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Előfizetési árak: 

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

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

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért telelös 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

T e m p l o m a v a t á s . 
Uj templomát, az Isten dicső-

ségére emelt fenyes hajlékát avatja 
föl ezen a mai napon a szentesi 
református eklézsia. 

Ezt a napot megszenteli a Sze-
retet és ünneppé avatja nemcsak a 
felekezet, hanem e város egész lár-
sadalma, mert leomlanak azok a 
talak, amelyek a hétköznap szür-
keségében felekezetet felekezettől 
elválasztanak: ezen a napon egyér-
telmű közönség van ebben a város-
ban, azoknak az embereknek a tár-
sadalma, akik ünnepelnek, hirdetik 
az örökkévaló Isten dicsőségét s 
amelyet, összekapcsol, egybeforraszt 
a világot megváltó Szeretet ma-
gasztos érzése. 

Ezek a szavak, mert az Élei 
és a Hit egymástól elválaszthatat-
lanok. 

Az ember, amint járja a föld 
göröngyös útjait s reményt remény 
után vészit el, amint látja, hogy 
minden, amiért küzd és harcol, 
semmivé leszen, összeroppan az 
eredménytelen, a remény nélkül 
való küzdelemben, ha a Hit hatal-
mas, megtartó ereje uj reményt 
nem fakaszt lelkében, uj célokat 
nem állit elébe, amelyek színessé, 
érdemessé váltják az élelet egészen 
addig, mig elnem érkezik az em-
ber azutolsó állomáshoz, amikor 
az édes anyaíöld fogadja ölébe, 
ahol már nem fáj semmi . . . ahol 
örök a béke, nyugalom, csend. 

Az Élet mi egvéb más, ha nem 
küzdalem a harcok végtelen soro-
zata ? És vájjon lehet e küzdelmet 
végig harcolni Hit és Remény hij-
ján? Talán, ha semmi egyéb nem 
kiséri el az embert életén keresztül, 
csak a Hit, amely a veszteségek-
ben,acsalódásokban, sorscsapások-
ban, a vigasztalás és megenyhülés 
balzsamát nyujlja, már nem üres, 
nem hiábavaló az élet, mert ha van 
cél, ha van remény, minden sors-
csapás dacára érez az ember bol-
dogságot. 

Amióta az ember megjelent a 
földön s amióta a civilizáció és 
kultúra fénye előbb derengve, az-
után lobogva világit, mindig nagy 
Eszmék nagy harcai folynak. Amióta 
ember tapossa a földet, dolgozik, 
küzd. szenved: mindig a boldogsá-
got, mindig a boldogulást keresi. 

És ez a kettős küzdelem: az 

Eszmék harca, a Boldogság kere-
sése mindig elválasztotta egymás-
tól az embereket s csak egyetlen 
érzés volt, amely egybe tudta for-
rasztani a lelkeket: a Szeretet. 

iis jól esik látni, érezni, hogy 
imé: a felekezet vallási ünnepe a 
Szerelet által eggyé forrasztotta e 
város egész társadalmát, hogy együtt 
ünnepel s megcsendül füleinkben a 
zsoltáriró egv mondása: „gyö-
nyörködik az Ur törvényében." 

Mert az a törvény, az Ur tör-
vénye nem hirdet gyűlölséget, 
bosszút, haragot, hanem szeretetet 
parancsol, amely nem rombol, de 
a gvülség által lerombolt világ rom-
jain is igy világot tud alkotni . . . 
A Szeretel, amelv fölemel, amely 
együtt tart, amely megtart, alkot, 
előbbre visz: az Isten lelke, amely 
belevilágít a sötétségbe és világos-
ságra váltja az éjjelt, a borongást. 

Templomavatás. 
Nincs nála szebb ünnep, nincs 

nála magasztosabb, ha annak a 
templomnak minden köve a Sze-
retet hirdeti, ha a templom magas-
ságba törő tornya az emberek lelki 
tisztaságának szimbóluma s a ha-
rangok érc nyelvében az a hang 
szólal meg, hogy: ember küzdj, 
bizzál és szeresd felebarátodat, ne 
feledd soha, hogy az Isten mind-
annyi emberrel szabad s csak a 
becsület, csak a tiszla lélek, a sze-
retet várhat jutalmat már itt a 
földön. . . 

