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ENTESI LAP 
Előfizetési á r a k : 

Helybe" : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
félévre4 K, negyedevre 2K félévre 6 K, negyedévre 3 K 

£gy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Urak, ünnepeljétek őt! 
Urak, munkapárti urak, kegyel-

mes, méltóságos és nagyságos munka-

párti képviselő urak, tapsoljatok, ki-

áltsatok harsogó éljent, ünnepeljétek 

ó t és gázoljatok bele annak az ellen-

zéki képviselőnek párolgó vérébe, aki 

a hevülés pillanatában golyót röpített 

Tisza felé s azután öngyilkosságot 

követett el . . . 

Urak, munkapárti képviselő urak, 

tomboljatok tovább a vad erőszak te-

rén, tiétek az ország, tiétek a hata-

lom s a szuronyok erdeje védelmez 

benneteket . . . Rendőrrel, csendőrrel, 

katonasággal verjétek ki a képviselő-

házból az ellenzéket, gázoltassatok 

közéjök lovasrendőrökkel . . . teheti-

tek, tiétek a hatalom és ti dolgozni 

akartok . . . 

Mi itt a vidéken néma rezigná-

cióval és megdöbbenő elkeseredéssel 

nézzük a fergeteg tombolását s el-

hisszük nektek, mert ti mondjátok, 

hogy ennek igy kellett lennie és ezzel 

megváltjátok a hazát. Mert hiszen 

Bocskay, Bethlen és Rákóczi szintén 

fegyverrel védelmezték az országot és 

Kossuth lángszavára is mindenki el-

indult fegyverrel a kezében megvé-

deni a hazát. 

Mi itt a vidéken némán és el-

gondolkozva várjuk a történendőket. 

Forrongó indulat nem háborgat min-

ket. Mi egyszerű nép vagyunk csak, 

mi nem alkotunk törvényeket s csak 

emlékezésből tudjuk, hogy hajdan 

mint alkottak törvények és most 

mint alkotják a törvényeket . . . Ti 

mondjátok, hogy igy kell ennek lenni 

és mi, az igénytelen egyszerű nép, 

néma rezignációval mondjuk rá : 

— Igy . . . Valóban igy . . . Más-

ként nem is lehet! 

Három revolver golyó süvített el 

Pénteken a gróf Tisza István feje 

mellett . . . Aki röpítette, magába lőtt 

s haldoklik, talán halott is azóta . . . 

Őrült ember volt, azt mondjátok. Ti 

tudjátok ezt s mi, a vidéki igényte-

len, egyszerű nép. elhisszük ezt nek-

tek és néma rezignációval mondjuk 

veletek : 

— Őrült volt bizonyára . . . 

Mert ti most a hazát védelmezi-

tek. Az ellenzéket fegyverrel veretitek 

ki a parlamentből. Mit is keresnének 

ott, amikor sípolnak, trombitálnak és 

ti siettek . . . Csuda, hogy ostort nem 

fontok, lángostort a napsugarakból s 

nem azzal korbácsoljátok őket . . . 

hiszen siettek! 

És ti ünnepelitek Tisza István 

grófot . . . 

Igazatok van. Ünnepeljétek őtet. 

Mert ő mutatta meg nektek azt, hogy 

mi módon lehet megmenteni a hazát. 

Voltak közületek mások is a hatal-

mon. De azok gyengék valának. A nép 

szavazata küldött benneteket oda, hogy 

törvényeket alkossatok. Az ellenzéki 

képviselőket is azért küldték. És azok 

nem hagytak benneteket dolgozni, pe-

dig ti a nemzeti munka hivei vagy-

tok . . . Kétszer annyian vagytok, 

mint az ellenzékiek együtt véve. Sok-

sok milliókat áldoztatok a hatalomért. 

Meg kell mutatnotok és ti megmutat-

játok, hogy tudtok dolgozni . . . 

Bizonyára jól van ez igy. 

Ha nem jól volna, akkor nem 

cselekednétek. Nem szól mellettetek a 

törvény, sőt ellenetekre beszélnek a 

kemény paragrafusok . . . Ti tudjá-

tok, hogy a haza üdve a legfőbb tör-

vény s a ti minden cselekedeteteket 

szentesitette a nép szava s arról azt 

mondják, az az isten szava. 

Mi igénytelen, szürke, egyszerű 

vidéki nép vagyunk. Mi csak néma 

megdöbbenéssel és csöndes rezignácói-

val várjuk, -hogy mi lészen... Mi 

nem mondunk semmit. M'nek is mon-

danánk ? Bennetek megnyilvánul a 

magyar nemzet szava. Valamikor ré-

gen, nyolc év század előtt véresebb 

esemény is történt, a bires aradi gyű-

lésen hatvannyolc törvényhozót kon-

coltak föl . . . Mi azt sem értjük, ho-

gyan lehetett, hiszen a többség aka-

rata szent! Miért vitték a vágó-

hidra magukat . . . És miért hányalják 

ki most rendőrökkel magukat az e1-

lenzékiek . . . mikor Tisza István gróf 

nem szíveli őket, minek is mennek be 

a fényes országházába ?! 

