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Előfizetési árak : 

Helyben: egész évre 8 K 
!élévre4K, negyedévre 2K 

Vidéken : egész évre 12K 
félévre 6 K, 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 érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A legnagyobb föladat. 
Szentes ma elszigetelten egyma- | 

gában áll azon a területen, amelynek 

természetes metropolisa volna s bár 

vasúti csomópont, a négyfelől össze-

gelő vasutvonalak nem jelentenek olyan 

előnyöket a városra nézve, aminőket 

egy nagyforga'mu csomópontnak, je-

lenteni kellene. A szomszédos Oros-

háza, a falu — jelentősen előtte all 

Szentesnek, mert azok a vasutvonalak, 

amelyek ott összefutnak a környék 

apróbb községeit mind oda vonják 

Orosházához, mig a mi vasutaink ne-

künk jóformán semmit sem hoznak. 

Ez a szomorú, de elvitázhataüan 

igazság vezeti be a legmegfelelőbben 

azt a fejtegetésemet, amelyben a vá-

ros legnagyobb, legfontosabb s talán 

legsürgősebb feladatáról ákarok be-

szélni. Mert ugyan tény az, hogy egy 

város mindaddig, amig a legfontosabb 

belső szükségleteit ki nem elégítette, 

nagyobb konczepczióju kifelé gravitáló 

politikát meg nem alapozhat és nem 

folytathat; de az eddigi eredmények 

után, számítva azokkal a nagy mu-

lasztásokkal, amelyek eleinket terhe-

lik — támaszkodva a kedvező föld-

rajzi fekvésben kinálkózó előnyökre, 

kétszeresen fontos és sürgős feladat az, 

hogy a jövendő fejlődés, előrehaladás 

érdekéből a város központtá, metro-

polissá való kiépítését előmozdítsuk. 

Ennek pedig egyetlen módja van: 

magunkhoz kötni a környék mind 

ama községeit, amelyek fekvésüknél 

fogva a maguk központját Szentesben 

lelhetik föl s ide bilincselni azokat a 

határrészeket, amelyek bár Szenteshez 

tartoznak, de amelyek a közlekedési 

mizériák következtében terményeiket 

s kénytelenek idegenben értékesíteni. 

£ t a e v i t e * j ö v ő j e . 

Röviden és világosan kifejezve 

azt, ¡amit e sorok között kifejezés 

juttatok, arról van szó, hogy Szentes 

városa a Tisza zugot, ezt a világtló 

elzárt szomszédos vidékét é3 a város 

északi határrészét egészen szarvasig 

vasúti vonallal kössük városunkhoz. 

A »Szentesi Lap« hasábjain nem 

elősször bészélünk erről a dologról, 

talán nem is utoljára, mert mindad-

dig harcolunk ennek az eszmének 

megvalósulásáért', tunig abból tényle-

ges valóság nem lesz, amig az át nem 

megy a köztudatba. 

Ha van városi érdek, amelynek 

valóra váltásáért kezet kézbetéve és 

vállvetve kellene harcolni mindenki-

nek Szentesen, ugy ennek a két va-

| suti vonalnak kiépítése olyan városi 

' érdek. Eltörpül mellette minden más 

érdek — pedig tudom nagyon jól, 

hogy számos és nagyfontosságú vá-

rosi érdek van — de háttérbe szorul, 

mert minden város fejlődése, magának 

a városias külszinezetnek kialakulása, 

amely egyszersmint az ipar és keres-

kedelem föllendülését is jelenti — 

^ csak ugy van biztosítva, ha a város 

központja, uralkodó empóriuma vi-

dékének. A magára utalt város fej-

lődése mesterkélt, kényszeredett, mert 

hiányzik belőle nmga az igazi for-

rongó élet 

Én csak arra mulatok rá, hogy 

a mi piacunk valósággal házipiac. 

Csak az van rajta, amit magunk ter-

melünk. Iparunk és keraskedelmünk 

kizárólag magunknak szól s belőlünk 

tengetik, igazi fellendülést nem tud 

venni, mert nincsen hol elhelyezni 

semmit, csak kizárólag Szentesen. Ez 

tény. Elvitathatlan igazság. 

Tessék most ezzel szemben állí-

tani azt, ha Szentes nemcsak magá-

nak van, mint ma, hanem idehozza 

terményeit értékesíteni az a környék, 

amelynek természetes központja ugy 

s Szentes volna, ha a mi iparunk és 

kereskedelmünk a vidék községeiben 

talál piacot, ha a vasút nem csupán 

visz mindent, de hoz is Szentesre és 

hoz Szentesnek — mekkora fellendü-

lést jelent az iparunkra, kereskedel-

münkre és mit jelent Szentesnek 

magának. 

E kérdés felett nem szabad többé 

soha napirendre térni. Ezt a kérdést-

felszinen kell tartani s a megvalósu-

lás felé vinni. 

