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Előfizetési árak: 

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

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre6K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Szentes jövője. 
A város vasútja. 

A legfájóbb seb a város háztartásán 

a csordajárás mellett a város vasútja. 

Egy dolog, amelyben a jelen és a jövő 

nemzedéke bűnhődik az elődök hi-

báiért. Szentes állomása ma az or-

szág egyik nagy forgalmú vasúti cso-

mópontja, de ez a vasúti csomópont 

azt jelenti a városnak, hogy méreg 

drágán megfizeti a vasúti csomópont 

mivoltát, amely jóformán mit sem 

hoz, de mindent visz a várostól. 

Az 1912. évi költségvetés szerint 

a Szentes—Kunszt.-mártoni h. é. vasút 

jövedelme 26.000 korona. Ezzel szem-

ben kiadások: adóban 1174 K., a va-

sútlétesitési kölcsön annuitásban 

38061 K. összesen: 39235 korona, 

deficit, amelyet pótadóval váltunk meg. 

13245 korona. Es a mai állapot. Az, 

amely javulhat s amely rosszabbod-

hátik egy egyaránt. A javulásra nem 

igen van kilátásunk, a vissza fejlődés 

ellenben évről-évre mind keserveseb-

ben érezhető. 

A közeljövő kilátásai épen oly 

kevésbé kecsegtetőek, mint a jelen 

helyzet. Egyéb sem kell, minthogy a 

szentesi vasút állomást a forgalom-

nak és az igényeknek megfelelő mó-

don kelljen kibővíteni, illetve ujjá épí-

teni- Olyan szépen a nyakunkba sza-

kad a fedezetlen hiány emelkedése, 

hogy nem kötjük azt be 4—5 % Pó1 ' 

adóval, mint két évtized óta, hanem 

8—10 %-ra emelkedhetik a póladóval 

fedezendő deficit. 

Nem csinálok titkot belőle, nyíl-

tan kimondom, hogy ez az állapot tel-

jességgel tarthatatlan s a bajok orvos-

lását a legsürgősebb dolognak tartom, 

Irta: S i m a L H S I I Ó . 

Elhibázott politika volt annak 

idején — és megállapitom azt is, hogy 

a »Szentesi Lap« szintén ennek az 

elhibázott politikának szolgált — hogy 

a hódmezővásárhelyi vasút kiépítése 

után a három vasút társaság egyesü-

lésébe a város nem ment bele. Vasu-

tunk visszafejlődésének, tekintettel arra, 

hogy összeköttetés szempontjából az 

Orosháza—csongrádi vasúttal a ver-

senyt a kunszentmártoni vasul föl nem 

veheti, lényeges és súlyos oka az is 

minden árut háromféle vasút külön-

böző díjszabása terhel. 

Ezt a kérdést azonban ma már 

hiába bolygatjuk meg. Túlhaladott ál-

láspont volna a vasúttársaságok egye-

süléséről beszélni akkor, amidőn az 

orosházi vasút a kunszentmártoni va-

sutat egyszerűen agyon csapta, a hód-

mezővásárhelyi vasút forgalmat meg-

tizedelte, sőt megfelezte — ellenben a 

Kunszentmarton—Pusztenyő h. é. va-

sút jövedelmezőség szempontjából 

az egyik legelsőhelyen álló helyi ér-

dekű vonal, amely 8—10 °/0-os oszta-

lékot fizet részvényeseinek. Az egye-

sítés dolga tehát teljességgel kivihe-

tetlen s ezen a módon a hosszabb 

vonal elvén s az azzal járó előnyök-

kel mit sem lehet elérni ma már 

Mind az által megjavíthatjuk va-

sutunk jövedelmezőségét : a tarifa 

emelés által. 

