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Előfizetési árak: 

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

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

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

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), ide iutézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

KOSSUTH FEHEHL 
A jelenkori Magyarország egyik 

legnagyobb államférfia: a nagy 
Kossuth Lajos fia, Kossulh Ferenc 
meghalt. 

Ha többet nem is mondunk, 
csak a gyászhirt irjuk le száraz 
ridegen: ezzel is kifejezésre juttat-
juk azt a veszteséget, amelyet Kos-
suth Ferenc halála jelent. 

Gróf Andrdssy Gyula, aki a 
most folyó küzdelmekben harcos-
társa volt Kossuthnak, a haláleset 
hirének vétele után igy nyilatkozott: 

— Bármennyire el vol-
tunk rá készülve, sőt kivan ni 
kellett, hogy megszabaduljon 
már szenvedéseitől, annyira 
megilletődött vagyok Kossuth 
Ferenc halálától. 

A legjobb szivű, legjobb 
indulatu, európai színvonalú 
politikus volt, mindig nagy 
mérsékletet tanúsított, minden 
durvaság fájt lelkének. Képes-
ségeinek nagv próbája volt, 
hogy ámbár késón, már haj-
lottabb korában tért haza Ma-
gyarországra, mégis oly gyor-
san tudott alkalmazkodni a vi-
szonyokhoz és az ő szokásai-
val s telfogásával sokban el-
lentétes irányok és hangulatok 
közepett vezérszerepet játszani. 

Egyik főerőssége az volt, 
hogy az egyesek iránt való jó-
indulatáról és nemes indenciói-
ról mindenki, kivel közelebbről 
érintkezett, meggyőződhetett. 

Sok nehéz helyzetben lát-
tam, sok válságos helyzetben 
csináltunk közös politikát, — 
igen gyakran egyetértettünk. 
Mindig felismertem benne azt 
a tiszta jellemet, melyet sok-
szor törekedtek megrágalmazni. 
Nagy lelkierőt tanúsított be-
tegségének elviselésében. Ha-
lálával egy európai stilusu. jó-
hiszemű, mérsékelt s minden 
érzésével a köznek élt állam-
férfit vesztettünk el, kinek hí-
ját nagyon fogjuk érezni. 

Ez a megemlékezés híven jel-
lemzi Kossuth Ferencet s a ma-
gunk megemlékező soraiban épen 

azért idézzük, mert ennél tömörebb, 
helyesebb jellemzést nem adhat-
nánk. 

A haláleset hire gyorsan ter-
jedt el a városban. A városházára, 
megyeházára, az evangelikus egy-
ház középületeire, a postára, vasút-
állomásra s a 48 as körök helyi-
ségeire kitűzték a gyászlobogót. 

A várost, amelynek Kossuth 
Ferenc díszpolgára volt, a teme-
tésen dr. Kanász N Lajos, Farkas 
Mihály és Kalpagos Szabó Imre 
tanácsnokok képviselik s ugyanott 
helyezik cl a koporsón a város 
koszorúját. 

A haláleset hírének vétele után 
a „Második Negyvennyolcas Nép-
kör" részéről a következő táviratok 
mentek a gyászoló családhoz: 

Nagyméltóságú 

Kossuth Ferencné úrasszonynak 
Budapest. 

Feledhetetlen férje elhalálozásá-
nak hírét őszinte megindulással vet-
tük és sietünk kifejezni meleg rész-
vétünket, amellyel Nagyméltóságú 
Asszonyunk tájdalmában osztozunk. 
Adjon a Mindenható mélységes gyá-
szában enyhülést és megvigaszta-
lást annak tudatában, hogy Kossuth 
Ferenc koporsóját e nemzet milliói 
kisérik utolsó útjára igaz fájdalom-
mal és hogy az elköltözött emléke 
mindörökké él sziveinkben 

Szentesi második 48-as Népkör 
nevében: Sima László elnök. 

