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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Pénzügyi bajok. 
Az egész vidék, az egész or-

szág siralmát halljuk abból az ér-

tekezletből, amelyet a magyar vi-

déki pénzintézetek megbízottai tar-

tottak kedden Budapesten. Uj kor-

mány került az ország élére, olyan 

politikussal, aki éppen a pénzügyi 

műveletek bonyodalmai között nőtt 

nagygyá és ezek a szorongatott 

pénzintézetek most azt remélik, 

hogy a hozzáértő ember, a szak-

értő férfiú meg fogja szabadítani 

őket a bajtól, amelyet csendben, 

ue következetesen szabadítottak 

rájuk a pénzügyi nagyhatalmak. 

Ilyen pénzügyi nagyhatalom, 

tömérdek millióval rendelkező bank 

csak kevés van és az is mind Buda-

pesten. Az egész vidék, az egész 

ország ellenben tele van becsület-

tel régen működő kis intézetekkel, 

bankokkal, takarékpénztárakkal. — 

Ami kiskereskedelem és ipar, mo-

dernebb gazdálkodás csak van Ma-

gyarországon : ők támogatják, ók 

pénzelik, ők elégítik ki hiteligé-

nyeiket. Tisztességesen, szerény 

kamatok mellett, becsülettel. És 

pótolhatatlanul. Mert a vidéki sza-

tócs, az iparos, a kisgazda nem sza-

ladhat Pestre pénzért. Hiába is sza-

ladna, nem adnak neki. Éppen arra 

való a vidéki pénzintézet, hogy köz-

vetlen ismeretsége alapján rendel-

kezésére álljanak annak az ember-

nek, akit gőgösen utasítanak el a 

pénzügyi nagyhatalmak. 

Olyan természetes, annyira 

szükséges az erőviszonyoknak, igé-

nyeknek ilyen megoszlása, hogy 

csak háborodott és gonosz embe-

rek akarhatják megzavarni. Nos, ha 

csak ez kell, zavar és gonoszság, 

akad az is — Bécsben. A bécsi 

bank, az Osztrák-magyar bank ta-

lálta ki először, hogy Magyaror-

szágon nagyot lehet döfni ennél a 

pontnál. Es a bank vezéremberei 

kiadták a jelszót, hogy itt köny-

nyelmü hitelezés folyik. A magyar 

nagybankok indokolatlan mohóság-

gal kapták fel a jelszót és egyik 

napról a másikra ugy dobták vissza 

a kisebb magyar intézetek váltóit, 

hogy csak ugy ropogott. Recsegett, 

ropogott az önhibájukon kivül bajba 

került intézetek épülete. 

Megtörtént itt az a lehetetlen, 1 

az a képtelen esemény, hogy lo-

kális pénzválságot csináltak, anél- I 

kOl, hogy válság csakugyan volna, 

hogy a világpiac tudna róla. Mert 

kint a külföldön a pénzügyi hely-

zet rendes és konszolidált, any-

nvira szilárd, hogy nem ingatja | 

meg olyan esemény sem, mint a 

Dardanellák bombázása. Magyaror-

szágnak pedig még külön oka is 

van a pénzügyi nyugalomra. Két 

esztendő j ó termése van mögöttünk. 

Ha az idén kevesebb lesz, talán a 

buza, magasabb lesz az ára. Lesz 

helyette más. Örvendetes és foivto-

fejlődésben van nos gazdasági 

Magyarország, a földárak növe-

kednek, a takarékbetétek is. 

Miért kell tehát fojtogatni a 

fejlődő vidéki polgárság nyakát? 

Miért kell exisztenciákat eltiporni, 

miért kell rohamot intézni egész 

osztályok ellen? Miért kell felülni 

az osztrák banknak ? Ez a bank 

pénzügyi válságról hazudik, de ime, 

válság ide, válság oda, a budapesti 

nagy bankok soha nem látott mér-

tékben fejlődnek, gazdagodnak, erő-

södnek. Túlságosan erősödnek. Any-

nyira, hogy felgyülemlik bennük az 

irigység, nem tűrik apróbb társaik 

hasznát. De miért nem tűrik ? Hát 

a kis bankok nem nekik szedik a 

hasznot ? Hát a váltóleszámolás, a 

reeszkompt nem nekik tejel? Hát 

miért fáj a foguk arra a haszonra, 

amelyet ugy se kaphatnak meg ? 

