
Szentes, 1914 
XLIV-ik év 36 szám. 

Vasárnap, május 3. 

Helyben : egész évre 8 K 
félévre4 K, negyedévre 2K 

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

Bgy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért telelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. ^ ^ 

(rel. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenttU 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Gazdag és 
az iparosod 

A mindenkit boldogítani akaró 
sajtóorgánumok nagyon fölzudultak 
azon, hogy az OMGE a Magyar 
Gazdaszövetség, vagyis a gazdatár 
sadalmi testületek legtekintélye-
sebbjei vissza akarják adni az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezetet 
eredeti rendeltetésének. Micsoda rút 
önzés azt irja egy némelyik lap, hogy 
a mezőgazdaság nem akar részt 
kérni az iparral járó kockázatból ? 
A kérdésnek ily módon való föl-
vetésével mintegy kifejezést akar-
nak adni annak, hogy a különböző 
közgazdasági ágaknak nemcsak test-
véri egyetértésben kell egymással 
élniök, hanem egyúttal hogy kissé 
talán nem parlamentáris kifejezés-
sel éljünk- azt a békát amit az 
egyik kihalászott, a másiknak kell 
okvetlenül lenyelnie. 

Körfilb/iül ilyen a helyzet, ha 
a mezőgazdasági és ipari szövet-
kezetek egymáshoz való viszonyát 
tekintjük. Csakis az, aki nem is-
meri sem a mezőgazdaság sem 
pedig az ipari hiteligények kielégí-
tésének egymástól elütő módjait, 
mondhatja azt, hogy a gazdaközön-
ség önző. amikor nem akar tovább 
részt kérni az ipari szövetkezetekkel 
járó kockázatból. 

A mezőgazdasági hitel soha sem 
kockázatos. Akár földkólesönt vesz 
föl a gazda, akár személyi kölcsönt 
annak mindég meg van a fedezete. 
Emiatt a földbirtok, amott a keze-
sek garantálják azt, hogy a ki hi-
telezett összeg a pénzintézetnek meg 
fog térülni. Az ipari kölcsön egé-
szen más természetű, az ellen sen- j 
kinek sincs kifogása, hogy az ipa-
rosok is igényben vehessenek a 
gazdák pénzintézeteinél kellő biz-
tosíték mellett személyhitelt, de azt 
igenis jogosan lehet kifogásolni, 
hogy mezőgazdasági jellegű pénz 
intézetek tőkéit fordítsák ipari üze-
mek pénzszükségleteinek ellátására. 
Ehhez elsősorban is rendkívül nagy 
tőkeerő szükséges. Ez sajnos ma 
különösen a szövetkezeti ala-
pon működő pénzintézeteknél leg 
kevésbé van meg. De ha meg volna 
is okvetlenül figyelembe kell ven 
nünk, hogy az a kölcsön, amelynek 
ellenértéke valamilyen ipari termék-
ben fekszik, mindig nélkülözi a reá-
lis biztosítékot, hiszen e termékek 

áringadozása szinte kiszámithatlan. 
kgy ma elkészített bútordarab, ruha-
nemű vagy más egyéb ipari készit 
meny, hacsak egy esztendeig is fek-
szik raktáron, jelentékenyen vészit 
értékéből. A belső értéke talán meg-
marad, de nem a forgalmi érték. 
Mar magába véve az is veszteség, 
hogy a belefektetett pénz kamato-
zatlanul marad. Tessék már most 
két-három évi kamatveszteséget és 
a konjukturák valami véletlen 
változását venni, előáll olyan koc 
kázat. amit csakis a hitelt nyújtó 
pénzintézet sirat meg, ha máskép 
nem, hát ugy, hogy leköti minden 
tőkéjét s ezáltal a későbbi hiteligé-
nyeket nem tudja kielégíteni. 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, 
hogy az iparűzés, az ipari - üze-
mek financirozása már a dolog ter-
mészetéből kifolyólag is kockázatos 
lenne. Ha van elég pénz és van 
mindég pénz ipari befektetésre, ak-
kor annak bőségesen megtérül a 
kamata. De ha a pénz kevés, vagy 
bizonyos idő múlva elfogy, vagy 
meggyérül, akkor ellehetünk rá ké-
szülve, hogy még a korábbi tőkebe-
fektetések hasznát sem igen fogjuk 
látni. Ugy van ez, mint mikor fel-
épiiünk egy gyárat, azt mintaszerűen 
berendezzük, beszerzünk elég nyers 
anyagot is, vannak szakértő mun-
kásaink is, egyszóval megvan min-
den kellék, csak épen a munkások 
keresetére szükséges pénz hiányzik, 
vagy a gépek fűtéséhez való kő-
szénre nincsen pénz. Mit ér ilyen-
kor a nagy tőkebefektetés? 

