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Előfizetési árak : 

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

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre ti K, negyedévre 8 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér i. szám 

(re*, borház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

^'¡demenyek hirdetési és előfizetési dijak. 

Különböző dolgok 
Itt a „Szentesi Lap" hasábjain 

sokszor foglalkozunk a mi szűkebb 
hazánk dolgaival. Mert hiszen soha 
sincsen nap, amelynek a maga ak-
tuális kérdése megne volna s ha 
eoY'egy városi közgyűlésnek előtte 
vagy utánna vagyunk különöseb-
ben akad téma, amellyel foglal-
kozni lehet, vagy talán helyeseb-
ben mondva, foglalkozni kell 

Mi a városi ügyeket általános né-
zőpontról szoktuk szemlélni s egyes 
nagyon kivételes esetektőleltekintve 
nem a befejezett dolgokat bíráljuk, 
mert hiszen ez a legeslegkönnyebb 
— de épen tárgyalás alá kerülő 
kérdéseket szoktuk megtárgyalni. 

jc-zúttal olyan kivételes dolog-
ról van szó, hogy befejezett dolog-
ról akarunk szólani; de főképen 
azért, mert a jövőre vonatkozólag 
is van némi megjegyzésünk. 

Kedden városi közgyűlés volt. 
minek a közgyűlésnek volt három 
olyan nagy jelenlóségű ponlja, 
amelyen könnyen keresztül siklani 
nem szabad, noha a képviselőtes-
tület mind a három kérdésben vita 
nélkül egyhangúlag hozott határo-
zatot. Ez a három pont: a város 
háza, a járásbíróság és a polgári 
leányiskolái épitkezés leszámolása. 

Azt az egyhangú határozatot, 
amely e nagy három közalkotásról 
szóló számadást egyhangú határozat 
tal jóváhagyta, a legteljesebb mérték-
ben megértjük. Mert elvitathatatlan 
valóság ugyan, hogy ezekben a kér 
(lésekben leheleH volna a legszél 
sőbbségekig menő vitát produkálni, 
de viszont az is kétségbevonhatat-
lan valóság, hogy az a vita nem 
javított volna semmit: a megtör-
ténteket nem tette volna meg nem 
történtekké, az építkezéseket ol 
csóbbakká, ellenben alkalmas lett 
volna arra, hogy a szenvedély le-
gyen úrrá a város közgyűlési ter-
mében minden cél nélkül. 

Különben is az eredmények 
nem olyanok, amelyek miatt szük-
ség letl volna vilára s a képviselő-
testület feladatának legtökéletesebb 
magaslatán állott akkor, amidőn 
jóváhagyásával lezárta ennek a há 
rom építkezésnek aktáit. 

Valljuk meg, a szemérmeskedő 
tagadás mit sem használna — nem 
ilyen eredményeket vártunk az 
építkezésekből, azt pedig épen nem 
reméltük, hogy olyan épitkezés is 

lesz, amely végeredményében a 
megszavazott összegen belül marad. 
Legyünk őszinték és mondjuk meg 

I nyíltan, hogy a városháza építésnél 
nem 4—5 °|0-os túllépésre gondol-
tunk, hanem sokkal többre és az 
eredményekből okulhatunk, lega-
lább annyiban, hogy szűken meg-
szabott költségek kereteiben is le-
het középítkezéseket végrehajtani, 
sót talán épen azt tanultuk meg, 
hogy helyesebben minimális ösz-
s egben megszabni az építkezési 
tőkét, mert a köteles takarékosság 
így hatványozódva érvényesül. 

De van a keddi közgyűlésnek 
j egy másik tanulsága is: ez a re-
í formátus egyház két rendbeli ké-

relmének elintézése. 

A városi tanácsnak és a vá-
rosi képviselőtestületnek nincsen 
egyetlen tagja sem, aki nem helyez-
kednék a fillérig való takarékos-
kodás álláspontjára. Betű szerinti 
értelemben kell ezt vennünk, mert 
igy van. Ez a fillérig való takaré-
koskodás helyes, köteles dolog 
addig a határig, amelynél a célsze-
rűség, a méltányosság és a közér-
dek kezdődik. Mert hiába egyv áros 
nem helyezkedhetik soha arra az 
álláspontra, hogy nincsen pénzem, 
tehát begombolkozom és várom a 
jobb, a boldogabb világot. A nin-
csen pénz álláspontja kötelesség 
akkor, ha igazán hiába valóságokról 
luxus kiadásokról van szó költség-
vetésen kivül; menthető a nincsen 
pénz álláspontja, ha könnyen el-
halasztható dologról van szó, amely 
bár helyes volna, jó volna, de ké-
sőbb és épen olyan jó lesz; de 
nem állhat meg a nincsen pénz ál-
láspontja akkor, amidőn olyan do-
logról van szó, amelynek sürgős 
szükségessége, célszerűsége, mél-
tányosága és közérdekű volta ket-
ségbe vonhatatlan. 