Sok szempontot kell figyelembe 

venni ennél a kérdésnél. Legelső ki-

indulás pontunk az lehetne, vajon a 

inai olcsóbb tarifa rendszer fentartása 

nem volna-e előnyösebb arra tekin-

tettel, hogy a konkurrens vállalat az 

Orosháza—csongrádi vonal emelte a 

tarifáját. Ebből az elvből indult ki a 

Szentes—hódmezővásárhelyi vasút ér-

dekeltsége is akkor, amidőn a várost 

megkereste, hogy ne emelje a tari-

fáját s így vegye föl a versenyt az 

orosházai vonattal. 

Ámde ezt a számítást teljesség-

gel keresztül húzta a Pusztatenyő— 

kunszentmártoni h. é. vasút érdekelt-

sége a maga tarifájának felemelésé-

vel. Ő versenyen kivül áll s a remél-

hető nagyobb forgalmat a régi tarifa 

fentartása mellett nem látta olyan je-

lentékenynek, hogy a magasabb tarifa 

folytán remélhető többlelet behozza, a 

mi fejünk pedig nem fáj neki, a sa-

ját érdekét kereste és védelmezte fi-

gyelmen kivül hagyján a társ vasút 

jámb.r óhajtását. 

A szentes—kunszentmártoni vo-

nal, pedig holt vonal és semmilyen 

akciója nem vezethet eredrrényre, ha 

nem csinálhatja a fölötte álló vonal 

érdekeltségével együtt. De különben 

is: a hódmezővásárhelyi vasúti érde-

keltség sem fog elérni semmilyen ered-

ményt a mai tarifa fentartásával, mert 

azt a forgalmat, amelyet az oros-

háza—csongrádi vonal a maga nagy 

értékű gyors összeköttetésével fölszi-

vott nem terelhelt át a saját vonalára 

semmilyen kedvezményes tarifával sem-

mi pedig a magunk vasutjára épen 

nem terhelünk át semmit, mert ne-

künk meg közvetlen összeköttetésünk 

a fővonallal nincs. 

Már most mindezeket átgondolva 

és számolva a körülményekkel, kér 

dem én, mi értelme van annak, hogy 

mi a magunk tarifáját változatlanul 

hagyjuk s a tarifa emeléséből szár-
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mazó, miaden esetre jelentékeny előnyt 

ne szerezzlii meg magunknak ? Azt 

hiszem semmi értelme nincs. Azt a 

célt, hogy ezen az uton a legminimá-

lisabbra tehető forgalmi és igy bevé-

teli emelkedést produkáljunk el nem 

érjük, természetszerűen annál távolabb 

vagyunk attól, hogy a 12000 koronát 

meghaladó deficitből csak egy fillért 

is letudjunk dolgozni, mig a tarifa 

emelése által — mert a mai forga-

lom megmaradása ¿pen ugy biztzsitva 

van ebben az esetben is ha le nem 

tudjuk is doigozni az| összes defcítet, 

feltétlenül megnyerjük a tarifa eme-

lés folytán elő álló bevételi többletet 

ez pedig a mostani hiányt felére, sőt 

harmadára számithatja le. 

En azt tartom, elsőragu érdeke 

a városnak ezzel a ., kéréssel foglal-

kozni s ezen a téren is megmenteni 

azt, amit megmenthetünk. 

SZENTESI LAP 59. szám 

Fundamentum 
nélliüli MZÉ. 

A Galilei kör kiáltványt intézett 

az érettségizeti diákokhoz, amelyben fel-

hívja őket, hogy mint egyetemi hall-

gatók iratkozzanak be a körbe s ve-

gyenek részt szorgalmasan azokon 

az előadásokon és tanfolyamokon, a 

melyeket a kör időnként rendez, hogy 

az ifjúság az igazi haladással, az 

igazi műveltséggel megismerkedhessél 

Ilyen felhívásokat kibocsátani szent 

joga van minden egyes körnek, amely-

nek elvégre a legfőbb éltető eleme: 

