 
évi ápril hó 15-én délelőtt 10 órakor" a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban nyilvá-
nos szóbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Ennélfogva felhívom mindazon ön-
álló szentesi képesített kőműves-meste-
reket, kik ezen munkálatokat elnyerni 
óhajtják, hogy a versenytárgyaláson ve-
gyenek részt. 

Bánatpénz 100 korona, mely kész-
pénzben leendő le a versem lárgvalás 
megkezdése előtt. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál megtudhatók. 

Szentes, 1912. évi ápril hó 2-án. 

D r . K a n á s z N a ^ y L a j o s 
tnok, polgármester h. 

ÖZY, Sarki Molnár Lajosnénak 
Nyiri-utcai háza 200 négyszögöl porta-
vai kedvező fizetési feltételek mellett 

eladó. — Értekezni lehet ugyanott. 



6. oldal. 
SZENTESI LAP 42. szám. 

jjKletáivélel. 
Szives tudomására hozom a t . 
közönségnek, hogy Kossuth-
utca 10. szám alatt (dr. Reis-
féle ház) levő Schultz István 
üzletét átvettem és 

S z é p e A n t a l 
fiiszer-, fcsíék-
és i c ^ cs-
kereskedés 

Kugliverseny! 
A Il-ik 48-as kör saját 

helyiségéhen, busvél első 

napján 

Ceinrntln |>- éw 
beloiiCMi-eynriiii«!! ! 

Alóliroltak I. ker. Bartha 
János-ulca 5. szám alatt 

KUGLIQERSENYT Cementipari gyárat 
rendez. létesítettek. — Gvártanak 

alatt fogom tovább vezetni. 

Mindenkor az lesz egyedüli 
célom és törekvésem, bogy 
áruim kiváló jó minőségével, 
jutányos áraimmal és becsü-
letes szolid kiszolgálásommal 
mélyen tisztelt vevőim bizal-
mát" kiérdemeljem és állan-
dóan megtartsam. 

A mélyen tisztelt közönség szives támo-
gatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Saséi»e Antal. 

BAJOMI NAGY LAJOS 
POLGÁRI- ÉS EGYENRUHA-SZABÓ 

S a r k a d i - u t c a 1. SZENTES S a r k a d i - u t c a 1. 
( lu theránus t e m p l o m mel let t ) 

I 

Részit mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

magyar öltönyöket 
Pontos és előzékeny kiszolgálás! 

j Jutányos árak! Jutányos árak! 

Hirdetés. 
Néhai Radimetzky Kálmánné szül 

Erdődv Lujza örököseinek pusztagyalui 
80 hold elsőminőségü földbirtoka Kun-
szentmarton mellett, a Körös-partján, 
remek földrajzi fekvésű, melyben 3.) hold 
here is van, igen kedvező fizetési felté-
telekkel e I a d ó, esetleg bérbeadandó A 
birtok ez évi szept. 29-én átvehető, meg-
munkálás végett még hamarább is. Ér-
tekezni lehet Badimetzky Kálmán városi 
adótiszttel Czéhház-utca 1 szám (ipar-
testület mellett). 

Kcrmcs Benjáminnak 
a Széchényi-ut mellett, Alsórét 256. sz. 
tanyája eladó. Értekezni lehet a fenti 

szám alatt. 

Két ügyes fiu 
bádogos-tanoncnak felvétetik Báron 

Márton bádogos-mesternél. 

I-ső dij egy hordó bor. 
II-ik dij egy szivarszopóka. 
III-iR dij öt üveg sör. 
IV-ik dij tiz kuba-szivar. 

Húsvét másnapján pedig szintén saját 

h e l y i s é , t á n c m u l a t s á g o t 
gében _ _ _ _ _ _ _ _ 

tart, melyre a mulatni vágyó közönség 

pártfogását kéri a rendezőség. Belépő-

díj személyenként 1 korona. 

Sárga- és feketeföld 
van eladó a berekháti őrház háta me-

gett. Bővebbet a helyszínen. 

Üzletáthelyezés. 
A n. é. közönség szives tudo-
mására hozom, hogy a Kos-
suth-utcában levő 

mészárszékemet 
Vásárhelvi-utca 20. szám alá 
helyeztem át, hol növendék-
marha- és fiatal disznóhúst a 
rendes napi áron adok. 

A közönség szives pártfogását kérem 
kiváló tisztelettel 

Tóth Sándor 
mészáros. 