Az az egyhangú határozat, 
amely a két református templom 
környékének rendezésére vonatko-
zik arról tesz tanúságot, hogy a mi 
képviselőtestületünk a befelé való 
felelősség helyes átérzésével hozza 
meg határozatait. 

Bizony úgy van az, hogy ön-
érzettel nézhetünk végig városun-
kon : minden alkotás e város ál-
dozatkészségét hirdeti, azt az áldó 
zat készséget, amely várost terem-
tett itt ez egykori nagy falu he-
lyén, azt az áldozatkészséget, amely 
ma is megnyilvánul, ha arra szük-
ség van, azt a megértést, amely a 
a keddi közgyűlésen az építkezési 

számadások tárgyalásán megnyil-
vánult s amelyek nélkül a mai 
Szentes nem volna az ami. 

Gyűlés 
a városnál. 

A városi képviselőtestület kedden 
tartotta április liavi rendes közgyűlését, 
amelyről a következőkben számoluuk be : 

l)r. M á t é f f y Ferenc polgármester 
megnyitván a közgyűlést, elparentálta 
B a 11 a Sándor és F ü s t i M o l n á r 
Sándor dr. városi képviselőket, akiknek 
emlékét jegyzőkönyvben örökitették meg. 

Három jelentétttelen interpelláció 
után a napirendre térve az esküdtképes 
egyének lajsromának összeállítására ki-
küldték a polgármester vezetése alatt 
Kiss Bálint, dr. Kiss Béla, Kanász Nagy 
Lajos és Kálmán Imre városi képvise-
lőket, a lóosztályozáshoz pedig bizalmi 
férfiaknak Bálint Jánost és Mátéffy Lászlót. 

B u g y i Antal főjegyző referált ez-
után a legutóbbi három nagy épitkezés: 
a városháza, a járásbiróság és a polgári 
leányiskola költségeiről. Az előadó fő-
jegyző részletesen ismertette mind há-
rom számadást, rá mutatváu az előfor-
dult túllépések okaira. Mind a három 
számadást egyhangúlag elfogadta és jó-
váhagyta a képviselőtestület minden vita 
nélkül. 

A református egyház két rendbeli 
kérvényét tárgyalta ezután s a tanács 
egyhangú határozattal 12500 koronát 
szavazott meg a következő burkolási 
munkákra: 

1. A nagy templom előtt a Kiss Bá-
lint-utcának az egész szélességben való 
kiburkolására. 

2. A Boros-utcában 6 méter széles 
élére rakott téglaburkolat létesítésére. 

3. A felsőpárti református templom 
előtt 2 méter széles aszfaltjárda és a 
kocsiút egész szélességében való kibur-
kolására, valamint a templom környé-
kének parkírozására. 

A belügyminiszter leiratához ké-
pest megállapították az országgyűlési 
képviselőválasztói szavazó köröket. Lesz 
három szavazókör és pedig az elsőbe 
fog tartatni az I. II. kerület, a másodikba 
a III. és IV. kerület, a harmadikba a kül-
terület. 

Szintén a belügyminiszter rende-
letéhez képest megválasztották az uj 
központi választmányt, amelynek tagjai 
lettek : 

Balogh lános, Bugyi Antal, Burián 
Lajos, dr. Csúcs János, Csúcs Károly dr. 
Kiss Béla, Kristó Nagy Antal, Mátéffy 
László, Pataki Imre, dr. Purjesz János, 
Sima László és dr. Vecseri Sándor. 

A lagok közül dr. Mátéfl'y Ferenc, 
Bugyi Anta', dr. Purjesz János, dr. Kiss 
Béla, Sima László, Pataki lnire az esküt 
nyomban le is tették a képviselőtestü-
let előtt. 

