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Előfizetési árak: 

Helyben: egész évre 8 K 
félévre 4 K, negyedévre 2 K 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 6 K, negyedévre 3 K 

í gy 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 iutézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Népnevelés. 
Általános és nagyon jogosult 

panasz, hogy nálunk a népnevelés 
nem áll azon a fokon, amelyen ál-
lania kellene és alhatna az általános 
kulturális viszonyok következtében 
Népnevelési ériünk, ezt hangsúlyoz-
zuk és nem iskoláztatást, mert hi-
szen nagy általánosságban közokta-
tásügyünk fölveheti a versenyt a 
művelt nyugatállomásnak közok-
tatás ügyeivel s ha azt mondjuk, 
hogy a népnevelés dolga gyarlóan 
áll, az azt jelenti, hogy anépet 
nem neveli senki, nem irányítja 
senki arra, hogy jobban meg tud-
jon élni, hogy minden talpalat-
nyi darab földet kihasználva a 
saját vagyoni előrehaladásával a 
nemzeti vagyonosodást megerősítse. 

Itt a nagy magyar Alföld, ez 
az Isten áldotta föld. Legrosszabb 
része, amelyre könnyedén elmond-
juk : arra való, hogy lyukas ne le 
gyen a föld néha jobb, mint azok 
a területek, amelyekből Németor-
szágban, Franciaországban egy kis 
vagyont péselnek ki okos kultúrá-
val, helyes gazdálkodással. A föld 
drága Magyarországon és mégis az 
a képtelenül bizarr helyzet áll fön, 
hogy nincsen értéke a földnek. Nin 
csen reális értéke, mert a mostani 
termelési rendszer mellett nem ké-
pes betererani a befektetett tőke 
kamatozását — mert a rossz föl-
dek megjavitására nem fordit gon-
dot jó formán senki, szakszerű, 
igazán belterjes gazdasági kultura 
nincsen sehol. 

És itt van a súlyos igazság, hogy 
a földnek ára lehet nagy, de a föld 
nek valódi értéke nincs — és min-
dennek semmi egyéb oka nincsen, 
mint a népnevelés hiányossága. 

Magyar élhetetlenségről és ma-
gyar lustaságról nagyon sokat be-
szélnek. Némi igazság van is a do-
logban, mert valóság, hogy az a 
magyar munkás, aki az amerikai 
halálbányákba vándorol ki szeren-
csét próbálni és vagyont gyűjteni, 
ha idehaza dolgoznék azzal a meg-
feszített erővel többet kereshelne. 
De viszont ezzel szemben az áll, 
hogy amit odakün megtanul, vagyis 
a megfeszített munkát, a munkás 
megbecsülését és a munka meg 
becsülését, azt idehaza nem igen 
tanulhatja meg. 

A mi nagyon is sajátlagos és 
egyedül álló viszonyaink ennek az 
okai. A magyar lustaság és magyar 

élhetetlenség, amivel vádolnak és 
amivel gúnyolnak bennünket, mind 
természetes következménye a ma-
gyar jobágyság szomorú történe-
tének és a magyar állam még szo-
morúbb történetének. A szokások 
apáról íiura szállanak és tiz-tizenöt 
ivadékon keresztül is megmaradnak 
s b i z o t t egészen az úrbériség eltör-
léséig nem volt sem célja, sem ér-
telme annak, hogy a magyar jobbágy 
megfeszített erővel igyekezzék mun-
kálkodni ; de ha akkor sem igye-
kezhetett, mert ott volt az úri ro-
bot, amely kiverte a saját munká-
jából. 

Innen a kényelem, innen a lus-
taság, amivel csúfolódnak, pedig 
sem kényelem sem lustaság, sem 
léhaság nincsen a mi népünkben: 
megöröködött faji sajátusság az, 
ami a mi hibánk, amelyet helyes 
neveléssel, az életre való neveléssel, 
lehetne megszüntetni. 

Mert a magyar iskola a tudo-
mányok ismertetésében talán az 
egész világon legelsóbb rangú, de 
az életre nem igen nevel, csak any-
nyiban, amenyiben az irás és ol-
vasás, a számvetés mestersége ma 
már nélkülözhetetlen mindenkinek. 

Ez a magyar föld, amelynek 
rögeit milliók törik kincses tárház 
lehetne. Nem az. Tejjel-mézzel folyó 
kanaánnak nevezték, talán ma is 
annak mondják, de nem volt az 
soha. Ezután kell azzá változnia s 
ha a nép nevelésének ügyét helyes 
irányba terhelik, ha ezt a népet 
megtanítják arra, hogy miképen kell 
kihasználni a talpalatnyi kicsiny 
földet is: azzá lészen. 