Mert hiába emelünk templomot 
az Isten dicsőségére, hiába hirdet-
jük a szeretetet, ha a szó üres 
szó marad, ha az a templom a 
képmutatók és farizeusok gyüle-
kező helye, hiába a templom, ha 
o»t az emberek lelke nem fürödik 
meg a Szeretet magasztos eszmé-
nyében. . . 

Legyen ez az uj templom a 
vallás, a hit szentélye, sugározzék 
onnan a vigasztalás a szenvedők 
felé, de ragyogja körül falait a sze-
retet fénye, amely ma ennek a vá-
rosnak egész társadalmát össze-
vonta s legven otthona a felvilá-
gosodásnak, a kultúrának, harang-
jainak szavában zendüljön meg a 
Szeretet békeszózata. 

fl református 
egyház ünnepe. 
fl püspök fogadtatása. 

Tegnap este kezdődtek meg a 

szentesi református egvház felső-

párti templomának felszentelésével 

kapcsolatos ünnepségek : Ballliazár 
Dezső dr. debreceni református 

püspök ünnepies fogadtatásával. 

Hasonló fényes ünnepség, min-

a felsópárti templom fölavatása, 

évek óta nem volt városunkban s 

az ünnepségeknek különös súlyt 

kölcsönöz az a körülmény, hogy 

végre a református egyházkerület 

püspöke is fölkeresi városunkat. 

A hetek óta folyó előkészü-

letek s a közönség érdeklődése 

folytán a püspökfogadtatás diszes, 

ünnepies volt, valóban méltó ennek 

a városnak közönségéhez. 

A fogadtatásról ez a tudósítás 
számol be: 

Fogadtatás a vasútnál. 

A püspökváró Szentesen meglát-
szott már a kora délutáni órákban, hogy 
ritka nagy esemény van készülőben. Az 
utcákon ünneplőbe öltözött közönség 
sorakozott, tanitóik vezetésével az isko-
lás gyermekek vonultak föl s gyüleke-
zett a diszbanderium Kádár Árpád ve-
zetése alatt. 

Valamivel öt órak előtt hatalmas 
kocsi sor vonult ki yuvasuthoz az ün-
nepies fogadtatáshoz, kivonult a ban-
dérium, a Kossuth-utcai házak ablakai 
megteltek a bevonunlás iránt érdeklődő 
diszes közönséggel. 

A vonat pontosan érkezett meg s 
elsőnek dr. Baltazár Dezső püspök lépett 
ki, kisérve a fogadtatásra Nagytőkére 
előre utazott dr. Csató Zsigmond főgond-
nok, dr. Nagy Sándor, Papp László, Papp 
Ferenc és Csúcs Antal presbiterektől s a 
szintén vele érkezeti dr. Lenz Géza deb-
receni egyetemi tanár, Szabó János és 
Csapó Péter lelkészektől. 

A püspököt dr, Mátéffy Ferenc pol-
gármester üdvözölte a város közönsége 
nevében ¿zives szavakban fejezvén ki az 
általános örömet, amelyet az egész vá-
ros társadalma érez illusztris vendége 
érkezésén. 

Dr. Baltazár Dezső szép szavakban 
mondott köszönetet a kitüntető szives 
fogadtatásért. Szeretettel és bizalommal 
jött a színmagyar városba, amelynek 
népe e fogadtatással szeretetről és biza-
lomról tesz tanúbizonyságot. 

Az üdvözlés és a válasz ulán meg-
kezdődött a bevonulás. 

Kiöl Kádár Árpiid vezetésével 40 
: tagú bandérium haladt, azután Zilahy 

Kálmán rendőrkapitány majd a város 
I diszfogalán a polgármester jobbján a 
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püspök, akit az egész vonalon lelkesen 
üdvözölt az egybegyűlt közönség. 