Mi, igénytelen vidéki emberek va-

gyunk, szürke nép, semmi más. Mi 

eddig azt hittük, hogy a törvényeket 

tanácskozás utján kell hozni, forma-

ságok között. Mi nem tudtuk azt, hogy 

igy kell, mint ti csináljátok, amint 

Tisza gróf megmutatta.. . 

Urak, munkapárti képviselő urak, 

ünnepeljétek őt . . . mi pedig, a vi-

dék egyszerű, igénytelen népe néma 

rezignációval, csöndes megdöbbenéssel 

hallgatunk, mit is tehetnénk mást ? ! 

Országos 
gazdagyűlés előtt. 

A haladás utján. 

Akinek alkalma volt két évtize-

den át szemmel kisérni a gadatársa-

dalmi élet különböző megnyilvánu-

lásait, kénytelen elismerni, hogy a 

múlthoz képest rendkívül nagyot ha-

ladunk előre. Két évtizeddel ezelőtt a 

gazdatársadalmat alig jelentette más, 

mint egy-két a mezőgazdaság sorsán 

aggódó egyénnek inkább esdeklés sze-

rű, mint sem hangos szava, mig ma 

a gazdatársadalmi élet ?gy-egy komo-
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lyabb megnyilatkozása ezernyi ember-

tömeg zugó moraja. Mi hozta vájjon 

létre ezt a nagy változást? Kétségte-

lenül nagy dolognak kellett történnie, 

hogy a gazdatársadalmi törekvések 

oly nagy jelentőségre fudtak vergődni. 

Az agráreszmék igazságát és jogossá-

gát hasztalan hirdették volna a gaz-

datársadalmi mozgalmak apostolai, ha 

maga a való élet, a gazdatársadalmi 

és gazdasági viszonyok fejlődése nem 

tesz tanulságot ez eszmék igazsága és 

jogosultsága mellett. 

Csak a közelmúltban volt alkal-

munk egy szűkebb körű összejöve-

telen Sándor Pálnak a magyar ke-

reskedők elismert vezérének, akiről 

nyilt titoí, hogy nem barátja az ag-

ráriusoknak, azt a kijelentését hallani, 

hogy ma már a kereskedelmi világ 

is elismeri a vámsorompók jogosult-

ságát, ma már a kereskedők is be-

látják azt, hogy a szövetkezetnek 

óriási nevelő hatása van. íme mek-

kora változás! A gazdatársadalmat 

közelről érdeklő kérdések között alig 

van két fontosabb kérdés, mint a 

vámvédelem, amely a nemzeti terme-

lésnek legbiztosabb oltalmazója és a 

szövetkezeti kérdés, amely nálunk va-

lósággal meginditója és fejlesztője egy 

hasznos társadalmi és gazdasági mun-

kának. íme azok, akik e kél dolognak 

legádázabb ellenségei voltak, maguk 

kénytelenek beismeri, hogy ami ha-

ladást tapasztalhatunk ebben az or-

szágban, azt kizárólag annak kö-

szönhetjük, hogy a gazdatársadalom 

ezt a két kérdést magáévá tette s 

azok kedvező megoldása képen ma 

már s sorakoztatja a tömegek erejé». 

Hogy ezt a nagy változást meg-

érhettük, azt kétségtelenül annak kö-

szönhetik, hogy a viszonyok alaku-

lásai mindenkit meggyőzött a mező-

gazdaság fejlesztésének szükségessé-

géről. Hosszú ideig ebben az ország-

ban senki sem beszélt másról, mint 

az ipar és kereskedelem minden áron 

való fejlesztésének a szükségességéről. 

Ettől várták a haza üdvét, boldogu-

lását. És tényleg ennek elérése vé-

gett tömérdek anyagi és erkölcsi erőt 

mozgósítottak, mig a mezőgazdaság 

az marad hamupipőke. El is jutottunk 

odáig, hogy ma már Magyarországon 

is kifogástalan reformkapcsokat és 

kaucsuk sarkokat tudnak gyártani, de 

azonközben az élet keserű igazság-

ként állította elénkbe, hogy sem a 

reformkapocs, sem a kacsuk cipősa-

rok meg nem ehető valami és az 

iparnak, kereskedelemnek fokozott fej-

lesztése a mezőgazdaság fejlesztése 

nélkül nem tölti meg az éhes gyom-

rokat, hanem ellenkezőleg teremt 

olyan irtózatos drágaságot, aminek 

végső következménye, hogy a kau-

csuksarkas cipőben járó emberek is 

ugy koplalnak, mint a közönséges 

koldusok. 

