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

Előfizetési á rak : 

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

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Gazdasági kilátások. 
Elszomorodva néz körül az 

ember a pusztán. Amit az ember 
lát, az ember nem biztat semmi 
jóval. A magyar föld, amely ezt a 
nemzetet eltartja, az idén hűtlen 
lett az <5 munkásaihoz, a verejtékes 
munka gyümölcsét nem hozza meg, 
kicsiny lett a termés, olyan kevés, 
aminő kicsinyre mostanában példa 
nem volt. 

Mi sem könnyebb, mint állat-
nia magát az embernek. Hiú re-
mények tán, ugyanannyiszor szü 
letnek az ember lelkében, anieny-
nyiszer oktalanul kétségbe esik az 
ember. A mai gazdasági kilátások 
azonban nem áltatnak bennünket 
és nem engednek hiába való módon 
reménykedni Hideg kíméletlenség-
gel mutatják ezek a valóságot, azt, 
hogy az inség és a nyomor szélén 
áll az ország s ettől az Ínségtől és 
nyomortól csak az mentheti meg 
valamennyire, ha a junius hónap 
kedvező \cs\z s az a kevés gabona, 
ami van, jól be tud érni. 

Hosszú évek, sőt évtizedek óla 
nem voltak ilyen rosszak a ter-
més visszonyok, a gazdasági kilátá-
sok. Amire hirtelenében a fiatalabb 
nemzedék is visszaemlékezik az 
1 9 0 7 . évi rossz termés, de ezt köz-
vetlenül az 1 9 0 6 . évi bőséges ter 
més előzte meg s 1907. évben sem 
az volt a helyzet, mint az idén, 
hogy az egész országban az átlagos 
középtermés alatt legyen a termés-
hozam reménysége s mi több, 
akkor normális mennyiségben volt 
búzavetés az országban, az idén 
pedig majdnem egyharmadával ke 
vesebb, mint rendesen lenni szokott. 

Mindezekért természetesen sen-
kit sem lehet okolni. Nem az em-
berek itt a hibásak, hanem a ter-
mészet játéka az egész, amit pedig 
mi a magunk véges emberi gyar-
lóságával niegkorrigálni nem tud-
hatunk. Gondoljunk arra vissza, 
hogy tavaly nyár dereka óla úgy-
szólván csapadék sem volt. A sza-
raz ősz lehetetlenné tette a szán-
tás-vetést, az a kedvezőtlen tavasz 
megsemmisítette azt a kis remény-
ségei is. amit a terméshozam iránt 
táplálhattunk s most igy állunk 
reménytelenül a sivár valósággal 
szemben. 

Hajós volna, lehetetlen volna 
egyelőre még a végső szót kimon-
dani Az arat; tói ni ityes 
hónap választ el minket s ez az 

amelyen ver ej-
a magyar mun-

esz-
boldogulását nem a 

egy hónap még hozhat javítást is, 
valamelyest, de viszont azt a kevés 
remélhetőt is megsemmisítheti, ami 
mutatkozik. 

egy rossz termés mit 
jelent nálunk, Magyarországon, erről 
bizony fölösleges beszélni. Azzal 
tisztában vagyunk mindannyian, 
hogy Magyarország népét a föld 
tartja el. Az a föld, 
tékezik és dolgozik 
kás. Ennek a népnek egy-egy 
tendei anyagi 
termés árak szabják meg, hanem a 
termés mennyisége. Hiába a 28-30 
koronás, Vagy ennél is magasabb 
buza ár, ha a gazdának nincsen mit 
a piacra vinni s mig a közép ter-
més 20 koronás buza ár mellett a 
jólétet jelenti, addig a gyönge ter-
més a 28 koronás buza ár mellett 
a nyomort és Ínséget zuditja az 
egész lakosságra. 

Ugy van az, ha a magyar gaz-
dának, a magyar mezőgazdasági 
munkásnak van, akkor van min-
denkinek. A lefolyt két esztendős 
nagy közgazdasági válság a maga 
pénztelenségével és horribilis ka-
matlábával rettentő csapás volt 
ugyan, nagy nehézségeket terem-
tett, megbénított ipart, kereskedel-
met, ingatlan forgalmat, de még 
sem vágott ijesztő rendet a magyar 
gazdasági életben, aránylag köny-
nyen ki tudta heverni ez az or-
szág a nehéz helyzetet. 

