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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

S z e g e d m e g y e é s S i e n t e s * 
A város jövendőjéről irott cikk-

sorozatom nem volna teljes, ha el-

mellőzném Szegedmegye dolgát, ami 

ugyan ma még nincsen, de holnap 

már lehet s ami Szentes város szem-

pontjából, jövendője tekintetéből 

rendkívül fontos és nagy jelentő-

ségű. Aktuállissá teszi írásomat a 

szegedi tanácsnak a kormányhoz a 

közel napokban intézett fölterjesz-

tése, amelynek igen jelentős passzusa 

foglalkozik Szegedmegye kérdésével 

s ami fő. nem Szentes érdekei ellen, 

nem Csongrádvármegye megszünte-

tésére törekedve. 

Ebben a kérdésben mi ránk 

nézve az a fontos, hogy Csongrád 

vármegye földrajzi területéről eltűn-

jék Szeged, mert határozottan azt 

mondhatjuk, hogy minden fontosabb 

kérdésben utunkat állja. Szeged, úgy 

látszik, rájött arra, hogy Csongrád-

vármegye megszüntetése árán me-

gyei székhelyé nem tud lenni s 

most az a törekvése, hogv a Maros 

közelében alakítandó uj vármegyé-

nek legyen székhelyévé. 

Szegednek ezt a törekvését mi 

a legnagyobb rokonszenvvel és a 

legnagyobb örömmel fogadhatjuk ; 

de ugyanekkor erősen rá keli lép-

nünk arra a várospolitikára, amely 

Szentes empóriummá való fejlesz-

tését célozza és szolgálja, hogv ez-

zel segítsük elő Szeged törekvéseit, 

az uj megye kialakulását s a mi 

vármegyénk kikerekitését. 

Első pillanatra furcsának és le-

hetetlennek tetszik a kérdés így föl-

vetve, holott annak a törekvésnek. 

S z e n t e * j o i o j e . 

hogy Szeged valóban megyeszék-

hellyé válljék a legerősebb támasz-

téka mi lehetünk, akkor és úgy ha 

Szentes a kedvező közlekedési ösz-

szeköttetések folytán annak a vi-

déknek nemcsak természetes, de 

' valóságos központjává is vált, ame-

lyen fekszik, amidőn már az állami 

érdekek ís amelleit fognak szólani, 

hogy minden állami közhatóságnak 

; Szentes legyen a központja erre a 

I vidékre. 

Mert ma még alig szól valami 

mellettünk. Nem vagyunk a saját 

| vidékünknek valódi központja, a 

természetadta előnyök nincsenek 

kedvezően kihasználva. 

Nézzünk körül: Orosháza. Szar-

vas, a Tiszazug, Kunszentmárton ; 

mind ide tartozhatnának Csongrád-

megyéhez. amelynek természetes 

központja lehetne Szentes. Míg a 

mostani vármegyének igaz, mi tesz-

szük a központját, mert a várme-
; gye népességének nagyobbik része 

a zöme itt a vármegye északi ré-

szén lakik ; de ha az állami érdeke-

ket vesszük vizsgálatunk alá akkor 

l észre kell azt vennünk, hogy az 

állami intézményeknek Szentes nem 

székhelye azért, mert a vármegye 

földrajzi területén fekvő Szeged és 

Hódmezővásárhely — e két önálló 

törvényhatóság a maga nagy népes-

ségével. hozzá számítván a vármegye 

déli részének lakóit, határozottan 

háttérbe szorítja a vármegye északi 

felét. 

Ezen kell segíteni — s ebben 

Csongrád vármegye, de főként Szén 

tes Szegeddel karöltve, együttesen 

léphet sorompóba: az ősi Csong-

rád vármegyére az uj Szegedmegye 

nem jelent jogsérelmet, ha megfe-

lelő kikerekités mellett kárpótlást 

nyer, viszont Szentes jövendő fej-

lődése szempontjából legelső rangú 

dolog volna az. ha Csongrád vár-

megye kikerekít telvén egy olyan 

vármegyének lehetne székhelye 

amelynek közepén feküdve, min-

den felől összeszögeló vasúti vona-

lak középpontján, a minden vár-

megyét megillető állami hivatalok 

— pénzügy igazgatóság, — törvény-

szék, tanfelügyelőség, államépité-

szeti hivatal székhelye volna. 

Igaz ugyan, hogy esetleg talán 

a mostani körülmények közepett is 

nyerhetne Szentes pénzügvigazgató-

ságot és törvényszéket is; de en-

nek a lehetősége sokkal kisebb, 

mert nem nehezednek döntó suly-

Ival a serpenyőbe az állami érde-

kek és inkább csak kormánykegy-

ről lehetne szólani, amire fölötébb 

támaszkodni annál nehezebb, mert 

a magyar kormányok 1867 óta egy-

formán és kivétel nélkül azt a hi-

bás, állami szempontból végzetes 

politikát folytatták, hogy a vidéki 

empóriumok kiépülését az Altöl-

dön elő nem segítették, hanem egy 

nehánv várost, a másik számos vá-

ros rovására mindennel teletöm-

tek és ezzel úgy gondolták, eleget 

tettek az állami érdekeknek. 

