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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

Helyben: egész évre 8 K 
lélévre4K, 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 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Pusztulás felé. 
Kinek telnék kedve Magyaror- j 

szágon, ha a közállapotokat szemléli. 

Kinek telnék kedve abban, hogy 

látja a pusztulás, az enyészet képét, 

amely a maga sötét arculatával elő-

bukkan minden látszatraépitettkülső 

ragyogás és csillogás közül ? 

Lehetetlen, hogy teljék benne 

valakinek kedve, lehetetlen, hogy 

megdöbbenést ne keltsen minden-

kiben, akinek értéke és érzése van. 

Végzetes uton van az ország köz-

gazdasági állapota. Az általános sze- j 

génység karöltve a roppant drága-

sággal és pénztelenséggel jobban 

pusztít, mint az ellenség dúlása, ! 

mert az ellen még lehet védekezni, 1 

ez ellen azonban hiába mozdulná-

nak meg a világverő hadseregek is 

Lassú, biztos és föltétlen sor-

vadás az, amely most a magyar-

nemzetet pusztítja. Minden nap, min 

den hét, hónap, esztendő, egy kisebb 

vagy nagyobb lépés előre a pusz-

tulás utján s ha van, aki még re-

ménységet táplál a lelkében, az a 

reménység csak annyi értékkel bir, ; 

mint halálra Ítéltre a bitófa tövén 

a túlvilági élettel való biztatás. 

Nagy általánosságban igy van 

mindenütt. Az egész világot lekötve 

tartja egy bántó feszültség, amely 

ki tudja mikor, melyik pillanatban 

idéz elő véres viadalokat, ember és 

ország pusztító összecsapásokat a 

nemzetek között. Az általános, a lázas 

fegyverkezés, amely ma már egész 

Európában szinte fölemészti a kul-

tura előfeltételeit s amely azt a szo-

morú elvet váltja valóra, hogy az 

adózásnál nem az adófizető képes-

ségei jönnek első sorban számba, 

hanem — az adóztató igényei — 

mindenütt pangást, visszafejlődést 

idéznek elő. És nincsen addig kilá-

tás semmi változásra, amig a nem-

zetek nagy mérkőzése le nem vihar-

zott s végét nem veti az általános 

katasztrófa a mai idők tarthatatlan 

viszonyainak. 

Ha föltesszük azt, hogy a közel 

jövendő hoz valami változást s hogy 

az a nemzetközi nagy mérkőzés 

valóban megleszen — éppen igy nem 

találunk a magunk jövendőjére 

semmi vigasztalót, amint most nem 

találunk s abban a nagy mérkőzés 

ben és pusztulásban újfent csak a 

pusztulási és enyészetet látjuk, mert 

azt kell látnunk, mint a mostani 

lassú sorvadásban. 

A politika igaz lekötve tart min-

dent s a maga vad szenvedélyes 

viharzásában, amint tisztulást keres 

és tog találni, érintetlenül hagyja 

a közgazdasági élet alakulását s 

magának a pusztulásnak és enyé-

szetnek szomorú tényében minden 

politikainál hatalmasabb okot talál-

nuk mi bennünk, hogyha az okokat 

kutatjuk: ez a nem bánomság, a 

nem törődömség, a máról holnapra 

való kinos átvergődés, amely nem 

alapozza a jövendőt, nem alkot, nem 

szervez a jövendő kilátásaiért. 

Több, mint tiz millió magyar 

él ezen a földön és nincsen benne 

annyi energia, akarat erő, mint 

amennyi a négy millió oláhban van. 