Mert akármit csinálnak, ha minden 

kisebb intézetet legyilkolnak is, ak-

kor se szállhatnak le a kisiparosok, 

kiskereskedők, általában a polgárok, 

a nem-kapitalisták jogos hiteligé-

nyeiig. 

Az fog hát történni, azt akar-

ják ennek a hajszának a rendezői, 

hogy teljesen kielégítés nélkül ma-

radjon mind ez az igény. Mit bán-

ják ezt a nagybankok, a pénz urai, 

akik csendben megcsinálják a kar-

telt, de könyörtelenül letiporják a 

gyengébbet, tönkreteszik a fejlő-

désre képes, bár alsóbb rétegeket, 

az egész vidéket. 

Soha jogosultabb panasz el 

nem hangzott, mint az, amelyet a 

vidéki pénzintézetek tegnapi érte-

kezletén hallottunk. A nagy buda-

pesti pénzintézetek saját zsírjukban 

fúlnak meg, a vidéki bankok vál-

tóit pedig egyszerűen félrelökik, 

visszarúgják, mit sem törődve a 

következményekkel. Az a kérdés, 

ha ezekben a pénzügyi nagyhatal-

makban már nincs meg a morális 

felelősség érzete, az állam, a kor-

mány nézheti-e nyugodtan a rom-

boló munkát. Mi azt hisszük, hogy 

nem. Mi azt hisszük, hogy nagyon is 

sürgős és elkerülhetetlen az állami 

közbelépés. Állami kérdés, ál lami 

érdek a gonosz agygyal tervezett 

összeomlás megakadályozása. 
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NINCSEN 
kibontakozás 

Lukács választói joga. 

Justhék tovább harcolnak. 

Választás lesz. 

Lukács Lászlót ugy várta min-
denki, mint aki a választói jog meg-
valósításával rendet fog teremteni a 
züllésnek indult politikai viszonyok-
ban. Az eddigi tanácskozások ered-
ménye azonban az, hogy nincsen 
kibontakozás, az a választói jog, 
amelyet Lukács László megakar 
valósítani, nem elégíthet ki senkit, 
aki a nagy demokratikus átalaku-
lástól várja az ország szebb jöven-
dőjét. 

Lukács választói joga a titkos-
ságot nem valósítja meg s az álta-
lánostól is nagyon messzire jár s igy 
egészen természetes, hogy Justhék 
eddigi harcukat tovább folytatják. 

Lukács maga sem reméli 
most már, hogy az ellen-
zékkel meg tud egyezni, 
ennélfogva tisztában van 
azzal, hogy a mostani or-
szággyűléssel nem tud bol-
dogulni s ennélfogva a de-
legációk ülésezése után 
nyomban töloszlattatja az 
országgyűlést s a nemzet-
re bizza a döntést. Ez a 
megbízható helyről szár-
mazó híradás május első 
hetére teszi a képviselő-
ház feloszlatását s igy 
az uj választások julius 
első felében lesznek. A 
választások miatt marad-
nak Jeszenszky és Ja-
kabffy államtitkárok a 
helyükön. 

Szóval Lukács László missziója 

is teljesen sikertelen, mert lehetet-

len helyzetet teremteti a többségi 

pártokban az a konzervatív irány-

zat, amelynek élén Tisza István grof 

áll s amely a hatalmi érdekek meg-

védelmezése okából olyan merev 

ellensége a választói jog reform-

jának. 

Nagyon jó l tudják azt, hogy a 

választói jog nélkül kibontakozás 

nincsen, de azt remélik, hogy 

egy uj választáson az 
ellenzéket egészen sike-
rül kiirtani a parlament-
ből s az uj országgyűlé-
sen sikerül megalkotni az 
uj választói jogot, amely 
még az Andrássy-féle plu-
rális választói jognál is 
szűkebb korlátok közt 
mozog s egyúttal meg-

csinálni a házszabály-

revíziót is. 