És miért tudta kiheverni? 
Azért, mert a föld, a magyar 

föld nem lett hűtelen a maga fiai-
hoz, mert mind a két esztendőben 
aránylag jó termés volt jó gabona 
árakkal s ami nehézség támadt a 
közgazdaságban a pénztelenseg miatt 
jórészben kiegyenlítette a kedvező 
gazdasági terméseredmény. 

Es ezt a tételt, amely meg-
dönthetetlenül áll, nem lehet meg 
fordítani. Hiába akarjuk megfordí-
tani ugy, hogy a pénzpiac kedve-
zőbb állapota kiegyenlíti a gyenge 
terméseredményt, mert ez nem áll. 
Talán, hogy könnyebb lesz köl-
csönpénzhez jutnia a megszorult 
gazdának, valami könnyebbséget 
jelent, csakhogy nem kölcsönpénzre 
kell szorulni a" magyar gazdának, 
hanem takarékbetétet kell ellie-
Iveznie aratás után. 

A kilátások nagyon rosszak. 
S bár lehet, hogy a mi szemünk 
túlságosan is feketén látja, nézi a 

dolgokat, de ugy érezzük, amikor 
végig fut ^zeniünk a buza, árpa, 
kukorica földeken, hogy nem biz-
tatnak ezek semmi jóval, nem Ígér-
nek azok semmit . . . csak nagyon 
rossz termést, egy uj 1 8 6 3 . esz-
tendőt. 

Pályázat 
ápolónői tanfolyamra. 

A magyar szent korona országai-
nak vörös-kereszt-egylete a tulajdonát 
képező Erzsébet-kórházban Budapesten, 
továbbá a borsodmegyei Erzsébel-köz-
kórházban Miskolczon, a Szolnok-Do-
boka vármegyei Rudolf-közkórházban 
Désen, a Zemplén vármegyei Erzsébet-
közkórházban S.-A.-Ujhelyen, a »Mária 
Valéria« városi közkórházban Szabad-
kán és a vármegyei közkórházban Szen-
tesen az 191 i. évi julius hó 1-én uj be-
tegápolónői tanfolyamokat nyit. 

A tanfolyamra az igazgatóság ál-
tal megállapított számban, valláskülönb-
ség nélkül olyan nők vétetnek tel, akik 
a betegápolást hivatásszerűleg óhajtják 
gyakorolni és erre testileg és szellemileg 
alkalmasak. 

Az üresedésben levő huszonkét, il-
letőleg hét és hat-hat helyre csak azt 
lehet rendes tanulóul felvenni, aki: a) 
életének 18-ik évét betöltötte, de 40-ik 
évét még nem haladta túl, b) magyar 
állampolgár, c) magyar nyelven töké-
letesen beszél, olvas és ir, d) megfelelő 
értelmiképességgel és elemi ismeretek-
kel rendelkezik, e) testileg és szellemi-
leg teljesen egézséges, f) himlőoltásban 
részesült, g) nyereségvágyból eredő 
büntetett vagy vétség miatt büntetve 
nem volt, h) hivatalvesztésre szóló bün-
tetés hatálya alatt nem áll, i) erkölcsi 
tekintetben kifogás alá nem esik. 

Férjes nő csak férjének, nem ön-
jogu csak törvényes képviselőjének 
(atyjának, gyámjának, gondnokának) 
beleegyezésével vehető fel az ápolónői 
tanfolyamra, kiskorú gyermekkel biró 
nő pedig csak akkor vehető lel, ha iga-
zolja, hogy gyermekeinek eltartása biz-
tosítva van. 

A budapesti tanfolyamra való fel-
vétel iránti folyamodványt akár közvet-
lenül, akár valamelyik fiókegyesület út-
ján a magyar vörös-kereszt egyesület 
igazgatóságához (I. ker. Vár, Disztér 1. 
sz.) legkésőbb folyó évi Junius hó 15-éifl kell 
benyújtani, ahol a közelebbi feltételek is 
megtudhatók. 

Akik a miskolci, dési, sátoralja-
újhelyi, szabadkai vagy szentesi tanfo-
lyamban kívánnak résztvenni, kérvé-
nyeiket legkésőbb f. évi junius hó 15-ig 
az illető vörös kereszt választmányhoz 
vagy pedig Miskolcon dr. Köllner Ká-
roly közkórházi igazgatóhoz, Désen dr. 
Parádi Ferenc közkórházi igazgatóhoz, 
Sátoraljaújhelyen dr. Chudovszky Móric 
közkórházi igazgatóhoz, Szabadkán dr. 
Sántha (iyörgy tb. igazgatóhoz és Szen-
tesen dr. Htmély Dezső igazgatóhoz in-
tézzék. 



