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Előfizetési árak : 

Helyben egész évre 8 K 
félévre 4 K, negyedévre 2K 

Vidéken : egész évre 12 K 
fé lévreK, negyedévre 3 K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 

SÍM A 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. 

Erét 
Oda fönt Bécsben tajtékozó 

szájjal szidnak bennünket a nagy-

horvát hóbort megregulázásáért a 

trialista tobzódás letöréséért. A m a-

g y a r külügyminiszter n é rn e t ü I 

szónokol, mert nem tud annyira 

magyarul, hogy kellően kifejezésre 

tudja juttatni a mondani valóját. A 

delegációban ro^szalási indítványt 

tesz a Kossuth párt egyik vezére a 

hadügyminiszter ellen, de azután 

visszavonja, mert a többség ugy is 

kénytelen lett volna azt leszavazni. 

íme egy bokréta a legutóbbi 

napok politikai eseményeiből. 

Azért szedjük igy össze, hogy 

megmutathassuk hová sülyedtünk 

mennyire jutottunk, milyen nagy 

az az erőtlenség, amelv a mi par-

lamentünket jellemzi. Szinte szédü-

letes és kétségbeejtő épen olyan 

mértékben, amennyire szégyenletes. 

Szedjük szálára 

A horvát ügy Magyarország 

házi ügye. Ahoz a kerek világon 

semmi köze nincsen senkinek, hogy 

a magyar szent korona tartomá-

nyában a rendet miképen állítjuk 

helyre akkor amidőn a neki tébo-

lyodott demagógia egyenesen állam 

ellenes törekvéseket akar érvényre 

juttatni. Nem mondjuk ¡ni azt, hogy 

talán a legideálisabb ilapot volna 

az alkotmányosság fölfüggesztése. 

de ha az eszélytelen es ostoba po-

litika odáig vitte az állapotokat, 

ameddig oda lent jutottak akkor 

csak is az erős ;éz politikája lehet 

az egyedül jogosult. l)r minden 

esetre nagyon jel lemző, hogy ak-

kor amidőn az osztrák delegáció-

ban tajtékozó szájjal szidnak ben-

nünket nincsen magyar politikus, 

aki kellő eréllyel vissza utasítsa az 

osztrák betolakodást s még a mi-

niszterelnökünk is olyan szőrmén- ( 

tében beszél, mintha a világon az ! 

volna a legtermészetesesbb dolog, I 

hogy bennünket tajtékozó szájjal | 

szidjanak. 

S mikor ez igv van, akkor iga-

zán jó l esik azt látni, hogy a hor- , 

vátok sorából akad egy ember, aki ; 

oda meri mondaniaz osztrákoknak, j 

hogy eb ura fakó, söpörjenek a sa- ! 

ját portá jukon, nekik a horvát 

ügyekhez semmi közük, annál is ! 

inkább, mert a horv ttok nem kér- ! 

nek az osztrák gyámkodásból . 

A közös miniszterek között 

volt egy magyar ember, a közös 

pénzügyminiszter, aki Bosznia és 

Hercegovina ügveit is intézte s oda-

lent kiváló gondot fordított a ma-

gyar érdekre. Jött egy kis változás. 

A külügyminiszter meghalt. M a-

g va r embert, Csongrád megyei föl-

des urat neveztek ki utódjául — 

es mert ez a rezon : osztrákot pénz-

ügyminiszterré. 

Azt mondjuk rá, hogy jó l van 

Az ám de az a m a g y a r külügy-

miniszter németül deklamál, mert 

magyarul nem tud. a közös pénz-

ügyminiszter paciig odalent Bosz-

niában olyan erőv( I nyomja elő-

tétbe az osztrák erdeket, mintha 

nekünk M igvarországnak oda semmi 

közünk nem volna, annál is inkább, 

mert a magyar szent korona jo 

gának annektálla a király. Igaz 

ugyan, hogy van elég törté-

neti pé lda: Dalmácia (ialicia és 

Bukovina is a magyar szent korona 

jogán lelt Habsburg birodalom és 

osztrák tartomány, hát ugyan ezen 

a jogon, miért ne lehetne hason-

lót cselekedni Bosznia és Hercegovi-

iul val. 

S az a megtett és visszavont 

javaslat, az a rosszalási szándék, 

amelyet olyan erősen akart kifeje-

zésre juttatni nem csak a Kossuth 

Ferenc pártja, de a többség is. Bi-

zony nevetni kellene, ha nem volna 

olyan komoly a dolog, kivonták a 

kardot, hogy legyen mit szégyen-

kezve visszadugni a hüvelyébe. 

Erőtlenség, gyávaság: ez az, ami 

a mai politikai viszonyokat jel lemezni 

Magyarországon. Minden mehet el-

lenünk. Mindent csinálhatnak ve-

lünk Mi j ó gyerekek vagyunk. Meg-

elégszünk a máró l hónapról való 

tengődéssel, előbre jutni , de hogy 

is akarunk, hiszen még kisülne, hogy 

nem is legutolsó népség vagyunk a 

föld kerekén. 

És akkor, amidőn igy van a 

helyzet: akkor azok a pártok pa-

polnak nekünk magyar szupremá-

ciáról, a nemzeti ál lam kiépítéséről, 

amit a választói jog megalkotásá-

nál föltétlenül bizlositani akarnak. 

Miként? Ho l ? Miben? Hogyan? Mi-

dón? ők se tudják, senki sem tudja* 

Csak annyi a bizonyos, hogy sem 

a magvar nemzeti ál lami kiépíté-

sének biztosítását, sem a magvar 

szupermáciát nem látjuk sehol, el-

lenben látunk magyar behódolást, 

és a nemzeti érdekek elhanyagolá-

sát. erőtlenséget az egész vonalon. 

N é p p a r i a m e 11 t kell, lük-

tető, fiatal erővel: az meghozza ne-

künk a magyarság megizmosodását, 

megerősödését, az meghozza nem-

zeti államot, annak lesz bátorsága 

ráütni az osztrák kezekre és az 

osztrák nyelvekre és véget veti az 

erőtlenségnek, a gyávaságnak. 
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Járdák ésmiiutak. 
A szabályrendelet tervezete. 

