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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 
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A város a múlt évben. 
Egy nagy jelentőségű eszten-

dőről való beszámolás Szentes vá-

ros mult évi záró számadása, a 

mely bevételeiben és kiadásaiban 

4.654,328 K. 43 f. tényleges ered-

ményt tüntetett fel. Olyan óriási 

összeg ez, amire példa még nem 

volt Szentes város életében, de 

amelyhez hasonló nagy összeget a 

magyar városok legnagyobbjai a 

fővámtól eltekintve — sem igen 

szoktak kitüntetni, természetes do-

log — s ezt ki kell emelnünk, 

hogy ezt a horribilis összeget Szen-

tes város 1911. évi záró számadása 

is csak a folyamatban volt nagy 

beruházások és az azzal kapcsola-

tos hitelmüveletek révén tünteti 

föl s hogy már az 1912. évi záró 

számadás nagy visszaesést fog mu-

tatni az 1911, évi négy és fél mil-

liót meghaladó eredményhez ké-

pest, azonban azt megállapíthatjuk, 

hogy a város aligha fog még egy-

szer olyan zarószámadást adni 

egy-egy esztendőről, amely az egy 

millió koronát meg nem haladja, 

mert ez a zárószámadás is amellett 

tanúskodik, hogy a költségvetés 

szerinti kezelés maga erősen ha-

lad az egy millió korona felé — s 

néhány esztendő múlva már maga 

a költségvetési kezelés fogja azt 

meghaladni. 

A nagy beruházásoktól elte-

kintve érdekes tanúságtétel ez az 

1911. évi számadás arra, hogy a 

város háztartása a legnagyobb ne-

hézségeket letudta küzdeni s bár 

55.618 korona póthitelt és 18.900 

korona bevételi kevesebbletet, tehát 

összesen 74.518 koronát kellett fe-

dezni, ezt az összeget a számadási 

esztendő során elért 39.910 korona 

bevételi többlet és a kiadásoknál 

mutatkozó 34.608 korona megtaka-

karitás fedezni tudta, anélkül azon-

ban, hogy a költségvetés valamely 

kiadási részleténél azt látnók, 

hogy ott a megszavazott hitel a 

munkálatok nem foganatosítása 

miatt vált volna szükségtelenné s 

igy, amint laikus szóval mondani 

szokás másra költötte volna el a 

tanács a pénzt. 

De bár a még igy fölemelt 

bevételi tételek mellett is azt tud-

juk, hogy a költségvetéssel szem-

ben a zárószámadás a rendes bevé-

teleknél 21.029 K. 94 f. kedvezőbb 

előírási eredményt tüntetett föl s a 

rendes kiadásoknál pedig a kedve-

zőtlenebb eredmény csak 303 K. 

77 f. s igy a számadás a háztartás 

vitelének megingathatatlan reálitása 

mellett szól, bátrak vagyunk meg-

kockáztatni azt a megjegyzést, hogy 

ezt az eredményt előreláthatatlan 

és kiszámíthatatlanul kedvező kon-

junktúrák idézték elő s bár az ok-

szerű gazdálkodás tényét kétségbe 

vonni nem akarjuk, mégis ezt a 

módot nem találják olyannak, hogy 

annak fönntartásával a városi ház-

tartás mindenkori egyensúlya föl-

tétlenül biztositassék. 

Őszintén vallva — s e tekin-

tetben épen nekünk kell elsősor-

ban őszintének lenni, akik évek óta 

hangoztatjuk, hogy a városi háztar-

tás rendszerén gyökeresen kell vál-

toztatni — az 1911 évi zárószám-

adás az elfogadhatatlan szép eredmé-

nyek dacára épen a mai rendszer 

mielőbbi megváltoztatása mellett 

tesz tanúbizonyságot. Megingatha-

tatlan bázis ugyan a községi pót-

adó, arra épiteni lehet; de az egye-

dül azon való fölépítése a háztar-

tásnak egy kevéssé kedvező esz-

tendő folyamán nagyon könnyen 

nem 39.910 korona pótfedezetül ki-

jelölhető bevételi többletet, hanem 

épen olyan 18900 kor. bevételi ke-

vesebbletet idézhet elő, amelyet 

pótadó pótkivetéssel kell fedezni a 

következő esztendőben. 

