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Előfizetési árak : 

Helyben : egész évre 8 K 
félévre4 K, negyedévre 2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre6 K, negyedévre 3 K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A Jövő problémái. 
Nagyon sokszor foglalkoztunk 

ezen a helyen városunk jövendő 

fejlődésének dolgaival s ha az ed-

dig elért eredményekről nem mon-

dottuk is azt, hogy semmi, minden-

kor hangsúlyoztuk, hogy nem min-

den. Amikor pedig most azzal a 

szándékkal kezdünk Íráshoz, hogy 

a jövő problémáival foglalkozzunk, 

erősen érezzük, mennyire nehéz a 

legkisebb kérdések megbolyga-

tása is akkor, amidőn az anyagi 

erők elégtelensége kisért minden 

lépésünkön. 

Ugy hirtelenében és nagyjában 

papírra vetve a jövendő problémáit, 

ugy tapasztaljuk, hogy azok között 

a rendszeres városfejlesztés és a 

városrendezés kérdései szinte el-

választhatatlanok egymástól s ami-

dőn ezt a két nagy problémát igy 

összeforrva látjuk, lehetetlen azt 

észre nem vennünk mennyire prob 

lematikus dolog azoknak a keresz-

tül vitele, ha tisztán a rendelke-

zésre álló anyagi erőket vesszük 

figyelembe. 

Pedig amint már ennek az új-

ságnak a hasábjain mi azt kifeje-

zésre juttattuk, nagyobb problémák 

is állanak előttünk, illetve az a 

probléma, amelyet igy jelölünk meg: 

rendszeres városfejlesztés nem me-

rül ki egyedül abban, hogv itthon 

dolgozzunk célirínyosan, hanem 

igen is a fősuly arra volna helye-

zendő, hogy Szentes ennek a vi-

déknek valódi empóriumává fej-

lesztessék, vonás sók be érdekkö-

rébe I\Y. a vidék, amely ilt fölöt-

tünk elterül s amelyet a mi szom 

szedünk, Csongrád, a magu érdek-

körébe bevonni szintén igyekezik. 

Vannak dolgok, amidőn a köz-

ügyek érdekében való küzdelem-

ben minden pártkeretnek lekell om-

lani és épen mi voltunk annak a 

nézetnek a hirdetői, hogy a város 

zöld asztalánál a nagypolitika sza-

vának hallgatni kell és az egész 

városi képviselőtestületnek egysé-

gesnek kell lenni abban a gondo-

latban, hogy a város, a mi váro-

sunk, Szentes előrehaladása biztos 

irányban fejlesztessék. De egyúttal 

nem habozunk azt sem kimondani, 

hogy ennek a városfejlesztésnek 

ki kell terjedni mindenre s a legelső, 

az alapfeladat: a yárosi háztartás 

dolgának realizálása. 

S mikor ezt leírjuk észrevesz-

szük, hogy ismét egy nagy prob 

lémát állítunk magunk elé. 

Nem akarjuk azt mondani, hogy 

a városi háztartás nem reális ala-

pokon nyugszik, mert elvégre a 

a községi pótadó rendszer teljes-

séggel reális alap, azonban a mi né-

zetünk szerint ma már teljesség-

gel túlhaladott. Mi nem habozunk 

azt kijelenteni, hogy a községi pót-

adó rendszerén fölépült városi ház-

tartásunk egyik legnehezebb aka-

dálya jövendő fejlődésünk biztosí-

tásának. Amikor pedig ezt megálla-

pítjuk, ugyanakkor feszegethetjük 

azt is, ha vájjon hát egyáltalán ha-

dat üzenjünk minden városi köz-

tehernek és akkor álljunk meg, mint 

aki jó l végezte a dolgot és tegyünk 

pontot a máig elért fejlődés után, 

mint ami már a non plus u l tra? 

Epenséggel nem ezt mondjuk 

és épenséggel nem izenünk hadat a 

kőzterheknek, de a közteher iselés-

nek ezt a formáját sem igazságos-

nak. sem méltányosnak, sem kielé-

gítőnek nem találván, ujabb rend-

szer felépítését szorgalmazzuk. 

