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Előfizetési árak: 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre4 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 
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Szentes jövője. 
A városi háztartás uj alapjai. 

Néhány főbb vonásban mutattam 

eddig rá, hogy melyek azok az erő-

források, amiket előnyösebben lehet 

és kell kihasználni a városi házipénz-

tár teherviselő képességének fokozá-

sára, anélkül, hogy más közjövedelmi 

forrásokat nyitna meg a város. A 

következőkben arról akarok szólani, 

hogy miképen lehelne reorganizálni 

az egész városi háztartás rendszerét, 

mint lehetne letérni arról az alapról, 

amely minden főbb követelmény kie-

légítési a városi pótadó percentjének 

Állandó emelésében találja meg. 

Bevezető cikkemben rámutattam 

arra, hogy a pénzügyi egyensúlynak 

mesterkélt Rátartása, az állandóan fe-

nyegető deficit előbb-utóbb a pénzügyi 

összeroppanáshoz vezethet, holott nyu-

godt lélekkel állithatom — s ez állí-

tásom igazolásra szolgálnak eddigi 

összesfeiiegetéseim — hogy Magyaror-

szágnak haladottabb városai közül 

egyetlen egy sincsen kedvezőbb vi-

szonyok között, mint Szentes, mert 

minden fokozott és mind hatványo-

zottabb mértékben emelkedő igény da-

cára Szentes városa legalább 150.000 

katonára, tehető több kiadást birna 

fedezni a pótadó perceni megeme-

lése nélkül, minthogy pedig ilyen hor-

ribilis emelkedés ugy egy lélegzet vé-

tellel elő nem áll s a természetes fejiő-

dOs, a váho/.ott adótörvények mellett 

különösen, adóalapunk növekedését is 

évrő'-évre elősegíti, arra is lehet ki-

l á t u n k , hogy a mai tulmagas pót-

«dó percentet nem csak megállapít-

juk, de egyenesen vissza is vetjük. 

Nem a számokkal való könnyelmű 

dobálózás mondatja velem ezt, hanem 

Irta: Sima fjtíftzlo. 
a körülmények gondos mérlegelése, a 

viszonyok ismerete. Tudom azonban azt 

is, hogy számtalan előitéiettel s az erős, 

makacs konzervativsággal találom ma-

gamat szemben, de semmint e város 

polgára, sem pedig különösen mint 

ujságiró nem találhatom meg a köz-

érdek szolgálatát az előítéletek és a 

konzervativság legyezgelésében. Épen 

az ellenkezője a kötelességem, hogy 

ezekkel szemben vegyem fel a harcot 

felderítvén az igazságot és rámutatva 

a hibákra, egyengetvén az u'ját a ha-

ladásnak, előre törésnek. 

Számtalanszor irtam, mondottam, 

leirom újra és megismétlem mindany-

nyiszor, valahányszor csak erre mó-

dom és alkalmam nyílik, hogy a 

leghibásabb, a legmegléveszieitebb 

város politikai irányzat az, ha 

minden szükséglet kielégítésénél az 

egyenes adóterhet fokozzuk, ha bi-

zonyos terhek fedezetét nem hárít-

juk ál az érdekeltekre, ha kinem 

aknázunk minden rendelkezésre álló 

módot arra, hogy a városi közvet-

len terhek emelkedését meggátoljuk, 

illetve azok apadását elősegítjük. 

Meggyőződésein, hogy ez a gon-

dolat eíSbb-utóbb át me^v a kö'.fu-

datb.i s ámbár ellenszenv f ^ ad min-

den olyan nevü uiitást, amely n te-

per vistics módjának megváltoztatását 

célozza, a megértés és körülmények-

kel való számvetés a legrövidebb időn 

belül elsim.tja az ellenszenveket. 

Jól tudom én azt, hogy bár kéz-

zel fogható lényekkel lehet bizonyí-

tani, még is nehéz rokonszenvessé 

tenni ezeket a dolgokat, mert nem 

csupa c->ordajárás jobb jövedelinezte-

téséről van szó — pedig még anna* 

is vannak makacs ellenségei — ha-

nem arról, hogy a város vezesse be 

mindazokat a közvetett adókat és il-

letékeket, amelyeket a törvény értel-

mében joga van igénybe venni s a 

gazdálkodás némely ágában való vál-

toztatás utján teremtse meg háztar-

tásának jövendő alapjaií. 

Ezen a módon áll meg aztán az 

az igazságom, hogy a pótadó emelése 

nélkül Í50.000 koronára tehető több-

letet teremthetünk költségvetésünkben. 

Számolok vele, hogy szemembe 

vágják: azokat az illetékeket és uj 

adókat szintén az adózók fizetik meg, 

fehát semmit nem érünk el, a teher 

teher marad, akár minek nevezzük el. 

Csakhogy épen itt van a lé-

nyegbe vágó tévedés, itt van a meg 

nem értés, itt van a makacs konzer-

vativság legsúlyosabb tévedése. 

A szeszadó pótlékot is az adózó 

polgárság fizeti, a helypenzt is, a 

mázsadijikat is — és mégis más, 

mintha azt a 30—35 ezer korona 

tiszta bevételt pótadóból kellene elő 

teremteni. Nem hiszem, hogy valaki 

ennek az igazságát kétségbe vonná. A 

lényeg és az igazság mind az olyan 

áthárított közterhekben épen az, hogy 

a legközvetlenebbül érdekeltek, sok-

szor épen azok fizetik m^g, akik 

egyébként a közterhekhez egyetlen 

fillérrel hozzá nem járulnak, de akik 

minden előnyét élvezik annak, hogy 

ennek a városnak polgárai s épen 

ezeknek az átháritott közterheknek 

van meg az a hatásuk, hogy a kisebb 

embert, a nagyobb emberek előnyét 

szolgáló intézményes terheitől men-

tesítsék, viszont megforditva bevonják 

a teherviselésbe azokat is, akik egyéb 
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ként a közterhekhez mivel sem járul-

nak hozzá. Ez pedig mind a két ol-

dalon egyenlő értékű igazság. 

Legközelebb teljes részletességgel 

ezeknek a kérdéseknek fejtegetésére 

térek rá s igazolni fogom konkrét 

adatukkal az itt előadottakat. 