a tagdíj. Ahhoz azonban alig hisszük, 

hogy joga volna egy csomó — bát-

ran kiírhatjuk - értetlen ifjúnak, 

hogy oly merész kritikát mondjanak 

a- középiskolai és egyetemi nevelés-

ről, mint amilyen a felhívásban bent 

foglaltatik. A Galilei kör szóróí-szóra 

a következőket mondja: »Elmúlt ko-

rok fölösleges, sokszor hazug ábrázo-

lása, holt nyelvek haszontalan gram-

matizáltatása, az egyház zavaros te-

remtéstörténetének értelmetekre való 

erőszakolása: ez a középiskola mun-

kája.t Beszél ezenkívül a felhívás el-

hatalmasodó klerikalizmusról. a val-

lásoktatás értelemzavaró munkájáról 

egyszóval a Galilei körnek nincs szük-

sége történelemre, nincs szüksége val-

lás és erkölcstanra, nincs szüksége a 

klasszikus nyelvekre. Ezek mind C3ak 

az agyat butítják, az értelemnek és 

léleknek igazi nevelői a Galilei kör 

szerint a pozitív tudományok. 

Érdemes ezeket a nagyhangú 

mondásokat gombostühegyre tűzni. 

Igaz ugyan, hogy meggondolhatnók 

vájjon kik mondják ezeket. Ha tu-

dással készültséggel és tekintéllyel 

rendelkező emberek szájából halla-

nánk ezt, talán még gondolkodóba 

eshetnénk, vájjon nincs-e igazunk ? 

De tudomásunk szerint a Galilei kör 

tagjai kivétel nélkül olyan fiatal fő-

iskolai hallgatókból állanak, akiknek 

legnagyobb szükségük volna elsősor-

ban is a tanulásra az ismeretek elsa-

játítására amellyel egyedül válthatnak 

jogot arra, hogy kritikát mondhassa-

nak megismert igazságok fölött. 

Ítéletet mondani valakiről, hir-

detni valamely tant, kétségtelenül szent 

joga van minden embernek. Csakhogy 

mit ér az ha az ember, vagy szerve-

zet, aki valamit hirdet abszolút te-

kintély nélküli Galilei, akinek a ne-

- l 

az 

mégis 

ELSŐ SZENTES! KENYÉRGYÁR B.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p a 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mazsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f. 

Takarmányliszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

Szemes tengeri és 
ár|»a valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i l w z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint 

I*ár korpa 
házikenyérsütéshez, komló-

viraggal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gy i r i üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üilete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi bnyergyár R.-t. 

vét a főiskolai ifjúságnak egy kicsiny 

feltűnni vágyó töredéke kisajátította 

korának legnagyobb csillagásza volt 

Nagy tudásu, nagy k&szültségü ember! 

szent joga volt tehát hirdetni egy 

olyan igazságot, amiről meggyőződölt 

és mégsem hittek neki. Csak a haladó 

idő adott igazat Galileinek. Annak a 

tudománynak a fejlődése, aminek 

egyik legkiválóbb művelője volt, 

döntötte el véglegesen, hogy 

mozog a föld. 

Ha azonban egy csomó ifjonc 

kezdi hirdetni azt, hogy nincs szük-

ség vallásra, nincs szükség történe-

lemre, vájjon mi lehet ennek a kö-

vetkezménye? Az, hogy az éretlen if-

jakat kinevetik. Hiszen ma még min-

denki abban a meggyőződésben él, 

hogy ha történelem, vagy vallástan nél-

kül építünk fel egy lelkivilágot, az 

valósággal olyan lesz, mint valami 

fundamentum nélküli ház. Az emberi 

léleknek nyugvó és kiinduló pontok 

kellenek. De vajon van-e alkalmasabb 

kiinduló pont a mult ismereténél s 

van-e jobb nyugovó pont, mint az er-

kölcs, az Istenben való hit. Hiszen 

még a legmegátalkodottabb Galileista 

is — különösen ha valamilyen szi-

gorú tanár faggatja — felszokott a 

lelke mélyén sóhajtani: Uram Jézus 

csak most segits. Hogy lehet tehát 

kétszinüség nélkül tagadásba venni a 

vallástan, a vallás szükségességét? 