A folyamodványokkoz eredetiben, 
vagy hiteles másolatban a következő 
okiratot kell mellékelni: 

ugyanezen hatóság által a folya-
modó erkölcsi viszonyairól kiállított 
erkölcsi bizonyítványt, 

a végzett tanulmányokról szóló 
bizonyítványt, 

amennyiben a folyamodó netalán 
köz- vagy magán alkalmazásban ál-
lana, ebbeli magaviseletéről az alkalma 
zást adó által kiállított bizonyítványt, 

ha a folyamodó férjes nő, akkor 
férjének, ha kiskorú, akkor törvényes 
képviselőjének (tehát atyjának, gyámjá-
nak, gondnokának) Írásba adott hiteles 
nyilatkozatát aziránt, hogy a folyamodó 
felvételét nem ellenzi s beleegyezik 
abba is, hogy az illető 5 évi szolgálatra 
kötelezze magát. Ha a folyamodónak 
kiskorú gyermekei vannak, hivatalosan 
igazolandó, hogy gyermekeinek eltar-
tása biztosítva van. h férjnek, atyának, 
gyámnak vagy goudnoknak beleegyező 
nyilatkozata hitelesnek csak akkor te-
kinthető, ha azt valamely hatóság az 
aláírás hiteléül láttamozta. 

A folyamodók kötelesek a velők 
külön közlendő határidőben Budapesten, 
Miskolcon, Désen, Sátoraljaújhelyen, 
Szabadkán illetve Szentesen a felvételi 
bizottság előtt személyeseu jelentkezni. 

A felvételi bizottság egyik csoport-
jába kerülnek azok, akik a legköze-
lebbi csoportba lesznek felvéve. Ezek 
mindjárt a kórházban maradnak. Hol-
mijukat otthonról maguk után küldet-
hetik. 

A második csoportot azok alkot-
ják, akik alkalmasak ugyan az ápolónői 
pályára, de helyszűkében azonnal fel 
nem vehetők. 

Ezek a felvétel után hazautazhat-
nak, de elő lesznek jegyezve s az idő-
közben megüresedő helyekre annak ide-
jén be lesznek rendelve. 

A jelentkezők harmadik csoportja 
azokból áll, akiket a bizottság alkalma-
saknak nem talált. 

A tanfolyamra jelentkezők útikölt-
ségeit az egylet nem köteles ugyan fe-
dezni, de egyes szegénysorsu jelentke-
zőknek, kiket az utazás költségei na-
gyon megterhelnének, a központi igaz-
gatóság a hozzá, illetve a választmány 
az ügyvezető főorvoshoz beadott kéré-
sére az utazás költségeit segélyképen 
megtérítheti. 

Egy hónapi próbaidő leteltével 
minden tanuló kötelezi magát arra, 
hogy a hat hónapi tanfolyamon kivül 
még legalább 5 évig marad az egylet 
szolgálatában és a szabályoknak feltét-
lenül aláveti magát. 

Azok a segédápolónők, kik a két 
évi próbaidőt sikeresen kitöltötték, ujabb 
vizsgának vettetnek alá s ha ezt meg-
felelő eredménnyel lelellék, rendes ápo-
lónőknek neveztetnek ki, mely alka-
lommal ünnepélyes fogadalmat lesznek, 
hogy kötelességeiket pontosan teljesitik 
?s tisztjükben híven és serényen eljár-
nak. A vizsgáló bizottság által kiállított 
oklevelet azonban csak abban az eset 
ben kapják kézhez, ha 5 évi kötelezett-
ségüknek eleget teltek. 

A javadalmak a következők; a) 
a tanuló az első próbahónapban nem 
kap fizetést, azontúl 10 korona zseb-
pénzben részesül, b) a segédápolónői 
és rendes ápolónői törzsfizelések évi 
300 koronától 600 koronáig, 5 éven-
kint 60 koronával növekedve, emel-
kednek. 

Azonkívül mindnyájan leljes ellá-
tásban, szabad lakásban és ruhamosás-
ban, továbbá az előirt szolgálati ruha 
illetményben részesülnek. 