Megy a sárga 
utalvány 

Ausztriába és a külföldre tömén-

telen számban vive kifelé a magya-

rok százezreit, a melyek a tömeg-

forgalom révén milliókká dagadnak és 

a mely pénzek idegen nemzetek va-

gyonát gyarapítják ugyanannyival, a 

mennyivel szegényitik a magyart. Ezek 

a sárga utalványok a Magyarország-

ról elmenekült fertőzők, nyaralók és 

üdülők eltartási költségeit fedezik az 

idegenben s igen természetes, hogy ki-

viszik az erre szánt pénzecskéket, mert 

itthon a nyaralásnak, a fürdőzésnek, 

az üdülésnek akkora az anyagi koc-

kázata, hogy azt kispénzű ember (pe-

dig ez nálunk az irányadó tipus) el 

nem viselheti. 

Tisztelettel vagyunk bátrak kér-

dezni, vajon nem egy, a nemzeti va-

gyonon rést ütő dologgal állunk szem-

ben, mikor ugyirányitottuk ennek a 

természeti szépségekben annyira bő-

völködő országnak a kis és a közép 

népét ráutaltuk a külföldre a nyara-

lás, tehát a farsangolást felváltó köl-

tekezés idejére, amikor ebben az or-

szágban meg van minden, a mi ezt a 

modern és évről-évre fokozódó szük-

ségletet kielégítheti. 

Hát bizony szomorú dolog, hogy 

ebben az országban folyton forgatni 

akarják az idegent, de az idegen nem 

forog, mert nincs, hanem a benszü-

lött az kimegy, mert künt jól ellátják, 

ki sem rabolják, kis pénzéért megad-

ják neki, amit az általános árviszo-

nyok mellett meg lehet adni, De ez 

nem történik meg, hanem azzal a 

furcsa esettel kell megszámolnunk, 

hegy nemcsak a külföldet nem ludjuk 

megszerezni idegenforgalmunk emelé-

sére, hanem ráadásul elveszítjük a 

belföldi idegenforgalmat, kötelességün-

nek tartjuk, hogy ezzel a kérdéssel 

tpen a vidék érdekében komolyan 

megszámoljunk. 

A külföld meghódítása Magyar- ! 

országnak legalább is a jövő zenéje. 

Még pedig igen távoli zene. Mert tel-

jesen bizonyos, hogy mikor az ame-

rikai milliárdosok bontonja nem en-

gedi meg Itáliát, az angolok végig ki-

élvezték Svájcot, a globettotterek meg-

unták a Fjordokat, akkor elvetődnek 

ide és lehet, hogy ötven esztendő 

múlva csakugyan megjő a külföldiek 

inváziója, a mikor nagyon helyes do-

log lesz a kilátásos kocsik jaratása 

a MÁV-on. 

De addig is kell valamit csinálni. 

Mert a nem létező idegenek forgatá-

sából élősködő vállalatok mögött már 

feltűnt az idevalók tömeges kivándor-

lása idegenbe, különö en Ausztriába, 

a mi bizony nem mondható nemzeti 

vívmánynak. 

Tessék elsősorban gondoskodni 

arról, hogy a nyaralásra, fürdőzésre 

és üdülésre vágyó fővárosi ember, 

még igen szerény anyagi állapotok 

mellett ithon, a házban megkaphassa 

azt a nyaralást, azt a fürdőzést és 

üdülést azon az áron, mindezekért a 

ELSŐ SZENTESI KENYÉftGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként . 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f-

Takarmányliszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

Szemes tengeri és 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
LlMziek 

kitüuő minősegben, szam szeriili 

Párkorpa 
házikenyérsütéshez, komio-

viraggal készítve, kilón-

ként . . 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piacteri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üJete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

EJsö Szentesi fonyergyár R A 

földi javakért a külföldön és különö-

sen Ausztriában fizet, Magyarországon 

is megkaphassa. 

Csakhogy erre organikus intéz-

kedés kell. Meg kell tanítani a vidék 

népét arra, hogy az idegent hirtelen 

kirablási merényletek kizárásával mi-

ként lássa el ugy, hogy utánna nem 

a soha vissza nem térés jelszavával 

hagyja el a fővárosi ember a vi-

déket. 

A magyar ember soha sem volt 

eszköze a vendéglői iparnak, a kis 

korcsmán, meg a barátságos vendég-

látáson tul nem tudott emelkedni eb-

ben az üzletben, a mi a fejlődén kö-

vetkeztében igazán nagy probléma lett. 

Hát erre kell megtanítani a ma-

gyart. Aki erre megtanítja, az a nem-

zeti vagyon gyarapodására igen nagy 

dolgot müvei. Azt hisszük, hogy ezen 

a téren nagy hivatása lenne a föld-

mi velésügyi minisztériumnak a mely 

programszerüleg és nagy sikerrel ké-

pezi ki a népet a háziipar minden 

ágában. Az idegen ellátás különösen 

Ausztriában, a hová a legtöbb sárga 

utalvány viszi a magyar pénzt, első-

sorban háziipar, és hogy ennek a 

tervszerű kifejlesztése milyen nagy 

anyagi hasznokkal jár, azt bizonyí-

tani fogja a m. kir. posta nyári le-

számolása, a mikor nyilvánvaló lesz, 

hogy mennyi pénz ment ki tőlünk. 

Ez a vidéknek nagy kérdése. 

Mielőtt a külföldiek idevonzásának 

nagy és igen költséges kérdésével 

foglalkoznánk, sokkal előbb való kér-

dés az, hogy miként tudnánk lekötni 

a hazai termelésnek, a hazai értéke-

sítésnek, a hazai közönség kis vagyo-

nát, a mely most már ömlő csator-

nákon foíy kifelé. E/.eket a csatorná-

kat a kilátásos kocsik el nem duga-

szolják. ezek helyeit célravezetőbb volna 

kellő helyekre egy-egy tanfolyam annak 

a megtanítására, hogy nyáridején az 

üdülő magyarral, hogy bánjék a vi-

déki, mert ebből egyformán haszna 

lenne a vidéknek és a fővárosnak. 

Ázsiai kolera 
jflinilsxonloii. 

A szomszédos Mindszent község 

szomorú szenzációval szolgált az ország-

nak: a hivatalos bakteorológiai vizsgá-

lat ázsiai kolera estét állapította meg. 

Valóságos rejtélylvel állunk sztmben. Kz 

idő szerint ugyanis Kurópában sehol 

sincs kolerajárvány, tehát behurcolásról 
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szó sem lehet. Azonkívül Mindszent köz-

sége teljesen kivül áll azon a forgalmi 

vonalon, amelyen át esetleg mégis meg-

magyarázható volna valamiképen a be-

hurcolás lehetősége. 

Karkas Sándor 60 esztendős nap-

számos az a szerencsétlen áldozat, 

akin a bakteriológiai vizsgálat az ázsiai 

kolera esetét megállapította. Julius 17-én 

betegedett meg s öt nappal utóbb, 22-én 

meghalt. 