Amig azt az összetartás és a céllu 

datos törekvés azokban aa ország-

részekben úrrá tiHja tenni, ame-

lyekben többségben van s bankjai 

már a szili magyar vidékek ingat-

lanaira is tábláznak be olcsó ka-

matú pénzeket — s a pénz hatal-

mával mind nagyobb tért hódítanak 

— addig mi szomorúan látjuk, hogy 

a Nagyalföld magyar vidékein a ki-

vándorlás mind nagyobb arányokat 

öit, a föld nem köti többé ide le-

rázhatatlan bilincsekkel és erővel a 

magyar munkás-kezet.. . Ki tudja 

hogyha igy haladunk nem logjuk-e 

megérni mihamarább azt, hogy a 

Tisza vidékén éppen úgy úrrá lesz 

az oláhtőke a maga hatalmával, 

amint fölemésztette az erdélyi ma-

gyarság nagy részét ?! 

Rémlátás mindez, mondja az 

optimizmus, amely ma még minden 

ziláltság közepette nem veszi észre 

azt az igazságot, amely környékez 

bennünket. Pedig lehetetlen észre 

nem vennünk azt, hogy a megélhe-

tés előfeltételeinek pusztulása mind 

a hibás közgazdasági berendezésben 

van, amely szakadatlanul gyengít 

és pusztít bennünket. Ha a nagy 

magyar Alföldön gyárak kéményei 

füstölnének, ha a magyar gazda bel-

terjesebben használná ki a maga 

földjét, ha egy erős népszövetség 

— nem szervezetet értünk, hanem 

egymáshoz húzó és egymást támo-

gató erős ösztönt — a maga min-

dent átfoglaló hatalmával akarna és 

tudna teremteni életet, ami nincsen 

ezen a vidéken, nincsen az ország-

ban, akkor igaza lehetne azoknak, 

aki j ó reménységet táplál s a lel-

kükben tavasz derültjének nézik az 

ég alján haragos, sötéten tornyosuló 

jég-felhőket, amelyek elpusztítanak 

mindent a maguk félelmes erejével, 

hogyha kiönthetik tartalmukat. 

Ám igy — hiába minden j ó 

reménység. 

A mostani idők különös viszo-

nyai közepett, amikor a közviszo-

nyok züllóttebbek, mint valaha vol-

tak, amikor semmi kilátás arra, hogy 

az ország közgazdasági állapotai ja-

vuljanak, amikor azt kell látnunk, 

hogy mindaz az eredmény, amelyet 
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ezernyi szenvedés közölt közgazda-

ság és kultura terén alkotni tudott 

a magyar nemzet, lassanként el-

oszlik, szerte hull, amikor hiányzik 

a kellő erő bennünk arra, hogy 

megértve az idők szavát sorompóba 

álljunk a jövendőért, akkor nem 

lehet más hátra, mint haladni biz-

tosan, feltartóztathatlanul a kuldús 

szegénységen keresztül a végső pusz-

tulás fe lé . . . 

A gazdasági 
szakiskolák. 

Csodálatos dolog és igazán csak 

a magyar közönség kényelem sze-

retetével, lapjaink közgazdasági ro-

vatainak csekély olvasottságával ma-

gyarázható, hogy ebben a mezőgaz-

daságból élő szép országban a me-

zőgazdasági szaknevelés intézmé-

nyeiről alig tud valaki. 

Szeptember havában felpakol-

ják a gyereket a gondos szülők s 

ha jó l rosszul birja a latint, be-

nyomják a gimnáziumba, ha gyenge 

a nyelvtudománya, katona iskolába. 

Ha akad olyan szülő, aki a többi 

gondosnál-gondosabban böngézi a 

pályaválasztás lehetőségeit s a gim-

náziumban nem boldoguló, gyakor-

lati ügyességek felé hajló fia szá-

mára megfelelő szakiskolát keres, 

— hóbortos különcnek tart az egész 

kisváros. 

Es mig a szakiskolák úgy ipa-

riak, mint mezőgazdaságiak, kis szá-

muk dacára is csak gyéren látoga-

tottak, a gimnáziumok tul vannak 

tömve nekik nem való tudományok 

nyűge alatt sinylódő diákkal, — gar-

madásan termelik a íélbenmaradt 

existenciákat. 