Kétségtelen tény, hogy a vá-

lasztói jogról szóló törvény megal-

üz első Szentes városi állandó MOZI e héten nyílik meg 1 
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kotása és a képviselő választóke-

rületek uj beosztása kapcsán Ma-

gyarország politikai térképén lénye-

ges változások lesznek, megyék ki-

kerekitése és uj megyék alkotása 

válik szükségessé — s akkor föl-

tétlenül szóba lehetne hozni Csong-

rádvármegye kikerekitését és Sze-

ged megye létesítését — de a le-

hetőség megteremtését nekünk ma-

gunknak kell előkészítenünk. 

Cikksorozatomban foglalkoz-

tam azzal a kérdéssel, hogy a Tisza-

zug és Szarvas vasúti bekötésével 

tegyük Szentest földrajzi közép-

pontján valódi középponttá: imé ez 

belevág abba az érdekbe, amely a 

vármegye kikerekitése és az alioz 

fűződő igényekkel karöltve jár. 

Tudom jól, hogy hatalmas nagy. 

érdekek fognak megmozdulni an-

nak idején, mert minden előretörő 

és központi fekvésű város minden 

befolyását latba fogja vetni azért, 

hogy amit megnyerhet, azt meg-

nyerje — de kétségtelen tény az, 

hogy az esetben, ha Szentes a maga 

vidékének nemcsak természetbeni, 

de valóságos központjává vált, nem 

lehet egyszerűen nullifikálni. 

Amit hihetetlennek gondoltam 

volna : Szegedmegye kérdésének szó-

szólójává kell lennünk, mert ebben 

az esetben egy az érdeke Szentes-

nek is Szegednek is. 

Sima László. 

Newyorh helyett 
Argentína. 

Bécs felől jön ismét a maszlag 

— hisz a legtöbb maszlag a ma- : 

gvarok részére onnan szokott jönni , j 

Hey osztrák kormánytanácsos ki- , 

süti, hogy az Északamerika, vagyis j 

Newyork felé irányuló kivándorlás 

határozottan káros, s ezért köve-

teli is, hogy a kormányok a ki-

vándorlás ez útirányát tiltsák be. 

Azt, hogy az északamerikai kiván-

dorlás káros, mi ¡ s régen tudtuk, 

tilalmi tenderezéseket is követel-

tünk, ámde nem itt van a dolog 

csatanója. A kormánytanácsos ur 

nem kisebbet követel, minthogy 

irányítsák ezentúl a kivándorlást 

Argentína felé. Ott van az igazi El-

dorado, hiszen ott kétszer aratnak 

sőt a kivándorlásnak azt a mód já t 

is meglehetne honosítani, hogy men-

jen ki a mezőgazdasági munkás ősz-

től tavaszig, vagyis amikor nálunk 

nincs munka és Argentínában kóny-

nyűszerrel összeszedhet ezalatt az 

idő alatt 1000 koronát, amivel az-

tán boldogíthatja a hazai földet. 

Még azt' is megírja a kormány ta-

i nácsos ur, hogy a kivándorlásnak 

Délamerikába való irányítása által 

! Magyarország és Ausztria tenger-

t hajózása körülbelül 60 mil l ió ko-
1 roua több jövedelemhez juthatna. 

Látszólag nagyon ártatlan por-

téka az osztrák kormánytanácsos 

füzete, melyben ezeket a dolgokat 

feltárta azért merik széltében ter-

jeszteni magyar nyelven is, de vol-

taképen minden embert óvni kell 

tőle, mint a kis gyermeket az igazi 

maszlagtól Mi csak a mezőgazda-

ság önző szempontjaiból bírál juk a 

kormánytanácsos ur csábító felhí-

vását, a mezőgazdaság önző szem-

pontjai azonban nermeti szempon-

tok, mert hiszen Magyarország bol-

dogulásának alapja a mezőgazda-

ság. S itt első sorban is azt a kér-

dést vetjük fel, hogy a kormány-

tanácsos ur miért nem intézi a Dél-

amerika felé buzdító szózatát Auszt- j 

ria ipari munkásaihoz ? Vagy talán 

azért nem, mert Ausztriában az j 

iparosokra és ipari munkásokra van 

oly nagy mértékben szükség, mint 

minálunk, mint minálunk, de főleg 

Argentínában a földmivelókre és a 

fölmives munkásokra. Argentína vi-

szonyait ismerik itt Magyarorszá- j 

gon is eléggé. Tudják nagyon j ó l 

azt is, hogy Argentína megfizeti a ; 

