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Előfizetési á r a k : 

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

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség ¿s k iadóh iva ta l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Járdák, műutak. 
A hétfői városi közgyűlés sza-

bályrendeletet alkot a járdák és mű-

utak építéséről, valamint azo* fen-

tartásáról. Mi ezzel a kérdéssel jó egy 

néhányszor foglalkoztunk már s ha 

most közvetlen a szabályrendelet meg-

alkotása előtt is foglalkozunk ezzel a 

kérdéssel, járt csapásokon mozgunk 

ugyan, de korszakos dJogról lévén 

szó, felszólalásunkat a sajtó köteles-

ségének tekintjük. 

Nem néhány esztendőre szóló át-

meneti intézkedésről van szó, de nem-

zedékre kiható dologról, amelynek el-

intézésénél minden egyes szót meg 

kell rágni jól, amely bele kerül a sza-

bályrendeletbe s a jelent érdeklő ha-

tározatokat és a jövendő szempontjá-

ból kell mérlegelni. 

Két kérdés az, amely mi szerin-

tünk nagy súllyal esik a dolog elbí-

rálásának serpenyőjébe: egyike vajon 

szükséges-é a jövendő fejlesztés biz-

tosítása, a másik vajon a kérdés 

anyagi oldalát mi módon kell ren-

dezni, hogy az közvetve és közvet-

lenül az egész városi polgárság egye-

temes érdekei szempontjából, de a vá-

rosi háztartás egyensúlya érdekében 

is teljességgel kielégítő legyen. 

Es épen ez az a kérdés, amely-

nek figyelembe vételével sem a sza-

bályrendelet tervezet határozmányaival, 

sem pedig a vonatkozó szakosztályi 

előterjesztésekkel egyetérteni nem 

tudunk. 

Möútaink tervszerű és céltudatos 

fejlesztése kötelesség. Ez elválasztha-

totlan a város fejletztésétől. De a 

mai anyagi eszközök mellett lehetet-

lenség, mert a város olyan annyagi meg-

terhelését jelentené, ami a nehezen 

fentartott pénzügyi egyensúlyt teljes-

séggel felborítaná s ráfanyalodhatnánk 

120—150%-os községi pótadóra. Ezt 

figyelembe véve s tekintve azt az ér-

tékemelkedést, amely a műutak ki-

építése folytán az egyes telkeknél be 

áll, egyáltalán meg nem állhat az a 

szakosztályi javaslat, amely a műút 

építési hozzájárulást törülni kivánja 

a szabályrendeletből. 

Sehol nem épülnek műutak an-

nélkiil, hogy azok k/fpit*séher zz ér-

dekeltek hozzá ne járulnának. Tel-

jességgel jogosult, hogy ez a rend 

nálunk is bevezettessék és ez által biz-

tosittassék műutaink további fej-

lesztése. 

Ezzel kapcsolatosan nem tartjuk 

elfogadhatónak azt a szakosztályi ja-

vaslatot sem, amely a járdaépítések-

nél a várost a fele építési tőkével ki-

vánja terhelni, azt sem, amely a járda 

fentartási illetéket kiküszöbölni, de vi-

szont nem tartjuk helyesnek azt a 

megkötést sem, amely ezen illetéke-

ket — a tervezet szerint — tisztán a 

fentartási költségekre kivánja fordí-

tani. 

Nézetünk szerint nem f e n t a r -

t á s i illetéket kell a városnak szedni, 

hanem j á r d a és m ű ú t i l l e t é k e t 

és pedig a megépítés időpontjától, 

amely fedezetül szolgái, elsősorban az 

épitési tőke 5 % kamatainak, másod-

sorban a várost terhelő egyötöd, il-

letve félerésznek, harmad sorban pe-

dig a fentartási költségnek. 

Ez a változtatás lényeges ugyan, 

mert hiszen belevág az egész rend-

szerbe, amely levan fektetve a sza-

bályrendeletben, de ezt a megoldási 

módozatot nem csak az érdekelt ház-

és telektulajdonosokra, de magára a 

városi háztartásra előnyösebb és 

lényegesen elősegítheti azoknak a 

terheknek apadását, amelyek a városi 

házipénztárra háramlanak. 