Maga az Országos Központi 
Hitelszövetkezet vezetősége, köztük 
elsősorban is Korányi Frigyes báró 
vezérigazgató teljes mértékben 
együtt érez az iparosokkal és az 
iparvállalatot, ipariszervezetek pén 
zel való kellő ellátását elsőrendű 
gazdasági szükségnek tartja, sót mi 
több nemzeti érdeknek, ámde le-
hetetlen benem látni azt, hogy a 
hitelszövetkezetek központja a mai 
szervezetében képtelen ezzel a fel-
adattal megbirkózni. Szövetkezetek-
nél utóvégre is mindég a tagok 
összessége a döntő, minden tagnak 
joga van az intézmény előnyeiből 
részesülni, szinte természetes tehát, 
ha hatszázezer mezőgazda jövőben 
több jogot kiván s több előnyt 
mini amennyiben mostani körülmé-
nyek közölt öt-hat ezer iparos ré-
szesül. Tessék tehát az ipariszövet-
kezetek részére külön és olyan köz-
pontot felállítani, amelyik egyrészt 
tőkeerejénél fogva, másrészt kellő 

szakismeretek birtokában meg-
tud birkózni azzal a feladattal, ami 
az ipari hitel nyújtással együtt jár 

Kiknek lesz 
választási joguk? 

Az uj választói törvény életbelépte-
tése folytán szükségesnek látjuk olva-
sóinkat tájékoztatni a felől, hogy az uj 
törvény értelmében kiknek lesz válasz-
tói joguk. 

A törvény idevágó rendelkezései a 
következők : 

1. §. szerint: 
Orsz. gyül. képviselőválasztói joga 

van a férfinemhez tartozó minden ma-
gyar állampolgárnak, ha a választói élet-
kort elérte, állandó lakhelye ^van és a 
megkívánt különös feltételek valamelyi-
kének megfelel. 

2. §. szerint: 

A választói életkort a magasabb ér-
telmiségűek 24, mások 30 életévük betöl-
tőével érik el. 

S. §. szerint: 
Állandó lakhelye van annak, aki 

legalább egy év óta egy községben la-
kik, vagy lakással bir. 

Állandó lakhely kellékének hiánya 
miatt a megszerzett választói jogot nem 
vesziti el az, aki egy éven belül, egy 
izben, lakást más községbe helyezi át 

4. §. szerint: 

Akinek legalább árettségije, vagy 
ezzel egyenértékű bizonyítványa van, 
vagy olyan állást tölt be, amelyhez ilyen 
minősítés kívántatik, választó, ha 24-ik 
életévét betöltötte, minden kikötés nélkül. 

5. §. szerint: 

Akinek legalább 0 elemije van 30 
éves korától kezdve választó, ha 

1., legalább 2 kor. állami adót (izet; 
2., ipart vagy kereskedést folytat; 
3., olyan alkalmazott, aki ipan üz-

let, vagy vállalat körében állandó jellegű 
alkalmazott; őstermelésnél vezető mun-
kás; köz, vagy magánszolgálatban, akár 
milyen munkanemben legalább 3 éve 
foglalkozik ; 

4„ segitő családtag (ipar, kereske-
delem, őstermelés körébe..) ; 

5., katonai, vagy csendőri szolgá-
latban altiszti rangot ért el. 