Mialatt a menet megindult befutott 
Hódmezővásárhely felől is a vonat, ame-
lyen megérkeztek Szabolcska Mihály, Fe-
kete Gyula és Bereczk Sándor. 

Mig a bevonulás tartott az összes 
egyházak templomaiban zúgtak a ha-
rangok. 

fl templom előtt. 

^ A templom előtt a presbyterium 
élén Futó Zoltán esperes és lelkészi kar 
fogadták a püspököt. Amint a menet 
áthaladt a református bérház előtt emelt 
második diadalkapu alatt s a püspök 
leszállott a fogatról, három iskolás le-
ányka Nagy Blanka, Mágori Micike és 
Szathmári Blanka egy-egy virágcsokrot 
adott át, majd Futó Zoltán üdvözölte a 
püspököt. 

Futó Zoltán beszédében hangsú-
lyozta, hogy boldogságot érez a Szen-
tesi református egyház, mert több, mint 
félszázad óta várta és remélte azt az 
órát, amelyben az egyház főpásztorát 
körében üdvözölheti, Ezt az órát hozta 
meg a mai nap: köszönti az egyház ne-
vében a megérkezett püspököt. 

Balthazár Dezső püspök rövid sza-
vakban válaszolt. Szives szeretettel jött 
az Alföld e legmagyarabb és egyiK leg-
nagyobb református eklézsiájába, hogy 
mint Krisztus szolgája teljesítse köte-
lességét. 

A püspök szavait megéljenezte a 
közönség, amely most már a református 
nagy iskola előtt helyezkedett el, ahol 
hat órakor megkezdődött 

fl presbyterium diszűlése. 

A díszülésen a püspök Futó Zoltán 
és dr. Csató Zsigmond presbyteri el-
nökök között foglalt helyet. 

Futó Zoltán szólott először. A pres-
byterium nevében mélységes köszönet-
tel és hálával emlékezik meg elsőben 
is azért, hogy az egyházkerület íöpász-
tora eljött ebbe a városba, amelynek 
református eklézsiája az uj templom 
építésével épen most adja szép tanú-
jelét annak az áldozatkészségnek és 
hithűségnek, amelylyel elei a nehéz 
idők viharaiban megtartották ezt az 
egyházat és mai virágzására emelték, 
őrömmel értesiti a püspököt, hogy az 
egyháztánács a mai napon tartott ülés-
ben a Kálvineum javára 1000 koronás 
alapítványt tett. Beszédét azzal zárja, 
hogy Isten áldását kéri a püspökre. 

Baltazár Dezső válaszában meghatva 
háritja el magától a köszönet szavait: 
fölemelő érzés halja át, amidőn a szives 
fogadtatást látja, mert isten szolgálati 
kötelességét teljesíti csupán s akit a kö-
telesség szóllit azért hala és köszönet 
nem illeti. A hála és köszönet nem 
illeti. A hála és köszönet szava érde-
mein felül való jutalom, ő tartozik há-
lával és köszönettel azért a nagylelkű 
áldozatkészségért, amellyel a szentesi re-
formátus egyház a lelkészek özvegyei-
nek és árváinak a Kálvineumra lett ala-
pítványával tanúsított — »¡gazán felbo-
rulok — úgymond — lélekben az önök 
lelkének nagysága előli.« Beszéde záró-
szavaiban isten áldását kéri a szentesi 
gyülekezetre. 

fl tanítótestület üdvözlése. 

Amint a püspök szavait bejezte sa 
zajos éljenzés elcsendesedett, a reformá-
tus tantestület járult a püspök elé Papp 
Lajos igazgató vezetésével, aki szép be-
szédében köszöntötte a püspököt, mint 
a tanü y és a tanítótestület igaz barátja. 

A ^püspök válaszában kiemelte azt a 
fontos missziót, amelyet a nemzeti kul-
tura szolgálatában teljesít, ő az állami 
népoktatás hive, de görcsösen ragasz-
kodik a református népoktatáshoz mind 
addig, amig el nem jön a magyar nera-
7eti állami népoktatás, amit óhajtva kí-
ván. Az üdvözlésért köszönetet mond és 
isten áldását kéri a szentesi tantestületre. 

