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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
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(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

S z é l e t . 
Megdöbbentő folyamat megy > 

végbe a magyar közéleten Amint a I 

nehéz megélhetés, a közgazdasági 

pangás a romlás bélyegét suti rá 

mindenre, akként lassan, de bizto-

san zullik a magyar közélet. Az 

idők jele ez, avagy az évezredes-

ország természetes sorsa, ki tudna ; 

erre feleletet adni 

Nagyáltalánosságbon beszélünk 

— és tisztelettel hajlunk meg a ki-

vételek előtt, mert hála istennek 

még is van — de megdöbbenéssel 

kell látnunk azt az általános vissza-

hatást, amelyet ebben a fölzavart 

nyugalmu országban azok az ese-

mények keltenek, amikről legjobb 

nem beszélni, amik csak a szégyen 

pírját kergetik az ember orcájába. 

Ha az ember visszatekint a 

régen elmúlott időkre és a közvi-

szonyokat összehasonlítja a mostani 

közviszonyokkal, látja a/t az álta-

lános depressziót, amely erre az 

országra ráneheze lett, egész köny-

nyen megértheti a közélet züllésé-

nek okait. Mindig igy szokott lenni, 

nem is lehet másként, hogy akkor, 

amidőn a szegénység ül diadalt egy 

ország közgazdaságán, amikor ezer 

és ezer kívánság marad teljesítet-

lenül, mert az ország ereje nem 

birja meg azok teljesítését, amidőn 

az ijesztő drágaság nyomorral sújtja 

azokat, akiknek jövedelme fél évti 

zeddel ezelőtt a tisztességes megél-

hetésre adott módot — akkor min-

denen lehetne csudálkozni inkább, 

semmint azon, hogy a közéleten a 

á züllés vesz erőt. 

A legtermészetesebb folyamat 

most a közélet züllése. A nagy po-

litika rá nyomja bélyegét a társa-

dalomra, annak eseményei, amint 

kijutnak a perifériákra, átcsapna 

a lelkeken és olyan átalakulásokat 

idéznek elő, aminőkre senki nem 

gondolhatott. Gyanú, vád, gyűlölség 

lángja csap föl a lelkekben s ha előre 

tekintünk bi/.onv alig számolhatunk 

azzal, hogy a legközelebbi jövendő, 

mit hoz 

Szerencse az, hogy a züllés fo-

lyamata nem érinti meg országszerte 

a közigazgatást. Mert nagyon sajnos, 

vannak helyek az országban, ahol 

már ide is átcsaptak a hullámok, 

nem régiben történt, hogy egy vár-

megye egész közönségét — Abauj 

vármegye közönségét — felzaklatta 

a nepotizmus és nem kicsinvelhető 

zavarokat idézett elő. Még szerencse, 

hogy az általános depresszió nem 

okoz nemzeti szerencsétlenséget a 

közélet olyatén sülyedésével, amely 

a magyar közigazgatás tekintélyét 

rombolja le, hogy az egyéni érde-

kek és az egyéni gyűlölködés tüze 

nem fojtanak el minden jóravaló 

törekvést. 

Ha az ember komolvan átgon-

dol azon a viszonyokon, amelyek 

országszerte uralkodnak s ha látja 

azt, hogy milyen elementáris erővel 

megy minden a maga útján előre, 

ha látja azt, hogy a sülvedés fel-

tartóztathatatlan önkéntelen is kény-

telen arra gondolni, hogy a legrö-

videbb időn belül ezt a depressiót, 

amelvet a viszonyok okoztak, a vi-

szonyok ujabb alakúlásával, egész-

séges ujjá születésnek kell fölvál-

tani, mert az érezhető közéleti zül-

lés a legtökéletesebb pusztuláshoz 

fog elvezetni. 

De vajon lehet-e erre kilátás? 

