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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak : 

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

Vidéken: egész évre 12K 
félévre 6 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. 

Újra a harc előtt. 
Amint előre lehetett látni az a 

választójogi tervezet, amelylyel Lu-

kács László előállott s amely min-

den, csak épen általános, egyenlő 

és titkos váiasztói jog nem, a füg-

getlenségi 48-as pártot ki nem elé-

gítheti, ez alapon a parlamenti béke 

helyre nem állhat s marad minden 

változatlanul, a harc megindul újra. 

Háromszor kellett találkozni 

Lukácsnak és Justh Gyulának, amig 

megtudta, megértette, amit tudott 

és értett mindenki a kerek világon, 

hogy a rettenetes katonai terhekhez 

az ő kormánya sem juthat hozzá 

másként, mint a népjogok árán. 

Justh Gyula és vezértársai egy-

értelműen jelentették ki kedden a 

miniszterelnöknek, hogy az általá-

nos választói jog megcsonkításába, 

kijátszásába öt kategóriás és 11 al-

csoportos demokráciaellenes és ka-

cagtató torz megoldásába nem me-

het bele a függetlenségi párt. Nyi-

tott ajtót dönget az, aki a függet 

lenségi párt választójogi álláspontját 

kérdi: mindent megmond az a rövid 

kijelentés, hogy általános, egyenlő 

és titkos választói jog kell s ha va-

lami korlátozásról lehet beszélni az 

nem lehet más, mint a nemzeti nagy 

érdekek biztosítása. 

De ehez nem kell öt kategória 

és tizenegy alcsoport. Ez az egyen-

lőség kijátszása. Arról pedig még 

beszélni sem volna szabad, hogy 

annyira züllött közviszonyok köze-

pett a titkosságot ne biztosítsák. 

Kit terhel a felelősség a béke, 

a normális parlamenti rend meg-

hiúsulásáért? Vissza kell mennünk 

odáig, ahol Khuen-Hédervárv meg-

bukott és Lukács László kormánv-

alakitó megbízást kapott. Khuen 

számára tarthatatlan volt a helyzet, 

mert képtelennek mutatkozott a véd-

erőjavaslatok keresztülvitelére, az 

általános választójogot pedig, ami 

az obstrukciót lecsillapította volna, 

vonakodott még csak megígérni is. 

Lukács kormányvállalásának egyet-

len jogcime az volt, hogy a függet-

lenségi párttal békét teremt. A meg-

egyezés első feltételének mindenki 

az általános választójogot tekintette. 

Lukács valóban oly szándékkal jött, 

mint aki megakarja csinálni az igazi 

népparlamentet és a delegáció elin-

tézése után nyomban megkezdte a 

tárgyalásokat Justh Gyulával. Nagy 

meglepetésre először a kuriális vá-

lasztójogot tálalta fel, majd mikor 

ez alapon lehetetlen volt a megálla-

podás, egy még merészebb, komp-

likált tervet rántott e lő: a sokféle 

kategóriákkal telespékelt cenzus-vá-

lasztójogot. 

Ennek a képtelenségnek is ter-

mészetesen buknia kellett. El kel-

lett tűnnie a pártközi megállapodás 

keretei közül. Vajon lehet-e álta-

lános és egyenlő az a választói jog, 

amely tiz évi jogtalanságra kárhoz-

tatja az elemi iskolát végzetteket, 

mig sok analfabétának jogot ád, s 

magas vagyoni cenzust követel az 

irni-olvasni tudóktól. Lukács túl-

ságosan óvatos volt és egyszerre 

igyekezett kielégíteni a konzerva 

tivokat és radikálisokat. Politikai 

Sziszifusz lett a megfontolt, szá-

mító államférfiból, aki meredeken 

görgette fel a megoldás súlyos kö-

vét, bár talán maga is tudta, hogy 

fönt a hegytetőn egy pillanatig se 

állhat meg. Aki mélyebben pillant 

bele az ellentmondásokkal teli 

magyar közéletbe, bizonyára észre-

veszi, hogy nem a miniszterelnök 

személyében van a hiba, hanem a 

helyzetben rejlenek csaknem le-

küzdhetetlen nehézségek, főképp a 

többség különféle árnyalataiban, 

amelyeket lehetetlen egyformán ki-

szolgálni. Itt csak nagyon bátor és 

erős kézzel lehet utat vágni a de-

mokráciának, amelyet maroknyi 

csapat akar föltartóztatni előbb-

utóbb diadalmas benyomulásában. 