6. §. szerint: 

Akinek nincsen hat elemije, de írni 
olvasni tud, akkor választó, ha: 

1., összesen legalább 20 kor. állami 
adót fizet; 

2., ipáit, kereskedést űz s egy adó-
nemből legalább 10 kor., vagy több adó-
nemből legalabb 20 kor. adót fizet, vagy 
legalább egy segédet állandóan foglal-
koztat ; 

3., olyan alkalmazott, aki iparüzlet 
stb. körében nem csupán alkalmi nap-
számosként van alkalmazasban, ha ipa-
ros tanonc volt és felszabadult, vagy az 
utolsó öt év alatt legalább 3 éven át egy 
és ugyanazon szakmában dolgozott, vagy 
őstermelésnél vezető munkás, vagy köz 
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vagy magán szolgálatban 5 év óta al-
lanűóan alkalmazva van ; 

4., segitő családtag; 
5., kiszolgált altiszt. 

7. §. szerint; 

Aki irni-olvasni sem tud, akkor vá-

lasztó, ha legalább 40 kor. állami adot 

fizet. 
12. §. szerint: 

Aki a választók 1913 évre érvényes 
névjegyzékbe jogerősen fel van véve 
élete fogytáig megtartja választói jogo-
sultságát abban az esetben, ha a jogcím, 
amelyen az 1913 évi névjegyzékbe fel-
vétetett, fen áll. 

Részletek a betörésről. 
Mult számunkban jeleztük, hogy a 

betörő banda egyik tagját sikerült el-
fogni és vallomásra birni, — társát azon-
ban még ma sem árulta el, hanem a 
helyett egy volt rendőrünket — aki ez-
idő szerint a berekháti csárdában korcs-
máros keveri a bajba. Farkas Károly 
betörő azt állítja, hogy őneki nem volt 
pénze, de enni, inni K ő t e l e k i N a g y 
Mihály adott így aztán ő a lopott 
vagy szerzett portékával fizetett neki. 
Ezen vallomás alapjan becitálták Köte-
lekit és felelését is. Ezeket a rájuk irá-
nyult gyanú ellen védekeztek és tagad-
ták, mintha ők a betörőktől bármiféle 
portékát átvettek volna. A rendőrség 
házkutatást tartott a csárdában és tény-
leg nem is találtak semmit. Csütörtökön 
azonban részben a mindjobban össze-
gyűlt gyanuokok alapján, részben pedig 
Kőteleki Nagy Mihályné vallomása alap-
ján ujabban házkutatást tartottak és 
akkor meglepő felfedezést tettek. A ház 
kéményének a tisztogat kisajtóján be-
nyúlva egy csomagot nuztak ki. Piszkos 
ruhába begöngyölve megtalálták az Eu-
gelmann Malvintól a IegutoDDi vasár 
szombatján ellopott áruk egy részét, a 
delént a kartont és a selyem kendőt. 

Kőteleki Nagy Mihályné ezek után 
mondta, hogy felakarták ők jelenleni, de 
féltek, hogy a betörők a feljelentés miatt 
bosszút esküdve, őket le találják mé-
szárolni, mint a dánosi korcsmárost. 

Göre Gábor az S kedves sógorával Dur-
uints és Kátsa cigánnyal. l'ogy be",utas 
„ák magukat Szentes népeinek a u 

dományos lepedőn. N a g y o n sok ó da 
rab játszódott már le a Tud°manyo 
Mozgószinházban, de dyen, mint t » , 
ehez focbatóbb és jobb dolgok alig voltait. 
A mai előadás 4 felnotteknek m.nl 
gyermekeknek letszen. fog. 
műsor a következőket t a r t a l m a ^ Lég 
tornászat, eredeti. Egy r o s s z alom bo 
hózat. A vendég, drama d felvonasban, 
l'sylander a főszerepben.. W i e W b o í . 
3 felvonásban és végül M. » h ^asoü 
junk, nevettető ujdonsagokat. 

- A SZéD máltlS- Mi m i n d e n t l ehe tne 

összeírni a májusról : virág, s z e r e p sa-
látaszezon, napfény, madardal tb m .nd 
megannyi költői téma, de aze.t május 
bán az jut az ember eszébe hogy adót 
kellene fizetni, mert ül a fertály. 