A nyilvános színi előadások stb 
után fízetendő engedelydijakat állapítot-
ták meg ezután azon összegekben, ame-
lyeket eddig is szedelt a város. 

Több apró ügy elintézése után a 
közgyűlés déli 12 órakor véget ért. 
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Alsópárti 
48-as Népkör. 

Vasárnap reggel megszaporo-

dott a szentesi 48-as Népkörök 

s z á m a : az alsópárti polgárság elha-

tározása és szervezkedése megte-

remtette a „Szentesi Alsópárt i Füg-

getlenségi és 48-as Népkör u t. 

A megjelentek az a lakuló gyű 

lés vezetésére Burián Lajost, az 

első 48 as Népkör elnökét kérte 

föl, a jegyzőkönyvvezetésére pedig 

Dóczi Ferencet. 
Burián Lajos megnyi tó beszé-

dében hivatkozott a szervezkedés 

szükségességére és arra, hogy ez a 

mostani alakulás a város ezen ré-

szében is hajlékot ad a 48-as eszme 

hirdetésére s a gyűlés megnyitása 

után felhivta a megjelenteket, je-

lentsék ki a Kör megalapítását. Több 

felszólalás után egyhangúlag, nagy 

lelkesedéssel k imondatot t a meg-

alakulás. 

Ezután megál lapították az alap-

szabályokat, amelyek azonosak a 

másik két 48-as Kör alapszabályai-

val s megbízták az e lnököt , hogv 

az alapszabályokat kormányhatóság i 

jóváhagyás iránt terjessze föl. 

Sima László indí tványára ki-

mondta az a lakuló gyűlés, hogy az 

alakulást az országos párt elnöksé-

gének üdvöz lő levél kapcsán tudo-

mására hozza. 

Megbízta végül a közgyűlés az 

elnököt, hogy arpint a kör műkö-

dése elől a törvényszabta akadályok 

elhárulnak, intézkedjék a formál is 

megalakulógyűlés egvbehivása iránt. 

Ezzel a gyűlés véget ért. 

A rendőrség ügyessége, 
Több betörés. - Elfogtak egy betöröt. 

Kedden virradóra több helyen tör-
tek be ismét Szentese;., illetve kísérelték 
meg a betörést. Most azonban az egyik 
tettest még a hajnali órákban sikerült el 
is fogni. A betörő utáni hajsza és az 
egész bűntény utáni nyomozás bővel-
kedik izgalmas részletekben. Maga a si-
került nyomozás és annak eredménye 
csak a szentesi rendőrség dicsőségére 
válik. 

B I á z s i k Tamás szentesi polgári 
rendőr hétfőn este fél 6 órakor Szeged 
felől érkező vonattal jött és feltűnt neki, 
hogy két jól öltözött, de cigánykülsejü 
idegen fiatalember a Berekhát megálló-
nál nem a rendes kiszálló helyen léptek 
le a vonatról, hanem az ellenkező ol-
dalon és amikor a vonat elindult, már 
el is tűntek szem elől. — Éjjel éppen 
Blázsik volt az inspekcíós a detektívek 
között és igy fenn hált a rendőrségen. 
Hajnali 3 óra körül jelentették a rend-
őrségen, hogy Klein Ignác, Böszörményi 
János, Bariba Zsigmond, Braun Dezső 
üzletében és a Berényi-malomba belörtek 
és kissebb összegű pénzt el is vittek, 
n-ig Kósa Józsefnél csak megkísérelték 
a betörést. Blázsiknak rögtön eszébe ju-
tott a hétfői két gyanús fiatalember. 

F a z e k a s János szintén inspek-
cíós rendőrőrmesterrel szintén megta-
nácskozták a nyomozás tervét és az 
őrmester Dékány Imre rendőrrel a nagy 
állomásra ment, hogy az esetleg elutazni 

készülő betörőknek útját állja, míg Bla-
zsik Tamás, Fekete Nagy János rend-
őrrel a Berekhát megállóhoz tartott. Ut̂  
közben találtak egy gyanús, csavargó 
külsejű férfit, akit, nem tudván magat 
igazolni, bekísért Fekete a vámházhoz 
mig Blázsik előrement a Berekháti meg-
állóval szemben levő csárdához, s azt 
az utasítást adta, hogy nézzen utana. 

