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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

CiKlus elején. 
Uj ciklus kezdődik a mai napon. 

Megvolta tisztújítás tegnap. Ilyenkor 
támadnak gondolatok az emberben 
és bizonyos nemével a bizalommal 
fordul a jövendő felé. A mult ese-
ményeivel tisztában vagyunk s ha 
van is, amit szívesen kihagynánk 
az emlékezetből, elfeledjük és bízó 
szemmel tekintünk a jövendőbe: 
elvégre is ez a mi városunk sok-
szorosan bebizonyította, hogy élet-
erős és életképes, hogy megtud ál-
lani a maga helyén és nem fél a 
reá háramló kötelességektől. 

A város polgármestere, Dr 
M á t é f f y Ferenc, tegnap, amidőn 
a harmadik cikluson kerül a város 
élére, ezt mondotta, hogy a 12 év 
előtt elmondott programmjához 
hozzátenni valója nincsen s hogy 
bizalommal néz a jövendő elé, bi 
zonyára a városi képviselőtestület 
és a város közönsége többségének 
érzéseit juttatta kifejezésre. Mert 
ez a város valóban bizalommal 
nézhet a jövendő elé: erős funda-
mentumokon fekszik e város fej-
lődésének pillére s valamint a múlt-
ban az áldozatkészség nem hiány-
zott e város közönségéből, a jö-
vendőben sem fog hiányozni. 

Lehetnek dolgok, amik elvá-
lasztanak bennünket egymástól, le-
hetnek ellenték nagyok, szinte át-
hidalhatatlanok, de egy dolognak 
állani kell előttünk s ez az, hogy 
nem jöhet olyan idő, nem szabad 
jönni olyan időnek, amikor e város 
fejlesztése nagy érdekeinek ellene 
mondjon valaki. 

Nehéz viszonyokat élünk: ezt 
érezzük mindannyian és ha valóban 
volt jogosultsága annak, hogy ag-
godalmak keletkeznek az ember lel-
kében, most azokat az időket él-
jük; de épen mert azt látjuk, hogy 
valóban keletkeznek aggodalmak, 
mert azt látjuk, hogy minden fon-
tos kérdésben élénk és meggondolt 
vita után dönt Szentes város kép 
viselótestülete, mi épen azért né-
zünk bizodalommal a jövendőbe. 

Nem az szükséges egy város 
fejlődéséhez, hogy meggondolás 
nélkül a pazarló oktalan bőkezű-
ségével minden kérdésben fejbólin-
tók legyünk, de az, hogy egymás 
kölcsönös megértésével és aggodal-
maink kölcsönös kiegyenlítésével 
egyenlítsük a fejlődés útjait. 

Vannak dolgok, — s talán a 
legtöbb esetben igy van — hogy 
érdekek és érdekek ütköznek egy-

mással és felfogások kerülnek elénk 
harcba: ezeknek az ütközeteknek 
azonban mindig azon a téren kell 
maradni, hogy soha sem az egyéni 
érdek, de a közérdek jusson ér-
vényre s ha elvi a harc: a bosszú 
és a gyűlölség a zöld asztalnál ne 
érvényesüljön. 

Nagy alkotásoknak van utána 
Szentes város képviselőtestülete s 
a jövendő feladata az alkotásnak 
folytatása, befejezése. 

Bizalom és a remény : ez a 
két érzés, amit ennek a most kez-
dődő ciklusnak elején érezünk. 
Hiszünk abban, hogy Szentes város 
képviselőtéstülete higgadt és bölcs 
belátással egyengeti ezután is a jö-
vendő útjait s azokat a reményeket, 
amelyeket eliez a ciklushoz füzünk, 
megvalósítja. 

Nem csináltunk belőle titkot 
soha, hogy mi a város háztartási 
ügyeinek neorganizációját tekintjük 
a legfontosabbnak, de viszont az-
zal is tisztában vagyunk, hogy bár 
ez a feladat a legfontosabb, ezt 
lesz a legnehezebb megoldani. 

