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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnj i mdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Társadalmi átalakulás. 
Azok a nagy eszmék, amelyek 

legtöbbszőr a politikai harcok tiizé-
Dén születnek meg, csaknem kivé-
tel nélkül a társadalom átalakulá-
sára vannak hatással és minden-
napi politikától mentesithetjük 
őket, mert kiváltképen társadalmi 
természetűek. 

Gróf Károlyi Mihály a Szentesi 
népgyűlésen a mai kor uj jelsza-
vát nyilatkoztatta ki: „Jog, Föld, 
Kenyéri" s ez a jelszó olyan tár-
sadalmi jelentőségű, annyira fontos, 
hogy tisztán társadalmi szempont-
ból is lehetetlen vele nem foglal-
kozni. 

A magyar társadalom szétta-
goltságának nagyon különböző okai 
vannak. A mai világban elsősorban 
minden az anyagiakon lordul meg 
s amint a szabadság, egyenlőség és 

( testvériség nagy eszméi 1848-ban 
egy egészen uj magyar társadalmat 
teremtetlek meg, amely semmiben 
sem hasonlított az előző társada-
lomhoz, niirt átformálták az em 
berek gondolat világát és megszüli 
tették azokat a válaszfalakat, ame-
lyek az embert embertől elválasz-
tották, aképen a jog, föld és ke-
nyér nagy eszméje hivatva van át-
formálni a mai társadalmat. 

Mert hiába, akármerró! nézzük 
a társadalmi viszonylatokat, azt 
fogjuk látni, hogy elsősorban agri 
kullur Magyarországon a legna-
gyobb népéleti és társadalmi prob-
léma a föld, amely elsősorban ke-
nyeret és a kenyérrel együtt egyéni 
érvényesülési jogokat ad az embe-
reknek, Ha tisztán ezt a társadalmi 
vonatkozást nézzük s tisztán arról 
gondolkozunk, hogyha Magyaror-
szágon a magyar népnek elég, lét-
fenntartását és anyagi megerősö. 
dését feltétlenül biztosító földje 
van, akkor kialakul Magyarország 
egészen uj gazdasági képe és átfor-
málódik az egész magyar társada-
lom, megszűnik a legnagyobb ma-
gyar csapás: a kivándorlás. 

A társadalmi bajok kútforrása 
mindig az szokott lenni, hogy em-
berek és embertömegek állal anyagi 
érdekek és egyéni érvényesülési 
érdekek kerülnek egymással szem-
ben. A lét nehéz küzdelme ez a 
korszak és nem hibázunk benne, 
ha azt állítjuk, hogy a magyar tör-
ténelem a maihoz hasonlóan nehéz 
gazdasági és társadalmi helyzetet 
ezer esztendő alatt csupán talán a 
niohácsi vész idejéből mutat föl, 

de a más idők és a más emberek 
e régi korszaka minden hasonla-
tossága mellett is egészen más a 
maihoz képest. 

A jelszó, amelyet gróf Károlvi 
Mihály Szentesen kinyilatkozott, 'a 
magyar társadalom uj jelszava és 
megvalósulása a magyar társada-
lom átalakulását jelenti. Kívánatos, 
hogy megvalósulhasson. És pedig 
minél hamarabb megvalósulhasson, 
mert az átalakult társadalom je-
lenteni fogja Magyarország megúj-
hodását gazdasági szempontokból, 
anyagi megerősödést, boldogulást. 

Ez pedig a legfontosabb. 

A csütörtöki népgyűlés. 
Űrnapján délelőtt a Szentesi 

48-as párt nagy népgyűlést tartott, 
amelyen gróf Károlyi Mihály, a 
függetlenségi 48-as párt vezére is 
megjelent. Erről a népgyűlésről, 
amely gyönyörűen sikerült, ez a 
tudósítás számol be: 

Cstitörtökön reggel 7 órakor mozgal-
mas volt Szentes város főutcája, ahol fel-
vonult a ll-ik 18-as Népkör küldöttsége, me-
lyet a Klauzál-utcán keresztül áthaladva 
megelőzött a I-ső 18-as Népkör deputációja, 
mind a két kör, zászlóval az élén, muzsika-
szóval vonulva fel a vezér és társainak fo-
gadására. A küldöttség nyomán már cso-
portosult a nép, de igazi pompájában a tö-
meg csak a felvonulás alkalmával fejlődött ki. 