Ujabb harcok következnek tehát. 

Ujabb harcoknak kell követ-

kezni, mert most újfent győ-

zött a makacsság, amely borzal-

masan fél a népjogok kiterjedésé-

től, amely retteg a népuralomtól, a 

nép megerősödésétől, amely a vé-

gét j< lenteni a mai korhadt rend-

szernek. Végét jelenti a kevesek 

uralmának és jelenti azt, hogy a 

megerősödött nép átveszi a hatal-

mat azoknak a kezéből, akik ezt a 

hatalmat eddig a maguk javára 

használták ki. 

A függetlenségi és 48-as párt 

Justh Gyula vezérletével rendület-

lenül folytatja tovább a harcot az 

általános választói jogért, amelynek 

megvalósítása nélkül nem lehet be-

szélni semmiről. 

Es ha a magyar politika újfent 

beletemetkezik a meddő tétlenségbe 

ezért a meddőségért, akkor amidőn 

annyi alkotó munkára volna szük-

ség, a felelőség azokra háramlik, 

akik a nép jogok kiterjesztésének 

gátjául vetik magukat, akik a par-

lamentet még mindég a kiváltságos 

réteg számára fentartott törvény-

alkotó intézménynek szeretnék meg-

tartani. 

Ujabb harcok jönnek — de 

ezeknek a harcoknak most már 

diadallal kell végzódniök, a népjo-

gok diadalával 
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SZENTES 
és a többi városok 

Néhány érdekesebb adat. 

Most jelent meg a magyar váro-

sok statisztikai évkönyve. Az első 

ilyennemű munka, amelynek külö-

nös jelentőséget az ad, hogy az ösz-

szes magyar városok minden fontos-

sabb viszonyait összehasonlíthatóvá 

teszi. Nem tartjuk érdektelennek Szen-

tes viszonyait a többbi városokéval 

a statisztikai évkönyv alapján össze- j 

hasonlítani s ezeket az összehason-

lításokat leadni. Ez a kis összehason-

lítás azért sem árt, mert kitűnik be-

lőle, hogy nem vagyunk még sem 

olyan utolsók a városok között, sőt 

sok tekintetben a legelsők sorában ha-

ladunk. 

T e r ü l e t tekintetében Szentes 

város az ország összes városai között 

a kilencedik. Nevezetesen első Sza-

badka 169191 kat. hold terüiettel, 

második Debrecen 166297, harmadik 

Kecskemét 151698, negyedik Szeged 

141775, ötödik Hódmezővásárhely 

132260, hatodik Kiskunhalas 112195, 

hetedik Gyergyószentmiklós 82001, 

nyolcadik, Kisújszállás 71283 katasz-

teri holddal, ezután következik Szen-

tes a maga 68693 kataszteri hold te-

rületével. 

N é p p e s s é g e tekintetében Szen-

tes város 1785-lől az 1910. évi nép-

számlálásig a követke'/ő módon ha-

ladt előre: volt a népesség 1785-ben: 

8996; 1830-ban: 20060; 1857-ben: 

26094; 1869-ben: 27658; 1880-ban; 

28712; 1890-ben: 30797; 1900-ban: 

31308; 1910 ben: 31593. 

Népesség szerint ma Szentes a 

városok sorában a huszonhetedik, az 

1890. évi népszámlálás óta elkerülték 

Szentest népesség tekintetében a kö-

vetkező városok, amelyek akkor ki-

sebbek voltak lélekszámra: Székesfe-

hérvár, Győr, Sopron, Újvidék, Szat-

márnémeti, Fiume, Cegléd, Kiskun-

félegyháza, Újpest, Nyíregyháza, vagyis 

összesen tiz város, ami nagyon je-

lentékeny visszaesést jelent a városra. 

