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Előfizetési árak : 

Helyben: egész évre 8 K 
télévre4 K, negyedevie 2K 

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

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és>kiadőhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(re?, bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

néma csönd... 
A költő szavaival kezdhetjük 

Írásunkat: áll n é m a c s ö n d . Mert 

a polit ikában beállott a legnémább 

csönd és legnémább várakozás ideje. 

Lukács László miniszterelnök úgy 

látszik, arra az álláspontra helvez-

kedik, hogy a várakozás éltet s 

miután ő a maga vállalkozását nem 

tervezte olyan rövid életűnek, mint 

aminő rövid életűnek látszik az 

eddigi események után, annál fogva 

a várakozás, a tárgyalások és ta-

nácskozások útját választotta s mi-

korra a politikai időjósok a vihar 

bekövetkezését jövendelték akkorra 

épen ellenkezőleg a néma csönd 

állott be. 

Nem mondjuk mi* azt, hogv 

nem jó i van igy, mert ezt nem is 

szabad mondani. Elvégre is nem 

lehet cél a politikában ál landóan 

viharokat csinálni, mert annak a 

küzdelemnek, amely a parlament-

ben folyik s amely elpazarolja az 

erőkt t, megsemmisít minden vál-

lalkozást — az ország látja a ká-

rát s a parlamenti harcoknak az az 

igazság adhat egyedül jogosultságot, 

hogy nagv nemzeti célok nevében 

és országos érdekek megvédelme-

zésért folyik. 

Ha a mai politikai helyzetet 

vizsgáljuk voltaképen, azt a képte-

lenséget kell megállapítanunk, hogy 

nem az ellenzék obstruál, nem az 

ellenzék harcol, hanem a parlamenti 

többség, amely kormányával élén 

a legképtelenebb álláspontot foglal 

el a politikai helyzetben s minden 

Wsűlés, megalázás dacára nem veszi 

re azt, mi volna a kötelessége. 

Régen eltolódott a harc tere 

°nnan, ahol megindult. Voltaképen 

igazvalójában nem a katonai 

létszámemelés ellen indult meg a 

harc, mert azt mindenki kényte-

len belátni, hogy a hadsereget az 

ál lami biztonság érdekében nevelni 

kell, hanem megindult azért, mert 

a katonai javaslatok belegázolnak 

a meglevő nemzeti jogál lományba, 

szédületes és megszégyenítő vissza-

fejlődést jelentenek s főként, mert 

ez a mai parlament gyenge, erőt-

len, a rendszer korhadt, elvénhedett 

és nincsen benne erő arra, hogy a 

nemzeU érdekeket megvédelmezni 

tudja. 

Ez a körülmény nyomja elő-

térbe a választói jogot. Ez a kö-

rülmény teszi megindokolná azt, 

hogy mind addig, amig a mai 

parlamentáris rendszer meg nem 

szűnik, végleges véderőreformról 

beszélni sem lehet, mert ezek a ká-

rok, amelyek a nemzetre ebből a 

harcból ma háramlanak koránsem 

érnek föl azokkal, elenyésző sem-

miségek azzal szemben, ami akkor 

következnék be, ha a mai gyenge 

erőtlen parlament életbevágó nem-

zeti jogot feláldozna nem Ausztriá-

nak, hanem az „Ein-Óssterreich" 

őrületének. 

Ezért tudjuk helyeselni azt ma, 

hogy a politika világában a néma 

csönd állott be s a miniszterelnök 

intézkedése folytán a legnagyobb 

erővel dolgoznak azon, hogy a vá-

lasztóijog kérdésében végre tisztán 

láthassa az ellenzék a kormány ál-

láspontját. Kétségtelen tény az, hogy 
olyan választói jogot nem lehet 

alkotni, amely mindenkit kielégít, 

az is kétségtelen tény, hogy a nem- ; 

zeti állani érdekeit meg kell védel- ; 

mezni, de ennek a megvédelme- j 

zésnek nem szabad odáig menni , 

hogy egyenesen magának a nemzeti 

államnak ártsunk vele. 

Ebben a pillanatban azt? még 

senki sem tudhatja, hogy Lukács 

minő tervezettel áll elő, de kétség-

telen tény az, hogy a béke való-

színűsége most már meg van, mert 

lehetetlennek tartjuk azt, hogy egy 

olyan komoly állam férfi, aminő 

Lukács László, a múl tkor i kudarc 

után még egyszer olyan, vagy még 

nagyobb kudarcot akarjon magá-

nak szerezni. 