Ez nyitotta ki az egész ország 

népének a szemét. Ez szerezte meg 

a rokonszenvet a mezőgazdasági tö-

rekvések zászlóvivői és közkatonái ré-

szére. Ezért van aztán az, hogy ina 

már egy olyan készülőfélben lévő 

gazdasokadalom eié, mint amilyen 

Siófokon fog lezajlani, vagy amilyen 

tavaly Kecskemét városában volt, ro-

konszenves várakozással tekint az or-

szág minden egyes lakója. Mert tudja 

jól, hogy ha a siófoki gyűlés eredmé-

nyes lesz, akkor abból mindenkinek 

fog jutni ebben az országban egy 

darab húsnál, egy darab kenyérnél 

több, mint amennyiben eddig volt. 

része. 

Mi bizunk is benne, hogy a sió-

foki gazdanagygyülés nem lesz meddő-

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR B.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
korpa 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 18 k 80 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 19 k — f. 

T a k a r i u a n y liszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Szemes t e n g e r i ém 
á r p a valamint i l a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
JLIaziek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

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

virággal készítve, kilón-
ként 80 till. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Elsd Szentesi Kenyérgyár f U 

Az egész országot közvetlen közelről 

érdeklő dolgok kerülnek ott napirendre, 

amely kérdésekben állást kell foglalni. 

S e kérdések megoldását nagy erővel 

kell sürgetni. Vájjon ezt a nagy erőt 

honnan szerezhetjük meg máshonnét, 

mint ezer és ezer független ma-

gyar gazda egyhangú óhajtásából. 

Ezerén és ezren fognak egyesülni egy 

közös óhajtásban, aminek olyan &u)ya 

lesz, hogy a kívánságok teljesítése 
elől nem zárkózhafik el sem kormány, 

semmiféle hatóság, sem p^dig maga a 

társadalom sem. 

Nyílttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 

a szerk. 

Gazdák figyelmébe. 
Bpest, 1912. évi Május 4-én. 

Tekintetes 

Propper Samu úrnak 

Budapest. 

Amennyiben tekintetességed által 

múlt évben szállított Deering-féle ara-

tógépekkel és fűkaszálókkal minden 

tekintetben nagyon megvagyok elé-

gedve, felkérem szi/eskedjék velem 

tudatni, hogy mennyiért szállitana leg-

olcsóbban az idén a fenti Deering-féle 

aratógépekből, mert valószínűleg szük-

ségem lesz még néhány darabra. 

Kiváló tisztelettel maradtam : 

i<l. Sváb Sándor, 
fibiansebestyéni és teesi birtokos. 

Szentes és vidéke területere kizáróla-

gos eladási joggal a Dereing-féle arató 

és kaszáló gépek részére n Gazdasági 

gépforgalmi vállalat Szentes, Kossuth-

utca 20. (Dr. László Vilmos orvos há-

zában) van megbízva 

HÍREK 
Magyarország szégyenének... 

Magyarország szégyenének 

Sohase lesz vége, 

Beleírták a nevét a 

Gyalázat könyvébe, 

S nincsen ember, a nevünket 

Ki tisztára mossa, 

Lesz közöttünk, a ki ebben 

Megakadályozza. 

Lesz közöttünk mindig, kinek 

Gondja lesz reája, 

Hogy ne szűnjön meg a népnek 

Átkos pártviszája, 

Talalkozik mindig, kinek 

Lesz majd lelke arra, 

Hogy a magyart belerántsa 

Ujabb gyalázatba. 
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Sohse volt jól, a mulllmn is 
Mindig egymást martuk, 

Önérdekért idegennek 

Mindent odaadtunk, 

S ma is, bármit teszünk, tesszük 

Magunk szégyenére, 

Ki bizhatna már közöttünk 

A kétes jövőbe'. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Házasság. Dr. Vajda Antal kol-
légánk, az »Alföldi Ellenzék« felelős 
szerkesztője, csütörtökön házasságra lé-
pett Szegeden Wolfinger Hermina ur-
hölgygyel. 