Kezdjük a dolgot ott. hogy a 
magyar termelés jóformán a Szen-
tesi gabona termelésében merül ki. 
Október és május eldönti, hogy 
milyen világ lesz a legközelebbi 
évben. Hiszen igaz: a búza terme-
lés mindenkor elsőrangú helyet 
kell, hogy elfoglaljon, mert ez adja 
a kenyeret, de más oldalról az is 
igaz, hogy a katasztrális holdan-
kénti 7- 8 métermázsás termés átlag 
arra tesz tanúságot, hogy épen a 
gazdasági termelés tekintetében 
vagyunk vissza maradva. Ott van 
a porosz Alföld, amely messze mö-
götte van a mi magyar Alföldünk-
nek és ennek termés hozama 12—13 
métermázsa közép átlagban. Vajon 
nem kell c gondolkozni ezen az 
összehasonlításon és nem kell-e azt 
mondanunk, hogy az életre, a meg-
élhetésre, a föld és a munka meg-
becsülésére kell nevelni a magyar 
népet. 

De ez nem minden. Mert ott a 
másik szomorú valóság, hogy pél-
dául a kertészetünk a bolgárok ke-
zében van s ezek az emberek iven-
ként sok milliót visznek ki kül-
földre, egy külföldi állam vagyo-
nosodásának elősegitesére. Ott van 
nz a válóság, hogy a híres nagy-
kőrösi ugorka piacról elvitt ugor-
kát ősszel visszahozzák Magyaror-
szágra és mint „zsiami ugorkáM 
méreg drágán adják el i t t . . . 

Hiszen a végletekig lehetne to-
rolni a dolgokat, amelyek mind a 
mellett bizonyítanak, hogy a mi 
népünk a gazdasági tudósokban ma 
is arra van szorítkozva, amit apjá-
tól tanult, ami dédapjáról reá vissza 
marad, de a korszerű ismeretekben 
elmaradt. Nem azért, mert nem 
volna fogékonysága rá. Azért sem 
mert nem akarna tanulni. Hanem 
azért, mert a gyakorlati példából 
nem tanulhat. A legkisebb alföldi 
falu határában is ott kellene állani 
a minta telepnek szakszerű kezelés 
és vezetés alatt, mert ezt az anyagi 
áldozatot, arait egy-egy ilyen minta-
telep fen tartásáért hoznának meg 
bőségesen kipótolná a helyesen ne-
velt nép gazdasági szaktudása, prak 
tikus ismerete. 

Ez hiányzik még s amig ez 
meg nem valósul, alig beszélhetünk 
tökéletes népnevelésről. 

Gyűlés 
a vármegyén. 
Csongrádvármegye tőrvényhatósági 

bizottsága tegnap délelőtt 10 órakor rend-
kívüli közgyűlést tartott dr. Cicatricis 
Lajos főispán elnöklésével, amely köz-
gyűlésnek legfontosabb kél tárgya az 
országgyűlési választó szavazó körök 
megalkotása volt. 

A közgyűlésről ez a tudósítás szá-
mol be: 

Dr. Cicatricis Lajos főispán meg-
nyitván a közgyűlést, meleg hangon pa-
rentálta el dr. Füsti Molnár Sándor ügy-
véd törv. hat. bizottsági tagot, akinek 
emlékét a jegyzőkönyvben megörökí-
tették. 

Ezután áttértek a napirendre, amely-
nek első pontja a szavazó körök meg-
állapítása volt. Az idevonatkozó javasla-
tot dr. Csergő Károly masodfőjegyző 
ismertette. 

A javaslat szerint a csongrádi vá-
lasztókerület három, a mindszenti vá-
lasztókerület pedig négy szavazó körre 
oszlik. 

A csongrádi választókerületek szá-
vazó körei: 

1. Csongrádi 1311 választóval; 

2. Csanyteleki, ahová Csanytelek 
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243, Tömörkény 233 és Kistelek 572 vá-
lasztóval tartoznak ; 

3. Dorozsmai 1198 választóval. 
A kerület összes változásának száma 

3787. 
A mindszenti választókerület 

vazó körei: 
1. Sándor falvai, ahová Sándorfalva 

183, Algyő 96, Sövényháza 285 és Tápé 
165 választóval tartoznak, összesen 725. 
választóval; 

2. Horgosi, ahová Horgos 530, Mér-
ges 101 és Öttömös 22 választóval tar-
toznak, össze&en 653 választóval; 

3. Mindszenti, ahová Mindszent 643 
és Szegvár 498 választóval tartoznak, 
összesen 1141 választóval; 

4. A szentesvidéki (Szentes város 
székhelye), ahová Nagymágocs 170, 
Derekegyháza 192, Fábiánsebestyén 185 
és Tés 35 választóval. 

A kerület összes választóinak száma 
3201. 