munkát , de a bevándorlott mun-

kásokkal korántsem nótás arató-

munkát végeztetnek, vagy sarjuka-

szálást, hanem velük itatják azo-

kat az őserdőket, velük szárittatják 

azokat a mocsaras helyeket, s csa-

tornáztatják, amelyeket Argentína 

a mezőgazdasági müvelés keretébe 

be akar vonni. Argentína tú lnyomó 

nagy részében j ó napszámon ki-

kivül embergyilkoló éghajlattal is 

fizetnek, amelyet még a magyar 

kivándorlott erős szervezete sem 

képes elviselni. Ilyen körülmények 

között azt hisszük minden józanul 

gondolkozó magyar nagyon meg-

fogja gondolni azt, váj jon keres-

sen e a maga részére egy olyan uj 

hazát, amelyik nem kiméli, hanem 

inkább megtizedeli a saját gyerme-

keit is. Az összetakarított bankók 

tehát, amelyekkel a kormánytaná-

csos ur biztat, nagyon j ók lenné-

nek márvány sírkeresztekre, melyek 

alatt egy-egy kivándorlott honfitár-

sunk p i hen j csendes nyugvását s 

álmodozik az othoni pacsirtaénekes 

mezőkről, amelyeken még évtize-

deken is erőben, egészségben fo-

gyaszthatta volna a talán valami-

vel barnább, de mégis táplálóbb 

kenyeret 

Az úgynevezett pénzkereső idő-

szaki kiruccanások eszméi is, ami-

vel a kormánytanácsos ur ben-

nünket megtisztel, szintén sült 

ostobaságok. A megtakarított ko-

ronák nagy része elsősorban is el 

megy a hajóút költségeire, mert hi-

szen miből akarja a kormánytaná-

csos ur a hajó társaságok 60 mil-

liós többletet kitréiteni? Másodsor-

ban a derék osztrák ugy látszik 

nem ismeri a mezőgazdasági mun-

kás természetrajzát. Mem tudja azt, 

hogy teljesen elegendő a munkás-

nak fél esztendeig robotolni a ne-

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p t i 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

Sxeinem t e n g e r i és 
á r ¡ M l valamint l l A r i t k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
JLIsztek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

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

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Elsfi Szentesi Kenyérgyár H - t . 
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héz kapálásban, kaszálásban s más 

súlyosabb mezőgazdasági munkák-

ban, a másik félesztendőt maga a 

természet is bizonyos mértékig pi-

henésre rendezte be. Igaz, hogy nem 

teljes ez a pihenés, mert hiszen a 

jószágnak télen át való ellátása a 

háznak és környékének gondozása 

a háziipari munkák télidejére esnek, 

de azért ezt a magyar földmives 

munkás mégis inkább pihenésnek 

tekinti s erre bizony sügség is van, 

hogy a tavasztól-őszig tartó, sok-

szor igen sullyos robotot, mi több 

egynémely vidékeken az elemekkel 

való dacolást, küzdést kibirálja. Itt 

több mint bizonyos, hogy bekö-

vetkeznék az az eset, hogy az idő-

szakos kivándorlók vagy Magyar-

országon, vagy Argentínában csinál-

nának minden esztendőn hat hóna-

pig tartó szent Heverd-el napot. 

Váj jon van-e erre szükségünk. Mind-

ezek eléggé bizonyítják azt, hogy 

a legújabb osztrák népboldogitásra 

szánt röpirat valóságos maszlag, 

amelytől különösen a magyarokat 

kell óvni. 

HÍREK 
Bosszú. 

Szól a zene, s a fák között 

Messze hangzik vidám hangja 

A sátorban ifjú párok 

Táncot járnak kurjongatva. 

Barna legény odadőlve 

Az ajtóhoz nézi lesve, 

Miként mulat szeretője 

Egy legénynyel enyelegve. 

Elnémul a nóta hangja, 

Kiabálnak, sikoltoznak, 

A táncosok a sátorból 

Mind kifelé takarodnak. 

Barna legény vetélytársát 

Megütötte vak dühében, 

Mindjárt aztán bicska villant 

Mindegyiknek a kezében. 

Vértszomjazva csapnak össze, 

A vetélytárs megsebesül, 

S barna legény lába előtt 

Összeroskad erőtlenül 

A táncporos szomjas földön, 

Lassan folyik szét a vére. 

Életével tizetett rá 

A szép leány szereimérc. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Kérelem a várostól. Sátoralja-

újhely város tanácsa az ásvány és szó-

davíz megadóztatásáról szóló szabály-

rendeletet kéri a várostól. Ugy látszik 

országszerte azon igyekeznek a váro-

sok, hogy közvetett adókkal fokozzák 

közjövedelmeiket az egyenes adók eme-

lése helyett. 

— Az önkéntesek egyetemi beirat-

kozása. A vallás és közoktatásügyi mi-

niszter rendeletet adott ki, amelyben az 

egyetemi és műegyetemi nallgatóknak 

az egy évi szolgálatuk ideje alatt adandó 

kedvezményeket rendezi. A miniszter 

többek kőzött elrendelte, hogy azoknak 

a beiktatott egyetemi hallgatóknak, akik 

önkéntesi szolgálat teljesítése miatt meg-

szakítják egyetemi tanulmányaikat, az 

önkéntesi szolgálatukat követő félév ele • 

jén nem kell újból beiratkozni. Akik az 

egyévi önkéntesi szolgálatukat főiskolai 

tanulmányaik megkezdése előtt akarják 

teljesíteni, beiktatásukat kérhetik anél-

kül, hogy be is kellene iratkozniok. Eme 

beiktatas hatálya kiterjed a katonai szol-

gálat két félévre. Azok az önkéntesek» 

akik a katonai szolgalatukat az egyetem 

székhelyétől távol levő városban kény-

telenek teljesíteni, kivételesen előzetes 

beiratkozásukat személyes jelentkezés 

helyett posta utján is kérhetik. 

— Milyen lesz az idő? Tegnap 

meleg verőfénnyel búcsúzott el augusz-

tus. Ha az időjóslatnak hinni lehet tar-

tós jó idő fog bekövetkezni. 