Nem igen tudna választ adni a 

föltett kérdésre senki. Ha vajon a 

társadalom összetétele, az erőviszo-

nyok alakulata, az előretörő és hó-

dító eszmék küzdelme a mai tár-

sadalom összetételének féltékeny 

védői ellen okozza-é azt, hogy el 

kell senyvedni az egész mai köz-

életnek, épen úgy lehetetlen meg-

állapítani, mint azt, hogy a földren-

géseket előidéző termeszeti ós erők 

miért pihennek néha évtizedeken át, 

hogy azután a maguk kitörésében 

mérhetetlen veszedelmeket okoz-

zanak. 

Szomorú tény, el nem vitatható 

tény, hogy amint az egész világon 

valami csudálatos a megérthetetle-

nül heves, lüktető izgalom vesz 

erőt s a társadalmi ellentétek ki-

tudnak egyenlítődni annak halása 

nyomán, minálunk azt kell tapasz-

talnunk, hogy a közélet az örvény 

tajtékzó hullámai köze sodortalva 

pusztúf, sülyed, züliik — és meg-

állítani azt a vészes folyamatot nin-

csen mód, mert ahonnan a megin-

dulást kellene várni, ott megvannak 

elégedve a viszonvokkal. 

A mezőgazdaság 
és a pénzszűke. 

I r t a : Bernát István 
a Magya- Gazdaszövetség igazgatója. 

A magyar pénzpiac helyzetéről 

terjesztett hirek tudomásom és ta-

pasztalatom szerint bizonyos tekin-

tetben túlzottak és épen e miatt 

kötelesség ezt a kérdést a mező-

gazdaság szempontjából tiszta vi-

lágosságba helyezni. Igaz ugyan, 

hogy a pénz huzamossabb idő óta 

drága, ennek folytán kölcsönpénz-

zel dolgozó vállalatok kénytelenek 

megszorítani vállalkozásaikat. Ne 
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héz helyzetbe jutottak különösen i mint a helyzet ma áll — olyan 

azok, a kik már előbb az olcsó 

pénzre számítva, kötelezettségekbe 

mentek bele a most drága pénzzel 

állanak szemben. Megállapítható 

azonban mindazoknak a nyilatkoza-

taikból, a kik hivatásuknál fogva 

folyton a mezőgazdasági hitelélet 

ütőerein tartják ujjaikat, hogy az 

úgynevezett válsága nemzet nagy 

tömegét, a pénzpiaccal közvetlen 

összeköttetésben nem állókat ke-

vésbé érinti, A magyar postataka-

rékpénztár legutóbbi kimutatása, 

mely a mult evet rendkívül ked-

vezőnek mondja, szintén bizonyítja 

ezt.A nemzet közgazdasági élete nagy 

rázkódás nélkül kiállotta a próbát 

s azok a sorozatos bukások, me-

lyeket sokan vártak, nem követ-

keztek be. Nemcsak minálunk van 

ez igy. Hiszen egyike a legérdeke-

sebb, de kevéssé méltányolt té-

nyeknek, hogy például Indiában 

és Japánban mostanában a nép 

rétegeinek helyzete s a mi ebből 

ered, táplálkozása ép ugy javuló-

ban van, mint nálunk. 

A pénz szűkének okául a ma-

gam részéről azt a bámulatos és 

szinte precedens nélküli ipari és ke-

reskedelmi fellendülést vagyok 

kénytelen tartani, a melyet nem-

csak Európában, hanem Amerikában 

is észlelhetünk. Amidón konstatál-

ják, hogy például az osztrák szén-

bányák termelése 2—3 évre le van 

kötve, ezzel eléggé bizonyítva van 

egyúttal az ipari vállatok nagymér-

tékű lellendülése is. Az állampapí-

rok árfolyamának évről-évre ész-

lelhető hanyatlása szintén annak 

tulajdonitható, hogy a közönség az 

ipari vállalatok részvényeit jobban 

kedveli a fix kamatú állampapírok-

nál. Mennyiben és mikor fog ez a 

helyzet megváltozni, arra nézve 

megbízható választ aligha adhat ez 

idő szerint valaki. De foglalkozván 

ezzel a kérdéssel, rá kell mutatnom 

arra, hogy az iparnak ez a csodás 

fejlődése épen akkor következett 

be, amikor a merkantilisták állí-

tása szerint az agrártörekvések ér-

vényesülvén a vámpolitika körül, a 

legnagyobb becscsel kellene talál-

kozni. Az agrárgondolat elterjedé-

sének és erősbödésének nagy sze-

repe van a spekuláció megfékezése 

körül is, mert az 1973 évbeli ese-

mények ismétlődése esetén — a 

reakció támadt volna, melyet a 

merkantil körök éreznek meg leg-

jobban. 