— Püspökjárás Hódmezővásárhe-

lyen. Dr. B a l t h a z á r Dezső, a debre-
ceni református egyházkerület püspöke, 
tegnap délután Hódmezővásárhelyre ér-
kezett, hogy az ottani Kálvineum ün-
nepségeken résztvegyen. A református 
püspök fogadtatására Szentesről is töb-
ben átmentek Futó Zoitán lelkész, egy-
házmegyei főjegyző vezetésével. — Hir 
»zerint Szentesen is rendeznek a Kál-
vineum javára ünnepséget s ezen is 
m e 6 fog jelenni a püspök. — E helyen 
megjegyezzük, hogy a püspök ma, va-
sárnap este 5 óra 45 perckor fog Hód-
mezővásárhelyről Szentesre érkezni és 
a református egyház presbyteriuma Zol-
nay Károly főgondnok vezetése mellett 
fogja a vasúti állomásnál üdvözölni, 
hoDnan székhelyére fog utazni. 

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. 

— Tanyai táncmulatság. A Nagy-

tőke Határrészi Olvasókör f. hó 16-án, 
vasárnap este 7 órakor a nagytőkéi ál-
lami népiskola udvarán felállított diszes 
sátorban jótékonycélu tanyai nyári tánc-
mulatságot rendez, melyre a belépti-díj 
személyenként 1 korona. Jegyek előre 
válthatók Mecs Balogh Sándor pénztár-
noknál Nagytőkén. 

— Sötétség a névtelen utcában. A 
IV. kerület Rozgonyi-utcát a Mentő-ut-
cával egy névtelen utca köti össze, a 
melyben két villamlámpa van elhelyez-
ve. Ezek világítják az utcát. Azaz vilá-
gítanák, ha ama bizonyos névtelen ut-
cában két hét óta nem volna pokoli 
setétség azért, mert a lámpák nem ég-
nek. Jó volna ha a villamtelepen erre 
is gondolnának néha. (Beküldetett.) 

— A jó orvosság. Hálálkodik a hí-
res doktornak egy fiatal ember, akinek 
valami csodaszert ajánlott. 

— Nos, — kérdi az orvos, — hány 
üveggel használt el ? 

— Nem én használtam, — felel a 

Í'ókedvü fiatal ur, — hanem a nagy-
»átyámmal itattam egy üvegnyit — és 
most én vagyok az örököse . . . Soh'se 
tudom ezt meghálálni a doktor urnák. 

mellett a nemzeti akarat nagymér-

vű módon van meghamisítva. Az a 

többség, amely most vad erőszak-

kal gázol keresztül törvényen, jo-

gon és igazságon, két éves léte alatt 

nem volt képes a nemzet egyetlen 

jogot, egyetlen igényét megoltal-

mazni. A lemondás politikáját foly-

tatta mindig, magára vállalta a leg-

súlyosabb megaláztatásokat, csak-

hogy a hatalom kegyét, mely lété-

nek alapja, megtarthassa s a fel-

felé való erőhiányt most a lefelé 

való erőszakkal pótolja. 

Egy ilyen szolgalelkü többség-

gel szemben csak a házszabály tud 

védelmet biztosítani, de ha ez is 

elvész, ha a nemzeti akarat megha-

misításához a többségi és az elnöki 

erőszak csatlakozik, akkor e hazá-

ban nemzeti akaratról, annak a leg-

csekélyebb érvényesüléséről sem 

lehet beszélni. 

Megdöbbentő ez, és vésztjósló 

ez azért, mert a katonai hatalom 

fejlesztéséért történik, amely lyel 

szemben még az sincsen meg, a 

miért az ellenzék küzdött, hogy a 

nemzet fiai a politikai jogok áldá-

sában is részesedjenek. 

Az ellenzék fölajánlotta a béke 

alapot, de a kormány fölrúgta azt, 

jött a parlamenti erőszak, törvény-

alkotás a törvények és jogok meg-

tiprásával. 

Kijelentjük a nemzet szine előtt, 

hogy az ilyen módon hozott hatá-

rozatok ellen tiltakozunk s azok 

jogérvényét el nem ismerjük. Ezen 

a módon a lelkiismeretlen többség 

és elnök bármit, akár egész alkot-

mányunk és függetlenségünk meg-

semmisítését, kimondhatja határo-

zatként. Ami most történik az nem 

törvényalkotás, hanem a jogrend-

nek vakmerő, veszedelmes megtá-

madása s ezért a felelősség Lukács 

László miniszterelnökre, a több-

ségre és Tisza István tényleges kép-

viselőházi elnökre háramlik. 

Kijelentjük továbbá, hogy míg 

a házszabályok érvényessége önké-

nyüleg fel lesz függesztve s az azo-

kon esett sérelem nem lesz orvo-

solva, a képviselőház tárgyalásait 

rendes tanácskozásul el nem is-

merjük, az ott hozandó határoza-

tokat érvényeseknek el nem ismer-

jük s azoknak magunkat alá nem 

vetjük. 