Mi emlékeztetünk mindenkit 

arra, hogy évek óta milyen súlyos 

harcok folynak a városi költség-

előirányzat megállapításánál a kö-

rül, vajon mely kiadások terheljék 

a földadót is és melyek nem. Nos, 

ezt a harcot sem idézte föl más, 

mint épen a pótadóra alapított rend-

szer és ezt a harcot, amely hi-

hetőleg évrő-évre kiujul, letudjuk 

szerelni és a mult emlékei közé 

sorozni, ha a közterhek viselésének 

módját megváltoztatjuk. 

Nagy probléma ez, nagyon jó l 

tudjuk s maga a megoldás sokféle 

módozata szintén igen problema-

tikus, de el nem vitatható az az 

igazság, hogy a mi 90 percentes 

községi pótadónk, ha erős és hatá-

rozott lépés történik a mai rend 

megváltoztatására, visszaszorítható. 

Ehhez azonban föltétlenül szüksé-

ges az, hogy szakítsunk az előíté-

letekkel és tegyük tul magunkat a 

konzervativságunkon. 

A legutóbbi évtized eredményei 

különben kielégítóek, mert hiszen a 

megkétszereződött városi háztartás 

községi pótadóban nem követel töb-

bet, mint a kilencvenes években, sőt 

ma sincs a pótadó 9 5 % felett, pe-

dig a kilencvenes években volt. 

Normális számítás szerint Szentes 

város állandó, szinte fixösszegü 

pótadóval fedezendő hiánya 250000 

korona, amelyet a változó tételek 

emelnek föl 270 280000 koronára. 

Ezzel szemben kétségtelen tény az, 

hogy a szoroson vett városfejlesz-

tési kiadások egész fedezetéül le-

hetne és kellene más alapot terem-

teni, mint a községi pótadó — de 

akkor nem azt kell számítani, hogy 

ezt az uj közterhet is viseljük és 

pótadót is fizetünk, hanem azt, hogy 

az uj közterhek folytán fixösszeg. 
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ben menyivel kevesebb lett a hiány, 

amelyet pótadóval kellene majd 

fedezni. 

És amidón ezeket elmondjuk, 

akkor tegyük hozzá még azt, hogy 

abban az esetben, ha Szentes vá-

rosa a fölöttünk elterülő Tiszazug-

gal szerves és ál landó összekötte-

tésbe jut, abban az esetben nem 

csak közvetett, de jelentékeny köz-

vetlen előnyök is háramlanak a 

város közönségére, egy a világtól 

elzárt vidék népe j ö n velünk köz-

vetlen érintkezésbe. Lássuk át, 

hogy lent a Maros szögletén, Sze-

geden, milyen óriási erófeszitéssel 

dolgoznak csak a miatt, hogy Kis-

telek kiesik a jövőben az ő érdek-

körükből , vájjon nekünk nem kel-

lene-e, nem kötelességünk volna-e 

mindent megtenni, hogy az a vidék, 

amely eddig nem tartozott sehová 

sem, a közgazdasági élet lüktető 

ere, a vasúti összeköttetés által mi-

hozzánk, a mi érdekkörünkbe tart-

tozzék ? I 

Benne a harcban. 
Minekutána pedig megették a 

békát és feledtek csapot-papot és 

rezoluciót: a tizedik hónap fordulás 

napján hál' Istennek sikerült eljutni 

oda, ahová az a bizonyos mádi pol- ! 