A tegnapi napon ugyancsak Mind 

szenten ujabb gyanas megbetegedés 

történt. Gyovay Jakabné negyvenkilenc-

éves asszony, egy gazdálkodó felesége 

betegedett meg gyanús körülmények 

között. Erre az esetre vonatkozólag is 

megindították a bakteriológiai vizsgála-

tot, a melynek eredménye azonban 

még nem ismeretes. 

A belügyminiszter az első megbe-

tegedés hírére a helyszínére küldötte az 

egyik közegészségügyi felügyelőt, aki 

az ottani közigazgatási közegekkel együtt 

megtett minden óvóintézkedést a jár-

vány tovahurcolásával szemben. 

Kétségtelen tehát, hogy Mindszen-

ten ténylen fordult elő kolera-megbe-

tegedés. Egyenlőre azonban nincsen ok 

komolyabb félelemre. Remélhető, hogy 

a relytélyes körülmények között tör-

tént megbetegedés elszigetelve marad s 

hogy a második gyanús megbetegedés 

esetében folyamatba tett vizsgalat nem 

fogja megerősíteni az ázsiai kolera ese-

tének fenforgását. Mindenesetre azon-

ban már az első eset is elég baj, mert 

kétségtelen, hogy a szomszédos álla-

mokban reánk nézve kellemetlen rend-

szabályokkal fognak élni a járvány 

esetleges behurcolasával szemben. 

Karkas Sándor esetében megálla-

pított kolera miatt Dózsa István dr. he-

lyettes főszolgabírói plakátokon tudatja 

Mindszenten a kolera föllépését és közli 

az óvóintézkedéseket. Elrendeli, hogy a 

község határában dolgozó munkások 

csakis előzetes orvosi vizsgálat után 

távozhatnak Az előljárósági megbízot-

tak lakásvizsgálatot tartanak napokint 

kétszer. A községből ragályfogó tárgya-

kat, így élelmicikkeket baronfit kivinni 

tilos. A községbe vezető utaknál csen-

dőrök vannak elhelyezve. A Tisza vi-

zéből inni tilos 

HIRÉK 
Az éjjel álmomban 

Az éjjel álmomban 

Tündérkertben jártam, 

Rózsa ligetekben 

Tündéreket láttam. 

Csókot integetve 

Enyelegtek vélem, 

S virágot hintettek, 

Az útra elébem. 

Rózsa szinű égbolt 

Mosolygott felettem, 

S a tündérek táncot 

Lejtettek köröttem. 

Libegő tátyoluk 

Táncközben lobogott, 

S csillagfényű szemük, 

Édesen mosolygott. 

A legszebbik tündért 

Magamhoz öleltem, 

S mennyei boldogság 

Töltötte el szivem. 

Csókra nyújtott ajkát 

Ezerig csókoltam, 

Óh be kár, hogy mindezt 

Csupán csak álmodtam. 

Balogh Sz. Sándor. 

— A K u r c a vize. E^yik laptár-

sunk arról :r, hogy jol tenné a hitó-

ság, ha fel frissít enné a Kurca poshadt 

vizét, amely az alsóréti újtelep lakói-

nuk egészségi állapotát veszélyezteti. 

Mi a maguük rezéről szin'én sürget-

jük a Kurca vize veszedelmeinek meg-

szüntetésé1, <ie nem felfrissítést sür-

getünk, hanem a poshadt viz leeresz-

tését, amelynek az tenne a következ-

ménye, hjgy a felső eleven és friss 

viz ju !na a város aiá. Jó volna ezt 

keresztül vinni, pláne ebben a kolerás 

világban. 

— A hadgyakorlatok. A honvédelmi 

miniszter rendeletet bocsátott ki; amely-

ben az 190Ü és 1901. évben besorozott 

tartalékos honvédeket felmenti a had-

gyakorlatok alól. A miniszteri rendele-

tet a polgármester — lapunkban is kö-

zölt — hirdetésben hozza tudomásul, 

amelyre felhívjuk az érdekeltek fi-

gyelmét. 

— Az Első Szentesi Kenyérgyár 

bővítési munkálatai elkészlüvén, most 

már hat kemenczével dolgozik a gyár. 

A vezetőség egy kemenczét a közönség 

állandó rendelkezésére bocsát s kedd 

reggeltől kezdve elfogad kenyeret sü-

tésre. Vetés vasárnap és hétfő kivételé-

vel minden nap reggel 8 órakor és dél-

után 3 órakor van. 

— Költözik a betegsegélyző. A 

szentesi kerületi betegsegélyző eddigi 

Kossuth-utcai helyiségéből holnaptol 

kezdve hivatalát a Farkas Mihály-utca 

9 szám ala (a volt Gvőri-féle vendéglő) 

helyezte át. 

— A szentesi búcsú. Pénteken lett 

volna Szenteseu a buc>u, Anna napján. 

A hívek készülődtek is a szokásos fé-

nyes ünnepségre, amidőn megjelent a 

főkapitány rendelkezése, amely tekin-

tetre, a Mindszenten történt kolera esetre 

s az alispánnak a védekezés dolgában 

kiadott rendeletére a bucsu megtartását 

betiltotta. A vidékről jött híveket a rend-

őrség visszaküldte községeikbe. 

— Lépfene Csanyteleken a lépfene 

szórványosan CellépetL., 

— Kolera elleni védkezés. A mind-

szenti kolera eset védekezésre késztette 

a városi hatóságot is. A polgármester 

falragaszon hívja föl a közönség figyel-

mét a kolera elleni védekezésre, amely-

nek a főfeltétele és követelménye a tisz-

taság. A közegészségügyi bizottság, mint 

járvány elleni védekező bizottság tegnap 

délután ülésezett s a védekezés tekin-

tetében hozott határozatokat. 

— Bitangságban. Rúzs Molnár La-

jos egy fehérszőrű magyar birkát vitt 

be a városi bitang akolba julius 2ő-én. 

A birka julius 14-edike óta volt Rúzs 

Molnár Sándornál, aki várta a gazdáját 

hogy majd csak megjelenik érte. 

— Leégett épület. Péntekre átmenő 

éjjel a III. Daru-utca 42. sz. a. háznál 

egy nádas épület leégett. A tűz oka is-

j meretlen. A kár biztosítás ulján meg-

térül. 

— Elveszett sertés« Július 20-iki 

vásárra hazajövet, egy darab 3 hónapos 

veres szőrű szőke ártany malac elszaladt. 