— A 48-as körök és polit ikai 

he lyzet Ma, v a s á r n a p mind a két 

helybeli 48-as Népkör választmánya 

ülést tart, amelyen a jelen politikai 

helyzettel foglalkozik. Délelőtt 10 óra-

kor tartja ülését a 11-ik 48-as Nép-

kör, délután 2 órakor az I-sö 48-as 

Népkör. Tekintettel a tárgy fontossá- I 

gára, mind a két kör elnöksége föl-

kéri a választmányok tagjait, hogy az 

ülésen okvetlenül megjelenni gzives-

kedjenek. 

— Médárd. Tegnap volt Médárd 
püspök napja. Forró, rekkenő hőség 
volt. AZ első igazán igazi nyári nap az 
idén, amelyet még a szellő mozgása 
sem tett kissé üdévé. A régi hagyomá-
nyok szerint a Médárd napi eső negy-
ven napig tartó esőzést jelent. Ugy lát-
szik nem számithatunk az idén negyven 
napos esőzésre. Ha ellenben a fordítottja 
is áll a hagyományoknak, akkor negy-
ven napi forró nyári meleg eső nélkül 
következbetik. Különben meddő dolog 
erről beszélgetni: mikor ezeket a soro-
kat irjuk, akkor meleg van. Forróság 
van. De ki tudja mi lesz az éjszaka? 
Hiszen lehet olyan eső, ameiy elmossa 
a fél várost. Amilyen bolond az időjá-
rás, e'! is megeshetik. Különben is most 
mindenhez hozzá lehetünk szokva. 

— Irtsuk az arankát. A lucernások 
legnagyobb ellensége tudva levően az 
aranka, amit saját jól fel fogott erde-

Szózat 
a nemzethez. 

A parlamenti események arra 

indították a szövetkezett ellenzék-

hez tartozó országgyűlési képvise-

lőket, hogy szózattal forduljanak a 

nemzethez, amelyben rámutassanak 

a megtörtént események alkotmány-

romboló hatására s amelyben föl-

hívják a nemzetet a föleszmélésre. 

A magyar képviselőházban meg-

szűnt a jog uralma — úgymond a 

szózat — s helyébe az erőszak, az 

önkény lépett. A képviselőház el-

nöke nem riadt vissza attól, hogy 

a törvényhozás csarnokába rendőr-

séget vezényeljen és a nemzet kép-

viselőit erőhatalommal távolítsa el 

onnan. A képviselőház elnöke vak-

merően, zsarnokilag túllépte törvé-

nyes hatáskörét és meggyalázta a 

törvényhozást. 

A képviselőházban a házszabá-

lyoknak érvénye nincs, pedig an-

nak értékei rendkívül fontosak, 

mert egy avult választási rendszer 
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Röv i d vonásokban ime, ezek-

ben tár juk a nemzet elé azokat a 

vakmerő támadásokat amelyeket a 

k o r m á n y és a háze lnök intézett al-

k o t m á n y u k és nemzet i joga ink el-

len. Ezek a nagyértékek még a tör-

vényte lennek és a l ko tmány ellenes-

nek tekintet Fejérváry k o rmány 

idején sem forogtak nagyobb ve-

szedelemben, m i n t most. Mi, a 

nemzet képviselői, a királyi biztos-

ként v iselkedő képviselőházi e lnök 

által most is megvagyunk fosztva, 

fegyveres erőszak ut ján attól, hogy 

képviselői működésünke t teljesít-

hessük. Karhata lom ál l ja u tunka t 

amikor a törvényhozás házába aka-

runk be lépn i és karhata lom kény-

szerit annak elhagyására, am iko r 

ott a nép akaratábó l helyet fog-

lalunk. Ekkén t gátolva lévén kép-

viselői kötelességünk teljesítésé- j 

ben, a nemzetet h iv juk föl, hogy 

eszmél jen öntudatra , emelje föl til-

takozó szavát a törvényt iprás el- i 

len és nemes haragjának teljes er- 1 

kölcsi erejével biztosítsa meg az 

országot szolgaságba dönten i akaró 

erőszak sikerét . . . 

Ez az ellenzék szózata, ame-

lyet Justh Gyula , Appony i Albert, 

Mo lná r János , Egry Béla, Szabó 

Is tván (nagyatádi) irtak alá első-

sorban s u t ánuk a szövetkezett 

el lenzék száz tagja. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1912 június 2—9-ig. — 

Születtek: Oláh Bálint, tírezovai 

János, Sinóros Szabó Eszter, Csepcséuyi • 

Lajos, Kocsis Gábor, Lázár Margit, Ve-

cseri Zsigmond, Demeter Mária. 

Eljegyzés: Molnár Farkas Tamás 

Póli Rozáliával, Tóth Vendel Kovács Er-

zsébettel. 

Házasságot kötöttek: dr. Telepy Béla \ 

Pirity Erzsébettel, Gyulai Bálint Sarkadi | 

Nagy Zsuzsáunával. 