gártárs három óra alatt eljutott. Eb-

ből a kilenc hónapból az obstrukció-

val kapcsolatos Berzeviczy-elnök-

válság, azután a kormányválság 

majdnem fél esztendőt vett igénybe, 

s ma ugy üdvözölhetjük a képvi-

selőházba belépő Khuen-kormányt, 

mint Páris kapujánál üdvözölte 

Artois grófja a napoleoni idők után 

visszatérő Bourbon Lajost : semmi 

sem történt Franciaországban I 

Semmi! Csak véderőreform 

nincs — és csak obstrukció van, — 

és miért nincs az egyik, és miért 

van a másik? Azért, mert választói 

reform nincs, holott ez benne van 

a király programmjában, ezért obs-

truál a függetlenségi és negyven-

nyolcas párt, azért harcol az or-

szággyűlési ellenzék s ezt Magyar-

országon ma már még a verebek 

is akarják — és mindennek elle-

nére még sincs. Nem kaphatja meg 

a király, ami a királyé, nem kap-

hatja meg a n emze t / am i a nem-

zeté, nem lehet állami rend, nyu-

godság és fejlődés, - ellenben 

vannak anarchikus állapotok bőven, 

— miért ? Mert nem lehet meg az', 

amit mindenki akar! Azaz hogy 

még se mindenki, mert az egész 

országban talán egyetlenegy ember 

van, — legalább számottevő egyet-

lenegy ember, aki nem akarja a 

demokratikus választóreformot és 

az az egyetlenegy ember megtudja 

akadályozni ennek az egész ország-

nak az egészséges vérkeringését. 

Szó sincs ró la : veszett egy álla-

pot ezl 

Hogy ez a veszett állapot végre 

islegyüressék: ezért indul most ujult 

harcba a függetlenségi és negyven-

nyolcas J u s t h-párt s csatlakozik 

hozzá hétszeri leszerelés után ú jból 

a Kossuth-párt, felújítva a jul iusban 

hozott párthatározatot. — Ebben a 

párthatározatban ki van mondva a 

technika szabadsága és jogossága 

és ki van mondva a választói re-

form priusza. Most tehát ugy áll a 

parlamenti bál, hogy a testvér füg-

getlenségi pártok egyöntetűen a 

véderőreformnak a parlament napi-

rendjéről való levételét és helyette 

a választói reformnak a parlament 

napirendjére való tűzését követelik. 

Nos és miért, de miért nem tesz 

eleget ennek a kormány, amely egy 

Eillanat alatt lecsillapíthatná a há-

orgó obstrukciós tengert? Érthe- j 

tetlen, mert logika van benne! 

Hát jobb igy, ahogy van? Hi-

szen ami pénteken is történt a kép-

viselőházban: az már igazán öl, öl, 

mert nevetségbe fullasztja Magyar-

ország ál lami közéletét. Az obstruk-

ciónak ugyanis százféle lyuka van, 

ahová bebújhat, ezeket a lyukakat 

a kormány mind be akarja fojtani, 

ELSfl SZENTESI KEHYÉRBYAR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Kor|»tt 

jóminőségü métermázsánként 17 k 60 f. 

TakariiiiíiiyliwKl 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Szemes leiajgeri és 
á r p n valamint i l a r i i k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P a l r k o r p a 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fi 11. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R .-t . 

de a százféle lyukból az obstruk-

ciónak négyszázfelé van kijárata, 

tisztára naivság tehát rá nem jönni,' 

hogy a bu jká ló obstrukciót holmi 

elnöki praktikákkal, vagy kormány-

fenyegetésekkel letörni nem lehet 

ugy hogy Kabos Ferencnek kell 

igazat adnunk, aki szerint a véd-

erőreform tárgyalása normál is ház-

szabálykezelés mellett eltarthat öt-

száz esztendeig, de a Návay-féle 

szigorított házszabálykezelés mellett 

egész bizonyosan eltart ezerötszáz 

esztendeig! Ez a szigorított házsza-

bálykezelés pénteken nem engedte 

meg a napirend előtt való felszóla-

lásokat, nem a sürgős interpellá-

ciókat, — ellenben megengedte egy 

szabadság után vágyakozó képvise-

lőnek a kérelme fölötti nevszerinti 

szavazást. Most aztán a harc kezde-

tén, ahol kiköszörült kardoknak 

kellett volna villogni, ahol elszánt-

sággal az egyik félnek a porondon 

kellett volna maradn i : ma ott a 

harc szinterén vígan névszerintiznek. 