A szitáló eső elállott, amikor 7 óra 52 
perckor beérkezett a szolnoki vonat, amelyik 
a vendégeket hozta. Károlyi Mihály gróf 
pártelnök kiséretében érkezett Budapestről 
Ráth Endre dr., Lachnc Hugó — a vásár-
helyi vonattal érkezett Kun Béla és már 
előbb megérkezett Reök Iván orsz. kép-
viselő. 

A pártvezért a vonatnál Buriún Lajos, 
az 1-ső 48-as kör elnöke köszöntötte. 

Üdvözli — úgymond — a pártelnököt, 
ugy is, mint aki hazajött hozzánk, mint nagy-
nevű őseinek hajdani birtokára, de üdvözli 
elsősorban úgy, mint a nemzeti demokrácia 
apostolát, aki megtéríteni, lelkesíteni jött a 
szentesi népet, 

Károlyi gróf rövid válasza után a vasút-
állomás előtt felszálltak a várakozó négyes 
fogatra, melyen Burián Lajos jobbján ült a 
pártvezér. A többi kocsikban a kisérő kép-
viselők és vendégek foglaltak helyet. 

Mielőtt a menet megindult, élére állott 
az a gyönyörű lovasbandérium, aminőhöz 
foghatót nem is emlékezünk rá, mikor lát-
tunk Szentesen, ötvennégy válogatott szép 
lovon ültek a deli lovasok, akik ezen külső 
dísszel is meg akarták tisztelni és emléke-
zetessé tenni a vezér jövetelét. Az impozáns 
bandérium szervezése, összeállításának fá-
radságos munkáját Bálint József érdeme. 

Amikor a menet megindult, fejlődött 
csak ki teljes pompájában a fogadtatásra 
kivonult óriási néptömeg. A vasúttól a piac-
térig terjedő mintegy másfél kilométeres út-
vonalon irindkét gyalogjáró, kocsiút zsú-

folva volt emberekkel, a lelkesedő és kí-
váncsi emberek ezreivel. 

Mire a menet a Petőfi-szálloda elé ér-
kezett, már fél kilencre járt az idő. A ven-
dégek visszavonultak egy órára, felfrissíteni 
magukat a fáradalmas éjjeli utazás után. 

Amikor fél 10 órakor a vezér és kép-
viselőtársai megérkeztek a népgyűlés szín-
helyére, sok ezer ember várakozott már a 
népgyűlés megkezdésére, teljesen betöltve a 
teret. 

Elsőnek Burián Lajos állott fel, akit a 
rűlés elnökének választottak meg, mig 

a népgyűlés jegyzői a két kör főjegyzője 
Pataki Imre és Érsek Imre lettek — és be-
vezető szavaiban rámutatott arra, hogy okulni 
kell a mult szomorú tapasztalatain és ha 
majd Ismét választásra kerül a sor, egysé-
gesen, a párt megoszlása nélkül. Azután 
bejelentette a népgyűlés szónokát: 

Károlyi Mihályt, aki azzal kezdte a 
beszédjét, hogy a függetlenségi párt veze-
tőség akként cselekszik most, mint a nagy-
csaták előestélyén szokás, eljöttek lelkesí-
teni a katonákat, hogy bátor szívvel, kitar-
tással induljanak az ellenség ellen a küz-
delembe. 

Magyarország döntő küzdelem előtt áll. 
Az elkövetkező választásokkal nemcsak az 
ország jövője fog eldőlni, de el fog dőlni 
ezen küzdelemben a magyar faj becsülete. 
Mert ha most is elbukunk ebben a küzde-
lemben, nemcsak .a függetlenségi eszmét 
érné a legnagyobb csapás, de elvesztené a 
magyar faj a megbecsülését, a tekintély, me-
lyet Tisza István rendszere eddig is a leg-
mélyebben aláásott. 