Kétségtelen tény, hogy sok jó-
akaratnak, sok nemes ideának kell 
sokszor szétfoszlani, egy nehéz kény-
szerhelyzettel szemben, de ezért a 
mi bizodalmunk az, hogy meglehet 
csinálni a legnehezebb dolgot is, 
ha van erős akarat, amely az aka-
dályok láttán nem döbben vissza. 

A múltnak vannak eredményei. 
Ezeket az eredményeket a legna-
gyobb rossz akarat sem mondhatja 
kevésnek : és ezek az eredmények 
biztatnak azzal, hogy a jövendő 
előbbre visz ismét egy nagy lépés-
sel és közelebb jutunk végső célunk 
felé, amely nem lehet más, mint 
az igazi kullur város, a nagy Szentes. 

Tisztújítás. 
Szentes város képviselőtestülete, teg-

nap, május hó 20-án, választotta meg a 

városi elöljáróságot az 1914—20 évi cik-

lusra. A tisztujitószéki ülésről ez a tu-

dósítás számol be: 

Di- Nagy Sándor alispán megnyit-

ván a tisztujitószéket, a jegyzőkönyv ve-

zetésére Bugyi Antal főjegyzőt rendelte 

ki és ad hoc ügyész választására hivta föl 

a képviselőtestületet, mire egyhangúlag 

Burián Lajost választották meg. 

A kandidáló bizottság tagjai lettek: 

az alispán meghívására Csató Zsigmond 

és Fekete Márton, a képviselőtestület ré-

széről megválasztva: Burián Lajos és 

Futó Zoltán. 

E formaságok elintézése ulán dr. 

Mátéffy Ferenc polgármester emelkedett 

szólásra s rövid beszédében az egész 

elöljáróság nevében visszaadta a megbí-

zást a képviselőtestületnek és a vártf* 

pecsétjét átadta az alispánnak. 

Most a kandidáló bizottság vissza-

vonult s mintegy félóra elteltével az 

alispán újból megnyitotta a fölfüggesz-

tett közgyűlést s elrendelte a választá-

sokat. Egyhangúlag megválasztattak: 

dr. Mátétfy Ferenc polgármester, 

dr. Kanász Nagy Lajos 

Kalpag os Szabó Imre 

Farhas Mihály és 

Kálmán Imre tanácsnokok; 

dr. Purjesz János főügyész, 

Cseuz Béla főmérnök, 

Pupp IAszló főszámvevő, 

Serényi Antal 

Sima László számvevők, 

Sipos Lajos 

Szürszabó N. Kálmán pénztárnokok, 

Straaser Sándor 

dr. Sulcz Gyula ellenőrök, 

Beszédes István közgyám, 

Sarkady Nagy Mihály levéltáros, 

dr. Nagy Sándor első árvaszéki 

ülnök. 

A második árvaszéki ülnöki állás-

nál Bálint József és társai városi kép-

viselők szavazást kértek, azonban az 

aláírók egy része elállott a szavazáské-

réstől s miután a túlnyomó többség is igy 

nyilvánult meg, az alispán erre az ál-

lásra Nagy Imrét, az eddigi ülnököt je-

lentette ki megválasztottnak. 

Az alkapitányi állás betöltésénél ia 

zajos pillanatok voltak. A kandidáló bi-

zottság ugyanis a volt alkapitány Pass 

Ferencet nem jelölte, de viszont hivei 

erősen hangoztatták a volt alkapitány 

nevét, míg a képviselőtestület többi része 

Négyesi Imre nevét kiáltotta. Szavazást 

senki sem kért s a felkiáltások alapján 

az alispán dr. Négyesi Imrét jelentette 

ki megválasztott alkapitánynak. 

Az újonnan szervezett adóvégre-

hajtói állás betöltésénél szavazás vott. 