A nyomra vezető illő jutalomban része-

sül a tulajdonos Kocsis Gábortól, vagy 

Komendát Lajos városi dobostól. 

— »A Vasárnapi Újság« julius 28-
iki számának sok éidekes közleménye 
között is feltűnést keltenek Lénárd Ró-
bert művészi vázlatai Spanyolorszából, 
Iván Ede a nagybányai és szolnoki mű-
vész-telepekről ír cikket képek kísére-
tében. Érdekes fényképek vannak to-
vábbá e számban az utászok hídépítési 
gyakorlatairól, melvek most folytak le a 
Budapest fölötti duna-szakaszon és a 
kamarazsilip-épitéséről, mely a Dunát a 
Tiszával összekötő csatorna munkála-
tainak kezdete. Regény kettő van e szám-
ban is: a Szende-Dárday Olga eredei és 
Claude Farrére fordított regénye, novel-
lát Kanizsay Ferenctől, költeményeket 
Oláh Gábortól: Lovászy Károlytól "és ifj. 
Bókay Jánostót közül e szám, Zemplén 
Győző Poincaréről, a most elhunyt ki-
való francia mathematikusról ir. Ezek 
mellett még sok más közlemény s a ren-
des heti rovatok Irodalom és művészet, 
sakkjáték, sattöbbi. A »Vasárnapi Újság« 
előfizetési ára negyedévre öt korona, a Vi-
lágkrónikával együtthat korona. Megren-
delhető a »Vasárnapi Újság* kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV. ker., Egvetem-
utcza 4. szam) Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-
rona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat 
— 1912 jnlius 21—28-ig. — 

Születtek Kovács Ilona, Barta Mi-

hály, Zsarkó Kuti Imre, Török halvaszü-

letett leány, Balla Viktória. 

Eljegyzés: Bozsik Ferencz Molnár 

Terézia, Schwartz Henrik Kohn Terézia, 

Görbe Nagy Sándor Szilágyi Rozália, 

Virágos Lajos Kiss Eszter, Kálmán Sán-

dor Tánczos Judit. 

Házasságot kötöttek: Fenyvesi Ist-

ván, Dancso Juliannavai. 

Elhaltak: Pető fírtsébet 10 hó, Csi-

ger Lidia 25 nap, Hapuczi Lajos 61 év, 
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ként a közterhekhez mivel sem járul-

nak hozzá. Ez pedig mind a két ol-

dalon egyenlő értékű igazság. 

Legközelebb teljes részletességgel 

ezeknek a kérdéseknek fejtegetésére 

térek rá s igazolni fogom konkrét 

adatokkal az itt előadottakat. 

Megy a sárga 
utalvány 

Ausztriába és a külföldre tömén-

telen számban vive kifelé a magya-

rok százezreit, a melyek a tömeg-

forgalom révén milliókká dagadnak és 

a mely pénzek idegen nemzetek va-

gyonát gyarapítják ugyanannyival, a 

mennyivel szegényitik a magyart. Ezek 

a sárga utalványok a Magyarország-

ról elmenekült fertőzők, nyaralók és 

üdülők eltartási költségeit fedezik az 

idegenben s igen természetes, hogy ki-

viszik az erre szánt pénzecskéket, mert 

itthon a nyaralásnak, a fürdőzésnek, 

az üdülésnek akkora az anyagi koc-

kázata, hogy azt kispénzű ember (pe-

dig ez náiunk az irányadó tipus) el 

nem viselheti. 

Tisztelettel vagyunk bátrak kér-

dezni, vajon nem egy, a nemzeti va-

gyonon rést ütő dologgal állunk szem-

ben, mikor ugyirányitottuk ennek a 

természeti szépségekben annyira bő-

völködő országnak a kis és a közép 

népét ráutaltuk a külföldre a nyara-

lás, tehát a farsangolást felváltó köl-

tekezés idejére, amikor ebben az or-

szágban meg van minden, a mi ezt a 

modern és évről-évre fokozódó szük-

ségletet kielégítheti. 

Hát bizony szomorú dolog, hogy 

ebben az országban folyton forgatni 

akarják az idegent, de az idegen nem 

forog, mert nincs, hanem a benszü-

lött az kimegy, mert künt jól ellátják, 

ki sem rabolják, kis pénzéért megad-

ják neki, amit az általános árviszo-

nyok mellett meg lehet adni, De ez 

nem történik meg, hanem azzal a 

furcsa esettel kell megszámolnunk, 

hegy nemcsak a külföldet nem íudjuk 

megszerezni idegenforgalmunk emelé-

sére, hanem ráadásul elveszítjük a 

belföldi idegenforgalmat, kötelességün-

nek tartjuk, hogy ezzel a kérdéssel 

• pen a vidék érdekében komolyan 

megszámoljunk. 

A külföld meghódítása Magyar-

országnak legalább is a jövő zenéje. 

Még pedig igen távoli zene. Mert tel-

jesen bizonyos, hogy mikor az ame-

rikai milliárdosok bontonja nem en-

gedi meg Itáliát, az angolok végig ki-

élvezték Svájcot, a globettotterek meg-

unták a Fjordokat, akkor elvetődnek 

ide és lehet, hogy ötven esztendő 

múlva csakugyan megjő a külföldiek 

inváziója, a mikor nagyon helyes do-

log lesz a kilátásos kocsik jaratása 

a MÁV-on. 

De addig is kell valamit csinálni. 

Mert a nem létező idegenek forgatá-

| sából élősködő vállalatok mögött már 

• feltűnt az idevalók tömeges kivándor-

lása idegenbe, különö en Ausztriába, 

! a mi bizony nem mondható nemzeti 
1 vívmánynak. 

Tessék elsősorban gondoskodni 

arról, hogy a nyaralásra, fürdőzésre 

és üdülésre vágyó fővárosi ember, 

még igen szerény anyagi állapotok 

mellett ithon, a házban megkaphassa 

azt a nyaralást, azt a fürdőzést és 

üdülést azon az áron, mindezekért a 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
Korpa 

! elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként . 19 k — f. 

' Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 20 k — f-
! 

Takarmány li*zl 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

Szemes tengeri és 
a r | i a valamint d t t r t t k 

mindenkor a legolcsóbb napi aron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i i N z i e k 

kiiüüo minőségben, szam szerini 

PárKorpa 
háziken vérsütéshez, komló-

viraggal készítve, kilón-

ként 80 mi. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piacteri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

EIsö Szentesi fonyergyár ll-t. 

földi javakért a külföldön és különö-

sen Ausztriában fizet, Magyarországon 

is megkaphassa. 