Ismétlem, főképen az az oka 

annak, hogy a szülők nem ismerik 

kellőleg a szakintézeteket s azok 

előnyeit. Az akadémiákról még csak 

hallanak olykor, de teljesen idege-

nek előttük a kisgazdákat képző s 

a mezőgazdasági altisztképző inté-

zetek, melyek pedig igen fontos 

szerepet játszanak fiaink gyakorlati 

nevelésében. 

Kisgazdákat képző iskola — cél-

ját a neve mutatja — ha van ezidő-

szerint az országban. Van pedig: 

Jászberényen, Kecskeméten, Nagy-

Békéscsabán, Karczagon es kallón, 

Adán. 

Növendék anyagukat ezek az 

iskolák első sorban a kisgazdák, 

népiskolát végzett serdültebb fiai 

közül várják, de felvesznek ezeken 

kivül is bárkit, ha irni, olvasni és 

a négy alapmüvelettel számolni tu-

dásukról. akár felvételi vizsgán is 

bizonyságot teszn k, 16 életévüket 

betöltötték, erőteljes testalkatúak és 

kifogástalan előéletüket erkölcsi bi-

zonyitvánnyal tanúsítják. 

A tanfolyam tartama összesen 

6 hónap, kezdete október elején, 

vége március havában. Ez az idő a 

fontosabb őszi és tavaszi munkála-

tok gyakorlati ismertetése mellett 

teljes egészében a szakbeli tudni-

valók a gazdálkodás újabb és alkal-

masabb módja i ismeretének meg-

szerzésére van szánva. 

A tanfolyam télen tartásának 

indoka, hogy a növendékek a leg-

drágább munkaidőt , a nyarat el ne 

veszítsék s hogy a tanfolyamok még 

a legszegényebbeknek is hozzáfér-

hetők legyenek, a fizetéses helyek 

mellé egész és fél ingyenes ala-

pítványi helyek is szereztettek. 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 
Gazdák figyeiiiiefia! 

I4OI |>«I 
elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 í. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k — f 

ftftt'iiie* I c i b t f c r i c n 

l i r f M I valamint t l t t r i f t k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
kitűnő minőségben, szám szerint 

l * * t r k o r g m 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készitve, 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 szinű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi lUnyergyár d - t . 

gyakorlatilag is 

A fizető növendékek az okta-

tásért és teljes ellátásért 6 hónapra 

összesen 150 koronát fizetnek. 

Magasabb fokú mezőgazdasági 

szakképzést lehet nyerni a gazda-

sági altisztképző iskolában, melyek-

ben a tanulási idő másfél évig tart 

s melyeknek célja szakképpzett gaz-

dasági altiszteket nevelni a nngyobb 

uradalmak vezetőinek és tisztjeinek 

segédszemélyzetéül. 

Ennek megfelelőleg felöleli a 

tananyag a növénytermesztést, az 

állattenyésztési, a kertészetet, a gaz-

daságok berendezését, kezelését és 

a számadások vitelét. A mezei, istál-

lói, majorbeli és kertészeti munká-

ban a növendékek 

résztvesznek. 

Az altiszti állás viselőjétől nem-

csak nagyobb szakismereteket, de 

érett gondolkozást is követel, ezért 

a gazdasági altisztképző nem is a 

kis nebulók, hanem a felnőttek is-

kolája. 

A felvétel ehhez képest az irni, 

olvasni s az alapműveletekkel szá-

molni tudókon kivül a betöltött 22 

éves életkor igazolásához van kötve 

s a teljesített katonai szolgálat és 

altiszti minőség a felvételnél előnyt 

is biztosit. Természetesen ez az is-

kola is megkívánja növendékeitől 

az egészséges testalkatot és a kifo-

gástalan előélet orvosi és erkölcsi 

bizonyítványokkal való tanúsítását. 