Szentes város egész jövendője 

ugy szólván azon nyugszik, vajon 

lesz-e ebből a vasutból valami. Az 

áldozattól, amelyet meg kell hozni 

megijedni nem szabad. Nem szabad 

elfelejtenünk azt. hogy soha sem 

azok a százezrek és milliók a terhe-

sek, amelyek okszerű befektetésben 

nyernek elhelyezést, hanem terhe-

sek azok a százezrek és milliók, 

amelyeket a kellő időben elmulasz-

tott a város, azok a milliók és 

százezrek, ametyeket a mi mulasz-

tásunk miatt s a mi rovásunkra 

mások fektetnek be. 

Itt van a Tirza-zug. A szomszé-

dos Csongrád, amely ma már legve-

szedelmesebben halad előre s idestova 

talán tul is fog szárnyalni a maga 

enyészően kicsiny anyagi ereje dacára 

már mozog a Tisza-zug bekötése Jér-

dekében s minden komoly gondol-

kozó észreveheti, hogy abban a pilla-

natban, amint a Tisza-zugfelé Csong-

rádról megindultak a vasutak Szentes 
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jövendő igazi kiépülése és fejlődése 

felett megcsendült a halálharang, ma-

radunk annak, ami ma vagyunk: el-

szigetelt, magára hagyott hely, amely 

önmagából és önmagának él. 

Nagy hiba, vétkes mulasztás 

volna fölnem ismerni a helyzet ki-

válóan fontos voltát, ránem ismerni 

a legelső rangú feladatra és ölbedu-

gott kézzel nézni még ma is, hogy 

miként nőnek a nyakunkra a váro-

sok, most amidőn szomorúan kell 

látnunk azt, hogy a legutóbbi tizesz-

tendő alatt épen husz város szárnyalt 

tul bennünket s ma már nem tarto-

zunk a nagy magyar városok közé, 

hanem szerényen meghuzódunk a 

harmadranguak sorában, de ott sem 

az eisőhelyen. 

Ha komolyan kivanunk foglal-

kozni jövendőnk ápolásával, most 

kell vállvetett erővel munkához kez-

deni. Ma még semmi sem késő. de ki 

tudja a holnap nem jelenti-e azt, hogy 

elkéstünk. 

És a késedelem pedig megpecsé-

teli a jövendőt egészen. 

Hazánk és a 

külföld. 
idegenek vagyunk mi magyarok 

a vén Európában, dacára annak, hogy 

immár ezer esztendőt meghaladó idők 

óta vagyunk ebben az országban a 

hódítás jogán, a mint az összes ál-

lamszervezetek mint jogalakító tényen 

gyökereztek meg mellettünk, mögöt-

tünk és utánunk. De a kevert fajú 

Európa még mindig áskálódik ellenünk 

és holmi Cicely Corbett néven neve-

vezett feministák el merik szavalni 

nekünk, hogy ő ugy volt informálva, 

mintha a Kárpátoktól az Adriáig va-

lami vadtörzs tartaná megszállva ezt 

a szép területet. 

Az az angol feminista tulajdon-

képen csak az igazat mondotta — 

legalább az ő információi szerint. 

Ezek az információk pedig táplálkoz-

nak a napisajtónak a közleményeiből, 

melyek tagadhatatlan rosszakarattal ezt 

az országot hol fumigálják, hol pedig 

gonoszindulatu közleményeikkel ugy 

tüntetik fel, mintha itt az európai 

polgárosodás tanyáját még nem ver-

hette fel. 

Pedig ezt a tanyát mielőbb meg-

csináltuk magunknak, mint a Cicely 

Corbett nagy és világbíró nemzete: 

az Angol. A mikor Dickens a közis-

mert Boz az angolszász társadalmat 

az irói vénából fakadó erős megfigye-

léssel és a guny hatalmas fegyvereivel 

mint a brutalitás rablófészkeit ostro-

molta, akkor már nálunk megvolt a 

müveit középosztály, a melynek ere-

jéből fakadt a mai magyar társadalom, 

az a társadalom, amelynek minden 

nemzetalkotó erősségeit épen most 

pusztítják nálunk azzal, hogy fölébe 

akarják helyezni a milliomosokat, az 

intellektulellenek azt degenerációra 

hajlandó csoportját, a mely megtagad 

mindent ennek az országnak az or-

szágot alkotó, nemzetet fenntartó ge-

rincétől a magyarságtói. 

Hát bizony szomorú dolog, hogy 

nálunk egy-egy feminista, vagy nem-

zetközi szociáiista azzal arathat tap-

sokat, hogy kijelenti, hogy csa-

lódott a mi feltételezett barbár mi-

voltunkban. A mélyentisztelt nyugodt 

európai nemzetek generált, avagy de-

negerált képviselői, a kik tele vannak 

minden szociológiai tudománnyal, de 

ELSŐ SZENTESI KEHYÉR6YÁB R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
i 4 o r | » i i 

elsőrendű, jónunóségü méter-

mázsánként 18 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 18 k 60 f-

Szeme* tengeri és 
árpa valamint darák 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Lisztek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

Párkorpa 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár f U 

hiányzik bennük a történelemnek 

minden szociológiai tudománnyal, de 

hiányzik bennük a történelemnek 

ezeket a megbélyegző vizitkártyákat 

leadják nálunk, a nélkül, hogy alapos 

kioktatásban részesülnénk, hogy ilyen 

hangon ezzel az országgal ma be-

szélni nem lehet, de nem lehetett 

még száz esztendővel ezelőtt sem. 