Mert egészen természetes dolog 

hogy a járdák kiépítése — a műútak 

fejlesztésétől el is tekintve — bizo-

nyos megterhe'ést jelent a városra, 

amelynek pénzügyi kihatását ponto-

san meállapitani ebben a percben még 

nem lehet, de ezzel kapcsolatban épen 

ilyen természetes dolog az, hogy min-

den lehetőt el kell követnünk arra, 

hogy ez a megterhelés éppenséggel 

a legminimálisabb legyen, ezt pedig, a 

kérdés beható vizsgálata után, a mi 

nézetünk szerint a fentiekben vázolt 

módon lehet közmegelégedésre és ugy 

a város mint az érdekeltek anyagi ér-

dekeltjeinek megfelelően megoldani. 

A fentebb vázolt tervezet szerint 

ugyanis, a városra háramlólag csak 

az első esztendő volna terhesnek te-

kintendő, a következő esztendők so-

rán az építési tőke visszafizetésével 

j arányban ezek a terhek apadnak sőt 

három-négy év alatt kiegyenlítődnek 

! 3 amenyiben a már megépített műuta-

ink után a fentartási illeték a sza-

I bályrendelet életbelépése idejétől be 

les:, vezetve: műútalapunknak 14000 

! koronás fedezetlen hiánya, amely a 

Lakos berendezési kiállítás 
•nektek Inthető m a v a s á r n a p délelőtt 9 

kereskedők cgylethelyiségében 
(Petőfi-szálloda) 

Í M « és tl. ii. 8 - 8 ó r á i g . 
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házipénztárnál 4%-ot meghaladó köz- gyar föld, a magyar nemzet érdeké-

ségi pótadó kirovását teszi szükségessé, ben: ezt sürgetni meg nem szünhetünk. 

körülbelül a felére száll le, ami az A természetben némely fajok a 

egész polgárság egyetemleges érdekei- földrengést korábban megérzik mint 

nek megfelel s ez által kiegyenlítődést mi. Én nem tudom, de én földren-

nyer az az előny is, amelyet a ré- gést érzek a magyar föld talaján. Tár-

gebbi müútak mentén elterülő telkek sadalmunk forradalmi jelentőségű ál-

tulajdonosai az által szereztek meg, alakuláson megy keresztül. Egész tár-

hogy az építéshez nem járullak sadalmi osztályok buktak el és hagy-

tak maguk ulán közéletünk mezején 

ma kétszeresen érzett pótolhatatlan 

ürt. Uj osztályok támadtak, uj elemek 

alakultak ki városainkban és odakint 

hozzá. 

Ezek azok a dolgok, amelyeket 

most közvetlenül a tárgyalás előtt el-

mondani szükségesnek láttunk s a 

városi tanács és képviselőlestületnek , a falvakban; ismét mások átalakultak 

egyaránt megszívlelésre ajánlunk. | vagyonban, kulturában, közszellem-

ben egyaránt. Én a magyar közszel-

lemben kezdem érezni ezen uj osz-

tályok merész ujjitó szellemét. Ez a 

történelmi előzmények continuitását 

széjjel tépve, a megszentelt nemzeti 

(radiaiókat félre lökve, mint igazi 

parvenü törtet előre és igyekszik nem-

zetünk mindazon rétegeinek nyakára 

jármot tenni, melyek vele megbarát-

kozni nem tudnak, melyek azonban 

bár kevesebb merészségtől áthatva, 

több érzékkel bírlak a nemzeti szük-

ségletek követelményei iránt. 

Erőteljes 
birtokpolitikát! 

A magyar politika csak azokkal 

a kérdésekkel ér reá foglalkozni, ame-

lyek mögött valamely erős érdek áll, 

vagy amelynek megoldását nálunk 

hatalmasabb faktorok sürgetik. Szo-

morúan igazolja ezen tétel valóságát 

különösen birtokpolitikánk sorsa. 

Alig van a magyar közélet kér- Látom, hogy nemzetiségeink nap- | 

dései között egy is, amely fontosság- ról-napra merészebben lépnek fel, fel- j 

ban hozzámérhető; nemzetünk létér- wmmM^^MKimTwir--—-—' 

lovalva és mindenünnen biztatva és 

ugyanakkor érzem, hogy minden egyes 

porszemmel, melyek a magyar föld-

ből tőlünk ezek elhódítanak, nemzeli 

nagyságunk egy eltemetett reménysé-

gére hull alá a göröngy. Szegény Er-

délyország, ha igy haladunk, mahol-

nap szárazággá válik a magyar nem-

zet élő nagy fáján, melyben majdan 
a most még távolban készülő zivatar 

villámai sújtanak le és döntetik porba 

vele együtt a büszke évezredes töl-

gyet. 