Blázsik amikor belépeti a csárdaba, 
rögtön meglátta a hétfő esti két idegent. 
A két cigánykülsejü fiatalember is rög-
tön felismerte Blázsik Tamást aki az ajtó 
mellett állt, felugrott és kifutott az aj-
tón. A másik benn rekedt és rálőtt most 
a detektivre, Blázsik többször rásújtott 
botjával támadójára, aki a fejére kapott 
súlyos ütések alatt le is esett a földre, 
de azután felkelt és kimenekült. 

Közben megérkezett Fekete Nagy 
János rendőr és aki űzőbe vette a Szegvár 
felé menekülő legényl. Már már sikerült 
elmenekülnie, amikor Fekete rendőr azt 
kiáltotta, hogy álljon meg, mert máskü-
lönben lelövi. Az idegen megált, de re-
volvert rántott és háromszor rálőtt a 
rendőrre, aki viszonozta a lövéseket. 
Blázsik, amíg az izgalmas párviadal folyt 
a rendőr és az idegen között, a közel-
ben levő Valkai tanyában lóháton vitette 
a fiatal Valkai Sándor, aki elé került az 
idegennek. 

A hatalmas termetű cigány a fejére 
kapott ütésektől bár sok vért veszített, 
de még birokra kelt a lovassal is és 
Valkait igyekezett ledobni a lováról, 
hogy maga ugorjon fel a ló hátára és 
megkísérelje a menekülést. Nagy küz-
delem árán azonban sikerült Valkainak 
az idegent leteperni, amikorra oda ér-
kezeti Blázsik Tamás detektív és Fekete 
N'igy János rendőr akik aztán felvitték 
a rendőrségre. 

A rendőrség most széleskörű nyo-
mozást indított az elmeneküli betőrő és 
az esetleges társak után. 

HÍREK 
Szentes . 1914. áp r i l i s lió 29 

egye múzeuma 
délután 2—5-ig. 

Csongrádvárinegye múzeuma nyitva a 
Széchenyi-ligetben déluf' ~ 

— Mi l yen lesz az i dő já rás má jusban . A régi 
magyar gazdák szerint május az igazi 
termékenyítő hónap. Ha jó meleg és 
amellett csapadékos is az idő ebben a 
hónapban, akkor rendszerint jó a ter-
més ; ha ellenben a kiadós májusi esők 
elmaradnak s a hónapnak száraz a jel-
lege, akkor hiába esik juniusban akár-
mennyi, a termés csak kicsi lesz, mert 
a gabona nem bokrosodik, a takarmá-
nyok satnyák maradnak s a termés az 
egész vonalon jelentékenyen reduká-
lódik. A május tehát nagyfontosságú 
hónap a mezőgazdaságra, valamint min-
den más növény, de főleg a gyümölcs-
termelés szempontjából is, ugy hogy a 
májusi időjárástól függ az év munká-
jának és kultúrájának eredménye. Ilyen 
fontos remények fűződvén a jó májusi 
időjáráshoz, bizonyára széleskörű ér-
deklődésre tarthat számot Traen német 
prolesszornak egy német szakfapban 
közreadott tanulmánya, melyben az ed-
digiektől teJjesen elülő uj szempontokból 
igyekszik a most következő májusi idő-
járásra vonatkozólag a várható kilátá-
sokat megállapítani. Május 5-ikére, 
15-ikére, '«¿3-ikára és 29 ikére esnek. A 
német tudós tanulmányából azonban ki-
tetszik az is, hogy a félve rettegett má-
jusi éjjeli fagy, aminek a virágzó gyü-
mölcsfák és a gyümölcstermés szoktak 
áldozatul esni, az idei esztendő május 
havában ezúttal aligha fog bekövetkezni, 
mert a barometer állása ilyen lehetősé 
get kizár. Az idén tehát jó májusi idő-
járáshoz és bő gyümölcsterméshez fűz-
hetünk reményeket, valamint jók lesz-

nek eszerint az időjárásbeli előfeltételek 
a jó gabonatermés szempontjából is an-
nál is inkább, mert a visszanyúló ada. 
tok szerint ez évben jégverési károk 
sem igen fenyegetnek. 