Mert ha ugyan elvoltunk maradva 

iparban, kereskedelemben, a magunk 

javának az értékesítésben, de ez az 

ország soha nem állott műveltség te-

kintetében alatta az általános európai 

szintnek. Mindenben prukáltunk any-

nyit népességi számarányunktól be-

becsületes számítással várni lehetett. 

Es e mellett kétkézre fogott karddal,' 

buzogánnyal védelmeztük a bennünk 

ket most galádul megrágalmazó Kö-

zép Európát a kereszténységet és a 

nyugati kulturát végveszedelemmel fe-

nyegető tatár és török ellen. 

Hogy a Cicely Corbettek, kegyes 

leereszkedéssel, az orfeum-dívák trá-

gár nótáikba szőtt magyar szavaikkal 

az artisták pedig egy-egy háromszínű 

lobogó meglengelésével a mi magyar 

közönséget lekötelezik, annak az oka 

abban van, hogy sohasem igyekeztünk 

elfogallni helyünket, a mely bennünket 

a nemzetek koncertjében jogosan meg-

illetett volna. 

Soha sem volt a magyarnak 

propagandája a külföldön. Mig az apró 

Balkán államok, a velük egy követ 

fújó magyarországi nemzetiségek foly-

ton tudtak arról gondoskodni, hogy a 

maguk nagyratermettsége, az ő elnyo-

möttságuk a magyar nemzet lekicsi-

nylésével, ennek az országnak a 

megrágalmazásával állittassék a kül-

föld elé, addig mi ezekkel a kérdések-

kel nem törődtünk. Ha annak az ener-

giának csak a kis százalékát mozgó-

sítottuk volna a külföldre, a mivel 

bent a jómagyarok egymás ellen har-

coltak évtizedek óta és tették egy-

mást tönkre a magyar előtt, akkor 

bizonyára nem jönnének ide a femi-

nisták azzal a nagy felfedezéssel, ime 

Magyarország mégsem a vadak ta-

nyája. 

Minél nagyobb lesz az országok 

általános kulturája, annál nagyobb 

kérdés lesz Magyarországnak az, hogy 

a művelt külföld előtt az represen-

tálja, a minek kell lennie, a müveit 

és * az európai államok koncertjébe 

kultúrájánál fogva beillő országot. Ezt 

a helyzetet meg kell teremteni nagy 
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nemzeti érdekből, mert hiába van ne-

künk milliárdos költségvetésünk, fej-

lett irodalmunk, virágzó közgazdasá-

gunk, ezeknek csak ekkor van érté-

kük kifelé és hatásuk a nemzetközi 

helyzetükre, politikailag és gazdasá-

gilag, ha a külföld ezt rólunk el is 

ismeri. 

HÍREK 
Mikor haza jöttél . . . 

A szürke felhő eloszlott az égről, 

Virágba borult minden száraz ág, 

Dalitól hangos lett a néma liget, 

Naptól ragyogó az egész világ: 

Mikor haza jöttél! 

A szivem tele lett ujjongó dallal 

S mind szerettem volna elmondani 

[néked, 

Rajongó, hivő, vágvó szeretettel! 

És szólni meg nem tudtam egv szót se* 

Mikor haza jöttél! 

Borult az ég ; felhő takarta el 

A nap fényes, ragyogó sugarát, 

A virágok elvesztették szinüket 

S üres lett nékem az egész világ: 

Mikor visszamentéll 

A fájdalomtól kicsordult a könnyem 

S annak fátyolán keresztül csak néztem 

Ezt az üres, sivár, rossz világot, 

Amit akkor itt hagytál Te nékem 

Mikor visszamentél. 

Kőteleky Nagy Lajos 

•> — 

Haszonbérbe adják a 
csordajárást. 

Kalpagos tanácsnok javaslata. 

Hat esztendő óta évről-évre ismé-

telten foglalkozott a »Szentesi Lap« az-

zal az eszmével, hogy a város a csor-

dajárásokat szüntesse meg, miután azok 

semmi értékes és gyakorlati célt nem 

szolgálnak s a városnak jelentékenyen 

több jövedelmet hozna a csordajárási 

földek haszonbérbeadása. Legutóbb, mos-

tani cikk sorozatunkban azt az eszmét 

vette föl lapunk szerkesztője, hogyha 

már egyenlőre az egész csordajárás 

megszüntetése nem is történik meg, 

legalább a fölösleges területet adja a vá-

ros haszonbérbe. 