Mindenesetre igen nagy meg-

i nyugvással kell látnunk azt, hogy a 

I mult esztendő ennyire kielégítő 

i eredményelzárult. Bizunk abban is, 

hogy a ránk jövő esztendők sem 

hoznak majd csalódást s a városi 

háztartás egyensúlya a jövőben 

sem borul föl. Ezen kell munkál-

kodni a közel jövőben a távolabbi 

jövendő érdekéből. 

Iparkiál l i tásunh 
vasárnap délelőtt zárult be az Ipar-

testület Székházában. A kiállítás be-

zárása alkalmával Baltizsovits Xor-

bert, az ipartestület diszelnöke nagy-

szabású beszédet mondott, amelyet 

az alábbiakban egész terjedelmében 

közlünk: 

Igen t. Közönség ! 

Kedves Jparosifjusag ! 

Klső sorban az t. közönség szíves 

elnézését kérem, hogy gyenge egészségi 

állapotom miatt huzamosabban beszélni 

nem birok s igy a kiállításnak nagy 

jelentőségéi nem emelhetem ki ugv, a 

; hogy ezt az én meggyőződésem sztrint 

méltatni lehetne és kellene is. Azért leg-

alább röviden igyekszem az ezen kiál-

lításból levonható tanulságokat felemlí-

teni s azokat ugy a t. közönségnek, mint 

különösen az iparos osztálynak becses 

figyelmébe ajánlani. 

Végig tekintve e kiállításon, önkén* 

telenül is eszembe jut a régi céhrend-
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szer a maga jó és rosz oldalaival; 

eszembe jutnak azok az intézkedések, 

melyekkel akkor az iparostanoncokat 

nevelni s a segédeket kiképezni igye-

keztek, hogy azokból teljesen képzett 

önálló iparosok legyenek. A céhrend-

szer idejében az iparosinas — akkor 

még a tanoncszó ismeretlen volt 

esak ugy szabadithatott fel, ha inasévei-

nek elteltével céhbizottmány által kikül-

dött két szakbeli mester jelenlétében és 

felügyelete alatt u. n. remeket készített 

s mig az készült, a felügyelő mesterek 

az inas kontójára kaptak élelmezést és italt-

Ha a feladott remek sikerült, akkor az 

inast legénynyé avatták, ami uj költsé-

gébe került; de ha a remek nem sike-

rült, akkor tartozott tovább inaskodni. 

Nem kevesebb fáradságba került, 

hogy a mesterlegény — igy hittak ak-

kor a segéddetönálló iparossá lehessen. 

Nem elégedtek meg azzal, ha a legény 

szülővárosában vagy nehágy szomszéd-

városban akár mennyi ideig dolgozott, 

hanem legalább egy évig szerte az or-

szágban vagy külső országokban ván-

dorolni s vándorlásairól bizonyítványo-

kat felmutatni tartozott Hogy a ván-

dorlás a törekvő és jó viseletű legény-

nek csak javára szolgált, azt kétségbe 

vonni nem lehet, mert a legény min-

den városban és mesternél uj fogásokat 

tanult meg s oly tapasztalatokat szer-

zett, melyeknek később mint önálló ipa-

ros nagy hasznát vette. Azt is a céh-

rendszer javára kell irni, hogy az ipa-

ros ifjúságot vasár- és ünnepnapokon 

az isteni tisztelet látogatására szorítot-

ták és az által az iparos ifjúságban a 

vallásosságot, becsületességet és jó er-

kölcsöt fejleszteni igyekeztek. Hogy a 

kötelező remekkészités és vándorlás kö-

vetkeztében nem egy kiváló mesterem-

ber volt minden iparágban, arró az itt-

ott, egyes előkelő csaladoknál még ta-

lálható régi iparcikkek tanúskodnak, a 

milyenek készítéséért mai időben mesés 

árt követelnének, feltéve, hogy valaki 

oly nehéz munka készítésére vállal-

koznék. 