— A vásárhe ly i áa losoh . Szép iparos 
ünnepély folyt le Szentesen vasárnap 
este, ekkor érkeztek meg a vásárhelyi 
iparosság kebelében alakult dalos kör-
hogy bemutassák jól begyakorolt tudót 
sukat, a mely teljesmértékben sikerült 
is. A vasútnál a Szentesi iparos kör és 
az iparos egylet küldöttei, úgyszintén a 
társadalom minden rétege fogadta a vá-
ros szeretett vendégeit. A társadalom 
nevében Dr. Csergő Károly főszer-
kesztő, és Bene István ipartestületi el-
nök üdvözölték az érkező vendégeket 
melyre a vásárhelyi dalos kör elnöke 
Kalmár Zsigmond és az ipartestület el-
nöke Tóth József válaszoltak. Ezután 
következett, hogy az érkező vendégek 
az elébük tiszteletük jeléül vitt 2 ipa-
ros disz zászlónkra díszes emlék szala-
got tűztek fel. Ezután több száz főre 
szaporodott impozáns tömeg a díszes 
egyensapkás dalos kör tagjait körül 
véve lelkes ováciok között kisérte be a 
városba, ahol is a Polgármester úr, a 
Főispán úr, és az Alispán úr, ablaka 
alatt, nem várt, de azért mindenkit igen 
kellemesen érintő és meglepő szép sze-
rénádot adtak, ekkor már a közönség 
soraiban észlelhető volt az általános tet-
szésnyilvánítás, mely a preciz és jól be 
gyakorolt dalárda szerenádját kísérte, 
melyek után a dalárda bevonult a szín-
házban, hogy a meghirdetett műsoros dal 
estélyt megkezdje. Az estélyen kevés 
számú közönség illetve iparosság vett 
részt, melyet a két szomszéd városnak az 
napon való egybe esése idézte elő. Az 
estély lefolyása kellemes meglepetést kel-
tett az ott megjelentek között, mert 
igazi mű élvezetett nyújtót a testvér va-
ros dalos köre, akik is előzékenységbe 
több meglepetést szereztek szentesi 
iparos társaiknak mert a szintén szépen 
közre müködö Szentesi iparos kör Zene 
karának emlékül egy, díszes ezüst ko-
szorutajándékozott, melyet ünnepélyesen 
a nyílt szineu adott át a Dalos kör lel-
kes elnöke Kalmár Zsigmond, melyre az 
Iparos kör zenekara részéről Práz-

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRf l 

és 

ÁRPf lb f lR f l 
a leg ju tányosabb áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér 

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
i>pró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. ttegtekint* 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-háf) 

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. 



2. oldal. SZENTESI LAP M szám. 

novszki Mihály szép szavakban vála-
szólva veit át. Az egész estély kellemes 
és mély hangulatban telt el, mely után 
vacsora, s asztal bontás után egészen 
a vonat indulásig tánc követett, s el-
mondhatjuk, hogy e kellemes estélyen 
azt a tanulságot meritettük, hogy ez a 
két testvérváros iparos társadalmának 
rokon érzelmeit és kölcsönös egymás 
iránti szeretetet és becsülését a jövőben 
nagyban elősegítette. 

— HllálOZÉS. őszinte, igaz részvéttel 
értesülünk arról, hogy Szendrői Gyula 
szentesi m. kir. posta és távirdafelúgyelő, 
életének 61-ik, boldog házasságának 32-ik 
évében folyó hó 28 án éjjel egy órakor 
hirtelen elhunyt. A megboldogult 36 év 
óta volt az állam szolgálatában és Szen-
tesen, köztiszteletnek örvendve, ¿8 éve 
teljesilett, mint hivatalvezető, szolgála-
tot. Temetése, tegnap délután 3 órakor 
ment végbe a posta épületében lévő 
gyászháztól, a római katliolikus egyház 
szertartása szerint. Az engesztelő szent 
miseáldozat ma reggel 6 órakor tartatik 
meg. Nyugodjék békében! A haláleset-
ről a család a következő jelentést adta j 
ki: „Alulírottak fájdalomtól megtört sziv- ; 
vei jelentik, a legjobb férj, a szerető apa, ! 
nagyapa, após, testvér és sógor Szendrői 
Gyula posta és távírda felügyelő hivatal 
vezető — folyó hó 28-án éjjel 1 órakor, ! 
életének 61-ik, boldog házasságának 32- ik 
évében történt hirtelen, gyászos elhuny-
lát. — A megboldogult hült tetemei folyó 
hó 29-én délután 3 órakor fog a posta-
épületében lévő gyászháztól a római 
katholikus egyház szertartása szerint a 
római katholikus temetőben örök nyu-
galomra helyeztetni. — Az engesztelő 
szentmise áldozat folyó hó 30-án r g-
gel 6 órakor fog az Egek urának be-
inutattatni. — Szentes 1914 évi április 
hó 28-án. — Áldás és béke drága poraira 1 