Majd áttért Tisza István kolozsvári 
beszédére, melyet ott a munkapárt alakuló 
ülésén tartott. Azt mondja Tisza, hogy az 
események neki adtak igazat, mert az ország-
ban rend és nyugalom van. Nos, ha az 
rend, ha az nyugalom, amit a szuronyok 
hatalmával el lehet érni, ugy ebben az or-
szágban csakugyan rend és nyugalom van. 
Azt mondta Tisza, hogy 1905-ben gyenge 
volt a szava, de 1910-ben erős, mert meg-
hallotta a nemzet. — Az igazság az, hogy 
1905-ben nem gondoskodott sópénzről — 
1910-ben pedig a szava meg volt fűszerezve 
a sópénz, a panamából összehozott párt-
kassza bűvös hangjával. 

Ennek a rendszernek a sikerei pénz-
ben fejezhetők ki. Ékesebb bizonyítékai ezen 
sikereknek nem lehetnek, mint azok a ret-
tenetes adósságok, melyeket rövid néhány 
év alatt az ország nyakába zúdítottak. 

Tönkre teszik az állam hitelét, roska-
dásig megrakják a polgárokat terhekkel, a 
nélkül, hogy a teherviselési képességéről 
gondoskodnának. Ha pénzt akarnak, adja-
lak a polglroknak jogokat is. 

A mai kormányrendszernek nincsenek 
a jövőre nézve különös tervei. Csak egy 
politikát folytat, melyet azonban minden 
áron meg akar valósítani, az önfenntartás 
politikája. 

Az ellenzék nem követi Tisza István 
politikáját. A függetlenségi pártnak igenis 
van általános mindenre kiterjedőprogrammja. 
Gondoskodni akar az ország jelenéről és 
jövőjéről. A jelennek a feladata, hogy meg-
szűnjenek azok az intézmények, melyek 
immár tarthatatlanokká váltak. El kell pusz-
títani azt a rendszert, melyeknek koldusává 
lett ez az ország. 

A jövő feladata két részre oszlik. Az 
első fele az eszközük megszerzése. Egy 
szebb jövőt csak akkor lehet megteremteni, 
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ha a nép széles rétegei belevonatnak az 
ország vezetésébe. Szükséges az] általános, 
egyenlő és titkos választói jog, mert e nél-
kül nem lehet a jövő feladatát, a nemzeti 
demokráciát megvalósítani. Az általános vá-
lasztói jog csak az eszköz, az igazi prog-
ramm : A nemzeti állam kiépítése, az or-
szág gazdasági megerősítése. 

Nem szabad csak elvek és jelszavak 
után menni Az okosság és józanság is 
közre kell, hogy hasson egy párt politiká-
jában. Az oiszág érdekét kell nézni első 
sorban, de az ország érdeke egyszersmind 
az, hogy polgárai anyagilag erősek és fej-
lődés képesek legyenek. 

Ennek a tervnek részletes kidolgozá-
sára hasznos és fáradságos munka, de gon-
doskodni fog a párt vezetősége arról, hogy 
a választások elkövetkezése előtt ez a pol-
gárokkal közöltessék és előttük ismeretes 
legyen. 

Mielőtt elbúcsúzik a szentesi polgá-
roktól, arra kéri még egyszer: tartsanak 
össze. Hiába gondolnak ki a vezérek bár-
mily jó haditervet, ha a katonák között 
nincs meg a győzelemhez szükséges fegye-
lem és összetartás. 

A csatához bátorság, erős akarat és 
összetartás kell. De azok, akik összetarta-
nak, bátrak, erősek és csatát nyernek. 