Elhaltak Szijjártó Szabó Sára 78 

éves. Kórógyi Rozália 30 éves. Vida Szűcs 

Antal 3 éves, Hajdú Nagy Erzsébet 8 

éves, Scbiiler Jonna 63 éves, Szarvas 

Viktória 69 éves, Halász Szabó Lajos 

16 éves, Gránicz Viktória 40 éves, Beszé- | 

des Judit 54 éves, Traj Rozália 80 éves. 

Tóth József-utca 2-ik számú házban 
tfibb lakás van kiadó, esetleg a ház 

felerészben eladó. 

Szerkesztői üzenet. 
D. Sz. J. Helyben. Panaszos levelét 

vettük s annak részben helyt adtunk, 

részben pedig itt értesitjük róla, hogy 

az árkülönbözetet a mindszenti keres-

kedők maguk csinálják, minthogy nagy 

a konkurencia. Legalább nekünk ezt a 

felvilágosítást adták s ehez még hozzá-

járul az is, hogy az árak ilyen alakulá-

sára a gyár maga semmi befolyással 

nincs, mert az az elárusítók dolga tel-

jesen. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Egy ügyes fiú 
könyvkötő-tanoncnak felvétetik Pólya-

útca 3 szám alatt. 

Lakást keres. 
Egy kétszobás lakást, lehetőleg egész 
udvarral keresek. — Kinek ? Megmondja 

a kiadóhivatal. 

[áró Harucker-utca 28. 
számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

bútorozott szoba, esetleg teljes 
ellátással; valamint egy bolt-
helyiség október 1-től kiadó. 

B 

Eladó ház 
IV. kerület Nagyörvény-utca 44 számú 
ház, mely udvarban az ártézi kút be-
vezetve van, — jutányos áron eladó. 

Eladó és kiadó 

BIRTOK 
44-4 katasztrális hold föld megfeJő 

épületekkel, hozzá szükséges jószág-

gal, 21 ló, 8 ökör, 3 drb. tehénnel, 

magánjáró cséplőgéppel, kaszállógép-

pel, ekék,gereblyék, szecskavágókésmás 

egyébb felszereléssel együtt, holdanként 

750 tért 
eladó. 

Ugyancsak 440 katasztrális hpld 

föld 15 évre holdanként 26 koronáért 

haszonbérbe 

l 1 

Szentes város katonaügyosztályától. 

354-1912 k. ú. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, akik fiu-
kat az aratási időre szabadságoltatni 
óhajtják, hogy értesítsék fiukat, hogy az 
aratási időre szabadságidő 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. 

B u g y i A n t a l 
főjegyző, h. polgármester. 

Szentes varos 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 . M á t é f f y F e r e n c 

polgármester. 

kiadó 
Tudakozódni lehet e Lap kiadóhiva-

talában. 

Cementlap- és 
beloncsó-^ynrttii! ! ! 

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. :-: 

$arkmly és Yraiika. 

Nagy kugliverseny 
Barta János-utca 10 számú vendéglőben 

ma vasárnap délután nagy kugliversenyt 

rendezek I-ső dij egy bárány Il-ik dij 

10 üveg sör, Iil-ik dij 25 darab szivar 

tisztelettel Vince Pál vendéglős. 

HÉVJEGYEK és igen ízléses lakodalmi 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B, utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bérház. 
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S z e n t e s város r e n d ő r k a p i t á n y s á g á t ó l , 
2358 —Kap. 1912. sz 

Felhívás. 
Felhívom a varos belterelütén és 

határában lakó összes cséplőgéplulajdo-
nosokat hogy az évenként kötelező 
mentőszekrény vizsgálat megejtése vé-
gett folyó hó 16-án délelőtt fél 10 óra-
kor az uj városházudvarán, kellőleg fel-
szerelt mentőszekrényükkel jelenjenek 
meg. 

Felhívom továbbá az összes alkal-
mazásban levő gépészeket és fűtőket, 
hogy ugyanekkor, a jelzett helyen az 
első" segély nyújtásról tartandó előadá-
son jelenjenek meg. 

Szentes, 1912. junius hó 3-án. 

Zilahy, 
r. főkapitány. 

Ingyen föld MŰTRÁGYA 

Hálók, ebed lök, unszo l jak , s z a -
lonok. te l jes szá l loda , Kávéház, 
vendég lő és Kasté lyberendezések , 
vas - es rézbutorok szőnyegek , 
f ü g g ö t t / d k , cs i l lárok és zongorák 
szá l l í t t a tnak bárhova 

l készpénzért vagy rendkívüli | 
• előnyős fizetési feltételekkel • 

D í s z e s nagy b u t o r a t a 1 korona. 