Azonban bármilyen kiváló meste-

rek kerültek ki a céhrendszer idejében 

nem lehet tagadni, hogy a célrendszer-

nek igen sok hibája, árnyékoldala is 

volt, melyek közül — mivel hosszasab-

ban beszélni sem birok — csak azt az 

egyet emelem ki, hogy az iparos tanu-

lók szellemi kiképeztetéséről, melyet 

csak iskolai oktatás nyújthat, épen nem 

gondoskodott. A céhrendszer idejében 

ugy az iparostanonc, mint e segéd in-

kább gépiesen, a műhelyekben elsajá-

tított fogasokkal készítette munkáját, ki 

nagyobb, ki kisebb ügyességgel, holott 

az iparban megkívánt előhaladást és a 

műízlést elsősorban a tudományos is-

meretek különösen a szakrajztudása ál-

tal kicsiszolt ész biztosítja; más szóval, 

nem elég, hogy csak a kéz ügyes legyen, 

hanem szükséges, hogy a kiművelt, vagy 

amint azt, nagy Széchenyi mondja, a 

gallérozolt ész vezette a kezet az ipar-

cikk ízléses készítésénél. Amit tehát a 

céhrendszer szellemi tárca elmulasztott, 

azt pótoljuk most az országszerte ki-

sebb-nagyobb sikerrel működő alsó- és 

középfokú ipariskolák, melyek egyrészt 

alkalmat nyújtanak az iparos ifjúságnak 

a szükséges tudományos ismeretek, bi-

| zonyos fokú műveltség és minden ipar-

j ágban nélkülözhetetlen műizlés meg-

szerzésére, másrészt atkalmat nyújtanak 

s arra is, hogy az iparostanoncok ipará-

! gukban való fokozatos előhaladásukat a 

mienkhez hasonló kiállításokon mutas-

| sák be. De mint ipar, hogy a jó pap is 

j holtig tanul, ép ugy ipar, hogy az ipa-

ros segédnek és kezdő önálló iparosnak 

is tanulni kell, ha azt, akarja, hogy a 

maga mesterségében tökéletes legyen. A 

mit tehát a régi céhrendszer a vándor-

lással akart elérni,arra törekszik mosta 

kormány az u. n. szaktanfolyamok ren-

dezésével, melyekben a segédek és kezdő 

önálló iparosok uj ismereteket szerez-

hetnek. Tehát nagy hibát és könnyel-

műséget követ el, sőt maga ellen vét az. 

p ki az olyan szaktanfolyamot nem hall-

gatja abban az önhittségben, hogy neki 

arra nincs szüksége, mert ő mar min-

dent tud, a mi mesterségéhez tartozik. 

Nem hiábavaló tehát, sőt nagyon 

tanulságos ez a kiállítás első sorban az 
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//jarostanoncokra nézve, mert ilyenkor 

tapasztalhatják, hogy munkájukat, mely 

máskor csak a műhelyben látható és 

csak a megrendelő előtt ismeretes, kiál-

lításkor a nagyközönség is láthatja, azt 

megdicséri és ha arra való, jutalomban 

I is részesiti, minek következtében a ta-

noncok uj kedvet kapnak nagyobb szor-

galom kifejtésére és minél tökéletesebb 

; iparcikkek készítésére. 

Tanulságos és hasznos ilyen kiálli-

! tás az önálló iparosokra nézve is, mert 

| az a dicséret és kitüntetés, melyben la-

, noncaik részesülnek, egyúttal a mesterek 

kitüntetése, kiknek tanítása és útmuta-

tása nélkül a tanoncok nem lettek volna 

képesek oly sikerült iparcikkeket ké-

szíteni. De emeli e kiállítás az önálló 

iparosok tekintélyét és szakképzettségét 

is, mert ha már tanoncaik munkái ki-

tüntetésre méltók, mennyivel kiválóbb 

munkákat képesek ők maguk készíteni, 

kik már éveken át az ipar terén mű-

ködnek ! 

Tanulságos ilyen kiállítás a községi 

elöljáróságokra nézve., mert arról győ-

ződhetnek meg, hogy az ipariskolák 

fentartasára fordított költség nem kido-

bolt pénz, hanem igen hasznos befekte-

tés. Ugyanis minél képzettebb iparosta-

noncokat nevelnek az ipariskolák, an-

nal tökéletesebb iparcikkeket készítenek 

azok idővel, mint segédek és önálló ipa-

rosok s igy idővel remélhető az a régen 

óhajtott állapot, hogy a hazai iparcik-

kek lassankint kiszorítják a nem jobb 

külföldieket s akkor kevesebb hazai 

pénz vándorol ki az országból. 