— Köszönetnyilvánítás. A szentesi 

iparos ifjak önképző köre által 1912 

agusztus 20-án rendezett népünnepélyén 

voltak szívesek fáradozásukkal nyári mu-

latságunkat elősegíteni, Molnár Piros-

kának diszes jelvényeiért, özv. Wellisch 

Vilmosné gépraktárosnak a Kerékpár 

versenyre adott első dijért. A városi ta-

nácsnak a Széchenyiliget átengedéséért, 

és kik szívesek voltak felülfizetéseikkel 

egyletünk pénztárát gyarapítani. Felül-

fizettek: Ungvári István 3 K. Brüll Már-

ton, Kirják Árpád, Moreczki Zsigmondné, 

Gyurica István 2—2 K, Ceglédi Fülöp 2 

K, Hegedüsné útóda 280, Jclenfi Antal, 

Gerecz Lajos, Csatári Sándor, Szathmári 

Károly, özv. Sütő Imréné, Borbély Er-

zsike Bpest, Tyukodi Lajosné 1 — 1 K, 

Radimetszky Kálmán 60 fill. Szeder Imre 

20 fillér. Mely adakozásukért a t. höl-

gyeknek és uraknak ezúttal mond kö-

szönetet az elnökség. 

— Kereskedelmi szaktanfolyam. A 

Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 

Egyesülete kultuszminiszteriumi enge-

dély alapján a fővárosban, Andrássy ut 

67 (bejárat Vörömarty-utca) 6 havi ke-

reskedelmi szaktanfolyamot nyit, melyre 

ugy férfiak, mint nők felvétetnek. Elő-

képzettségül legalább is a 2-ik polg. isk. 

osztály elvégzését kívánják meg A ta-

nítás nappal 9—19 vagy d. u. 2—6-ig 

folyik. Vidéki tanulók elhelyezéséről az 

igazgatóság gondoskodik. Felvilágosítá-

sért, tájékoztatóért ugyancsak az igaz-

gatósághoz kell fordulni, Andrássy ut 

67. A beiratások most folynak. Jelent-

kezni levélbe is lehet. 

— Lopás. Bagi Imre gépész följe-

lentette a vele egy házban lakó Nagy 

Erzsébet. Följelentése szirint Nagy Er-

zsébetet egy zsák árpát lopott el tőle. A 

nyomozás folyik. 

— A Sz. ö . T. Egylet működő 

tagjai a mai napon délután 2 órakor 

okvetlen jelenjenek meg a városháza 

udvarán. Paracsnokság. 

— Uránia. Magyarország egyetlen 

igazán kulturális híradást betöltő tudo-

mányos mozgófénykép vállalata az Urá-

nia budapesti tudományos szinház fiókja 

a legközelebbi napokban, holnap vagy 

holnap után nyílik meg a Horváth Mi-

hály-útcában épült új színházban. Őszinte 

örömmel vesszük e vállalkozás hírét, mert 

reméljük, hogy az ideg romboló mozi 

filmek helyett szórakoztató és tanulsá-

gos előadásokban lesz része publiku-

munknak. — Maga a szinház elsőrangú. 

Beosztása legcélszerűbb. Nézőterének 

minden részéről egyaránt jól lehet látni 

a képeket. A nagy anyagi áldozattal lé-

tesített emme legújabb mozgókép válla-

lat képes lesz a legkényesebb igényeket 

is kielégiteei. 

— Tűz. Nagy tűz volt tegnapra 

virradó éjjel egy órakor. Grubmüller 

József borbély Simonyi Ernő u. 4. szam 

alatti háza gyulladt ki eddig még ki 

nem derített okból. A tüzet a rendőr-

őrjárat vette észre. A segitség elég gyor-

san érkezett, de a házat, amelynek nád 

teteje volt, nem lehetett a leégéstől meg-

menteni. A kár jelentékeny, de biztosí-

tás utján megtérül. 

— Élet a Félix-fürdőben. Az első 

sárguló falevél másutt a fürdőszezon halá-

lát jelenti, s amint az őszi szél végig szánt 

a strandok esplanadok bokrai közt, meg-

szűnik a zajos vidám élet a mi Félix» 
1 fürdőnkben, amelynek hirét évről-évre 

messzebb tályakra viszik szét, s mely 

immár a külföld érdeklődését is magara 

vonta. A nyári szezon végén uj évad 

kezdődik a mezei munkák végeztével 

j Bihar, Hajdú és Békés, sőt a távolabbi 

vármegyék birtokosai, akik az ősz kel-

lemes időszakára halasztották üdülésü-

| ket örömmel keresik fel a csodálatos 

erejű forrásokat a Félix-fürdőben, mejy 

ilyenkor a szokottnál is nagyobb ké-

nyelmet nyújthat, s nagyobb figye-

lemmel fogadhatja vendégeit, szobák 

előzetes megrendelés nélkül is már ren-

delkezésre állanak. Mint értesülünk szep-

tember 1-től kezdve a szobaárakat is 

30 százalékkal mérsékelik s az állam-

vasútak igazgatóságánál lépések történ-

téntek arra nézve, hogy ? vonatok köz-

lekedésének rendjét október hó l-ig 

változatlanul, november hó 1-éig pedig 

korlátozva tartják fenn a közönség ké-

i nyelmére. Egri Balog Gábor népszerűvé 

j vált kitűnő cigányzenekara a fürdő élénk 

látogatottságának magyarázata, hogy a 

meleg gyógyító forrásokat a fropikus 

nyári hőségek elmultával sokan kelle-

mesebbnek és hatásosabbnak tartják. 
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— Talált bicikli. A rendőrségre egy 

biciklit vittek be. Tegnap találták. Tulaj-

donosa igazolás után átveheti. 

