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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. azára 

(íef. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféU 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Javuló viszonyok. 
A szokatlan száraz május úgy-

szólván minden reményét letarolta 
a magyar gazdáknak. Az a májusi 
eső, amely megszámlálhatatlan mil-
liókat jelent: eluráradt s ennek kö-
vetkeztében a föld terméseredmé-
nyeiben a rendeshez viszonyítva 
milliókra menő visszaesés állott be 
s ez a körülmény jelentette azután 
azt, hogy a mostani esztendő egy 
ujabb 1863. lesz — az inség és a 
nyomor esztendője. 

Azonban változott a helyzet. 

Amilyen szigorúan aszályos 
volt a május, épen olyan csapadék 
dus lett a junius és az időnek az 
a kedvező megváltozása javitó vi-
szonyokat teremtett: a magyar föld 
még sem lesz annyira hűtlen az ó 
verejtékező fiaihoz, ha bőtermést 
nem is ad, de ad annyit, hogy az 
inség és a nyomor nem szakad rá 
a népre. 

Ha csak ugy futólagosan szem-
léljük a helyzetet, talán nem is 
vesszük és/ire a dolog óriási jelen-
tőségét, illetve nem méltányoljuk 
kellően, holott nagyon is nagy fon-
tosságú ez a dolog; mert életet és 
boldogulást jelent a nyomorral és 
vergődéssel szemben. 

A magyar nemzet fönntartója 
a fold. A mi iparunk és kereske-
delmünk semmi s bár az egész vi-
lágon nem lehetne még egy másik 
olyan földdarabot találni, mint Ma-
gyarország, amely annyira meg 
volna áldva a természet minden 
kincseivel, mégis az a szomorú 
helyzet áll, hogy egy-egy elmaradt 
májusi eső kuldusnyomorba jut-
tathatja az egész országot, mert az 
agrikultur Magyarországnak a ka-
lászosok termése az esetben főjö-
vedelme, minden egyéb jövedelem 
csak arra való, hogy némileg ki-
egészítse ezt a fójövedelmet. 

A kilátások fele terméssel sem 
biztattak a rendes terméshez ké-
pest. Az őszi és tavaszi vetések 
ritkára maradtak, itt-ott megfogta 
őket a rozsda is Május végén az 
volt a helyzet, hogy millió és mil-
lió métermázsákkal lesz kevesebb 
a normális átlagnál a termés. Sze-
rencsére a kedvező junius annyira, 
amennyire megjavított mindent s 
a gyenge közép termés immár biz-
tosítottnak tekinthető. 

És ennek is örülnünk kell. 
Mert, bír nem jelent ez a kö 

rülmény valami fényes megvigasz 
tolódást, annyit mindenesetre biz-

tosit, hogy a nyomor elmarad or-
szágszerte és biztosítja azt is, ha 
egyebet nem, hogy a gazda pénzen 
pénzt cserélhet, nem kell adósság-
gal adósságot kiegyenlíteni, nem 
kell a földet újból megterhelnie. 

Csudálatos dolog, hogy akkora 
egykedvűség nyilvánult meg or-
szágszerte egészen mostanáig a 
gazdaközónség sorában a rossz ter-
méskilátások dacára. De ebben a 
csudálatos dologban volt valami, 
amit fölemelőnek kell mondanunk 
és amely erős bizonyítéka a ma-
gyar gazdák magasabb intelligen-
ciájának. A rossz termés a rossz 
idój árás következménye. A sors 
közös mindenkivel. A zúgolódás és 

I elégedetlenség épen annyit ér, mint 
i a változhatatlanba való belenyug-
; vás. 

Es ezt tapasztaltuk. Ezt láttuk. 
Most, hogy javult a helyzet, 

nem látjuk ugyan azt az egyked-
vűséget, amely annak előtte jelle-
mezte gazdáinkat, de a tu'zó re-
mények sem csaponganak. Ez a 
leghelyesebb a legjobb és legszebb. 