Kiadó uri lakás 
I. kerület Tóth József-utca 35. számú 
háznál 2 lakás kiadó 1 — 4 szobás villany 
berendezéssel, pince és a hozzátartozó 
helyiségekkel, 1—2 szobás szintén a hozzá 
tartozókkal Szent-György napra kiadó. 
Értekezni lehet Csallány Gábornál,kórház. 

Kiadó bolt és eladó főid. 
Farkas Mihály-utca 2. szám alatti 

sarokbolt ápril 24-től kiadó. 
Csűcs Sándor örökösei szelevényi 

55 hold kitűnő szántóföldjük, melyben 
14 hold here, tanyaépülettel eladó 

Értekezhetni a fenti sz. alatt Varga 
Beniaminnal. 

Bene József 
asztalosmerternél két jócsaládból való 
fiu tanulóul felvétetik III. ker. Andrássy-

utca 5. szám alatt. 

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

Nnrkndy é* Vrmika. 

Csernus Lukács Imréné 
kistókei 32 hold tanyaföldje a rajta 

levő épületekkel együtt e l a d ó . — 

Értekezni lehet I. kerület Szemere 

Bertalan-utca 5. szám alatt. 

Eladó. 
Hankiss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tőkei l ő és nagy nyomási 1380 négy-
szögöl szántó és 40 reszlet 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 

Schrantznál. 

Néhai Szathmáry Ede 
örököseinek 3400 négyszögöl nagvhegyi 
szőlője eladó. A feltételek megtudhatók 
dr. Szathmáry Mihály ügyvédnél, vagy 
Szathmáry Ei nő anyakónyvezetőnél. 

Legjobb: 

cserépkályhát és 
tafiaPBktüzhelyet 

9 l»ziirn V i l m o s 
készít, vasútállomással szemben 

Elfldó szöloyesszoH. 
B ő d i J á n o s n a k szépen beéreít 

két éves csemegeszőlővesszők (filokszera-
mentes helyről valók), többfajta első mi-
nőségű lugasok mindenféle árban kap-
hatók II. ker., Rákóczi-utca 78. sz. alatt. 

Bál! Bál! Eladó föld. 
V i n c z e P á 1 vendéglős, a régi 

volt 4H-as körhelyiségben április 8-án, 
húsvét másnapján bálát rendez, melyre 
a belépő-díj személyenként 1 korona, a 
kisérő anyák nem fizetnek. 

Tiszaszentimrén kitűnő, tiszta fe-
kete réti föld 10—20 részletben is, ked-
vező fizetési feltételek mellett e l a d ó . 
Bővebbet ifj. Eazekas Antalnál Kurca-
parti-utca 27. szám alatt lehet megtudni 
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45/1912. szám. 

Hirdetmény 
A magán hirdetmények közhirré 

tételére szolgáló hirdető helyek 1913 
január 1-től 1915 december 31-ig terjedő 
3 évre, 1912 május hó 2-án délelőtt 10 
órakor a gazdasági tanácsnoki hivatal-
ban tartandó nyilvános szóbeli árveré-
sen bérbe fog adatni. 

Bánatpénz 50 korona, egy évi bér-
összeg az árverés befejezése után azon-
nal lefizetendő. 

Részletes fellételek a gazdasági ta-
nácsnoknál megtudhatók. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1912 
évi március hó 7-én tartott üléséből. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

2273/1912. sz. 

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

séhez szükséges 180 öl illetve 30 vaggon 
1 rendű hasábos bükk tűzifa beszerzé-
sére zárt ajánlati versenytárgyalást hir-
detek, ennélfogva felhívom mindazon 
kereskedőket és termelőket, kik a szűk- j 
séges tűzifa szállítását elnyerni óhajtják, 
hogy 1 koronás bélyeggel ellátott »Aján-
lat Szentes város tűzifa szállítására« 
címzésű, lepecsételt borítékba zárt aján-
lataikat, melyhez 3ü0 korona készpénz 
vagy ovadékképes értékpapír óvadék 
csatolandó, f. évi április hó 16-ik nap-
jának délelőtt 0 órájáig a polgármes-
teri iktató hivatalba adják be. 

Az ajánlatban számmal és betűvel 
kiírandó, hogy az ajánlat tevő a szük-
séges tűzifának ólét a Tisza parton il-
letve vaggonként Szentes vasúti állomá-
son hány koronárt adja. 