Ebben a szomorú helyzetben már 

csak a magyar gazdákban, a magyar 

gazdatársadalom magyar szivében bí-

zom. 

Ilt találok egyedül érzékét és 

megértést egy a már nemzeti és szo-

ciális szempontból egyaránt szükséges 

és elkerülhetetlenül erőteljesebb bir-

tokpolitikai törvényhozási akció iránt. 

Megvagyok győződve és bizom benne, 

hogy a magyar gazdatársadalom sze-

relettel karolja fel majd a magyar po-

litika ezen árva gyermeket és cselek-

vésre kényszeríti szavának súlyával 

a közélet erre hivatott tényezőit. 

Gróf Bethlen István. 

deke fűződik ahhoz, hogy ezen kér-

dések mentől előbb kielégítő rende-

zést nyerjenek; és mégis, a politikai 

faktorok téllen szemlélése mellett, sőt 

ma már kimondhatjuk: a szép re-

ményre feljogosító kezdeményezések 

teljes leszerelésével folyik a magyar 

birtok tervszerű és mind nagyobb mér- | Zsoldos-korpa méter-
• i -in, I mázsánként 

veket oltő pusztítása; folyik azért, 

ELSŐ SZEWTESI KEHYÉRSY^R R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
U o r | M i 

elsőrendű, jóminőségü méter-
mázsánként 18 k 80 f. 

mert nincsen olyan hatalmas politikai 

tényező, nincs befolyásos érdek, amely 

a törvényhozást kényszerítené arra, 

hogy ezen kérdésekkel érdemben fog-

lalkozzék. 

A magyar föld idegen kézre ván-

dorlása ma már olyan mérveket öl-

tött, hogy népünk és egész nemzetünk 

jövőjét veszélyezteti, sőt veszélybe so-

dorja az egységes magyar nemzetál-

lam gondolatát is, 40 éves alkotmá-

nyos aeránk ezen egyetlen nagyobb 

politikai koncepcióját, amelyet a köz-

élet minden számottévő férfia vall, 

mert ábránd és üres fikcióvá lesz ez 

is, ha birtokpolitikánkat a tétlenség-

ből még egy évtizedig kizökkenteni 

nem tudjuk. 

Egységes, tervszerű, széles anvagi 

bázison nyugvó, életerős, biztos poli-

tikai akciót követelünk tehát a ma-

. 19 k - f. 

T a k a r m á n y l i s z t 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Szeme* t e n g e r i é s 
á r p a valamint d a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L l i z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

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

virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Elsi) Szentesi Kenyérgyár R.-I. l 

HÍREK 
Gyűlés a vármegyén. 

Csongrád vármegye törvényható-

sági bizottsága csütörtökön tartotta év-

negyedes rendes közgyűlését dr. C i c á t -

r i c i s Lajos főispán elnöklésével. 

A főispán szépszavakban emléke-

zett meg az időközben elhalt Gerccz 

Lajos megyebizottsági tagról és Csaló 

Sándor elhalt tisztviselőről, akiknek em-

lékét jegyzőkönyvben örökilik meg. 

AZ alispáni évnegyedes jelentés 

kapcsán Sóhlya Gyula indítványához 

képest elhatározta a törvényhatósági bi-

zottság, hogy kisteleken a csongrádi já-

ráshoz történt csatolása folytán Szeged 

város részéről a belügyminiszterhez in-

tézett tiltakozó felirattal szemben a vár-

megye autonóm jogai megvédelmezése 

érdekében feiratot intézett a belügymi-

niszterhez. 

A Lukács-kormányJ kinevezéséről 

szóló kormány leiratot tudomásul vette 

a megyebizottság és az uj kormánynak 

bizalmat szavazott s elhatározta, hogy 

a távozó Khuen gróf volt miniszterel-

nökhöz bucsu iratot intéz. Miudesek a 

határozatok — ellenzéki felszólalás nél-

kül történlek meg. 

Az elhagyott gyermekek segélyezé-

sére engedélyezett'7000 koronát öt köz-

ség között osztotta föl a varmegye. 
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A hódmezővásárhely—nagyszent-

miklósi h. é. vasút igazgatósága a tör-

vényhatósági bizottság: dr. Cicatricis 

Lajost és dr. Nagy Sándort küldötte ki 

a maga részéről. 