Az e g é s z s é g ü g y i viszonyok 

tekintetében Szentes a 138 város kö-

zött meglehetősen elől áll. A halálo-

zási arányszám, minden száz lakosra 

24.4, ami azt jelenti, hogy e tekintet-

ben Szentes az ötvenötödik, tehát kö-

rülbelül a középen áll, de minden-

esetre jellemző az, hogy a nagyobb 

közül Pozsony, Pécs, Szabadka, Kassa 

városok Miskolc, Arad, Kolozsvár, Fiu-

me, Cegléd, Kiskunfélegyháza. Nyíregy-

háza, Makó Szentes mögött állanak. 

A g y e r m e k h a l a n d ó s á g 

arányszáma Szentesre nézve (100 élve 

született gyermekre esik hét éven 

aluli halálozás) 293 se tekintetben 

Szentes a 48-adik helyet foglalja el a 

városok sorában. A nagyobb városok 

közül Szentes mögött á l lanak: Nyír-

egyháza, Makó, Mezőtúr, Cegléd, Kis-

kunfélegyháza, Fiume, Kolozsvár, Te- 1 

mesvár, Arad, Debrecen, Nagyvárad, j 

Miskolc, Kassa, Kecskemét, Szeged, 

Hódmezővásárhely, Újvidék, Szabadka, 

Baja, Sopron, Győr, Széketfehérvár, 

Pécs, Pozsony. 

Általán véve Szentes előtt alföldi 

város egyáltalán nemáll s hogy mé-

gis az ötvenötödik, illetve a 48-adikf 

az az erdélyi és felvidéki városok ter-

mészetszerűen jobb egészségügyi vi-

szonyainak következménye. 

K ö z s é g i p ó t a d ó s z á z a l é k a 

Szentesen 1910. évben 89; ennél na-

gyobb pótadó százalék van a követ-

kező városokban: Újbánya 123, Kor-

pona 91, Zalaegerszeg 101, Eger 104, 

Gyöngyös 115, Szolnok 106, Kiskun-

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
k o r p a 

elsőrendű, jóminőségü méter-
mázsánként 18 k 60 f. 

T a k a • • i n a n J I IMSIB I 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

MxciueN (enycri én 
á r p á t valamint d a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L U x l e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

Párkorpa 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

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

gylri üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

halas 114, Kiskunfélegyháza 92, Gyula 

100, Nagykároly 105, Szilágysomlyó 

79, Zilah 100, Vajdahunyad 91, tehát 

összesen 14 városban. Egyetlen város, 

ahol pótadó nincsen, ólubló. 

Nem érdektelen tudni, hogy ak-

kor, amidőn Szentesen például egy 

tanácsnok 2808 korona fizetést kap, 

akkor Rózsahegyen a tanácsnokok fi-

zetése 3500 K, Érsekújváron 3360 K, 

Besztercebányán 4560 K, Szombat-

helyen 4100 K, Újpest 4800 K, Mun-

kácson 3000 K. Ezeken a helyeken 

magasabb a fizetés. Ellenben találunk 

ilyen tanácsnoki fizetéseket is min t : 

Hajdúszoboszló 800 K, Csíkszereda 

1000 K, Kézdivásárhely 1600 K, Jász-

berény 1500 K. Igaz ugyan, hogy ezzel 

szemben Hajdúszoboszló 32 %-os 

ségi pótadóval, Csíkszereda 15 %> Kézdi-

vásárhely 1 0 % pótadóval adminisz-

trál s Jászberényben is csak 6 5 % P<*t-

adó van. 