Reök Iván, a tápéi kerület orsz. kép-
viselője, aki Csongrádvármegye közgyűlési 
termében úgyszólván egyedül szokott harcba 
szállni az ellenzék álláspontja mellett, ál-
lott most fel a szószékre. Nem akarja meg-
nevezni — úgymond — azt a magas ál-
lású úriembert, aki azt mondotta neki, hogy 
a függetlenségi eszméknek immár nincs 
létjogosultsága és mindenkinek 67-esnek 
kell lenni. Nos, ennek az urnák erről a 
helyről adja meg a választ és kijelenti, 
hogy az 1848-iki törvényekben igenis benne 
van mindaz, amit a 67-es törvények alap-
ján meglehet valósítani. Nagyra becsüli 
Szentes város polgárságát, mert minden 
időben Kossuth Lajos eszméinek hü leté-
teményese volt s ha a mult 'választáson el 
is bukott a zászló, de biztos benne, hogy 
a legközelebbi választáson ismét győzni 
fog itt a függetlenségi párt, ha a polgárok 
összetartanak. 

Laehne Hugó volt a következő szónok, 
aki kérte a polgárokat, hogy közeledve 
ismét a választások ideje, vonják le a leg-
utóbbi választás tanulságait. Nem akar 
pálcát törni azok fölött, akik a független-
ségi zászlót a múltban cserbehagyták. Jól 
tudja, hogy sok embert elvakítottak azok 
az ígéretek is, amelyet a munkapárt prog-
rammjaképen tettek a jelöltek. De most 
már beláthatja mindenki, hogy nem volt 
egyéb az az igéret, mint becsapás, porhin-
tés a nép szemébe. Ha választani kell 
Tisza István és Károlyi Mihály között, 
könnyű a választás. Tisza, amikor lekerült 
a hatalomról, megszökött a küzdelem elől, 
Károlvi Mihály végigjárja az országot, agi-
tál, fáradságot nem ismerve küzd a nép 
jogaiért, holott neki igazán nincs szüksége 
arra, hogy törje, fárassza magát. De mert 
önzetlenül szereti a népet, szereti az or-
szágát, meghátrálást nem ismerve küzd a 
nép igazi javáért, jogaiért. 

Kun Béla beszédében arra hivatkozik, 
hogy Szentest meg kell menteni a függet-
lenségi eszmék számára. Szentesnek mint 
megyeszékhelynek, az elkövetkező képvise-
lőválasztáson példát kell mutatni a várme-
gyének. Megkisérlették Vásárhelyt is azok, 
akiknek vezetője épen az volt, aki most 

egyszerre három főispánságot vállalt, de 
Vásárhelylyel nem boldogult, ügy tudja, 
hogy Szentesre épen ezt a főispánt akarja 
a munkapárt jelöltnek. Nos, minél nagyobb 
rang, minél kisebb a jelölt személye, annál 
nagyobb erővel kell belemenni Szentesen a 
függetlenségi pártnak a küzdelembe. Pó-
tolja a mulasztást, köszörülje ki a csorbát 
Szentes, mert ez alatt az öt esztendő alatt, 
mig munkapárti volt a képviselő, ki vólt 
törülve abból a történelemből, amelynek 
lapjaira Kossuth Lajos irt. 

Ráth Endre mondott ezután igazán 
poétikus, magasszárnyalásu beszédet, ame-
lyik mély hatással volt a közönségre. 

1 Végül Tarnócy Lajos szentesi szárma-
zású, bihari református lelkész mondott a 
töle megszokott lelkes temperamentummal 
beszédet, melynek lényege az volt, hogy 
tartsanak ki tántorithatlanul Károlyi Mihály 
zászlója alatt. 

Ezután Sima László terjesztette elő a 
következő határozati (javaslatot: 

Határozati Javaslat. 