Méltóságos 

Kossuth Lajos Tódor urnák 
Budapest. 

Mélységes gyászban, amely fe-
ledhetetlen bátyja halálával érte, 
igaz részvéttel osztozunk s fájdal-
mában enyhülést és vigasztalást kí-
vánunk a Mindenhatótól. 

Szentesi második 18-as Népkör 
nevében: Sima László elnök. 

Kedden délelőtt az „Első Negy-
vennyolcas Népkör" nevében Bu-
rián Lajos elnök is kifejezte rész-
vétét a következő táviratokkal: 

Nagyméltóságú 

Kossuth Ferencné úrnőnek 

Budapest. 

Halhatatlan nevű férje elhalálo-
zása felett érzett súlyos fájdalmában 
részvétünkkel mi is osztozunk. 

Szentesi első 48-as Népkör és a 
Szentesi alsópárti 48-as Népkör 

nevében : Burián Lajos elnök. 

Méltóságos 

Kossuth Lajos Tódor urnák 

Budapest. 

Bátyja Kossuth Ferenc halálával 
ért mélységes gyászban a magyar-
nemzet millióival együtt igaz rész-
vétünkkel mi is részt veszünk. 

Szentesi első 48 as Népkör és a 
Szentesi alsópárti 48-as Népkör 
nevében : Burián Lajos elnök. 

Országos Függetlenségi párt 
Vezetőségének 

Hudapeit. 

A magyar nemzetet és a függet-
lenségi eszmét Kossuth Ferenc ha-
lálával ért súlyos veszteség minket 
is mély fájdalommal érint. 

Szentesi első 48-as Népkör és a 
Szentesi alsópárti 48-as Népkör 
nevében: Burián Lajos elnök. 

A temetés ma délelőtt 10 óra-
kor megy végbe Budapesten s 
előreláthatóan impozáns rész-
vét kiséri el útjára a nagy Kos-
suth fiát. 

Templom-
szentelés. 

Magasztos, szép ünnep volt Szen-
tesen vasárnap. Az llr dicsőségére uj 
hajlékot emelt a hivők kegyélete és 
érezte mindenki, hogy ez olyan ese-
mény a város minden lakosara, ame-
lyik messze túlemelkedik a hétköznapi 
eseményeken, az ünnepségek obligát 
látványosságán megdobbant az emberek 
szive annak tudatában, hogy egy ujabb 
kapocs létesült, mely egyesíti az embe-
reket a Hit, az Istenfélő Magábaszállás 
és a Szeretet nagy gondolatának immár 
felszentelt hajlékában. 

A templomszentelés nagy esemé* 
nyének bevezetése volt a református 
egyházfő, Baltazár Dezső dr. szombati 
fogadtatása. 

Vasárnap reggel ujabb fogadtatás 
volt, melyre ismét kivonult az a pom-
pás lovasbandérium, amelyik a püs-
pököt fogadta. — Kunszentmárton felől 
megérkezett reggel 8 órakor* Dcgenfeld 
József gróf, a református egyházkerület 
főgomiuoka, akit Csató Zsigmond dr. 
ny. főispán, a szentesi református egy-
ház főgoudnoka fogadolt, néhány me-
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leg, szívélyes szó kíséretében. A főgond-
nok fogadására künn volt a városi tisz-
tikar és a vármegye részéről Csúcs Já-
nos főjegyző, h. alispán. Dégenfeld. gróf-
fal együtt érkezett Feienczy Gyula dr. 
egyetemi tanár is, akiket Mátéffy Esz-
tonka és Csúcs Kornélka fogadtak egy-
egy pompás csokorral és 12 fehérruhás 
leányka állott sorfalat. 