Bizottsági észrevételek. 

A város egyik legközelebb tar-
tandó közgyűlése foglalkozik a jár-
dák és müutak építéséről, illetve 
azok fentartásáról szóló szabály-
rendelet megalkotásával. Ebből az 
alkalomból kötelességet vélünk az 
zal teljesíteni, hogy a szabályren-
delet tervezetét s az arra vonat-
kozó bizottsági észrevételeket az 
alábiakban ismertessük. 

A szabályrendelet összesen hat 
fejezetből áll és pedig: I. Általános 
rendelkezések. II. Járda építés. III. 
Müut épites IV. Fentartás. V. Bün-
tető határozatok. VI. Záró halározat. 

A szabászrendelet első általá-

nos része megállapítja, hogv a vá-

rosban a házak mentén járdák* az 

utcák közepén pedig müulak épí-

tendők s hogy az építési jog a vá-

rosé. A müut és járda építéshez a 

telek tulajdonosok bizonyos hozzá-

járulással tartoznak, amelyet 10 év 

alatt kell megfizetni s a hozzájá-

rulási dijak a közadók módjára haj-

tandók be. 

A második fejezet szerint a 

város járdaépítés tekintetéből há-

rom kerületre oszlik és pedig: az 

első kerületbe azok az utcák tar 

toznak, ahol a járdák 2 m széles-

ségben aszfaltból, a másodikba azok 

az utcák, ahol l és félméter szé-

lességben szintén aszfaltból s a 

harmadikba azok az utcák, ahol 

szintén 1 és félméter szélességben 

de téglából építendők a járdák. A 

kerületeket a képviselőtestület álla-

pítja meg. A járda építés költsé-

geinek y. része a várost 4/ó része 

pedig a telek tulajdonost terheli. A 

régi járdák anyaga a város tulaj 

donába megy át. A járdák újjáépí-

tése 25 év előtt nem történhetik. 

A harmadik fejezet szerint azt. 

hogy mely utcában minő anvagból 

és milyen méretben építendők a 

a müutak a képviselő testület álla-

pítja meg. Uj müut építése esetén 

az építési töke felerészét a varos, 

felerészét pedig a telek tulajdono-

sok fizetik. Magtárak előtt a mag-

tárak tulajdonosai tartoznak bur-

kolatot létesíteni Kiépített müutak 

ujjá építése 30 év előtt nem tör-

ténhetik. 

A negyedik fejezet szerint a 
város ugy a járdák, mint a müutak 
tentartásáért dijakat szed. A járda 
fentartási dijak aszfalt járda után 
négyszög méterenkért 10 fillér 
téglajárda után 5 fillér, müutaknál 
négyszög méterenként 10 fillér. Ezek 
a dijak kizárólag a járdák és mü-
utak fentartására fordítandók s a 

fel nem használt összegek gyümöl-

csözőié^ kezelendők. 

A/ ötödik es hatodik fejzet 

rendelkezései olyanok, amelyek ter-

meszei szerűen fölveendők a sza-

bályrendeletbe s azokat ismertetni 

fölösleges volna. 

A szabályrendelet tervezetére 

vonatkozólag a gazdászati szakosz-

tály azt a javaslatot leszi, hogy az 

uj járdák epitési költségeinek fele 

részét viselje a varos és fele ré-

szét a háztulajdonosok. A pénzügyi 

és háztartási szakosztály azt java-

solja, hogy a város ne három, ha-

nem négy járda kerületre osztassék 

be es a negyedik kerületbe azok az 

utcák vétessenek föl, ahol egv mé-

ter széles tégla járda építendő. Tö 

rölní javasolja a szakosztály a sza-

bályrendeletbői azt a részt, mely 

szerint az uj müutak építéséhez a 

telek tulajdonosok hozzájárulással 

^tartoznak, valamint törölni java-

solja a jarda fenn'artási illetékre 

vonatkozó reszt is. 
* 

Ennyiben ismertetjük a sza-

bályrendelet tervezetet amelyet er-

tékes és nagyjelentőségű dolognak 

tartunk, mert egető hiányt pótol és 

nagyban előfogja segíteni városunk 

külsőképének városias színezetű át-

alakulását Ezzel azonban azt nem 

mondjuk , hogy a szabályrendelet 

minden rendelkezését teljes egészé-

ben helyeseljük. Legközelebb rész-

ELSÖSZENTESI .KENYÉRGYÁRJR^l 

Gazdák figyelmébe! 
l 4 o r | M ! 

jóminőségü métermázsánként 18 k — f. 
Zsoldos-féle . . . . 1.S k 60 f. 

T i t k á t $n*ÍRi* H*wA 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

S z e m e s * * e s i j £ e r i c m 

á l ' g i » ! ! valamint t l l i r i í k 
mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i K x i c k 

kitűnő minőségben, szám szerint 

r U o r g m 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készitve, kilón-
ként K0 fill. 

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

g y á r i 
p i a c t é r i ü z l e t ü n k b e n QS 

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

Tisztelettel 

Első Szentesi Ksnyergyár f U 

letes birálat alá vesszük a terveze-

j tet s akkor rá fogunk mutatni azokra 

a dolgokra, amelyekkel nem értünk 

! egyet. 

A bizottsági észrevételekkel 

szemben azonban már most jelez-

hatjük, hogy tarthatatlanoknak tart-

juk őket, mert részben a város túl-

ságos megterhelését jelentik, rész-

. ben pedig a további fejlődés és 

haladás megakadályozását lát juk 

bennük. Ezekre is rátérünk legkö-

zelebb 

HÍREK 
Tanyai istenitisztelet. Pap La-

jos ref. körlelkész folyó hó 5-én dél-

előtt 9 órakor a imicsiháti, délután 3 

órakor a veresegyházi állami iskolánál 

istenitiszteietet tart. 