HÍREK 
— Áldozó csütörtök. A hétközna-

pok szürkeségéi megszakítja a mai ün-

nep: a keresztyén világ egyik fényes 

ünnepe, áidozó csütörtök. A szentírás 

szerint feltámadását követő negyvenedik 

napon Jézus Krisztus elhagyta a földet 

és fölment a mennyekbe. Hz a mai ün-

nep tehát a kereszthalált halt és föltá-

madott Jézus Krisztus megdicsőülésének 

ünnepe. Hagyományos fényéből sokat 

veszített ez az ünnep, amely manap a 

nagy ünnepek között a legjelentéktele-

nebb lett, hétköznapok sorába esik, ta-

lán ez okozza azt, hogy a rohanó élet 

lassanként egészen megsemmisíti a hoz-

zá fűződő szent hagyományok erejét. 

— A városok kongresszusát pén-

teken és szombaton tartják meg a ma-

gyar városok Budapesten. Kzen az or-

szágos kongresszuson, amelynek főtár-

gya a városokról készített törvényjavas-

lat, Szentes városát dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester, Bugyi Antal főjegyző, dr. 

Purjesz János ügyész és Papp Létzló 

főszámvevő képviselik. 

— Halálozás. Bészvéttel vettük a 

gyászjelentést, amely azt tudatja, hogy 

Szabó Mihályné született Szabó Juliánná 

| urnő, az elmúlt hét szombatján hirtelen 

meghalt. Temetése hétfőn délután ment 

végbe nagy részvét melleit. Az elhunyt-

ban Szabó Mihály bankigazgató nejét, 

Szabó Béla főgimnáziumi tanár pedig 

édes anyját gyászolja. 

— Május derekán. Utánna vagyunk 

a fagyos szenteknek. Nálunk jól visel-

ték magukat, bár hétfőn délután és este-
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fele veszedel.nes föllegek vonultak el 

felettünk : nem lett semmi baj. A szél-

vész és jég máshol tombolta ki magát, 

Erdély bércei között, ahol egész falvakat 

pusztitott el. Csak eső kellene, az áldá-

sos májusi eső. 

— A vásártér rendezése. Nagy do-

log a vásártér rendezése Bégi szándék, 

amelynek a kivitele szinte lehetetlen-

ségnek látszik. Van egy bizottsága a vá-

rosi képviselőtestületnek, amelynek az a 

rendeltetése, hogy ezt a kérdést tanul-

mányozza és adjon véleményt a megöl 

dásra. bnnek a bizottságnak tagja volt 

Kiss Sándor szabóiparos, aki nemrégen 

elhalt. Az ipartestület most beadvány-

nyal fordul a városi képviselőtestület-

hez, amelyben azt kéri, hogy a megüre- | 

sedett tagsági helyre Bene István ipar-

testületi elnököt válassza meg. Hisszük, 

hogy az ipartestület ezen óhajtását a 

képviselőtestület honorálni fogja. 

— Tanulmanyuton. A csongrádi 

állami elemi iskolák 250 növendéke járt 

tegnap Szentesen tanulmányúton Blá-

zsik Mihály igazgató vezetése alatt. A 

kis nebulók, akik zászlósán vonultak föl 

a város nevezetességeit tekintették meg 

s leghosszasabban időztek a múzeumban, 

ahol Csallány Gábor a múzeum igazga-

tója kalauzolta őket. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Iliníeliiiétiij» 
A szentesi református egyház az 

Alsó- és Középső-temetőben termett fű-
kaszálóját május hó 19-ik napján eladja. 

Az eladás a Középső-temetőben d. 
u. 2 órakor, az Alsó-temetőben pedig 4 
órakor kezdődik. 

Venni szándékozók tisztelettel meg-
hivatnak. 

ttlacflé liáz. 
III. kerület Simonyi Ernő-utca 1 szánni 
ház e l a d ó . — Értekezhetni ugyanott 

ülliiMiciicMiiek 
idősebb magános nő kerestetik tanyai 
iskolához. Felvilágosítás nyerhető Tóth 

József-utca 17. szám alatt. 

i:ia<io föld. 
Özv. Zsoldos Janosné pankotai 125 

hold földje kedvező fizetési feltételek 
mellett eladó. Alkut köthetni I. kerület 
báró Harucker-utca 38. sz. alatt, vagy 
Benkó József megbízottal I. kerület Kis-
görgős-utca *5. sz. alatt. 

