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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(rel. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Társadalmi 
KérdéseK-

„Az ember — ember" — a tár-
sadalom egyik megdönthetetlen alap 
törvénye. Amit a biblia mond, hogy 
„porból lettél: porrá leszesz" —-
ebben a társadalmi alap törvény-
ben jut igazi kifejezésre. 

Az a sok évezred, amely azóta 
elmúlt, hogy az első ember megje-
lent a földön ezer és ezer változást 
hozott. Évszázados és évezredes ha-
zugságokat döntött halomra; de 
egy nem változott, megmaradt őrök 
igazságnak. Ez a biblia tanítása, 
amely az elmúlást hirdeti s követ-
kezően a társadalmi nagy alap tör-
vény is megmaradt változhatatla-
núl: „az ember — ember.tf 

Ha azonban végig lapozzuk a 
világ történelem könyvét s azután 
beletekintünk a jelen viszonyaiba, 
arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy az örök érvényű nagy igazság 
a törvény, amely megdönthetetlen 
és megmásíthatatlan, sem az elmúlt 
idők, sem a jelen társadalmában 
igazán nem valósul meg, mert va-
laminthogy az emberek különböz-
nek fajban, nemzetiségben, vallás-
ban, erkölcsben és szokásokban, 
úgy az emberek osztályokra sza-
kadnak és az egyik osztály nem 
akarja elfogadni azt, hogy a másik 
ONZtály is olyan emberekből áll, 
mint a saját osztálya. 

Az a nagy probléma, hogy az 
emberek egyenlóek legyenek a leg-
szebb társadalmi probléma, de meg-
valósíthatatlan, kivihetetlen. Vala-
minthogy a természetben nincsen 
abszolút nyugalom, akképen ab 
szurdum az emberek egyenlőségé-
nek kérdését úgy állítani föl, mint 
minden tekintetben megvalósítható 
dolgot. De társadalmi szempontból 
a nagy alaptörvény, hogy „az em-
ber — emberM, nem is ezt jelenti 
hanem azt, hogy minden ember, 
ismerje el embertársa ember voltát 
és a vagyon, a szellemi tehetség, 
vagy akárminő más köiülmény 
emelje bár ember tusa fölé abban 
föltétlenül mindig az embert lássa. 

A zend— aveszta, a perzsák 
szentkönyve, a jó és gonosz isten 
sé8 küzdelmének közepébe állitja 

embert, az emberek társadalmát, 
amely részese annak a nagy küz-
delemnek, amely a két istenség kö-

zött lefolyik s a milliók urát és a 
szegény koldust ebben a nagy küz-
delemben egyenlőnek mondja s 
nem ismer mást, mint embert és 
embert, bár osztályozza őket a vi-
lági törvény. 

Ha a mostani társadalmi vi-
szonyokat tekintjük azt kell Írnunk, 
hogy a zend-aveszta isten-harca itt 
folyik a földön s ha nem a jó és 
a gonosz küzdelmét látjuk is eb-
ben a társadalmi összeütközésben 
egész világosan megvonhatjuk azt 
a határvonalat, amely elválasztja 
egymástól az ellentétes feleket. 

A szegény ember és a gazdag 
ember, a felvilágosult és az elma-
radt ember, a haladás hive és a 
maradi oly éles ellentétben állanak 
egymással, mint a XVI. században 
a katolicizmus és a protestántizmus, 
a fajellentétek, a családi érdekek, 
a vagyonkérdés olyan harcot idéz-
nek föl, amelyek szinte megrenge-
tik a társadalom nagy épületének 
falait s nincs az a láng elme, nincs 
az a doktrinér bölcselet, amely 
gyógyirt találhatna erre a nyava-
lyára, amely rombol és pusziit, 
amely a társadalmi jó békességet 
megsemmisiti s a kultura kifejlő 
désének megsemmisítője. 

Ha arról beszélünk, hogy a 
társadalom beteg, rendesen egy-egy 
múló bajt, egy-egy nehéz szimptó-
mát látunk csak, de nem tekintjük 
az eredendő okot, amely bennünk 
gyökerezik s amelyet abban tu-
dunk leghatározottabban kifejezésre 
juttatni, hogy „az emberi gyarló-
ságok velünk születnek és a ko-
porsóig kisérnek el." 