— Közgyű lés . 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. »menyiben a tagok kellő szám-

ban meg nem jelennének 1(JI2 évi 

május iió 12 én, délután J órakor 

lesz megtartva s ez a második köz-

gyűlés már a megjelent tagok szá-

mára tekintet nélkül fog határozni. 

Tisztviselők gvüiése. Mint már 

jeleztük a városi tisitviselők május 19-én 

országos gyűlést tartanak Budapesten, 

amelynek az a célja, hogy a városi tör-

vény, a fizetés és nyugdíj viszonyok 

rendezés minél hamarabb való megal-

kotását kérjük illetékes helyen. Varo-

sunk tisztikara tegnap délután ebben az 

ügyben gyűlési tartott, amelyen elhatá-

rozta, hogy az országos gyűlésen szin-

tén képviselteti magát. 

— Az elhagyott gyermekek dolga. 

A belügyminiszter rendeletileg meg-

hagyja, az összes városoknak és közsé-

geknek. hogy az elhagyott gyermekek 

segélydijait jövőben egyszersminden-

korra tegyék folyóvá és évnegyedenként 

térítsék meg a gyermek menhelyeknek. 

Kz a miniszteri rendelet a menhelyek-

nél uralkodó züzavar megszüntetését cé-

lozza s előreláthatóan az lesz a követ-

kezménye, hogy az egyes varosok és 

községeknél fog a menhelyekkel való 

leszámolások tekintetében züzavar be-

következni. 

Körrendelet a köztisztaságról. 

A belügyminiszter a vármegye törvény-

hatóságához körrendelet intézett a köz-

tisztaság tárgyában. A miniszter azzal 

kezdi, hogy a kolera az országot ez idő 

szerint közvetlenül ugyan nem fény e-
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geti, mégis megokoltnak tarja, hogy a 

köztisztaság fentartására fokozott figye-

lem forditassék s már most foganatosít-

tassanak azok a köztisztasági rendsza-

bályok, amelyek a kolera fellépésének 

rneggátlása és esetleg elterjedésének 

korlátozása érdekéhen is jelentőséggel 

birnak. A körrendelet ezután teljes rész-

letességgel megismétli a köztisztaság 

fenntartása érdekében tavaly áprilisban 

kiadott belügyminiszteri Körrendeletet. 

A miniszter felhívja a törvényhatóságot, 

hogy a rendelkezések lelkiismeretes vég-

rehajtására az illettékes hatóságokat 

haladéktalanul utasítsák s egyúttal in-

tézkedjenek a felől, hogy a szóban forgó 

rendelkezések gondos végrehajtását il-

letékes közegeik annak idején minél 

kiterjedtebb körben behatóan ellenő-

rizzék s minden e téren tapasztalt mu-

lasztás megtorlása iránt Loron kivül in-

tézkedjenek. 

— Hyrnen. Weisz János mindszenti 
kereskedő ma délelőtt köt házasságot a 
helybeli izraelita templomban Engel-
mann Paula kisasszonnyal. 

— A régi járásbíróság. Csákányt 

vágnak nem sokára a régi járásbíróság 

épületébe is. Az uj palota épitése mi 

már közel all a befejezéshez s a városi 

tanács már foglalkozott és a régi épü-

let lebontásának dolgával. A tanács ha-

tározata szerint május 30-án árverezik 

el a régi épületet. 

— Milyen idö lesz ¿Májusban. Me-
teor jelentés szerint május 4 ike és 7-ike, 
valamint 14-ike és hideg jellegű időt 
hoz, 15-ke után azonban mar enyhül az 
idő s megmenekülünk a iagykaroktól. 
Május közepe már inkább csak csapa-
dékos jellegű lesz, kü lönben 19-ike kö-
rűi, mig 21 ike szeles/, 27-ike zivataros s 
31-ike pedig lehűlést vagy pásztást jég-
esőt i.«. hozhat. Legerősebb hatású vál-
tozási napok I. hűvös eseile«; hideg 
jelegű, 1 í s/intén hűvös, 15. meleg, 10. 
hűvös, 19. csapadékos, 21. szeles, 31. hű-
vös, esetleg zivataros jelleggel. 

Vasút jövedelem. Az államiva-
sutak igazgatósága a Kunszentmártoni 
vasút jövedelme ennen 1200 koronát kül-
dött a városnak. 

— A városi hirdetöhelyek. A vá-
rosi hirdető helyeket most adtak bérbe. 
Ezúttal Székely József lett a bérlő. 

— A sóház csatornája. A városi 
rendőrkapitanvság előtersztést* tett a 
tanácshoz, a soha/ épület Tóth József 
utcai csatornájának kijavítása iránt. 
Épen a legfőbb ideje, hogy az évek óla 
rossz bádogcsatorna kijavittasék, mert 
ma holnap elm )ssa a járdát a belőle 
k iömlő viz. 

Uránia. Az »Uránia Szentesi 
Fiókja« ma d u nem tart előadást mi-
vel estére izraelitaknak lesz a szín-
házteremben lársasvacsorával egybekö-
tött estélyűk Ez okból a legközelebbi 
»Uránia« előadás a jövő vasárnap lesz 
megtartva, mely a lka lommal Mesés In-
dia«.t mutatja be a rendezőség. 

. . ~~ Felhivatnak, a református egy-
r j f . t a&j a i hogy egyházi adó hátralékai-
KJ bezarólag május 15-ig igyekezzene 
»eiizetni mivel a választók névjegyzékbe 

csak azok vétetnek fel, akik adó hát-
ralékaikat befizették. Szentes, 1912 má-
jus 4-én a gondnoki hivatal. 

— Irtsuk az arankát. A lucernások 
legnagyobb ellensége tudva levően az 
aranka, amit saját jól fel fogott erde-
kében minden gazdának irtani kell. A 
polgármester most hirdetményben hivja 
föl a gazda közönséget az aranka ir-
tásra azzal, hogy aki az irtást elmu-
lasztja annak lucernását hatóságilag tisz-
títják meg az arankától — ez pedig sok 
pénzbe kerül. 