Most Kalpagos Szabó Imre gazda-

sági tanácsnok előterjesztést tett a ta-

nácshoz, amelyben azt javasolja, hogy 

az alsócsordajárásból 500 kisholdat egy 

holdas parcellákban még a folyó évben 

adjon haszonbérbe a város s igy 650 

holdnyi terület megmaradjon még csor-

dajárásnak, ami megfelel a csordajárás-' 

ra kiváltott tehenek számának. 

A gazdasági tanácsnok javaslata J 

részletesen ismerteti azokat a körül-, 

ményeket, amelyek javaslatát indokolta j 

és a város szempontjából feltétlenül 

szükségesnek mutatják. A javaslat, a 

mely a legközelebbi közgyűlés elé ke- j 

rül, hihetetően határozattá emelkedik s 

a mai állapotokhoz viszonyitva, föltét-

lenül azt fogja jelenteni, hogy legalább 

25.000 koronával emelkedik a csorda-

| járások bevétele. 

A magunk részéről legieljesebb 

örömmel üdvözöljük a gazdasági tanács-

nok javaslatát, amely nagy lépést jelent 

a lapunk által hirdetett eszme teljes 

I megvalósítása felé. 

— Törvényszék Szentes. Hihetet-

lenül hangzik ez a hir s a legteljesebb 

I föntartással adjuk közre. Arról van 

ugyanis szó, hogy S z é k e l y Ferenc | 

igazságügyminiszter az ősz folyamán 1 

törvényjavaslatot terjeszt be a polgári | 

perrendtartás életbeléptetése folytan 

szükségessé való uj kir. törvényszékek | 

és járásbíróságok felállításáról. A tör-

vényjavaslat szerint állítólag Szentes is 

kap törvényszéket. Mint jeleztük teljes 

, fentartással közöljük a hírt, mert an-

nak valóságáról meggyőződni nem áll I 

módunkban, de kívánatosnak tartanók, 

ha a város képviselőtestülete foglalkoz-

nék ezzel a kérdéssel sürgősen s min-

| den lehetőt megtenne illetékes helyen ' 

aziránt, hogy Szentes csakugyan kapjon 

törvényszéket. 

— Drága a fuvar. Nem olcsó mu- . 

| latság az adóvégrehajtás, mert a zálog-

hordással felmerülő fuvar költségeket is 

az adóhátralékosnak kell megfizetni. — 1 

Akinek a holmiját a jövőhéten kezdődő ' 

végrehajtás során megszellőztetik, bi- j 

zony drágán fogja azt megfizetni, mert : 

az adóhivatal napi 14 koronájával ; fo- ! 

gadott fel e célra 12 kocsit. — Jó lesz j 

tehát a héten 16-ig, péntek délután 5 

óráig fizetni, mert azután már kocsival 

mennek a porcióért. 

— Halálozás. Részvéttel vettük a 

gyászjelentést, amely városunk egyik 

nagy és előkelő családjának mély gyá-

szát jelenti. Kristó Nagy lmréné szöl 
1 Rácz Juliánná halt meg hosszú szen-

vedés után pénteken, hajnalban. A gyá-

szoló család ezt a gyászjelentést adta ki : j 

Alólirottak mélyen megszomorodott sziv- i 

vei tudtjuk ugv a magunk, valamint az • 

összes rokonság nevében is a feledhe- ! 

tetlen jó feleség, szerető éde?anya, \ 

nagyanya, dédanya és testvér Kristó j 

Nagy lmréné szül. Rácz Juliánnának f-, 

hó 9-én éjjeli 5 órakor hosszú és suly- | 

' lyos szenvedés után életének 70-ik, bol-

dog házasságának 53-ik évében történt 

gyászos elhunytát. A boldogult hült te- \ 

teteme folyó 11-én, vasárnap délelőtt 10 

órakor fog a ref. egyház szertatása sze-

| rinl az I. ker. Klauzál-utca 18 számú | 

gyászháztól a középtemetőben levő csa-

ládi sírboltba örök nyugalomra helyez-

tetni. Szentesen, 1912. augusztus hó 9. 

Áldás és béke lengjen porai felett. 

— A gazdasági cselédek szolgá-
lata. Eddig az volt a szokás, hogy egy 

gazdasági cseléd minden felmondás nél-

kül ott hagyta a gazdáját, karhatalom-

mal visszalehetett vinni és kellett neki 

szolgálnia tovább. Most a földmivelés-

ügyi miniszter változtatott ezen azj iga-

zán tarthatatlan helyzeten, az alispáu-

hoz érkezett leiratban, kimondja ugy, 

hogy ha valamelyik szolgát karhata-

lommal visszavisznek, de az nem akar 

tovább szolgálni, akkor el kell bocsá-

tani, viszatarlani nem szabad. 

— Öngyilkosság. Bodnár József 

Cigány-sor 24. szám alatti lakos tegnap 

egy óra tájban felakasztotta magát a 

sertésólba. Mire tettét észrevették már 

meghalt. Tettének oka ismeretlen. 

— Kinevezés. A polgármester Kátai 

Pál Imre vámszedőt a vásártéri mázsa-

kezelőjévé, Rágyánszki Sándor helyettes 

mázsakezelőt pedig váuiszedővé ne-

vezte ki. 