Semmiféle bölcselkedéssel nem 
lehet ezt az igazságot elvitatni s ha 
társadalmi kérdések taglalásába bo-
csátkozunk : ezen kell kezdenünk, 
hogy a bajok kútforrását megért-
hettük. 

A gyűlölség, amely lángra lob-
banván rombol, pusztít egész vo-
nalon : ebben a gyarlóságban fo-
gamzott meg; a kapzsiság, és a 
moloch, amely annyi könnyet és 
vért okozott, mióta a világ; a nyers 
vad erő, amely megacélosodik a 
szenvedély izzó tüzében, hogy vé-
gig gázoljon a gyengébbeken; a 
túlzott előretörekvés, amely le akar 
gázolni mindent, ami előtte áll. 
mind-mind egy anya méhében szü-
letett, mind a társadalmi alaptör-
vénynek „az ember — ember" — 
bástyáit rombolja s amig ez így 
lesz, amig ez meg nem változik, 
mi sem lesz más örökigazság, mint 

a sir, amely kibékít és elnémít 
mindent. 

A kultur ember büszke az ó 
műveltségére, büszke az emberi 
elme nagy alkotásai büszke arra, 
hogy mennyit javultak az erköl-
csök, mennyit haladt a világ s hogy 
nincs nap, amely ne hirdetné az 
emberi munka dicsőségét, az em-
beri agy termékenységét, hatalmát 
— de nem veszi észre, hógy a kul-
túr ember társadalma nem áll egy 
nivón a haladással, nem látja azt, 
hogy mint réges-régen az életért, 
az előrehaladásért, a dicsőségért 
való küzdelemben, ma is egymást 
tiporják sárba emberek, akik csak 
magukat szeretnék e m b e r n e k 
látni és mást nem. 

Hiszen igaz: nagyon messzire 
vagyunk attól az ideális állapottól, 
amikor minden ember a maga te-
hetségének arányában minden 
küzdelem nélkül eléri megillető 
helyét; de nevelni kell az embere-
ket, kéznek kezet kell fogni abban 
a nagy gondolatban, hogy minden 
ember ember és minden embernek 
élni kell, munkálkodni a közért, a 
társadalomért — s ha ez megva-
lósul, akkor nem lészen sem meg-
alázott, sem lenézett. 

fl bizottságoK 
megalakulása. 
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HÍREK 
Szentes. 1914 május hó 9 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Szécheny i- l i ge tben d é l u t á n 2 -5- ig . 

Kicsi asszony . . . 
Kicsi asszony hangos kedvnek 

Kaczagását hallatja 
Pedig lelke az alatt a 

Hús életét siratja. 

Büszkesége bevallani 
Bánatát nem akarja, 

Hangos kedvnek tarka szinű 
Bíborába takarja. 

Kinek lelkét emészti a 
Könynélküli fajdalom, 

Sovány vigasz annak a nagy 
Sajnálkozó szánalom. 

Igazad van kicsi asszony, 
Hogy jó kedved mutatod. 

Legalább nem kell a világ 
Szánó szavát hallgatnod. 

BALOGH SZ. SÁNDOR. 

— A kálvneum hangverseny, amelyet a | 
felsőpárti református templom felszen-
telése napján, május - i én rendeznek a 
színház teremben: minden tekintetben ' 
nagy sikerűnek ígérkezik, az eslély tiszta-
jövedelme a lelkészárvák ot l ionüaKái-
vineum javara fordittatik ; igy már maga 
a nemes cél is sokat fog arra indítani, 
hogy a hangversenyen részt vegyenek. A 
Kálvineum javára az egész országban 
mindenfelé rendeztek ilyen nagyobb sza 
básu ünnepséget és a;; eszmének nagy 
harcosa: L)r Baltazár Dezső püspök fá-
radságot nem ismerő buzgalommal vett 
részt ez ünnepélyek : gy részén és emelte 
azok fényét ragyogó ékesszólásával. A 
szentesi református egyház az uj temp 1 

lom felszentelési napját tartotta legmél-
tóbbnak, hogy azon Kálvineum — ün-
nepélyt rendezzen. A programra olyan 
lesz, hogy bizonyára a legmélyebb hatást 
fogja gyakorolni a lelkekre ; magának a 
püspöknek előadása, amely másutt is 
elragadta a hallgatóságot, ugy nálunk is 
az estély fénypontjai fogja képezni. A 
hangversenyre szóló földszinti jegyek 
mar most kaphatók B a n y a i J ' utóda 
kereskedésében. 