-- Május örömei. Elérkeztünk a 
poéták hónapjához, a virágos, napsuga-
ras májushoz, melynek gyönyöreiről anyi 
dal szól. A valóságban nem mindig igy 
fest a tavasz hava. A gyöngyvirág sok 
évben dideregve i ujik sasalaku levelei 
közé és a püspöki kirándulásokat majd 
mindig elmossa a hidegen zuhogó eső. 
Az időjárás állhatatosságában egyálta-
lában nem jó bízni. A kalendárium sok-
szor becsapja az embert. Ennél sokkal 
hívebb tanácsadó és tájékoztató a »Máz-
tartás«, Kürtliy emiiné e tizennyolc éven 
át kipróbált lapja, a mely akár esik, 
akár fagy, minden hónap i., 10. és 20 
napján beköszönt a jó gazdasszonyok-
hoz, hogy a háztartás minden uj isme-
reteit bemutassa, számtalan pompás étel 
recepttel kedveskedjék és a divat, kézi-
munka , kertészet, baromfitenyésztés stb. 
titkaiba avassa olvasóit. A »Háztartás» 
előfizetési ára évre 3 kor., ' » évre 6 
kor., 1 éve 12 korona. A kiadóhivatal 
(Budapest, VI., Eötvös utca 36.) készség-
gel küld megtekintésre mutatványsza-
mokat. 

A P O L L O 
M O Z G Ó F É N Y K É P 

S Z Í N H Á Z M A K E Z D I 

Szenzációs e lőadása i t 
A K Ö Z P O N T ! 

S Z Á L L O D A N A G Y -

T E R M É B E N 

1 k o r o n a , 6 0 é s 4 0 f i l l é r e s he ly-

á r a k k a l . 

Szentes város polgármesterétől. 

3965 —1912. sz. 

E l i s t l e l m ó i i ? . 

Közhírré teszem, hogy f. évi május 
hó 1-től a szentes—hódmezővásárhelyi 
h. é. vasúton közlekedő vonatok szama 
egy vonatparral szaporittatott, s ezen 
vonatSzc .lesről indul 1 óra 35 perckor 
délután, Hmvásái helyre érkezik óra 
09 perckor délután, Hmvásárhelyről in-
dul \ óra í5 perckor hajnalban, Szentesre 
érkezik 6 óra 10 perckor reggel. [ 

a többi vonatok menetrendje vál-
tozatlanul megmarad. 

Ezen felül a szentes—hmvásárhe-
lyi vonaton az összes vonatok Korógy-
szentgyörgy 4. sz. őrházná l (úsztató 
major) amennyiben felszálló, illetve le-
szálló utasok vannak — megállnak. 

A Kisku .félegyháza — Orosháza kö-
zött közlekedő vonatok száma is szapo-
rittatván egy vonatpárral, ezen uj vo-
natpár menetrendje a többi, ez idősze-
rint már forgalomban levő vonatok 
menetrendjének érintetlenül hagyása 

mellett a következőképen állapitatott meg: 
Szentesről indul 1 óra 21 perckor dél-
után, Orosházára érkezik 3 óra 30 perc-
kor délulán, Orosházáról indul 5 óra 
11 perckor hajnalba, Szentesre érkezik 
6 óra 57 perckor reggel. 

Szentes, 1912 május hó 1-én. 

D r M á t é f f y F e r e n c 

polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

3430 1912. sz. 

H i r d e t m é n y * 
Felhívom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó 10-ig, az ezen határidő 
után jelen kező arankát esetenként irtsák 
ki, mert ha ezen időpontig vagy ese-
tenként az aranka irtást nem teljesí-
tenék, a mutatkozó arankát az illető 
földtulajdonos vagy bérlő költségére ha-
tóságilag fogom kiirtatni, ezen felül el-
lene a kihágás miatt az eljárást folya-
matba teszem. 

Az aranka irtás módja közismert. 
Amennyiben azonban a szakszerű ir-
tásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajt ják felhívottak, ez iránt forduljai 
nak a mezőőrökhöz , vagy a gazdaság-
tanácsnokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

D r . M á t é f f y F e r e n c polgármester. 

1439—ikv . 1912 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y i k i v o n a t . 

A s entesi kir. járásbíróság, m in t 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a szentesi református egyház végrehaj-

tatónak F áb i á n N «gy Imre és társa vég-

rehajtási szenvt deli eileni 116 korona 70 

fillér tőkekövetelés é- jár. iránt i végre-

hajtási ügyében a szentesi kir. járás-

bíróság területén levő, a Szentes város 

belterületén f ekvő* szentesi 4417. szá-

mú U lekjegyzőkönvvéb: n A) f 1 sorsz. a. 

fe lvet t 680 hrsz. beltelkes házra 1 2 0 ) 

koronában ezennel megál lapított kiki-

áltási arhan az árverést elrendelte és 

hogy a fentebb megjelölt ingat lan az 

1912. évi má j u s hó 22-ik n ap j á nak dél-

előtti 9 órá jakor ezen telekönyvi ha-

tói ág h< lyiségéhen megtar tandó nyil-

vános árverésen a megál lapított kiki-

ál iási ár 2/3-^n alól e ladatni nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak 

az ingat lan b icsárának 10 % - á t 

készpénzbon, va(:y ovadékképes érh'k-

papirban a k ikü ldöt t kezéhez letenni, 

avagy a banatp* nznek a bíróságnál 

előleges elhelyezéséről k i í l l i to t t sza-

bályszerű el ismervényt átszolgál ta ln i . 

Az, aki az ingatlanért a ki k iá l lás i 

árná l magasabb igérelet tett, ha töb-

bet igérni senki sem akar , köteles 

n yomban a kikiá l tási ár száza léka 

zs r i n t megál lapított b ána fp nz ' az 

általa igért ár ugyananny i száza léká ig 

kiegesziteni. 