Rendben van a dolog, ha a 

kormánynak ez tetszik, nekünk any-

nyival inkább tetszik, mert a jelen 

esetben az obstrukció is óriási nagy 

nemzeti célt akar, fog is elérni: az 

általános, egyenlő, titkos és közsé-

genkén t választójogot. Mi ezt úgyis 

el fogjuk érni, de hát nem illenék-e 

az j obban ugy az ország, mint a 

kormány méltóságához, hogy ne 

engedje magát is. meg az országot 

is obstrukciós fegyverekkel szeki-

roztatni, a nemzet drága idejét 

hiába töltetni, hanem fölszabadítva 

magát a prometheusi láncoktól — 

nagy elhatározással, egy-kettőre be-

terjesztené a demokratikus válasz-

tójog reformjáról szóló törvény-

javas latot? Nem egyszakaszos, csak 

ígéretet képező törvényjavaslatot, 

hanem magát az egész reformot 

felölelő részletes törvényjavaslatot. 

Egy paragrafus ilt nem segit, hi-

szen például még az 1848. évi XV. 

törvénycikk törvénybe hozta azt, 

hogy meg kell csinálni az általános 

polgári törvénykönyvet, — azóta 

már hatvannégy esztendő eltelt — 

nos, és meg van a magyar polgári 

t ö rvénykönyv? H á t a választójog-

gal nem akarunk ugy járn i akkor, 

amikor e tekintetben úgyis egész 

Európa után kullogunk. Még Orosz-

ország, meg a Balkán is e lőt tünk 

jár, hanem azért nem terem annyi 

bölcseség, hogy segítsünk hát a 

magyar népen. 

Levendovics Istvánnak 
Szegváron J y f l J ^ j j 

örökáron eladó. Tudako-
zódhatni S z e g e d , Kis-
tisza-utca 4. szám alatt. 
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HÍREK 
Bolond április. 

Van még valaki aki kélségbe vonja ? 
Mit ? Azt, hogy valóságos bolond ez az 
április. Mindegyik bolondos szokott lenni, 
de ez valóságos sült bolond. Hogy meny-
nyire az, ime egy kis hislória, amely 
mindenap megtörténik, legfölebb a sor-
rend más. 

Kinéz ez ember az ablakon. Ujjé, 
sut a nap. Neki öltözködik az ember a 
tavasznak. A kapuból azonban vissza 
fordul, mert nem vette föl a téli kabát-
ját. Akkora tudniillik (de tudjuk is) már 
nem süt a nap. Egyszerűen fölmondta 
a szolgálatot. Ellenben északról komisz 
kutya hidegen fuj a szél. Három lépést 
teszen előre az ember, akkorra a szél 
lekapta a kalapját s az a j ó ég tudja 
merre szalad a fergeteg szárnyain . . . 
Nosza lóhalálban utánna . . . Végre meg 
van a kalap . . . A szél is enged egy ke-
veset a dühéből . . . — Nini ! Esik a hó . . . 
Havaz a tavasz. Vagy: a tavasz havaz. 
Ahogyan jobban tetszik a rim. A ré-
mes rim. 

De nincsen sok idő a gondolko-
zásra . . . a hóból már dara lett. . . az-
után jég . . . végezetül zápor . . . Menny-
dörgetős, villámlásos valódi zápor . . . 
Azu t án . . . nos azután újfent szélvész... 
A hőmérő esik. Nem a falról esik le, 
hanem a higany oszlop száll benne le-
felé, olyan gyorsan, hogy a Nord Ame-
rican valamelyik expressz luxus vonata 
megirigyelhetné tőle . . . Azután fagy. 
Hideg van . . . Bömböl a kályha s a 
kályha mellett az ember arról sző hold-
virágos ábrándos gondolatokat, hogy 
milyen szép is a tavasz s azután ráfa-
nyalodik arra a kijelentésre : tréfa, ami 
tréta, de hát komoly valóság — olyan 
szép tavaszi telünk van, hogy mindenki 
elirigyelhetné tőlünk . .. 

No de nem irigyli el senki. Rá-
adásul még a fentisztelt meteorologu-
sok azt mondják, hogy : ma szeles, hű-
vös, hóval, esővel, faggyal, záporral ve-
gyes áprilisi idő van s a legközelebbi 
24 órára változás nem várható. 