A tantolyam időtartama az altiszt-

képzőknél két évfolyamra beosztott 

másfél év. Az első évfolyam tart 

október 1-tól a következő év már-

ciusának vegéig. 

Vannak az altisztképzőknél lize-

téses, ál lami és magánalapítványi 

helyek s a fizetéses helyek féléven-

kénti dija 150 korona, tandijat, la-

kást és ellátást beleértve. 

Gazdasági altisztképző intézet 

van ezidőszerint Rimaszombaton, 

Lúgoson, Pápán, Somogvszentimrén 

ésKisszebenben. Olvasóinknak ügyei-

mébe ajánl juk ezeket az intézeteket 

s azoknak, akik egyikbe vagy má-

sikba belépni óhajtanának s bővebb 

felvilágosításokat kívánnak, tanácsol-

juk. forduljanak mie lőbb az illető 

intézet igazgatóságához. 

A felvéteti kérelmek szintén az 

illető intézetek igazgatóságánál nyúj-

tandók be. 
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HÍREK 
— A jövő évi költségvetés. Papp 

László városi főszámvevő tegnap beter-

jesztette a tanácshoz a jövő évi költség-

vetésének tervezetét. A tervezet úgy a 

bevételekben, mint a kiadásokban jelen-

tékeny emelkedést mutat a folyó évihez 

képest. A költségvetéssel annak idején 

részletesen foglalkozunk most, de előbb 

meg várjuk a városi tanács s a ház-

tartási szakosztály álláspontját. — A vá-

rosi tanács a legközelebbi napokban fog-

lalkozik majd a tervezettel. 

— Népgyűlés Mindszenten. 
Vasárnap délelőtt 11 órakor a mind-
szenti 48-as párt népgyűlést tar-
tott a jelenlegi politikai helyzet 
s az általános választói jog tár-
gyában. A népgyűlést K o r o m La-
jos pártelnök nyitotta meg, majd 
S i m a László, dr. N a g y György 
és N y i s z t e r Gyula mondottak 
nagyszabású beszédeket. A népgyű-
lés ki mondotta, hogy követeli a 
jogrend helyre állítását s az álta-
lános egyenlő és titkos választói 
jogot. Justh Gyulát, Kossuth Fe-
rencet, Egri Bélát és gróf Károlyi 
Mihályt üdvözölték. A népgyűlés a 
leglelkesebb hangulatban ért véget 
fél egy órakor. 

— 2205. Hz a szám egy budapesti 

államrendőr száma. A neve K o 1 y á k 

István. Derék csongrádi magyar, aki 

most fogságban várja sorsának fordula- j 
tát, mert kedden — szeptember 17-én 

megtagadta az engedelmességet. Azt a 

parancsot kapta, hogy ragadja meg az 

ellenzéki országos képviselők egyikét és 

hurcolja ki. A csongrádi magyarból lett 

államrendőr pedig azt mondta: 

Magyar képviselőt nem fogok 

meg. Megtagadom az engedelmet.. . 

Történelmi jelentőségű volt az a 

pillanat, amelyben a 2205-ös rendőr ezt a 

kijelentést tette s megérdemli az egy-

szerű ember, hogy nevét örök emléke-

zetül följegyezzék a krónikába. 

Halestély. A Központi szálloda 
uj bérlője — holnap pénteken este, 
nagy halvacsorát és ufánna túrós 
csuszit ad. 

Tanév elején. Máskor szeptem-

ber 1-én, az idén azonban a nagy had-

gyakorlatok miatt csak e hó 15-én nyíl-

tak meg az iskolák. A harmadfél hóna 

pos szünet után újfent népesek az utcák 

a kisebb és nagyobb nebulóktól. Vidám 

élet örömteli zajongásuk megeleveníti 

úgy déltájban és délután négy órakor a 

sokszor egészen kihalt utcákat. Az idén 

az a változás van az iskolák elhelyezé-

sében, hogy a római katholikus központi 

iskola át van adva rendeltetésének és a 

polgári leányiskola mindaddig míg az 

uj helyiség föl nem épül a volt menház 

épületben lesz elhelyezve. 