A szentesi polgárság 1914. évi junius 
hó 11-én tartott népgyülése behatóan fog-
lalkozván a jelen politikai helyzettel, hatá-
rozatilag kimondja, hogy 

1., a legteljesebb mértékben elitéli a 
gróf Tisza István miniszterelnök által kez-
deményezett és meghonositott erőszakos-
kodás rendszerét, amely megsemmisítette a 
magyar parlamentárizmust és a tömeges 
törvénygyártás által felforgatja az egész 
magyar alkotmányt, megsemmisít minden 
alkotmánybiztositékot; 

2., hazafias lelkesedéssel szavaz kö-
szönetet és elismerést a magyar parlamenti 
ellenzéknek azért a csüggedést nem is-
merő küzdelemért, ¿melyet a munkapárti 
uralom megtörése érdekében, a parlainen-
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tárizmus az alkotmányosság helyreállítása 
a demokratikus Magyarország megteremté-
séért, mindezek első főkövetelményeiért, az 
általános, egyenlő és titkos választói j0g 
kivívásáért folytat; 

3., hazafias lelkesedéssel üdvözli gr<óf 
Károlyi Mihályt, az országgyűlési függet-
lenségi és 48-as párt elnökét és midőn 
biztosítja őt és társait tántoríthatatlan bi-
zalmáról, felkéri arra, hogy fáradhatatlan, 
hazafias munkálkodásával vezesse tovább 
a nagy küzdelmet, amely végül is eszméink 
díadahnára fog vezetni. 

A közönség Sima László felhívására 
kézfelnyujtással egyhangúlag elfogadta a ha-
tározati javaslatot. 

" HÍREK ~ 
Szentes, 1914. junius hó 13. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Széchenyl-figetben délután 2-5-ig. 

— Népgyű lés C s o n g r á d o n . Űrnapján déiu-
tán 3 órakor tartotta meg a csongrádi 
függetlenségi párt — dacára a zuhogó eső-
nek — igen szép közönség előtt a hirdetett 
népgyűlést. A népgyűlésen Károlyi Mihály 
gróf, Polónyi Géza, Szmrecsányi György, 
Kun Béla, Beök Iván, Ráth Endre, 
Laehne Hugó, Haller István és Faragó 
Antal orsz. képviselők vettek részt. A 
népgyűlés elnöke Szarka Mihály dr., 
jegyzője Rázsonyi Pap Miklós volt. El-
sőnek Faragó Antal, a csongrádi követ 
mot.dotta el beszámoló beszédét. Utánna 
Károlyi Mihály gróf beszélt. 

— Idöjoslás. A Meteor jelentése : Ju-
liusnak változási napjai: 3,7, 10, 15.20, 
22, 21, 26, 28, és 3ü-ra esnek. A 3-iki 
erős változást hoz, mely kiterjedtebb zi-
vataroknak lesz okozója, melyet kövelőy 
leg erős meleg idő következik egészen 
10 iki hatásköréig, mely csak viharos vagy 
zivataros jelleget hozhat, de a meleg időt 
nem akadályozza meg, ugy, hogy ez 
követőleg is tovább tart, száraz jelleggel 
és csak a 20 ¡ki hoz. hősülyedést, szeles 
esetleg viharos vagy zivataros időt csa-
padékkal. 22-íkével ismét a meleg jelleg 
fejlik, mig 2(> ika felette változó időt van 
hivatva bevezetni, legfőként széllel, eset-
leg zivatarral, mig a csapadék erősebb 
kifejlődése 28-ika hatáskörében várhaló. 
A zivatarok több esetben jéggel is jár-
hatnak. 

— Űrnapján tartott népgyűlésre érke-
zett vendégeket a következő gazdák és 
fiatalság fogadta mint bandérium. — 
Szentes közönsége ezzel is tanújelét adta, 
hogy az itteni gazdaközönségnek is van 
kiváló szép lóállománya. A lovasokat is 
dicséret illeti azon a cimen, hogy a lo* 
val oly szépen ülték meg. A bandérium 
tagjai a következők voltak: Bálint Jó-
zsef rendező, Sarkadi Lajos, Keresztes 
Anlal bpesti, Lakos László, ifj. Lakos 
László, Pataki János, Aradi Lajos, Ka-
nász N. János, Balogh Imre, ifj. Szeke-
res István, R. Molnár Anlal, F. Nagy 
Sándor, Pap Lajos, Lakos Imre, Tóth 
László, Vecseri Sándor, Szegi József, 
Kátai Pál János, Szegi Mihály, Csernus 
Lajos, Babós János, Szabó István, Mur-
vai Gábor, Héjjá János, Gálfi Imre, 
Szabó János, Szabó Lajos, Vajda János, 
Aradi István, Gálfi István, Sarkadi N. 