A javaslat ellen Röck István szólalt 
föl s azt az indítványt tette, hogy Sándor-
falva helyett Tápé, illetve Csanytelek he-
lyett kistelek legyen a megfelelő szavazó 
körök székhelye. Fekete Márton, majd 
dr. Nagy Sándor alispán reflektáltak 
Röck István szavaira — s a törvényha-
tósági bizottság elfogadta az eredeti ja-
vaslatot. 

Ezután a központi választmányt ala-
kították meg, amelynek tagjai lettek. 

Kőszeghy Béla, Fehér István, dr. 
Csergő Károly, dr. Vecsery Sándor, Basa 
József, Cserna János, Burg Dénes, Szluha 
Imre, Eszes Imre, Benke Gedeon, Mátéffy 
László, Korpás Pál, Grüner Géza, Sólya 
Gyula, dr. Vida Sándor, Szőke Pál, dr. 
Loeszl Jenő, Wimrner Károly. 

A közgyűlés ezután a többi tárgya-
kat intézte el, köztük a vármegye érde-
mes levéltárosának, Pázmány Dánielnek 
nyugdíjazási ügyét. 

jére a házaikat fel lobogózni szíves 

kedjenek. 

Az estei 8 órakor kezdődő Hang-

versenyjegyek már válthatók Bányai 

utódánál és este G órától kezdve a szin-

házi pénztárnál. Itt emiitjük még meg, 

hogy e szép és ritka ünnepélyből 

Szentesi iparos társadalom is kivegye 

részét amennyiben az „Iparos Kör" jól 

ismert zenekara fog az estélyen Közre 

működni. 

HÍREK 
Csongrádvármegye múzeuma 

Széchenyi-ligetben délután 2—5-ig. 

Szentes , 1914. ápr i l i s hó 22 

nyitva 

Iparosok dalárdája. 
A Hódmezővásárhelyi iparos tár-

sadalom körében alakult iparos dalárda 

ma este a fél 6 órás vonattal, körünkbe 

érkezik, hogy itt ma este a színházte-

remben műsoros estélyt tartson. A test-

vérváros iparos társadalma eme fárad-

ságot nem kimélö s irántunk való sze-

retetükről tanúskodó megjelenésüket, a 

szentesi társadalom a legmesszibb menő 

lelkesedéssel fogja honorálni, mert az 

nem csak az iparosság ünnepe, hanem a 

társadalom összes rétegeié, amennyiben 

a szomszéd város iparos dalárdájukat 

az első diadal útján kisérni fogja a vá-

ros minden társadalmi osztálya. Ezzel 

ugy e város iparos társadalma, valamint 

velük a szentesi társadalom minden 

osztályával szembe tiszteletüket óhajt-

ják nyilvánítani, melyre mi szentesiek 

impozáns és lelkes fogadtatással fogunk 

megtisztelni. 

Épp ezért is tájákozásul közöljük, 

hogy az iparos társadalom minden osz-

tálya, nevezetesen az iparosifjak, és 

az ipartestület saját disz zászlóik alatt 

vonulnak ki vasárnap délután 4 órakor 

az ipartestület előtt gyülekezve, melyhez 

csatlakozik az „Iparos kör" is; a társa-

dalom többi más osztálya pedig kéretik, 

hogy a vasútnál való megérkezésnél 

minél impozánsahb legyen, szíveskedjék 

elősegíteni tömeges megjelenésével. 

És azután is kéretnek a vásártéren 

és a Kosuth-utcán lakó polgártársaink 

hogy a testvér város polgárságának 

eme szép és irántunk való érzelmei 

kellőképpen és külsőleg is visszonoz-

hassuk, kérjük hogy, a bevonulás ide-

— Emlékeztető . Szentes város képvi-
selőtestület kedden délelőtt 9 órai kez-
dettel Dr. Mátéffy Ferencz polgármester 
elnöklete alatt rendes küzgyülést tart. 

— Népoktatási közérdek. Kétségtelen, hogy 
népoktatásunk igazi közérdeke: hiány-
talan és fennakadás nélküli közigazga-
tásának biztosítása. E fontos és nagy 
jelentőségű cél szolgálására hivatott. 
Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi áll. ig. 
tanító« Népoktatási Közérdek Kiadvány-
tára, melynek megjelenés alatt álló és 
árjegyzékéban részletesen ismertetett kö-
tet könyvei: A Tanítók Illetményei: A 
Népiskola Tanulmányi Rendje ; A , Nép-
iskola Adminisztrátiója ; Tanítói Állam-
segély Kérvény és Mellékletei; Óvodai 
Útmutató és államsegély Kérvény: Tár-
sadalmi Tevékenység: emlékeztető Hala-
dási Napló ; Népoktatási Közérdek: gon-
dos utánjárással összeállított szakmun-
kák, mindenik világos és biztos útmu-
tatást adó vezérfonal a népoktatás egyes 
részleteiben, ellátva mintafogalmazvá-
nyokkal és a szükséges összes mellékletei 
nyomtatvány űrlapokkal. Igazgatótanitók 
iskolaszékek és gondnokságok, óvodai 
felügyelő bizotlságok igen hasznos se-
gédeszközöket, utmutatókat nyernek ezen 
kiadványok szükségeltető példányainak 
megrendelésével. Pártolók figyelmében 
ajánljuk azokat az érdekelteknek. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R I b f l R f l 