Ennél az állásnál Sarkady Nagy Mihály 

100 szavazatot »nyert, Jószai István 70 

szavazatával szemben s igy a küzdelemből 

az előbbi került ki győztesen. 

A polgármesteri állás betöltése után 

dr. Mátéf fy Ferenc nyomban letette az 

esküt s ez eskütétele után megválasztá-

sáért köszönetet mondva, kifejtette, hogy 

bizalommal néz a jövendő elé, mert 

látja biztosítékait e város fejlődésének, 

végül támogatást kért működéséhex. 

Szavait lelkes éljenzés kisérte. 

A tisztujitószék a megválasztott tiszt-

viselők eskütételével ért véget s ez al-

kalommal is lelkes éljenzés zudult föl, 

amint az eskü végszavai elhangaxottak. 
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Szen t e s , 1914. m á j u s h ó 20 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 

Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

— A polgármester üdvöz lése . A tisztujitó-
szék ülésének végén, amidőn az alispán 
már lezárta az ülést, kedves jelenet ját-
szódott le a komoly közgyűlési teremben. 
A város nőtisztviselői R á c z Eszter ja-
vadalmi pénztárosnővel élükön gyönyörű 
csokrot adtak át a polgármesternek, aki 
szivélyes hangon köszönte meg ezt a 
kedves üdvözlést, amelyet különben a 
képviselőtestület egyhangú éljenzése kö-
vetett. 

— A nagybeteg Kossuth. Csodálatos ellen-
állóképességü fizikumával küzd a nagy-
beteg Kossuth Ferenc a korral, amely 
napról-napra gyöngíti, emészti, de amely-
ből — optimisták szerint még mindig 
van kilábolás. Bár Müller professor, aki 
legjobban tudja, hogy hiszen hosszas be-
tegeskedése óta odaadóan kezeli Kos-
suthot, nem mer bizni a felgyógyulás 
lehetőségében, Kossuth közvetlen kör-
nyezete megmarad ama reménykedés 
mellett, hogy a nagybeteg pártvezér fel-
gyógyul hosszas betegeskedéséből. Kos-
suth állapota ma ismét rosszabbodott 
valamivel, amit időleges hanyatlásnak is 
lehet hinni, mert utána kis javulás is 
következhetik. Müller professzor ma dél-
előtt hosszabb látogatást tett Kossuthnál 
és a következő kijelentést adta ki: A 
beteg az egész éjszakát álmatlanul szen-
vedte át s most is nagy fokban nyugta-
lan s izgatott. Fájdalma is nagy. Esz-
méletét időnként teljesen elveszili s kü-
lönben is folytonosan zavart. Táplálékot 
majdnem semmit sem vesz magához, ami 
még valóságosabbá teszi a beteg álla-
potát, mert ereje napról-napra gyengül. 
Hőmérséklete normális, különben álla-
pota változatlan. 

— Isteni t iszte let a kil lhatáron. Pap Lajos 
ref. körlelkész f. hó 21-én, áldozócsü-
törtökön istenitiszteletetct tart, d. e. 9 
órakor a belsődónáti, d. u. 3 órakor 
pedig a külső dónáti állami ellemi nép-
iskolánál. A külső dónáti iskolánál az 
úri szent vacsorát is kiosztja. 

— Megölte a fiat . Borzasztó a vád egy 
nagysárosi asszony, özvegy VajkóJánosné 
JakubekKatalinelen.Azza| vádolják, hogy 
lekvárosjderejébe kevertméreggel elpusz-
tította a fiát, Valykó Bertalant. Az eset 
ugy történt, hogy tavaly november 30-án 
Valykó Bertalan megláttogata t'x édes-
anyját és kérte, hogy azt a száz koronát 
amit kölcsönadott neki, fizesse vissza. 
Anyja megígérte, hogy visszaadja a pénzt 
egyben meghívta a fiát ebédre azzal, 
hogy kedvencz ételét : lekváros derelyét 
fog főzni. Valykó jó étvágygyal hozzá-
látott a lekváros derelye elfogyasztásá-
sához, de az első derejénél megjegyezte, 
hogy különös ize van a tésztának. Valykó 
ezután még k é t derelyét evet és közben 
megkérdezte, hogy a tészta miért olyan 
kénszagu? Anyja azt válaszolta, hogy 
a tűzhely párkányán gyafaszál lehetett, 
onnan a kénszag. A negyedik derelyét 
már nem birta elfogyasztani a szeren-
csétlen ember, mert rosszul lett, erős 