A vármegyei közkórház kibővitése 

dolgában határozatba ment, hogy csak 

a tüdőbeteg pavillont épitik föl az idén, 

niig az elmebeteg pavillon teljes kiépí-

tése csak 1915-ben történik meg, ami-

dőn a kellő anyagi eszközök rendelke-

zésre állanak. 

Elhatározta a megyebizottság, hogy 

a vármegyei alapok részére 20 darab 

Osztrák-Magyar Bank részvényt szerez, 

ami a nevezett bank közgyűlésén sza-

vazati jogot biztosit. 

A baks-ujmajorosi utat, amelynek 

kiépítéséhez; őrgróf Pallaviczini Alfouz 

20000 korona hozzájárulást ajánlott föl 

törvényhatósági uttá nyilvánították azzal, 

hogy az őrgróf által felajánlott összeg 

felhasználásával műúttá épitik ki. 

Kimondotta a megyebizottság, hogy 

a hivatalos órákat a nyári hónapokban 

7—1, téli hónapokban pedig 8—2 óráig 

tartja a jövendőben s délutánonként na-

pos szolgálat lesz. 

A Szentes városát érdeklő ügyek-

ből kiemeljük, hogy dr. Szánthó Lajos 

jegyzőt saját kérelméhez képest nyug-

díjazták s hogy a csordák elkülönítése 

<lolgában hozott városi határozat ellen 

benyújtott felebbezést elutasították. 

A megyegyűlés egy óra után be-

fejeződött. 

— Eljegyzés. Dr. S z i t t n e r Imre 

ügyvéd eljegyezte V e c s e r i Erzsike 

kisasszonyt, Vecseri Lajos földbirtokos 

leányát. 

— A kataszter körül. A mult he-

tekben részletesen ismertettük azokat 

a bajokat, amelyek a folyamatban levő 

kataszteri munkálatokat megállapították. 

Az ügyben a tanács kataszteri felmérési 

felügyelőség tagadó álláspontjával szem-

ben csütörtöki ülésében akként határo-

zott, hogy az összes ide vonatkozó irato-

kat fölterjeszti Csongrád vármegye alis-

pánjához azzal, hogy a vitás ügyben, a-

melyhez hasonló még sehol az országban 

előn cm fordult az illetékes és törvényes 

fórum előtt szerezzen igazságot. Itt je-

gyezzük még meg azt, hogy a kataszteri 

becslő biztosok tegnap írásban bejelen-

tették, hogy Szentesről eltávoznak. 

— Városi közgyűlés. Szentes vá-

ros képviselőtestülete a folyó évi ju-

nius hó 3-án délelőtt 9 órakor kezdődő-

leg a városháza nagytermében rendes 

közgyűlést tart. Tárgysorozat: A tiszán-

túli járási utibizottság átirata a Nagy-

mágoc§-gádorosi vicinális közutnak a 

törvényhatósági utak közé való felvétele 

tárgyában. Tanácsi előterjesztés a fá-

biansebestyéni — kunszentmártoni vi-

cinális műút niegszűkitése iránt. Adás-

vételi szerződések Tanácsi előterjesztés 

a hivatalos óráknak egyfolytában tar 

tása és a közgyűlések tartás idejének 

megállapítása tárgyában. A járdák és 

műutak építésére és fentartására vonat-

kozó szabályrendelet tárgyalása. Krausz 

testvérek fakereskedő cég felebbezése a 

városi tanácsnak a városi középületek 

fűtésére szükséges tűzifa szállításra vo-

natkozólag hozott határozata ellen. Kor-

sós Nagy Sándorral a nádfonótelep ha-

szonbérletére vonatkozólag kötött bér-

leti szerződés és több apróbb ügyek. 

— Kinevezés. A polgármester a 

főkapitány előterjesztésére Fekete Nagy 

Jánost három havi próbaszolgálatra rend-

őrré nevezte ki. 

— Kanyaró. A főorvos a két ovo-

dának és Papp Lenke református ta-

nítónő iskolájának a kanyaró járvány 

miatt való bezárása iránt előterjesztést 

tett. 

— Városok kérése. Miskolc város 

a köztisztasági, Nagy Körös város pedig 

a szeszadópótlékra vonatkozó szabály-

rendelet megküldését kéri a várostól. 

A kéréseknek a tanács eleget tesz. 