— A S z . D. T. E. folyó hó 10-én va-
sárnap d. 11. 3 órakor kurcán tuli Ki zsé-
betkertben fecskendő szerelés és rend-
gyakorlatokat tart,melyre az összes mű-
ködő tagokat ez uton hivja meg a pa-
rancsnokság azon figyelmeztetéssel,hogy 
ezentúl minden vasárnap d. u. 3 órako 
gyakorlat tartalik, miről az indokolatlan 
elmaradás a tagok részére és terhére bír-
ságot, ismétlődés esetén pedig az egyesü-
letek kedléből való kizárást von maga 
után Gyülekezés a városház udvarán 

. — Irgalmas nővérek a tenger i hajukon Rend-
kívül érdekes újítást kezdeménvezett a 
Nordeutsher Lloyd brémai tengerhajó-
zási vál alat, mely mint első, már hosszú 
évek óta elkülönítve szállítja a fedélköz-
ben a nőket és a férfiakat. Az egyes 
kormányok ezelőtt nem sokat törődtek 

a kivándorlókkal és nem kifogásolták 
például még azt sem, no;;y a fé ílak és 
a nők közös hálótermekben alusznak. 
Ezen újítása után a Lloyd, melyben 
persze a világ összes vállalatai követlék, 
most a magányosan utazó női utasok 
meilé irgalmas nővéreket osztóé, akik-
nek kötelességük az uton gondoskodni 
a reájuk bizott utasok jólétéről és tar-
toznak azokat ápolni és mindenféle 
irányban támogatni. A vállalat a mo-
narchiabeli szent Rafael-egylet közvetí-
tése által több irgalmas nővért biztosí-
tott magának, akik e hó elején el is fog-
lalták helyüket a hajókon, ahol műkö-
désük már is a legüdvösebbnek bizo-
nyult. 

— A N í l u s királynője cimű remekmű, 
melyről minden várakozást felülmúló 
példátlan elismeréssel nyilatkozott az 
egész világsajtó. Ezen remek sláger kép 
5 felvonásban lesz bemutatva. — A filmen 
oly csodaszép jelenetek kevülnek bemu-
tatasra, amilyenek e téren még nem 
voltak láthatók. A művészi tökéletesség 
magaslatára emelkednek ezek a római 
sereg partraszállását, az egyiptomiak 
menekülését és a győztesek hazetérését 
ábrázoló jelenetekben. E nagyszerű ered-
ményt a tömeghatásban és a művészi 
scenirezásban rejlő újdonság erejének 
kell tálojdonitani, melyek a nézőre az 
eredetiség varázsával hatnak. 

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

eladó Tápay Illésnek (Pest-
megye) szanki határban levő 
tanyáján. :—: 

Esküvő Murvai Gábrr lia tal gaz-
dálkodó tegnap délután 4 órakor tartotta 
esküvőjét üdvardi Rozikával Udvartli 
Ferenc gazdálkodó kedves leányaval. — 
Boldogságot kivanvnk az uj párnak. 

— Kik aka inak selyem hernyók tenyész-
teni A m. kir. orsz. selyem tenyésztési 
főfelügyelőség értesiti a selyemhernyó 
tenyésztőket, hogy a peték megérkeztek. 
Szentesre és a kikellés kezedelét vette. 
A hernyók kiosztása előre láthatólag 8 9-
én történik. Aki a felügyelő ittlétekor 
nem iratkozott be, és tenyészteni akar, 
jelentkezzenek a helybeli megbízottnál . 
Komendát Jánosnénál Kis görgős és 
Krisló N. István u. sarok házánáí. 

— Vívó tanfo lyam. A Szentesi Torna 
Egylet julins és agusztus hónapokban 
Banga Sámuel hódmezővásárhelyi torna-
tanár, Szentesen is jól ismert vívómes-
ter vezetésével vivókurzust rende/. A 
tanfolyam heti három három órán a 
következő három csoport részére lesz 
tartva: I, Kardvívás haladók részére. 11 
Kardvívás kezdők részére. III. Vitőrvivás 
hölgyek részére. A kursusra előjegyzé-
seket elfogad és mindennemű felvilágo-
sítást készséggel megad Piti Péter a Sz 
T. E. titkára. 