A püspök ezen beszédét is lelkes 
éljenzés követte s a díszülés befejeződött. 

* 

A felsőpárti reformdtustemplom felszen-
telési istenitisztelete alkalmával amely 
programm szerint reggel fél 9-kor kez-
dődik, az egyháztanács határozatából a 
nagyközönség előtt csak akkor nyitják 
meg a templom kapuit, amikor a püs-
pök oda érkezik és a templom lelkésze 
neki átadja a templom kulcsát, hogy o 
nyissa meg. A püspök az egyhaztanacs-
csal és a küldöttségekkel ünnepélyes 
menetben vonul fel a templomhoz, lioi 
számukra hely van fenntartva. — Az 
egyháztanács különben szombaton tar-
tott gyűlésében a Kálvineum, a reior-. 
mátus lelkészárvák otthona javára egy-
hangúlag egyezer koronás alapítványt 
tett és ezzel 'megmulatta, hogy a ne-
mescélu otthonért, mint az ország többi 
ref. egyházai is tették, áldozatot tud hozni. 
Ugyancsak az egyháztanács ez ülésében 
elhatározta, hogy addig is, mig a ̂ vég-
leges szervezés megtörténik, a telsőpárti 
templomban hétköznapokon reggeleként 
fél 8 órakor, ezenkívül szerdán és szom-
baton délután két órakor kezdődőleg 
istenitisztelet tartatik, a vasárnapi isteni-
tisztetet pedig reggel kilenc és délután 
két órakor lesz. Ugyancsak ezúton hoz-
zák tudomására a közönségnek, hogy az 
uj templomban minden napon délben 12 
órakor és este 8 órakor is harangoznak. 

A felszentelést ünnepségek sorrendjét 
mintegy 6000 példányban osztották szét 
az egész városban és igy, miután az hír-
lapok utján is közöltetett, annak minden 
részlete a nagyközönség előtt ismeretes. 
A kibocsátott meghívón azonban nin-
csen közölve, hogy az este 8 órakor a 
Tóth József-szinházteremben tartandó 
hangversenyt táncmulatság követi, amely 
tekintettel arra, hogy a debreceni kántus 
táncoló diákjai is résztvesznek benne, 
kiváló sikerűnek ígérkezik. 

HÍREK 
Szentes , 1914. má j u s hó 23. 

C s o n g r á d v á r m e g y e m ú z e u m a ny i t v a a 

Szécheny i- l i ge tben d é l u t á n 2 - 5 - i g . 

— Hangverseny. A szentesi »Központi 
Szállodá«-han a mai naptól kezdve Ri\cz 
Pali budapesti híres cigányprímás hang-
versenyez. Városunk egyik közkedvelt 
kis bőgőse Farkas Géza is tagja ezen 
híres zenekarnak. 

— Iskolaíel i igyelök a vármegyén A közok-
tatásügyi miniszter a szentesi külterületi 
áll. elemi népiskolákban B 1 á z s i k Mi-
hály csongrádi, a felgyői, csanytelcki, tö-
mörkényi és csongrádi állami elemi is-
kolákba pedig P a p p Imre szentesi áll. 
elemi népiskolai igazgatókat küldte ki 
iskolafeliigyelőkkénl a népiskoláknak a 
a telülvizsgálására. 

— A mertékhf fe les i tés l központok. A mérték-
hitelesités tárgyában a belügyminiszter 
rendeletet bocsájtott ki, melyben az or-
szágot 12 mértékhitelcsitési székhelyére 
osztja be, melyek közül a vármegyére 
Szeged van székhelynek kijelölve. A 
hitelesítési központok a páratlan számú 
évben Szentes, Csanytelek, Csongrád, Tö-
mörkény — páros évben Hódmezővá-
sárhely, Mindszent, Mágocs, Szegvár lesz, 