hányási inger fogta el, mire hazament 
Valykó napokig súlyos betegen feküdt 
lakásán és elmondotta feleségének a de-
relye dolgát. V a l y k ó Bertalanné erre de-
cember negyedikén megjelent az eper-
jesi törvényszék vizsgálóbirájánál és kö-
zölte azt a gyanúját, hogy férjét meg-
mérgezték. Horovitz Imre dr. törvény-
széki orvos azonnal megvizsgálta a 
beteget és foszformérgezés tüneteit ál-
lapította meg. Nyomban szigorú vizsga-
latot indítottak, özvegy Valykónénal az 
ágy szalmájában elrejtve, foszformérget 
tartalmazó pépszerű a n y a g g a l lelt üveget 
találtak. Az asszony egyébként is gya-
núsan viselkedett s a fiu december 9-én 
meghalt. A boncolás megállapította, 
hogy a halált fosztormérgezés okozta. 
Özvegy Valykóné a vizsgálat során ta-
gadta a bűncselekményt. A tárgyalás 
iránt az egész környéken rendkívül nagy 
az érdeklődés. 

— Z ivatar és jég.Kedden délután ha-
talmas zivatar vonult át Nagykanizsa 
városán és a környékén. A szakadó esőt 
jégzápor követte, amely tiz percig tar-
tott. A mogyorónagyságu jégdaradok 
leverték a gyümölcsfák virágait, a szőlő 
hajtásait és a már elég magas vetéseket. 
A kár tetemes. — Makón és egész Csa-
nádmegyében nagy vihar dühöngött. 
Püspöklelle községben Füredi István 
gazdálkodó a vihar elől az isállóba me-
nekült. Közben az istállóba lecsapott a 
villám és agyonsújtotta a lovakat. A 
gazda megmenekült. — Hajduvármegyén 
— mint debreceni tudósítónk jelenti — 
Szabolcsból jövet, félelmetes forgoszél 
söpört végig kedden délután, ÍJtóbb 
megeredt a zápor és este 8 óráig zu-

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R I D 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 f^hér-

S Ü T H É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kai Acs, köményes 
i>pró rozsvekni, felvidéki 
rozsksnyér slb, n^gtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ű Z L E T É B E N . 
ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

hogott az eső. A villám több helyült 
lecsapott. Debrecenben a Petőfi-téren a 
villamos vasút egyik oszlopa a villám-
sujtás következtében égni kezdett és a 
kocsik mind megállottak. Vagy másfél 
órába telt, amig ájra megindulhatott a 

.forgalom. A villám lecsapótt a Nagy. 
templomba és más helyekre is, de jz-
lentékeny kárt nem tett. 

— A s ikkasztó adó t i s z t s z a b a d l á b o n . Szil-
vágyi Rezső szegedi állami adófőtisztet 
kit hivatali sikkasztás bűntettével vádolt 
az ügyészség, mint ismeretes, két héttel 
ezelőtt letartóztatták. A fogvatartásl a 
vádtunács is elrendelte. Ez ellen a 
védő felfolyamodolt a táblához, amely 
ma szabadlabra helyezte a súlyosan be-
teg főadótisztet, mivel nagy családja van 
s betegsége miatt nem kell tartani a 
szökésétől. Szilvágyit a rabkórházból 
két ápoló szállította lakására. A bűn-
vádi eljárás természetesen folyik ellene. 