— Beregszász telepit. Beregszász 

város szőllő munkásokat akar telepíteni 

és megkeresést intézett a városhoz, hogy 

ez irányban legyen segitségére. Az ér-

deklődők a városházán nyernek felvilágo-

sítást. 

— Lemondott rendőr. Orbán Fe-

renc redőr állásáról lemondott. — A 

megüresedett rendőri állásra legköze-

lebb írják ki a pályázatot. 

— A >Vasárnapi Újság« szeptem-

ber 1-i száma élénk változatosságban 

adja a pompás kivitelű aktuális képek 

egész tömegét. Samassa bíboros teme-

tése, eredeti felvételek a törökországi 

földrengésről, Boot tábornokra vonat-

kozó képek, a kecskeméti művésztelep, 

képek az albánia fölkelésről, képek 

Szinnyei-Merse Pál eperjesi ünneplésé-

ben adják e szám gazdag illusztrációit. 

Szépirodalmi olvasmányok : Szende-Dár-

day Olga regénye, Dutka Ákos, Lovászy 

Károly versei. Barrie új angol regénye. 

Egyéb közlemények: Sztrokay Kálmán 

érdekes természettudományi cikke, a ren-

des heti rovatok: Irodalom és művészet, 

sakkjáték, satöbbi. A »Vasárnapi Újság« 

előfizetési ára negyedévre öt korona, a Vi-

lágkrónikával együtt hat korona. Megren-

delhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhi-

vatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-

utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 

a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 

a magyar nép számára, félévre két ko-

rona 40 fillér. 

— Iskolai értesítések. A református 

elemi iskolákban a beiratások szept 

2—7-éu d. e. 8—12, d. u. 2—5 óráig lesz-

nek ; a fiuk — központi fiu, a leányok 

— központi leányiskolában iratnak be-

A hadgyakorlatokra való tekintetből az 

iskolai év szeptember. 15-én (vasárnap 

4. e.) ünnepélyes isteni tisztelettel nyit-

tatik meg: a tanitás 16-án kezdődik. Az 

iskolába először belépő tanulók az anya-

könyvi hivatalban váltandó tanusitvány-

nval igazolják tanköteles voltukat. Az 

iskolai könyvtár részére a beiratáskor 

minden tanuló 30 fillért fizet. — Az ág. 

hitv. evang. elemi iskolában a beiratás, 

tekintettel a hadgyakorlatokra, szeptem-

tenibe* hó 2-től 4-ig bezárólag minden-

nap délelőtt 9 órától 12 óráig tart. A be-

iratásra csak azok a gyermekek jelent-

kezhetnek, kik szeptember l-ig betöl-

tötték 6 éves korukat és kik ezideig 12 

évesek nem multak el. Kik először lép-

nek iskolába, az anyakönyvi hivatalban 

kért anyakönyvi kivonati lappal jelent-

kezzenek a beiratásra. A rendes tanitás 

16-án kezdődik. Az elnökség. — Érte-

sítem az iskolaköteles gyermekek szü-

lőit, hogy a központi rkath. iskolánál a 

beiratás szeptember elejéről elhalasz-

tatik október elejére. Bíró Pál egyházi 

jegyző. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1912. aug. 25-től szep. l-ig. — 

— Születés: Sebők Margit, Nagy 

Anna, Gergely Albert, László János, 

Szabó Mária, Gulyás Piroska, Nemecz 

Jusztina, Szatmári Gyula, Valkai Margit, 

Kiss Ilona, Péli Juliánná, Molnár Sándor, 

Szénási Vilmos, Pataki György, Hajdú 

István, Berényi Lajos, Molnár István, 

Földvári Kornélia, Orsós Ferencz, Béládi 

József, Molnár Bálint, Balog József, Pa-

taki Pál, Besenyi József. 

— Eljegyzés. Punyeczki András 

Dora Juliánná, Dömsödi Ferencz Gulyás 

Mária, Dancsó ¡Kálmán Fazekas Eszter 

Török Antal Gyoilai Rozália. 

— Házasságot kötöttek : Sebők Já-

nos Kornó Rózával, Kalmár Mihály Ba-

lázs Jultánnával, Bartus István Sipos 

Erzsébettel, Molnár Sándor Nagy Teré-

ziával, Virágos Lajos Kiss Eszterral, 

Kürti Szabó Imre Rácz Lídiával, Sinka 

István Kovács Rozáliával. 

— Elhaltak. Liba Horváth János 

82 éves, Soós Imre 1 éves, Kis Pál Sán-

dor 76 éves, Pallagi Juliánná 5 hónapos, 

Kovács Mária 18 éves, Vékony József 

61 éves. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

849—k. ft. 1912. szám. 

H i r d e t m é n y . 
Felhívom az 1894. évben született 

népfelkelésre kötelezett ifjakat, hogy a 

népfelkelői összeírásba leendő felvétel 

végett a városi katonaügyvezetői hiva-

talban legkésőbb szeptember^hó végéig 

annyival is inkább jelentkezzenek, mert 

különben 200 koronáig terjedő pénz-

büntetéssel büntettetnek. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 25. 

Bugyi Aulai 
főjegyző, h. polgármester. 

Két leány 
Lapunk könyv-
nyomdája ha ta-
nulónak íixclcs-

sel feltétetik. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

850—kü. 1912. sz. 