— A csendőrség kérése. A csen-

dőrparancsnokság az iránt kereste meg 

a várost, hogy céllövészethez megfelelő 

helyet jetöjön ki. 

— Amerikai sport cirkusz. Len-

gyel Gyula kiváló amerikai sport cir-

kusza jött városunkba pár heti itt tar-

tózkodásra. A társulat, amely a legki-

válóbb erőkből áll, tegnapi megnyitó elő-

adásán olyan műsort adott, amelyhez 

hasonlót régen nem látott a szentesi 

publikum. Elsőrendű, erőkből áll a tár-

sulat s aki igazán, kellemesen akar el-

tölteni egy estét az föltétlenül keresse 

föl a cirkuszt. Mákét előadás lesz. Egyik 

délután 5 órakor mérsékelt helyárak-

ka!, a második este háromnegyed 9 

órakor. 

Anyakönyvi kivonat. 
- 1912 aug. 4—11-ig — 

Születtek : Dezső Lidia, Kátai Pál 

Franciska, Karikó Tóth Lajos, Turi Nagy 

János, Varga Imre, Szűcs Ferenc, Taj-

nai Imre, Péter Sándor, Juhász Szabó 

Sándor, Gáspár János, Vági Sándor, 

Páhi Lajos, Varga Katalin, Sarkadi Má-

ria, Török Imre, Molnár Berta, Biró Sán-

dor. Antal Erzsébet, Pardi Klára, Szabó 

Eszter, Halász Szabó Rozalia, Cakó Má-

ria, Szőke Ferenc. 

Eljegyzés : Elek István Dékány Esz-

ter, Bartus István Sipos Erzsébet, Né-

met Lajos Czuczi Mária. 

Házasságot kötöttek: Hermann Ist-

ván Bonczos Irénnel. 

Elhaltak: ¡Pataki Anna 23 napos, 

Paksi Judit 88 éves, Pászti József 4 hó-

napos, Novioszki Juliánná 15 hónapos, 

Zsarkó Kuti Mihály 79 éves, Négyesi 

János 2 hónapos, Áfra Juliánná 6 hó-

napos, Kormány Erzsébet 4 hónapos1 
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Nagy Lidia 76 éves, Mulat Sándor 11 

éves, Sajtós Terézia 25 éves, Fardi Klára 

1 napos, Tőrök Imre 4 napos, Rácz 

Juliánná 70 éves. 

Kiadja: , 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Üzemvezető kerestetik 
»Alföldi nagv városban nagy for- | 

galmu kenyérgyárhoz megbízható, tel-
tétlenül józan életű, tanult pékmester 
párszáz korona óvadékkal mint üzem-
vezető kerestetik.« — Ajánlatok »Ke-
nyérgyár« jelige alatt bizonyítvány ma- . 
sola tokkal e lap kiadóhivatal továbbit. 

Pozderka Péternek 
Kistőkéa 40 hold földje taoyaépületek- , 

kel osztályozás miatt eladó, , 

2902—1912. sz. 

Hirdetmény. 
Az 1894. évi XII. t.-c. 51. §-a értel-

mében minden birtokos köteles a szerb- ; 

tövist és egyéb gyomokat birtoka egész 
területén irtani. . 

Ennélfogva fethivoiu a töldtulajdo-
nosokat és bérlőket, hogy birtokuk és 
bérletük egész területén és a mesgyé- 1 

ken a szerb-, gilice- és szamaétövist és 
egyéb kárékonv gyomokat egész éven 
át állandóan irtsák. 

Azok, kik az irtást elmulasztják a 
törvény 9 b. §-a érteimé-ben 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek, 
ezen felül az inast a hatóság fogja költ-
ségükön teljesíteni. 

Szentes, 1912 március 29 

Dr. Mátéffy Ferenc , 
polgármester. 

gyógyfürdő 
téli és nyári gyógyhely 
Nagyvárad mellett. 
Európa leggazdagabb forró kénes hő-
forrása. Viz hőfoka 50° Celzius. 

Gyógyjavallat fürdő alakjában 

ŰSUZ (reuma) es köszvény ellen. 
Női betegségeknél 

idült méh és petefeszek, gyulla-
dások, mehhurut, medencebe i 
sejlszóvetloD es izzadmanyoknal, 

Ivogyógymód alakjában 

idült gjfomorbantalinaknál, makacs 
szekrekedésnel, máj es epeholyag 
betegségeknél. sargaság es epe-
kö/eknei meglepd gyogyhatas, 
Tükör, kad, mór, szénsav- és 
iszapfürdők. 

1908-ban 8600 állandó furdövendeg. 
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 
250 kényelmes lakószoba, kitűnő ven-
déglők, "jutányos étlap-arak. Állandó 
cigányzene, vasárnaponként katona-
zene, tennispálva, gondozott sétautak, 
fenyőerdő, 20u"holdas park. — Május 
1-jétői 16 vonat közlekedik naponta. 
Posta, távírda és interurbán telefon. 