Mezóbazdasági téren katasztro-

fális jellege a pénzszűkének nem 

volt. A nyilvánosságra jutott ada-

tok szerint a kényszereladások szám-

bavehetóleg nem szaporodtak, ellen-

ben a tisztán spekulációra alapított 

parcellázások szűkebb körre szorul-

tak, amit azonban bajnak tekinteni 

nem lehet. Nem akasztotta meg 

észrevehetőleg a pénzszűke a szö-

vetkezelek fejlődését sem. A szö-

vetkezetek ugyanis, mint ez hosszú 

tapasztalat szerint megállapítható, 

nem a kedvező időknek, hanem in-

kább a kényszerűségnek, a nyomo-

rúságnak a szülöttei. Éppen ezért 

szaporodásukat olyan, a gazdasági 

életnek csak a felső színét érintő 

válságok, mint amilyen a mostani 

is nem igen szokták befolyásolni. 

A nagy hitelintézetek szűkkeblű po-

litikája, amely nem akarja kellően 

részesíteni a helyzet előnyeiben a 

betevőket, egyik oka annak, hogy 

ELSfl SZENTESI KEHY6R6YAR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
U o r |»*i 

elsőrendű, jóminőségű méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

$%eitiCM l e m ^ e r i ém 

arps i valamint d a r á k 
mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i n i x l e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

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

virággal készitve, kilón-

ként 80 fiil. 

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 H-t. 

a pénzszűke még most sem enyhült . 

Ezek az intézetek drágán mérik a 

hitelt, tehát gátolják a fejlődést. A 

szövetkezet azonban a rendelkezé-

sükre álló forrásokból, melyek kö-

zött első helyen kell említeni az 

Osztrák Magyar-bankot képesek vol-

tak és hisszük, képesek lesznek a 

jövőben is fedezni legitim hitelszük-

ségleteiket. 

Azoknak, akiknek ideálja a me-

zőgazdasági életnek lehető függet-

lenítése a börzei válságoktól és vi-

haroktól. a mostani helyzet is uj 

érv arra, hogy az ideirányuló törek-

vések nem annyira reménytelenek 

és alap nélkül valók, mint sokan 

hirdetni szeretik. 

Ha a magyar ál lam ugyanazt a 

politikát követné a szövetkezetek-

kel szemben, amit a preussencassa 

követ, a nép nagy tömege még ke-

vésbbé érezné a pénzszűkéből eredő 

megpróbáltatásokat. Gazdasági éle-

tünk alapja ezzel a politikával még 

inkább megerősülnének. 

— Országos bor-, szőlő- és gyü-

mölcs-kiállítás. Két évvel ezelőtt ren-

dezett a Homoki Szőlősgazdák Orszá-

gos Egyesülete Szegeden bor-, szőlő 

és gyümölcs kiállítást igen szép siker-

rel Most szeptember 22—24-én rendezi 

a második országos kiállítását Szegeden. 

Az eddigi bejelentésekből és a bekül-

dött tárgyakból konstatálható, hogy a 

mostani kiállítás ugy mennyiség, mint 

minőségileg messze túlhaladja a két év 

előttit. A homoki borok csoportjában 

272 kiállító ezernél több fajta borral, a 

hegyi borok csoportjában 82 kiállító :ttX) 