Csakhogy erre organikus intéz-

kedés kell. Meg kell tanítani a vidék 

népét arra, hogy az idegent hirtelen 

kirablási merényletek kizárásával mi-

ként lássa el ugy, hogy utánna nem 

a soha vissza nem térés jelszavával 

hagyja el a fővárosi ember a vi-

déket. 

A magyar ember soha sem volt 

eszköze a vendéglői iparnak, a kis 

korcsmán, meg a barátságos vendég-

látáson tul nem tudott emelkedni eb-

ben az üzletben, a mi a fejlődén kö-

vetkeztében igazán nagy probléma lett. 

Hát erre kell megtanítani a ma-

gyart. Aki erre megtanítja, az a nem-

zeti vagyon gyarapodására igen nagy 

dolgot müvei. Azt hisszük, hogy ezen 

a téren nagy hivatása lenne a föld-

mi velésügyi minisztériumnak a mely 

programszerüleg és nagy sikerrel ké-

pezi ki a népet a háziipar minden 

ágában. Az idegen ellátás különösen 

Ausztriában, a hová a legtöbb sárga 

utalvány viszi a magyar pénzt, első-

sorban háziipar, és hogy ennek a 

tervszerű kifejlesztése milyen nagy 

anyagi hasznokkal jár, azt bizonyi-

tani fogja a m. kir. posta nyári le-

számolása, a mikor nyilvánvaló lesz, 

hogy mennyi pénz ment ki tőlünk. 

Ez a vidéknek nagy kérdése. 

Mielőtt a külföldiek idevonzásának 

nagy és igen költséges kérdésével 

foglalkoznánk, sokkal előbb való kér-

dés az, hogy miként tudnánk lekötni 

a hazai termelésnek, a hazai értéke-

sítésnek, a hazai közönség kis vagyo-

nát, a mely most már ömlő csator-

nákon foly kifelé. E/.eket a csatorná-

kat a kilátásos kocsik el nem duga-

szolják, ezek helyett célravezetőbb volna 

kellő helyekre egy-egy lanfolyam annak 

a megtanítására, hogy nyáridején az 

üdülő magyarral, hogy bánjék a vi-

déki, mert ebből egyformán haszna 

lenne a vidéknek és a fővárosnak. 

Ázsiai kolera 
M i n d s z e n t e n . 

A szomszédos Mindszent község 

szomorú szenzációval szolgált az ország-

nak: a hivatalos bakteorológiai vizsgá-

lat ázsiai kolera estét állapította meg. 

Valóságos rejtélylvel állunk szemben. Kz 

idő szerint ugyanis Európában sehol 

sincs kolerajárvány, tehát behurcolásról 
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szó sem lehet. Azonkívül Mindszent köz- ' 

sége teljesen kivül áll azon a forgalmi 

vonalon, amelyen át esetleg mégis meg- ( 

magyarázható volna valamiképen a he-

hurcolás lehetősége. 

Karkas Sándor 60 esztendős nap-

számos az a szerencsétlen áldozat, | 

akin a bakteriológiai vizsgálat az ázsiai 

kolera esetét megállapította. Julius 17-én 

betegedett meg s öt nappai utóbb, 22-én 

meghall. 

A tegnapi napon ugyancsak Mind 

szenten ujabb gyanús megbetegedés 

történt. Gyovay Jakabné negyvenkilenc-

éves asszony, egy gazdálkodó felesége 

betegedett meg gvanus körülmények 

között. Erre az esetre vonatkozólag is 

megindították a bakteriológiai vizsgála-

tot, a melynek eredménye azonban 

még nem ismereles. 

A belügyminiszter az első megbe-

tegedés hírére a helyszínére küldötte az 

egyik közegészségügyi felügyelőt, aki 

az ottani közigazgatási közegekkel együtt 

megtett minden óvóintézkedést a jár-

vány tovahurcolásával szemben. 

Kétségtelen tehát, hogy Mindszen-

ten tény len fordult elő kolera-megbe-

tegedés. Egyenlőre azonban nincsen ok 

komolyabb félelemre. Remélhető, hogy 

a relytélyes körülmények között tör-

tént megbetegedés elszigetelve marad s 

hogy a második gyanús megbetegedés 

esetében folyamaiba tett vizsgalat nem 

fogja megerősíteni az azsiai kolera ese-

tének fenforgását. Mindenesetre azon-

ban már az első eset is elég baj, mert 

kétségtelen, hogy a szomszédos álla-

mokban reánk nézve kellemetlen rend-

szabályokkal fognak élni a járvány 

esetleges behurcolasaval szemben. 

Karkas Sándor esetében megálla-

pított kolera miatt Dózsa István dr. he-

lyettes főszolgabírói plakátokon tudatja 

Mindszenten a kolera föllépését és közli 

az óvóintézkedéseket. Elrendeli, hogy a 

község határában dolgozó munkások 

csakis előzetes orvosi vizsgálat után 

távozhatnak Az előljárósagi megbízot-

tak lakásvizsgálatot tartanak napokint 

kétszer. A községből ragályfogó tárgya-

kat, igv élelmicikkeket baronfit kivinni 

tilos. A községbe vezető utaknál csen-

dőrök vannak elhelyezve. A Tisza vi-

zéből inni tilos 

HIRÉK 
Az éjjel álmomban 

Az éjjel álmomban 

Tündérkertben jártam, 

Rózsa ligetekben 

Tündéreket láttam. 

Csókot integetve 

Enyelegtek vélem, 

S virágot hintettek, 

Az útra elébem. 

Rózsa színű égbolt 

Mosolygott felettem, 

S a tündérek táncot 

Lejtettek köröttem. 

Libegő tátyoluk 

Táncközben lobogott, 

S csillagfényű szemük, 

Édesen mosolygott. 

A legszebbik tündért 

Magamhoz öleltem, 

S mennyei boldogság 

. Töltötte el szivem. 

Csókra nyújtott ajkát 

Ezerig csókoltam, 

Óh be kár, hogy mindezt 

Csupán csak almodtam. 

Balogh Sz. Sándor. 

— A Kurca vize. E^yik laptár-

sunk arról ;r, hogy jól tenné a ható-

ság, ha felfrissitenné a Kurca poshadt 

vizét, amely a? alsóréti újtelep lakói-

nak egés/.séni állapotát veszélyezteti. 

Mi a magunk rezéről szintén sürget-

jük a Kurca vize veszedelmeinek meg-

szüntetésé1, de nem felfrissítést sür-

getünk, hanem a poshadt viz leeresz-

tését, amelynek az lenne a következ-

ménye, hogy a felső eleven és friss 

viz ju'nu a város aiá. Jó volna ezt 

keresztül vinni, piáne ebben a kolerás 

világban. 