Curtaxe és zenedij nincs ! 
Prospektust küld az igazgatóság. 

Szentes város polgármesterétől 

3430-1912. sz. 

Hirdetmény* 
Felhívom miudazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó 10-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 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 
amennyibeu azonban a szakszerű ir-
tásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajtják felhívottak, ez iránt fordulja-
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdaság-
tanácsaokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Eladó föld. 
Burkus János Ecseren levő 17 hold here 
35 hold legelő, 68 hold szántóföld mely 
egy tagban 120 hold — haszoubérbe 
kiadó, esetleg a 68 hold szántó föld fe-
les használatra is kiadó. — Értekezni 
lehet : IL ker., Széchenyi-ütca 21. szám 

alatt — a tulajdonossal. 5—1 

Árverési hirdetmeny. 
Alólirott kózhirré teszem, hogy a zár-

gondnoki kezelésem alatt álló és özv. 
ifj. Piti Pálné szül. Lévai Terézia szen-
tesi iakos haszonélvezetében 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 
Vegh Sándor birói végrehajtó köz-
benjöttével a szentesi kir. járásbíróság-
nál, nevezett hivatalos helyiségéhen 
megtartandó nvilvános birói árverésen 
haszonbérbe kia'dom, az ingatlanért legtöb-
bet Ígérőnek, aki köteles lesz a haszon-
bén összeg felét azonnal letenni, má-
sik felét pedig 1913. évi ápril. hó 24. 
napján kezeimhez kifizetni. 

Füsti Molnár Sándor 
zárgondnok. 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 

szuper foszfát tartalmaz, 

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

Szentes város katonaügyvezetójétól. 

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 benivójegyet 
kaptak, és az 1900, 1901. évben soroz-
tattak be, behivójegyüket a városi ka-
tonaügyvezetői hivatalba haladéktalanul 
hozzák vissza, mertbevonulniok 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. 

Bugyi Antal , 
h. polgármester. 

Eladó porta. 
A Nagygörgősűtcára nyúló 

portából — melyben amerikai vad-
alanyba oltott finom fajszölö v a ~ n ~ ^ 
2—300 nszgöl eladó. Értekez-

hetni a ,.Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

Van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, hogy réz- és vas-
butor-gyáramat Aradon, József fő-
herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 
sarokházba helyeztem át, ahol 

PÓZ- uasbutopohat 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 
kivitelben készítek. ' 

Raktáron tartok rézágyakat, 
mosdóasztalokat és éjjeli szekré-
nyeket márványlappal, toilletteket, 
ruhafogasokat és karnisokat és 
mindenféle rézárukat, vasbutoro-
kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-
üléseket, gyermekágyat és gyer-
mekkocsikai, kerti berendezéseket, 
tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-
kat és ruganyos árukat és külön-
legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek. 

Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros 

HÉVJEGYEK és igen ízléses lakodalm 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron Készülnek 

Vajda B. utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bérház. 
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Szentes város katonaügyosztályától. 

721/k. ü. 1912. szám. 

H Í B 9 « l e i v t i é u y # 

AZ 1891. 1890 és 1889. évben szüle-
tett állitáskötelesek fősorozása a folyó 
évi szeptember hó 12, 13, 14. napjain 
fog megtartatni és pedig az 1891. évben 
született hadkötelesek (I. koroszt.) ré-
szére szeptember 12. 1890. évben (II. 
koroszt.) részére szeptember 13 1889. 
évben született hadkötelesek (III. koroszt) 
részére szeptember 14-én. 

Az izraelita állitáskötelesek a zsidó 
ünnepekre való tekintettel a sorozás 
harmadik napján szeptember 14-én is 
megjelenhetnek. 

Azon apák, kik fiaikat mint csa-
ládfenntartót póttartalékba akarják he-
lyeztetni, azon napon kerülnek orvosi 
vizsgálatra, amikor fiaik. 

Az önként belépni kivánó ifjak a 
fősorozás utolsó napján, szeptember 14-
én vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségö, de Szentesen j 
tartózkodó állitáskötelesek, kik itteni j 
soroztatásukat kérték, s erre engedélyt j 
kaptak, vagy azon mezei munkával fog- 1 

lalkozó 1 és II. koroszt. állitáskötelesek, 
akik nem kérelmezték soroztatásuk en-
gedélyezését, a fősorozás utolsó napján j 
(szept. 14-én) kerülnek sor alá. 

Felhívom a sorozás alá kerülő ál- ! 
litásköteleseket, hogy a jelzett napokon 
reggel fél 8 ór?kor pontosan és tisztán 
jelenjenek rneg az uj városháza I. eme-
let 58. sz. a. helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekin-
tetni és szigorúan büntettetni. 