Mig a vasútnál a főgondnok ün-
nepélyes fogadtatása történt, addig egy-
másután gyülekeztek a város előkelő-
ségei a templomhoz, az összes szentesi 
egyházak kiküldöttei, megjelentek a 
templom tervezője Dobovszky József 
István épitész, Oláh Lajos és Szép Gás-
pár, a templom építésének fővállalkozói, 
Szathmáry Pál műasztalos és a többi 
iparosok, akiknek része volt a templom 
építésében. De gyülekezett igen nagy 
számban a közönség is, a tanyaiak és 
városiak egyformán. 

Kilenc óra körűi megkondultak az 
uj templom harangjai, melyek özvegy 
Zsoldos Ferencné, Zsoldos Elek, Mátéffy 
Lászlóné, Csúcs Lajos, Kristó Nagy 
Imre, Horváth Jánosné nemeslelkíí ado-
mányaiból készültek, jelezve, hogy ér-
kezik a püspök és főgondnok a tem-
plomavatási ünnepre. 

A magas vendégeket Böszörményi 
Jenő, a felsőpárti templom lelkes, fá-
radtságot nem ismerő lelkésze fogadta. 

Az előre megállapított programm 
szerint a templom főkapujánál átadta a 
templom kulcsát a püspöknek, aki el-
sőnek nyitotta ki az uj templomot és 
bevonultak sorba az egyházfő után a 
lelkészek, a presbyterium. küldöttségek 
és az ünneplő közönség s a hívek. 

Felcsendült a református főiskolai 
35 tagból álló kántusának pompás éneke 
a fennálló énekként a 74-ik Dicséretet 
zengvén el először a hívekkel együtt 
első énekként az uj templomban. Majd 
a 84-ik zsoltár első versét énekelték el, 
miközben felment a szószékre és el-
mondotta hatalmas, az egész templomot 
végig zugó hangjával a lelkeket meg-
fogó felszentelési imát. Ismét karének 
következett az ima után. A Kántus el-
énekelte az »Oh kereslek« kezdetű gyö-
nyörű egyházi dalt. 

Fekete Gyula tanácsbiró, nagyki-
kindai lelkész mondotta azutan az első 
egyházi beszédet. 

A beszéd textusát János jelenése 
7-ik részének 9., 11. és 17-ik verséből 
vette: 

»íme egy nagy sokaság, — melyet 
senki meg nem számlálhat — a királyi 
szék és a bárány előtt állanak.* 

És ebből a misztikus textusból ve-
zette le, közel félórás, gondolatokkal 
teli, gyönyörű látomását az uj hitélet-
nek. amelyik ezen uj templomban ki 
fog fejlődni. 

Temesvár költőpapja — kinek 
Szentesen olyan sok a tisztelője és rajon-
gója — Szabolcska Mihály állott most 
oda az Ur asztalához. 

»Vegyétek, egyétek ez az én tes-
tem, amely ti értetek megtöretett« . . . 

»Hirdetem nektek az Ur halálát, 
amely megfeszíttetett«. 

»Az öröm ünnepben megkondítom 
a lélek harangot, az Urnák halálát hir-
detem. Senki e szent asztalhoz nem kö-
zeledhet, ha nem Krisztus keresztfája 
alatt van lelkében, szivében, érzésében.« 

Aki engem akar követni, vegye fel 
az ő keresztjét és ugy kövessen engem.« 

„Megtanított Jézus szeretni, szen-
vedni és megbocsájtani.« 

»Tudtok e Jézus módjára szeretni, 
szenvedni és megbocsájtani ?« 

És gördült a költő pap ajkáról a 
csengő szép magyar nyelv tündöklő 
fényességgel tölve mindenkinek a lelkét, 
a ki a templomban volt. S magyarázta 
a költő, a pap, a magyar ember lelki 
mélységével a Krisztusi Szeretet, Szen-
vedés és Megbocsájtás csodaszép gon-
dolatait. P * 

SZENTESI LAP 

Itt emiitjük meg, hogy azUrvacsorai 
serlegek, melyek az ötvösművészet re-
mekei, Özv. Nagy Imréné és csaladja 
nagylelkű ajándéka. . ., 

Tizenegy óra már elmúlt, amikor 
Böszörményi elmondotta megkapó szép, 
urvacsorát bezáró imáját. A »Teremtő-
höz« karéneke után jöttek az első ke 
resztyényjei sz uj templomnak. 