Ezzel azután csakugyan megelége-
dettek lehetünk . .. Legfőiebb a fogaink 
koppannak össze a vacogástól. (xaxa) 

— Közgyű l é s . A Szentesi I-ső 

48-as Népkör 1912. évi május hó 

5-én, délután 1 órakor rendkívüli 

közgyűlést tart, amelynek tárgya: a 

kör elnöke és választmányi elnöke 

lemondása folytán megüresedett 

állások betöltése. Erre a rendkívüli 

közgyűlésre az elnökség azzal hívja 

meg a kör tagjait, hogy a közgyű-

lés, amenyiben a tagok kellő szám-

ban meg nem jelennének 1912. évi 

má jus hó 12-én, délután 1 órakor 

lesz megtartva s ez a második köz-

gyűlés már a megjelent tagok szá-

mára tekintet nélkül fog határozni. 

— Tragikus haláleset. Tegnap dél-
előtt az a hir futott szél a városban, hogy 
C s a t h ó Sándor vármegyei árvaszéki 
kiadó, dr. C s a t h ó Zsigmond ny. főis-
pán testvére — meghalt. A hir a való-
ságnak megfelelt: Csathó Sándor való-
ban meghalt, tragikus körülmények kö-
zött s ugy találták meg holtan lakószo-

bájában. — A halál közvetlen oka tüdő-
vérzés volt. Halálának körülményeiről a 
következő értesítést vettük: Pénteken 
este gyöngélkedett s nem ment el a 
Győri-féle vendéglőbe vacsorázni, ahol 
állandóan étkezett, hanem otthon ma-
radt. Korán lefeküdt, el azonban aligha 
aludt, mert folyton köhögés kínozta, AZ 
éj folyamán tüdővérzés fogta el s meg-
ölte. Heggel fél 9 órakor bement a szo-
bájába lakásadója, Vass Béla, hogy fel-
költse, mert azt hitte, hogy elaludt. Nagy 
megdöbbenéssel látta azonban, hogy 
Csathó már meghalt, ágya és annak 
környéke csupa vér. — A halálesetről 
nyomban értesítették Csathó Zsigmond 
volt főispánt, az elhalt teslvérjét és a 
vármegye alispánját. Csathó Sándor 52 
évet élt s közel két évtizede volt a vár-
megyénél alkalmazva. Temetése hétfőn 
délelőtt megy végbe Vass Béla Kigyó-
ulcai házától. 

H • 
alaráb 
áposzta 
árfiol 
elkáposzta és 
vörös káposzta 

kapható Sima Lászlónál j ^ J 

Palánta 
Tóth József-utca 57. sz. 

— Kövezetvám. Tegnapelőtt 1483 
K. 40 fillért küldött az államvasutak igaz-
gatósága a városi közpénztárnak. Ez az 
összeg szentesi vasul állomáson folyt be, 
mint kövezet vám. 

— Uj helypénzszedő. Soós József 
kisegitő helypénzszedő lemondott állásá-
ról. Helyére a polgármester Balla Mi-
hályt alkalmazta. 

— Jazyg leletek Szentes területén. 
A népvándorlás kezdetén a Tisza-Duna 
közén lakó Jazyg nép, ős Jászok Szen-
tes határában is nagyobb számmal lak-
tak, amiről Csallány Gábor múzeum-
igazgató ásatásai tanúskodnak, aki Szen-
tes határában már három jazyg temetőre 
akadt. Ujabban a mult év őszén a felső 
csürhejáráson a vályogverő telep köze-
lében. E helyen a napokban az ott dol-
gozó mutikások*három csontvázra akad-
tak, amiről értesítették Csallány muzeum-
igazgatót, aki a helyszínére kimenve, a 
csontvázak fekvését és a leletek alapján 
megállapította, hogy ezek is a Kr. utáni 
I—III. századbeli Jazygok voltak Jel-
lemző sajátságaik, hogy a halott arccal 
nem kelet felé van, miként a többi nép-
vándorláskori népek, hanem ellenkező-
leg, továbbá,hogy a nők lábaikon gyöngy-
sort viseltek, tárgyaikon pedig meglát-
szik a római izlés hatása, a mi érthető 
is, mivel sokat érintkeztek a rómaiak-
kal ugy is mint ellenség, ugy is mint 
szövetséges, sőt halottaik szájában obo-
lust is talált Zalotán Csallány több eset-
ben, amit eddig barbár sirban nem ta-
láltak. A három sir tartalmát megmen-
tette, amelyben fitulák, karperecek, or-
sók, diszek és több száz darabból álló 
gyöngyfüzér és edények voltak. E he-

| lyen ha jó idő lesz hétfőn délután ásatni 
fog, mert már is megvolt állapitható egy 
lovas sir és több más sir helye, a hon-
nan érdekes lelelek várhatók. 