— Footba l m é r t ö z é s A Szentesi Torna 
Egylet agilitására vall, hogy a sportnak 
minél több hirt szerez. Ennek bizony-
sága a ma délután 4 órakor az Erzsé-
betkerti pályájáu ma először bemutat-
kozó második csapat barátságos mér-
kőzése a kunszentmártoni fotbalcsapattal. 
Hisszük, hogy a nyomon alakult csapat is 
a már régebbi csapat nyomdokain fog ha-
ladni és ki fog tenni magáért. Ez érde-
kes mérkőzés iránt miként a múltban is 
bizonyára nagy érdeklődés fog megnyil-
vánálni. 

— M ó d o s legény , szegény leány. A szol-
nokmegyei Kenderesen Kovács András 
jómódú gazdálkodó hasonnevű fia mái-
jó idő óta udvarolt egy helybeli iparos 
leányának, Víg Etelkának. A leányka 
viszonozta a legény szerelmét. A legény 
szülei azonban ellenezték, hogy meg-
kérje a fiuk a szegény iparoslányt s ezt 
tudtára is adták a leány szüleinek, az-
zal, hogy lányukat sohasem ismernék el 
ment yüknek. Vig Etelka megírta ezt 
Szolnokon levő szerelmesének, arra 
kérve ől, hogy ne jöjjön vissza Kende-
resre, mert nem láthatja többé szívesen. 
Kovács András azonban haza utazott s 
elment Vig Etelka szüleihez, akiket arra 
kért, engedjék meg, hogy még egyszer 
beszélhessen a lányukkal A szülők ezt 
megengedték. A fiatalok alig beszélget-
tek pár percig, revolverdörrenések ré-
mítették meg a lányka szüleit. A legény 
először a leánykára, azután pedig 
magára lőtt. Mindkettőjük sérülése na-
gyon súlyos. 

— Ma Ez egy jelentőségteljes napja 
esz ma a Tudományos Mozgószinház-
nak, amikor egy oly darabot ad le, mely 
az egész országban a legnagyobb szen-
zációt keltette »P á r i s l á n g o k b a n « 
Ezen kitűnő darabot a leghíresebb francia 
filmgyártól szerzték be és hatrészletben 
vetítik vászonra. Az előadást, melyre már 
sokan váltattak jegyet előre, felhívjuk 
olvasóink szives figyelmét. 

— Aki sú lyt helyez ar ra , hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordil 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelező lapok, le-

„SAVOY-SZALLODA" VIII., József-körűt. 16 szám. 
Modern szál loda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és melegvíz minden szobában, lift éjjel nappal — Rendes 
S Z I D O R személyes vezetése alatt. Egy á g j a s szobák 3.koronától , két ágyas szobák 5 koronától, fűtés, vi lágítás 
és kiszolgálással. — A szobák feltétlen t iszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett pensió-
rendszer, napi ellátás 4 koronáért. — Napi háromszori étkezés. - Havi szobák 9 0 koronáért. 
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vélpapirok diszdobozok és borítékokban 
képes és misekönyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— Kormányozható léghajók magassági rekordja. 
Berlinből jelentik : Az L. 3. nevű uj 

Zeppelin-féle kormányozható léghajó teg-

nap tizenhét utassal felszállott és 3225 

méter magasságba emelkedett. 1 la n nem-

zetközi léghajós szövetség hitelesiti ezt 

az eredményt, ugy uj magassági rekord-

ról számolhat be a léghajózás. A kor-

mányozható léghajóval eddig elért ma-

gasság 3070 méter volt, amelyet a Conté 

ért el 1913 "juniusában. 

— Vacsora a ref. kórben. a f. hó 24-én 

tartandó templomszentelési ünnepélyre 

érkező vendégek tiszteletére f. hó 23-án 

este társasvacsorát rendezünk, melyre a 

nagyéroemű közönséget szivesen látja 

a rendezőség. 