Miért van szükség történelemre? 

Azért, mert a történelem példákat ál-

üt elénk. Moddel nélkül a festő és a 

szobrász sem tud alkotni, példák nél-

kül senki sem tudná az egyéniségét 

kifejleszteni, nem tudna magából em-

bert formálni. 

Egyszóval a Gililei körnek min-

den állítása olyan, ami fölött ők ma-

guk szoktak leginkább mosolyogni. 

Azonban könnyű rájönnünk ez álli-

tások mozgató rugóira. Könnyen rá-

jövünk arra, hogy miért vari szük-

ség az emberiség felfogásával hom-

lokegyenest ellenkező tanok hirdeté-

sére. A gyenge értelmű emberek fel-

tűnni akarása vigyorog elő a Galilei 

kör minden ténykedéséből. Alkotni 

nem tudnak, tehát rombolni akarnak, 

mert ez könnyebb modern Herostra-

tesek akarnak lenni arra számítva, 

hogy nevük igy is bekerül a történe-

lembe. Dicsőségüket nem irigyeljük, 

azonban az érettségizett ifjakat óvjuk 

áttól, hogy bevegyék a Galileislák 
maszlagját. 
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HÍREK 
— A népházak. A földmivelésügyi 

miniszter leiratilag értesiti a várost, 

hogy elvileg nincsen kifogása az ellen, 

ha nem tizenöt, hanem csak nyolc nép-

házat állit fel a külhatárhan. Arról is 

értesiti a miniszter a várost, hogy a 

már kiutalt 25.000 koronán felül nem 

25.000 hanem 27000 néhány száz ko- j 

rónát utalványoz még az építkezésre. 

— Kunszentmártoni állomás A 
Kunszentmártoni vasútállomás a puszta- , 
tenyő—kunszentmártoni h. é. vasút tu-
lajdona s a csatlakozási szerződés ér-
teimében a Szentes város tulajdonát te-
vő vasút az állomás szükséges bővíté-
sének költségeihez 40°o-kal tartozik 
hozzájárulni. A kunszentmártoni állo-
mást most egészen újjáépíttette az ál-
lamvasútak igazgatósága s a várost, mint 
csatlakozó vasuttulajdonosok, a 100.000 
koronát meghaladó építési tőke után 
mintegy 42.000 korona megfizetésében 
marasztalta el A miniszter sérelmes 
döntése ellen a város a közigazgatási 
bizottsághoz fordult panasszal. A birói 
panasz, amelyet dr. Purjesz János ügyész 
készített s amelynek szóbeli tárgyalásán 
•szintén ő képviselte a várost, sikkerrel 
játt, mert a bíróság a miniszter altal 
megállapított 42.000 koronának mintegy 
hatod részében hétezer néhány száz 
koronában marasztalta el csak a várost, 
mint olyan összegben, amely megfelel a 
Szentes városától kívánható 40 %-os hoz-
zájárulásnak. Mindenesetre örömet kelt 
ez a birói döntés, amely megmenti a 
várost attól, hiába dobjon ki a sárba 
súlyos tízezreket. 

— Mezőtúr kérelme. Mezőtúr vá-

ros polgármestere megkereste városunk 

polgármesterét, hogy küldje meg a vá-

ros szervezési és nyugdijszabályrende-

letét. Polgármesterünk ennek a kére-

lemnek természetesen eleget'fog tenni. 

— Rémlátás. Öze János fábiáni 73 

számú tanyáján volt részes Cs. János 

íöldmives napszámos. A gazda egyik 

•cselédje azzal a hírrel jött haza a ta-

nyáról I\. Pálhoz, hogy Cs. János a K. 