— Uránia. Az »Uránia Szentesi 
! Fiókja« ma délután 4 órakor laitja a 

színházteremben második felolvasó es-
| télyét. Be lesz mutatva »Razzia« 3 fel-

vonásban, 170 színes vetített képpel és 
, 7 mozgóképpel. Ezenkjvül néhány vig 

mozgóképet mutat be a rendezőség a 
közönség szórakoztatására. Jegyek előre 

i válthatók ma d. e. 10 óráig Bányai J. 

utóda üzletében s d. u. 2 órától a pénz-
tárnál. Ez alkalommal újból kéri a ve-
zetőség a közönséget a pontos megje-
lenésre, mert az előadás sikere érdeké-
ben a bejáró ajtót kénytelenek bezáratni 
s azt csak egy-egy felvonás befejezése-
kor nyittatja ki. 

— A lovasrendőrök kérelme. A 
lovasrendőrök tekintettel a drágaságra 
260 K. lótartási átalányuknak 400 ko-
ronára való felemelését kérik a közgyű-
léstől. A kérelem a közgyűlés elé kerül. 

— A kisleány balesete. Vattai Mi-
hály Munkássor 34. szám alatti lakos 
másfél éves Franciska nevü kislánya 
tegnap véletlenül marólúgot ivott. Álla-
pota nem veszedelmes. 

— Aranykakas. Ez a cime a szen-
tesi kereskedelmi ifjúság asztaltársasá-
gának. Az Aranykakas a sportot is űzi 
s azzal a kéréssel fordul a városhoz, 
hogy sportterületet jelöljön ki számára. 
Az ifjak kérelmének a város bizonnyára 
eleget fog tenni. 

— Felhívás. A református egyház 
tagjai felhivatnak, hogy egyházi adó-
hátralékaikat folyó évi május 1-sejéig 
igyekezzenek befizetni, mivel a válasz-
tók névjegyzékében csak azok vétetnek 
fel, a kik egyházi adóhátralékaikat be-
fizették. 

— Ennek már fele se tréfa. Ugy 
halljuk, hogy a Szt-György napi vásár 
után a városi adóhivatal a pénzügyigaz-
gatóság utasítására mindazon adó- és 
százalék-hátralékosok ellen, kiknek sa-
ját, feles, vagy árendás földjük van, vég-
rehajtást vezet és pedig olyanformán, 
hogy a buzavetést foglalja le és zár alá 
véteti, hogy majd aratáskor a termésnek 
ő tarthassa a zsákot. Akkor pedig meg-
hazudtolja azt a közmondást, hogy »ki 
mint vet, ugy arat«, mert lesznek olya-
nok, akik vetettek és nem aratnak, ha-
nem a végrehajtók, akik nem is vetettek. 
Ezt már ne engedjük, hanem ha a vásár-
ba egy kis pénzhez jutunk, hát fizessünk. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

I t a l o g l i l l é l a 
szelevényi gazdaságába egy kisgyerek-
nélküli írni, olvasni tudó első béresnek 
való egyén kerestetik; nagyobbacska 
gyerekei lehetnek, kik ott még kere-
setre is tehetnek szert. Minden bővebb 
felvilágosítás és esetleg az egyezség is 
megköthető Kurcaparti-utca 52. sz. alatt. 

Billiiird-aszlal 
(jókarban levő) eladó a 

Czcglcdi Fülöp 
Rákóczi - vendéglőjében. 

Hirdetés. 
Néhai Radimetzky Kálmánné szül. 

Erdődy Lujza örököseinek pusztagyalui 
80 hold elsőminőségü földbirtoka Kun-
szentmárton mellett, a Körös-partján, 
remek földrajzi fekvésű, melyben 30 hold 
here is van, igen kedvező fizetési felté-
telekkel e l a d ó , esetleg bérbeadandó A 
birtok ez évi szept. 29-én átvehető, meg-
munkálás végett még hamarább is. Ér-
tekezni lehet Radimetzky Kálmán városi 
adótiszttel Czéhház-utca 1. szám (ipar-
testület mellett). 