— Bal thazár tudománya . Az öreg Halt ha. 
zárnak mindig vannak jó ötletei es ö 

egy kitűnő erő akit utánozni alig tud 
Magyarországon ember. — Tegnap este 
alkalma Volt több száz emberneK végig 
nézni az ő ördöngös tudományát. — A 
tegnapi előadást megelőző reggelen is 
e^y mutatványt produkált. Kiment a piacra 
hogy tojásokat vásároljon — és az első 
öreg anyóka elcítt meg áll és kérdi, mi a 
tojás ára? 

ílét drb két hatos, válaszolt az 
anyóka. 

— Megnézem frissek-e — szólt rz 
idegen ur — s feltört egy tojást. Ebben a 
pillanatban egy busz koronás aranypénz 
hullott ki a feltört tojásból, melyet az 
idegen mosolyogva vágott csebre. Fel-
tört egy másikat, harmadikat, majd a 
negyediket s mindegyikből egy-egy csil-
logó busz koronás arany kerüli elő. 

— Megveszem az egész tojást, — 
szólt nagy örömmel az idegen ur, — 
de a tojást áruló asszony ez ellen til-
takozott. A tojás már nem eladó. Szo-
morú a rázatlal távozott az idegen, de 
bizonyos távolságról figyelte az asszonyt 
aki körül nézett majd hirtelen felkapta a 
.kosarat és egy kapualjába sietett vele és 
sorba kezdte törni a tojásokat, de bizony 
egyikben sem talált csak egy rongyos 
fillért sem. Már pityeregni kezdett mi-
kor előtte terem az idegen ur : 

— Nénike, az istenért mit csinál, 
hiszen maga nem fog pénzt találni a 
folyásokban, csak én találok, mert én 
Baithazár bűvész vagyok, aki vasárnap 
délután 4. és este 8 órakor a Tóth Jó-
zsef színházban előadásokat fogok tar-
tani — és megfizette neki a húsz feltö-
rött tolyás árát. — 

Akik ezen előadáson részt vesznek 
egv igazan tunulságos és szóiakoztató 
estre emlékeznek vissza és várni fognak 
egy másik B.tf thnzár-eatre. 

Gazdák íigyelmébe! 
t • 

Elsőrendű 

K O R P A , 

T E N G E R I b f l R f l 

Á R P f i b f l R f l 

a legjutányosabb áron 

(iazdíisszonyok figyelmébe! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

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

S Ü T E H É N Y E K . 

K íi I ön 1 egességek ! 
ZsúrsüteményeK, uzsonna-

Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-Kalács, Köményes 
r.pró rozsveKni, felvidéki 
rozsK?nyér slb. MegteKint-
•letö és Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-hái) 

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 . 

BUDAPEST, 
VIII., József-kőrút. 16 szám. 

Modern « Rendem léflfütés, hideg és nulegviz minden szobában. lift éjjel-nappal. - Rendes 

r 1 !! fc m * « 5 koronától fűtés, .ilagüas 
rendszer n iSí f ' " " f í !uMmmi ö v e z e t e I pensio-n a p i el 4 Ko.-onaarí - «a|H m r 0 ! a s zB f , é , t o a s H a y j a m d Q ¡ ¡ J J 
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— A k a s z t ó s d i láték. A hajdumegyei Nád-
udvaron a tizenkét éves Majorossi Imre, 
egy számadó juhásznak a gyermeke, aki 
olvasta a gyulafehérvári kivégzés leírását, 
összecsőditette a pajtásait, hogy akasz-
tósdit játszón velük. Megmutatta nekik 
niagamagán, ho^y a hóhér miként köti 
fel az elitéltet. Egy darabig rángatózott, 
majd mikor kékülni kezdeti az arca és 
elcsendesedett a fuldoklástól, a pajtásai, 
akik addig érdeklődve nézték a vesze-
delmes látványt, megrémültek és segít-
ségért futottak a közelben dolgozó em-
berekhez. Egy földmives odasietett és 
ahogy a fiút le akarta emelni a fára erő-
sített'kötélről, rászóltak a többiek: 

— Vigyázzon bácsi, mert megrúgja! 
De bizony a szegény kis Majorossi 

Imre nem rugdosott többé. Meghalt a 
szerencsétlen, 

— Felakasztotta magát a nagyharangra. Bogár 
János csongrádi lakos szerdán hajnal-
ban a temetőben felakasztotta magát a 
templom nagyharangjára. A csősz reg-
gel, mikor harangozni ment, holtan találta 

— Jók kűzlll vegyük a legjobbat. 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, morzsolok, szecskavágók kitűnő 

minőségben, jutányos áron kapható Gazd 

Gépi. Váll., Szabó és Kenéz, Szeutes, I. 

Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-

iiol„ Asbest cementpala (a legjobb te-

tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

— Félkegyelmű leány, nyomorék apa. Nagyká-
táról jelentik: A közeli Tápióságon egy 
nyomorék apa egy éles disznóölő kés-
ééi leszúrta a leányát, aki nyomban 
meghalt. Bózsár Mihály nyomorék ember 
a gyermekgyilkos. Évekkel ezelőtt lefa-
gyott a lába, ugy, hogy mindkettőt le 
kellett vágui. azóta mankón jár. Több 
felnőtt gyermeke közül csak ez a leány 
ikjaradt a házánál, ez is félkegyelmű volt. 
A «zegény magára maradt nyomoréknak, 
akinek felesége is meghalt, kellett a fél-
kegyelmű leányt gondozni, fésülnie, 
mosdatnia, ami óriási teher volt a sze-
rencsétlen apának. Megunta végre a sok 
kínlódást és hogy szabaduljon tőle, le-
szúrta a leányt. A gyilkos apa egyked-
vűen vallotta be rémes tettét a csendőrök-
nek és a boncoláshoz kiszállott bizott-
ságnak, amely megállapította, hogy 
egyetlen jól irányzott szúrással éppen 
«/íven találta a leányt. Az apát elme-
állapotának megfigyelése végett az orszá-
gos megfigyelő intézetbe szállították. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

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 uapjat 
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. 

Foldeladási hirdetmény. 
A Földhitelbank Részvénytársaság, Budapest, Országháztár 4 parcellázás alá 

bocsátja a gról Kárólvi Lászlótól megvett derekegyházi uradalmának Szegvár 
község határában fekvő. 

Uszta tóma jor i 
és 

Erzsébe tma jor i 
úgyszintén a szentesi határban fekvő 

Kisk i r á l y s ág i 
és 

Csereszent l ász ló i 
gazdaságait. 

A gazdaságok területe 6000 hold (1100 D-ölévelJ, mint elsőosztályu szántó az 
Erzsébetmajori egyrésze legelő. 

A földek vételára a szántóknál 900 koronától 1200 koronáig, a legelőknél 500 
koronától 700 koronáig váltakozik. 

Az eladott területek 1914 október 1-én adatnak át tehermentesen vevők birtokába 
Vevők birtokbalépéskor a vételár egyötödr észét tartoznak készpénzben meg-

fizetni. A vételhátralék igen előnyös fizetési feltételek mellett fog átmeneti vagy 
törlesztéses kölcsönképen vevőknek meghagyatni. 

Foglalóul holdanként 100 korona fizetendő, mely ősszeg a birtokbalépéskór 
esedékes fizetési részletbe beszámittatik. 

Érdeklődőknek mindenben felvilágosítással szolgál: 

a Földhitelbank kiküldött parcellázási 
tisztviselője Szentesen a Gazdasági 

Egyesület titkári hivatalában. 
Szentes város katonaügyosztályától. 

, 375—kü. 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1893, 1892 és 1891 évben szü-

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

Az 1893 évben született állitásköte-
lesek közül (1 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 született állitásköte-
lesek (ll-ik korosztály) részére május 
hó 30-án. 

Az 1891. évben szütetett állítás kö-
telesek (3-ik korosztály) részére junius 
hó 2-án. 

Az ónként belépni kívánó ifjak 
junius hó 2-án vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó azon állitáskötelesek, akik 
itteni soroztatásukat 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, araelv napon felmenteni kért 
fiuk. Általában a keresetképességük meg-
állapítása végett raegvizsgálandók azon 
napon vizsgáltatnak meg, amikor fel-
menteni kért hozzátartozóik. 

I Felhívom a sorozás alá kerülő 
I 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 

I szigorúan büntettetni. 

Felhívom azon állitásköteles 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 
várösi 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 által nem 
menthető. 

Kelt Szentes, 1911 év április hó 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Szentes város polgármesterétől. 