A tűzifából júniustól októberig min-
den tió 10-ig 36 öl illetve 6 vaggon szál-
lítandó le, ennek ára az átvételt követő 
8 nap alatt fog kiutaltatni, a bánatpénz 
pedig az utolsó szállítmány értékével 
együdejüleg. 

Ha ajánlattevő a szállítási határ-
időt nem tartja be, letett banatpénzt el-
veszíti. 

A beadott ajánlatok felelt 15 nap 
alatt a városi tanacs fog dönteni, fenn-
tartván magának a beerkezett ajánla-
tok közötti szabad választás "jogát, eset-
leg a versenytárgyalás eredményének 
meddőnek nyilvánítását és uj ajánlati 
versenytárgyalás elrendelését. 

Szentes, 191 i március hó 14-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Szentes város polgármesterétől. 

2902/1912. sz. 

Ilircflcéniciiy« 
Az 189í. évi XII. t.-c 32. §-a értel-

mében a földbirtokok hatarai minden 
birtokos által látható módon inegjelö-
lendők. 

Ennélfogva fölhívom a földtulajdo-
nosokat, hogy ha a birtokuk határa még 
nem volna megjelölve, a/t 15 nap alatt 
jelöljek meg, mert ellenkező esetben a 
megjelölést költségükre hatóságilag fo-
gom eszközöltetni. 

Szentes, 1912 március 29. 

L>r, Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2903-1912. sz. 

Hirdetmény 
Az 1894 évi XII. t.-c. 51. J-a értel-

mében minden birtokos köteles a szerb-
tövist és egyéb gyomokat birtoka egész 
területén irtani. 

Ennélfogva felhivom a földtulajdo-
nosokat és bérlőket, hogy birtokuk és 
bérletük egész területén és a mesgyé-
ken a szeri)-, gilice- és szamártövist és 
egyéb kártéhony gyomokat egész éven 
át állandóan irtsák. 

Azok, ki* az irtást elmulasztják a 
törvény 95. §-a értelmében 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek, 
ezen felül az irtást a hatóság fogja költ-
ségükön teljesíteni. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2722 1912. sz 

Hirdetmény. 
Értesítem a gazdaközönséget, hogy 

amennyiben rétjeik vagy legelőik javi-
tasával, vagy karbahozatalával kívánnak 
foglalkozni, forduljanak a m. kir. földm. 
minister úrhoz, aki kérelmükre szakkö-
zegét kiküldi s akik megfelelő tanács-
csal és munkatervvel szolgálnak. — A 
munkatervek elkészítését és a helyszíni 
kiszállás költségeit a földmivelésügyi j 
miniszter ur fedezi. 

Bővebb felvilágosítást és útbaigazí-
tást a gazdasági tanácsnok ád. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2723-1912 sz 

Hirdetmény 
M. kir. földmivelésügyi miniszter 

urnák 18090-907. sz. a. kiadott rende-
lete alapján felhivom a gazdaközönsé-
get, hogy a marokkói sáska fellépését 
éber figyelemmel kisérje és a gyanús 
eseteket védekezés megtétele végett a 
polgármesteri hivatalba jelentse be. 

Szentes, 191 ^ március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2966/1912. sz. 

Hirdetmény 
Értesítem a közönséget, hogy a 

m. kir. honvéd főreáliskolában és a hon-
véd Ludokiva Akadémiában az 1912 1913 
tanév kezdetén betötltendő államkölt-
séges (teljesen díjmentes, vagy féldij-
mentes) továbbá alapitványos és fize-
téses helyekre vonatkozó pályázati hir-
detmény a városi katonaügyvezetői hi-
vatalban megtekinthető. 

Szentes, 1912 április hó 2-án. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

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

alatti 60 hold 1200 négyszögöles föld 
tanyaépületekkel együtt örökáron eladó. 
Értekezhetni a helyszínen. 

Jókarban levő 

ü i C £ f a lak 
ík y eg fa I aj í é Iá 

és Kxohajlóh 
eladók Szathmáry Pál asztalosmesternél. 

az I. kerület Tóth Jó-
zsef-utca 17. sz. alatti 
ház egészben, vagy 
belőle 200 [>ö l porta 
a rajta lévő épületek-
kel vagy a nélkül. — 

Ugyanott egy utcai bútorozott szoba 
kiadó. — Értekezhetni a fenti szám alatt. 