„SAVOY-SZALLCDA" VIII., Józse í - kö rú t . 16 szám. 
Modern szalloda újonnan berendezve légfűtés, hideg és melegvíz minden szobában, lift énei nappal . - Rendes 
S Z D O R szemelyes vezetése alatt Egy ágyas szobák 3 .koronáfó l , két ágyas szobák 5 koronátél. fűtés, világítás 
es kiszolgálássá - a szuban feltétlen t iszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett pensio-
rendszer, napi ellátás 4 koronáért. - Napi háromszori étkezés. - Havi szobák 9 0 koronáért . 
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István, Gálfi Pál, Janó Kálmán, Piti JÖ-
zsef, Dömsódi Imre, ifj. Dömsödi Imre 
R. Molnár János, Piti Mihály. Pataki 
László, Földvári N. Ferenc, Jószai Mi-
hály, László Lajos, Gzirják István, Bá-
lint István, Janó János, Kanász N. Imre, 
Mecs B. Sándor ós Molnár István. 

— Halálozás. Igaz részvéttel vesszük 

azt a hirt, hogy Korbuly Béla nyugal-

mazott telekönyvvezetó, pénteken reg-

gel, élete 67-ik évében elhalálozott. Har-

minckét éves hivataloskodását a legna-

gyobb becsülettel töltötte el. Nyugodjék 

békével. 

— A Tudoraányos Mozgószínfcázban a három 

száz éves ember című 3 felvonásos da-

rabot adják, mely Brádi S. és Nagy E. 

kiváló mókái. Ezt követi,, A mozi prima-

donna" Asta Nielsen főszereplésében és 

Végül,, A fürdő népe" 2 felvonásban. Az 

előadás kezdete délután 4 órakor rendes 

helyárakkal; este fél hat órakor és fél ki-

lenc órakor pedig mérsékelten felemelt 

helyárakkal. 

— Elemi Iskolai vizsga. Az ág. hitv. ev. 
elemi iskola év záró vizsgáját folyó hó 17-
én az ág. hitv. ev. templomban d, u. 8 
órától tartja. A gyermekek kézimunkáit 
ugyanezen idő alatt az iskolában lehet 
megtekinteni. 

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

— Holttest a nádasban. A szegedi rend-
Őrség arról értesült, hogy a röszkei át-
járónál a Holt-Tisza nevű nádasban, a 
parttól félméternyire egy férfi holttestre 
találtak. Fekete ruhában, bársony mel-
lényben és báránybőr sapkában volt. Az 
orvos csak n fültövön talált külső sérü-
lést. A rendőrkutya szaglászta a nyo-
mot (mintegy ezer méterig meg is ta-
lálta a Gyulára vezető uton, később 
azonban a fölázott talajon elveszett a 
nyom. A holttestet fölboncolták, mert 
nem lehetetlenség, hogy gyilkosság tör-
tént. Az ismeretlen ember valószínűleg 
a közeli Gyulára való és azért értesítet-
ték a szőregi csendőrséget és a török-
kanizsai főszolgabiróságot, amely nyo-
moz a kiléte után. 

— Jók kőzni 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 lalajinivelő 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 le-
lefedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

— Öngyi lkos katona. Boldizsár József őr-
mester, a 81). gyalogezred ezredkürtöse 
Pénteken hajnalban felesége és három 
gyermeke előtt szolgálati fegyverével fő-
be lótte magát s nyomba meghalt. Bol-
dizsár szorgalmas, "kifogástalan katona 
volt öngyilkosságának oka családi vi-
szálykodás. 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
os könyvkereskedését (róni. kath. iskola 
éPület) ki a legnagyobb gondot fordit 
arra, hogy a nála vásárló közönség lel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszlék Ízléses képeslevelezo lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és doritékokan 
képes és mise könyvek, cigaretlahüve-
tyek, olvasók, imakönyvekben. 