— Járvány egy községben. Makóról jelen-

tik : Földeák községben a járványos 

gyermekbetegségek miatt az iskolákat 

alig látogatja a tanulók fele. Minthogy 

az évvégi vizsgák amúgy is küszöbön 

vannak, a hatóság elrendelte, hogy a 

gyermekeket három nap alatt vizsgáz-

tassák le, azután elrendeljék őket haza-

— Jók kózül 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 igy a 

legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü. 

kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-

közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 

minőségben, jutányos áron kapható Gazd 

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

tíocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-

nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-

tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

— A DjüIaÓ. Valóságos áldás az cinbe 
riségre, hogy a dohányneműekből si-
.került a Denikó és. t. lepárolási eljá-
rása által a káros anyagokat eltávolítani 
anélkül, hogy azok ize és zamatja elvesz-
ne. Ezen szivar és dohányneműek ifj lvo-
'sács Sándor dohánytőzsdélyében kapha-
tok és mindekinek ajánthalók, ki egész-
ségét megóvni kívánja, de különösen nél-
külözhetetlenek, gyengébb szervezetűek-
nok és azoknak, kik légzési melyczésben, 
gyomor, vagy szívbajban és cukorbajban 
szenvednek. 
~ •• r • "" "! ' t 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

¡ l a . I i a , h a , ! ! ! 
Mit nevet kérem ? 

Azt, hogy a nagysága nem 

tudja, hogy a legelegánsabb 

kosztümöket készíti 

K o m e n d a M , Szentesen 

Andrássy utca 9. 

Elailó lia%. 
Horza-utoa 18|a számú cseerepes 

¡flejü ház olcsó árban sürgősen eladó. 
Értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Szentes város polgármesterétől. 

378G —1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom mindazon földbirtoko-

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, hogy a lucernában jelentk ző 
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 fogom indítani, melynek so-
rán az 18(.M évi XII. t. c. 95 §-a alapján 
100 koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1914 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

3220-1914 szám. 

Hirdetmény. 

Hirdetmény. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

375—kü. 1911 szám. 

Hirdetmény. 

Felhivom mindazon tényleges szol-

gálatban álló katonák szüleit, illetve hoz-

zátartozóit, akik fiukat az aratási időre 

szabadságolni óhajtják, hogy értesítsék 

katonai tiukat, 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. 

vebh felvilágosítást a városi katona-

ügyvezető nyújt. 

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes varos tulajdonát képező 

Tisza és Kőrös parti hajó vontató utak 

és apró földek f. évi május hó 22-én a 

helyszínen tartandó nyilvános szóbeli 

árverésen elfognak adatni. 

A bérbeadás délelőtt 8 órakor a 

szegvári határnál kezdődik. 

Szentes, 1914. évi május hó 9-én. 

Kalpag os 

g. tanácsnok. 

Az 1893, 1892 és 1891 évben szü-
letett 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 (1 korosztály) az 1-160 sorf-
számig felvett újoncok részére május hó 
28-án. 

Az 1893 évben született 161—3É7 
sorsszámig felvett újoncok részére (1 
korosztály) május hó 29-én. 

Az 1892 évben született állitásköte-
lesek (Il-ik korosztály) részére május 
hó 30-án. 

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

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

A vidéki illetőségű, de Szenteseti 
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 póltartalékba helyezni ké-
rik, és még 65 életévét be nem töltöt-
ték. azon napon kerülnek orvosi vizt-

fjálatra, amely napon felmenteni kért 
iuk. Általában a keresetképcsségük meg-

állapítása végett megvizsgálanaók azon 
napon vizsgáltatnak meg, amikor fel* 
menteni kért hozzátartozóik. 

Felhivom 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. 

Felhivom 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 
városi katonaügyvezetöuél. 

Felhivom 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. 