— A hadgyakorlatok. A honvédelmi 

miniszter rendeletet bocsátott ki, amely-

ben az 1900 és 1901. évben besorozott 

tartalékos honvédeket felmenti a had-

gyakorlatok alól. A miniszteri rendele-

! tet a polgármester — lapunkban is kö-

zölt — hirdetésben hozza tudomásul, 

, amelyre felhívjuk az érdekeltek fi-

gyelmét. 

— Az EIGŐ Szentesi Kenyérgyár 

bővítési munkálatai elkészlüvén, most 

már hat kemenczével dolgozik a gyár. 

A vezetőség egy keinenczét a közönség 

állandó rendelkezésére bocsát s kedd 

reggeltől kezdve elfogad kenyeret sü-

tésre. Vetés vasárnap és hétfő kivételé-

( vei minden nap reggel 8 órakor és dél-

után 3 órakor van. 

— Költözik a betegsegélyző. A 

szentesi kerületi betegsegélyző eddigi 

Kossuth-utcai helyiségéből holnaptól 

kezdve hivatalát a Farkas Mihály-utca 

| 9 szám ala (a volt Győri-féle vendéglő) 

helyezte át. 

• - A szentesi búcsú. Pénteken lett 

volna Szenteseu a buc.-»u, Anna napjan. 

A hivek készülődtek is a szokásos fé-

nyes ünnepségre, amidőn megjelent a 

főkapitány rendelkezése, amely tekin-

tetre, a Mindszenten történt kolera esetre 

s az alispánnak a védekezés dolgában 

kiadott rendeletére a bucsu megtartásat 

betiltotta. A vidékről jött híveket a rend-

őrség visszaküldte községeikbe. 

— Lépfene. Csanyteleken a lépfene 

I szórványosan fellépett-., 

— Kolera elleni védkezés. A mind-

szenti kolera eset védekezésre késztette 

a városi hatóságot is. A polgármester 

falragaszon hívja föl a közönség figyel-

mét a kolera elleni védekezésre, amely-

nek a főfeltétele és követelménye a tisz-

taság. A közegészségügyi bizottság, mint 

járvány elleni védekező bizottság tegnap 

délután ülésezett s a védekezés tekin-

tetében hozott határozatokat. 

— Bitangságban. Rúzs Molnár La-

jos egy fehérszőrű magyar birkát vitt 

be a városi bitang akolba julius 25-én. 

A birka juiius 14-edike óta volt Rúzs 

Molnár Sándornál, aki várta a gazdáját 

hogy majd csak megjelenik érte. 

— Leégett épület. Péntekre átmenő 

éjjel a Hl. Daru-utca 42. sz. a. háznál 

egy nádas épület leégett. A tűz oka is-

meretlen. A kár biztosítás utján meg-

térül. 

— Elveszett sertés. Július 20-iki 

vásárra hazajövet, egy darab 3 hónapos 

veres szőrű szőke ártány malac elszaladt. 

A nyomra vezető illő jutalomban része-

sül a tulajdonos Kocsis Gábortól, vagy 

Komendát Lajos városi dobostól. 

— »A Vasárnapi Újság« julius 28-
iki számának sok éidekes közleménye 
között is feltűnést keltenek Lénárd Ró-
bert művészi vázlatai Spanyolorszából, 
Iván Ede a nagybányai és szolnoki mű-
vész-telepekről ír cikket képek kísére-
tében. Érdekes fényképek vannak to-
vábbá e számban az utászok hídépítési 
gyakorlatairól, melyek most folytak le a 
Budapest fölötti duna-szakaszon és a 
kamarazsilip-épitéséről, mely a Dunát a 
Tiszával összekötő csatorna munkála-
tainak kezdete. Regény kettő van e szám-
ban is; a Szende-Dárday Olga eredei és 
Claude Farréi e fordított regénye, novel-
lát Kanizsay Ferenctől, költeményeket 
Oláh Gábortól: Lovászy Károlytól ésifj . 
Bókay Jánostót közül e szám, Zemplén 
Győző Poincaréről, a most elhunyt ki-
való francia mathematikusról ír. Ezek 
mellett még sok más közlemény s a ren-
des heti rovatok : Irodalom és művészet, 
sakkjaték, sattöbbi. A »Vasárnapi Újság« 
előfizetési ára negyedévre öt korona, a Vi-
lágkrónikával együtthat korona. Megren-
delhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV. ker., Egvetem-
utcza 4. szám) Ugyanitt megrendelhető 

, a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-

! rona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
— ¡912 jnlius 21—28-ig. — 

Születtek Kovács Ilona, Barta Mi-

hály, Zsarkó Kuti Imre,"Török halvaszü-

letett leány, Balla Viktória. 

Eljegyzés: Bozsik Ferencz Molnár 

Terézia, Schwartz Henrik Kohn Terézia, 

Görbe Nagy Sándor Szilágyi Rozália, 

Virágos Lajos Kiss Eszter, Kálmán Sán-

dor Tánczos Judit. 

Házasságot kötöttek: Fenyvesi Ist-

ván, Dancso Juliáunával^ 

Elhaltak: Pető firísébet 10 hó, Csi-

ger Lidia 25 nap, Hapuczi Lajos 61 év, 
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Szikszai Mihály 70 év. Pardi Antal 28 

év, Szabados Henrik 50 év, Szaszkó An-

tal 56 év, Huberi Tivadar 2 hó, Koncz | 

Imre 64 év. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Árverési hirdetmény, 
Alólirott közhírré teszem, hogy a zár-

gondnoki kezelésem alatt álló és özv. 
ifj. Piti Pálné szül. Lévai Terézia szen-
tesi lakos haszonélvezetéhen levő 20 
hold fábiánsebestyéni ingatlant f. 
1912. évi október hó 1 napjától kezdő-
dőleg egy évre vagyis 1913. évi október 
hó 1 napjáig terjedő időre a szokásos 
gazdasági feltételek mellett a f. 1912. évi 
augusztus hó 20 napján d. e 9 órakor 
Végh Sándor birói végrehajtó köz-
benjöttével a szentesi kir. járásbíróság-
nál, nevezett hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános birói árverésen 
haszonbérbe kiadom, az ingatlanért legtöb-
bet ígérőnek, aki köteles lesz a haszon-
béri összeg felét azonnal letenni, má-
sik felét pedig 1913. évi ápril. hó 24. 
napján kezeimhez kifizetni. 