A rendes ápolónő végcllátásra tart -
hat igényt, ha s/.olgálatképtelenné vá-
lik és ha a szolgálatképtelenség bekö-
vetkeztekor egyleti szolgálatánák 10 évét 
már betöltötte, vagy anélkül is,' ha a 
szolgálatképtelenséget hivatása teljesí-

tése közben, vagy következteben őt ért 
baleset vagy szerencsétlenség okozta. 
Harminc szolgálati év után az ápolónő 
teljes törzsfizetését kapja nyugdíj gya-

n í Í n l ügy a jelentkezők, mint az ügy 
érdekében azonban kívánatos, hogy 
ápolónői pályára kizárólag olyanok lép-
jenek, akik e nemes pályát nemcsak 
anyagi előnyökért, hanem igazan átér-
zett hivatásból választjak, mert feljebb-
valóik elismerését, a maguk belső meg-
elégedését és az emberszeretet gyakor-
lása közben érzett igaz boldogságot 
csak ezek fogják teljességében elérni. 

f _ _ 

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 figyelme be 
ízletes 

M Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas fehér-

S Ü T E t t É N Y E K . 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
;\pró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb, Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 
RÉSZV-TÁRS 

Polgártársak! 
Szentes város közönsége régen 

emelte már íöl szavát a politikai 
viszonyok dolgában. A jelenlegi po-
litikai helyzet azonban parancsolóan 
sürgeti, hogy ennek a mi városunk 
nak közönsége is hallassa szavát és 
tanúságot tegyen hazafias meggyő-
ződéséről. 

Ebből a célból junius hó II én, 
Űrnapján délelőtt 9 órakor a Tyúk-
piac téren, kedvezőtlen idő esetén a 
Kö/ponti Szálló nagytermében 

népgyűlést 
tartunk amely népgyűlésre falaink 

közé érkezik 

Rrór liárolyi flHuily 
az országgyűlési függetlenségi és 
48 as párt elnöke, Hédervári Lehel 
Kun Béla és Buza Barna orszá-
gos képviselők kíséretében. 

Az érkező hazafiak elé bandé-
riummal, zeneszóval és zászlók alatt 
vonulunk ki a vasúthoz a szentesi 
első és második 48 as Népkör he-
lyiségei elől. Gyülekezés mind a két 
kör helyisége előtt junius 11-én 
reggel fél hét órakor, az indulás 
pedig reggel hét órakor a vasuli 
állomáshoz. 

j oldal 

Polgártársak! Mozduljon nieg 
Szentes város egész közönsége, ie 

gyen olt a népgyűlésen mindenki 
aki érdeklődik |az ország helyzete 
és ennek a nemzetnek jövendője 
iránt. Legven ott Szentes egész 
népe a nemzeti ellenzék vezérének 
fogadtatásán, legyen az diszes, méltó 
gróf Károlyi Mihály hazafias és er-
nyedetlen munkálkodásához, ame-
lyet lelkes kitartással a dolgozó 
nép millióiért folytat. 

Felkérünk mindenkit, aki csak 
teheti, hogy a kivonulásban kocsi-
val vegyen részt és ezzel emelje a 
fogadtatás fényét. 

Polgártársak! ne feledjük el, 
hogy nagy küzdelem előestéjén ál-
lunk, ]zászíónkbecsületét keli helyre-
állítani : mindenki legyen ott és min-
denki teljesítse a kötelességét! 

Hazafias üdvözlettel: 

a Szentesi Függetlenségi 
és 4ő-as Népkörök elnök-

sége. 

HÍREK 
Szentes, 1914. junius hó 6. 