— Ladarugó mérkőzés . A Szentesi Torna 
Egylet újonnan alakult II. csapata, Bo-
ros S. és Brüll J , I . csapatbeliekkel ki-
egészítve barátságos mérkőzést tartott a 
kunszentmártoni 1. csapattal. Nagyérdek-
lődés nyilvánult meg az először szereplő 
szentesi csapat játéka iránt és méltán 
nemcsak most 10:0 eredményt értei, de 
mert elég szép összjátékot és önzetlen 
játékot produkállak, ami abból is kitű-
nik, hogy egymásnak adták a labdát és 

igy Boros 4, Brüll 3, üobovszky 2 és 
Vass 1 goolt löktek be, melyekből 5—5 
jutott egy-egy félidőre. Jelezvén a szen-
tesiek kapusa — miután dolga néni 
akadt — a játékba keveredett és nagy 
derültséget keltve a labdát az ellenfél 
játékosai között vissza fel egészen a ka-
pujukig rúgta nem féltve a védtelenül ha-
gyott szentesi kaput. — A kunszentmár-
toniaknál elég jó volt a kapus és a két 
hátvéd, akik több goolt mentettek, ellen-
ben gyenge volt a csatárosuk ugy, hogy 
nem tudott a szentesi kapuig sem jutni 
és a saját kapujuknál védekezve csak 
egyik félidőben cornerhez juttatták a 
szentesieket amit azok többször sikere-
sen ki is használták. 

Gazdák íigyelmébe! 
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-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. n^gtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

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

R É S Z V - T Á R S . 

n^ghivó. 
fl »Szentesi rtásodik Függetlenségi 

és 48-as Népkör« kegyelettel és hálával 
kíván megemlékezni feledhetetlen ala-
pitója, a szentesi negyvennyolcas párt 
vezéréről Sima Ferencről, azon alka-
lomból, hogy ez évben lesz tíz eszten-
dős évfordulója halálának. 

Az évfordulón, 1914. évi junius hó 
1-én (pünkösd hétfőjén) délután 3 óra-
kor a kör székházában kegyeletes meg-
emlékezésünk kifejezésére 

diszKözgyülést 
tartunk, amelyre a kör tagfait és Szen-
tes város egész közönségét tisztelettel 
meghívom. 

Szentes, 1914. május hó 21. 

KISS BÁLINT 
a kör alelnöke. 

A díszközgyűlés sorrendje; 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Emlékbeszéd Sima Ferenc felett, 
3 Meghívottak és vendégek felszólalása. 
4. Sima Ferenc emlékének megörökítése. 
5. Elnöki záróbeszéd. 

Este 8 órakor társasvacsora a kör 
udvarán felállított sátorban (kedvezőtlen 
idő esetén a l ör nagytermében), amely 
egy teríték ára 1 korona 20 fillér. 
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SZENTESI LAP 42 s; 

— A »Szentes i iparos Kör« hivatalos he-
lyiségét j f j Jelenti Sándor vendéglőjé-
nek külön helyiségébe teszi át Pünkösd 
másnapján. — Évi I. rendes tisztújító 
közgyűlését pedig Pünkösd 3 ad napján 
kedd délután 4 órakor az Ipartestület 
székházában tartja meg. Az Elnökség. 

• — Szerencsétlenség az országúton. Automo-
bilon robogott Nagyváradra Belicay Ti-
bor földbirtokos. A lessi országúton 
szembejött vele egy parasztszekér hét 
inándi asszonnyal. A lovak megbokro-
sodtak a tülköléslől, fölágaskodtak és a 
szekeret belefordították az árokba, majd 
a szerszámot széttépve, eliramodtak. Az 
asszonyok közül négyen rendkívül sú-
lyos sérüléseket, azonkívül agyrázkódást 
szenvedlek. Egynek kifolyt a szeme és 
kelten lábukat, karjukat törték. A sebe-
sülteket a lessi elöljáróság szállíttatta 
haza. A vizsgálat megindult. 

— Leányok háborúsága Furcsa csata tör-
tént Zenián. Estefelé az egyik tanyáról 
harmincnyolc-negyven leány igyekezett | 
haza a munkából." A leánycsapat tréfál-
kozva halad az országúton, amikor azon-
ban a diskurzus sora a lényegere került, 
a leányok összevesztek, két pártra sza-
kadtak és egymásnak rohanva, agyba-
főbe verték egymást. Egyikük, Gulyás 
Margit életveszedelmes sérüléseket szen-
vedett. 