Tiz uj 'hivet szentellek lel az uj 
templomban. Köztük voltak karon ulő 
9-10 hónapos, bájos, gyönyörű apró-
ságok is akiket nem kereszteltek meg 
eddig, hogy az uj templomban avattas-
sanak fel a gyülekezet tagjaivá. Elsőnek 
tartották keresztvíz alá Gyarmati László 
Lajost, a többi megkereszteltek Demeter 
Sándor, Boros Géza, ^oós Imre, Csala 
Ferenc, Fazekas Eszter, Berki Imre, Varga 
Lajos, Benkő József, Gyarmati Mária. 

Az első keresztelőt Tereh Gyula 
hódmezővásárhelyi, az első esketést pe-
dig az uj templomban Szabó János kö-
röstarcsai lelkész, egyházmegyei tanács-
biró tartotta. Az első pár: Győri Imre és 
Berényi Terézia voltak, akik vasárnap 
este egyszerre vigadtak a templomszen-
telés örömére. A templomszentelést be-
záró imáját Futó Zoltán esperes-lelkész 
tartotta, mely méltó befejezése volt a 
magasztos, szép ünnepnek. 

Pontban 12 órakor vette kezdetét a 
központi lelkészlakon a küldöttségek fo-
gadása. Elsőnek a békésbánáti ref. egy-
házmegye küldöttsége Futó Zoltán espe-
res, azután a szentesi ref. egyház dr. 
Csató Zsigmond főgondnok vezetésével 
tisztelgett a püspök előtt. 

A katolikus egyház részéről Várady 
Lajos, az ágostai ev. egyház részéről 
Petrovics Soma esperes, az izraelita hit 
község nevében dr. Friedmann Gyula 
főrabbi vezették a küldöttségeket dr. 
Baltazár Dezső elé, aki a felekezeti bé-
kességét hangoztatva, örömmel konsta-
tálta, hogy az Szentesen a legnagyobb 
mértékben fenáll. i 

A vármegye küldöttségét dr. Nagy 
Sándor alispán, a városi tanácsot dr. 
Mátéffy Ferenc polgármester mutatta be 
a főpásztornak aki hálásan köszönte 
meg a közigazgatás és varos vezetőinek 
a számára rendezett rendkívül megtisz-
telő, meleg fogadtatásért, melyiyel itt-
léte alatt mindenütt találkozott. 

Végül még az ipartestület nevében 
Buday János üdvözölte szép szavakban a 
püspököt, majd a templom tervezőjét: 
Dobovszky József István műépítészt mu-
tatta be Futó Zoltán esperes a püspök-
nek, mire a küldöttségek fogadtatása 
véget ért. 

Megyegyülés. 

Csongrád vármegye törvényhatósági 
bizottságának hétfő délelőtti közgyűlésén 
dr. Cicatricis Lajos főispán, elnök szép 
szavakban emlékezett meg azon örven-
detes eseményről, hogy O felsége a ki-
rály betegségéből felépült. A közgyűlés 
ez alkalomból hódolatát el fogja juttatni 
a trón zsámolyához. 

A főispán ezután meleg hangon pa-
rentálta el Báró Fejérváry Gézát és Kos-
suth Ferencet, akik bár különböző po-
litikai irányokat szolgáltak, de mindket-
ten lelkes hazafiak voltak, akik életük 
egész folyamán a hazát és a királyt ön-
zetlenül szolgálták. 