Figyelmeztetem azon állitásköteles 
ifjakat, akiknek akár mint családfentartó 
öröklött mezei ingatlansag tulajdonosa, 
pap, papjelölt a póttartalékba helyezésre 
van igényük, illetőleg a két évi tényle-
ges szolgálali kedvezményre, hogy igé-
nyüket a sorozás előtt jelentsék be, vagy 
legkésőbb a sorozás napján. A póttar-
talékba helyezési igény íegkésőbb ok-
tóber 31-ig jelentendő be. mert külön-
ben a jövő évi fősorozásig az nem tár-
gyaltatik. Egyévi önkéntesek legkésőbb 
a fősorozás napjáig tartoznak igényü-
ket bejelenteni. 

Szentes, 1912. évi aug. hó 3-án. 

Bugyi Antal 
h. polgármester. 

KENYERES IMRE fábiáni 13 számű ta-
nyájára 

tanyást 
keres. — Értekezhetni a helysziuén 

Föfid-clacüás. 
130 hold pankotai szántó és kaszáló 
föl kedvező fizetési feltétel mellett, 
örökáron eladó. Egyezséget lehet kötni 
Benko Józseffel, Kisgörgős-utca 25. sz. 

6171-1912. 

Hirdetmény 
A folyó évi hadgyakorlatok szintere 

északról Szentes, Békéscsaba és Gyula, 
— keletről Kisjenő, Pankota es Lippa, 
délről Temesvár, Nagvkikinda, Tiszahe-
gyes és Tiszaszentmiklós, nyugatról pe-
dig a Tisza folyó által határolt terület 
lesz. 

Felhívom Szentes város közönségét, 
hogy a hadgyakorlatok lefolyása az el-
lenfelek között lévő területen valamint 
az egyes csapatoknál és törzseknél ne 
zavarják, a csapatok átvonulását, ne aka-
dályozzák az átvonuló, úgy a gyakorla-
tozó csapattestek előtt az úttestet sza-
badon hagyják, előlük az akadálytalan 
elvonulás Végett gyalog ép ugy mint 
kocsival kitérjenek. 

Minden nagyobb csoportosulás, a 
mely akadályozná" a gyakorlat zavarta-
lan lefolyását szigorúan tilos 

Az " esetleges tájékoztatásra a he-
lyes útbaigazítás megadandó. 

Elszállásolások közül a hatósági 
közegek rendelkezéseinek mindenki fel-
tétlen engedelmeskedni tartozik. 

A közegészségügy megóvása tekin-
tetéből figyelmeztetem a közönséget,hogy 
minden járványos betegségről^ a ható-
ságnak azonnal jelentés teendő. 

Átvonuló katonáknak tiszta edény-
ben ivóviz szolgáltatandó ki — A rosz 
ivó-vizet szolgáltatandó kútak elzáran-
dók, s »Ivóvízül nem használható« fel-
írással jelölendők meg. 

Általában a legteljesebb rendre, s 
higgadt magatartásra figyelmeztetem a 
közönséget. 

Szentesen, 1912 évi augusztus 8. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

F l a r l r í f n j f j özv . Pardi Sándor-

L l d U U IUIU. n é n a k pabiánsebestyéni 

» * hold tanya földje 
a rajta levő két külön álló gaz-
dasági épülettel szöjös és gyümö lc sös 
kertte l együtt eladó. Értekezni lehet 
vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 
Szentesi református egyháztól/ 

E l a d ó 

a Tóth József-utca 17. szám alatti ház 
Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

líiarln IQIÍQQ K i s g ö r g ö s u l c a 12-
IXIQUU larVflúi Sz. alatti háznál, ke t 
egymásbanfi ló szép nagyszoba, konyha, a 
hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 
29-től kezdve kiadó, értekezni le-
het a Szentesi Lap kiadóhivatalában. 

A JELENKOR LEGJOBB 
eredeti 

Sack Rudolf gyártmányú (tükör) 
aczél ekéi, valamint egyéb talaj-
mivelő eszközei, eredeti Kálmán-
féle szóró és szelelő rostái, Deering-
féle tárcsás boronái, Vestfalia mű-
trágya szórói, úgyszintén szecska-
)A vágó és kukoricza morzsolói )-( 

l e g o l c s ó bban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-
ban Szentes, Kossuth-u(cza 20. sz. 

1. A szentesi református egyház 
ezennel zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdet a felsőpárti városrészben építendő 
templom, lelkészlak és melléképületei-
nek felépítésére. 

A versenytárgyalás a. f. évi augusz-
tus hó 21-éa fog az egyház hivatalos 
helyiségében megtartatni. 

2. Ajánlatok csakis az összes, eset-
leg az asztalos, lakatos, mázoló, üveges 
és berendezési munkákra tehetők a díj-
talanul kiadandó ajánlati íven. 

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

4. Az ajánlati összeg 5%-a (Öt0/®) 
mint bánatpénz készpénzben vagy ova-
dékképes értékpapírban az egyház pénz-
tárába letétbe helyezendő s az erről 
szóló letéti nyugta az ajánlathoz csato-
landó. 