HÓ 
Hirdetések olcsón felvétetnek. 

1SS hold szanto és kaszáló-
szabadkézből, minden 
elfogadható fizetési 
feltételek mellett, 1200 
négyszögöles, • 

holdanként S20 koronáért elodó. 
A birtok Pestmegyében a kiskori 
járásban vasútállomástól fölfelé 
és lefelé 15 percnyire, közvetlen 
a fővonal mellett fekszik. A birtok 
első osztályú szántó- és kaszáló-
ból áll Jószágtenyésztésre dus 
legelőinél és gazdag szénatermé-
sénél fogva nagyon alkalmas. 
A birtokon 5 hold fajszőlőkből 
álló b o r t e r in ő s z ő l ő van. 

A birtok kifogástalan uri- és cse-
lédlakásokkal, valamint minden-
féle gazdasági épületekkel el van 
látva. — A birtok helyes és sza-
bályos fekvésénél fogva parcel-
lázásra is igen alkalmas, ennél-
fogva — akár egy, akár több 
r é s z l e t b e n 

Értekezni lehet 

i s — e l a d ó. 

l<V%t»Í4lttt i l l ¿III pénzkölcsönközvetitővel I 

S Z E N T E S E N 

kerület Kurcaparti 
utca 27, szám alatt. »«•»<•«» 



8 oldal. SZENTESI LAP 28. szám. 

Első Szentesi Henyérgyár Részvénytársaság 

1 

I 

I 

a legnagyobb tisztaság mellett 

A nap bármely szakában frissen sültkenyérrel szolgálja ki a fogyasztóközönséget ugy a 

gyári , mint a p iactér i (Hariss-ház) üzletében és a v á ros m i nden részében található 

C l h U n h i i U « ! « i i Í S m m a z üzletek, a h ° l kenyérgyári kenyér kapható, piros-

u l C IÖFUS I lO l u I I I Ü l i . z ö l d színű' Kenyér feliratú plakáttal van-
«• J * nak ellátva. A gyár főtörekvése: e l s ő r e n d ű búzalisztből 

f'eír o mindennapi henyeret. 
Raktáron tartja és saját elárusító üzletei, valamint í ¡MxonteltMlói iitjiíii ¡ m for-

galomba hozza a K S O L I I O M - j f l A l ^ O U I összes, kiváló minőségű termékeit, úgymint legfinomabb liszteket. éles és puha minőségben, darakat* ká*at. 
k o r p á t bármily mennyiségben, továbbá k l l k O f l ' i e á t é s á r p á t * kicsiny-

ben és nagyban, mindenkor a legjutányosabb napi áron. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Keaayérgytir II.-I. 

Cseuz Kálmán MŰTRÁGYA mm M F 
mely 1() t-s IS szazak-kos 1 1 — — — 1 ~ • 

k u n s z e n t m á r t o n i lakos »znpert'oszfát tartalmaz 

kisasszonyhegyi szőiőteiepén augusztusi és szeptemberi szállításra 
kadarka, kövidinka, rizling és vegyes- gyár; árban előjegyezhető S A R K A D Y 
taju bor, valamint sajátfőzésű M o l y - NAGY F E R E N C kereskedőnél, 
es seprii-pálinka rendes napi ár mellett 

mindenkor kapható. 

Venni szándékozók értekez-

hetnek a tulajdonossal kun-

szentmártoni lakásán. > 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

K i i i U ó . l í i i o a i i 

saját főzésű tiszta 

t ö r k ö l y pá l i nka 

képesített kőműves-mester, lakik : Szen-
tes Sáfrány Mihály-utca 5H. szám alatt. 
Elvállal minden e szakmába vágó uj 
építkezéseket, kisebb-nagyobb átalakítá-
sokat, tatarozásokat a legiutányosabban. 
Jótállás mellett! Jótállás mellett! 

I V I I i i i i t N « 

Tudomására hozom a t. gazdalkodó 
közönségnek, miszerint cséplőgépeimhez 
részeseket szerződtettem. Felhívom mind-
azokat. akik ilyen géppel szándékoznak 
csépelletni - szíveskedjenek velem mi-
előbb értekezni, mert a cséplés a jelent-
kezés sorrendjében fog történni. 

kapható 25 1 i t e r t ől kezdve nagyobb 

mennyiségben, cim a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 

F ü w l i I I . l i i i j o * 

gépész és géptulajdonos. 