fajta borral van képviselve. Homoki sző-

lőt 210 gazda hegyvidéki szőlőt, 28 gazda 

állit ki. A gyümölcskiállitáson 364 gazda 

vesz részt. A borvásárra és borkóstolóra 

1200 üveg és több hordó bort küldtek 

be. A rendező bizottság a beküldött tár-

gyakat nagy gonddal helyezte el s maga 

a kiállítási helyiség díszítése látványos-

ság számba megy. A kiállítás ünnepé-

lyes megnyitasa a Horváth Mihály-utca 

6. sz alatt levő kiállítási helyiségben szept 

hó 22-én d. e. 9 órakor lesz. Gróf Se-

rényi Béla fóldmivelésügyi miniszter 

képviseletében dr. Hampel Antal minisz-

teri tanácsos jelenik meg a megnyitá-

son. A miniszter kiküldöttjét báró Ge-

riczy Ferenc, Bokor Pál és dr. Gerle 

Imre kiállítási elnökök üdvözlik, mire a 

kiküldött megnyitja a kiállítást. Délben 

a kiküldöttek tiszteletére gazdaebéd. 

lesz a Tisza-szálló nagytermében. Az 

ebédre jelentkezni lehet a Homoki Sző-

lősgazdák Országos Egyesületének iro-

dájában (Szeged, Tisza Lajos körút 09. 

szám alatt.) 



HÍREK 
— Évnyitó istentisztelet, A szentesi 

evang. egyház ma alkalmi istenitisz-
teletet tart, melynél Petrovics Soma es-
peres mond alkalmi beszédet. 

— A város igaza. A vármegyei 
törvényhatósági bizottság az 1912. évi 
Szentes városi költségvetés jóváhagyása 
alkalmával a vármegyei székház alapi 
és közmivelődési pótadók, amely tör-
vényszerűit egyénenkint rovandó ki 
egy összegben beállította a városi költ-
ségvetésbe, mint községi pótadó útján 
fedezendő összeget. Ezen vármegyei ha-
tározat ellen dr. Mátéffy Ferenc polgár-
mester felebbezéssel élt. A belügyminisz-
ter most döntött ebben a kérdésben s a 
vármegye határozatát feloldván, törülte a 
városi költségvetésbe beállított összeget, 
k imondván, hogy az 1883. évi XV, t.-c. 
szerint a vármegyei pótadó egyénenként 
rovandó ki s igy a vármegye határozata 
ellentétben áll a törvénynyel. 

— Az őszi vásár. Komor, mogorva 
az égbolt. Az eső szemetel. Északi szél 
fú, metsző éllel, mintha legalább is de-
cember volna. Az egész éjjel zuhogó eső 
után bokáig érő sár. Ezek a külső kö-
rülmények meghatározzák a tegnap kez-
dődött országos vásár milyenségét. Hossz 
kis vásár. Téli vásárnak elmehetne. An-
nak csak olyan középszerű volna. Heg-
gel hét és nyolc órakor, amidőn máskor 
javában áll a vásár csak szállingózik a 
vásáros közönség s úgy 8 óra tájban 
vesz egy kis lendületet föl a hajtás. A 
vidék oda maradt, csak úgy mutatóba 
jöttek el egy páran. A jószágnak se igen 
van ára. A kereslet és a kínálat egyforma. 
Ha az idő nem változik, a mai kirakodó 
vásár se ér egy ütet taplót 

— Egy pá lyázat eredménye. Teg 
nap járt le a városnál üresedésben levő 
egy lovas rendőri állás betöltésére hir-
detett pályázat. Egyedül Takács Ferenc 
mezőőr nyújtotta be pályázati kérvé-
nyét s igy minden valószínűség szerint 
ő nyeri el a megüresedett állást. 

— Az aradi vértanuk emléke Kö-
zeledik az aradi vérnap hatvanharma-
dik évfordulója. Arad város hazafias kö-
zönsége ez évben is nemzeti gyászün-
nep rendezésével adózik a magyar sza-
badságharc lehóhérolt tábornokai em-
lékének. Arad város polgármestere erre 
a nemzeti gyászünnepre városunkat is 
meghivta. 