4. oldal SZENTESI LAP 80. szám. 

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

E l a d ó ffölil. 
Nagytőkéi ál lomás közelében 90 

hold szántóföld kedvező fizetési feltéte-
lek mellett eladó. — Alkut kötni lehet 
B e n k ó József megbízottal Kisgörgős-
utca 25. szám alatt. 

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

kisasszonyhegyi szőlőtelepén 

kadarka, kövidinka, rizling és vegyes-
fajú bor, valamint sajátfözésű törKöly-
és seprű-pálinka rendes napi ár melleit 

mindenkor kapható. :-: 

Venni szándékozók értekez-

hetnek a tulajdonossal kun-

szentmártoni lakásán. >: 

L ó h e r é l é s ! 
Értesítem az igen tisztelt gazdakö-

zönséget, miszerint a lóherélést megkezd-
tem s azt Fábián-Sebestyén 66 sz. alatt 
bármikor eszközlöm. Kivánatra helybe is 
kimegyek. Tisztelettel 

Szí jártó Szabó Sándor 
vizsgázott herélő. 

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

sarokbolt ápril 24-től kiadó. 
Csúcs Sándor örökösei szelevényi 

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

Értekezhetni a fenti sz. alatt Varga 
Beniáminnal. 

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. 

F c l l i i i á i . 
Tudomására hozom a t. gazdálkodó 

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. 

FÜKti .lg. Biiijj«»» 
gépész és géptnlajdonos. 

fg É V J E G Y E K és igen izlcses lakoda lmi 

S meghívók, valamint mindenféle könyv-
ig nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

1 V a j d a B . u t ó d a n y o m d á -
jában S z e n t e s , ref . b é r h á z . 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
szupe r f osz f á t tartalmaz 

augusztusi és szeptemberi szállításra 
gyári árban előjegyezhető S A R K A D Y 
NAGY F E R E N C kereskedőnél. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Odaát a szomszédban, Csongrádon, 

komolyan elhatározták, hogy szakítanak 
a múltban követett eljárással és céltu-
datosan azon dolgoznak, hogy városuk 
— város legyen a szó szoros értelmé-
ben és környéke is legyen. Nem kisebb 
dolgot mozdítottak meg, mint azt, hogy 
vasutakat fognak építeni Kecskemétnek 
is, a Tiszazugnak is. Bevonnak érdek-
körükbe minden olyan községet, amely-
ről elmondhatni , hogy »nem jár arra a 
madár sem.« 

Nekem nagyon imponá l Csongrád-
nak ez a törekvése. Anná l is inkább, 
mert 1906 óta ez az újság következete-
sen fölelevenítette a Tiszazug vasút ál-
tal való idecsatolásának eszméjét. Nem 
tudom, miért idegenkedünk mi ettől, 
holott a 2 x 2 — 4 bizonyosságával meg-
állapíthatjuk, hogy ennek a vállalkozás-
nak nem volna olyan negatív eredmé-
nye, mint például a városi jéggyár lé-
tesítésének. 

* 

Megörökítem, bár most már talán 
túlhaladott dolog. 

Nagypénteken a szentesi halpiac 
nagyon gyenge volt. Csaknem semmi 
volt. Egy uri ember, aki szeretett volna 
halat kapni, de nem jutott neki, a kö-
vetkezőket mondotta : 

— Ha a vásár az időjárás miatt 
nem sikerül, pótvásárt szoktunk kérni. 
A nagypénteki balvásár nem sikerült. 
Azon elmélkedem, hova kellene fordul-
ni, hogy m é g e g y n a g y p é n t e k 
l e g y e n a z i d é n , a m i k o r b a l i s 
l e s z , amikor nem az időjárás állítja 
meg, hanem az időjárás teszi lehetővé 
a halpiacot. 

Erre a felsóhajtásra én tudok egy 
j ó tanácsot adn i : nevezzen ki minden 
egyes napot nagypénteknek, valahány-
szor halat kap és halat eszik s akkor 
bétöltek a vágyai. Fordu ln ia sem kell 
sehová. 