Elnöklő főispán ezután megemlék-
szik dr. Váradi L. Árpád győri püspök-
nek kalocsai érsekké való kinevezéséről 
s javaslatára a közgyűlés feliratilag üd-
vözli a főpásztort. 

Az előléptetés folytán üresedésben 
jött II. oszt. aljegyzői állásra egyedüli 
pályázó Sarkady Nagy Mihály közigaz-
gatási gyakornok volt, akit a törvény-
hatósági bizottság egy hangú felkiáltás-
sal ez állásra meg is választatott. Sarkady 
Nagy Mihály a főispán felhívására azon-
nal le is tette a hivatali esküt. Az uj 
aljegyzőben a vármegye fiatal, aglis 
munkaerőt nyert. 

41 szám. 

Az irás-olvasás vizsga eredménye. 
A két bizottság előtti vizsgát tegnap 

előtt fejezték be az irni-olvasásról. 203 je-
lentkező volt, akiket kisebb nagyobb cso-
portokban bocsájtottak vizsgára. 

Az elsu bizottság előtt, melynek elnöke 
dr. Mátéffy Ferenc polgármester, tagjai pe-
dig dr. Kiss Béla és Papp Imre igazgató. A 
második küldöttség előtt, melynek elnöke 
Papp László, tagjai pedig Pázmány Dániel 
és Szabó Lajos. Mindkét bizottság az első 
turnus vizsgáját elfogadta. 

Tegnapelőtt délután 5 óráig az első 
bizottság előtt 87, a második bizottság előtt 
pedig 148 jelentkező vizsgázott le. Az üsz-
szes jelentkezők vizsgáit elfogadták s igy 
az összes vizsgázó szavazati jogot nyert. A 
vizsga letevését igazoló bizonyítványokat dr. 
Kiss Béla hivatalában e hét csütörtökjétől 
kezdve bármely napon a hivatalos órák 
alatt át lehet venni. 

HÍREK 
Szen tes , 1914. m á j u s hó 27. 

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

— Uj püspök látogatás előtt . Dr. Baltazár 
püspök nagyjelentőségű szentesi itt idő-
zése és ténykedése után — amint érte-
sülünk — rövid időn belül uj püspök lá-
togatási tény előtt áll városunk közön-
sége, illetve a helybeli ág. hitv. ev. egy-
házközség. A bányai egyházkerület el-
nöksége : S c h o 11 z Gusztáv püspök és 
főrendiházi tag és dr. Z s i g m o n d y 
Jenő elnöktársa, udvari tanácsos, ugya-
nis junius 4-én a szomszédos Hmvásár-
helyen tárgyalnak az ottani ev. egyház-
község külterületi híveinek záradékába 
volt anyásitása tárgyában. Ez alkalmat 
ragadja meg a kerületi elnökség s tar-
tanak másnap, junius 5-én hivat e egy-
házlátogatást a szentesi gyülekezetben. 
Az elnökség az esteli órákban vonul 
vissza Budapestre. Érkezésnél a városi 
tanács élén a polgármester fogadja. 

— S o r o z á s . Az idei sorozás ma veszi 
kezdetét és pedig ma 1 — 100 sorszámig, 
pénteken i61—317 sorszámig; szombaton 
a II. korosztály ; a III. korosztályú ifjakat 
pedig junius 2-án állítják mérték alá. A soro-
zás a városháza emeléti 55 számú helyisé-
gében fog lezajlani. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 

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

Á R P f l b f l R f l aiegjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

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

S Ü T E H É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
•>pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. H^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 

RÉSZV.-TÁRS . 



aoidal. 