Ezzel szemben azonban az is 

tény, hogy a választói jog terveze-

tének, még ha átmeneti időt akar-

nak is vele biztosítani, ki kell elé-

gíteni a demokrácia minden kö-

vetelményét és főként biztosítani 

kell a választások tisztaságát: a 

titkossággal. Nem lehet elképzelni 

azt, hogy gyökeres rendszer vál-

tozás állhasson be Magyarországon 

mindaddig, amig a választópolgár-

ság lelkiismeretbeli szabadságaa in-

tézményesen, a szavazatok titkos-

ságával biztosítva nincsen. 

Már pedig: rendszer változás 

kell. Rendszer változás, amely nem 

tesz örökéletüvé uralkodó pártokat 

és az örökéletű pártokkal nem teszi 

poshadná a közéletet a protekció 

és nepotizmus minden elképzelhető 

megnyilvánulásával s mert meg-

tisztítja a közéletet, erőssé teszi az 

országot, az országgal együtt a par-

lamentet. 

Nem fontos az, hogy a mai 

nagyságok eltisztulnak a közélet te-

réről és u jabb kezekbe kerül az ál-

lam hajójának a vezetése, de igen 

is fontos és életbe vágó, hogy ezen 

a darab földön, ahol a magyarság 

államot alkotott erős, hatalmas Ma-

gyarország ál l jon és maradjon az 

utódoknak. 

Reményteljes várakozással né-
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zünk a jövendő felé s reméljük, termelő osztályra nézve, amely 

hogy a mostani csend végleges bé- tudjuk, a közterhek tú lnyomó nagy-

k é t hozza meg az által, hogy a kor- r é s z é t v i s e , i ' tarthatatlan mert hi-
i j ^ j i . i szen a magyar mezőgazdaság csod-

many, a valódi demokrata alapo- j é h e z m g a s l e r m é 5 y á r a k dacára 
kon álló valasztói jogot komolyan s e n i kellene egyéb, minthogy a nem-

megvalósitja. zeti termelést védő vámokat eltö-

Ha pedig a Lukács-kormány , röljék, vagy legalább is leszállítsák. 

szemfényvesztő politikát folytat és A társadalmi és politikai viszonyok 

a mai fendális uralmat akarja biz- fejlődése pedig szinte el enallhatal-
.4 . . . , J_ , lunul sodorja az országot ez utóbbi 

tositani, akkor ez a néma csönd a f e | , H ; | ^ r ö v i d ¡ d ö n b e | ű , n e m 

vihart jelentse, amely elsöpri az j találjuk meg a módját annak, hogy 

útból a demokrácia minden ellen-

ségeit. 

a mezőgazdasági termékek becsü-

letes árát biztosithassuk, a vám- és 

kereskedelmi szerződések lejáratá-

val valóságos nemzeti veszedelem 

zudulhat a nyakunkba ami éppen 

nemzetfenntartó osztály fogja a 

legérzékenyebben érinteni. 

Két alkalmas módja kínálkozik 

annak, hogy fokozhassuk a gazda 

nek a módnak a keresztülvitelére 

történtek is már elhatározó lépé-

sek, ez irányban folyik a munka, 

de koránsem azzal az erővel, ami 

a gyors sikert biztosítaná. A mező-

gazdasági termelés fokozására irá-

nyuló akciót tehát erőteljesebbé 

k(ll tenni, de aztán nem szabad 

k* sni a másik jónak látszó eszköz 

ELSŐ SZENTES! KENYÉRGYÁR R.-T. 

9 gazda jövedelme. 
Ha a hivatalnok, vagy az ipari 

munkás kevesli a jövedelmét, fize-

tésemelést, illetve béremelést kér. jövedelmét, legalább oly mérvben, 

Az igaz, hogy egyikük sem nyer ami megfelel a többi társadalmi 

vele semmit, mert az ilven fizetés- osztályok jövedelme gvarapodásá-

felemelésre rendkívül éber figye- nak. Az egyik volna — aminek az 

lemmel vigyáznak a háziurak, pé- eszméje ma igen divatos — a nie-

kek, mészárosok, korcsmárosok, zőgazdásági termelés tokozása. En-

ugy, hogy a fixfizetésü, vagy állandó 

keresetű emberek javadalom több-

lete csak a legritkábban szokott az 

illetők javára szolgálni, minden 

ilyen bér, vagy fizetésemelés moz-

galom nyomában ott settenkedik 

a fogyasztási cikkek általános meg-

drágulása. 