Szentesen, a kir. j árásbíróság, 

m in t ikvi hatóságná l 1912. évi már-

cius hó 16. K a t k i c s s , k . 
kir. járásbíró. 

A k i admány h i te léü l : 

Bonczos 
kir. telekkönyvvezetö. 



4. oldal. SZENTSEI LAP 36. szám. 

Xflrfa-ílm maros; árrpeníeiitő- és belnszíbáljzó-társdaí 

bábcoika- inindsMsti szú a szigazgatóságától. 

450 -1912 ikt. sz. 

Hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő-

és helvizszab.- társulat baboczka-naind-
szenti szakaszának védgátjain a lucerna 
kaszálóknak és egyéb fütermésnek ez • 
évi november l-ig terjedő használata a 
magtermelés és legeltetés kizárásával 
100 vagy 200 méteres szakaszokbaji nyil-
vános árverés utján, azonnali készpénz 
fizetés mellett a helyszínén a legtöbbet 
ígérőknek folyó évi "május hó 13, 14 és 
15. napjain bizottságilag haszonbérbe fog 
adatni. 

1. Május hó 13-án, hétfőn reggel 
8 órakor a baboc/kai alvógátrész a pap-
gáti őrház feletti elágazásától kezdve a 
báboczkai gát felső végpontjától kezdve 
a tüzkövesi őrházig, délután a tüzkövesi 
őrháztól a teési magaspartig. 

2. Május hó 14-én, kedden reggel 
8 órakor a Szegfű-csárdánál kezdve a 
kurcatoroki őrházig, délután ezen őr-
háztól folytatva a szegvár-szentesi ha-
tárig. 

3. Május hó 15-én, szerdán reggel 
8 órakor a szegvar-szenlesi határtól 
kezdve a böldi révig, délután a böldi 
révtől a teési magaspartig. 

Szentes, 1912 május hó 1-én. 

Benes Gyula 
szakaszmérnö 

3485-1912. szám. 

Hirdetmény 
Értesítem a tehénlartó közönséget, 

hogy a csordakihajlás május hó (i-ik 
napján délelőtt 7 órakor lesz. 

A szájbér tehenenként 31 kor. 35 
fillér, mely mar most befizethető a vá-
rosi házipénztárnál 

Szentesen, 1912. évi április hó '6. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

3980-1912. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény, 
Szentes város tanácsa.a kerületi ta-

nyai iskolák mellett felállítandó Néphá-
zak épitesére ezennel nyilvános insbeli 
versenytárgyalást hirdet. 

Felhivatnak ennélfogva mindazon 
építő iparosok, akik ezen versenytárgya-
láson résztvenni szándékoznak, hogy le-
pecsételt zárt borítékban egv koronás 
bélyeggel ellátott ajánlataikat »Ajánlat 
Szentes váró? által felállítandó kerületi 
Népházak építésére* felírással 1911. évi 
május hó 18-ik napjának d. e. 10 órá-
jáig a városi központi iktaló hivatalnál 
adjak be. A később vagy távirati uton 
érkezett, vagy a feltételeknek meg nem 
felelő ájánlatok nem fogadtatnak el. 

A beérkezett ajánlatokhoz 1912. évi 
május hó 18-án délelőtt 11 órakor a 
városi tanácsteremben fognak felbontatni, 
amikor az ajánlattevők vagy nzok iga-
zolt képviselői jelen lehetnek 

Az ajánlat az ajánlati végösszeg 
5 • o-ának megfelelő készpénz, vagv óva-
dék képes értékpapírnak a városi" letét-
penztarnál való eihelyezését igazoló 
nyugta csatolandó. 

Az ajánlati költségvetési minta, fel-
teteleket és ajánlati iv a hivatalos órak 
alatt a központi iktató hivatalban díjta-
lanul szerezhetők be 

Ajánlattevők ajánlataikkal a végle-
ges döntésig kötelezettségben maradnak 

A városi tanács fenntartja a jogot 
arra nézve, hogy a beérkezett ajánlatok 
ko/ul az árakra való tekintet nélkül 
szabadon választhasson 

1Q19 S i r 1 v ü r o * tPilácsának 
1912 evi május hó 2-án tartott üléséből. 

Dr. Kanász Nagy Lajos 
tnnk. polgármester h. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyoszályától. 

354 -1912 k. ü. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, akik fiu-
kat az aratási időre szabadságoltatni 
óhajtják, hogy értesítsék fiukat, hogy az 
aratasi időre szabadsagidő engedélye-
zése iránt parancsnokságuknál kihall-
gatáson jelentkezzenek az aratási idő 
meg kezdése előtt legalább egy hónap-
pal. Az aratási idő megkezdésére vonat-
kozólag junius hó 29 napját jelöltem 
meg a parancsnokságnak. 

Szentesen, 1912 évi április hó 21-én. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

Szentes város központi választmányától. 
5. kpv. 912. szám. 

Hirdetmény. 
Az országgyűlési képviselőválasztók 

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

Az ideiglenes névjegyzék, valamint 
a kihagyottak névjegyzéke a főjegyzői 
hivatalban 1912. évi" május hó o-tol 
25-ig közszemlére kilétetik, ahol is az 
naponként délelőtt 8 órától 12 óráig 
megtekinthető, délülán 2 órától b-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 !6 ától 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, vagv kihagyás miatt 
felszölamlassal élni. 

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

Aki a felszólamlásra jogositojt. 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 a/ ellen felszólamlás-
sal élni. mert aki ezt elmulasztja, vá-
lasztói jogának esetleges csorbítását sa-
ját bikájának tudja be 

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

F é l i x -

g y ó g y f ü r d ő 
t e l i és n \ á r i £ v ó £ \ l i e l v 
l \ a g v v á r a d m e l l e t t . 

Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Y;z hőfoka 50° Celzius 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz ( reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyulla-
dások, mehhuiut medencebeü 
sejtszövetiob es izzadmánjokná l . 