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

Az evangélikus püspök Szentesen. 
Pénteken reggel 9 óra 17 perckor ér-

kezett Szentesre Scholtz Gusztáv bányake-
rületi ág. hitv. ev. püspök, dr. Zsigmondy 
Jenő kerületi felügyelő és dr. Liedemann 
Frigyes egyházkerületi világi főjegyzővel. A 
város közönsége nevében dr. Mátéffy Ferenc 
polgármesterrel az élén a tanács várta a 
püspököt és a vele érkező vendégeket. Az 
első kocsin Zilahy Kálmán főkapitány, a 
kővetkező négyes fogatukon a püspök a 
polgármesterrel, a kerületi felügyelő Mojzsik 
Lajossal, dr. Liedemann Frigyes Bugyi Antal 
polgármesterhelyettessel ültek. A város disz-
fogatait hatalmas kocsitábor követte. A tem-
plom előtt Petrovics Soma esperes szere-
tetteljesen üdvözölte az egyházkerületi elnök-
séget. Scholtz Gusztáv azt válaszolta, hogy 
e látogatása alkalmával nem a kánonszerű 
felülvizsgálatot teljesitik, csupán együtt akar-
tak örvendezni a szentesi ág. hitv. ev. egy-
ház hazafias és hitbuzgó tagjaival. A püs-
pöknek a templom előtt Széli Katóka, a fel-
ügyelőnek Gulyás Lidike szép csokrot adtak 
át. Féltizenegykor a templomban rövid isteni-
tisztelet volt, melyen Scholtz Gusztáv püs-
pök mondott magas szárnyalású szép iinát 
Az istenitisztelet után disztanácsülés volt a 
templomban. Délben száz teritékti bankett 
zárta be a szentesi ág. hitv. ev. egyház 
ünnepét, mely a Petőfiben folyt le. 

- Istenil isztelet tartalik a helybeli gö-
rög templomban f hó 8 án Pünkösd má-
sodik napján d. e. 10 órakor. 

- Püspök látogatjs a múzeumban. Scholcz 
Gusztáv bányakerületi ág. h. ev. püspök 
l)r. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő és 
Dr. Liedemann Frigyes egyházkerületi 
főjegyző és több vidéki illusztris ven-
dég és a helybeli vezetőség több tngja-
val nagy érdeklődés mellett megtekintette 
a Széchenyi-kertbeu levő vármegyei 
muzeumot. Általában megállapítható, 
hogy az utóbbi időben nagyobb érdek-
lődés mutatkozik és méltán, mert a 
gyűjteményei azt is megérdemlik. 

- A tönkre ment ember ajándéka. Szeged-

ről jelentik : Kusza betűkel írott de elég-
gé tanultan megfogalmazott beadvány 
érkezett tegnap Szeged város polgármes-
teri hivatalához. Varga István szegedi 
iparos a beadvány írója, aki egy fél éle-
len ál dolgozott, míg aztán a pénzügy» 
krízis romba döntötte mindazt, amit ed-
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dig épitett. Két és fél évvel ezelőtt vá-
sárolt Varga egv kis telket a külváros-
ban, azzal a szándékkal, hogy azt be-
épilteti. A városi szabályrendelet értel-
mében a tanács megkövetelte Vargától 
hogy ba már bekerítette a telket és jár-
dát is épitett rá, töltse is fel. A szegény 
embernek azonban a rosz gazdasági vi-
szonyok miatt se 111 mi jövedelme nem 
volt és most képtelen arra, hogy a pa-
rancsnak eleget tegyen : a feltöltéssel járó 
költségeket fedezni nem tudja és még 
csak reménye sincs arra, hogy valaha is 
ekkora összeghez jusson. Miután a telket 
eladni nem tudja, elkeseredésében leült 
kérvényt írni a polgármesterhez, amely-
ben azt az ajánlatot teszi, hogy telkét 
ingyen odaadja a városnak,csak tegyen 
mái végre valaki, aki megszabadítja tőle. 
Ez a szegedi gazdasági viszonyokat szo-
morúan jellemző beadvány élénk feltű-
nést és megdöbbenést keltette a város-
házán. Kivancsiau várják, hogy vájjon a 
tanács elfogadja-e a tönkre ment ember 
ajándékát? 

A püspök hagyatéka. Néhai Bonnaz 
Sándor volt csanádi püspök 200000 ko 
rónát hagyományozott a szegedi foga-
dalmi templom építésére. Ez az ősz-
szeg a csanádi székeskáptalan ke-
zelésében az idők lolyamán félmillió ko 
rónára emelkedett. A város kérésére 
Németh József felszentelt püspök, csanádi 
nagyprépost most értesítette Szeged va-
rosat, hogy a hagyatékot junius 15-től 
kezdődően részletekben folyósítják a 
városnak. Az értesítés nagy örömet kel-
tett a városházán, mert a fogadalmi 
templom építésének folytatását most 
már mi sem akadályozza és ezzel némi-
leg enyhül a szegedi munkanélküliség is. 