Végül tanulságos ilyen kiállítás a 

nagyközönség, tehát városunk lakosságára 

nézve is, mert meggyőződhet arról, amit 

még sokan nem akarnak belátni, hogy 

városunkban is minden iparágból kiváló 

iparosok vannak, tehát nem kell bár-

mely iparcikkért a szomszédba vagy 

nagyobb városba szaladni. Nem akarom 

ezzel mondani, hogy minden iparosunk 

kiváló és kifogástalan —- "hiszen az ügy-

védek, birák s általában az intelligens 

emberek képzettsége sem egyenlő — 

de ilyen nagy városban, a milyen Szen-

tes, több kiváló iparos található, kik a 

kényesebb igényeknek is meg tudnak 

felelni, csak ne legyen a közönség túl-

finnyás és túlkövetelő. 

l isztéit közönség! Nem kisebb 

ember, mint Kossuth Lajos a hazai ipar 

védelmére megalakult védegylet gyűlé-

sében azt a fontos kijelentést tette, hogy 

amely országnak nincs kifejlett ipara, 

olyan mint egy félkarú ember, ki csak 

félmunkát végez és nem boldogúl. Mi 

tette és teszi most is gazdaggá és hatal-

massá a nyugateurópai országokat, pl. 

Franciaországot, a mind az öt világ-

részben uralkodó Angliát, a nagy Né-

metországot és a velünk összeházasított 

Ausztriát, mely utóbbi összes hozzá 

tartozó tartományaival kisebb területen 

fekszik mint hazánk, kevesebb mivel-
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hető földdel bir, területének nagyobb 

részét felhőkarcoló hegyek boritják és 

mégis sokkal több lakost táplá l? Nem 

egyéb mint a kifejlett ipar és az ab-

ból kifejlődött ipari világkereskedelem. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy hazánk ne 

legyen félkarú, az állam és községek 

ne sajnál ják az ipariskolák fentartására 

és fejlesztésére szükséges költségeket, 

továbbá mi polgárok is becsüljük meg 

és pártol juk a hazai és helyi ipart, de 

végre valahára tettel is. Nem elég, hogy 

március 15-én vagy más alkalomban 

bankettezünk, nagyjaink szobrait meg-

koszorúzzuk, nagzokaj éljenzünk, hanem 

ragadjunk meg minden alkalmat a hazai 

ipar elŐmozditására, mert csak akkor 

nem lesz hazánk félkarú s csak akkor 

teljesedhet be a nagy Széchenyi jós-

lata, hogy Magyarország nem volt, ha-

nem lesz. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Megköszönvén az ipartest, elnök-

ségnek és elöljáróságnak, nemkülönben 

az ipariskolai igazgatóságnak és tanító-

testületnek n kiállítás rendezése körül 

tanúsított ügybuzgóságát, továbbá az 

önál ló iparosoknak azon jóindulatát, 

melvlyel tanoncaiknak időt és módot 

nyújtottak a kiállított munkák elkészí-

tésére ; megköszönvén a megyei és vá-

rosi tisztviselő uraknak, valamint a t. 

közönségnek érdeklődését és szives 

megjelenését, végül buzdítván az ipa-

ros ifjúságot további szorgalomra, kitar-

tásra és j ó erkölcsre, mely három kel-

lék nélkül szerintem jóravaló iparos 

nem képzelhető, a munkakiáll itást be-

zárom s felkérem Torclay Lajos iparis-

kolai igazgató urat a biráló-bizottság 

határozatának kihirdetésére és a juta-

lomdijak kiosztására. 

HÍREK 
Bizottsági gyűlések. A pénz-

ügyi és háztartási szakosztály pénteken 

délelőtt 9 órakor a város tanácstermé-

ben gyűlést tart. A szakosztály ezen az 

ülésen tárgyalja le a város jövő évi 

költségelőirányzatait. Ugyancsak pén-

teken délelőtt tartja ülését a nyugdijvá-

lasztmány is, hogy a nyugdijalap jövő 

évi költségelőirányzatát megállapítsa. 

— A Szentesi Kossuth-szobor. Dr. 

Cicatricis Lajos főispán, mint a Horváth 

Mihály szobor-bizottság elnöke megke-

resést intéz a városhoz, hogy a Kos-

suth-szobor létesítése érdekében tegye 

meg a kezdeményező lépéseket. A meg-

keresés a szobor-bizottság múltkori ha-

tározatának folyománya. A Horváth 

Mihály szobor-bizottságban ugyanis a 

nézet jutott érvényre, hogy a két szo-

bor egy időben legyen leleplezhető. 