Egy szalmaszálba hiába ka-
paszkodik a vízbefuló. A termés-
kilátások határozottan megjavultak, 
de ez a javulás majdhogynem azt 
a szalmaszálat jelenti. 

Majd az aratás mond meg 
mindent s amikor a buzaszem ki-
kerül a csép lésből, akkor szólha-

i tunk, beszélhetünk valóságos ered-
! menyekről. Addig vagy önáltatás, 
I vagy hiába remények táplálása 
! volna minden. 

9 zászlóavatási pör. 
Nagy Györgyöt 
fölmentették. 

Ismeretes olvasóink előtt, hogy a 

Szentesi Il-ik 48-as népkör mult évi zász-

lóavatási ünnepéből kifolyóan dr. Nagy 

György ellen alkotmányos államforma meg-

támadása cimén pört indított a királyi 

ügyészség. 

Ebben a régóta vajúdó ügyben ked-

den ítélkezett a szegedi törvényszék s föl-

mentette dr. Nagy Györgyöt. 

A tárgyalásról az a tudósítás számol be: 

A főtárgyalást dr. Hevessy Kálmán 

biró vezette, a vádat llarsúnyi Elemér ki'r. 

ügyész képviselte, dr. Nagy György pedig 

maga védte magát. 

A tárgyalás megnyitása után dr. Nagy 

Gyrögyöt hallgatták ki. Kijelentette, hogy 

nein érzi magát bűnösnek, mert a vádbeli 

cselekményt nem követte el. A második 

48-as Népkör ünnepén hazafias alkalmi 

beszédet mondott, amelyben az 1910. évi 

választáson elbukott Szentesi 48-as pártot 

egyességre hivta föl. Lehet, hogy annyit 

mondott, hogy az ő eszménye a köztársa-

ság, de ennél egyebet nem mondhatott, 

mert vendég volt s nem akart a vendég-

joggal visszaélni. Jelszava, amellyel a zász-

lószeget beverte, az volt: „Legyenek ál-

dottak azok, akik békés munkával szolgál-

ják a hazát, de ezer^zeri áldás kísérje sír-

jukba azokat, akik ha kell, meg is tudnak 

halni a hazáért.-' 

Ezután a tanuk kihallgatása következett. 

Lantos Imre a kör vendéglőse el-

mondja, hogy Nagy György nem a köztár-

sasági párt, hanem a saját nevére szóló 

zászlószeget verte be és a köztársaságról 

nem beszélt. 

Dr, Kiss Béla figyelemmel hallgatta a 

beszédet, de abban semmi izgatás nem 

volt. A Szentesi 48-as pártot korholta, 

hogy szétoszlott és megbukott. A köztársa-

ságot Szabó Imre éltette, aki az akkor volt 

köztársasági pártot képviselte. 

Bugyi Károly és Sebest hasonló tar-

talmú vallomása után Sima László kihall-

gatása következett, aki részletesen szólott 

Nagy György beszédéről, amelyben izgatás 

nem volt. A párthüségre és pártegységre 

való buzdítás volt a lényege. Hogy Nagy 

György emiitette, hogy az ő eszméje a köz-

társaság, az feltűnő sem volt. Megemiltette 

Sima azt is, hogy dr. Nagy György nem 

az országos köztársasági pártot képviselte, 

hanem a saját nevére szóló szeget helyezte 

el a zászlórudban. Jelszava nem a köztár-

saság éltetése volt. hanem az, amit Nagy 

György mondott vallomásában. 

Bárányi József tanú kijelenti, hogy 

ott sem volt a beszédnél. 

Kun Béla országos képviselő Simához 

hasonlóan vall s megemlíti, hogy Nagy 

Györgyöt kérte rá, nehogy köztársasági 

párti beszédet mondjon, mire Nagy György 

azt mondta: tisztelem a vendégjogot, nem 

élek vele vissza. 