Ez a bonyodalmas magyar po-

litikának az uj fordulata. A közei-

napok eseményei mindenesetre még 

sok tisztázódást eredményezhetnek, 

de mindenesetre az a legvalószí-

nűbb, hogy néhány héten belül 

hazaküldik a parlamentet és uj 

választások lesznek. 

Városi közgyűlés. 
A városi képviselőtestület dr. 

Mátéffy Ferenc polgármester elnök-

lésével hétfőn délelőtt a vármegye-

ház közgyűlési termében havi ren-

des közgyűlést tartott. 

Erről a közgyűlésről az aláb-

biakban számolunk be: 

A közgyűlés megnyitása után 

szép szavakban emlékezett meg a 

polgármester Gerőcz Lajos lelkész-

ről, akinek emlékét a közgyűlés 

jegyzőkönyvében megörökítik s a 

családhoz részvétiratot intéznek. 

Interpelláció nem volt s igy 

áttértek nyomban a napirendre. 

A központi választmányban 

megüresedett helyre Zsoldos Ele-

i ket választották meg. 

Az esküdtképes egyének össze-

írására rendelt bizottságba a pol-

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpu 

jóminőségü métermázsánként 18 k — f. 
Zsoldos-féle 18 k 60 f. 

Takarmány liszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

üzemen leiíjcerl én 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Uaztek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

Párkorpn 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80fill. 

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 . 

gármester elnöklésével megválasz-

tották dr. Kiss Béla, Ká lmán Imre, 

Kanász N. Lajos és Kiss Bálint kép-

viselőket. 

A polgári leányiskola államo-

sításának ügye következett most. 

A képviselőtestület az államosítási 

szerződést a kultusz miniszter által 

kívánt módon megváltoztatta. Igy 

lehetővé válik, hogy a polgári leány-

iskola 1913 őszén az állam kezelé-

sébe menjen át. 

A városi tisztviselők fizetésé-

nek kiegészítésére utalványozott 

államsegitséget a közgyűlés a ta-

nácsi javaslat szerint kiutalványozta. 

Nagyobb vita következett most 

a vadász-területi haszonbérekből 

képzett mezőgazdasági alap miként 

való hasznosítása dolgában. A köz-

gyűlés ebben az igazán fontos és 

nagyjelentőségű kérdésben halasztó 

határozatot hozott, mellőzvén ugy 

a tanácsi, mint a szakosztályi ja-

vaslatokat. A halasztó határozat ér-

telmében ez a kérdés most már 

egyelőre lekerül a napirendről. 

A római katolikus egyház meg-

kapta az uj iskola építése kapcsán 

szükségessé vált 5 négyszögöl te-

rületet ingyen a várostól. 

A gazdasági egyesület előter-

jesztéséhez képest kimondotta a 

képviselőtestület, hogy a csorda-

járáson a teheneket fajták szerint 

külön gulyába verik ki. 

Levette a közgyűlés a napi-

rendről a müutak locsoltatására 

vonatkozó tanácsi javaslatot, amely 

mintegy 7000 korona költséggel 

terheli meg a város háztartását. 

Adásvételi ügyek voltak kitűzve, 

de a megjelentek nem voltak ele-

gen s igy az ujabbi tárgyalás ha-

tárnapjául jun ius 3-át tűzték ki. 

Illetőségi ügyek elintézésével 

bevégződött a közgyűlés, amelynek 

végén a polgármester köszönetet 

mondott a vármegyének azért a 

vendégszeretetért, amellyel két esz-

tendőn keresztül a város rendel-

kezésére bocsátotta közgyűlési ter-

mét és bejelentette, hogy a má jus 

hónapi közgyűlés már az uj város-

házában lesz. 

A közgyűlés fél 12 órakor feje-

ződött be. 

Egy tanuló' felvétetik Grub-
miiller József fodrásznál. 
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HÍREK 
Szemben ültél velem... 