— Megelőzték a gyorsvonatot. Négy nagy-
váradi huszártiszt fogadást kötött, hogy 
autón megelőzik a gyorsvonatot, ha 
együtt indulnak el Nagyváradról s ter-
mészetesen ott, ahol a gyorsvonatot 
megállítják, ők is pihenőt tartanak. Az 

E érdekes fogadást áldozó csütörtökön 
kellett valóra váltani. A társaság báró 
•iaich Péter főhadnagy autóján kelt 
versenyre a gyorsvonattal s a követ-
kezők vettek benne részt: Zsilinszky 
István főhadnagy, Márkus Imre hadnagy 
és Orosz Endre zászlós. Az autót báró 
Baich vezette. Heggel félkilenc után öt 
perccel robogott ki a gyorsvonat a nagy-
váradi állomásról s ugyanakkor a hu-
szárok is elindultak. Püspökladányig 
együtt haladtak a gyorsvonattal. Itt 
azonban egy kis baleset érte az autót: 

gummi kipukkadt. Gyorsan kiigazí-
tották a hibát s már Karcagon utolérték 
a vonatot, melynek utasai érthető ér-
deklődéssel figyelték a versenyt. A ko-
csikból kendőkkel integettek, az étke-
zőben megakadt a szolgálat, a pincérek 
a kupé ajtajában álldogáltak. Minden 
állomáson megvárták a veszteglő gyors-
vonatot, aztán 90 kilométeres sebesség-
gel száguldtak tovább, mindig a vonat 
mellett az országúton. Közben két ku-
tyát agyongázoltak, de a fogadást meg-
nyerték a váradi huszárok, mert 33 perc-
sel előbb érkeztek meg a budapesti pá-
lyaudvarra, mint a gyorsvonat. 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva. kc~ 
rt'sse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. ka 111. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordil 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelező lapok, le 
vélpapirok diszdobozok és borítékokban 
képes és misekönyvek, cigarcttahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— 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 így a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü? 
kör-ekék) mindennemű talajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
Minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
^pf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Hocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
j1?!,, Asbest cementpala (a legjobb te-
tőfedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

Szentes város polgármesterétől. 
4072-1914. szám. 

H l i r * B c l i f e i c i i y 

Felhivom a szarvasmarha és ser-
tés tenyésztéssel foglalk >zó gazdákat, 
hogy amenyii en bikájukat és kanjaikat 
köztenyésztésre akarják ha*?nalni és 
ezeket az 1913 év őszén tarlóit vizsga-
laton nem mutatták be, a folyó évi má-
jus hó 26, *7 és 28-án tartandó vizsgá-
latra vezessék elő. 

Május hó 26-án délelőtt 8 órakor a 
bökényi csárdánál, délután 3 órakor a 
a vecseri csárdánál, május 27-én dél-
előtt 9 órakor az eperjesi iskolánál, dél-
után 3 órakor Dúuáton Mucsi László 
motoros malmánál, május án délelőtt 
9 órakor a városháza udvarán fog vizs-
gálat tartatni 

Figyelmeztetem az apaállat tulaj-
donosokat, hogy csakis küztenyésztész-
tésre engedélyezett apaálattal fedez-
tethetik idegenek anyaállatait. 

Aki köztenyésztésre nem engedé-
lyezett apaállattal másnak anyaállatát 
fedezteti az 1894 évi XII t.-c. értelmé-
ben 200 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel és apaállatának kiheréltetésével 
büntetendő. 

Szentes, 1914 évi május hó 25. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

4075—1914. szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom Szentes város gazdakö-

zönségét, hogy a földjeiken, vagy ezek 

mellett elvonuló utakon fellépő szerb-

tövist és mindenféle gyomokat magvazás 

előtt, de minden esetre junius 15-ig irt-

sák ki, mert a mulasztók ellen az 1894. 