Hirdetmény, 
Felhívom az 3892. évben született 

szentesi nlleíőségü hadköteles ifjakat 
hogy a hadkötelesek összeírásában leendő 
felvétel végett legkésőbb szept. hó 30-?* * 
városi katonaügyvezetői hivatalban anv 
nyival is inkább jelentkezzenek meri 
különben szigorúan büntettetnek' 

Egyidejűleg figyelmeztetem a had-
köteleseket, hogy akiknek akár mint 
csaladfentartok, öröklött mezei intíallan-
sag tulajdonosai papok, papjelöltek a 
póttartalekba helyeztetésre van igénvük 
vagy azon hadkötelesek, akiknek a két 
évi tényleges szolgálatra van jogosult-
ságuk, szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyeiket a fősorozás előtt vagy, legkésőbb 
a sorozás napján katonaügyvezető hi-
vatalanál nyújtsák be Épp ugy figyelmez-
tetem az gyéjevikatonai szolgálatuk elnye-
rése iránti kérelmüket szintén a fentebb 
kitűzött határidőig nyújtsák be. 

Idegen illetőségű, de Szentesen tar-
tózkodó hadkötelesek tartózkodásukat 
haladéktalanul jelentsék be, s amennyi-
ben Szentesen kivánnak állítási köte-
lezettségüknek eleget tenni ezen kérel-
müket is jelentsék be. 

Szentes, 1912 augusztus hó 25. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

Hölgyek figyelmébe. 
Tisztelettel értesítem a t. hölgy 

közönséget, hogy a fésülést, hajsü-
tést a legolcsóbb ár mellett — úgy 
a lakásomon, mint házhoz kijárva 
elvállalom. — Lakásom Klauzál-
lá tea 24 sz. 

A n. é. hölgyközönség b. párt-
fogását kérve. Tisztelettel: 

Sipos Mariska. 

Eladó vagy kiadó. 
Félegyházi Török Istvánnak a 

Kórógyi Csárdával 32 hold, Ónodi-

féle 101 hold, Királyságon 40 hold 

földje Szent-Mihálynaptól kezdve 

három évre haszonbérbe kiadó, 

esetleg eladó. — Úgyszintén a Vá-

sárhelyi-útca 7 számú háza eladó. 

Értekezni lehet a tulajdonossal fenti 

szám alatt. 

Földeladás. 
Jószai Bálint Berken levő 21. 

számú hold tanya földje egy eset-

leg több részletben eladó, vagy ha-

szonbérbe kiadó. Értekezhetni a 

tulajdonossal a helyiszinen. 

K i f l i i n S f l k I ^ I ^ K O S - U I C A 12 a József-Utca 17. szám alatti ház 
m u u u QIXClö. s z . a l a , ü h á / a á l i k 8 , bútorozott szoba kiadó. 

egymásbanjllo szep nagyszoba, konyha, a Értekezni lehet a helyszínen, 

hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 

29 tői kezdve kiadó, értekezni le-

het a Szentesi Lap kiadóhivatalában. Hirdetések olcsón felvétetnek. 
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Szentesi református egyháztól. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
1. A szentesi református egyház 

ujjólag zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdet a felsőpárti városrészben építendő 
templom, lelkészlak és melléképületei-
nek felépítésére. 

A versenytárgyalás a f. óviszeptem-
ber hó 14-én d. e. 9 órakor fog az egy-
ház hivatalos helyiségében megtartatni. 

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

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

4. Az ajánlati összeg 5%-a (Öt%) 
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 119,545 korona 70 tihér. 

6. Az egy koronás bélyeggel ellá-
tandó és lepecsételt ajánlatok »Ajánlat 
a szentesi felsőpárti református templom, 
lelkészlak és mellék részeinek munkáira« 
cimen az egyház főgondnoki hivatalá-
ban szeptember hó Vj-lkának délután 6 
órájáig nyújtandók be. 

A feltételeknek 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 felléteJek az egyház 
főgondnoki hivatalban, vagy Dobovszky 
József isvan tervező és művezető épí-
tész irodájaban (Szentes, III. ker. Páva-
utca 7. sz. a.) tekinthetők meg s ugyan-
nott meg is szerezhetők. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 
26- án. 

Zolnay Károly, 
főgondnok 

Futó Zoltán, 
lelkész-elnök. 

Kiadó föld. Balogi Emilia tulajdo-

nát képező fábiáni ál-

lomás mellett levő 63 kishold kaszáló 

földje több időre haszonbérbe adatik, 

egyezséget lehet kötni Depszer Károly 

megbízottal. Sáfrány Mihály útca 82. sz. 

Eladó föld. 
Kanász Nagy Sándorné Szekeres 

Zsuzsánnának Ecseren 11 hold, Donáton 

pedig 18 hold földje, szabadkézből eladó. 

Értekezni lehet Klauzál-utca 21. szám 

alatt a tulajdonossal. 

Bokor Lajos 
I. ker. Törzs Kálmán-utca 3. számú háza 

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

Kiadó föld. 
Molnár Farkas Juliánná Belső-

ecseren levő 83 számú, Lakatos József-
féle 24 hold elsőrendű földje haszonbérbe 
kiadó. — Értekezhetni a tulajdonossal 
IV. ker. Soós utca 10. szám alatt. 

Szentes város polgármesterétől, 

j ad 6110-1912» sz. 