— Eskl l tö Tegnap esküdöli örokhusé-

Cet a helybeli református templomban 
Gyarmathy Sándor Orosz Mariskának, 
úgyszintén Boros Gergely Veres Maris-
kának. Boldogságot kívánunk az uj pa-
roknak. 

HÍREK 
Szentes, 1914. május hó 2 

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

— M i lesz ma ? a Rokkantegylet hang-
versenye és táncmulatsága, Tóth J. szín-
házban, hol a csekély belépti díjért a 
közönség művészi nívójú hangverseny-
ben gyönyörködik, reggelig táncolhat s 
amellett belépti dijával egy áldásosán 
működő egylettel jótékonyságot is gya-
korol. — Az egylet eddigi hangverse-
nyeit még felül fogja múlni a mai. Há-
rom páros jelenet is lesz, de mind más 
zsánerű, mind mulattató s meglepetés-
ben is részesül a közönség. — A hang-
verseny pont 8 órakor kezdődik. — Fe-
lülfizetéseket a jótékony célra köszönet-
tel fogad a rendezőség. — Karzati ¡egyek 
a táncmulatsagra nem érvényesek. 

— M a k ó tö rvényszéket akar . Makó város 
képviselőtestülete rendkívüli közgyűlé-
sén elhatározta, hogy ujabb mozgalmat 
indít a makói törvényszék felállítása ér-
dekében. Fölkérik Glaltfelder Gyula me-
gyéspüspököt, Návay Lajost, Návay Ta-
nnst, Markovics Manó dr. főispánt, ller-
vay István alispánt és Szojka Kálmán 
országgyűlési képviselői, hogy ebben az 
ügyben küldöttséget vezessenek az igaz-
ságügy miniszterhez. 

— Kátsa Cigány Ma érdekes vendégei 
lesznek a ¿Szentesi Tudományos Mozgó-
szinhá/nak. Ma este 5 órakor érkezik meg 

legelőkelőbb családok közül valók, me-
lyeknek gazdasága és régi származása 
Európaszerte ismeretes — s a melói kről 
a góthai almanach is tud. A grófnővé 
lett Szalay Mariskában felébredt a gyer-
meki szeretet s levélben arról kérde-
zősködik, hogy apja (a Lonis Szalay 
condon nier duns rue Kutas,) és anyja 
Kovács Mária váljon élnek-e még, mert 
a mint panaszolja hozzájuk intézett le-
veleire semmi választ nem kapott. — \ 
rendőrség utána járt a dolognak s ki-
derítette, hogy Szalay Lajos csizmadia-
mester ezelőtt három évvel Kolozsvárra 
költözött, felesége pedig elhalt. Az öreg 
Szalayt most a kolozsvári rendőrség ke-
resi s cimét tudatni fogják leányával, 
Mária Comtesse-vel, aki Mexikóban 
epedve várja a szüleiről szóló híradást. 
Nagyváradon nem tudnak Szalay Lajos-
ról semmit. 

pittetők 
figyelmébe! 

Kisgörgös-utca 12 szám 
alatt mintegy 30 4 0 
e z e r elsőrendű száraz 
vályng van eladó. ^ 

Aki súlyt helye? arra. hogy jól. nlcnóii 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordít 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelező lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és borítékokban 
képes és misekönyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— Egy szegény leányból grófné. Igen érde-
kes ügyben érkezeit megkeresés a ma-
rosvásárhelyi rendőrséghez. A napokban 
egy kilencágas grófi koronával díszített 
levelet vitt a posta a marosvásárhelyi 
rendőrségre Mexikóból. Aki a levelet irta : 
Mária Comtesse de Wolkenstein Trost-
burgné Szalay ezelőtt 8 évvel mint Szalay 
Mariska. Szalay, Lajos ottani csizmadia 
leánya vándorolt ki Trieszten keresztül, 
bizonyára azért, hogy szerencsét pró-
báljon az uj világban. — A szerencse 
kedvezett a szép polgári leánynak, mert 
mint a rendőrséghez intézett levelében 
mondja, ki tudja milyen viszontagságok 
után férjhez ment egy Wolkenstein 
Trostburg grófhoz, megjegyezvén, hogy 
Wolkenstein Trotsburgok a legrégibb és 

Tudatom az igen tisztelt közönséggel, I 

hogy férjem elvesztésével ért súlyos j 

csapás után — mikor családom fentar- 1 

tása teljesen váltaimra nehezedett — 

fényképészet i mű t e rmem 
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, 
Özv. dr Füsti Molnár Sándorné 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb 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 
«•>pró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. H^gtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö U 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 - T Á R S . 