— A vak milliomos váltói. Szegedről je-
lentik : Lőbl Jakab ósziváczi földbirto-
kos csütörtökön csalás bűntettével ter-
helten került a szegedi Ítélőtábla elé. A 
70 éves, mindkét szemére vak ember 
bünpere annakidején általános feltűnést 
keltett. A »sziváczi milliomost« a Bács-
topolyai Takarékpénztár és a Topolyai 
Önsegélyző Iv'vl. jelentetek fel csalásért. 
A Jeljelentés szerint Lőbl 24.00J korona 
erejéig fordulatos tévedésbeejtéssel meg-
károsította a két pénzintézetet. Lőblnek 
ugyanis váltói voltak elhelyezve egyik 
rokonának : Schwarcz Ernőnek nevére, 
aki elfogadóként szerepelt, de a váltó-
kat egy ideig Lőbl maga törlesztette. 
Egyszer azután azon a címen, hogy ő 
vak és igy jogérvényesen vallót alá nem 
írhat, legfeljebb c ak akkor, ha a kör-
jegyzői okiratba van foglalva, megta-
gadta a váltók törlesztését. A bankok 
erre perelték a váltókat, de a polgári 
bíróságok jogerősen elutasították őket a 
keresettel. A két intézet erre feljelentette 
Lobit, azt állitvan róla, hogy amikor 
náluk járt, szimulált é* e szimulálásával 
ejtette őket fondorlatosan tévedésbe, A 
szabadkai törvényszék és most a szegedi 
tábla felmentelte Lőblt, mert bár gyanú 
van a fondorlatos megtévesztésre, de 
károsilási szándéka a vádlottnak nem 
volt. A főügyész semiségi panasszal éli. 

— Majál is . A szentesi róni. kath. is-
kolák növendékei tegnap délután tartot-
ták a Széchényi ligetben a madarak és 
fák napját, fényes ünnepség keretében 
amikor a növendékek szép szavalatok-
kal és dalokkal szórakoztatták az ott-
lévő közönséget. 

— Berlini egyetemi tanár Szentesen. Érde-
kes vendége volt tegnapelőtt városunk-
nak : dr. Max von Müller professzor 
személyében, aki berlini egyetemen a 
magyar nyelv tanára. A tudós német 
professzor, aki folyékonyan beszéli a 
magyar nyelvel, tanulmány úton van 
Magyarországon s a nagyobb városokat 
járja be, de mindenütt incognito. Az a 
célja, hogy a viszonyokat a hatóságok 
támogatása nélkül ismerje meg. Külön-
ben igen érdekes nyilatkozatokat telt 
tapasztalatairól lapunk szerkesztőjének 

akivel egy vonaton érkezett Szentesre. 
Egyik igen érdekes kijelentése volt az, 
hogy a magyar városok kulturális álla-
potai messze fölülhaladják a külföldiek 
által elképzelt viszonyokat, Városunk 
külső képe is nagyon megtetszett a né-
met professzornak. 

— Aratási szabadság. A honvédelmi mi-
niszter felhívja a közönség figyelmét azon 
körülményre, hogy az aratási szabadságot 
nem a katonaiügyosztálynál, hanem a szá-
zadparancsnokságnál kell kérni, ahol a sza-
badságolandó szolgál. Azon szülők tehát, 
akik fiukat aratásra hazaakarják hozni, a 
századparancsnoksághoz nyújtsák be kér-
vényüket. 

— ellopott t i s z te le td í j . A Magyar Auto-
mobil klub állal rendezett kárpáti túraút 
egy tiszteletdiját amelyet Arad szabad 
királyi város adományozott, Heine Vil-
mos nyerte meg. A tiszteletdíjat a győz-
tesjautomobiltársaság Dorottyautcai he-
lyiségének kirakatában állították ki, szer-
dán délelőtt eddig ismeretlen tettes a tisz-
teletdijat ellopta. A dij " harminc centi-
méter magas, körülbelül egy kilogram su-
lvu ezüstből készült, aranyozott kupa, 
amelynek f.'lső része sast ábrázol. A ma-
dár egyik szeme rubin, a másik szafirkő-
vel volt ékitve. A kupán„Kárpáti túraut 
1914 május 2-1—31" volt bevésve. 

— Vizsga. A szentesi áll. polgári le-
ány iskolánál az idei évzáró vizsgák fo-
lyó hó 18-án kezdődnek meg. 