Szemben ültél velem, 

S hosszasan néztél rám, 

Vájjon mit gondoltál 

Barna hajú leány. 

Én a szerelemről 

Álmodoztam éppen, 

S gondolatban veled 

Járt lelkem az égben. 

Hejh, ha én tégedet 

Megölelhetnélek, 

Barna hajú leányka 

Boldoggá tennélek. 

Szeress, én szeretlek, 

Hisz* arra születtünk 

Hogy mig érezni tud 

A szivünk, szeressünk. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Tanyai istenitisztelet. Pap Lajos 
ref. körlelkész folyó hó 28-án délelőtt 
a külsődónáti áll. iskolánál istenitiszte-
letet tart és urvacsorát oszt. 

—• Halálozás. Részvéttel vesszük az 

értesítést, hogy D a n i e 1 i s z Károly nyu-

galmazott ármentesitő társulati nyilván-

tartó tegnap meghalt. Halála nem jött 

váratlanul, mert az utóbbi időkben be-

tegeskedett. Halála hírére, amely álta-

lános részvétet keltett, a kaszinó és az 

ármentesitő társulat épületére kitűzték 

a gyászlobogót. 

— Uránia. Az »Uránia Szentesi 

Fiókja« vasárnap délután 4 órakor tartja 

a színházteremben negyedik felolvasó 

estélyét. Be lesz mutatva »Az éfjéli nap 

országa« 3 felvonásban, 100 színes ve-

tített képpel és 10 mozgóképpel. Jegyek 

előre válthatók Bányai J. Utóda üzletében 

— Közgyűlés. A Szentesi I-só 
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 hivja 
meg a kör tagjait, hogy a közgyű-
lés, amenyiben a tagok kellő szám-
ban meg nem jelennének 1912. évi 
május hó 12-én, délután 1 órakor 
lesz megtartva s ez a második köz-
gyűlés már a megjelent tagok szá-
mára tekintet nélkül fog határozni. 

— Állatvásári forgalom. Az április 

hó 20-án tartott országos vásáron a 

jószágforgalom a következő volt: Fel-

hajtatott: szarvasmarha 1557, ló 1594, 

juh 412, sertés 2027, összesen 5590 da-

rab. Eladatott: szarvasmarha 948, ló 402, 

juh 18, sertés 1076, összesen 2444 darab. 

— Találtatott vásár szombatján dél-
után az országúton kisebb pénzösszeg. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti. 

— öngyilkossági kísérlet. Paczali 
Mihályné Kürti Terézia e hó 20-án este 
8 órakor Mentő-utcai lakásán mellbe 
lőtte magát. A megsérült asszonyt súlyos 
sebével a kórházba szállították. Állapota 
nem tul súlyos és így mihamarabb föl-
épül. Tettének az oka az volt, hogy fér-
jével, aki most Somogymegyében van 
kubikmunkán, rossz viszonyban van s 
ez keserítette el annyira, hogy elakarta 
magát pusztítani. Az elkeseredett asszony 
ugyan azt mondja, hogyha nem sikerült 
is most a szándéka, majd sikerül más-
kor, de ugy gondoljuk, mikorra fölépül 
teljesen súlyos sebéből, el fogja feledni 
keserűségét és beletörődik az életbe, a 
mely, ha lett az ember, kötelesség — 
bárha keserves is — néha. 

— Hirtelen halál. Ádám Takács 

Ferenc 65 éves ember Bugyi Antal vá-

rosi főjegyzőnél udvaroskodott. Beteges 

ember volt, májdaganatban szenvedett 

s amiatt fulladozott. Tegnap reggel halva 

találta meg a folyosó végénél Fekete 

Nagy Mária, a szobaleány. A szerencsét-

len öreg ember épen pipálgatott, ami-

kor szívszélhűdés érte és nyomban 

meghalt. 