és 

Á R P f l b f l R f l 
a legjutányosabb áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas fehér 

S Ü T E t t É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalacs, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
*pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. AVgtekint-
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 
E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y É R G Y Á R 

RÉSZV.-TÁRS. 

A szentes i vá lasz tók és a v á l a s z t ó k o r o k . Az uj 
képviselőválasztási törvény előírja, hogy 
minden választókerület területén meg-
állapitandók azok a területi beosztások, 
választók örök, amelyik a választás idején 
együtt szavaz. A választóköröket Szen-
tesen a képviselőtestület határozza el. Az 
első ilyen határozatát a keddi közgyűlé-
sen hozza meg a képviselőtestület. Ugy 
tudjuk, hogy a szentesi választókerületet 
három választókörre javasolják felosztani 
Az elsőbben szavaz az I—II, a másodikban 
a III IV. kerülethez tartozó választói a 
város belterületének,—míg a harmadik 
választókörhöz tartozik az egész külterü-
let. Itt emiitjük meg, hogy az uj válasz-
tói törvény alapján készült statisztika sze-
rint Szentesnek 3570 választója lenne a 
régi 2610választóval szemben. Természe-
tesen ma még biztosan nem tudjuk mon-
dani, hogy tényleg mennyi lesz majd a 
szentesi kerület választóinak száma ak-
korra amidőn a törvény minden vonalon 
életbe lép. 

- - Jók közül vegyük a leg jobba t . Az arató, 
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlom a legjobbnak és így a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü-
kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-
közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben j u t ányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-
tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

— M ó d o s í t o t t l l gybeosz tás . A Szentesi 
kir. jbiróságnál a Katkics Gyula jbiró 
nyugdíjaztatása folytán megüresedett bí-
rói állás megszüntetése következtében a 
következő intézkedés történt: a) Az örö-
kösödési, a telekkönyvi és polgári ve-
gyes ügyeket ezután Gál Dezső önálló 
működési körrel felruházott bírósági 
jegyző látja el. b) Az a) alatti ügyek 
közül birói intézkedést igénylőket, vala-
mint az anyakönyvi ügyeket Engeltha-
ler László kir. járásbiró végzi. 

— Esküdt behívás . Szegeden tartandó 
májusi esküdszéki tárgyalásokra, Szen-
tesről Papp István földbirtokost hivták be. 

— Halá lozás . Mély részvéttel értesülünk 
dr. Füsti Molnár Sándor Szentes egyik 
tehetségesebb és népszerűbb ügyvédje, 
valamint a Szentesi takarékpénztár ügyé-
szének elhunytáról. — A megboldogult 
Budapestre ment gyógyulást keresni ahol 
azonban a gyógyulás helyett a halál vál-
totta meg szenvedésétől f. hó 24-én d. u. 
5 órakor, élete 49-ik évében. — Legyen 
közöltünk élte emlékezetes! pihenése a 
hantok alatt csendes. 

— Táv í rás f e j l ő d é s é r ő l . Torday Lajos 
állami főgimn. tanár és ipariskolai igaz-
gató, aki minden idejét és tehetségét az 
iparosságnak szenteli, most ujabban tanú-
jelét adja annak, hogy ő igen is dolgo-
zik és pedig egy igen népszerű és isme-
retterjesztő munkán, mint eddig másirá-
nyú működésével. A modern találmányok 
legérdekesebb és legértékesebb részét, 
a távírás fejlődését választotta ki témául. 
A távírás fejlődésének története érdek-
feszítő, a mellett alapos feldolgozásban 
került ki tolla alól és kiterjeszkedik a 
távírás történetére, kezdve a legegysze-
rűbb táviratozási módtól a legegyszerűbb 
a legújabb módszerig. Aki tudományát 
kiakarja elégíteni és aki ezen értékes, 
modern találmányról rövid és összefog-
aló munkát akar, annak a legmelegeb-

ben ajánlhatjuk a figyelmébe Torday 
Lajos második és bővített kiadást ért 
müvét, melyet igazán olcsó áron, 1 ko-
ronaért megszerezhet Untermüller Ernő 
szentesi könyvkereskedésében. 