— 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 tartom a legjobbnak és így a 

legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (lii-

kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-

közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 

minőségben, jutányos áron kapható Qazd 

Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 

Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott ^Tere-

nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-

tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

M á d e l a d á s . 
Llegjobb szegni való nád 
mintegy 1300 kéve, 100 kévé-
jével számolva 

£ 4 k o r o n á é r l 
eladó Tápay Illésnek (Pest-
megye) szanki határban levő 
tanyáján. :—: 

Hirdetések jutányos áron vé-
tetnek fel a kiadóhivatalban, 
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Korös-tlsza-marosi árment . ós b e l v i z s z a b . társulat B á -
b o c z k a m i n d s z e n t i s zakasz igazga tóságátó l 

870—1914. ikt. sz. 

Hirdetmény. 
A körős-tisza-marosi árment. és bel-

vizazab. társulat báboc/ka-inindszenti 
szakaszának védgátjain a lucerna ka-
szálóknak és egyéb liitermésnek ez évi 
november l-ig terjedő használata — a 
magtermelés és legeltetés kizárásával 

100 vagy 200 méteres szakaszokban, 
nyilvános árverés utján, azonnali kész-
pénz fizetés meilett a helyszínén a leg-
többet Ígérőknek folyó évi május hó 13, 
14 és 15 napjain bizottságilag haszon 
bérbe fog adatni. 

Az eladás sorrendje a következő: 
1. niaju» hó 13-án Szerdán reggel 

8 órakor a báboczkai alvógátrész a pap-
gáti őrház feletli elágazástól kezdve a 
báboczkai felső határig, azután a mostani 
védvonal az uj báboczkai gát felső vég ! 
pontjától kezdve a tüzkövesi őrházig, 
délután a tüzkövesi őrháztól a teési 
magaspartig; 

•2. május hó 14 én Csütörtökön reg-
gel 8 órakor a Szegfű csárdánál kezdve 
a kurcatoroki őrházig, délután ezen őr-
háztól folytatva a Szegvar zente^i határig. 

3. májius hó 15-én Pénteken reg-
gel 8 órakor a Szegvár szentesi határ-
tól kezdve a böldi révig, délután a bőid 
révtől a teési magaspartig. 

Szentes 1924 ápril hó 29-én. 

Bcnes Gi/ula 
szakaszmérnök 

Eladó villa és 
nyaraló telkek-

A városhoz közel, Mátélfy Kálmán 
és dr. Eisler Samu alsóréti földjén 251 — 
270 négyszögöl «nagyságú, artézi vízveze-
tékkel ellátóit telkek lesznek kiosztva. 
Ezekre előjegyezni lehet Cseuz Béla vá-

rosi főmérnöknél. 

Szentes viros polgármesterétől. 

3647—1914 szám. 

Hirdetmény 
Az országgyűlési képviselők válasz-

tásról szóló 19 3 évi XIV t c. és illetve 
ennek végrehajtása tárgyában a vallás 
és közoktatásügyi miniszternek a be-
lügyminiszterrel egyetértőleg kiadott 
1184—1914 sz. rendelet alapján az irni 
és olvasni tudásnak igazolására Csong-
r.itlvármegy közigazgatási bizottsága ál-
landó bizottságot szervezett. 

Alólirott, mint e bizottság elnöke 
közhírré teszem, hogy a fent említeti 
törvény és miniszteri rendelet értelmé-
ben az irni és olvasni lúdás vizsgájá-
nak határidejéül 1914 évi május hó 25 
napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki a 
városháza bizottsági Üléstermében (1 
emelet 38 ajtó). 