— Bejelentendő a városi adóhiva-
talba ha lakást adunk bérbe, melyben 
eddig lakó nem volt, avagy üresen ma-
rad az eddig bérbeadott lakás. Bejelen-
tendő továbbá ha átalakítás történik. — 
Amennyiben pedig igy Szent-György 
napkor pénzhez jutunk, fizessük az 
adót, itt a fertály. 

— Egy csomó lopás. Csúcs György 

feljelentette T. Nagy Eszter nevü cse-

lédjét, aki 7 koronát ellopott tőle. — 

Maróthi Lajos gazdálkodó szombaton 

este sörözött a vásár után. Száz koio-

nással fizetett, amelyből 96 koronát ka-

pott vissza, A pénzt a tárcájában tette. 

Otthon kereste volna, lába kelt a pénz-

tárcának, benne a pénzzel. Valaki el-

emelte. Megtette a rendőrségen a felje-

lentést. A nyomozás folyik. — Áron Ist-

ván ócskaságkereskedőtől ellopott egy 

ifjú egy klarinétot. Pana&zára a rendőr-

ség a nyomozást megindította. 

— Felhívás. /ír veformátus 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. 

— A nadrág miatt. Czuczi József 

13 éves fiu, atyjának derekegyházoldali 

62. szám alatti tanyáján az istálóban 

felakasztotta magát kedden este. Mire 

megtalálták már meghalt. A fiu levelet 

hagyott hátra, amelyben elmondja, hogy 

azért vált meg az élettől, mert az anyja 

azt igérte neki, hogy nadrágot vesz neki 

a vásárban, de becsapta s ezt ő nem 

tudja elviselni. 

— Vásárok a szomszédban. Leg-

közelebb a következő helyeken lesznek 

országos vásárok: Csongrádon április 

27, 28, Szegváron május 19, Kunszent-

mártonban május 19, Kecskeméten má-

jus 10, Tiszakürtön május 5, Ujkécskén 

május 12, 13, Gyulán május 15 —19-én. 

— A »Vasárnapi Újság« április 
21-iki számának szenzációs az a kivá-
lóan érdekes kép-csoport mely az el-
sülyedt Titanic hajót mutatja be, fogal-
mat nyújtva roppant arányairól és be-
rendezésének kényelmességéről, A többi 
képek a bécsi magyar épületeket, a Szép-
művészeti Muzeum metszetkiállitását, 
stb. mutatják be. Szépirodalmi olvasmá-
nyok : Szemere György regénye, Szőllősi 
Zsigmond novellája, Jakab Ödön, Farkas 
Imre és Baáry Elemér versei, Pékár 
Gyula cikksorozata a provencie trou-
badourokról stb. Egyéb közlemények: 
aktuális arcképek, Tábori Kornél cikke 
a bécsi magyar házakról, Gineverné 
Ilona londoni cikke s a rendes heti 
rovatok. Irodalom és művészet,* sakk-
játék, stb. A »Vasárnapi Újság« előfi-
zetési ára negyedévre öt korona, a 
>Világkróniká«-val együtt hat korona. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadó-
hivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-
utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1912 április 14—21-ig. — 

Születtek: Német Margit, Szamos-

közi Terézia, Marsi Gyula, Kövér Imre, 

Sáfrány Ferenc, Szabics György, Nagy 

Ferenc, Dobsa Jul iánná, Tóth László» 

Vecseri Antal, László Erzsébet, Gyetvai 

Irén, Tarján Rozália. 

Eljegyzés: Szeder István Borsos 

Szabó Erzsébet, Kővágó Ferenc Oberna 

Franciska, Dobrai János Antal Juliánná, 

Juhász Lajos Benkő Eszter, Rideg Lajos 

Ugrai Lídia. 

Házasságot kötöttek: Molnár György 

Gerecz Jusztinával, Horváth József Hal-

mai Juliánnával, Kovács Mihály Fábián 

Franciskával. 