— Szárazság mindenfelé AZ esőhiány 
mindinkább lobb panaszra ad okot sa 
földbirtokosok ugyancsak aggodalmasan 
nézik a tiszta kék e g e t . amely már hetek 
óta nem, v*u»y alig mutatott borulatot. 
És bármily cgclő szükség is volna az esőre 
az ég csatornái nem akarnak megnyílni 
ami azért is baj, meri a hosszan tartó és 
meg-megujuló szelek még rosszabbá te-
szik a helyzetet. Ez a furcsa időjárás 
nemcsak nálunk okoz ijedelmet, hanem 
a külföldi államokban is, ahol színién 
nincs eső. Ausztriában, Németországban, 
Svájcban, Francia- és Angolországban, 
valamint itáliában és a Balkán államok-
ban egyaránt uralkodik s ha itt-ott esik 
is ogy kis eső, az olyan csekély, hogy 
hasznosság szempontjából épen nem ve-
hető figyelembe. Ily körülmenyek között 
egész Európában reménykedve néznek 
a május elé, amely rendes körülmények 
között meg szokta hozni az áldást adó 
bőséges csapadékot. 

köti izgalmas jeleneteivel. Ezenkívül több 
humoros és természetes képek, közöüük 
Polidor agyveleje is lelesz adva — amin 
a közönség legtöbbet fog mulatni. Az 
előadás kezdete tol 6 és este 8 órakor lesz 

— A föld mélyébe z á r n . A nyugatvirgi-
niai Bechlyből táviratozzák, hogy a/. 
Eacles szénbányában robbanás történt. 
Hír szerint kétszázötven bányamunkás 
beszorult a beomlott tárnában. ~~ 

— Vádol a halott. Hétfőn este nyolc 
óra tályban az egyik Váci-köruti szállóba 
betért egy férfi és szobát bérelt. Aszóba 
árát nyomban kifizette és az elébe tett 
bejelentési lapot Sátor Pál névre töltötte 
ki és ezután magára zárta az ajtói. Mi-
után kedd délig semmiféle életjelt nem 
adott magáról, a szálloda személyzeté-
nek kopogtatására nem válaszolt, laka-
tossal nyittatták fel az ajtót. Sátor az 
agyban feküdt holtan, Értesítették a 
rendőrséget ahonnan bizottság ment ki. 
Megállapitták, hogy Sátor Pál harmincöt 
éves budapesti kereskedő az illető, aki 
az éj folyamán morfiummal megmér-
gezte magát. Több levelet hagyott hátra 
valamint a rendőrségnek is, amelyben 
ezt irja : 

»Kérem tetlemet ugy megbírálni 
mint aki vádat emel egy ember ellen. 
Kérem szeretelt családomat kímélete-
sen értesíteni. Holttestemet ne bon-
colják fel. Temessenek el, mint egy 
szegény, küzdött embert, zsidó hit 
szerint < 

Az életunt kereskedő tettének okát 
nem tudják. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe vitték. 

¡Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jó ará-

tok és ismerősöknek, kik jó 
férjem, illetve nagy atyánk, 
édes atyám: 

Bartha Istvánnak 
f. hó 28-án tartott végtisztes-
ség tételén megjelenni szíve-
sek voltak és fájdalmui.kon 
ez úton is enyhíteni igyekezett 
ez ulon is fogadják hálás kö-
szöuetemet a gyászoló család 
nevében 

Úzv. Bartha István. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

375 - kü. 1911 szám. 

Tudatom az igen tisztelt közönséggel, 

hogy férjem elvesztésével ért súlyos 

csapás után — mikor családom fentiir-

tása teljesen vállaimra nehezedett — 

fényképészeti műtermem 

nemcsak hogy tovább folytatom, de ket-

tőzött figyelemmel és szorgalommal fo-

gom azt tovább vezetni. 