— A munkásbiztos i tó uj tisztvise-

lője. A szentesi kerületi munkásbizto-

sitó pénztárná l üresedésben volt ellen-

őri állást a pénztár igazgatósága Kele-

men Jakabbal töltötte be e hó 6-án tar-

tott ülésén. 

— Megh ivó . Minthogy a hely-
beli állami főgimnasiumi segítő 
egyesületének f. évi szept. 29-ére 
egybehívott évi rendes közgyűlés 
nem volt határozatképes, a köz-
gyűlés e hó 14-én azaz hétfőn d. 
u. 3 órakor a gymnasium tanári 
tanácskozó termében fog megtar-
tatni, az első meghívóban a tagok-
kal közölt tárgysorozattal. E köz-
gyűlésre az alapító, rendes és pár-
toló tagokat tisztelettel meghívja 
az elnökség. Szentes, 1912 okt. 5. 

— A csordajárási földek. Kedden 

kezdődött meg az alsó csordajárásból 

kihasított 500 hold föld haszonbérbe 

adása. A jelek szerint a haszonbérbe 

adás igen kedvezően fog megtörténni a 

a városra nézve, mert az egy-egy hol-

da? parcellákat átlag 60 korona évi 

haszonbérért sikerült eddig kiadni. Ez 

az eredmény is tanusagot tett lapunk-

ban sokszor kifejtett azon álláspontunk 

mellett, hogy valóságos vétek, semmi 

jövedelemért és minden jelentősége 

cél szolgálata nélkül föntartani a csor-

dajárásokat. A földek haszonbérbe adásá-

nál mint előre látható legkevesebb 300.000 

korona eredményt fog elérni a város. 

Fontos körülmény ez azért, mert a jövő 

évi költségvetés pótadó percentjének 

alakulásara jelentékenyen kihat a bér-

beadás eredménye, amennyiben a vá-

rosi tanács ezen földek haszonbére 

cimén 20 000 koronát állottak be a 

költségvetésbe s ha 10.000 korona több-

letet ér el a város az árveréseknél az 

adópercentet 3 százalékkal szállítja le. 

— Lehota Kis Bandi hazajött és a 

Központi Kávéházban hangversenyez 

zenekarával. Jól esik tudni, hogy a leg-

jelesebb szentesi prímás itthon van 

hosszú idő után s bizonyos, hogy szám-

talan kellemes estét fog szerezni a 

szentesi publ ikumnak, mert hiába, akár-

milyen nehéz az élet a j ó cigány-

muzsikát csak szeretjük mégis. 

— Drága a muzsikaszó, szoktuk 

mondani , de az ágyúszó se olcsó dolog 

ám. Ugy látszik pedig, hogy Szerbia 

felől a farmesgyén megszólalnak ma 

holnap az ágyúk, mert rendkívül szigo-

rúan hajtják az adoi, hogy pénz legyen 

az aligha elkerülhető háborúhoz. Fi-

zessünk tehát, hogy ágyúszóra táncol-

tathassuk meg a bőrükbe nem férő 

szomszédokat. 

Tanyai istenitisztelet. Pap La-

jos ref. körlelkész folyó hó 13-án dél-

előtt 9 órakor az eperjesszéli ál lami is-

kolánál istenitiszteletet tart és urva-

csorát oszt; délután 2 órakor pedig a 

mucsiháti ál lami iskolánál tart isteni-

tiszteletet. 

A »Vasárnapi Újság« október 6-iki 
száma csupa érdekes aktuális képeket 
közöl a nyíregyházi Kossuth-szobor le-
leplezéséről, a rajnai menti hires vá-
rakról, az aqnincumi ásatások uj lele-

teiről, a tripoliszi harctérről, az erdélyi 
árvízről stb. Pörge Gergely két szép 
rajza a badacsonyi Kisfaludy-emlékeket 
abrázolja. Szépirodalmi o lvasmányok: 
Szini Gyula novellája, Szende-Dárday 
Olga és Barrie regénye, Turcsányi Elek 
és Mezey Sándor verse. Egyéb közle-
mények : Babits Mihály cikke egy uj 
olasz Petőíi fordításáról, Csengey Gusz-
táv arcképe, divatcikk s a rendes heti 
rovatok : Irodalom és művészet, sakk-
játék stb. — A »Vasárnapi Újság* elő-
fizetési ára negyedévre öt korona, a 
»Vi l ágkrón iká iva l együtt hat korona. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság* ki-
adóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-
utca 4 szám ) Ugyanitt megrendelhető a 
Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a 

magyar nép számára, félévre két korona 
40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
1912 szept. 29 okt. 0-ig. 