» h o l d kitűnő 
Kajá n o n 
egy vagy 
t ö b b da-
rabban is 
e l a d ó . 

rtekezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel. 

primo föld 

Levendovics Istvánnak 
Szegváron Q ^ K U Í C á j a 

örökáron eladó. Tudako-
zódhatni S z e g e d , kis-
tisza-utca 4. szám alatt. ; 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24 a számú telek-
ből három házhely eladó, ugyan ott 50 
üreszirzon van eladó. — Értekezni le- | 
het a fenti szám alatt. 

Kiadó 
az I. ker Báró Harucker-utca 9. szám | 
alatti háznál 2 újonnan épülendő, rak- j 
tárral és pincével ellátott üzlethelyiség 
1912. október 1-től. Érdeklődőknek fel-
világosítást ad a fenti szám alatti laká-
sán a tulajdonos Tabajdy József 

BAJOMI NAGY LAJOS 
POLGÁRI - É S EGYENROHA-SZABÚ 

S a r k a d i - u t c a 1. SZENTES S a r k a d i - u t c a 1. 

( l u the ránus t e m p l o m me l l e t t ) 

Készil mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

magyar öltönyöket 
Pontos i s előzékeny kiszolgálási 
Jutányos árak! Jutányos árak! 

Tetőnek való Bútorozott szoba 
elsőrendű uj nád kapható II ker. Jó-

kai utca 83 szám alatt. 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 ka-
matú kölcsönét óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőr-
laktanya melleit, ahol ugv jég-, mint 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad Tisztelettel 

I f j , F a z e K a s flntal 
pénzkölcsön közvetítő 

Van szerencsém a n. é. közön- , 

éget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon , József fő 

herceg ül 11 sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, aiioi 

réz- suasfeutorokat 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Rak t á ron tartok rézágyakat 

mosdóaszta lokat es éjjel i szekré-

nyeket má rv ány lappal, toil letteket» 

ruhafogasokat és karn isokat és 

mindenféle rézárukat , vasbu toro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat , kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön- | 

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek. 
Tisztelettel 

Garai Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

Égy tanu ío le l veMGru l -
miiller József fodrásznál. 

IV. ker. Sáfrány Mihály-utca 46-ik szám 
alatt aszfalt ut mentén Nyíri közén le-
jövet Lovas Lajos asztalos mesternél 
azonnal is kiadó. 

Cement l ap - ém 
l ie(oiieno-Kj á r i áM ! ! ! 

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

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

Ktirkutly ét* Vraa ika . 

B Ú T O R O K 
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Hálók, ebéd lök , u r i s z o b a k , s z a -
lonok, te l j es s z á l l o d a , kávéház , 
vendég lő és k a s t é l y b e r e n d e z é s e k , 
v a s - és r é z b u t o r o k , s z ő n y e g e k , 
függönyök , cs i l lá rok és zongorák 
szá l l í t ta tnak bárhova 

I készpénzért vagy rendkívüli | 
• előnyős fizetési feltételekkel • 

D í s z e s nagy bu to ra lbum 1 korona . 

T e l j e s b e r e n d e z é s n é l u t a z ó m i n -
tákkal d í j m e n t e s e n bárhova m e g y . 

Modern Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7. szám 

(központi városház mellett). 



39. szám. 

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

Tisztelettel 
Ifj. Fazekas Antalné. 

F é l i x -
gyógyftirdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

csúz (reuma) és köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méb és petefészek, gyul la-
dások, méhhurut, medencebeli 
sejtszövetlob és izzadmányoknál. 

Ivógyógymód alakjában 

idült gvomorbántalmaknál, m a k a c s 
székrekedésnél, máj és epehólyag 
betegségeknél, s á r g a s á g és epe-
köveknél meglepi) gyógyhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos é»lap-árak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálya, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 200 holdas park. — Május 
l-jétől 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távírda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs! 
Prospektust küld az igazgatóság. 