— Nemzetközi labdarugó mérkőzés Szentesen. 
Nem közönséges élvezetben lesz része a 
szentesi sportkedvelő közönségnek Pünkösd 
vasárnap és hétfőjén, amikorra sikerült a 
Szentesi Torna Egylet agilis vezetőségének 
a horvát „Slavonia" 1. csapatát és a Sze-
gedi Atlétikai Ciub „Mercúr" csapatát egy-
egy barátságos mérkőzésre megnyerni. A 
Slavonia I-sö csapata Pünkösd vasárnap 
délután fél négykor, a Mercur szimpatikus 
csapata pedig hétfőn délután mérkőzik a 
Szentesi Torna Egylet válogatott első csa-
patával. A rendezőség nagyszabású intéz-
kedéseket tesz, hogy a bizonyára nagy szám-
ban megjelenő közönség teljesen kielégít-
tessék. Mindenesetre jó lesz a jegyeket előre 
megváltani, hogy mindenkinek megfelelő hely 
jusson. A vidéki egyesületektől is számosan 
jelentették eljövetelüket erre a vidékünkön 
első nemzetközi mérkőzésre. Igazán csak 
dicséret illeti a Torna Egylet agilis vezető-
ségét, hogy a közönségnek ilyen áldozatot 
floz és a sport iránti érdeklődést ilyen nagy 
csapatok szereplésével elősegíti. 

— A »Szentesi iparos Kör« hivatalos he-
lyiségét ifj Jelenti Sándor vendéglőjé-
nek külön helyiségébe teszi át Pünkösd 
másnapján. — Évi I. rendes tisztújító 
közgyűlését pedig Pünkösd 3 ad napján 
kedd déluláu 4 órakor az Ipartestület 
székházában tartja uieg. Az Elnökség. 

— Hangverseny. A szentesi »Központi 
Szállodá«-ban a mai naptól kezdve Rácz 
Pali budapesti hires cigányprímás hang-
versenyez. Városunk egyik közkedvelt 
kis bőgőse Farkas Géza is tagja ezen 
hires zenekarnak. 

— A prágai diák. A tudományos moz-
gószinháznak a mai napra hirdetett 
fantasztikus darabjára, melynek cime 
»A prágai diák«, ezúton hívjuk fel olva-
sóink figyelmét. Ezen 5 felvonásos da-
rabon kívül még két humoros darab is 
is kerül színre : »Szépségtapasz« és 
>Betty beteg« című újdonságokká!. 

— Kvasz A n d r i s Trencsé iben . Kvasz András 
az ismert nevű budapesti aviatikus sajat 
építésű monoplanján vasárnap Trencsén-
ben felszállott. Hat ízben szállott fel és 
a nagyszámú közönség előtt több sike-
rült produkciót mutatott be és merész 
siklórepüléssel ereszkedett a földre. 

— Zarándok-különvonat Lourdesba. GrófMaj-
láth, gróf Zichy, Fischer-Golbrie és Bá-
lás Lajos megyés püspökök védnöksége 
alatt egy nagyobb papi bizottság gondos 
rendezésében Pádua—Róma— Lourdes— 
Páris és Mária-Einsiedeln érintésével f. 
évi julius hó 24-én indul Budapestről. 
Jelentkezni junius hó 15-ig lehet Gaibl 
Sándor p. praelátus, Apát-Kanonok 
urnái (Pozsony, Kaptalan-u. 3) Prog-
rammokat díjtalanul küld az érdeklő-
dőknek. 