Anyakönyvi kivonat. 
junius 6 -14-ig. 

Születtek : Gránic Franciska, Sztanó 
Rozália, Veres Eszter, Lakos László, 
Sarkadi Nagy halva született leány, Kozák 
Margit, Földvári Nagy Ferenc," Fényes 
Imre, Papp Mária, Dómján Mihály, Só-
lyom Terézia, Bodzás Mária, Lovas Sán-
dor, Varga halva született leány, Kövér 
Kiss Ferenc, Vitlig Valéria, Balogh Etelka, 
Virting Eszter, Kovács Mária, Szőke 
Etelka, Janó Piroska. 

Eljegyzés: Paksi Sándor Fási Ju-
liánná, Némedi Sándor Kérdő Jusztina, 
Ádám Székely Sándor Virág Lidia, Bácz 
Antal Koválcsik Anna, Kremán Ferenc 
Rohoska Mária, Molnár János Koczka 
Franciska. 

Házasságot kötöttek: Lázár Lajos 
Kormány Annával, Miskolci János Balogh 
Erzsébettel, Habranyi István Balogh Te-
réziával, Fialkovszky Bódog l'grai Juli-
annával, Zsiga SánUor Horváth Julián-
nával. 

Elhaltak : Oláh Bálint 73 éves,Dobrai 
Sári 69 éves, Kiss János 1 hónapos, 
Gránic Imre 18 hónapos, dr. Hercegh 
József 31 éves, Dragany Erzsébet 56 éves, 
Beke László 26 éves, Buzi Farkas István 
23 éves, Érsek Antal 18 éves. 

Myilitér. 
K rovatban köz lö t tek^r t a szerkesztőség felelő-

séget nem vá l l a l 

Szentes hazafiassága. 
A f. hó ll-én tartott népgyűlésre 

várt vendégek tiszteletire, a főutcát szé-
pen fellobogózták a háztulajdonosok. 
Én a bandérium vezetője és a 18-as párt 
követője meglepődve láttam, hogy az 
egész Kossuth-útcán 3 zászló lengett 3 
háztetőn, amit nagyon szépen köszönök. 

Bálint József. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Haszonbérbe kiadó föld. 
Dónáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. — Esetleg 42 hold 
föld is kiadó. Úgyszintén a kenyérgyár 
mellett levő Pólya-utca 2. számú ház el-
adó. Értekezhetni N é m e t h Lajosnéval 
a fenti házszám alatt. 1-6 

Szentes város mérnöki hivatalától, 

Versenytárgyalási hirdetnény. 
A Nagyörvény-utcának a Stammer 

Sándor-utcától a Báthory-ulcáig leendő 
feltöltésére és az utca két oldali árkolá-
sára, mintegy 1200 m'. föld hordására és 
1100 folyóméter árkolására zárt Írásbeli 
versenytárgyalást hirdetek. 

Felhívom azon szentesi fuvarosokat 
és kubikusokat, akik ezen munkát el-
nyerni óhajtják, hogy borítékba zárt 
ajanlataikat e hó 18 ik napjának d. e. 
10 órájáig adják be. 

Az ajánlatokat ugyanezen napon 
d. e. 11 órakor fogom felbontani. 

A feltételeket és a kivitel módoza-
tait ajánlattevők a mérnöki hivatalban 
tudhatják meg. 

Szentes, 1914 évi junius hó 14-én. 

Cscuz Béla 
városi főmérnök. 

Belsőecseren 
77 IH nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó. 8 hold ve-
kker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
* nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 560 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

itfJtf-f^fcfe'átetiKj 

Szentes város polgármesterétől. 
5185-1914 szám. 

Földhaszonbérbeadási hirdetmeny. 
Szentes város tulajdonát képező 

Nagymágocs község határában lévő jó-
zsefszállási birtokból 1400 katasztralis 
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 bírtok 50 katasztrális holdas par-
cellákra van felosztva. Ajánlat tehető 
egy parcellára, vagy ennél kisebb vagy 
nagyobb területre is. 