Pá l 8 esztendős Terka leányát megfer-

tőztette. Az orvosi vizsgálat megál'api-

1otta, hogy a kis leánynak semmi baja 

nincsen s a megfertőztetés csak a cseléd-

gyerek rémlátása volt. Cs. Jánost kihall-

gatta a rendőrség s azt mondja, hogy 

•eszeágában sem volt semmi gazságot 

•elkövetni, csak játszott a kis leánnyal. 

— Patkányok a csatornában. A 

Kossuth-ulca fedett csatornájában na-

gyon elszaporodtak a patkányok. Az 

Engelmann Testvérek divatárú cég írá-

sos beadványban fordul a városi tanács-

hoz, hogy ezektől a kellemetlen szom-

szédoktól szabadítsa meg. A tanács in-

tézkedni tog a veszedelmes férgek el-

pusztítása iránt. 

— Egyszerű mód a szobahőség 

enyhítésére. A legnagyobb nyári hőség-

ken is egy igen egyszerű módszerrel 

kellemesen hűssé tehetjük a szoba le-

vegőjét anélkül, hogy csak egy fillért is 

költenénk jégre. Ezt a módot a Jáva-

sziget benszülőlt lakói már rég ideje 

nagy sikerrel kultiválják. Ez az egy-

szerű módszer abban áll, hogy a tel-

jesen nyitott ablakokra nedves lepedő-

ket feszítenek. Már most az utca leve-

gője, szürőszerü lepedőn lehűtve és por-

mentesen kerül a szobába, amely ily-

módon kellemes, hűs levegővel telik 

meg. A lepedő nedvesítését természe-

tesen napjában többszór meg kell is-

mételni. 

— Van-e csúnya nő a vi lágon? 

Ezt a kérdést Mark Twain, a híres hu-

morista egészen amerikai módra: kis-

hirdetés utján oldotta meg. Az első hir-

detése ugv szólt, hogy keres fiatal, füg-

getlen, elmés gazdasszonyt; a főfaltétel 

azonban, hogy a jelentkező szép legyen. 

Negyvennyolc óra alatt kétezerhárom-

száztizenhat ajánlatot kapott. Második 

hirdetésében komoly, megállapodott gaz-

dasszonyt keresett, akivel esetleg házas-

ságra is lépne, elengedhetetlen föltételül 

kikötötte, hogy csak csúnya nő ajánla-

tára reflektál. Három hétig mindennap 

szorgalmasan eljárt a lap kiadóhivata-

lába, de erre a fölhívásra egyetlenegy 

| nő se jelentkezett. Ebből tehát Mark 

Twaiu azt következteti, hogy nincs nő, 
aki csúnyának tartsa magát. 

Kiadja : 
Vajda B (Jtóda könyvnyomdája. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott köz nrré tc szem. hogy a zar-

gondnoki kezelesem alatt álló és özv. 
ifj. Piti Pálné szül. Lévai Terézia szen-
tesi lakos haszonélvezetében levő 20 
hold fábiánsebestyéni ingatlant f. 
1912. évi október hó 1 napjától kezdő-
dőleg egy évre vagyis 1913. évi ok-ófoer 
hó 1 napjáig terjedő időre a szokásos 
gondnoksági feltételek mellett a f. l'Jl'á 
évi augusztus hó 20 napján d. e. 9 óra-
kor Végli Sándor birói'végrehajtó köz-
benjöttével a szentesi kir. járasbiróság-
nál, nevezett hivatalos helyisé-éhen 
megtartandó nyilvános birói árverésen 
haszonbérbe kiadom, ingatlanért legtöb-
bet ígérőnek, aki köteles lesz a haszon-
béri össszeg feléi azonnal letenni, má-
sik felét pedig 1913. évi ápril. hó 24. 
napján kezeimhez kifizetni. 

Füsti Molnár Sándor 
zárgondnok 

Eladó föld 
Váradi Antal Eperjes 19 szám alatti 35 
hold szántó földje a rajta levő gazda-
sági épületekkel együtt eladó, esetleg 

kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 

á l t a l á n o s 

; L \ 

biztosító részvénytársaság 

Részién* töke 6000000 koron». 
Elnök : Gróf KÁROLYI IMRE. 