A vizsgálatra hivatalomban a vizsga 
határnapjáig személyesen vagy Írásban 
a hivatalos órák alatt jelentkezhet min-
den 24-ik élet évét betöltött férfi, aki 
magyar állampolgár A vizsgalat ingyenes. 

Ezen vizsga sikeres letételét igazoló 
bizonyítvány az országgyűlési képvise-
lői választók névjegyzékében való fel 
vételére jogosít a valasztási törvényben 
előirt egyéb kellékek fenforgása esetén. 

Tájékozásul megjegyzem, hogy az 
itt emiitett vizsgára azoknak jelentkezni 
nem kell, akik irni olvasni nem tudnak 
ugyan, de az 1913 évi országgyűlési vá-
lasztói névjegyzékben fel vannak véve 
és azon jogosultságukat, amelynek alap-
ján felvétettek el nem vesztették. 

Az érdeklődőknek szóbeli értesítést 
ad, a vizsgára vonatkozólag Dr. Kiss 
Béla közig, jegyző. 

Szentes, 1911 április hó 22. 

Dr Málé/I)i Ferenc 
polgármester. 

Szenles város polgármesterétől. 

3786- 1914 szám.' 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtoko-

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, hogv a lucernái) n jciiMilk z<"> 
arankát június hó 10-ig, u/ ízen idő 
utan jelentkező arankát pedig eseten-
ként azonnal irtsák ki, mert ha az ir-
tást nem teljesítenék a mutatkozó aran-
kát a földtulajdonos vagv bérlő költsé-
gére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
lül a mulasztó fél ellen a kihágási el-
I M T A c I D i n i ) ( V l . í r l l l i l . . . . ! - , 1 - )-

Szentes, 1911 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

375 kü. 1911 szám. 

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

leiéit allitáskötelesek fősorozása a f. 
évi május hó 2tS, 29, 30, és junius hó 2 
napjain fog megtartatni, és pedig: 

Az 1893 évben született állitásköte-
lesek közül (1 korosztály) az 1-160 sors-
szamig 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 született állitásköte-
lesek (íl-ik korosztály) részére május 
hó 30-án. 

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

Az önként belépni kivánó ifjak 
junius hó 2 an vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó azon álliláskötelesek, akik 
itteni soroztatásukat kérelmezték, s erre 
engedélyt kaptak, junius hó 2-án kerül-
nek sor alá. 

Azon apák, kik fiaikat, mint csa-
ládfentartót pótlartalékba helyezni ké-
rik, és még 65 életévét be nem töltöt-
ték. azon napon kerülnek orvosi vizs-
gálatra, amely napon felmenteni kért 
liuk. 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 áj városháza első emelet 
55 szám alatti helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fognak tekintetni es 
szigorúan büntettetni. 

Felhívom azon állitásköleles ifja-
kat. akiknek akár mint családfenntartó, 
— öröklött mezei ingatlanság tulajdo-
nosa, — pap, papjelölt a póttartalékban 
helyeztetésre van igényük, igényüket le-
hetőleg a fősorozás előtt jelentsék be a 
városi katonaügy vezetőnél. 

Felhívom továbbá az egyévi és két-
évi önkéntes jelölteket, hogy kedvezmé-
nyi kérvényüket szintén a fősorozási«, 
de legkésőbb a fősorozás napján nyújt-
sak 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 által nem 
menthető. 

Kelt Szentes, 1911 év április hó 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármeslerhelyetles. 

Szentes város tanácsától 

3570-1914 sz. 

Hirdetmény 
Szentes város tanácsa értesiti a 

jószágtartó közönséget, hogy a város tu-
lajdonai képező józsefszállási pusztára a 
évi május hó 5-én és hatodikán lesz f* 
kihajtás. Tájékozásul tudomására hozza 
a közönségnek, hogy külön ökör gulya-
ménes és heverő szarvasmarha gulya lesz : 
a pusztán artézi 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 31 fillér. 

Vidékieknek megengedtetik, hogy a 
legelőbért a kihajtás napján a józsefszá-1 
lási központi majorban a gazdasági 
tanácsnok kezéhez fizethessék. 

Ugyanez alkalommal tudomásáré 
hozza a tanács a gazdaközönségnek, 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. 