Az egy koronás bélyeggel ellá-
tott, 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 díjtalanul kapható aján-
lati iven tehető. 

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

A részletes bérbeadási feltételek, 
nemkülönben az ajánlati ív a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban hetekinthetők, 
ahol bérelni szándékozók mindegvikből 
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 Ferencz 
polgármester. 

BEREGI ORFEUM» 
ma* 1914 jimius 
Iá-én, este fél 9 
órakor a Petőfi-
ben utolsó elő-
adását tartja* 

Újdonságok, sláger kublék, bohózatok, 
mókák, táncok. 

Eladó liá/. 
Nótári-féle III. ker. Temető-
litca 17. szám alatti ház 

mi 153 iiili nr leiekkel 
sok épülettel ellátva, úgy egész-
ben mint fele részben is el-
adó, értekezni lehel ugyanott. 
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J U D O M Á N Y O S M O Z G Ó S Z I N H Á 7 
« » I Kagy F e r e n c z - u t c a 3 . s z á m . 1 — j 

Vasárnap 1914 junius hó 14-én, 
délután 4 órakor rendes, 6 és 
este fél 9 órakor mérsékelten 
felemelt helyárak mellett kerül 
bemutatásra a magyar filmipar-
nak legnagyobb szenzációja ci-

gányzene kísérettel: 

A háromszáz éves ember 
3 felv. Bródy S. és Nagy E. kiváló 
irók mókája, melynek szereplői a 
magyar főúri világ hölgyei és urai. 

A mozi primadonna 
dráma 4 felvonásban. Főszereplő 

A S T A N I E L S E N . 

A fürdő szépe 
vígjáték 2 felvonában. Főszereplő: 

SUSANNA GRANDAIS. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak 
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 í . , II. he ly 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Naqypáho iy 4 kor. 
Klspahloy 3 kor. 2 0 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. T l z é i e n alóli gyermekeknek 
12 f i l lé r . 

Esteli helyárak: 
Díszpáholy 10 s z e m é i r e 12 kor. Nagypáholy 
5 személy re 6 kór. Kíspáf io iy 4 s z e m é l y r e 
4 kor 8 0 f í l l , Tamlasszék 1 kor. 20 f i l l . 
Első ,L,eiy 8 0 f i i I . Másod ik fieiy 6 0 f i l l . 
Harmadik hely 4 0 í i i f . Gyermek jegy n incs. 

K i a d ó hm:. 
Szemere Bertalan utca 5. számú 

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

I l a , I m i . I M I , ! ! ! 
Mit nevet kérem ? 

Azt, hogy a nagysága nem 

tudja, hogy a legelegánsabb 

kosztümöket készíti 

R o i f t i c i u l á t , Szentesen 

Andrássy utca 9. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tanulónak felvétetik 

Sájerman Béla 
bádogős mesternél, Kossuth-

tér Beforrnálus bélház. : 

Nyomatott Vajda B. 

A s z f a l t m o 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 f N 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! • o u t Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évr^ 6 százalékos, 65 évre 
5 kor. 70 fillér tőks és kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

Földek é» házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. F A Z E K A S A N T A L 
Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. m 
•afv 
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ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-
nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 
fedél lemez, j e lenkor l e g j o b b t e t ö f e d e l l e m e z e . 

V K G T K L K N Ü L T A K T 0 S 

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

Szentesen kapható •: 

SUGÁR és VARGA 
épitésü vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l o g o l c s o b b á r o n készifek. ÜJ 
E P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vál la latnál 
kedvező f izetési módozatot nyújtok. - Tavaszi munkáknáJ megfe le l t árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. : » : T isz te let te l : 

FEJES K Á R O L T 
IV. ker. Stammer S. -utcza 20. : - : ácsmester. 

Hirdetések felvétetnek o hlodóhivatalban 
Utóda villanyertfre berenUewtt könyvnyomdájában S/(.„i,s,n 