Ivógyógymód aIakjában 

idillt gyomor&ántalmaknál, m a k a c s 
székrekedésnél, máj és epehólyag 
betegséqeknel, s á r g a s á g és epe-
köveknél meglepő gyógyhatás . 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
2o0 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos él lap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálya, gondozott sélautak, 
fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távírda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs ! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

42/1912. sz. 

Hirdetmcnv. 
itt álló 
lévő 3 

Bugyi Antal 
közp. vál jegv z"> 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester, közp. vál elnök 

Szentes város kezelése a 
Bnrtha-féle alapítványi házban 
szoba, konyha, előszobát magaban fog-
laló lakás a hozzátartozó pince, félpad-
lás és istálló mellékhelyiségekkel és léi-
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 ellátolt ajánlatukat, melyhez 200 ko 
rona bánatpénz csato'ardo 1912. évi 
május hó 14 ik napjának délelőtt 0 
órájáig a központi iktaló hivatalban 
adjak be. 

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

Hészletes bérleti feltételek a gaz-
dasági tanácsnoknál megtudhatók. 

Szentes, 1912 április hó 4-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 21a számú telek-
ből három házhely eladó, ugyan ott 50 
üreszirzon van eladó Értekezni le-
het a fenti szám alatt. 



28. szám. SZENTESI LAP 165 oldal 

A nagy temető. 
Van egy ország, messze, távol, négy 

folyó közt, Dérc honában. Mese-ország 
és mégis sinylő, nagy erejű és semmi 
sulyn. Álomország, az lehetne; de ke-
serű és elhanyatló. Céltudatlan és ten-
gődő, akarata elenyésző! Eme furcsa és 
szeszélyes, csodabájos és regényes, mese-
beli országrészről szól az ének, amely 
hogy, avagy hogy nem, ezen a 
kis földterületen, született meg, fejlődött 
ki és mint egy törpe öreg fűzfa, egyre 
él, van, de fejlődése nem látható sem-
miféle ébredésre. Jöhet ide tavaszi szellő, 
nyár aranya, ősz sugara, az öreg föld 
egyre, mindég ugyanaz. Nincsen ennek 
fejlődése, nincsen ennek boldogsága, él 
egyik napról a másikra, őserejét föl-
emésztette. Csak mesében élnek ilyen 
események, történetek, mint amilyen 
ennek a földön élő. regebeli öreg hon-
nak története. Az alakja is olyan ennek, 
mintha magas hegybörtönök vennék kö-
rül, körös-körül és aztán abból nem le-
hetne semmiképpen kifejlődni, növe-
kedni. És aki aztán belemerül ebbe a 
börtönfallal körülsáncolt területre, an-
nak lassú, nehéz haldoklással, itt kell 
szépen pusztulnia. A pusztulás errefelé 
pedig egy sors mindenkinek, legyen az 
a legkiválóbb, akár a legsilányabb, pusz-
tulása egy és ugyanaz, ugyanis ered-
ményt elérni egyik sem tud. 

Nagy, hatalmas agyvelőket szül itt 
a föld, akik ha netán fejlődő, egészsé-
ges országban születtek volna, ugy nem-
csak saját fajuknak, nemzetüknek, de 
az egész egyetemes emberiségnek dí-
szére, dicsőségére, hasznára lehettek 
volna, itt pedig szomorú és céltalan küz-
ködéssel kell eltölteniök napjaikat és 
minden tudásuk, minden idegzetük fel-
dolgozás mellett sem lehet ered-
ményt érni. 

És csodálatosan, ez a hihetetlenül 
erős föld egymásután állitja porondra 
legfényesebb elméit, géniuszait és csak 
nagy, lathátalan hatalmakkal küzködve, 
egymásután hullnak porba, a nélkül, 
hogy eredményt tudnának elérni. De 
azért az ország él, egyik napról a má-
sikra és nagy fiai halnak és visszaszáll-
nak az anyaföldbe, hogy újra megter-
mékenyítsék azt. Beláthatatlan idők óta 
folyik ez így, de a naiy börtönfal csak 
nem akar betelni és hiába jönnek ujak 
és ujak és hiába áldoznák lel magukat, 
jobb sorsot utódaiknak teremteni nem 
kepesek Egy céltalal haldoklás, az egész 
nagy nemzet élete, amelyet mintha fe-
lülről mindig learatnának, ha kissé emel-
kedni kezd, hogy ennek a földnek ne 
lehessen termése. 

És ez a szomorú átok, mint egy 
lathatatlnn köd ül az egész országon és 
az elkeseredett búsongó emberek nagy 
szomorruságukban, egymásra törnek, 
egymást bántják és ami életerő még 
bennük van, azt egymás keseritésére 
fordítják. És dul az áldatlan harc nap-
nap mellett évszázadok óta, a börtönbe 
bezárt emberek nem tudják megérteni 
közös sorsukat és egymás boszantásá-
val töltik napjaikat. És a végzet betelik 
rajtuk, mint sík 1 önmagára emel fegy-
vert, ők is önhibájukból pusztulnak el. 
Es e nagy kösös sirba egyre hullnak, 
egyre hullanak a nemzet legkiválóbbjai 
és emlékük nyomán csak egy keserű 
buborék száll fel. amelv az elfolytott, el-
keserített élet tovatünését jelzi 

Ez az ország a világ legnagyobb, 
legszomorúbb temetője! Ide vannak el-
temetve az emberiség számára nagy 

boldogságot szerezhettek volna, ahelyett 
jeltelen sírokba, keserű lélekkel kell ne-
kik behanyatlaniok. És csodálatosan jön-
nek nemzedékek, nemzedékek után, 
nagy rajongással áldozzák fel életüket, 
de annak a nagy temetőnek sorsán, 
mely az ő hazájuk, segíteni még lem 
tudnak. És amint jön az idő és elmúlik 
az idő, ez a nagy terület mind gazda-
gabb lesz, eredménytelenül elhalt, ki-
váló férfiak csontjaival, akik mind, mind 
egy szebb jövőért küzdve, áldozták fel 
magukat, azon hitben, hogy utódaiknak 
jobb lett a helyzete, mint amilyen az 
övék volt. De csalóka ábránd itt a ne-
mes törekvés, az utód sorsa rosszabb 
lesz a nagy temetőben, mint a nemesen 
küzdő elődöké volt, mert e fölött a cso-
dálatos terület felett láthatatlan kezek 
dolgoznak azon, hogy mindenkit össze-
törjenek, aki nemesen küzdő, tiszta lelkű 
és hü lélekkel szereti ezt a nagy teme-
tőt, amelyet sorsa révén hazájának vall. 