T e l j e s b e r e n d e z é s n é l u tazó m in -
tákkal d í j m e n t e s e n bárhova megy . 

Modern Lakbarendezési Vállalat 
Budapest, I V M Gerlóczy-utca 7, szam 

központi városház mellett . 

Egy tanuld felvétetik Grub-
mülier József fodrásznál. 

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
faftaréhtüzhelyet 

l laxura Viliuo* 
készit, vasútállomással szemben 

ugy Tabajdy tiszteletes úrnál, mint And-
rási-utc a 5." szám alatt töltésnek való 
föld díjmentesen kapható és azonnal 

szállítható. 

Szentes város polgármesterétől. 

3430-1912. sz 

I I i r d e l i i i c i i y • 
Felhívom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó lü-ig, az ezen határidő 
után jelentkező arankát esetenként irtsák | 
ki, mert ha ezen időpontig vagy ese- ' 
tenként az aranka irtást nem "teljesí-
tenék, a mutatkozó arankái 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 
óhajtjak felhívottak, ez iránt forduljai 
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdaság-
tanácsnokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Földbérleti hirdetés. 
A szentesi görög egyház tulajdonát ké-
pező összes szántó és 5 részlet dehenesi 
kaszáló 1912. év szeptember 29-től 6 
évi időtartalomra, nyilvános árverés 
mellett 1912. év junius hó 30-an dél-
előtt 8 órakor az emeleti tanácsterem-
ben adatik ki. Értekezketni alólirottnál 
ugyanott az udvarban. Kelenczés György 
egyházi h.-gondnok. 

Értesitem 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajátöríésü 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 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 

Szentes város polgármesterétől. 

2903-1912. sz. 

Újság elárusítók 
jó fizetéssel lapunk kiadóhi-

vatalában felvétetnek. 

Hirdetmény. 
Az 1894. évi XII. t.-c. 51. 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. 

mely 16 és 18 százalékos 
szuperfoszfát tartalmaz 

augusztusi és szeptemberi szállításra 
gyári árban előjegyezhető S A R K A D Y 
NAGY FERENC kereskedőnél, 

Klár ié h á z * 
III. kerület Simonvi Ernő-utca 4. számú 
ház e l a d ó . — Értekezhetni ugyanott. 

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

hivatalába. 

Hirdetés. 
A szentesi görög egyháznál nvomdahe-
lyiség .9.2. év julius 24-től kiadó. Érte-
kezhetni az alulírottnál ugyanott az 
udvarban. Kelenczés György egyházi h.-
gondnok. 

Szentes város polgármesterétől. 

4671-1912. szam. 

Hirdetmény 
Az 1894. évi XII. t.-c. 29. §-a értei-

1 méhen mindazon apaállattuiajdonos, aki 
apaállatait köztenyésztési célra szándé-
kozik használni, köteles az apaállatot a 
mezőgazdasági bizottság vizsgálata alá 

I bocsajtani. A bemutatott apa-állat csak-
is azon esetben használható köztenyész-
tési célra, illetve ezzel másnak anyaállata 

I csak azon esetben tedeztethető, ha az 
| köztenyésztésre alkalmasnak találtatott. 

Az, aki tenyészigazolgánynyal el 
! nem látott apaállatot másnak tenyész-
1 tési célra átenged, illetve azzal másnak 

anyaállatát fedezteti, kihágást követ el 
és a törvény 94. g) pontja értelmében 
200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. I)e kihágást követ el azon 
anyaállat tulajdonos is és 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, 
ki másnak tenyészigazolvánnyal ei nem 
látott apaállatját tenyésztésre" használja, 
illetve ezzel fedeztet, továbbá azon apa-
állattulajdonos ki köztenyésztésre szánt 
apaállatját vizsgálat végett a kitűzött ha-
táridőben, elfogadható ok nélkül elő nem 
vezeti. 

Az előadottaknál fogva felhivom 
mindazon apaállat tulajdonosokat, kik 
marha, sertés, juh apaállataikat közte-
nyésztésre akarják használni, illetve apa-
állataikkal másnak rnyaállatait fedeztetni 
akarják, hogy az apaállataikat f. évi jú-
nius hó 24-én d. e. 8 órakor a külső 
cédulaháznál tartandó vizsgálatra vezes-
sék elő, a mezőgazdasági bizottságnak 
mutassák be. 

Figyelmeztetem az apaállattulajdo-
nosokat, hogy a mezőőrök és lovasrend-
őrök útján a legéberebben fogom ellen-
őriztetni, hogy köztenyésztésre csakis 
engedélyezett apaállat liasználtassék és 
hogy azon apaállattuiajdonos ellen, ki 
tenvészigazolványnyal el nem látott apa-
állatával fedeztet, a kihagási eljárás meg-
indittassék és ennek során a legszigo-
rúbban megbüntettessék. 