évi XV. t.-c. alapján a hatósági eljárást 

meg fogom indítani, melynek során 100 

koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-

tettetik, ezenfelül az irtatlan gyomoknak 

költségükre hatóságilag végrehajtandó 

irtását fogom elrendelni. 

Szentes, 1914 évi április hó 30-án. 

Dr. Mátéfjy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
375—kü. 1911 szám. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

hirdetmény. 
Az 1893, 1892 és 1891 évben szü-

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

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

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

Az önként belépni kiváuó ifjak 
junius hó 2 un vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó azon állitáskötelesek, akik 
itteni soroztntásukat kérelmezték, s erre 
engedélyt kaplak, junius hó 3-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-

fjálatra, amely napon felmenteni kért 
íuk. Általában a keresetképességük meg-
állapítása végett megvizsgálandók azon 
napon vizsgáltatnak m£g, 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. 

Felhívom azon állilásköteles 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 katonaügyvezetőnél. 

Felhivom továbbá az egyévi és két-
évi önkénles 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, 1914 év április hó 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Szentes város polgármesterétől. 

4725-1914. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

»Túraút a Kárpátokban 1914.« cim alatt 
rendezendő automobil turaúton részt-
vevő gépkocsik folyó évi május 31-én 
pünkösd vasárnapján délelőtt 10 és 12 
óra között a kunszentmárton—szentesi 
állami müuton, a Kunszentmártoni, 
Bartha János és Br. Harucker-utcán a 
Petőfi-szalló elé érkeznek, innen 12 és 
1 óra között indulnak a Széchenyi-uton 
Csongrádra. 

Midőn ezt a gépkocsik zavartalan 
menetének biztosítása végett a közön-
ség tudomására ho?om, egyben felhivom, 
hogy az emiitett útszakaszokon a gép-
kocsik közlekedésének ideje alatt dél-
előtt 10 órától 1 óráig kocsival ne köz-
lekedjenek, jószágot ne hajtsanak, gya-
logosan ne járjanak, minden forgalmat 
a külhatárban a müut melletti nyári 
uton, a város belterületén pedig a kun-
szentmártoni, Bartha János és Br. Ha-
rucker-útcák elkerülésével bonyolítsa-
nak le. 

Az érkező automobilokat néző kö-
zönséget pedig felhivom, hogy csak a 
járdákon tartózkodjanak és kerüljék 
mindazt (éljenzést, lármázást, virág és 
mástárgyak dohálását) ami a gépkocsi 
vezetőt nagy figyelmet igénylő munká-
jában akadályozna. 

Szentes, 1914. évi május hó 22-én. 

Dr Málé ff íj Ferenc 
polgármester. 

5 métermázsa 
Kölest 
vetni valót veszek, 

KALPAGOS 
gazdasági tanácsnok. 
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T t m O M Á W Y O S M 0 Z 6 Ú S Z I N H A 7 

Hagy Fsrencz-utca 3, szám, 

Vasárnap, 1914 május hó 24-én, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
éfte fél 9 órakor rendes hely-
Arak mellett kerül bemutatásra 

c i g á n y z e n e kísérettel: 

í ] 
I I Világszenzáció i ? 

i i 

Eladó nádtető. 
Sáfrán Mihály-utca 1. szám alatti 

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

Egy üps fiu 
bádogos tanulónak felvétetik 

Sájerman Béla 
bádogós mesternél, Kossulh-
tér Református bérház. 

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. 

Belséccsereit 
80 hold föld melyből 66 m / t m nszgöl ki-
tűnő szántóföld, 13 <00/i... nszgöl kaszáló 
és legelő, 960 nszg tanyatelek, teljesen 
jókarb an levő épületekkel kedvező fize-
tési feltételek mellett holdanként U00 
nszcölével 540 koronáért eladó. Alkut le-
het kötni ifj. Fazekas Antal bankölcsön iro-
dájában, piactér, Nagy Ferenc házban. 

m/a I k 

[Óriási imisor! Egyetlen alkalom! 