Igazgatósági kiküldött. 

Báró F E J E R V Á R Y I M R E 

A választmány elnöke: 

Gróf TISZA KÁLMÁN. 

A táisaság kartellen kivül áll. 

Elfogad: 
tűz-, 
élet-, 

baleset-, 
szavatossági-, 

betörés-, 
üveg-, 

jég- és 
állat-

biztosításokat ellen Is. 
OLCSO DIJAK és ELŐNYÖS FELTÉTELEK MELLETT. 
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Szentes város tanácsától. 

6021-1912. sz. 

850 
130 
100 
170 
190 

17302 
2722 
1960 
3474 
3780 

Versenyíárgyalási hirdetmény. 
A Szentes város által épitendő pol 

gárí leányiskola építő ipari munkainak 
Hkészilésére és szállitásara a következő 
ÍVJíéleiek mellett zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

1. AZ árlejtésben részt vehetnek 
mindazon hazai építőmesterek, vagy 
szakértő iparosok, kik üzletük gyakor 
Jasara hatósági engedélylyel birnak. 

2. A teljesítendő munkák és szál-
lilátok előirányzati összegei és bánat-
pénzéi a kővetkezők : 

Munkaneme: Bánatp . Kltttrányz. 

I Főid, kőmives elhelyező 
ii unkák 365/' K. 73238 K. 

II. Műkőmunkák 230 > 4480 » 
III. Ácsmunkák 480 » 9363 » 
IV. Bádogos munkák 190 » 3898 » 
V Cserépfedő munkák 140 » 2750 > 
VI Falkötővas szükséglet 110 » 2203 » 
VII Vasszerkezeti munkák 850 » 17450 » 
VIII Asztalos, lakatos, má-

zoló munkák 
IX. Üveges munkák 
X, Szobrász munkák 
XI Padozati munkák 
X I. Kőpadozati munkák 
XI Linóleum burkolási 

munkák 60 » 1200 » 
XIV. Redőny munkák 60 » 1200 » 
XV. Festőmunkák 50 > 925 » 
XVI. Igazgatói laképület 800 » 17416 » 

3. Az ajánlatban a költségvetés 
egységáraihoz viszonyított árengedmény 
vagy felülfizetés százalékokban feje-
zendő ki. 

4. Ajánlatok ugy az összes, mint 
az egyes munkanemekre külön-külön 
is tehetők, a város azonban feníartja 
magúnak a jogot, hogy az ajánlatok kö-
zül szabadon választhasson. 

5. Csakis azon ajánlatok fognak fi-
gyelembe vétetni, melyek a dijtalanul 
kiszolgáltatandó eredeti ajánlati iveken 
nyújtatnak be. 

6. A kiadott költségvetések szöve-
gén változtatni, vagy azokhoz megjegy-
zéseket írni nem szabad. 

7. Az 1 koronás bélyeggel ellátandó 
és lepecsételt ajanlatok: »Ajánlat a szen-
tesi polgári leányiskola épitő munkáira* 
felirattal legkésőbb a f. évi augusztus 
ho 19 napjának délelőtt 10 órájáig nyúj-
tandók be Szentes város központi ik-
tató hivatalánál. 

A feltételeknek meg nem felelő, a 
kitűzött határidőn túl érkező, távirati 
uton küldött és utóajániatok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

8. Ajánlattevők tartoznak ajánlati 
munkájuknak a 2 pont szerint meg-
felelő bánatpénzt Szentes város házi-
pénztáránál készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban az ajánlat benyúj-
tása előtt letenni, s az erről szóló ere-
deti letéti nyugtát az ajánlathoz csa-
tolni. 

Készpénz vagy értékpapír az aján-
lathoz nem csatolható. 