— Eltűnt. Harsányi N. Terézia 12 éves 
leány e hó 18-án szülei lakásáról eltá-
vozott és az óta nyomaveszett. A két-
ségbe esett szülők kérik hogy aki vala-
mit tud, közölje velük 
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243, Tömörkény 233 és Kistelek 572 vá 
lasztóval tartoznak ; 

3. Dorozsmai 1198 választóval. 
A kerület összes változásának szánia 

3787. 
A mindszenti választókerület 

vazó körei: 
1. Sándorfalvai\ ahová Sándorfalva 

183, Algyő 96, Sövényháza 285 és Tápé 
165 választóval tartoznak, összesen 725. 
választóval; 

2. Borgosi, ahová Horgos 530, Mér-
ges 101 és Öttömös 22 választóval tar-
toznak, összeSen 653 választóval; 

3. Mindszenti, ahová Mindszent 643 
és Szegvár 498 választóval tartoznak, 
összesen 1141 választóval; 

4. A szentesvidéki (Szentes varos 
székhelye), ahová Nagymágocs 170, 
Derekegyháza 192, Fábiánsebestyén 185 
és Tés 35 választóval. 

A kerület összes választóinak száma 
3201. 

A javaslat ellen Röck István szólalt 
föl s azt azinditványt tette, hogy Sándor-
falva helyett Tápé, illetve Csanytelek he-
lyett kistelek legyen a megfelelő szavazó 
körök székhelye. Fekete Márton, majd 
dr. Nagy Sándor alispán reflektáltak 
Rock István szavaira — s a törvényha-
tósági bizottság elfogadta az eredeti ja-
vaslatot. 

Ezután a központi választmányt ala-
kították meg. amelynek tagjai lettek. 

Kőszeghy Béla, Fehér István, dr. 
Csergő Károly, dr. Vecsery Sándor, Basa 
József, Cserna János, Burg Dénes, Szluha 
Imre, Eszes Imre, Benke Gedeon, Mátéffy 
László, Korpás Pál, Grüner Géza, Sólya 
Gyula, dr. Vida Sándor, Szőke Pál, dr. 
Loeszl Jenő, Wimmer Károly. 

A közgyűlés ezután a többi tárgya-
kat intézte el, köztük a vármegye érde-
mes levéltárosának, Pázmány Dánielnek 
nyugdijazási ügyét. 

jére a házaikat fel lobogózni szives 

kedjenek. 

Az estei 8 órakor kezdődő Hang 

versenyjegyek már válthatók Bányai J, 

utódánál és este 6 órától kezdve a szín-

házi pénztárnál. Itt emiitjük még meg, 

hogy e szép és ritka ünnepélyből 

Szentesi iparos társadalom is kivegye a 

részét amennyiben az „Iparos Kör" jól 

ismert zenekara fog az estélyen Közre 

működni. 

HÍREK 
Szentes, 1914. április hó 22 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva 
Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

Iparosok dalárdája. 
A Hódmezővásárhelyi iparos tár-

sadalom körében alakult iparos dalárda 

ma este a fél 6 órás vonattal, körünkbe 

érkezik, hogy itt ma este a színházié-

remben műsoros estélyi tartson. A test-

vérváros iparos társadalma eme fárad-

ságot nem kimélö s irániunk 

Tetelü1-*' ' 

szentc 

lelkes 

nem < 

társad 

a szo 

az elsi 

ros mi 

ugy e 

velük 

osztály 

— Emlékeztető . Szentes város képvi-
selőtestület kedden délelőtt 9 órai kez-
dettel Dr. Mátéffy Ferencz polgármester 
elnöklete alatt rendes küzgyülést tart. 

— Népoktatás ! közérdek. Kétségtelen, hogy 
népoktatásunk igazi közérdeke: hiány-
talan és fennakadás nélküli közigazga-
tásának biztositása. E fontos és nagy 
elentőségű cél szolgálására hivatott. 

Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi áll. ig. 
tanító« Népoktatási Közérdek Kiadvány-
tára, melynek megjelenés alatt álló és 
árjegyzékéban részletesen ismertetett kö-
tet könyvei: A Tanítók Illetményei: A 
Népiskola Tanulmányi Rendje ; A , Nép-
iskola Adminisztrátiója ; Tanitói Állam-
segély Kérvény és Mellékletei; Óvódai 
Útmutató és államsegély Kérvény: Tár-
sadalmi Tevékenység: emlékeztető Hala-
dási Napló ; Népoktatási Közérdek g o n -
dos utánjárással összeállított szakmun-
kák, mindenik világos és biztos útmu-
tatást adó vezérfonal a népoktatás egyes 
részleteiben, ellátva mintafogalmazvá-
nyokkal és a szükséges összes mellékletei 
nyomtatvány űrlapokkal. Igazgatótanitók 
iskolaszékek és gondnokságok, óvódai 
felügyelő bizottságok igen hasznos se-
gédeszközöket, útmutatókat nyernek ezen 
kiadványok szükségellető példányainak 
megrendelésével. Pártolók figyelmében 
ajánljuk azokat az érdekelteknek. 