3786 — 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtoko-

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, hogy a lucernában jelentkező 
arankát június hó 10-ig, az ezen idő 
után jelentkező arankát pedig eseten-
ként azonnal irtsák ki, mert ha az ir-
tást nem teljesítenék a mutatkozó aran-
kát a földtulajdonos vagy bérlő költsé-
gére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
lül a mulasztó fél ellen a kihágási el-
járást meg logom indítani, melynek so-
rán a/. 1891 évi XII. t. c. 95 $-a alapján 
UK) koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1911 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 
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Úriási műsor! Egyetlen alkalom! 

Vasárnap, 1914 május hó 10-én, 
délután 4 órakor rendes, 6 és fél 
9 órakor mérsékelten . felemelt 
helyárak mellett kerül bemuta-
tásra c i g á n y z e n e közreműkö-

désével : 

9 NÍLUS 
RIRÜIVNŐIE 
cimű remekmű, melyről minden vá-
rakozást felülmúló példátlan elisme-
réssel nyilatkozott az egész világ-
sajtó. — Klőttünk még élénken 
emlékezetes római történelmi mü 

5 felvonásban. 

Először és utoljára 10-én látható! 

Vasárnap nagy szenzációs műsor. 

Esteli helyárak: 

Támlisszék 8 0 f . , I. hely 60 f . , II. hely 
4 0 í , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáholy 3 kor. 20 f. Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. Tlzéven alóli gyermekeknek 
12 f i l lér. 

Fábián Tát Sándor és Eszter 
fábiáni tanyaföldjük a rajta levő 

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

Körös - t lsza -maros i árment. és belvízszab. társulat B á -
boczka mindszenti szakaszigazgatóságától. 

370-1914. ikt. sz. 

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

vizszab. társulat báboczka-mindszenti 
szakaszának védgátjain a lucerna ka-
szálóknak és egyéb fütermésnek ez évi 
november l-ig terjedő használata — a 
magtermelés és legeltetés kizárásával 
— ÍOO vagy 200 méteres szakaszokban, 
nyilvános árverés utján, azonnali kész-
pénz fizetés mellett 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. májú* hó 13-án Szerdán reggel 

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

2. május hó 14 én Csütörtökön reg-
gel 8 órakor a Szegfii csárdánál kezdve 
a kurcatoroki őrházig, délután ezen őr-
háztól folytatva a Szegvár zenlesi határig. 

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

Szentes 1924 ápril hó 29-én, 

Benes Gyula 
szakaszmérnök 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s ó b b á r o n készítek. UJ 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vál la latnál 
kedvező fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megfelelő á renged -
mény. - Tájékozás és kéltségvetés d í j ta lan , levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. « « Tiszte let te l : 

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

m 

uc:taaaaaa^^ 

f Olcsó! vm- Olcsó! 
'Ú Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez 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 ét házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. 

i N K f a l t m u n k á l a t . 
Biró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat, úgymint: gyalogjárdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

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

Iroda: I. Ker, Jövendő-utca 3. szám. 

B o h ö e f N c r e n 
80 hold föld melyből f>G ""/.»»o nszgöl ki-
tűnő szántóföld, 13 400/uíoo nszgöl kaszáló 
és legelő, %0 ns/g tanyalelek, teljesen 
jókarban levő épületekkel kedvező fize-
tési feltételek mellett holdanként 1 1)0 
nszgölével 540 koronáért eladó. Alkut le-
het kötni fj. Fazekas Antal bankölcsön iro-
dájában, piactér, Nagy Ferenc házban 

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

a tulajdonossal. 

Eladó föld 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyhői 8 hold vekerje is 
éan, ami kitűnő herésnek való, tanya 
vpületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni I. ker. Nagy Ferenc-útca 
(Miactér) ifj. Fazekas Antallal. 

f A divat kedvelő hóigyközónség | 
B szíves figyelmébe! H 

Ifj. Komendót Lajos 
angol női szabónál 

Fazonok már * o koronától kezdve 
Kostömök d i v a t o s s e l y e m b é l á s s e 
fekete és kék szövet, 
tetszés szerinti választás t © korona. 

Aljak, blúzok, pongyolák, 
köpenyek, íelsökabátok 

jutányosán és pontosan készíttetnek. 
Ugyanott egy aljvarro lány 
felvétetik. - Andrássy u. 9. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen. 