A nagyérdemű közönség eddigi 

pártfogását köszöni, és továbbra is kéri 

tisztelettel: 

Hegedűs V. utóda, 
Ozv dr. Füsti Molnár Sándorné 

tlidonsáfl A Tudományos Mozgó-
szinháznek ma kitűnő sláger darabja 
lesz az: »Óceán*, 4 felvonásban lesz e-
adva és a közönséget elejélől végig le-

Hirdetmény. 
Az 1893, 189i és 1891 évben szü-

lelett állitáskötelesek fősorozása a f. 
évi május hó 28, 29, 30, és junius hó 2 
napjain fog megtartatni, és pedig: 

Az 1893 évben született állitásköte-
lesek közül (l korosztály) az 1-160 sors-
számig felvett újoncok részére május hó 
28-án. 

Az 1893 évben született 161—317 
sorsszámig felvett újoncok részére (1 
korosztály) május hó 29-én. 

Az 1892 évben születeti állitásköte-
lesek (ll-ik korosztály) részére május 
hó 80-án. . . 

Az 1891. évben született állítás kö-
telesek (H-ik korosztály) részére junius 
hó 2-án. 

Az önként belépni kívánó ifjak 
junius hó 2-un vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségi!, de Szentesen 
tartózkodó azon állitáskötelesek, akik 
itteni soroz tatásukat kérelmezték, s erre 

engedélyt kaptak, junius hó 2-án kerül-
nek sor alá. 

Azon apák, kik fiaikat, mint csa-
ládfentartót póttartalékba helyezni ké-
rik, és még 65 életévét be nem töltöt-
ték. azon napon kerülnek orvosi vizs-
gálatra, amely napon felmenteni kért 
fiuk. Általában a keresetképességük meg-
állapítása végett megvizsgálandók azon 
napon vizsgáltatnak meg, amikor fel-
menteni kért hozzátartozóik. 

Felhívom a sorozás alá kerülő 
állítás köteleseket, hogy a jelzett napo-
kon reggel 7 órakor pontosan, tisztán je-
lenjenek meg az új városháza első emelet 
55 szám alatti helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekintetni es 
szigorúan büntettetni. 

Felhívom azon állitásköteles ifja-
kat, akiknek akár mint családfenntartó, 
— öröklött mezei ingatlanság tulajdo-
nosa, — pap, papjelölt a póltartalékban 
helyeztetésre van igényük, igényüket le-
hetőleg a fősorozás előtt jelentsék be a 
várósi katonaügyvezetőnél. 

Felhívom továbbá az egyévi és két-
évi önkéntes jelölteket, hogy kedvezmé-
nyi kérvényüket szintén a fősorozásig, 
de legkésőbb a fősorozás napján nyújt-
sák be, mert különben a kedvezményi 
kérvények benyújtására előirt határidők 
be nem tartása, valamint általában a 
véderőről szóló törvényből folyó kötele-
zettségek elmulasztása ezen felhívás, 
vagy a törvény nem tudása állal nem 
menthető. 

Kelt Szentes, 1914 év április hó 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Szentes város tanácsától 

3576-1914 sz. 

H i r d e t m é n y 
Szentes város tanácsa értesiti -

jószágtartó közönséget, hogy a város tue 
lajdonát képező józsefszállási pusztára a 
évi május hó 5-én és hatodikán lesz a 
kihajtás. Tájékozásul tudomására hozzf* 
a közönségnek, hogy külön ökör gulya1 

ménes és heverő szarvasmarha gulya lesz : 
a pusztán ártézi kut és kellő számú 
pajta van. A legelőbér a pásztorbérrel 
együtt egy ökör után 32 korona, egy ló 
után 32 korona, egy heverő szarvasmarha 
után 28 korona és egy egyéves csikó 
vagy borjú után 21 korona 34 fillér. 

Vidékieknek megengedtetik, hogy a 
legelőbért a kihajtás napján a józsefszá-l 
lási központi majorban a gazdasági 
tanácsnok kezéhez fizethessék. 

Ugyanez alkalommal tudoinásáru 
hozza a tanács a gazdaközönbégnek, hogy 
a józsefszállási birtokon lévő 92 kataszt-
rális hold luezerna 1914 évi nyári hasz-
nálatra május hó 8-án és 9-én a hely-* 
színen haszonbérbe fog adatni. 