— Lopás. Nagy Gábor cipész följe-

lentette volt segédjét Szarvas Ferencet, 

mert ez két pár cipőt és egy nadrágot 

ellopott tőle Üékány János rendőr-tize-

des hamarosan előállította Szarvast, aki 

a lopást beösmerte és bevallotta, hogy 

az egyik pár cipőt eladta s az árát el-

mulatta. A másik pár cipőt és a nadrá-

got pedig — viseli. Szarvast a rendőrség 

őrizetébe vette s most már majd a biró-

ság fogja a cipészsegéd ügyét végleg 

elintézni. 

— Kácsák esete. R á c z Pál derek-

egyházoldali 19 szám alatti lakosnak el-

csavargott 14 darab kácsája még a hó-

nap első napján. Háczék keresték a ká-

csákat, de nem találták. Már lemondtak 

a hápogó szárnyasokról egészen, amidőn 

mit nem tett a véletlen a szomszédos 

özv. Balogh Józsefné tanyán rábukkan-

tak az elveszett jószágokra, Baloghné 

azonban megtagadta a kácsák kiadását. 

A kácsák ilyetén módon történt esete 

most már B á c z Pál panasza folytán a 

rendőrség kezében van. 

— Élvezetes este. Élvezetes estét 

igér mára a Tudományos Mozgó Szín-

ház előadása. Összesen hét képet fognak 

bemutatni: az egyik szebb, mint a má-

sik. Igen érdekes, gyönyörű természetes 

fölvétel a vadkacsa vadászat. Szinte élni 

lát ja az ember a természetet. Két dráma^ 

három komikus kép és egy mese teszi 

teljessé a műsort. Aki a mai estet jól 

akarja eltölteni, megnézi az előadást. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlőitekért nem válal felelősséget 

a szerk. 

Tekintetes 

SIR hó József urunk 
a „Szentes és Vidéke" szerkesztőjének. 

Az ön lapjának a heti keddi 

száma hírrovatában egy cikk jelent 

meg, amelylyel engem kigúnyol-

nak. — Ha az a otromba és hülye 

támadás más helyről ért volna, ha 

nem a „Szentes és Vidéke" hasáb-

jain lát napvilágot, figyelemre se 

méltatom, mert nyilvánvaló, hogy 

azt a kesernyés hülyeséget az em-

berileg legutálatosabb érzés — a 

kenyér irigység diktálta. 

Szentes város hirdető osz-

lopainak berbevevésére árlejtést 

hirdetett, melynek elnyeréséért töb-

bek között velem egygyűtt ön is 

árlejtezett. Ennek az árlejtésnek, 

miután önnél többet Ígértem, az lett 

az eredménye, hogy a bérletet nem 
ön hanem én nyertem el. Ezért 

a bűnömért támadott meg ön lap-

jában. Nekem, ki ezen a földön szü-

lettem. ki hosszú évtizedek óta a 

város adófizető polgára vagyok, van 

legalább annyi jussom mint önnek, 

itt élnem, itt dolgoznom s minden, 

kínálkozó alkalmat felhasználnom 

arra, hogy becsületes munkával csa-

ládomat és magamat fentartsam. 

Ön lekicsinyel, kigúnyol és le-
nyomdászsegédez engem a Szentes 
és Vidéke hasábjain, amely lapot 
én hosszú 20 éven keresztül csi-
náltam s mely nyomdának veze-
tésével életem húsz évét s munka-
erőm nagy részét becsülettel és 
igyekezettel eltöltöttem. 

Ha a „Szentes és Vidéke" lap-
nak és nyomdának van tisztessége 
és tisztes múltja, ugy az az én sze-
rény személyemtől elválaszthatat-
lan, mert húsz hoszszu esztendőn 
keresztül én voltam annak tekni-
kai vezetője. 