Legkevesebb haszna a fizetés, 

vagy bérjavitásból a mezőgazda-

sági termelőknek van, sót inkább 

kára, mert hiszen a városok ipari 

munkásságának bermozgalma időn 

ként a beható agitáció révén elha-

rapódzik a falvakra is, tigy, hogy 

pl. a legutóbbi időben Magyaror-

szágonjelentékeny mértékben emel-

kedtek a mezőgazdasági munkabé-

rek is, anélkül azonban, hogy a 

mezőgazdasági termékek ára meg-

felelően emelkedni tudott volna. 

Hogy most rendkívül magas min-

den gazdasági terméknek az ára, azt 

köszönhetjük a fogyasztás nagy-

mérvű emelkedésének, amelyet egy-

aránt szenved Európának, sőt a vi-

lágnak majd minden művelt országa. 

Megállapíthatjuk még azt is, hogy 

a mezőgazdasági termékeknek csak-

is a városi piacokon van nagy ára, 

a gazda jóval kevesebbet kap az-

ért, sőt egynémelyik terméket, da-

cára a termelési költségek nagy-

mérvű emelkedésének, ma is ne-

vetségesen csekély áron kénytelen 

a gazda elfecsérelni amaz egyszerű 

okból, mert a földmiveló ma sem 

tudja kellőképen megközelíteni a 

piacokat, ma sem tud közvetlen 

Gazdák figyelmébe! 

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

T i i k a t a í m i i M 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

i c i i f t ' c r i e * 

3 Í r p H valamint l l * * 9 * t í k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

alkalmazásával sem Ez az eszköz, 

illetve mód az értékesítési viszo-

nyok gyökeres javítása. 

Ha ugyanis vizsgálattárgyává 

tesszük azt, hogy az ipari terme-

lésnek j ó értékesítés elérése céljá-

ból milyen hatalmas segédeszközei 

vannak, szinte el kell szomorod-

nunk a fölött, hogy a mezőgazda-

sági termékek értékesítése céljából 

egy oly annyira mezőgazdasági jel-

legű ál lamban, mint Magyarország, 

alig tettünk valami számbavehetőt. 

A mezőgazdasági termelés csak a 

legritkább esetben jut közel a fo-

gyasztóhoz. S ha valahogyan még 

is sikerül egyik-másik termelőnek 

legyőzni azokat az óriási akadá-

lyokat, amelyek ma a termelők és 

fogyasztók köré tornyosulnak, ezek 

a szórványos esetek elenyésző ke-

vesek az ország mezőgazdasági ter-

meléséhez viszonyítva. 

El kell azonban ismernünk azt 

is, hogy az értékesítési viszonyok 

mai züllötségének az okát sok te-

kintetben a földmiveló népben kell 

keresni. Aki gyökeresen akar javí-

tani a mai értékesítési viszonyo-

kon, annak rengeteg sok konzerva-

lizmust kell legyőznie és igen sok 

tanulásra való haj lamot kell feléb-

resztenie, de ezenkívül követelnie 

kell rengeteg ál lami és törvényho-

zási intézkedést is, mert hiszen 

egyik-másik dologban ál lami be-

avatkozás nélkül pusztán a gazda-

közönség és fogyasztóközönség vál-

vetett munká jában bizva, mozduln i 

sem lehet. Éppen ezért tarthat szá-

mot a junius hó 9-iki siófoki gazda-

gvülésnek az a tárgya, amely a 

gazda jövedelmének fokozásával s 

a mezőgazdasági termények értéke-

sítésének kérdésével foglalkozik. 

Számithatunk rá, hogy az országos 

gazdagyülés rendkivüí sok uj, ér-

tékes eszmét fog felszínre vetni, 

éppen ezért kívánatos is, hogy a 

gyűlésen magyar gazdák minél" tö-

megesebben vegyenek reszt. 

Gazdasszonyok figyeimébe! HÍREK 
kitűnő minőségben, szám szerint 

P » r l i O r | M i 

házikenyérsütéshez, komló-
virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben es 

viszonteladóinknál 
közelébe j u tn i a fogvasztó közön- kiknek üzlete piros-zöld szinü Koro 
séíjnek ' Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Ez az állapot hova-tovább tel-
jesen tarthatatlan a mezőgazdasági 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

— Isteni tisztelet tartalik a szentesi 

görög-templomban május hó 12-én va-

sárnap d. e. 10 órakor. 