Szüleiek: Berkó János, Fekete Nagy 
Lajos, Oláh Jul iánná, Szabó halva szüle-
tett leány, Vince Mihály, Sima Ferenc, 
Bozgonyi Pál, Vidra Balázs, Paksi Jó-
zsef, Sándor István, Alsó Molnár Erzsé-
bet Horváth József, László Margit Kiss 
Lajos, Német Zsuzsanna, Kollár Péter 
Török Mária, Jámbor Ferenc, Mayer J 

Házasságot kötöttek: Valkai Pál 
Burkus Teréziával, Nótári Mihály Erdei 
Draginával, Szalai János Musa Máriával, 
Punyeczki András Dona Jul iannával, 
Ká lmán Bálint Fazekas Juliannával. 

Meghaltak : Kadáncz István 79 év, 
Meleg Mihály 09 év, /\ntalfi Eszter 1 év, 
Pataki Antal 72 év, Pataki Imre 80 év, 
Kovács Mihály 3 hó, Halász Lida 76 év, 
Lahádi Jul ianna 56 év. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

8836Í912. 

Hirdetmény. 
Szentes városánál megüresedett 

egy mezőőri állásra pályázatot hir-

detek, lelhivom mindazokat, akik 

ezen állást elnyerni óh-jjtják, hogy 

szabályszerűen felszereli sajátkezű-

leg irt 1 koronás bélyeggel ellátott 

kérvényüket a központi iktató hi-

vatalnál f. évi október hó 26-ig 

adják be, 

A mezőőri állás javadalma 700 

korona törzsfizetés és 120 korona 

lakbér. 

Szentes, 1912. október hó 5. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

19 éve fpnálló fűszer és vcgyes 

méréssel és dohány árúdáva l , árú és 
berendezéssel együtt, más vállalat miatt 
eladó. — Ciin a kiadóhivatalban. 

Borbély és ímirász 
üzletemet a református egyház épüle-

tébe (a csendőrlaktanya mellé) he-

lyeztem át. 

Grubinül ler József 
borbély. 



— 4. oldal 
SZENTESI LAP 81 szám. 

Magyar Gazdasági 
BepraMár 

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

gazda közönséget, hogy ná-

lam a legújabb gyár tmányú 

gazdasági eszközök, úgymint: 

eke f borona, gereblye, »efö-, kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy szintén ezeknek alkotrészei 

— valamint műszaki árúk. — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 

A n. é. közönség pártfogását kér i : 

PUSZTAI FERENCZ 
nagy Gazdasági Gépraktára. 

Nincsen p á r j a 
az eredeti gyártmányú 

Sack Rudol f 
ükör aczél ekéinek, melyre a föld 

semmikor sem tapad, valamint 

aczél fogú nehéz és könyű mag-

takaró és vetési boronáinak, eke-

kapa, grubber és mindennemű ta-

lajmivelő eszközeinek. 

D e e r i n g - f é l e 
aratógépeinek, fűkaszálóinak, tár-

csás boronáinak, Westfaliai mű-

trágyaszóróinak, egészen aczélból 

és vasból készült 

s o r i e t o g é p e i n e k , 

úgyszintén kitüvő szecskavágó, ré-

pavágó és morzsolóinak, borsaj-

^ Z Z Z tóinak. " 

Mindezek valamint minden egyebb gazdasági gépek 
s ezeknek aikatrészei a legolcsóbban szerezhetők be 
Szentesen . Kossuth utca 2 0 sz, a, 
A n. é. közönség eddig tett jó in-

dulatát megköszönve, kérjük azt 

részünkre a jövőben is megtartani. 