E hosszú húsz év alatt Szentes 
társadalmi életében sok vihart lát-
tam, sok támadó és védő cikknek 
ólombetűit szedtem rendbe, de tisz-
tesség adódjék Szentes és Vidéké-
nek, sőt az egész szentesi hirlap-
irásnak, mert a politika a városi és 
más közügy sok vihart szülhetett, 
de azért Szentesen lapot üzleti cé-
lokra soha fel nem használtak és 
soha egy sornyi szedés sem jelent 
meg, amely a legutálatosabb em-
beri érzés — a kenyér irigység bé-
lyegét magán viselte volna. 

Ön lekicsinyel, lenyomdászse-
gédez engem. — Igaza van, (ha 
nyomdavezető voltam is) én nyom-
dászsegéd vagyok, amivé négy gim-
názium elvégzése után lettem, ép 
úgy mint ön a négy gimnázium el-
végzése után Szerkesztő ur lett. — 
A különbség közöttünk csak az, 
hogy kü lönböző pályákra tévedtünk 
s én a nyomdászsegédkedésről már 
leprüfungoltam akkor, amidőn 20 
évi nyomdavezetőségem után a ve-
zetésem alatt volt nyomdában ugy 
gazdálkodtam, hogy az virágzóvá 
lett, mig én 20 évi munkám ered-
ményeként azt értem el, hogy ön 
jogosultnak tarthassa magát az én 
anyagi megbízhatóságomban kétel-
kedni. 

A kényéririgység önt denun-

ciálásra késztette. Szentes város ta-

nácsának azt diktálja, hogy az én 

árlejtésemet jóvá ne hagyja, mert 

anyagilag megbízhatatlan vagyok. — 

Az ön denunciálására kénytelen 

vagyok kijelenteni, hogy vagyok 

legalább annyira megbízható mint • 

ön, mert ha a szükség úgy hozza 
1 magával, kölcsön pénzeket feltudok 

ha j tanáén is és 20 éves becsületes 

I munkálkodásom is garancia, hogy 

i vállalt kötelességemnek, mint eddig 

úgy ezentúl is eleget teszek. 

No még csak egyet. Szives fi-

gyelmébe ajánlom, hogy azt a bi-

zonyos Erlich 606-ot rosz nyelvű, 

rosz helyre öltögető nyelv gyógyí-

tására szokás alkalmazni. 

Szentes. 1912. szept. 18. 

A j ó l kiérdemelt tisztelettel: 

Érsek Imre. 
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br. Fenyvesi fldolf 

ügyvédi irodáját 
Kossuth-utca 26. sz. alatt 

az emeletre helyezte át. 

Eladó íöld. 
Doszlop N. János mucsihát i 24 

hold szántóföldje, melyben 5 hold 

here van — a rajta levő épületek-

kel és fákkal eladó. Értekezhetni 

II. ker. Deák Ferenc útca 20. eset-

leg Nagykirályság 108. szám alatt. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

H i r d e t m é n y . 
A Körös-Tisza-Marosi Árment. és 

Belvizszab. Társulat Báboczka-mindszenti 
szakaszán, a papgáti őrjárástól kezdve 
lefelé f. hó 23-án, az elegei őrjárástól 
kezdve felfelé f. hó 24-én a gáton levő 
száraz rőzse és az őrtelepeken levő tűzifa 
és kiselejtezett leltári anyagok nyilvános 
árverésen eladás alá kerülnek; erről 
azzal értesitem a venni szándékozó kö-
zönséget, hogy a fenti napokon az ár-
verésen minél nagyobb számban részt-
venni szíveskedjék, mert időközben azu-
tan sem fát, sem rőzsét nem adunk el. 

Szentes, 1912. szeptember 15. 

Benes Gyula 
szakaszmérnök. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
849—k. ü. 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 szeptemberhó végéig 
annyival is inkább jelentkezzenek, mert 
különben 200 koronáig terjedő pénz-
büntetéssel büntettetnek. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 25. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

Szentes város polgármesterétől. 