5. Az építés előirányzati összkölt-
sége 119,006 korona 79 fillér. 

6. Az egy koronás bélyeggel ellá-
tandó és lepecsételt ajánlatok »Ajánlat 
a szentesi felsőpárti református templom, 
lelkészlak és mellék részeinek munkáira« 
címen az egy hám főgondnoki hivatalá-
ban a kitűzött határnap d. e. 10 órájáig 
nyújtandók be. 

A feltételnek meg nem felelő, a 
kitűzött határidőn tul érkező, távirati 
uton küldött és utóajánlatok nem vé-
tetnek figyelembe. 

7. A költségvetések, tervezetek, ha-
táridőjegyzék, ajánlati és szerződés-
minta, különleges és pályázati, általá-
nos és részletes feltételek az egyház 
főgondnoki hivatalban, vagy üobovszky 
József Isván tervező és művezető épí-
tész irodájában (Szentes, III. ker. JPáva-
ulca 7. sz. a.) tekinthetők meg s ugyan-
nott meg is szerezhetők. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 
8-ikan. 

Zolnay Károly, 
főgondnok 

Futó Zoltán, 
lelkész-elnök 

Munkások kerestetnek. 
Artézi kút vállalathoz 4 vagy 6 ügyes fia-
tal embert állandó alkalmazásra azonnal 

| felveszek. Budai Bálint kútfuró-mester. 

B 
iáró Harucker-utca 28 

számú újonnan épült 
háznál Löbb rendbeli 

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

: Legjobb: 

cserépkályhát és 
taharéhtüzhelpt 

Maxura Vilmos 
készít, vasútállomással szemben 
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i i i m i n i i 
á l t a l á n o s biztosító részvénytársaság 

KÓMxvéiijIoke OOOOOOO korona* 
E l n ö k : Gró í K Á R O L Y I IMRE. 

A választmány elnöke: 

Gró f TISZA KÁLMÁN. 

Igazgatósági kiküldött: 

Báró F E J E R V Á R Y IMRE 

A táisaság kartellen kivül áll. 

Elfogad: 
tűz-, 
élet-, 

baleset-, 
szavatossági-, 

betörés-, 
üveg-, 

jég- és 
állat-

biztosításokat ilöjcvész ellen is 
O L C S O DIJAK és E L Ő N Y Ö S F E L T É T E L E K MELLETT. 

Helybel i f őügvnökség : 

Szentesi Mezőgazdasági ipar és Kereskedelmi Bank R.-Társaságnál 
hol m i n dennemű kölcsönügyletek a legelőnyösebben bónyo-

l i t tatnak le. 

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

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség és megrendelőim szives tudo-
mására hozni, ho zcy az ezelőtt IV. kerület V a s s-u t ea 2. s z á m a 1 a 11 volt 

a s x t a l o s - i i i i i l i e l y e i i i c t ^ ^ S l ^ v ^ t J : 
S á f r á n y J l i l i á l . T - i i i r a 4 0 . gse, » I á 
a s a j á t házamban I m f * I w M\rwá » k i es úgymint eddig, ezen-
(Nyin-közén lejövet) M M l ^ - i J W D M á W W S m i l 1 tul is az lesz a törekvé-
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal svives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkakat, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolast és lamperizést a lehelő 
legjutányosabb árban készítek. Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. - B o I 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 legjutányosabban vállalok. 

Különösen felhívom a figyelmét a j é g s z e k r é n y t a r t ó közönségnek» 

f - t jégszekrényre ^ ^ ' v S ^ L ^ 
l í r ad f á ; g a . a f i e Sé é k 8 ! , e - most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehető lec'ulá-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat 

Lwvass Lajoü 
épület-, bútor- és jégszekrény-asztalos. 

hetó i v ' k i r w d Ő ? Z e r Í R t á I t ? l a m k é s z i l e l t jégszekrény megtekint-
\ beto IV. ker. Soos-utca szám alatt S i p o s I s t v á n mészárosnál. 

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

Értesítem 
i a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-

üzletemet e hó 5-én. (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajátörlésü lisztet, árpát, kor-
pát, kukoricát és csirkének való 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. 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 '«% 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 
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad Tisztelettel 

I f j , F a z e k a s flntal 
pcrvzKölcsön Közvetítő. 

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

Antal. 

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. 

Itcés kerestetik 
özv. Vinkler Ferencné Dohánysor 1. 
szánni házában levő korcsmájába. Bő-
vebb felvilágosítást ad a tulajdonos 

Csongrádon. 

Hálók, ebédlők, ur iszobak, s z a -
lonok, teljes szá l loda, kávéház, 
vendéglő és kaste lyberendezések, 
vas - es rázbutorok, szőnyegek, 
f ü ^ u y ö k , cs i l lárok és i cngo rák 
szá l l í t tatnak bárhova 

l készpénzért v?gy rendkívüli | 
• előnyős fizetési feltételekkel • 

| D í szes nagy butoralbum i korona. B O 
T e l j e s be r endezé sné l utazó min - I t D 
tákkal d í jmen te sen bárhova megy | 

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

(központi városház mellett). 

Nyomatott Vajda Halint L'tóda könyvnyomdájában Szentes 