A s z e n t e s i vá lasz ték és a vá lasz tóko rok . Az uj 
képviselőválasztási törvény előírja, hogy 
minden választókerület területén meg-
állapitandók azok a területi beosztások, 
választókörök, amelyik a választás idején 
együtt szavaz. A választóköröket Szen-
tesen a képviselőtestület határozza el. Az 
első ilyen határozatát a keddi közgyűlé-
sen hozza meg a képviselőtestület. Ugy 
tudjuk, hogy a szentesi választókerületet 
három választókörre javasolják felosztani 
Az elsőbben szavaz az I—II, a másodikban 
a III IV. kerülethez tartozó választói a 
város belterületének,—míg a harmadik 
választókörhöz tartozik az egész külterü-
let. Itt emiitjük meg, hogy az uj válasz-
tói törvény alapján készült statisztika sze-
rint Szentesnek 357Ü választója lenne a 
régi 2610választóval szemben. Természe-
tesen ma még biztosan nem tudjuk mon-
dani, hogy tényleg mennyi lesz majd a 
szentesi kerület választóinak száma ak-
korra amidőn a törvény minden vonalon 
életbe lép. 

— Jók közül vegyük a leg jobbat . Az arató, 
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlom a legjobbnak és így a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü-
kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-
közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-
tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

— M ó d o s í t o t t ü g y b e o s z t á s . A Szentesi 
kir. jbiróságnál a Katkics Gyula jbiró 
nyugdíjaztatása folytán megüresedett bí-
rói állás megszüntetése következtében a 
következő intézkedés történt: a) Az örö-
kösödési, a telekkönyvi és polgári ve-
gyes ügyeket ezután Gál Dezső önálló 
működési körrel felruházott bírósági 
jegyző látja el. b) Az a) alatti ügyek 
közül birói intézkedést igénylőket, vala-
mint az anyakönyvi ügyeket Engeltha-
ler László kir. járásbiró végzi. 

— Esküdt behívás . Szegeden tartandó 
májusi esküdszéki tárgyalásokra, Szen-
tesről Papp István földbirtokost h í v t á k be. 

— Mim«**- •• 
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H ir ( J J , 

—w uszieietüket óhajt-

ják nyilvánítani, melyre mi szentesiek 

impozáns és lelkes fogadtatással fogunk 

megtisztelni. 

Épp ezért is tájákozásul közöljük, 

hogy az iparos társadalom minden osz-

tálya, nevezetesen az iparosifjak, és 

az ipartestület saját disz zászlóik alatt 

vonulnak ki vasárnap délután 4 órakor 

az ipartestület előtt gyülekezve, melyhez 

csatlakozik az „Iparos kör" is; a társa-

dalom többi más osztálya pedig kéretik, 

hogy a vasútnál való megérkezésnél 

minél impozánsabb legyen, szíveskedjék 

elősegíteni tömeges megjelenésével. 

És azután is kéretnek a vásáriéren 

és a Kosuth-utcán lakó polgártársaink 

hogy a testvér város polgárságának 

eme szép és irániunk való érzelmei 

kellőképpen és külsőleg is visszonoz-

hsssuk, kérjük hogy, a bevonulás ide-

vniIAUl awuuyok ügyeimébe! 
Izleles 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas f^hér 

S Ü T E t t É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsüteményck, uzsonna-
kalacs, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
«^pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér slb, ^ t e k i n t -
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 
E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y É R G Y Á R 

R É S Z V TÁRS . 

* —-JW® 

. , « es ipariskolai igaz-
gató, aki minden idejét és tehetségét az 
iparosságnak szenteli, most ujabban tanú-
jelét adja annak, hogy ő igen is dolgo-
zik és pedig egy igen népszerű és isme-
retterjesztő munkán, mint eddig másirá-
nyu működésével. A modern találmányok 
legérdekesebb és legértékesebb részét, 
a távírás fejlődését választotta ki témául. 
A távírás fejlődésének története érdek-
feszítő, a mellett alapos feldolgozásban 
került ki tolla alól és kiterjeszkedik a 
távírás történetére, kezdve a legegysze-
rűbb táviratozási módtól a legegyszerűbb 
a legújabb módszerig. Aki tudományát 
kiakarja elégíteni és aki ezen értékes, 
modern találmányról rövid és összefog-
aló munkát akar, annak a legmelegeb-

ben ajánlhatjuk a figyelmébe Torday 
Lajos második és bővített kiadást ért 
müvét, melyet igazán olcsó áron, 1 ko-
ronaért megszerezhet Untermüller Ernő 
szentesi könyvkereskedésében. 