Elhaltak: Hegedűs Tóth Imre 68 

éves, Csató Sándor 51 éves, Somodi And-

rás 16 hónapos, Keresztes Nagy Judit 73 

éves, Szél Vendel 71 éves, Halász Szabó 

Lidia 30 éves, Sarkadi Szabó Mária 3 

hónapos, Árvái Magdolna 34 éves, Szé-

nyei Juliánná 67 éves, Kabai Sándor 40 

éves, Mácsár Juliánná 33 éves, Szürszabó 

Nagy Erszébet 76 éves, Kun Lajos 33 

éves, Albert Rozália 35 éves, Nagy Ju-

lianna 26 napos, Pintér Mária 69 éves, 

Pardi Mihály 73 éves, Támadás Sándor 

28 éves. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 

a szerk. 

Óvás. 
Alulírott óva intek mindenkit, hogy 

feleségemnek, Árvái Annának senki sem-
mi néven nevezendő hitelt vagy kölcsönt 
ne adjon, mert én azt helyette kifizetni 
nem fogom. 

Szentes, 1912 április 18. 

Győri Lajos. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 



4. oldal. SZENTSEI LAP 33. szám. 

ABLAKOK, 
egy darab egész és egy darab fél tokos 
ablak e l a d ó . Bővebl>et e lap kiadó-
hivatalába. 

özYi Varga Bálintné 
Kistőkei 8 és fél hold tanyaföldje ha-
szonbérbe kiadó. Értekezhetni I. ker. 
Rákóczi Ferenc-utca 173. szám alatt. 

r BAJOMI NAGY LAJOS 
POLGÁRI- ÉS EGYENRUHA-SZABÓ 

Sarkadl-utca 1. SZENTES Sarkadl-utca 1. 

(lutheránus templom mellett) 

Lóheréiéi! 
Értesitem az igen tisztel! gazdakö-

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

Szíjártó Szabó Sándor 
vizsgázott herélő. 

Szentes város központi választmányitól. 

Készít mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

magyar öltönyöket 
Pontos ós előzékeny kiszolgálás! 
Jutányos árak! Jutányos árak! 

Pozderka Péternek 
kistőkei 40,1200 négyszögöles hold földje 

a rajta lévő tanyaépületekkcl együtt el-

adó. Értekezni lehet a helyszínen, vagy 

Knnszentmártonban. 

Ajtók 
a Céh h á z m e l l e t t , régi vályog olcsó 
árért, törmelék díjtalanul, Andrássy-utca 
5. szám alatt ajtók és ablakok Szent-
György nap után eladók, az árak mind-
két helyen megtudhatók. 

Bene István 
építési vállalkozó. 

Horváth Lajosnak 
10 kat. hold kistőkei 10. szám alatti tanya-
földje elköltözés miatt azonnal e l a d ó . 

Értekezni lehet ugyanott. 

Sarki Molnár Lajosnak 
a Vásárhelyi-ut mellett lévő 33 h o l d 
tanyaföldje örökáron eladó. Értekezni 
lehet IV. ker. Vásárhelyi-utca 15. sz. a. 

Levendovics Istvánnak 

9 hold Kurczája 
örökáron eladó. Tudako-
zódhatni S z e g e d , Kis-
lisza-utca 4. szám alatt. 

5. kpv. 1912. szám. 

Hirdetmény. 
Az országgyűlési képviselőválasztók 

1913. évre érvényes névjegyzékének ki-
igazítása érdekében a központi választ-
vány a következőket teszi közhírré: 

Az ideiglenes névjegyzék, valamint 
a kihagyottak névjegyzéke a főjegyzői 
hivatalban 1912. évi május hó 5-től 
25-ig közszemlére kitétetik, ahol is az 
naponként délelőtt 8 órától 12 óráig 
megtekinthető, délután 2 órától 6-ig pe-
dig lemásolható. 

A névjegyzék elleni felszólamlások 
1912. évi május hó 5-től 15-ig, a fel-
szólamlásokra adható észrevételek pedig 
1912. évi május hó 16-átó! 25-ig nyúj-
tandók be a polgármesteri hivatalnál a 
hivatalos órák alatt. 

Saját személyét illetőleg jogában 
áll mindenkinek felszólalni, továbbá 
mindazok, kiknek nevei a névjegyzék-
ben bennfoglalvák, jogosítottak minden 
jogtalan felvétel, vagy kihagyás miatt 
felszólamlással élni. 