Kelt Szentes város tanácsának 1914 
április hó 16-án tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
»887—1914. szám. 

hirdetmény. 
A hadsereg katonai nevelő és képző 

intézeteiben magyar honos ifjak részére 
fenntartott, valamint a katonatiszti ár-
vák és a katonatiszti leányok nevelő 
intézetében betöltendő helyekre vonat-
kozó pályázati hirdetményt a/, érdeklő-
dők a városi katonaügyvezetőnél a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetik. 

Szentes, 1914 évi ápril hó 25-én. 

Dr. Máté f f i j Ferencz 
polgármester. 

Ibolya Károlynak 
Kovácsnak, Alsóréten 17 hold hereföldje 
nyári használatra kiadó. Értekezni lehel 

Horváth Gyula-utca 30. szám alatt. 
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:T\ r e n -kezo | | 

Csütörtökön, 1914, ápríl. 3 0 - á n d . i 
fél 6 mérsékelt, 8 órakor 
des helyárak mellett a következő 

"Hjépek^ 

Az óceán 
világszenzációs dráma 4felvonásban. 
— Előadják a berlini színészek. — 

B 
H ü sor: 

1. Albán trónfoglalás, term. felv. 

2. Dupin és Pufi motorja, humoros. 

3. Hogy kerültem a börtönbe, kom. 

5 perc szünet. 

4—7. »Az óceán« dráma 4 felv. 

8. Polidor agyveleje, bohózat. 

A hölgyek kéretnek a kalapot letenni 

Vasárnap nagy szenzációs műsor. • 

Fejes Károly ácsmesternek 
az alsóréten Diószegi örö-

kösök-féle földből 7 hold 

kitüi 3 minőségű : 

l u c z e r n a f ö l d j e 
nyári használatra kiadó 

Értekezni lehet IV. Stam-

mer Sándor-u 20 sz. alatt 

a tulajdonossal. 

R i a d ó l i c r c f ö 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 jóforgalmú fűszerüzlet házzal 

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

S o ó s J ó x s c f 
III. kerület Vásárhelyi-utca 61. számú 

háza eladó, melyben ezidőszerint 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. 

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

ahogy van, bevetve. 

H O L L A l t IT-
I I Ő 1 1 L K M E Z 
kaucsuk-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbizlos és időtálló, szagtalan 

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

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

Szentesen kapható *: 

SUGÁR és VARGA 
épitésí vállalkozóknál. 

l Olcsó! Olcsó! 
§ Bankkölcsönöket 
5 folyósittatok ez idő szerint 

^ 50 évK 6 százalékps, 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. 
»3 Földek éi házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
a mérsékleteb dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

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

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. Q 

I t ™ . S í L H 5 * L Tóth József-utca 53 .sz . fábiáni tanyaföldjük a rajta levő 
épületekkel együtt sürgősen eladó. Ér-
tekezhetni a helyszínen 158. szám alatt. 

Nagyörvény-utca 44. sz, 
ház, mely egy kisebb és egy nagyobb 
padolt szobából és egy kövezett kony-
hából 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 
jelöllem meg a Parancsnokságnak. 

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

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátcffy Fcrcncz 
polgármester. 

alatt egv 3 szobás nagy lakás mellékhe-

lyiségekkel és egy 3 szobás kisebb lakás 

szőlős kerttel április 24-től villany és 

vízvezetékkel kiadó. — Értekezni lehet 

I. ker., Farkas Mihályutca 2. szám alatt 

Varga Béniámin házánál. 3—1 

l l c l s ő c c s e r c i i 
80 hold föld melyből 60 W/IM, nszgöl ki-

tűnő szántóföld, 13 4 0 ,w nszgöl kaszáló 

és legelő, 960 nszg tanyatelek, teljesen 

jókarban levő épületekkel kedvező fize-

tési feltételek mellett holdanként 1-00 

nszgölével 540 koronáért eladó. Alkut le-

het kötni íj. Fazekas Antal bankölcsön iro-

dájában, piactér, Nagy Ferenc házban 

Szentes varos polgármesterétől. 
2961-1914 szám, 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré teszem, hogy a királysági 

Népháznál folyó évi április hó 7-ikétől 
kezdődőleg minden kedden délután, — 

i országos vásárt megelőző kedden azon-
ba n egész nap folyamán marhalevelek 
fognak kiadatni. 

Szentes 1914 évi április hó 1. 

Dr. Mátéffy Fercncz 
polgármester. 

M/omatolt V. jd. B. Utóda villany erdre beread^ü í kOayrnyoaH i ^b . , S,.ute.ee. 