9z országút 
Szenzációs filmdráma 6 felvonásban, 

i A bndapesti »Uránia« színház leg-
nagyobb sikerrel hónapokon át zsú-

rolt házak mellett mutatta be. 

legyeket ajánlatos előre 

megváltani a háznál ! ! ! 

Délutáni helyárak. 
D t a f á M l y I személyre 5 kor. Nagypáholy 
5 s t i aé í r r v 3 kor. Kíspáholy 4 személyre 
2 kw. 4 0 fl l l , Támlásszék 60 flll. Első 
W i 4 0 1111. Második hely 3 0 fill. H a r -
M t t M l 20 t i l l . Tlzéven alóli gyermek-
K k áil6)egy 10 f i l lér . 

Esteli heíyárak: 
T á A l i u z é k 10 í . , I. hely 60 t , II. hely 
4 0 f , III. hely 30 f. nagypáholy 4 kor. 
Klspáholv 3 kor. 20 f. Díszpáholy a sze -
mé l te 6 kor. Tlzéven aléll gyermekeknek 

Aszfalt munkalat. 
tíiró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,ugyminl: gyalog járdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a j 

legolcsóbb árak melléit 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

Iroda: I. ker.( Jövendő-utca 3. szám. 

Eladó ház. 
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 Bóna István tulajdonossal 
ugyanott. 

Eladó liók. 
Kiskunfélegyházán a disznópiacté-

ren egy teljesen jókarban lévő ház, mely-
ben ezidőszerint korcsmaüzlet van, jog-
gal együtt kedvező feltételek mellett ela-
dó. Értekezni lehet Mák Mihály tulajdo-
nossal. 

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 fogom indítani, melynek so-
rán ai 1894 évi XII. t. c. % §-a alapján 
100 koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1914 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

3220-1911 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon tényleges szol-

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

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

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

Szentes, 1914 évi április hó 4. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Házhelyek kiosztása 
a város legkedvezőbb fekvésű helyén a 
Széchenyi uton a Buday János ácsle-
lepe mellett még néhány part vár el-
adásra — Bővebb felvilágosítással szol-
gál Buday János. 

Jégeludá§. 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a városi jéggyárban termelt jégnek ház-
hoz hordása tolyó évi május 18-án fog 
kezdetni. 

Egy kiló jég ára házhoz szállítva 3 
fillér, 5 kilónál kevesebb mennyiség nem 
fog kiszolgáltatni. 

A jég ára a városi javadalmi hiva-
talnál fizetendő. 

Szentes, 1914 évi május hó 13-án 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok. 

Ha, ha, ha, !!! 
Mit nevet kérem ? 

Azt, hogy a nagysága nem 

tudja, hogy a legelegánsabb 

kosztümöket készíti 

H o m e n d t t t , Szentesen 

Andrássy utca 9. 

Eladó ház. 
Borza-utca 18|a számú cserepes 

tetejű ház olcsó árban sürgősen eladó. 
Értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Eladó ház. 
Szemere Bertalan-utca 7. számú 

ház, mely úgy gazdálkodó; mint bármily 
foglalkozású egyénnek is igen alkalmas, 
több rendbeli épülettel, ártézikút é3 vil-
lanyvilágítással berendezve kedvező fi-
zetési feltételek mellett eladó. Értekezni 
lehet Báron Mártonnal Báró Ilarucker-
útcai lakásán. 

Szentes város rendőrkapitányságától. 
2532—Kap. 1914. sz. 

Felhívás. 
Felhívom a város belterületén és 

határában lakó összes cséplőgép tulaj-
donosokat, hogy az évenként kötelező 
mentő-szekrény vizsgálat megejtése vé-

Sett, folyó évi junius hó 14 és 21-én 
élelőtt 8 órakor a városház udvarán 

kellően felszerelt mentőszekrényeikkel 
jelenjei ek meg. 

Felhívom továbbá az összes alkal-
kalmazáskan levő gépészeket és fűtőket, 
hogy ugyanekkor az első segély nyúj-
tásról tartandó előadáson jelenjenek 
meg, 

Szentes, 1914 évi május hó 20, 

Zilaliy 

Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen. 
rkapitáuy. 