: Leg jobb: 

cserépkályhát és 
tohapébtüzhelyct 

T l n x u r t i V i l m o * 

készít, vasútállomással szemben 

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

3980-1912. szám 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Szentes város tanácsa a kerületi ta-

nyai iskolák mellett felallitandó Népha-
zak építesére ezennel nyilvános írásbeli 
versenvtargyalast hirdet. 

Felhívatnak ennélfogva mindazon 
épitő iparosok, akik ezen versenytárgya-
láson résztvenni szándékoznak, hogy le-
pecsételt zárt borítékban egy koronás 
bélyeggel ellátott ajánlataikat »Ajánlat 
Szentes város által felállítandó kerületi 
Népházak építésére« felírással 1912. évi 
május hó 18-ik napjának d. e. 10 órá-
jáig a városi központi iktató hivatalnál 
adják 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 azok iga-
zolt képviselői jelen lehetnek. 

Az ajánlat az. ajánlati végösszeg 
5%-ának megfelelő készpénz, vagy ova-
dékképes értékpapírnak a városi letét-
pénztárnál való elhelyezését igazoló 
nyugta csatolandó. 

Az ajánlati költségvetési minta, fel-
tételeket és ajánlati ív a hivatalos órák 
alatt a központi iktató hivatalban díjta-
lanul szerezhetők be 

Ajánlattevők ajánlataikkal a végle-
ges elöntésig kötelezettségben maradnak. 

A városi tanács fenntartja a jogot 
arra nézve, hogy a beérkezeti ajánlatok 
közül az árakra való tekintet nélkül 
szabadon választhasson 

Kelt Szentes r. t. város tanácsának 
1912 évi május hó 2-án tartott üléséből. 

Dr. Kanász Nagy Lajos 
tnok, polgármester h. 

J070—1912. sz. * 

Pályázati hirdetmény. 
Szentos városánál megüresedett egy 

gvalogrendőri állásra pályázatot hirde-
tek. Felhívom mindazokal, akik ezen ál-
last elnyerni óhajtják, hogy szabálvsze-
rüen felszerelt pályázati kérvényüket 
május hó 20 napjának d u. 4 órájáig a 
központi oktató hivatalnál nyújtsák be. 

Az alkalmaztalas egyelőre három 
hónapi próbaszolgálat, s csak ha szol-
gálatra alkalmasnak bizonvul, véiík^e-
sittetik. J b * 

A rendőri állás javadalma évi 700 
kor. 120 kor. lakbér és ruházat. 

Szentes, 1912. május hó 8-an. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

bzentes varos katonaügyoszalvától. 

354-1912 k. ü. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit", akik fiu-
kat az aratási időre szabadságoltatni 
óhajtjak, hogy értesítsék íiukat, hogy az 
aratasi időre szabadságidő engedélye-
zése iránt parancsnokságuknál kihall-
gatáson jelentkezzenek az aratási idő 
meg kezdése elölt 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 vá lasztmányától . 
5. kpv. i 912. 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, déluSán 2 órától 0-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-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, vagy kihagyás miatt 
felszólamlassal élni. 

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

Aki a felszólamlásra jogosított, az 
a lelszólamlasokra 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 csorbitasat sa-
ját hibájának tudja be. 

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

Bugyi Antal 
közp. vál jegyző 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester, kozp. vál elnök. 

Szentes város polgármesterétől. 

3965 -1912. sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy f. évi május 

hó 1-től a szentes—hódmezővásárhelyi 
h. é. vasúton közlekedő vonatok száma 
egy vonatpárral szaporittatott, 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-
tozatlanul megmarad. 

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

A Kiskunfélegyháza - Orosháza kö-
zött közlekedő vonatok száma is szapo-
rittatvan 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 

(U perckor hajnalba, Szentesre érkezik 
o óra 57 perckor reggel. 

Szentes, 1912 május hó 1-én. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Nyomatott Vajda Bálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