— Mibe kerül a csorda elkülöní-

tés ? A legutóbbi városi közgyűlés el-

határozta, hogy az alsó csorda járáson 

az egy évnél fiatalabb üszőket külön, u. 

n. szűz gulyában verik ki s a teheneket 

fajok szerint elkülönítik. Kz az elkülö-

nítés lényeges költségbe kerül a szűz 

gulya 750 kor. a felső járáson a két 

csorda 732 kor az alsó csorda járáson 

pedig 1000 kor. tönb költséget igényel. 

Igv az összes több kötség 218' korona] 

Ha ebez hozzászámítjuk, hogy a két 
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csordafárásra csak 505 darab tehenet 

és 86 darab üszőt váltottak ki s a költ-

ségelőirányzat 688 darab tehén után van 

megállapítva s igy 4700 koronával ke-

vesebb folyt be a házipénztárba az elő-

irányzatnál, akkor kérdésesnek tartjuk 

vajon a jövőben is érdemes lesz-e a 

pénzügyi tekintetek figyelembe vétele 

mellett az elkülönítést fentartani. 

— Kanyaró. A főorvos előterjesz-
tést tesz a polgármesternek az iránt, 
hogy ugy az alsó, mint a fölsőpárti ovo-
dák zárassanak be. Az előterjesztést az 
indokolja meg, hogy az ovodák növen-
dékei között a kanyaró járványosán lé-
pett föl. 

— A végrehajtók kérelme A vá-
rosi végrehajtók, akiknek egyedül nin-
csen lakbére a városi alkalmazottak kö-
zül, azzal a kérelemmel fordulnak a 
városi képviselőtestülethez, hogy a sza-
bályrendelet megfelelő részének módo-
sitasa mellett részükre 207• lakbért en-
gedélyezzen. 

— Segély kérelem. A berlini ma-
gyar egyesület kérelemmel fordul a vá-
roshoz, hogy anyagilag támogassa. 

— A fagyos szentek. Ma van Pog-
rác napja, holnap lesz Szervác napja és 
holnap után lesz Bonifác napja. Egy-
másután jönnek mint a lánc szemei: ők 
hárman képviselvén a fázós, didergős, 
fagyos májusi napokat, ők hárman azok 
a szentek, akik inkább ártanak, mintsem 
hogy használnának. Bizonyos fázós ag-
godalommal vártuk őket, mert nagyon 
rossz jóslatot fűzlek hozzájuk: havat, 
deret, jeget, hideget s azután az a fene-
mód bolond idei április minden lehe-
tetlenségére előkészített bennünket. 
Azonban az a pénteki jó meleg zápor 
s a szombati enyhe nap egy kissé el-
vette a didergést... de azért nem merne 
jót állani senki a fagyos szentekről, 
hogy véletlen még is nem hoznak-e 
csakugyan egy kis telet . . , Mert hát ne-
künk ugyan elég volt, de kérdés az idő, 
mit szól hozzá neki elég volt-e'?! 

— Akácfa virágzás előtt. Lombo-

sodnak az akácfák. A gyönyörű szép 

májusi éltető meleg kicsalta az alvó rii-

gyeket s mire a hónap közepére érünk 

akkorára virágzó bokréták lesznek az 

a kádakból. Mert, amit késleltetett az idő 

azt a május közepe meghozza. A gyö-

nyörű akácvirágzás azonban meghozza 

nemcsak az igazi tavaszt, hanem a má-

sodik adófertaly végét is, ami azt je-

lenti, hogy ha május 15-ig be nem fizet-

jük az adót, akkor májú? 16-án már 

csak kamattal, meg végrehajtóval sú-

lyosbítva fizethetjük . . . Akácfa virágja» 

májusi verőfény ne csaljanak meg, ha-

nem biztassanak, hogy fizessük az adót, 

amíg nem lesz későn. 

— A tüdő szanatórium. Évek óta 
lelkes buzgalommal folytat gyűjtést (iu-
lyás Papp Etelka egy Szentesen felállí-
tandó tüdőszanatórium alapjára.Tegnap 
legutóbbi gyűjtésének eredményeképen 
166 kor. 45 fillért adott a polgármesternek. 