— Értekezlet A városi ellenzékhez 

tartozó városi képviselők ma délután 2 

órakor a hétfői városi közgyűlés tárgy-

sorozatának megbeszélése céljából érte-

kezletet tartanak az első 48-as kör he-

lyiségében. 

— Vizsgák a tanyai iskolákban. 

A szentesi tanyai állami elemi népisko-

lák 1911 —1912-ik tanévi záróvizsgálatai 

a következő napokon lesznek: Junius 

3-án d. e I. Hékéd, d. u. II. Hékéd. Ju- j 

nius 4-én d. e. Belsődónát, d. u. Külső-

dónát. Junius 5-én d. e. Nagykirályság, 

d. u. Eperjesszél. Junius 7-én d. e. Kaján, 

d. u. Belsőecser. Junius 8-án d. e. Ve-

herhát, d. u. Kistőke. Junius 10-én d. e. 

Veresegyháza, d. u. Mucsihát. Junius 

11-én d. e. Berek, d. u. Dere kegy házi-

oldal. Junius 12-én d. e. Zalota, d. u, 

Nagytőke. A vizsgálatok d e. 9 órakor, 

d. u 3 órkor kezdődnek. 

— Szabadságkérelem. Bácz Eszter 

javadalmi hivatali pénztárosnő négy heti 

szabadság engedélyezését kéri a képvi- | 

selőtestülettől. 

— Fizetés javítási kérelem. Bácz 

Antal és társai városi vámszedők évi 

fizetésüknek 120 koronával, tűzifa illet-

ményüknek pedig egy félöllel való föl-

emelését kérelmezik. 

— Bokréta ünnep. A Báró Haruc-

ker és Céház-utca sarkán ifj. Jelenti 

Sándor Kaszinói vendéglős «Céhház Ott-

hon«-! alapit. Most folynak az építke-

zések, Bene Árpád építész tervei szerint 

s az épület most érte el a falegyent. 

Ebből az alkalomból a tulajdonos az 

épitő munkások részére bokréta ünnepet 

rendezett. 

— Borzalmas szerencsétlenség. Bor-

zalmas szerencsétlenség történt tegnap 

előtt a derekegyházoldali tanyák között, 

kukorica kapálás közben Vida Szűcs 

' Sándor dolgozott kint a földön felesé-

gével, kisfiúk a három éves Antal pedig 

a dülő ut szélénél játszadozott. A nagy 

melegben izzadni kezdett Vida és letette 

a nagy kabátját a főidre a gyerek mellé 

s nyugodtan folytatta munkáját. Mikor 

a föld túlsó oldaláról visszanéztek a 

gyerek körül füst felleg gomolygott. 

Rémülten rohantak oda a kabát égett s 

a kis gyermeken is meggyuladt a ruha. 

A tüz úgy keletkezett, hogy a játszó 

gyermek rá akadt a kabát zsebében levő 

gyújtóra s meggyújtotta a kabátot, amely-

től azután az ő ruhája is lángba került. 

A szerencsétlen gyermekkel azonnal 

hazafelé igyekezett az apja kocsival — 

de útközben ki szenvedett. 

— Tolvaj szolgáló Jelentettük, 

hogy aberki iskolánál elhelyezett siket-

némák perselyét valaki föltörte és tar-

talmát ellopta. A rendőri nyomozás ki-

derítette hogy a tettes Megyesi Juliánná 

14 éves leány, aki Galambosi István ta-

nítónál van szolgálatban. A leány ellen 

az eljárást megindítják. 

— Lopás. Szirom Mihályné följe-

lentést tett a rendőrségen Mucsi Mária 

csongrádijlakos ellen, lopás miatt. A fel-

jelentett leány több rendbeli ruhane-

műt lopott el Sziromnétól. A rendőrség 

megindította az eljárást. 

— 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. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Ingyen föld 
ugv Tabajdy tiszteletes úrnál, mint And-
rási-utc a 5. szára alatt töltésnek való 
fold díjmentesen kapható és azonnal 

szállítható. 

l U a r i ó 
két külön bejáratú szoba bútorozva vagy 
anélkül is, esetleg az egész ház három 
szoba, konyha, pince, és hozzátartozo 
mellékhelyiségek is a beveleményezett 
szőlőskerttel, I. ker., Pólya-utca 2. számú 

háznál. (A kenyérgyár mellett) 

Eladó ház 
Tóth Imre IV. ker., Stammer Sándor-
utca 29. számú háza eladó, értekezni 

lehet a fenti szám alatt. 