A felszólalási kérvények és észre-
vételek bélyegmentesek, Írásban nyúj-
tandók be s a jogosultságot igazoló ok-
mányokkal felszerelendők. Egy bead-
ványban több egyénre vonatkozó felszó-
lamlás is helyet foglalhat. 

Aki a felszólamlásra jogosított, az 
a felszólamlásokra észrevételeket nyújt-
hat be. Az észrevétel minden felszólam-
láshoz külön adandó be. 

A központi választmány különös 
figyelmébe ajánlja a közönségnek, hogy 

| igyekezzék a névjegyzéket megtekinteni 
és sérelem esetén az ellen felszólamlás-
sal élni, mert aki ezt elmulasztja, vá-
lasztói jogának esetleges csorbítását sa-
ját hibájának tudja be. 

Kelt Szentes város központi választ-
mányának 1912 évi április 15-én tar-
tott üléséből. 

Szentes város polgármesterétől. 

1951—1912* sz. 

Hirdetmény* 
A Szentesen levő lóállomáoy* vala-

mint a teherhordásra használható sza-
marak, öszvérszamarak és öszvérek, to-
vábbá a teherhordásra és személyszál-
lításra alkalmas automobilok, utimoz-
donyok, önműködő mozdonyok és utcai 
hengerek, végül a kocsik, szekerek, te-
herhordásra alkalmas nyergek és heve-
derek 1912. évi összeírásával Faragó 
Sándor árvaszéki jegyzőt bíztam meg. 

Ezen munkálat teljesítésére az 1912. 
évi április hó 22-től bezárólag ápril 30. 
napjáig terjedő időtartamot, összeírás 
helyiségéül pedig Faragó Sándor árva-
széki jegyző hivatalos helyiségét jelö-
löm meg. (Újvárosház, emelet 58. ajtó.) 

A bejelentések a jelzett helyen és 
napon d. e. 8-12 óráig, d. u. 2 5 óráig 
fogadtatnak el, vasár- és ünnepnapokon 
pedig csak d. e. 9—11 óráig. 

A bejelentéseknek a fenti határidő-
ben való megtételére s az adatok be-
mondására azzal a figyelmeztetéssel hí-
vom fel a közönséget, hogy a bejelen-
tést elmulasztók, vagy a lovak, szekerek 
és egyéb összeírás alá kerülő tárgyak 
pontos számát eltitkolnák, érzékeny 
pénzbirsággal fognak sújtatni. 

Egyben értesitem a város közön-
ségét, hogy ez évben lóosztályozás is 
fog tartatni, melynek helyéről és idejé-
ről külön hirdetményben fog a közön-
ség értesittetni. 

Szentes, 1912. évi április hó 18. 

Dr. Kanász Nagy Lajos 
tnok, polgármester h. 

Legjobb: 

cserépkályhát és 
fakoré ktiizhelyet 

jflaiKiira Vilmos 
készit, vasútállomással szemben 

Bugyi Antal 
kőzp. vál. jegyző 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester, közp. vál elnök. 

Ceiiicullaii- ém 
l»et»iiCM»-j£} árt i ís ! ! ! 

Alólirottak I. ker. Bartlaa 
János-aatca 5. szána alatt 

Csernus Lukács Imréné CeitlEllfipOri OtfflPflt 
clAI/^í 39 Ur, 1,1 tnmrnfAU;« 1»^ * BlM kistőkei 32 hold tanyaföldje a rajta 

levő épületekkel együtt e l a d ó . — I 
Értekezni lehet I. kerület Szemere 

Bertalan-utca 5. szám alatt. 

Eladó. 
Hankiss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tőkei lo 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 

Schrantznál. 

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

Markatfy é * Vranka. 

ttoós JÓ'ZSCf 
Vásárhelyi-utca 64-ik számú háza, mely-
ben jómenő italmérési üzlet van, örök-
áron eladó. — Bővebbet a fenti sz. alatt. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes. 