— Táncmulatság. A Vekerháti Ha-

tárrészi Olvasókör 1912. évi május hó 

26 -án, pünkösd elsőnapján, este 8 óra-

kor a vekerháti állami népiskola tan-

termében jótékonycélú táncmulatságot 

rendez. A mulatság tisztajövedelme ' * 

része az Olvasókör saját könyvtára alap-

jára, V* részét pedig a vekerháti állami 

iskola jó tanulóinak vizsgái jutalom 

könyveikre lesz fordítva. Ételről, italról 

s azoknak, akik kocsival érkeznek a 

lovaiknak istálóról gondoskodva van. A 

zenét Madarász Miska zenekara szolgál-

tatja 

-- Az uj mázsakezelő. Dr Mátéífy 
Ferenc polgármester a Pilcz Edmund le-
mondásával megüresedett vásártéri má-
zsakezelői állásra Vass Imre helypénz-
szedőt nevezte ki. 

— Uránia. Az »Uránia Szentesi 

Fiókja« ma d. u. 4 órakor tartja ötödik 

(bérletének utolsó) előadását a színház-

teremben. Ez alkalommal »Mesés India« 

lesz bemutatva 3 felvonásban 180 színe-

sen vetített képpel és 6 mozgóképpel. 

Az ülőjegyek mind elkeltek, állójegyek 

előre váltliatók ma d. e. 10 óráig Bányai 

J. Utóda üzletében. Az előadás végén 

»A két mákvirág« cimü vig mozgóképet 

mutatja be a vezetőség a közönség szóra-

koztatására. 

— 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-
tasra azzal, hogy aki az irtást elmu-
lasztja annak lucernását hatóságilag tisz-
títják meg az arankától — ez pedig sok 
pénzbe kerül. 

— Felhivatnak, a református egy-
ház tagjai, hogy egyh izi adó hátralékai-
kat bezárólag május 15-ig igyekezzenek 
befizetni, mivel a választók névjegyzékébe 
csak azok vétetnek fel, akik adóhát-
ralékaikat befizették. Szentes, 1912 má-
jus 4-én a gondnoki hivatal. 

Lopás. Vass Endre kőmivesta-

nonc a járásbíróság épületén dolgozik, 

ahol egy"ládába bezárva tartja szerszá 

mait Tegnap reggel az a meglepetés 

érte, hogy a ládát valaki felnyitotta és 

minden szerszámját ellopta. Följelentést 

tett a rendőrségen. A rendőrség megej-

tette a nyomozást és a tetteseket, mert 

ketten voltak, kézrekeritette Molnár Mi-

hály és Csernus Lukács Pál személyé-

ben, akik beösmerésben vannak. Az ügy-

nek most már a bíróságnál lesz a foly-

tatása. 

— Földosztályozás. A jövőhéten 

osztályozás ala kerülnek: 1 bizottság : 

Kistóke. II. bizottság : derekegyházi ol-

dal, esetleg Dónát. 

— Hol a pénztárca ? Pongrácz Sán-

dor kir. mérnök feljelentést tett a ren-

dőrségen ismeretlen tettes ellen, aki 

pénztárcáját, amelyben körülbelül 180 K 

papírpénz volt, ellopta. Előadása szeriül 

tegnap délben a vasúti vendéglőben 

ebédelt s mikor ebédjét kifizette s el-

távozott vagy asztalon feledte, vagy el-

ejtette a pénztárcáját. Az esetet nyomba 

jelengette a vasutas rendőrnek, aki 

azonnal nyomozást tartott, de az nem 

vezetett eredményre. A rendőrség meg-

indította az eljárást 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek a református egyház 

tagjai, hogy a választók névjegyzéke az 
: Egyh. törv. 1 t. c. 19§-a értelmében el-

készült s az f. évi május 15-tői -25-ig 
terjedő időben az egyház pénztárában 
bárki által megtekinthető. Ugyancsak ez 

| idő alatt lehet a névjegyzék ellen fel-
szólamlást írásban beadni. 

A felszólamlások felett a presbité-
rium vagy ennek e célból kiküldött 5 
tagu bizottsága legkésőbb junius j-ig 

j határoz. 
A határozat ellen junius 20 ig be-

zárólag felebbezésnek van helye az 
espereshez. 

Azon felszólamlók illetve felebbe-
zők, kik a névjegyzékből adóhátralék 
miatt hagyatak ki, de a felszólamlási 

| illetve felebbezési határidő alatt tarto-
zásukat kifizették s ezt igazolják, a bi-
zottság, illetve az esperes által a név-
jegyzékbe felveendők. 