Mint egy iszonyú malomban, ugy 
őrlik itt össze az embereke, egymás-
hoz szorítva, ugy hogy ezeknek vére 
belecsurog az anyaföldbe és koponyájuk 
eltűnve az élők világából, beleőrlődik a 
föld porába. És mikor igy egy nemze-
déket feldolgozott, ez a rémes malom, 
akkor előáll egy uj fiatal nemes törek-
vésű generáció és ezzel megismétlődik a 
szörnyű történet és eredmény újra nincs, 
a szörnyű temetőnek sziklafalai nem 
tudnak betöltődni, hogy ez a föld is 
egy színre emelkedve a nagy, szabad, 

| nyugati országokkal, ő is szabad, füg-
getlen és boldog lehessen és necsak egy 1 
szomorú, levert és csak temetésre szol- i 
gáló földterület. 

Nincs fejlődés nincs emelkedés! I 
Mint egy szomorú, halálra sebzett beteg, 
ugy vonaglik az egész nagy embertö-
meg és a levertség átmegy a köztudatba 
és egy komor, keserű és vigasztalan ér-
zés tölti be a lelkeket egy oly sötét és 
szomorú hangulat, aminő csak a teme-
tőben él. És ez a nagy temető — han-
gulata. 

Szomorú kép, szomorú érzések, 
szomorú emlékeken tölnevelődött nem-
zedék, amelynek minden egyes tagjába 
a lélek már születése pillanatában bele 
van fojtva, mert a nagy temető terü-
letén, nincs és nem lehet számukra fel-
verődés, kifejlődés. Gyászos, szomorú 
nevek fakadnak fel a nagy temető te-
rületén élők lelkéből, az ő vigasztalan 
helyzetük szomorúsága átrezeg minden 
szavuk és ehhez a keserű érzéshez ke- ; 
resik ők a szomorú muzsikát, mely az i 
ő lelkiállapotukat kifejezze. 

És e nagy temető földjén csendes ! 
cincogással sir-ri a cigány hegedűje. 
Mintha minden nóta panaszos dal volna 
és az most a hurokból zogoknak elő, 
hogy megfeleljen a nagy temető sötét 
hangulatának. És a nóta egyre szól, mint 
a virrasztók éneke, akik távolról nézik, 
hallgatják, azt hiszik, hogy valami vigas-
ság folyik ottan, de akik közel mennek, 
figyelik és megértik a halk zenét, egy-
szerre megérzik, hogy az nem vigadás, 
de sirás, egy egy eltolytott zokogás, mely 
a hegedű húrjain szólal meg és befutja 
a nagy temető határát. 

És ha ima élled a nagytemető föld-
jén, meg az is keserű fakad és ez is 1 

csak azt rebegi: »Megbűnhődte már e ( 

nép a multat és jövendőt! De a bűnhő-
dés vége soha el nem jön, egy óriási 
kereszt fekszik a nagy temető földjén, 
amelyet aki erre a földre születik, azon-
nak cipelni kénytelen és cipeli, hordja 
egész életen át és mikor átadja fiatalabb 

erőknek, hogy azok vigyék tovább és 
vegyék át az 6 elvénhedt válláról, akkor 
ez a kereszt nem hogy könnyebbé vált 
volna, de mind 'nehézebbé és nehe-
zebbé lett. 

Csodálatos sors ez, amely ennek a 
földnek jutott osztályrészül. És mig min-
den temető kapuján ott fénylik a vigasz-
taló szó: »Feltámrdunk!« addig a nagy 
temető földjén nincs meg ez a felirat, 
vagy legalább nem látszik és nem fény-
lik, hogy reményt öntsön a küzdő em-
berek lelkébe? 

Oh te nagy temető, te ezer és ezer 
jeltelen fejfával élő csodaföld, amely 
többet szenvedtél és álltál ki, mint az 
összes országok együttvéve, te akinek 
szent földjére sok csapást sújtott a te-
remtő, élj tovább és temesd magadba 
legjobbjaidat és ne sajnáld az elesöket 
és ne sajnáld a küzdőket és ne sajnáld 
az eljövendőket, mert a te földed szent, 
miként szent az a föld, hol szeretteink 
pihennek! És a szomorú nóta csak hadd 
szóljon, a síró panasz hadd fakadjon 
fel, a meggyötört keblekből és hadd 
töltse be a mindenséges nagy légbiro-
dalmat; mert semmi sincsen hiába a vi-
lágon! És ahogy az idő múlik, a föld 
forog és a világok változnak; éppen ugy 
a gyümölcsös kertek és az eruók is el-
pusztulnak, a földek is kimerülnek; de 
épp azonképpen a temetők pihent töldje 
is felszabadul idők multával és akkor az 
lesz a nagy termőföld, az lesz a virágos 
kert és lesz a gyümölcsfák igazi terü-
lete. 

De ezt nem emberi erő hozza létre, 
hanem a nagy, a jóságos, a minden fe-
lett őrködő igazi biró — az idő ! 