Szentesen, 1912. május hó 25-én. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 
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Tudja-e már 
Bazdatárs 7 

LEGTARTÓSABB és LEGKÖNNYEBB 

vontatású, A R A T Ó , F Ű K A S Z A L 0 és 

GYOJTŐ-GÉPEI a 

Deering-féle ideál 
teljesen felszerelve és munkára kész ál-

lapotban megtekinthető és beszerezhető a 

Gazdasági gépforgliri vállalat 
cégnél Szentesen, Kossúth-útca 20 szám 

alatt. 10-1 

Ugyanott Deering-féle Kévekötő-zsineg 
a legolcsóbb napi áron kapható. 

Félix-
gyógyfürdő 
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 gyomorbántalmaknál, makac s 
székrekedesnél, máj és epehólyag 
betegségeknél, s á r g a s á g és epe-
köveknél meglepő gyógyhatás . 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos étlap-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. 

prima föld 

4903—912. szám. 

A régi járásbirósági 
épületek eladása. 

Értesítem a közönséget, hogy a régi 
járásbirósági épületek 3 szakaszra osztva 
a f évi június hó 9-én azaz Vasarnap 
délelőtt 10 órakor a városi tanácsterem-
ben nyilvános szóbeli árverésen el íog 
adatni . . , . 

Az árverési feltételek a gazdasagi 
tanácsnoki hivatalban megtekinthetők. 

Szentes, 1912. évi május hó 30. 

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

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon , J ó zse f fő-

herceg-ut 11. sz. és Karo l ina-utca i 

sarokházba helyeztem át, aho l 

réz-.vasbutorohflt 
a legegyszerűbbtő l a l egmodernebb 

kivi telben készítek. 

R ak t á r on tartok rézágyakat , 

mosdöasz ta loka t és éj jel i szekré-

nyeket má rvány l appa l , toi l letteket, 

ruhafogasokat és karn isoka t és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágya t és gyer-

mekkocs ikat , kerti berendezéseket , 

tűzmentes pénzszekrényeket , rugó-

kat és ruganyos áruka t és külön-

legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek, 

Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- es vasbutor gváros. 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24/a számú telek-

I bői három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

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

Ifj, F a z e k a s flntal 
pénzkölcsön közvetítő 

Eladó szobabútor 
Egy szobabeli bútor a Rúzs Molnár-útca 

5. szám alatt eladó. 

1 BAJOMI NAGY LAJOS 1 

P O L G Á R I - É S E G Y E N R U H A - S Z A B Ó 
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 t he r ánu s t e m p l o m m e l l e i t ' 

Készít mérték szerint divatos 

úri-ruhát 
elegáns egyenruhát 

továbbá jobb minőségű 

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

Züüholdliitijnő 
Kajá n o n 
egy vagy 
t ö b b da-
rabban is 
e l a d ó 

Eretkezni lehet K r i s t ó Nagy Józseffel 

aSKlit Sos-m ií lie 1}¡rcmcl 
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IlCl.TCZiCIII ál 

Van szerencsém a mélyen lisztéit közönség és megrendelőim szives tudo-
mására hozni, hogy az ezelőtt IV. kerület V a s s-u t e a 2. s z á m a l a t t volt 

megnagyobbítottam és f. 
évi május 1-én IV-ik Ker. 

• sz* alá 
a s a j a t hazamban Bm^* I « M%rmá o a i f t ife 4 és úgymint eddig, ezen-
(Nyiri-közén lejövet) l i v I j t A l l • • • « 1 1 tul is'az lesz a törekvé-
sem, hogy jó szaraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal szives 
megrendelőim bizalmat kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkákat, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehelő 
legjulár.yosabb arban készítek. Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. — B o 1 t-
és m é s z á r s z é k-b e r e d e z é s e k e t a legjutanyosabban vállalok. 

Különösen felhívom a figyelmét a j é g s z e k r é n y t a r t ó közönségnek, 
hogy ed- S i W ^ o l i . « A n « . » ¿ t volt szüksége, Budapestről és 
dig — ha m H J • más nagvobb vidéki városok-

most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrény viket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. L.ehető iegjutá-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

A nagyérdemű közönség eddigi 
bizalmat megköszönve és azt továbbra 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

I j o v n s s L a j o s 
épület-, butor- és jégszekrény-asztalos. 

Már az ez idő szerint általam készített jégszekrény 
hető IV. ker. Soós-utca —. szám alatt S í p o s I s t v á n mészárosnál. 

megtekint-

Nyomaiott Vajda Bálint L'tóda könyvnyomdájában Szentes 