8027-1912. 

Szentes város katonaügyosztályától 
850—kü. 1912. sz. 

H i r d e t m é n y » 
Felhívom az ¿892. évben született 

szentesi iillelőségü hadköteles ifjakat, 
hogy a hadkötelesek összeírásában leendő 
felvétel végett legkésőbb szept. hó 30 ig a 
városi katonaügyvezetői hivatalban any-
nyival is inkább jelentkezzenek, mert 
különben szigorúan büntettetnek. 

Egyidejűleg figyelmeztetem a had-
köteleseket, hogy akiknek akár mint 
családfentartók, öröklött mezei ingallan-
ság tulajdonosai, papok, papjelöltek a 
pótíartalékba helyeztetésre van igényük, 
vagy azon hadkötelesek, akiknek a két 
évi tényleges szolgálatra van jogosult-
ságuk, szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyeiket a fősorozás előtt vagy, legkésőbb 
a sorozás napján katonaügyv ezető hi-
vatalánál nyújtsák be. Épp ugy figyelmez-
tetem az gyé evikatonai szolgálatuk elnye-
rése iránti kérelmüket szintén a fentebb 
kitűzött határidőig nyujlsák be. 

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

Szentes, 1912 augusztus hó 25. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

Magyar Gazdasági 
Gépralitár 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 
Tisztelettel érlesitem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyá r tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

eke, borona, gereblye, ve iö - ,kaszá ló - es 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszak i árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 
A n. é. közönség pártfogását kér i : 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára . 

Hirdetmény. 
Nem állami tulajdont képező köz-

tenyésztésre szánt magán mének vizs-
galata folyó évi szeptember hó ¡23-án 
délelőtt 9 órakor a városháza udvarán i 
fog megtartatni. 

Erről a méntulajdonosokat azzalérte 
silem, hogy a köztenyésztésre szánt mén-
jeiket a vizsgálatra Vezessék elő. 

Szentes, 1912 évi szeptember hó 9 

Dr. Mátéffy Ferenc 
_ _ _ polgármester 1 

Bokor Lajos 
I. ker. Törzs Kálmán-utca 3. sz 

Leg jobb 

cserépkályhát és 
takaréfctiizhelyeí 

H n x u r n V i í s t i o « 
készít, vasútá l lomással szemben 

Eladó 
Ifj. Fazekas Antalnál egy uj puld és egy 

eladó P r ^ ^ . • S Z a m U *** k en-vé r á , , v á n v e,a<10 olcsóáron, " Jeladó. Értekezhetni ugyanott 1 " " tekinthető I. Kurcaparti u 27. sz. 
Meg-
alatt 

Nyomatott Vajda Balint Ltoria konvvnyomdájában Szentes 

A szentesi 

Tudományos Mozgoszinház 
ma, csütörtökön 

este 8 órakor előadást tart a következő 

programmal: 

t. Az a j án l ó levél (kom. ) 

2. Vadkacsa vadászat (ter. fel) 

3. A banká r cselszövése (dráma) 

4. Ju i J i tsa a mese világ (ter. fel.) 

5. W i l l i a nem szereli a kövér nőke t 

(komikus ) 

6. A ko lostor falai ( d r áma szin.) 

7. Móricz m i n t szál loda tolvaj ( kom) 

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

Ifj, Fazekas flntal 
pénzKölcsön Közvetítő. 

1. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési fellételek 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 

réz-, vasbutorohaí 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készitek. 

Rak t á ron tartok ¡rézágyakat 

mosdóaszta lokat és éj jel i 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 pontosan teljesítek 
Tisztelettel 

Garai Károly 
réz- és vasbu tor gyáros 

Borbély es fodrász~~ 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a csendőrlaktanya mellé) he-

lyezem át. 

Grubmüller József 
borbély 