— Újonc bál . Besorozott újon-
caink, számszerint 170-en f. hó 29-
én azaz vasárnap az I-só 48-as kör-
ben jótékonycélú táncmulatságot 
rendeznek. A rendezőség — amely-
nek tagja kivétel nélkül minden 
újonc — meghivta a mulatságra 
azokat a tiszteket, akiknek parancs-
noksága alatt fognak szolgálni. A 
tisztek nagyrésze örömmel vette a 
meghívást és megjelennek. Felkéri 
ezért a rendezőség a mulatságon 
megjelenőket, hogy ha a tisztek az 
újonc ifjakkoz néhány szót fognak 
intézni, türelemmel hallgassák meg. 
— Akik meghívót tévedésből nem 
kaptak, bármely rendezőnélj jelent-
kezzenek. Azon rendezők pedig, akik 
a rendezői dijat még nem íiizették 

le a pénztárosnál minél előbb fi-
zessék le. — A rendezőség ma va-
sárnap délelőtt 11 órakor az I-ső 
48-as Népkör helviségében értekez-

I letet tart. 

— Országos szöllészeti kongresz-
szus Szegeden. Szeptember 22-én d. e. 
féltiz órakor nyitja meg a földniivelés-
ügyi miniszter kiküldöttje a homoki 
gazdák szőlészeti kongresszusát, Szege-
den a városháza közgyűlési termében. 
Elősször dr. IstvánfTy Gyula tart kong-
resszusi előadást a peronoszpóra elleni 
védelem idei tapasztalatairól. Utánna 

I Jablonovszkv József ismereteti az idén 
az állami szőllőtelepeken lefolytatott 
molyvédelmi eljárás eredményeit. A 
kongresszus iránt országszerte nagy 
az érdeklődés. Mivel az idén az or-
szágban majd mindenütt a moly 
okozta a legnagyobb károkat, érthető 

! dolog, hogy a gazdák türelmetlenül vár-
! ják azt a jelszót, mely hivatva lesz az 

ezutáni moly elleni védekezést irányí-
tani. A kongresszusra az ország minden 
részéből jelentkeztek a gazdák.. 

— Meghívó. A helybeli ál lami fő-
gymnásium segitő egyesülele folyó hó 
29-éa, vasárnap délelőtt 10 órakor a 
gymnásium tanári tanácskozó termében 
évi rendes közgyűlést tart, melyre az 
alapitó, rendes és pártoló tagok tiszte-
lettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai 
közé tartozik a tisztviselőknek 3 évre és 
a választmányi tagoknak egy évre való 
választása, továbbá az alapszabály mó-
dosítására vonatkozó javaslat. A részle-

1 tes tárgysorozat a tagokkal külön iven 
közöltetik. Az elnökség. 

— Árpád sirja. Megemlékeztünk 

már róla, hogy Árpád vezérnek elfelej-

tett és régóta nyomozott sírját az ujabb 

I adatok és történelmi kutatások alapján 
1 Ausztriában, közel a magyar határhoz, 

Deutsch Altenburg mellett sejtik. Azóta 

már megkezdődlek itten az ásatások egy 

lelkes magánembernek, Edvi-Illés Aladár 

nak a költségén. Edvi-Illés Aladár szer-

ződésileg kötötte ki a jogot, hogy az 

ásatásoknak ő legyen az egyedüli veze-

tője és ő legyen egyedül jogosítva arra, 

hogy azoknak az eredményéről a nyil-

vánosság előtt közléseket legyen. Nincsen 

tehát kizárva, hogy az áldozatkész ma-

gyar szakértő nemsokára érdekes szen-

zációval lepi meg a világot. 

— Eltűnt százasok. Görög András 
szabadkai villany- és gázszerelő panaszt 
tett a szegedi rendőrségen, hogy Szege-
den egy átzüllött éjszaka után a Dugo-
nics-kávéházban kiloptak a pénztárcájá-
ból egy levélboritékot, melyben három 
darab százkoronás volt. A rendőrség 
nyomozása megállapította, hogy Görög 
a szegedi pályaudvarról, ahová szerdán 
este érkezett meg, bérkocsin Vörös Fló-
rián korcsmájába hajtatott, majd éjfél-
tájban a tulajdonossal és a muzsikos 
ciganyokkal a Dugonics kávéházba ment, 
ahol egy leánnyal mulatott, AZ eltűnt 
százasoknak eddig semmi nyomuk. 