— A modern kenyérkereső nök. A nők 
egyre-másra nagyobb tért foglalnak el 
a dolgozó társadalomban. A kenyérke-
reső hajlandóság ugyanis olyan nagy a 
nőkben s a tehetségük, szorgalmuk és 
akaraterejük is annyira megnövekedett, 
hogy ma már lassanként olyan állások 
betöltésére is vállalkoznak, amilyenekre 
eddig képteleneknek, gyengéknek tar-
tottuk őket. A tengerészet és a haditu-
domány például két olyan foglalkozás 
terrénum, amelyben a nőket ma is alig 
tudják elképzelni. És imc már a nők a 
tengerészeibe is bevonultak. Az ekp női 
kapitány nemrégiben vonult fel egy 
óriási dán óceánjáró hajóra. A nő-ha-
jóskapitány neve Bauditz, különben 
pedig felesége egy hajóorvosnak és már 
néhány év előtt lépett egy dán hajós-
vállalat szolgálatába, ahol szorgalmával, 
megbízhatóságával és kiváló tengerészi 
tulajdonságaival csakhamai vezető ál-
•ásba emelkedett. Ekkor rábíztak egy 
nagy áruszállító hajó parancsnokságát, 
amely az orosz és dán kikötők közt 
bonyolította le a sürü forgalmat, — és 
miután ezt az állását a társaság teljes 
megelégedésére töltötte be, most kine-
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vezték egy nagy óceánjáró gózős pa-
rancsnokává. Most azután már csakugyan 
nincs más vissza, minthogy n nők a 
hadseregben is helyet foghíjának, 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jói, olcsón 
és előzékenyen legven kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (rótn. 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, cígarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— Jók közül vegyük a legjobbat. Az araló-
fűkaszáló és gyüjlőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres esapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlóm a legjobbnak és igy a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü-
kör-ekék) mindennemű ialajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-ntca 1 sz. — Ugyanott »Terc-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb le-
li edő) fedések jutányosán vállaltainak'. 

42 szám, 

K u g l i megnyitás! 
Tisztelettel tudatom a szórakozni vágyó 

és sport kedvelő közönséggel, hogy báró 
Harucker-utca 28 szám alatti vendéglőmben 
teljesen újonnan épült kuglipályámat junius 
hó 1-én, Pünkösd másnapján, versennyel 
egybekötve megnyitom. 

I- díj egy élő bárány. 
II. dij egy valódi tajték szivarszipka. 
III. dij 25 drb. kuba szivar. 
Szives pártfogást kér: 

Ifj. Jelenfi Sándor 
vendéglős. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
375-kü. 1911 szám. 

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

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

W^ghivó. 
fl »Szentesi Hásodik 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 tiz eszten-
dős évfordulója halálának. 

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

diszKözgyűlést 
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 kör nagytermében), amely 
egy terilék ára 1 korona 20 fillér. 

Vendéglő megnyitás! 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ség b. tudomására hozni, hogy br. Harucker-
utca szám alatti vendéglőmet a mai kor 
igényeinek megfelelően átalakítottam és azt 
junius elsején Pünkösd másnapján társas-
vacsorával megnyitom. Vacsora lesz bárány-
paprikás túrós sajtos tészta. 1 teríték ára 
fél liter borral együtt 2 korona. 

Ez alkalomra sikerült megnyernem az 
iparos kör zenekarát, vacsora alatt és után a 
zenekar Molnai Bandi karmester vezetése 
mellett hangversenyezik. 

Egyszersmind tudomására hozom a n. 
é. közönségnek, hogy vendéglőmben naponta 
frissen csapolt kőbányai sör és zóna villás-
reggeli kapható. Jó magyar konyha, tisztán 
kezelt homoki és hegyi borok. Kosztosok 
mérsékelt árban elfogadtatnak társasvacsorák 
és névnapok kiszolgálása elvállaltatik. Pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásról gondosko-
dik és szives pártfogást kér: 

Ifj. Jelenfi Sándor , 
vendéglős. 

Az 1893 évben született 161—317 
sorsszámig felvett ujoucok 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 önként belépni kívánó ifjak 
junius hó 2-án vizsgáltatnak meg. 

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

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

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 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 kalonaügyvezetőnél. 

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

Kelt Szentes, 1914 év április hó 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

E l a d ó h á z . 
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 tulajdon 
nossal. 
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TUDOMÁNYOS M0ZGÚSZINHÜ7 
» — I N a g y F e r e n c z - u t c a 3 , s z á m , 

Úridsi műsor! Egyetlen alkalom! 
Csütörtök, 1914 május hó 28-án, 
délután 6 órakor mérsékelt és 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

c i g á n y z e n e kísérettel: 

9 prágai diáh 
fantasztikus cselekmény 5 felv. 

m H ű s o r : 

Szépségtapasz, humoros. 
>A prágai diák« 5 felvonásban. 
Betty beteg, humoros. 