Gravátz Ferenc vásárhelyi szerkesztő 

vallomása után Szabó Imre jelenti ki, hogy 

a köztársasági párt zászlószegét ő verte be. 

Most a vádbeszéd következett. 

Harsányi Elemér kir. ügyész alkotmá-

nyos államforma elleni lázitás bűntettében 

kívánja bűnösnek kimondani dr. Nagy 

Györgyöt. Maga az a tény, hogy valaki a 

köztársasági eszme hívének vallja magát, 

vagy pedig azt az eszmét dicséri lázitás a 

monarchikus államforma ellen. 

Dr. Nagy György mondotta el ezután 

nagyhatású védőbeszédét, amelyben izekre 

szedte szét és megsemmisítette az ügyész 

minden vádját. Abszurdumnak mondja, 

hogyha valaki egy eszmét dicsér, ezzel a 

másik eszmét, avagy egy intézményt meg-

támadna. Csak egy példát emlit. A törvény 
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védi a házasság intézményét, aki ezt meg-
támadja, azt büntetni kell. Ha egy aggle-
gény dicséri az agglegényt életet és azt 
mondja, hogy az a legboldogabb férfi ál-
lapot, mert sem nővel, sem gyermekekkel 
nem kell vesződni. Vájjon ezzel az állítás-
sal megtámadta az illető a házasság intéz-
ményét. Az ő eszménye a köztársaság. Ezt 
hirdeti, ezt vallja, de ez az ő lelkének a 
szentsége, ezért őt büntetni nem lehet. Az 
adott esetben a köztársaságról nem is szólt, 
fölmentő ítéletet kér. 

A bíróság visszavonult s néhány perc 
múlva kihirdette a felmentő Ítéletet, mely 
ellen az ügyész felebbezett. 

Az Ítéletet a közönség és a tanuk 
zajosan megéljenezték, mire az elnök a 
tanukat eltávolíttatta a teremből. 

HÍREK 
Szentes, 1914. junius hó 17. 

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

— Érettségi vizsga 'e redménye. A szentesi 
főgimnáziumban G é r e s s y Kálmán 
tankerületi főigazgató vezetése alatt 
megtartott érettségi vizsga eredménye a 
következő : vizsgára jelentkezett 22 ta-
i.uló. Az írásbeli vizsgán elbukott 1, szó-
beli vizsgán 2 hónapra 2. Elégséges éret-
tek 11 tanuló. Jelesen érettek: Komá-
rotny Lajos, Krisztiáni István. Jólércttek : 
Bogár Szabó Imre, Csőreg Ferenc, Fa- j 
zekas Lajos, Kanász N. Antal, Mammer j 
Ákos, Szeder János. 

— Aratási szabadság. A közös hadsereg 
és a honvédség csapatai most kapták 
meg a hadügyminiszternek és a honvé- j 
delmi miniszternek az aratási szabad- j 
ságról szóló rendeletét. A rendelőt sze-
rint minden föld mi . öléssel foglalkozó és 
minden kisbirtokos katona 21 napra 
szabadságolható junius 7-től kezdődő- ; 
leg két turnusban, ugy, hogy augusztus 
8-ara már minden szabadságolt katoná-
nak be kell vonulnia szolgálattételre. — 
A rendelet szerint azok a gépészek és 
más foglalkozásúak, akik az aratásnál 
nélkülözhetetlenek, szinten szabadsá-
golhatok. 

— A tátrai vasutak. A cs. és kir. szab, ! 
Kasa—oderbergi vasút vezérigazgatósága , 
közli, hogy a csorbatói fogaskerekű va- ! 
suton és a Poprádfelka—tátrnlomnici 
helyiérdekű vasúton a forgalmat az idei 
junius 15-én megnyitotta. A közlekedő 
vonatok menetrendjei a kifüggesztett 
menetrend hirdetmények, hivatalos út-
mutatókban és a Kassa—oderbergi vasút 
illusztrált zsebmenetrendjében, mely rö-
vid Tátra-leirást is tartalmaz, találhatók. 