— Tani tsuk -e a latinnyelvet ?(Tájékoztató 
a művelt nagyközönség számára; irta 
Vekerdi Béla főgimnáziumi tanár.) Sok 
mindenféle szempont érvényesült már 
a közelmúlt és régebbi idők iskolareform-
jaiban, csak egy szempont nem juthatott 
ínég soha diadalra és érvényesülésre: a 
gyermeki boldogság. Ebből a szempont-
ból kiindulva veszi a könyv írója bírálat 
alá a középisKola inai egész rendszeiét 
és rámutatva az iskola hibáira, (melye-
ket mint tanár elég közelről ismerhet), 
oly reform szükségességét hangoztaja, 
amelynek az egymással vitázó elméletek 
és szakemberek valamelyikének diadalát 
hanem atanulók igazi nyereségét jelentse. 
Mivel pedig a mai gimnáziumi rendszer 
alapját és gerincét a latin nyelv képezi 
azért főleg azzal a kérdéssel foglalkozik 
hogy van-e egyáltalán szükség e nyelv 
tanítására és sorra cáfolja azokat az ér-
veket, amiket a latin nyelv hivei e tárgy 
tanítása mellet fölhoznak.-- A könyv 
mely elejétől végig eleven és érdekkeltő 
előadással van megírva, nem annyira a 
szakemberek és pedagógusok számára 
készült, mint inkább a szülőkhöz és ál-
talában az iskola iránt érdeklődő polgár-
sághoz szól. Ha a szerző szózata ezek 
körében megértésre és erősebbviszhangra 

találna ami nagyon kívánatos — talán 
még azt is el lehetne érni hogy a köz-
oktatásügyi tanács altal most készített és 
nemsokára a törvényhozás elé kerülő 
középiskolai reformjavaslatokra némi 
befolyással legyen. -- A könyv 2 koro-
náért minden könyvkereskedésben kap-
ható. 

— Eialutt a sinek mellett. Garai Mihály 
egy szabadkai vasúti alkalmazott 10 éves 
fia, tegnap délután a budapest—zimonyi 
vonal sándori őrháza mellett a síneken 
elaludt. Csak akkor ébreit fel, amikor 
az 5 órai személvvonal alig volt néhány 
lépésnyire tőle. Fel akart ugrani de ab-
ban a pillanatban a vonat odaért, vissza-
lökte őt a sínekre és keresztül robogott 
felette. Csodálatos véletlen folytán csak 
az orrán és homlokán szenvedett jelen-
téktelenebb sérüléseken, ugy, hogy a 
s íját lábán mehetett haza, 

— Aki súlyt helyez arra, hogy j ó l , olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róni. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordít 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszlék ízléses képeslevelező lapok, le-

vélpapírok, diszdobozok és borítékokban 
képes és misekönyvek, cigarettahüve-
lyet, olvasók, imakönyvekben. 

— M kózUI vegyük a legjobbat. Az arató-
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
fyós, hengeres csapágyu valódi Deering-
léle gépet tartom a legjobbnak és igy a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tü-
kör-ekék) mindennemű lalajmivelő esz-
közök, inorzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-
tefedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

5185—1914 szám. 

Földhaszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező 

Nagyniágocs község határában lévő jó-
zsefszállási birtokból 1400 katasztrális 
hold szántó föld az 1914 évi október 
1-től 1926 évi szeptember 30-ig terjedő 
12 gazdasági évre zárt ajánlat utján ha-
szonbérbe fog adatni. 

A birtok 50 katasztrális holdas par-
cellákra van felosztva. Ajánlat tehető 
egy parcellára, vagy ennél kisebb vagy 
nagyobb területre is. 

Az egy koronás bélyeggel ellá-
tolt, lepecsételt borítékban zárt ajánlat 
1914 évi junius hó 20 ik napjának dél-
előtt 11 órájára Szentes város központi 
iktató hivatalába adandó be. Az aján-
latban számmal és betűvel kiírandó a 
holdanként megígért évi haszonbér. 

Ajánlat csakis a gazdasági tanács-
noki hivatalban dijtalauul kapható aján-
lati iven tehető. 

Bánatpénzül a bérelni szándékolt 
föld után katasztrális holdanként 5 ko-
ronának a városi letétpénztárba történt 
befizetését igazoló letétpénztári nyugta 
az ajánlathoz csatolandó. 