- Eltűnt. Harsányi N. Terézia 12 éves 
leány e hó 18-án szülei lakásáról eltá-
vozott és az óta nyomaveszett. A két-
ségbe esett szülők kérik hogy aki vala-
mit tud, közölje velük 
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Pályázati hirdetmény. 
Szentes r.-t. városnál a folyó c i i maju* hó folyamán megtartandó álta-

lános tisztújítás alkalmával betöltendő: 

1. polgármesteri, 

2. jogügyi tanácsnoki, 
3. gazdasági tanácsnoki, 
4. adóügyi tanácsnoki, 
5. iparügyi tanácsnoki, 
6. rendőralkapitányi, 

7. főügyészi, 
8. főmérnöki, 
9. főszámvevői, 

10 2 számvevői, 
11.2 árvaszéki ülnöki, 
12. közgyámi, 

13. pénztárnoki, 
14. másodpénztárnoki, 
15. 2 ellenőri, 
16. levéltárnoki, 
17. adóvégrehajtói állásokra 

ezennel pályázatot hirdetek s felhivom a jelzett állásokat elnyerni óhajtókat, hogy az 
1886. évi XXII. t, c, 74. §-ában, valamint az érvényben álló városi szervezési szabály-
rendeletben megállapított képesítettségüket, illetve az 1886. évi XXII. t.-c. 73 §-a alapján 
szenvedő választóképességüket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeikef 
f. évi iftiáju* hó 1 « napjának delelolli 1 $ óraijáig hozzám nyújtsák be. 

Az érdeklődők tájékoztatása végett a betöltendő állásoknál megkívánt mi-
nősítést és azok rendszeresített javadalmát az alábbiakban közlöm: 

Á l l á s M i n ő s í t é s F i z e t é s L a k b é r 

4800 960 
3600 780 
3600 780 
3600 780 
3600 780 
2600 600 
3600 780 

3600 780 

3600 780 
2600 600 
2600 600 
1400 480 
2600 600 
2000 540 
2000 540 
2000 540 
1400 480 

ü 

10 
11 

12 
13 
U 

15 
1G 

17 

Polgármester 
Jogügyi tanácsnok 
Gazdasági tanácsnok 
Adóügyi tanácsnok 
Iparügyi tanácsnok 
Rendőr alkapitány 
Fő ügyész 

Főmérnök 

Főszámvevő 
2 számvevő 
2 árvaszéki ülnök 
Közgyám 
Pénztárnok 
Másodpénztárnok 
2 ellenőr 
Kevéltárnok 
Adóvégrehajtó 

1883. I. t.-c. 5. §. VII. 
1883. I. t.-c. 3. % 
1883. I. t.-c. 3. §. vagy gazdasági akadémiai oki. 
1883. I. t.-c. 3. Í 
1883, I. t.-c. 3, 
1883. I. t.-c. 3. g. 
1883. I, t.-c. 3. Í 
1883. I. t.-c. 10. szerint mérnöki vagy építész-

mérnöki oki. s legalább 3 évi mérnöki gyakorlat 
1883. 1. t.-c. 17. § 
1887. I. t.-c. 17. §. 
1883. I. t.-c. 3. § 
Érettségi vagy ezzel egyenrangú isk. bizonyítvány. 
1883 I. t.-c. 18. §. 
1883. I. t.-c. 18. I 
1883. I. t.-c. 18. 
1883. I. t.-c. 13. §. 
Középisk vagy ezzel egyenrangú intézel hat osztálya. 

Szentes város szervezési szabályrendeletének 129. §-a alapján. 
Azon tisztviselőkre nézve, akik jelen szervezési szabályrendelet életbelépte-

kor a városnál mint megválasztott tisztviselők tényleg alkalmazásban vannak, tisztújí-
tás esetén jelen szabályrendeletnek a minősítésre vonatkozó határozatai nem alkalmaz-
h a t ó k ^ elő is léptethetők ha az előbbi szabályrendeletben az illető állásra előirt mi-
nősítéssel bírnak" 

Szentes, 1914. évi április hó 25-én. 

I M I . N A G Y S Á X I K H t 
alispán. 
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JUDOMÁNYOS MOZGÚSZINHÁ/ 
— J Nagy Ferencz-utca 3. s z á m ^ L ^ 

Vasárnap. 1914. ápríl. 2 6 - á n d. u. 
4 6 mérsékelt, fél 9 órakor r e n -
des helyárak mellett a következő 

kepeketmutatja be: p 

Hazugság 
Amerikai szinmű 2 felvonásban. — 
Előadják a legkiválóbb néw-yorki 
— színészek — 

I L I s o r : 

1. Niagra vízesés, term. felv. 
2. A hiúság álka, nevettető. 
3. Szemet-szemért, dráma. 
4. 5. Az alvajáró, vígjáték. 2 felv. 