És te nagy temetőhulló levelű, pusz-
tuló képű szent temető, te csak várj, 
várj és féljed az igazságos időt. Mert az 
eljön számodra éppen ugy, mint mások-
nak is eljött. És akkor egyszerre a nagy 
temelő megrázkódik és átalakul és a 
szomorú föld helyett egy hatalmas, pom-
pás, gyönyörű] ország lesz a helyén és 
a zokogó dal egy erős melódiává alakul, 
amely felráz mindent és mindenkit és 
a nagy temető földéről egy hatalmas 
dal fog felhangzani és az bámulatba 
fogja ejteni az egész világot! De addig, 
mig az idő eljő, nagy temető lakói éne-
keljétek, énekeljétek szomorú nótáitokat, 
de azokból soha, soha ne hagyatok ki 
egy sort, az igazi sort, amely a feltá-
madást hirdeti ebben a pár szimbolikus 
szóban: »Hazádnak rendületlenül!« 

Hirdetés. 
Néhai Radimetzky Kálmánné szül. 

Erdődy Lujza örököseinek pusztagyalui 
80 hold elsőminőségű földbirtoka kun-
szentmárton mellett, a Körös-partján, 
remek földrajzi fekvésű, melyben 35 hold 
here is van, igen kedvező fizetési felté-
telekkel e 1 a d ó, ^setieg bérbeadandó A 
birtok ez évi szept. 29-én átvehető, meg-
munkálás végett még hamarább is. Ér-
tekezni lehet Hadimetzky Kálmán városi 
adótiszttel Czéhház-utca 1. szám (ipar-
testület mellett). 

- Jókarbanlevő — — — 

üvegfalak 
ii í cg fa Ka j í ók 

és sxohajiók 
eladók Szathmáry Pál asztalosmesternél. 
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BAJOM NAGY LAJOS 
P0L6ÁRI- ÉS E6YENRUHA-SZABÚ 

SirMI-itul. S ZE I TE S S i fWI-Ktci t . 
iliflwritus te»»l««Kll«tti j 

Készít mérték szerint divatos 

órl-riM 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű .,, 

magyar öltönyöket 
Pontos és elötikeny kiszolgálás! 
Jutányos árak! Jutányos árak! 

Egy tanuló felvétetik Grub-
ntiller József fodrásznál. 

Cseuz 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 sajátfOzésű törKöiy-
és seprű-pálinka rendes napi ár mellet! 

mindenkor kapható. x 

Venni szándékozók értekez-
hetnek a tulajdonossal kun-
szentmártoni lakásán. :-: 

Soós J ó ^ o f 
Vásárhelyi-utca 64-ik számú háza, mely-
ben jómenő italmérési üzlet van, örök-
áron eladó. — Bővebbet a fenti sz. alatt. 

Lóheréi é$! 
Értesítem az igen tisztelt gazdakö-

zönséget, miszerint a lóherélést megkezd-
tem s azt Fábián-Sebestyén 6fi sz. alatt 
barmikor eszközlöm. Kivánatra helybe is 
kimegyek. Tisztelettel 

Szíjártó Szabó Sándor 
vizsgázott herélő. 

Eladó. 
Ilank iss örökösöknek alsóréti 21, kis-
tőkei lo és nagynyomási 1380 négy-
szögöl szántó és 40 részlet ártéri föíd, 
Munkácsi-u. 1 sz. alatti ház szintén 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. Tudako-
zódni lehet Tóth József-utca 11. és 
Kossu>h- utca 6 sz. a. élelmiszer üzletbe 

Schrantznál. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

JUBBMTMPIAP 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és IS százalékos 
l z upe r fosz f ó t tartalmaz 

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

Z l hold kitűnő 
• A l i i I K a j á n o n 

príma fold s 
Értekezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel. 

ABLAKOK, 
egy darab egész és egy d3rab fél tokos 
ablak e l a d ó . Bővebbet e lap kiadó-
hivatalába. 

özv. Varga Bálintné 
Kistőkei 8 és fél hold tanyaföldje ha-

szonbérbe kiadó. Értekezhetni I. ker. 

Rákóczi Ferenc-utca 173. szám alatt. 

Felliiiá». 
Tudomására hozom a t. gazdálkodó 

közönségnek, miszerint cséplőgépeimhez 
részeseket szerződtettem. Felhivom mind-
azokat, akik ilyen géppel szándékoznak 
csépeltetni — szíveskedjenek velem mi-
előbb értekezni, mert a cséplés a jelent-
kezés sorrendjében fog történni. 

F f l N l i VI. Lajos 
gépész és géptulajdonos. 

Két ügyes íiu 
bádogos-tanoncnak felvétetik Báron 

Márton bádogos-mesternél. 

86. irtai 

ŐZT. Kókai Józsefire 
alsórét] 48. számú tanyáján egy bogia és 
egy kazal hereszéníya van eladó. Érte-
kezni lehet IV. ker. Kisér-utca t2 a. 
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Bútorozott szoba 
IV. ker. Sáfrány Mihály-utca 46-ik szám 
alatt aszfalt ut mentén Nyiri közén le-
jövet Lovas Lajos asztalos mesternél 
azonnal is kiadó. 

Pozderka Péternek 
kistőkei 40, 1200 négyszögöles hold földje 

a rajta lévő tanyaépületekkei együtt el-

adó. Értekezni lehet a helyszínen, vagy 

Kunszentmártonban. 

Eladó föld. 
Csúcs Sándor örökösei szelevényi 

határban levő 55 hold kitűnő szántó-
földjük, melyben 14 hold here van és 
87 porta felparcellázva, közvetlen a falu 
mellett, egy vagy több részletben is el-
adó. Értekezhetni Szentesen I. ker. Far-
kas Mihály-utca 2. szám alatt V a r g a 
Beniáminnal. 

Cementlap- ém 
lieloiicMÓ-^yártái!!! 

Alólirottak 1. ker. Bartha 
János-utca 5. szám alatt 

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

M u r k n i l y é * Y r i t n k n . 

ISS hold szántó és kaszáló-
szabadkézből, minden 
elfogadható fi z e t é s i 
feltételek mellett, 1200 
négyszögöles, I I 

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

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

Értekezni lehet 

F u x e l i a a * A n t u l 
pénzkölcsönközvetitővel I 
utca 27. szám alatt. 4«» t*»**»***««*** 

egy, akár több 
is — e l a d ó . 

S Z E N T E S E N 
kerület Kurcapcrti 

i 
Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