Tisztelettel 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT, 
ff 

MUTRAGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
szuperfoszfát tartalmaz, 

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

Tanulságos, élvezetes szórakozás fel-
nőttek é £ j y e r m e k e l ^ z á r n á r ^ ^ 

A Szentesi Tudományos 

Mozgó-Színházban 
Nagy Ferenc-utca 1 szám, bejárat 

Horvá th Mihály-utca 8 szám alatt, 

idősb Jelenfi Sándor vendéglőjével 

szemben, és a piactértói Nagy Fe-

renc ur bol t ja és a központ i ta-

karék közt 

Ma délután 5 órakor és 
este 8 órakor 

az esti előadást az I-só cigányzene-

kar kiséri 

A világ legnagyobb nevezetességeit 

és legszenzációsabb eseményeit mu-

tatja be ú j onnan épül t diszhelyi-

ségében. 

i H í í i o r a k ő v e t k e z ő : 

1. A Tündérvarázs (szines) 
2. A tenger mélyéből (ter. fel) 
3. Jappán tűzoltók nagy gyakorlata 

(term. felv.) 
4- Kirándulás a Bonifáció tengerszorosban 

és Szardínia szigete (term. felv.) 
10 perc szünet 

5. Robespiere vége, a nagy Francia for-
radalom élethű bemutása (tör. dráma) 

6. Zoénak jó szive van (kom) 

Vasárnap 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. i. hely 
80 fill. II. hely 60 fill. III. hely 40 fill. 

Gyermekjegy állóhely 20 fillér. 
Jegyek előre válthatók délutáu 2—3-ig"a 
színházi pénztárnál vagy előadás előtt 

egy órávaL 

Délutáni előadás az ülőhelyen félárakkal. 

Heti beiéi jegyzés. 
A Szentesi takarékpénztár 

i g a z g a t ó s á g a 
közhí r ré teszi , hogy f . évi nov. 1 - t ö l kezdödo leg 

heti betéti üzletágat nyit, 

heti I koronás befizetéssel 

és négy éves időszakra. 

Befizetési könyvecskék a hivatalos 
érák alatt az intézet hivatalos he-
lyiségében bármikor válthatók, a be-
fizetesek azonban csak f . é v i n o -
v ^ m b ^ r h ó l - é n kezdődnek. 

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

eladó. Értekezhetni ugyanott 

Szálloda-átvétel. 
Tisztelettel értesítem a mélyentisz-

telt közönséget, hogy a 

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

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

tisztelettel: 

Zajonskovsky János. 

Minden este Lehota K. Bandi 
zenekara hangversenyez. 

8493—1912. szám. 

l l i r d c t i K i é i f t y # 
A képviselőtestületnek 119—912 sz. 

határozata alapján a város tulajdonát 
képező alsócsordajárási legelőföldből 
500 hold terület 1 holdas parcellákbaD 
1912. évi nevember hó 1-től 1918. szep-
tember 30-ig terjedő 6 egymásután kő-
vetkező gazdasági évre a helyszínen 
tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe fog adatni és pedig a kö-
vetkező sorrendben: 

Október hó 8-án délelőtt 8 órakor 
1-től 40 parcelláig, délután 2 órakor 
41-től 70 parcelláig; 

Október 9-én délelőtt 8 órakor 
71-től 110 parcelláig, délután 2 órakor 
111-től 140 parcelláig; 

Október 10-én délelőtt 8 órakor 
141-től 180 parcelláig, délntán 2 órakor 
181-től 210 parcelláig; 

Október 11-én délelőtt 8 órakor 
21 l-től 250 parcelláig, délután 2 órakor 
251-től 280 parcelláig; 

Október 12-én délelőtt 8 órakor 
281-től 320 parcelláig, délután 2 órakor 
321-től 350 parcelláig; 

Október 14-én délelőtt 8 órakor 
351-től 390 parcelláig, délután 2 órakor 
391-től 420 percelláig; 

Október 15-én délelőtt 8 órakor 
421-től 460 parcelláig, délután 2 órakor 
461-től végig. 

Az árverés alkalmával télévi ha-
szonbéri összeg óvadékként azonnal 
lefizetendő az árverést vezető gazdasagi 
tanácsnok kezéhez. 

Részletes haszonbérbeadási felté-
telek a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
hivatalos órák alatt és a bérbeadas al-
kalmával a helyszínen megtudhatók. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1912. évi szeptember hó 20-án tartott 
üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester. 

Olcsó Kölcsön. 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 ka-

matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-

duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz 

aki található naponként a Szentesi Lap 

kiadóhivatalában ahol ugy jég-, mint 

tűzbiztosítások a legolcsóbb díjtételek 

mellett elfogad. Tisztelettel 

I f j , Fazekas flntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

Nyomatott Vajda Hálint Utóda könyvnyomdájában Szentes 