— A Vasárnapi Újság szeptember 
22-ik száma csupa aktuális képeket közöl 
a bécsi eucharisztikus kongresszusról, 
Zuloaga képeinek kiállításáról, Nogi tá-
bornokról, a képviselőház szeptember 
17-iki üléséről (Homicskó rajzai). Urh-
liczky-ről, az elhunyt cseh költőről, Eöt-
vös Károlyról, a balatonföldvári műked-

velő ünnepről stb. Szépirodalmi olvas-
mányok : Szende- Dárday Olga és Barrie 
regénye, Lakatos László és Ábrahám 
Ernő novellája, Urhliczky verse. Egyéb 
közlemények: Balla Ignácz cikke(képek-
kel)Róma ismeretlen nevezetességeiről sa 
rendes 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. 

K i a d j a : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája.] g 

A JELENKOR LEGJOBB 
eredeti 

Sack Rudo l f gyár tmányú ( tükör) 

aczél ekéi, va lamint egyéb talaj-

mivelő eszközei, eredeti Ká lmán-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

féle tárcsás boronái, Vestfalia mű-

trágya szórói, úgyszintén szecska-

)-( vágó és kukoricza morzsolói )-( 

l ego l c sóbban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. László Vi lmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossuth-utcza 20. sz. 

Szentes város polgármesterétől. 

8027—1912. 

Hirdetmény. 
Nem ál lami tulajdont képező köz-

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

Erről a méntulajdonosokat azzal érte 
sitem, hogy a köztenyésztésre szánt mén-
jeiket a vizsgálatra vezessék elő. 

Szentes, 1912 évi szeptember hó 9 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Borbély és fodrász 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a csendőrlaktanya mellé) he-

lyezem át. 

Grubmül ler József 
borbély. 

Eladó íöld. 
Doszlop N. János mucsiháti 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. 



6 oldal. SZENTESI LAP 
68. izám. 

A szentesi 

Tudományos 
Mozgo-Sziníiazban 
Nagy Ferenc-ulca 1 szám, bejárat 

Horvá th Mihály-utca 8 szám alatt, 

idős Jelenfi Sándor vendéglőjével 

szemben. 

Ma délután 5 érakor és 
este S érakor 

az I-ső cigányzenekar kíséretével. 

A világ legfejlettebb Kinematográf 

felvételei láthatók. 

J f l i í s o r a k ö v e t k e s K O : 

1. Pali mint biztosítási ügynők (kom.) 
2. A háború gyermeke (dráma. ) 

Tiz perc szünet. 

3. A Hüvelyk Matyi kalandja (kom.) 
4 . A szép amazonok hazassága XV. 

Lajos alatt (dráma színes.) 
Tiz perc szünet. 

5. A dohányzó esküje (komikus.) 
6. Pathe journal (ter. fel.) 
7. Móricz mint inas (komikus.) 
Csütörtökön 2 előadás, 5 és este 8 

órakor uj műsorral. 
Helyárak : Díszpáholy (8 személyre) 8 K. 
Nagypáholy (5 személyre) 5 K. Kispáholy 
(4 személyre) 4 K. Támlásszék 1 K. 1. hely 
80 fill. II. hely 60 fill. III. hely 40 fiII. 

Gyermekjegy állóhely 20 fillér. 

Jegyek elóre válthatók délutáu 2—3-ig a , 
színházi pénztárnál vagy előadás előtt 

egy órával. 

A élutáni előadás az ülőhelyen félárakkal. 

I l i i l l e t E t l é l f t } . 

A Körös-Tisza-Marosi Árment. és 
Belvizszab Társulat Báboczka-mindszenti 
szakaszán, a papgáti őrjárástól kezdve 
lefelé f. hó 23-án, az eiegei 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 értesítem a venni szándékozó kö-
zönséget, hogy a fenti napokon az ár-
verésen minél nagyobb számban részt-
venni szíveskedjék, mert időközben azu-
tán sem fát, sem rőzsét nem adunk el. 

Szentes, 1912. szeptember 13. 

Benes Gyula 
szakaszmérnök. 