Hacker Hanni 
III. kerület Simonyi Ernő-utca 7. számú 
háza, mely most is éjjeli üzlet, julius 
23-tól ismét éjjeli üzletnek kiadó (biztos 
megélhetést nyer bárki is benne). Eset-
leg a ház ö i ö k á n n eladó. Értekezhetni 
a tulajdonossal Klauzál-utca 4. sz. alatt. 



4. oldal. 
SZENTESI LAP 44. szám. 

ÜT 
l i c r t i i i e g n y i l á ü i . 

Halvacsorával 
egybekötve, G Á B O R PISTA 
kitűnő zenekara közreműkö-
désével ünnepélyesen megnyi-
o o o tom. o o o 

Tisztelettel: 

^ ^ Kellemetlen idö esetén a Halvacsora 

Kiváló f r i s s s z a l o n s ó r , va lamint 
kitűnő hegyi és homoki borok lesz-
nek t. vendégeimnek k iszo lgá lva. 

IMrillij Mátyás, 
a Petőfi-szálloda bérlője. 

belsd helyiségekben fog megtartatn i . 

Meghívás. 
A Szentesi mezőgazdasági és ipari 

hitelszövetkezet felszámolás alatti cég 
folyó év junius hó 2-án délután 2 óra-
kor a szentesi J-só 48-as körhelyiségé-
ben Győri Sándor Klauzál-utca 32. sz. 
a. házában 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. üzletrészesek 
tettel meghivatnak. 

tiszte-

ISS hold szántó és boszálo-
bol ollo foldbírtoff 
holdanhént SZO horonaert eladó. 

szabadkézből, minden 
elfogadható f i z e t é s i 
feltételek mellett, 1200 
négyszögöles, 

A birtok Pestmegyében a kiskori 
járásban vasútállomástól fölfelé 
és lefelé 15 percnyire, közvetlen 
a fővonal mellett fekszik. A birtok 
első osztályú szántó- és kaszáló-
ból áll — Jószág tenyésztésre dus 
legelőinél és gazdag szénaiermé-
senéi fogva nagyon alkalmas. 
A birtokon 5 hold fajszőlőkből 
"l»o b o r t e r m ő s z ő l ő v 

^iiaeokiiM Antal 

A birtok kifogástalan uri- és cse-
lédlakásokkal, valamint minden-
féle gazdasági épü'.etekKel el van 
látva. — A birtok helyes és sza-
bályos fekvésénél fogva parcel-
lázasra is igen alkalmas, ennél-
fogva — akár egy, akár több 
r é s z l e t b e n is" — e l a d ó . 

van m Értekezni lehet S Z E N T E S E N 
pénzkölcsönközvetitővel I. kerület Kurcaparti 

^ ^ ^ ^ ^ ^ tQ̂Qj utca 27. szám alatt. 

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. 

Szentes város polgármesterétől. 

2903—1912. sz. 

Hirdetmény. 

Szentes város polgármesterétől. 

2723-1912. sz. 

Hirdetmény 
M. kir. földmivelésügyi miniszter 

urnák 18090—907. sz. a. kiadott rende-

lete alapján felhivom a gazdaközönsé-

get, hogy a marokkói sáska fellépését 

éber figyelemmel kisérje és a gyanús 

eseteket védekezés megtétele végeit a 

polgármesteri hivatalba jelentse be. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Az 1894. 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 szerb-, gilice- és szamártövist és 
egyéb kártékony gyomokat egész éven 
át állandóan irtsák. 

Azok, kik az irtást elmulasztják a 
törvény 95. §-a értelmében 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek,, 
ezen felül az irtást a hatóság fogja költ-
ségükön teljesíteni. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Eladó és kiadó 

444 katasztrális hold föld megíeltf 
! épületekkel, hozzá szükséges jószág-

gal, 21 ló, 8 ökör, 3 drb. tehénnel, 

magánjáró cséplőgéppel, kaszállógép-

pel, ekék, gereblyék, szecskavágók ésmás 

egyébb felszereléssel együtt, holdanként 

750 tért 
e l a i l ó . 

Ugyancsak 440 katasztrális hold 

föld 15 évre holdanként 26 koronáért 

haszonbérbe 

kiadó 
Tudakozódni lehet e Lap kiadóhiva-

talában. 
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