5 perc szünet. 
6. 7 . »Hazugság- szinmű 2 felv. 
8. A közös bárát, humoros. 

A hölgyek kéretnek a kalapot letenni 

Csütörtökön nagy szenzációs műsor. 

Fejes Károly ácsmesternek 
az alsóréten Diószegi örö-

kösök-féle földből 7 hold 

kitűnő minőségű :—: 

uczerna földje 
nyári használatra kiadó 

Értekezni lehet IV. Stam-

mer Sándor-u 20 sz. alatt 

a tulajdonossal. 

K i a d ó l i e r c f o l d . 
Alsóréten Székely József gőz-

malmához közel 2 hold 8 éves, 2 
hold 3 éves here kiadó. Értekezni 
lehet I. Rákócy Ferenc-utca 5. sz. a 

Más vállalat miatt 
egy jó forgalmú fűszerüzlet házzal 

együtt í. ker., Klauzál-utca 9. szám alatt 
kedvező fizetési feltetelek mellett eladó. 
— Értekezhetni ugyanott: Búsi Jánossal-

Soós J ó z s e f 
I I I . kerület Vásárhelyi-utca 64. számú 

háza eladó, melyben ezidöszerint korcsma 
üzlet van. 5—1. 

Eladó föld 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
van, ami kitűnő herésnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni I. ker. Nagy Ferenc-útca 
(Piactér) ifj. Fazekas Antallal. 

Hristó Nagy József 
kajáni földjét felparcelázza, a még meg 
levő darabokra lehet előjegyezni, most 

ahogy van, bevetve. 

» I , I . I I I I T . 
k ó ii ii i: i i i: z 
k a u c s u k-kompozitióval bevont rnga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor leg jobb tetöfedéllemeze, 
V É G T E L E N Ü L T A R T Ó S 

Régi zsindejtetök átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható *: 

S U G Á R és V A R G A 
építése v á l l a l k o z ó k n á l . 

Olcsó! a«- Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok cz idő szerint 

50 évr̂  6 százalékos, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. F A Z E K A S ANTAL 
Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fcr^ncz úr házában. 

Fí l i ián Tót Sándor és Eszter _ ¡|, ftf|| JÓZSef-UtCd 53- 51 
fábiáni tanyaföldjük a rajta levő 

épületekkel együtt sürgősen eladó. Ér-
tekezhetni a helyszínen lf>8. szám alatt. 

Nagyörvény-utca 44 . sz. 
ház, mely egy kisebb és egy nagyobb 

f>adolt szobából és egy kövezett kony-
íából all, eladó. Artézi kút bevezetve. 
160 nszöl terület. Értekezni lehet ugyanott 

Szentes város polgármesterétől. 

3220-1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, illetve hoz-
zátartozóit, akik fiukat az aratási időre 
szabadságolni óhajtják, hogy értesítsék 
katonai fiukat, illetve hozzátartozóikat, 
hogy az aratási időre szabadságidő en* 
gedélyezése iránt Parancsnokságuknál 
kihallgatáson jelentkezzenek az aratási 
idő megkezdése előtt legalább egy hó-
nappal. 

Az aratási munkálatok megkezdé-
sének időpontjául junius hó 29 napját 
jelöltem meg a Parancsnokságnak. 

A szabadságolásra vonatkozólag bő-
vebb felvilágosítást a várori katona-
ügyvezető nyújt. 

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátéffy Fcrcncz 
polgármester. 

alatt egy 3 szobás nagy lakás mellékbe' 

lyiségekkel és egy 3 szobás kisebb lakai 

szőlős kerttel április 24-töl villany es 

vízvezetékkel kiadó. — Értekezni lehel 

I. ker., Farkas Mihályutca 2. szám alal 

Varga Béniámin házánál. 3-1 

B e h ó e c s e r e n 
80 hold föld melyből 66 -/„o. nszgöl ki-

tűnő szántóföld, 13 40*/i.„o nszgöl kaszáié 

és legelő, 1)60 nszg tanyatelek, teljesei 

jókarban levő épületekkel kedvező fii* 

tési feltételek mellett holdanként 14® 

nszgölével 540 koronáért eladó. Alkut 

bet kölni fj. Fazekas Antal bankölcsön iro-

dájában, piactér, Nagy Ferenc házbal 

Szentes varos polgármesterétől. 
2961 -1914 szám, 

H i r d e t m é n y « 
Közhírré teszem, hogy a királyi' 

Népháznál folyó évi április hó 7-ik^1 

kezdődőleg minden kedden délután," 
országos vásárt megelőző kedden azon* 
ban egész nap folyamán marhalevele» 
fognak kiadatni. 

Szentes 1911 évi április hó 1. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Njromtott V^jda B. Utód. v i l l anyér t berende«elt könyvnyomdájában Szentes«. 