Szentes város polgármesterétől. 

7447—1912. szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

városi képviselőtestület által az 191 i 
évi virilis képviselő névjegyzék kiigazí-
tására választott küldöttség a f. hó 23-
tól 27-ig a főjegyző hivatalos kelyisé-
gében nyilvánosán tartja üléseit, ahol 
az érdeklődők megjelenhetnek, a név-
jegyzéket megtekinthetik s igényjogo-
sultságuk igazolása mellett felvételüket 
kérhetik. 

Szentes, 191*2 szeptember hó 20. i 

Bugyi Antal, 
főjegyző h. polgármester. ' 

— — — — 

Földeladás. 
Özv. Kovács Imréné derekegyház j 

oldali 10 hold földje elad. Tudakozódni j 
lehet Derecskey Mihály gyógyszerészszel 

i a kiséri putikajában. 

Szegvári határban 
levő szélmalom 3 és félhold földel ki-
adó. Értekezni a helyszínen vagy La- i 
pistón 31. szám alatt Németh Imrével. ! 

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

eladó. Értekezhetni ugyanott 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 V o ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőrt 

ahol ugv jég-, min-
legolcsóbb díjtételek 

Tisztelettel 

Ifj, Fazekas fintal 
pénzkölcsön közvetítő. 

laktanya mellett, 
tűzbiztosítások a 
mellett elfogad. 

Szentes város polgármesterétől. 

8341 — 1912 szám. 

E B i n l e l i i i é i i ) « 

A in. kir. honvédelmi miniszter úr 
)0347-19 2. számú rendelele folytán 
közhírré teszem, hogy azon ifjak, akik 
az egyévi önkcnte«i szolgálat kedvez-
ményét elnyerni óhajtják, s a régi vé-
törvény alapján erre jogosi'ó képesítő 
vizsgát már megszerezték, azok bővebb 
felvilágosítás végett a városi katonaügy-
vezetőnél jelentkezzenek 15 nap alatt, 
mert a kedvezményben kivételesen ré-
szesíthetők. 

Szentes, 1912 szeptember hó 20. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Magyar Eazdüsági 
irakiÍÉ 

. Eladó Eladó porták. 
If; V , I • | i i IV. kerület Kísér-utca 24/a számú telek-
fj. Fazekas Aolalnal egy uj puld és egy b ő , h í i r o m h á / h e l v e l a d ó > ( á r l é z i k u t b e 
kenyér állvány eladó olcsóáron, — Meg- vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
tekinthető Kurcaparti u. 27. sz. alatt i eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz, 
Tisztelettel értesítem a t. 

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyá r tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

ekef borona, gereblye, vető-, kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, s z e c s k á i k , 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— va lamin t műszak i árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 

A n é. közönség pártfogását kéri: 

PÜSZÍAi FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára . 

Szálloda-átvétel. 
Tisztelettel érlesitem a mélyentisz-

lelt közönséget, hogy a 

Központi Szaiioííát 
átvettem és azt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg rendeztem be. 

Kitűnő ételek es valódi tiszta italok 
kaphatók. — A n. é. közönség jóindu-
latú pártfogását kérve, maradok 

tisztelettel : 

Zajonskovsky János. 

Halók, ebéd lők , u n s z o l j á k , s z a -
lonok, te l jes s z á l l o k , kávéház , 
vendéglő és kas té l ybe rendezések , 
vas - es rézbutorok , s zőnyegek , 
fuggöuyök, csi l lárok és zongorák 
szá l l í t ta tnak bárhova » • • « • • • 

{ | készpénzért vagy rendkívüli l 
• aídnyös fizetési falístelekkei • 

Díszes nagy butora lbum 1 korona . 
Te l jes berendezésné l utazó m in -
tákkal d í jmentesen bárhova megy . 

Modern Lakberendezési VáilaJaf 
Budapest , IV., Ger lóczy -utca 7 . szám 

(központi városház mellett). 

Bútorozott szoba 
van kiadó Törzs Kálmán utca 10. sz. » 

Nyomatott Vajda Bálint í'tóda könyvnyomdájában Szentes 