A részletes bérbeadási fellételek, 
nemkülönben az ajánlati iv a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban bclekinthelök, 
aholCbérelni szándékozók mindegyikből 
megfelelő számú példányt díjtalanul 
kaphatnak. 

A birtoknak a gazdasági térképen 
feltüntetett elnevezésére részletes felvi-
lágosítást ad a helyszínen a gazdasági 
intéző. 

Szentes város képviselőtestülete 
fenntartja magának a beérkezett aján-
latok közötti szabad választás jogát, 
vagy ha érdekeinek megfelelőnek ta-
lálja, a beadott összes ajánlatok vissza-
utasításának jogát. 

Kelt Szentes város tanácsának 1914 
évi junius hó 3 án tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy Fercncz 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

4075—1914. szám. 

Hirdetmény« 
Felhívom 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 hő 30-án. 

Dr. Mútéfjy Ferencz 
polgármester. 
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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-

frére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
ül 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 Fercncz. 
polgármester. 

^ ^ ^ M ^ M M M R B M M P 9 1 

T U D O M Á N Y O S M 0 Z 6 Ó S Z I W H Á 7 

I J Nagy Ferencz-utca 3 . szám. [ „ 

A s z 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 t t 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

1 O l c s ó ! a r - O l c s ó ! | 
w M Bankkölcsönöket | 
^ folyósittatok ez idő szerint & 

^ 50 évr<z 6 százalékos, 65 évre 2 
Óriási műsor! "g* Egyetlen alkatom! g 5 k o r . 7 0 f i l l é r t ő k £ é s k a m a t t ö r l e s z t é s s e l ^ 

együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön ¡V 
^ bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető 
yx Földek és házak adás vételét vagy haszi 

Vasárnap 1914 junius hó 7-én, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

c i g á n y z e n e kísérettel: 

fl halói szigete 
szerelmi dráma Böcklin festménye 
njomán 4 felvonásban. Irta : Palle 
Hosenkranz. Rendezte : V. Glückstadt 

fit n u s o r : 
Gazda tó, természetes. 
Versenyzés postakocsin, vígjáték. 
»Halál szigete« dráma 4 felvonásban. 
Izgalmas vadászat, hohózat. 

Zajtalan szellőztetés! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak 

Díszpáholy 8 személyre 5 kor Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspaholy 4 személyre 
2 kor 4 0 f l l l , Támlásszék 60 t l l l . Első 
hely 4 0 f i n . Második hely 30 f i l l . H a r -
madik hely 20 t í l i . Tízéven a ló l i gyermek 
nek ál lójegy 10 f i l l é r . 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 8 0 f . , I. hely 60 f . , II. hely 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Naqypahoiy 4 kor. 
Kispáhoiy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. T i zé ien aióli gynrmőkekn&k 
12 fi l lér. 

H 

haszonbérbe adását a leg- feg 
mérsékletei) dij mellett eszközlöm. o 

Érdeklőttők nek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL £ 
Bankölcsön irodája. W 

^ Piactér Nagy Fercncz úr házában. 

í t t s m i f f m 
Ö Ö P l E M E Z Ä i S 
SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

K O L I i 4 1 1 1 T -
R Ő R I i E M K Z 
ka u e s n k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél lemez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V K G T E L E N Ű L T A R T Ó S 

Régi zsindejtetök átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható : 

SUGÁR és VARGA 
épités? vállalkozóknál. 

fiiadé l i á z . 
Szemere Bertalan-utca 5. számú 

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

Eladó föld 
Külső ecseren nagyon j ó minőségű 

77 h o l d fö ld , me l y b ő l 8 h o l d vekerje is 

van , a m i k i t ű n ő he résnek va ló , t anya 

épü le tekke l igen o lcsóért e ladó . A lku t 

lehet kötni I. ker. Nagy Ferenc utca 
(Piactér) ifj. Fazekas Antallal. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

^ Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o ü b á r o n készítek. ( J J 
' E P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál la latnál " 

kedvező fizetési módozatot nyújtok. - Tavaszi munkáknaJ megfelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan , l e v e l e z ő l a p meghívásra 
házhoz megyek. » » Tiszte let te l : 

, u „ c. . F E J E S K Á R O L Y IV. ker. Stammer S. -utcza 20. ácsmester. 

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban 
Nyomaton Vajda B. Utóda vi l lany«*« berendezett könyvnyomdájában S z e n t e d 