Füsti Molnár Sándor 
zárgondnok. 

Szentes város katonaügyvezetőjétől. 

740. kü. 912. sz. 

Hirdetmény. 
A m. kir. Honvédelmi miniszter úr 

folyó hó 24-én kelt 8570. El. sz. rende-
lete folytán felhívom azon nem tényle-
ges állományú honvéd legénységet, akik 
a f. évi fegyvergyakorlatra beliivójegyet 
kaptak, és az ^00, 1901. évben soroz-
tattak be, behivójegyüket a városi ka-
tonaügyvezetői hivatalba haladéktalanul 
hozzák vissza, mert bevonulniok nem kell. 

Kivételt képeznek azok az 1900 és 
1901 évfolyambeli tartalékos honvédok, 
akik a folyó évi fegyvergyakorlatra után 
pótlás miatt hivattak be. 

Szentes, 1912. július hó 27-én. 

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

Önkéntes árverés. 
Berényi László szentesi gőzmalom 

és fűrésztelepe teljes felszereléssel Szen-
tesen, a helyszínén 1912. a u g u s z t u s 
1 7 - é n d é l e l ő t t 10 ó r a k o r sú-
lyos betegség miatt a legtöbbet ígérőnek 
eladatik. 

Részletes feltételek a helyszínén 
megtudhatók. 

Dr. őze Gyula, ügyvéd, 
Szentes. 

liiadó lakás. 
A szentebi református egyház, a 

volt Gelién János kántor lakása ha-

szonbérbe azonnal kiadó, értekezhetni 

a ref. egyház gondnoki hivatalában. 
—————————————— 

KENYERES IMRE fábiáni 13 számú ta-
nyájára 

t anyás t 
keres. — Értekezhetni a helyszínén. 

Munkások kerestetnek. Artézi kút vállalathoz 4 vagy 6 ügyes fia 
tal embert állandó alkalmazásra azonna 
felveszek. Budai Bálint kútfuró-mester 

Eladó porta. 
A Nagy^örgősútcára nyúló 

portából. — melyben amerikai vad-
alanyba oltott finom fajszólő van — 
2—300 nszgtfl eladó. Értekez-

hetni a ..Szentesi i.ap" kiadó-

hivataléiban. 

t T|T TIT TIT TIT TIT TIT TIT TIT TIT TIT TIT 

I I I M . í l t l A 

á l t a l á n o s | ] Í 2 f O S Í f Ó részvénytársaság 
Í t é s z í é n y t ó k e tiOOOOOO korona. 

E l n ö k : Gróf K Á R O L Y I IMRE . 

Igazgat'.s&gi kiküldött. A választmány elnöke: 

Báró F E J E R V Á R Y I M R E G r ó f T ISZA K Á L M Á N . 

A társaság kartellen k i v ü l áll. 

Elfogad: 
tűz-, 
élet-, 

baleset-, 
szavatossági-, 

betörés-, 
üveg-, o 

jég- és 
állat-

biztosításokat <lüff«ész ellen lt* 
O L C S O DI JAK és E L Ő N Y Ö S F E L T É T E L E K M E L L E T T . 

Helybel i f ő ü gynök s ég : 

Szentesi Mezőgazdasági ipar es Kereskedelmi Bank R,-Társaságnál 
hol m i n d e n n e m ű kö lcsönügy le tek a l ege lőnyösebben bónyo-

l i l ta tnak le. 



ar*c.^ i isPif 5 oloal. 

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 petefeszek, gyulla-
dások, mellhurut, medencebefi 
sejiszövetlob es izzadmanyoknál. 

Ivógyógymód alakjában 

idült gyomorbántalmaknal, makacs 
szekrekedesnei, roaj és epehólyag 
betegseceknel, sárcasag és epe-
k ö v e m ! meglepő gyógyhatás. 
Tükör, kád, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó fürdővendég. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, jutányos éUap-arak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálya, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 201) holdas park. — Május 
l-jétől 10 vonat közlekedik naponta. 
Posta, tavirda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs! 

Prospektust küld az igazgatóság. 

B 

r 

Értesítem 

iáró Harucker-utca 28 

számú újonnan épült 

háznál több rendbeli 

bútorozott szoba, esetleg teljes 

ellátással; valamint egy bolt-

helyiség október 1-től kiadó 

Szentes város polgármesterétől 

3430-1912. sz. 

Hirdetmény. 
Felhivom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 

| 1912 juníus bó 10-ig, az ezen határidő 
I után jelen kező arankát esetenként irtsák 
I ki, mert ha ezen időpontig vagy ese-

tenként az aranka irtást nem teljesí-
tenék, a mutatkozó arankát 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 
óhajtják felhívottak, ez iránt forduljai 
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdaság-
tanácsnokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr . Má t é f f y Fe r en c 
polgármester. 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
szuper foszfát tartalmaz, 

augusztusi és szeptemberi szállításra 
gyári árban előjegyezhető S A R K A D Y 
N A G Y F E R E N C kereskedőnél. 

kik szak-

má jukban Asztalos-segédek, 
teljes képzettséggel bírnak, á l landó 

alkalmazást nyerhetnek L o r a S S L a j O S asz-

talos-mesternél : Sáfrány Mihály-ulca 

46. szám alatt. 

Föld-eladás* 
130 hold pankotai szántó és kaczáló 
föl kedvező fizetési feltétel mellett, 
örökáron eladó. Egyezséget lehet kötni 
Benko Józseffel, Kisgórgős-utc \ 2 V sz. 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni , hogy réz- és vas-

butor-gváramat Aradon , József fo-

herceg-ut 11. sz. és Karol ina-utcai 

s a rokházba he lyeztem át, ahol 

réz-vasbutorohat 
a legegyszerűbbtő l a legmodernebb 

k iv i te lben keszitek. 

R a k t á r o n tar tok rézágyakat , 

mosdóasz tu loka t és é j jeü szekré-

nyeket m á r v á n y luppui, ioi l letteket 

ruhafogasokat és karn isokat ét 

m inden fé le rézárukat , vasbu toro-

kat, sodrony-ágybetéteket es kocsi-

üléseket. gyermekágya t és gver-

mekkocs ika t , kerti berendezéseket 

tűzmentes pénzszekrényeket , rugó-

kat és r uganyos árukat és külön-

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- es vasbutor gyáros. 

: Leg j obb : 

cserépkályhát és 
tohapélitüzhelyst 

jflAzura Vilmos 
készit, vasú tá l l omássa l szemben 

E i s l e r LajOS fűszer és csemege üzle-
tébe 

egy ügyes fiú tanúlónak 
felvétetik. 