I f t i r i l c t E B i é i i y * 
Az 11)12—13. tanévre vonatkozólag, 

a laeiratások ideje és a tanév kezdete 
tekintetében a következőket hozom a 
közönség tudomására : 

A ref elemi iskolánál a beiratások 
f. évi szept. hó 2, 3, 4 és 5-én, minden 
nap d. e. 8—12 ig. d. u. 2 5-ig fognak 
eszközöltetni — a fiúk a központi fiiú-
iskola, a leányok a központi leányiskola 
tantermében iratnak be. A tanítás szept. 
6-án kezdődik. 

A róm kath. elemi iskolánál a be-
iratások szept. hó 2, 3 és 4-én minden 
nap d. e. 8-11-ig, d. u. 2-4 óráig lesz-
nek. A tanítás szept. 5-én kezdődik. 

Az ág. ev elemi iskolánál a beiratá-
sok szept. 2-től 7-ig tart. A tanítás szept. 
9-én veszi kezdetét. 

Az izr. elemi iskolánál a beiratás 
szept. hó 1 és 2-an lesz, a rendes ta-
nitas szept. hó 3-án kezdődik. 

A külterületi áll. elemi iskoláknál 
a beiratások szept. hó 11, tJ., 13 és 14. 
napjain, minden nap d. e. 8—12-ig, d. 
u: 2—4-ig eszközöltetnek. A rendes ta-
nítás szept. 16-án kezdődik. 

A városi alsófoku iparostanoncis-
kolánál a beiratások szept. 1-től 7-ig 
minden nap délben 12 2 óráig Tordai 
Lajos iparostanonciskolai igazgató la-
kásan (Vásárhelyi u. 9.) fognak eszkö 
zöltetni, és pedig szept. 1, 2, 3, és 4-én 
az I. osztályosok és az előkészítő tan-
folyam hallgatói, 5 és (>-án a II. osztá-
lyosok— 7-én, a harmadik osztályosok 
és a rajzcsoport tanulói iratnak be. A 
atnitás szept. 12-én kezdődik. 

A kereskedő tanonciskolánál a be-
raitás szept. hó 1-től 8-ig tart, minden 
nap d. u. 5—6-ig a kereskedő egylet 
hivatalos helyiségében. A tanítás szept. 
9 én kezdődik. 

Az 1868. évi XXXV1I1. t.-c. 1- 6 
S-ai értelmében minden szülő-, gyám és 
gazda a gondozása alatt levő gyerme-
keket 6-ik életévük betöltésétől a 12-ik 
életévük betöltéséig a mindennapi és 
13-ik életévüktől a ¡5-ikig pedig ismétlő 
iskolába feljáratni s ott taníttatni tar-
tozik. iskolaköteles lesz a f. évi szep-
temberében minden permek, aki az év 
szept. l-ig 6 ik életévét betölti s a min-
dennapi iskolába járásra való kötele-
zettsége tart azon tanév végéig, amely 
évnek folyaman a gyermek betölti 12-ik 
életévét. Az ismétlő iskolaba való já-
rásra köteles lesz, aki ezen év szept. 
hava l-ig 12-ik életévét betölti és az 
ismétlő iskolai kötelezettség tart azon 
tanév végéig, amely év folyamán az 

| illető betölti a 15-ik évét. 

Az iskolákban az 1908. évi XLIV. 
t.-c. értelmében teljesen tandíjmentesség 
van. A mindennapi tanköteles csakis 50 
fill. beiratán dijat fizetnek. 

Az iparosok oly egyéneket, akik 
12-ik életévüket be nem töltötték, ta-
noncokul nem alkalmazhatnak, 12-ik 
életévüket be nem töltött egyének cse-
lédekül fel nem fogadhatók s a szorgalmi 
idő alatt pásztorokul nem alkalmazható. 

Az elemi iskolába belépő gyermek 
felvétele alkalmával köteles igazolni azt, 

• hogy jósikerrel be van oltva, vagy a 
legutóbbi öt év alatt valóságos himlőtt 
állott ki, esetleg, hogy a törvény által 
ejvan mentve, a beoltási kötelezettség 

Szentesen, 1912. augusztus 16-án 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

BÚTOROK 
Hálák, ebédlök, urlszobák, sza-
lonok, teljes szálloda, kávéház, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
íiiggöuyök, csillárok é* zongorák 
szállíttatnak bárhova 

I készpénzért vagy 
• előnyös f i z e t é s i ' 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
tákkal díjmentesen bárhova megy. 

Modern Lakberendezési Vállalat 
!, IV., 6erlóczy-utca 7. szám 

(központi városház mellett). 

Ingyen lakás. 
Olyan magános család, mely ház-

őrzői teendőre vállalkozik ingyen lakást 

kaphat I. ker. Nyíri-utca 5. szám alatt. 

H U r f l e t é a . 

A szentesi állami főgymnasium 
igazgatósága az 1912—913. iskolai év 
kezdetére vonatkozólag közhírré teszi a 
következőket: 

1 A javító vizsgálatok augusztus 
hó 29. napján. 

2. A pótló vizsgálatok augusz!us 
30. napján. 

3. A kiegészítő felvételi vizsgála-
tok augusztus 31. napján fognak meg-
tartatni. 

A tanulók felvétele és beírása szep-
tember hó 2, 3. és 4. napjain d. e. 8—12 
óráig történik. 

A tanítás — tekintettel a Szentes 
város határát is érintő őszi fegyvergya-
korlatokra. a vallás és közokt. Minisz-
térium rendelkezése szerint csak szept. 
hó 15-én veszi kezdetét. Ezért — főké-
pen vidéki tanulók számára — szep-
tember hó 14. napján d. e. 8 —12-ig pót-
lólag fog beiratás tartatni. 