Jegyeket ajánlatos előre 

megváltani a háznál I I ! 

Délutáni helyárak. 

Díszpáholy 8 személyre 5 kor Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspáholy 4 személyre 
2 kor 4 0 f i l l , Támlásszék 6 0 f i l l . Első 
hely 4 0 f i n . Második hely 30 fü l . H a r -
madik hely 20 t i l l . Tlzéven a ló l i g é m e k -
nek ál ló jegy 10 f i l l é r . 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 8 0 f „ I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 f., III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 kor. 
Kíspáholy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. T izé ien alóli gyermekeknek 
12 f i l lér. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sájerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogós mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. 

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

E l a d ó h á z . 
Szemere Bertalan-utca 5. számú 

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

E l a d ó l i á z . 

A s z f a l t m u n k á l a t . 
Bíró 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 t t 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készít. 

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

Olcsó! Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évr^ 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 dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek dijmenlesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankölcsön iródája. 

Borza-utca 1H|a számú 
tetejű ház olcsó árban sürgősen eh 
Értekezhetni a tulajdonossal ugyan 

cserepes 
iidó. 
nolt. 

S Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. m 

Szentes város polgármesterétől. 

3786-1911 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 arankái 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 1894 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. 

E l a d ó l i á z . 
Jáiz 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. 

Szentes város polgármesterétől 

4 9 3 6 - 1 9 1 4 . 

H I r i l e t i n é n y 
Az országgyűlési képviselő választói 

jogosultság igazolása céljából az 1914 
május 25-ére kitűzött írni-olvasni tudó 
vizsgáról elmaradt jelentkezők, valamint 
a dr. Kiss Béla jegyzőnél e hó 30-án, 
d. u. o óráig jelentkezők részére a irni-
olvásni tudó vizsga kivételére ujabb ha-
táridőül 1911. évi junius 1 napjának dél-
előtti 9 óraját tűzöm ki. 

Szentes, 1914, évi máfus hó 26. 

Szentes város polgármesterétől. 

4725—1914. 

hirdetmény. 

Dr. Máléffy Ferenc 
polgármester. 

N j r o m a l ü " v » i d a l ! l ó d : 1 villanyerőre berendrntt könyvnyomdában S.entwan 

Értesítem a közönséget, hogy 
»Túraút a Kárpátokban 1914.« cím alalt 
rendezendő automobil turaúton részi-
vevő gépkocsik folyó évi május 3l-én 
pünkösd vasárnapján délelőtt 10 és 12 
óra között a kunszentmárton—szentesi 
állami műúton, a Kunszentmártoni, 
Bartha János és Br. Harucker-utcán a 
Petőfi-szálló elé érkeznek, innen 12 és 
1 óra között indulnak a Széchenyi-utoa 
Csongrádra. 

Midőn ezt a gépkocsik zavartalan 
menetének biztosítása végett a közön-
ség tudomására hozom, egyben felhívom, 
hogy az említett 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 forgalmai 
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 felhívom, hogy csak a 
járdákon tartózkodjanak és kerüljék 
mindazt (éljenzést, lármázást, virág és 
mástárgyak dobálását) ami a gépkocsi 
vezetőt nagy figyelmet igénylő munká-
jában akadályozná. 

Szentes, 1 9 1 4 . évi május hó 2 2 - é n . 

Dr Máléffy Ferenc 
polgármester. 

Eladó föld 
Külső ecscren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
vnn n m i l/iir>..^ l i ... • jl a van, ami kilünő herésnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni I. ker. Nagy Ferenc-úlca 
(Piactér) ilj. Fazekas Antallal. 