Ezen választói névjegyzék 1912. ju-
lius 1-től 1913. junius 30-ig bezárólag 
érvényes. 

Szavazati joga csak annak van, 
aki a névjegyzékbe fel van véve. 

Értesíttetnek az egyháztagok to-
vábbá arról is. hogy az 1912 évi egy-
házi adókivetés elkészült s az az egy-
ház pénztári helyiségében f. évi május 
15-től junius 30-ig közszemlére kitétetik. 
Ezen kivetés ellen a kötelezett egyház-
ta«;, — ha azt magára nézve sérelmes-
nek tartja — jogosítva van a kivetés 
megváltoztatásáért első helyen a pres-
bitériumhoz. nyolc nap alatt, ha annak 
határozatában meg nem nyugodnék, az 
egyházmeg ei bírósághoz* 15 nap alatt 
felebbezni. 

Szentes, 1912. május hó 11. 

Az elnökség. 

Kiadó 
az í. ker. B író Harucker-utca 9. szám 
alatti házn;il 2 újonnan épülendő, rak-
tárral és pincével ellátott üzlethelyiség 
1912. október 1-től. Érdeklődőknek fel-
világosítási ad a fenti szám alatti laká-
sán a tulajdonos Tabajdy József. 

I I £ mozgószinház ma vasár-
l i n n 1 nap, május 12-én szenzá-
n | J U l l U ciós előadást tart a Köz-
ponti Szálloda nagytermében, 60 és 30 
filléres helyárakkal, kezdete este 8 "» 
órakor. Az előadás alatt Gábor Pista köz-
kedvelt cigányprímás zenekara játszik. 

Polgári iskolát 
végzett kiszolgáló leány felvétetik Szi-

lágyi Dezső könyvkereskedésében 

Hirdetmény. 
Értesítem a jégfogyasztó közönsé-

get, hogy a városi jéggyárban termelt 
jégnek házhoz való hordás utján árusí-
tása f. évi május hó 19-én megkezdetik. 

Ennélfogva felhívom mindaz kat, 
kik a jeget házhoz hordatni k vánják, 
hogy a javadalmi hivatalnál megváltott 
jégbárcát a gazdasági hivatalban adják be. 

A jég ára kilónként 3 fillér. 
Szentes, 1912. május 11. 

Kalpagos, 
g.-tnok. 



4 oldal 
SZENTESI LAP szám. 

Félix-
gyógyfürdő 
teli és nyári gyógyhely 
¿Vagy várad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz (reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefészek, gyulla-
dások, mehhurut, medencebeii 
sejtszOvetiob és izzadmányoknál, 

Ivógyógymód alakjában 

idült gyomorbántalmaknal, makacs 
székrekedesnél, máj és epehólyag 
betegségeknél, s á r ga ság és epe-
köveknél meglepő gyógjfhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, ál landó gyógytár, 

2JO kényelmes lakószoba, kitűnő ven-

déglők, jutányos éllap-árak. Állandó 

cigányzene, vasárnaponként katona-

zene, tennispálya, gondozott sétautak, 

fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 

l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 

Posta, távirda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij n incs ! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

Szentes város polgármesterétől. Szentes város polgármesterétől. 

1051 - 1912 s/ 3065 - 1912. sz. 

A Nemzeti B i z to s í tá s i 
Temetkezési osztálya 

ezennel értesíti a tisztelt közönséget, 
miszerint egyedüli képviseletet Szentes 
és Vidékére Kőteleki Nagy Mihály nyu-
galmazott városi rendőr vette át. Lakik 
Szentesen, IV. kerület Kasza utca 36. 
szám alatt, akinél ezentúl a fizetések 
eszközlendők, a nevezett a biztosító kö-
zönségnek mindennemű felvilágosítás-
sal szolgál. 

Szentes város polgármesterétől. 

2723-1912. sz 

Hirdetmény 
M. kir. földmivelésügyi miniszter 

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

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Pczderka Péternek 
kistőkei 40,1200 négyszögöles hold földje 
a rajta levő tanyaépületekkei együtt el-
adó. Értekezni lehet a helyszínen, vagy 

Kunszentmártonban. 

Hirdetmény 
Csongrád vármegye alispánja 227 — 

912. sz. leiratával a lóosztalyozás foga-
natosítást elrendelvén, arra határidőül 
1912 évi május 17, 18, 20, és 21. nap-
jait tűzte ki. 