9. A beadott ajánlatok a f. évi 
aug. hó 19-én délelőtt 10 órakor fog-
nak a tanácsteremben nyilvánosan fel-
bontatni. 

10 A költségvetések, tervezetek 
hniitridőjegyzék, ajánlati iv és szerződés 
mi tak, általános és részletes vállalati 
M*íteletek Szentes varos főjegvzői hiva-
talában a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők s ugyan ott meg is szerezhetők. 

11. A hazai ipar fejlesztéséről szóló 
1907. III. t.-c. rendelkezései alapján az 
általános feltételekbe felvett azon ha-
tározmányok, melvek a hazái ipar vé-
delmét, a hazai munkaerők alkalmazá-
sát kívánják biztosítani: a pályázóknak 
külön is figyelmében ajánltatnak. 

Kelt Szentes város fanácsának 1912. 
évi julius hó 18-án tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferenc | 
polgármester 

Eladó föld 
Ozv. Pardi Sándornénak Fábián Sebes-

tyéni 75 hold földje örök áron eladó. 

Értekezni lehet a helyszínen, vagy va-

sárnaponként II. kerület Széchenyi-ntca 

37. szám alatti háznál. 

X a g y -vétel folytán 
bámulatos olcsó árért árusít 

NAGY E N G E U f l N N ALBERT 
= Lilwert- l iáz, Vásárhelyi-utca 8. sz. fűszer - , rőfös és rövidáru kereskedő = = 

Karton, Festő, KaDavász, Vászon, már 30 fillértől 

Selyem-vászon minden színben és sárga mintával 

50 fillér. Vászonzsebkendő, színtartó 12 drb 2 ko-

rona. Tiszta gyapjudelin 1 kor. féldelin 40 fillér. 

Epp ugy a fűszeráruk is olcsóbbak,! 

P e t r o l e u m f i l l é r . 
Feliér cukor fl K 4 Siller. 

• Mindenféle termény állandó napi áréit kapható!! 
Szentes város polgármesterétől, 

ad. 7263—1912. szám. 

Hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár által be-

tegség, vagy baleset miatt az aratási 
munkában részt nem vehetett szentesi 
illetőségű mezei munkások javára tett 
3000 koronás alapítvány ez évi kamata-
ira pályázatot hirdetek. 

Az alapítványi tőke kamatait 120 
koronát oly szentesi illetőségű, törvé-
nyes házasságban élő egy mezei mun-
kás kapja, aki betegség vagy baleset 
miatt ezen év nyarán az aratási mun-
kálatokban részt nem vehetett 

Felhivatnak tehát mindazok, kik a 
fentirt alapítvány kamatait elnyerni 
óhajtják, ez iránt szegénységi bizony i'-
vánnyal s a fent megjelölt körülményeket 
igazoló orvosi és hatósági bizonyítvány-
nyal felszerelt kérvényeiket hozzám fo-
lyó évi augusztus hó 10 napjának dél-
után 4 órájáig nyújtsák be. 

Szentes, 1912. évi julius hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

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

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 
I ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

Elailó 
a Tóth József-utca 17. szám alatti ház 

Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

IC Olcsó Kölcsön! 
EI>«I« ÍÖKI. 

Burkus János Ecseren levő 17 hold here, 

35 hold legelő, (»8 hold szántóföld mely 

egv Inában 1 0 hold — haszonbérbe 
1 kiadó, esetleg a (38 hold szántó föld fe-

les használatra is kiadó. — Értekezni 

| lehet. II. ker., Széchenyi-útca 21. szám | 

alatt - a tulajdonossal. 5 — 1 

Nyomatott Vajda Halint L'tóda könyvnyomdájában Szentes 

Aki drága kamatú kölcsönét 4 V o ka-
matú kölcsönei 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 

legolcsóbb díjtételek 
Tisztelettel 

! tűzbiztosítások a 
; mellett elfogad 

lfj. Fazekas flntal 
pénzkölcsön Közv^titö. 