Szeptember hó 15-én lesz az isko-
lai év ünnepélyes megnyitása, 16-án pe-
dig kezdetét veszi a rendes tanítás. 

Szentes, 1914. aug. 24. 
Az igazgatóság. 

K i n t i é f f t l d . 
Özv. Szegi Mihály né Vekercsárda 

mellett levő 12 hold ¿zántó földje, 
ugyan annak nagyhegyi 1600 nöles szö-
lőföldje 3 évre kiadó, értekezni lehel I. 
ker. Báró Harucker-utca 21. sz. a. 

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

Vajda B,utóda nyomdá-
jában Szentes, ref, bérház. 
N 



G oldal. SZENTESI LAP 70. i z a m . 

MŰTRÁGYA O l c s ó Kö lcsön! 
mely 1G és 18 százalékos 
ÍZ uperíoszfá t tartalmaz, 

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

: Legjobb: 

csepépfeólylisí és 
tafearéhtözlielyef 

J M a z i i r » V i E a i i o M 

készit, vasútál lomással szemben 

Báró Harucker-utca 28 

számú újonnan épült 

háznál több lendbeli 

bútorozol» szoba,esetleg teljes 

ellátással; valamint egy bolt-

helyiség október 1-től kiadó 

Éiadólö ld . 
Csúcs Sándor örököseinek Szele-

vényii 05 hold kitűnő szántó földjük mely-
ben 14 hold here van, több mint "SÖ'jjold 
herének való föld és 87 porta felpar-

v a ö v ^ K ^ ^ 1 1 0 ' 1 a W« melleit egy 
Tehet W í é 8 Z l e t >en i s e , a d ó Értekezni 

utr'f v k e r F o r k a s Mihály-
u l i a sz- Varga Benitminnal 

Aki drága kamatú kölcsönét 4 V«% ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőrt 
laktanya mellett, ahol ugy jég-, min-
tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, Fazekas flntil 
pénzkölcsön Közvetítő. 

| A JELENKOR LEGJOBB 

E I » ( l o H u r r á n i e i l e r . 

Szegváron 9 hold Kurcameder, amely 
most is müveive van, örökáron eladó. 
Tudakozódni lehet Levendovics István-

nal Szegeden, Kistisza- utca 4. sz. a. 

Elodo porta. 
A Nagygörgősútcára nyúló 

portából, — melyben ame r i k a i v a l 

alanyba oltott tinóm fajszölö v a n ~ ! 

2—300 nszgöl eladó. Értekez-

hetni a",.Szent esi ? ap' kiadó-

h ivata lban . 
— — w — — — — — • — c a 

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

eredeti 

Sack Rudol f gyártmányú (tükör) 

aczél ekéi, valamint egyéb lalaj-

mivelő eszközei, eredeti Kálmán-

frle szóró és szelelő rostái, í>eering-

f- le tárcsás boronái, Veslfa ia mű-

trágya szórói, úgyszintén szecská-

j a vágó és kukoricza morrsolói )-( 

l e g o l c s ó b b a n 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossu'h-u c/.i 20. sy. 

Eisrin fnlrl ö/v Piirdi Sándor* 
I d U l i lU IU. „¿nak Fábiánsebestyéni 

9 5 hold tanya földje 
a rajta levő két kü l ön á l ló gaz-

dasági épülettel SZOROS 8S gfÜmÖlCSÖS 

kerttel együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenvi-

ulca 'M. szá n alatt. 

É r t e s í t e m 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
tízletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében uz 
uj esendői-laktanya mellett megnvitot. 
tani, ahol sajálörlésü 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 1. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 

kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

Van szerencsém a n. é. közön-

séget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

r e z- . v a sbuMa í 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készitek. 

Rak t á ron tartok rézágyakat, 

mosdóaszta lokat és éjjeli szekré-

nyeket márvány lappa l , toilletteket, 

ruhafogasokat és karn isokat és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

üléseket, gyermekágyat és gyer-

mekkocsikat , kerti berendezéseket, 

tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-

kat és ruganyos árukat és külön-

legességeket. Vidéki megrendeléseket pontGsan fellesitek. 
Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros. 

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

» » ? . < » l o s - m i ' i l i e l y e i i i e t Z T ^ T Ü l V : 
N á í r á n ; l l i l i á l y - u t c a 4 0 . a l á 
a s a j á t házamban I w é * r W Ú á * l l l 11 É uÖ)'m i»t eddig, ezen-
(Xyiri-közén lejövei) * t u l i s a z I e s z a törekvé-
sem, hogy jó száraz ftiból, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal szives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkákat, 
a j t ó t , a b l a k o t, üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehető 
legjutányosabb úrban készitek. 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 legjutányosabban 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- r l ^ l l í r A volt szüksége, Budapestről és 
dig — ha ^ • • J • MD m á s nagyobb vidéki városok-

ffüS^i f . J K l M - most azonban alkalma van minden 
jégszekrény tartó közönségnek, kogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehető legjutá-
nyosabb árért készitek javításokat és átalakításokat. 

A nagyérdemű közönség eddigi • • | f e 

bizalmai megköszönve és azt továbbra r! J 1 P w W W • J l l J f P ^ I 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel épület-, bútor-és jégszekrény-asztalos. 

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

Nyomatott Vajda Bálint Ltod« könyvnyomdájában Szentes 