Eladó fold. 
, Burkus János Ecseren levő 17 hold here, 

35 hold legelő, 68 hold szántóföld mely 
egy tagban 120 hold — haszonbérbe 
kiadó, esetleg a 68 hold szántó föld fe-
les használatra is kiadó. — Értekezni 
lehet: II. ker., Széchenyi-útca 21. szám 

alatt — a tulajdonossal. 5 — 1 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24 a szánni telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség és megrendelőim szíves tudo-
mására hozni, hogv az ezelőtt IV. kerület V a s s-u t c a 2. s z á m a l a t t volt 

megnagyobbítottam és f. 
évi május 1-én IV-ik Ker, a 1 OK - ni il he I j em el 

Sáfrány fliliály-iilra 4«. ttx. alá 
helyeztem át és úgymint eddig, ezen-

túl is az lesz a törekvé-
erős bútoraimmal szives 
való asztalos-munkákat, 
és lamperizést a lehető 

legjutanvosabb árban 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 legjutánvosabban 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- ¡ / u i y ^ n l i n A a i i m i volt szüksége, Budapestről és 

a s a j á t házamban 
(Nyíri-közén lejövet) 
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást 

dig — ha j é f t t t ^ e k r e i i y r e más nagyobb vidéki városok-

nvosabh árért készítek javításokat és átalakításokat. 

A nagvérdemű közönség eddigi I j t f f c V i l V ^ l i l l f i á l t t 
bizalmát megköszönve és azt továbbra ma%w m mwnn • 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel épület-, bútor-és jégszekrény-asztalos. 

Már az ez idő szerint általam készített jégszekrény 

hető IV. ker. Soós-utca —. szám alatt S i p o s I s t v á n mészárosnál. 

megtekint-



6. oldal SZENTESI LAP 62. szám. 

Szenles város tanácsától. 

6021-1912. sz. _ _ 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A Szentes város által épitendő pol-

gári leányiskola építő ipari munkáinak 
elkészítésére és szántására a következő 
feltételek mellett zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik, 

1. Az árlejtésben részt vehetnek 
mindazon hazai építőmesterek, vagy 
szakértő iparosok, kik üzletük gyakor-
lására hatósági engedélylyel birnak. 

2. A teljesítendő munkák és szál-
lítások előirányzati összegei és bánat-
pénzei a kővetkezők: | 

Munkaneme: Bánatp. Elöirányz. 

I. Föld, kőmives elhelyező 
munkák 365'» K. 732.48 K. 

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

zoló munkák 850 » » 
IX. Üveges munkák 130 » 2722 » 
X. Szobrász munkák 100 » 1960 » 
XI Padozati munkák 170 » 3474 » 
X'I. Kőpadozati munkák 190 » 3780 « 
XIH. Linóleum burkolási 

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

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

4. Ajánlatok ugy az összes, mint 
az egyes munkanemekre külön-külön 
is tehetők, a város azonban fentartja 
magának a joí>ot, hogy az ajánlatok kö-
zül szabadon választhasson. 

5. Csakis azon ajánlatok fognak fi- | 
gyelemhe vétetni, melyek a dijlalanul 
kiszolgáltatandó eredeli ajánlati iveken j 
nyújtatnak be. 

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

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

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

8. Ajánlattevők tartoznak ajánlati 
munkájuknak a 2 pont szerint meg-
felelő bánatpénzt Szentes város házi-
pénztáránál készpénzben vagv óvadék-
képes értékpapírban az ajánlat benyúj-
tása előtt letenni, s az erről szóló ere- * 
deti letéti nyugtát az ajanlathoz 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 
határidőjegyzék, ajánlati iv és szerződés 
minták, általános és részletes vállalati 
feltételek Szentes varos, főjegyzői hiva-
talaban 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 hazai ipar vé-
delmét, a hazai munkaerők alkalmazá-
sát kívánják biztosítani: a pályázóknak 
külön is figyelmében ajánltatnak. 

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

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Eladó föld 
Ozv. P a r d i Sándornénak Fábián Sebes-

tyéni 75 hold földje örök áron eladó. 

Értekezni lehet a helyszínen, vagy va-

sárnaponként II. kerület Széchenyi-utca 

37. szám alatti háznál. 

i\agy Parti-vétel folytán 
' bámulatos olcsó árért árusít 

NflBY ENGELM9NN ÜLBERT 
Libwert-ház, Vásárhelyi-utca 8. sz. főszer- , rőfös és rövidáru kereskedő = 

Karton, Festő, Kanavász, Vászon, már 30 fillértől 

Selyem-vászon minden színben és sárga mintával 

50 fillér. Vászonzsebkundő, sziniartó 12 drb 2 ko-

rona. Tiszta gyapjudelín 1 kor. féldelin 40 fillér. 

Epp ugy a fűszeráruk is olcsóbbak,! 

P e t r o l e u m 3« f i l l é r . = = Z Z = = Z : 
Feli ér cukor I Bt I íSlIér. 

j Mindenféle termény állandó napi áréit kapható!! 

BÚTOROK 
Hálók, ebédlök, ur i szobák, s z a -
lonok, teljes szá l loda , kávéház, 
vendéglő és kas té lybarendezések, 
va s - és rézbutorok, szőnyegek, 
függönyök, cs i l lárok és zongorák 
számíttatnak bárhova 

| készpénzért vagy r e n d k í v ü l i 

• előnyős fizetési feltételekkel 

Di szes nagy butoralbum ) korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
tákkal d í jmentesen bárhova megy. 

— — — M mmm 

Modern Lakberendezesi Vállalat 
Budapest, IV., Gerloczy-utca 7. szám 

(központi városház mellettj. 

Értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy íiszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Ilarucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajáiöriésü lisztet, árpát, kor-
pát, kukoricát és csirkének való darát 
bármely mennyiségben pontos kiszól-
gálás melleit "árusítok és kenyérgyári 
Ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 
1. ker. Kurcaparti utca 27. számá ház 
kedvező fizetesi feltételek mellett eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

l i i i u i ó 

a Tóth József-utca 17. szám ulatti ház 

Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

Olcsó Kölcsön! 

Eladó föld 
Váradi Anlal Eperjes 19. szám alatti 35 
hold szántó földje a rajta levő gazda-
sági épületekkel együtt elad6, esetleg 

kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 

Nyomatott Vajda Halint L'tóda könyvnyomdájában Szentes 

Aki drága kamatú kölcsönét 4 1 k a -
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró H «rucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőr-
laktanya mellett, ahol ugv jég , mint 
türhi/tositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

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