A Horváth Mihály-szobor ügye ott 
áll, azon a ponton, amikor azt lehet 
mondani , kezdjünk hozzá, állítsuk föl. 
A város és a vármegye összefogása szép 
eredményt hozott. Ma már bizonyos, 
hogy több mint 30 000 korona áll ren-
delkezésünkre. Olyan összeg ez, amely-
ből a szobrot felállíthatjuk. 

Csudalkozunk azonban egy dolgon, 
azon, hogy a kéte/er egynéhány száz 
gyüjtőiv közül csak kétszáz egynéhá-
nyon érkezett adomány s a legtöbb még 
váíasz nélkül is maradt, papírkosárba 
került. 

Mikor azonban a csodálkozásunkat 
abbahagyjuk é.. megbotránkozásunkat 
kifejezésre juttnljuk, ikk• • • tervük hoz-
zá: ilyen a magyar közélel, ilyenek a 
közviszonyok, szomorúak az igaz, de 
azért Horvalh Mihály, aki Szentesen 
született, aki Szenté . íi i volt, nem lesz 
egy vonallal sem kisebb, mint eddig volt. 

Barázda. 

42/1912. sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város kezelése alatt álló 

Bartha-féle alapítványi házban lévő 3 
szoba, konyha, előszobát magában fog-
laló lakás a hozzátartozó pince, félpad-
lás és istálló mellékhelyiségekkel és fél-
udvarral 1912. évi november hó 1-től 

; 1918. évi október 31-ig terjedő hat évre 
zárt ajánlati versenytárgyalás utján bérbe 
fog adatni. 

Felhívom ennélfogva mindazokat 
kik ezen lakást bérbe venni óhajtják' 
hogy borítékba zárt 1 koronás bélyeg-
gel ellátott ajánlatukat, melyhez 200 ko-
rona bánatpénz csatolandó 1912. évi 
május hó 14-ik nap jának délelőtt 10 
órájá ig a központ i iktató hivatalban 
adják be. 

A később, vagy a bánatpénz nél-
kül tett ajánlat figyelemben nem fog 
vétetni. Utóajánlat nem fogadtatik el. 

Részletes bérleti feltételek a gaz-
dasági tanácsnoknál megtudhatók. 

Szentes, 1912 április hó 4-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
'¿122 - 1912. sz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a gazdaközönséget, hogy 

amenny iben rétjeik vagy legelőik javí-
tásával, vagy karbahozatalával kívánnak 
foglalkozni, fordul janak a m. kir. földm. 
minister úrhoz, aki kérelmükre szakkö-
zegét k iküldi s akik megfelelő tanács-
csal és munkatervvel szolgálnak. — A 
munkatervek elkészítését és a helyszíni 
kiszállás költségeit a földmivelésügyi 
miniszter ur fedezi. 

Bővebb felvilágosítást és útbaigazí-
tást a gazdasági lanácsnok ád. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2902/1912. sz. 

Hirdetmény* 
Az 189í. évi XII. t.-c 32. §-a értel-

mében a földbirtokok határai minden 

birtokos által látható módon megjelö-

lendők. 
Ennélfogva fölhívom a földtulajdo-

nosokat, hogy ha a birtokuk határa még 
nem volna megjelölve, azt 15 nap alatt 
je lö l jék meg, inert el lenkező esetben a 
megjelölést költségükre hatóságilag fo-
gom eszközöltetni. 

Szentes, l(.il2 március 29. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

45/1912. szám. 

Hirdetmény 
A magan hirdetmények közhírré 

tételé ív szolgáló hirdető helyek 1913 
január l-lől 191 ) december 3l-ig terjedő 
3 évre, 191 május hó 2-án délelőtt 10 
órakor a gazdasági tanácsnoki hi\.»tál-
ban tartandó nyi lvános szóbeli árveré-
sen bérbe fog adatni. 

Bánulpénz 50 korona, egy évi bér-
összeg az árverés befejezése után azon-
nal Hi.-clynd). 

He-zli'U-s feltételek*a ga/.dasugi ta-
D i toknál megtudhatók. 

Kelt Szentes város Tanácsúnak 1912 
évi március lió 7-én tartott üléséből. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 