Kónyái Bálint 
uri és női cipész J^ENTES B a r t h a J# u' 1 4 

készit divatos és kényelmes cipőket, csizmákat, 

valamint lúdtalpas és érzékeny lábakra hygiénikus 

cipőket. Raktáron tart cipőkrémet, gummit, fűzőt 

és cipőcsattokat J j 

cipők 

1 



SZENTESI LAP 
40 szám. 

T U D O M Á N Y O S M 0 Z 6 Ú S Z I N H Á 7 
Nagy Ferencz-utca 3 . szám. 

Úriási műsor! Egyetlen alkalom 

Csütörtökön, 1914 május hó 21-én, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
ette fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

c i g á n y z e n e kísérettel: 

• PáPÍS • 
lángokban 
Jelenetek Gustave Geffroy »Lap-
rentie« cimű regényéből, G részben. 
A francia Eclair gyár legtökélete-

sebb alkotása. 

Legközelebbi műsorunk 

óriási szenzáció 1 ! ! 

Dé lu t án i helyárak. 

DIszpáholv I személyre 5 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kfspáholy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f i l l , Támlásszék 60 f l l l . Első 
h t l y 4 0 f i l l . Második hely 3 0 f i l l . H a r -
Mftdlk hely 20 t i l l . Tlzéven a l ó l i g é m e k -
nek á l ló jegy 10 f i l l é r . 

Estel i h e í y á r a k : 

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

Eladó nádtető. 
Sáfrán Mihály-utca 1. szám alatti 

udvarban egy négyöles nádtető van fá-
jával együtt eladó. — Értekezni a hely-
szinen a tulajdonossal. 

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-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

G A R A I K Á R O L Y 
réz és vasbútor készitő 

ARADON. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tanulónak felvétetik 

Sájerman Béla 
bádogós mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMEBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javí tásokat , l e g o i c s o b b á r o n készítek. UJ 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - n a g j o b b vál la latnál 
kedvező fizetési módozatot nyuftok. - Tavaszi munkáknál megtelelő árenged-
mény - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan, levelező- lap meghívásra 
házhoz megrek. « « Tiszte let te l : 

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

* Olcsó! Olcsó! 
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 és 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. 

Aszfalt munkálat. 
üiró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,úgymint: gyalog járdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

legolcsóbb arak mellett 
Munká l a t oka t l eg röv i debb i dő alatt készi t . 

Iroda: I. Ker.f Jövendő-utca 3. szám. 

B c l s ö c c s c r c i i 
80 hold föld melyből 66 M0%Í(W nszgöl ki-
tűnő szántóföld, 13 40%.,o nszgöl kaszáló 
és legelő, 960 ns/g tanyatelek, teljesen 
jókarban levő épületekkel kedvező fize-
tési feltételek mellett holdanként 1 ()0 
nszgölével 540 koronáért eladó. Alkut le-
het kötni fj. Fazekas Antal bankölcsön iro-
dájában, piactér, Nagy Ferenc házban 

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

a tulajdonossal. 

E l a d ó föld 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

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

Elailó liáz. 
Jááz Szt. Lászlón a legforgalmasabb 

helyen egy uj épület, melyben a Kiskun-
félegyházi népbank fiókja van, minden-
féle üzletnek igen alkalmas, eladó. Érte-
kezni lehet Hóna István tulajdonossal 
ugyanott. 

E l a d ó l i a % . 
Kiskunfélegyházán a disznópiacté-

ren egy teljesen jókarban lévő ház, mely-
ben ezidöszerint korcsma üzlet van, jog-
gal együtt kedvező leltételek mellett ela-
dó. Értekezni lehet Mák Mihály tulajdo-
nossal. 

Hirdetmény. 
A Református Egyház a Szederte-

metőben termett here kaszálóját eladja, 
május 17-dik napján cl, u. 3 órakor a ve-
vők a helyszínére meghívatna^-

Szentes 1914 május 16. 

Lakos Sándor 
algondnok. 

Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