Ibolya Károly 
kovácsnak, Alsóréten 17 hold hereföldje 
nyári használatra kiadó. Értekezni lehet 

Horváth Gyula-ulca 30. szám alatt. 

Réz és vasbútorok . 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kert-

berendezések, gyermékágyak, gyermek* 

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

lek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Lcg jutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

Szenles város polgármesterétől. 
3500 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek a tehéntarlók, hogy a 

csordajárásokra május hó 4-én, hétfőn 
délelőtt 8 órakor lesz a kihajlás. 

Egy tehén után 33 korona a száj-
bér, mely már most fizethető a városi 
házipénztárnál. 

Szentes, 1911 április hó 16. 

Dr. Máléfly Ferenc 
polgármester. 

„A Budapesti Sölcsészettanhall-
gatók Segítő Egyesületetek 

B U D A P E S T , 
VIII. Múzeum-kórat 6 - 8 . sz. 

Tanárjelőlieket vidékre neve-
lőknek, ínlernátusi felügyelők-
nek, tanügyi kisegítőknek, ma-
gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

<1 i j t a I a ii u r 
közvetil a t. nagyközönségnek. 



S6 szóm. 

JÜDOMÜNYÜS MOZ6ÚSZINHÁ7 
J J Kaoy ferencz -utca 3 . sz i ro , 

Vasárnap, 1914. a i | i i s . 3 - á n d. u. 
4,6 mérsékelt, fél 9 órakor r e n : 
des hilyárak mellett a kővetkező 

• ^képek^ 

Göre Gábor, Durbints sógor 
Kátsa cigány 

budapesti kalandozásai 3 felvonás-
ban. — Az egész világon óriási si-

kert aratott. 

j n ü sor: | | | 

1. Lég tornászok, term. felv. 
2. Egy rossz állom, bohózat. 
3-5. A vendég dráma 3 felv. Fősze-
replő Waldemar Psylander. 

5 perc szünet. 

6—9. >6ftn Gábor« budapesti kalando-
zásai 3 felvonásban. 

10. Mi is házasodjunk, nevettető 

Csütörtökön nagy szenzációs műsor. • 

Fejes Károly ácsmesternek 
az alsóréten Diószegi örö-

kösök-féle földből 7 hold 
kitüi Z minőségű •» l 

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 I i c r o f ó l i l . 
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 1. ker., Klauzál-utca 9. szám alatt 
kedvező fizetési feltetelek mellett eladó. 
— Értekezhetni ugyanott: BÚSi Jánossal. 

S o ó § J ó z s e f 
III. kerület Vásárhelyi-utca 64. 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 T. 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. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMEBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, jav í tásokat , l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál la latnál 
kedvez i f izetési modozatot nyúltok. — tavasz i munkáknál megteleld árenged-
ménr. - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan, l e v e l e z ő l a p meghívásra 
házhoz megyek. - T isz te let te l : 

FEJES KÁROLY 
IV. ker. Stammer S . -utcza 20 . : - : ácsmester . 

Olcsó! -«I or Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

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

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

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fercncz úr házában. 

A s z f a l t m u n k a l a t . 
Bíró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat, úgymint: gyalog járdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

l e g o l c s ó b b á r a k m e l l e t t 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készít. 

Iroda: I. Jövendő-utca 3. szám. 
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 liukat, 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 városi katona-

ügyvezető nyújt. 

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

I B c l s ö c c s e r c i i 
80 hold föld melyből f>6 ,H/„- nszgöl ki-

tűnő szántóföld, 13 400/»M. 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 fj. Fazekas Antal bankölcsön iro-

dájában, piactér, Nagy Ferenc házban 

Remzsű Sándornak 
Mindszenten levő 32. számú sarokháza 
(vásártér), melyben ezidőszerint jófor-
galmú vegyesárú kereskedés van beteg-
ség miatt eladó Értekezni lehet ugyanott 

a tulajdonossal. 

Fábián Tót Sándor és Eszter 
fábiáni tanyaföldjük a rajta levő 

épületekkel együtt sürgősen eladó. Ér-
tekezhetni a helyszínen 158. szám alatt. 

Nyomatott Vajda U. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szenteseu. 