Felhivatnak a lótulajdonosok, hogy 
lovaikat a fent kitett határidőben a külső 
vásártéren levő »Cédulaháznál« működő 
bizottság elé annál is inkább elővezes-

| sék, mivel az ezt elmulasztók minden 
ló után 30—30 koronáig terjedhető bir-

| sággal fognak sújtatni. 
Az osztályozó bizottság elé a lovak 

a következő idő és sorrendben veze-
tendők elő : 

Május 17-én d. e. 8 órakor az I, 11 
és III ik kerületbeliek. 

Május 18-án d. e. 8 órakor a IV-ik 
kerületbeliek, továbbá Bereklapos, Bö- j 
kény, Berekhát, Berek, Belső-ecser és i 
Alsórétnek és Dónátiak. 

Május 20-án d. e. 8 órakor Derek- i 
egyházi oldal, Eperjes, Felsőrét, Fertő, j 
Hékéd, Kistőke, Kaján és Királyságiak. ! 

Május 21-én d. e. 8 órakor Külső-
Ecser, kir. járandóság, Lapistó, Mucsi-
hát, Nagy hegy, Nagy királyság, Nagynyo-
más, Nagytőke, Pankota, Szt-László, 
Vekerzug, Vekerhát, Veresegyház és 
Zalotaiak. 

Bizottsági megszemlélés végett az 
egy gy napra berendelt összes lovak a 
vizsgálat megtartására kijelölt napnak 
d. e. 8 órájára pontosan elővezetendők. 

A lóosztályozó-bizottság elé veze-
tés alól mentesek: 

a) Azon csikók, melyek az osztá-
lyozás évében a 4 éves kort nem ha-
ladják tul. 

b) Azon kancák, melyek az osz-
tályozás előtt 8 nappal ellettek, vagy 
amelyeknek ellése közvetlenül váratik 

c) Tenyészigazolványnyal ellátott 
ménlovak. 

d) A ragályos, lázas vagy egyéb 
nehéz betegségben siniődő lovak és 
végre. 

e) A nyi lvánvalóan alkalmatlan 
lovak. 

Megjegyeztetik, hogy az elővezetés 
alóli mentességet a tulajdonos minden 
esetben elfogadható bizonyitványnyal 
tartozik igazolni. 

Szentes. 1912 május hó 5-én. 

Dr. Kanász Nagy Lajos. 
tnok. h polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

2903-1912 sz. 

Hirdetmény 
Az 1891 évi XII. t.-c. 51. §-a értel-

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

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

Azok, kiK az irtást elmulasztják a 
törvény 9«"). íj a értelmében 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek, 
ezen felül az. irtást a hatóság fogja költ-
ségükön teljesíteni. 

Szer.tes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Ili&»<lctr*iéiiy* 
Közhírré teszem, hogy f. évi május 

hó 1-től a szentes—hódmezővásárhelyi 
h. é. vasúton közlekedő vonatok száma 
egy vonatpárral szaporiüatott, s ezen 
vonat Szentesről indul 1 óra 35 perckor 
délután, Hmvásárhelyre érkezik 3 óra 
09 perckor délután, Hmvásárhelyről in-
dul 4 óra 45 perckor hajnalban, Szentesre 
érkezik 6 óra 10 perckor reggel. 

A többi vonatok menetrendje vál-
tozat lanul 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 — megál lnak. 

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 délután, Orosházáról indul 5 óra 
11 perckor hajnalba, Szentesre érkezik 
6 óra 57 perckor reggel. 

Szentes, 1912 május hó 1-én. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

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. 

r 

Értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5 én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol saját őrlésű lisztet, árpát , kor-
pát, kukoricát és csirkének való darát 
bármely mennyiségben pontos kiszol-
gálás mellett árusítok és kenyérgyári 
Ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagyérdemű közönség szíves 
párfogást kérve vagyok. 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 1 o ka-
matú kölcsönét óhajt ja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőr-

ahol ugy jég-, mint 
legolcsóbb díjtételek 

Tisztelettel 

Ifj, FazeKas flntal 
pénzkölcsön közv^titő 

laktanya mellett, 
tűzbiztosítások a 
mellett elfogad. 

Újság elárusítók 
jó fizetéssel lapunk kiadóhi-

vatalában felvétetnek. 