— Evezösport. A Szentesi Tornaegylet 
evező sportot akar Szentesen honosítani, 
mely alkalomból kérelmet adott be a 
városi tanácshoz az iránt, hogy a Vecseri 
foktól a Kurcahidig a Kurcát a Torna-
egylet részére engedje át. — Helyes és 
szép eszme a testedzés szempontját te 
kiütve, de gazdasági szempontból káros, 
inert az évi nádtermeléstől elesik a város, 
hát a haltenyésztéssel mi fog történni ?! 

— Az Ipariskola vizsgáinak sorrendje. Junius 
18-án csütörtökön délután 5-7-ig a 111-a, 
Il-a, 11-c és rajzpótló, továbbá az I-a osz-
tályok tanulói junius 19-én pénteken dél-
után ö—7-ig a Ill-b, Il-b, I-b és előkészítő 
osztályok tanulói vizsgáznak a református 
népiskola helyiségében Junius 21-én va-
sárnap délelőtt 10 órakor lesz az ipartes-
tület székházában a rajzkiállitással és ta-
nonckézimunka kiállítással egybekötött zá-
róünnepély. Az érdeklődőket és tanügyba-
rátokat vagy a vizsgálatokra, mint a záró-
ünnepélyre és kiállításra meghívja: Az igaz-
gatóság. J 

— Egy rab szökési kísérlete. Izgalmas je-
lenét történt kedden délben dr. Balassa 

Gusztáv vizsgálóbíró szobájában A v zs 
gálóbiró rendeletéből fölvezették G ósz 
Lipót 32 éves f o g l k o z á s né kul. csavai-
gót, aki különböző l o p á s o k miatt mar 
több ízben volt büntetve Most .s ha-
sonló ügyben tartóztatta le a ™n .d őfJ * 
Grósz Lipótot hétfőn szállítottak be a 
kir. ügyészség fogházába s a vizsgáló-
bíró kedden hallgatta ki. KHallga as 
közben Grósz Lipót hirtelen felugrott a 
székről s fejjel nekirohant a bezárt ket-
tős ablaknak, s ennek üvegeit bezúzva, 
a harmadik emeletről le akarta inagat 
dobni a Koháry-utca gyalagjarójara. A 
börtönőr azonoan gyorsan utána kapott 
s a legutolsó pillanatban sikerült Grósz 
Lipótot visszarántania, mikor mar tel 
testtel a levegőben 'ógott. Grósz Lipót 
a meghiusult öngyilkossági kísérlet utan 
a vizsgálóbíró szobájában dühöngeni 
kezdett s egy széket felkapva, leütéssel 
fenyegetett meg mindenkit, aki a koze-
léha megy. A vizsgálóbíró és a börtönőr 
azonban csakhamar lefegyverezte az 
őrültséget szimuláló rabot, akit aztan 
visszakísértek a fogházba, ahol a fog-
házorvos bekötözte sebeit. Grósz Lipó-
ton ugyanis az üvegcserepek több sérü 
lést ejtettek. Grósz Lipót esete ugyan-
olyan körülménvek között történt, mint 
tiz évvel ezelőtt Koritovszky Konstantin-
nak, a szélhámos lengyel lovagnak, 
öngyilkossági kísérlete. Koritovszky 
ugyanis, akit akkor több rendbeli csalás, 
sikkasztás miatt tartóztattak le, dr. Pus-
kárin Gyuia akkori vizsgálóbíró szobá-
jából szintén kihallgatása közben dobta 
le magát a nyitva lévő ablakon kérész-
iül a Koháry-utca kövezetére s holtan 
terült el a földön. 

— Szenzáció. Mai napon egy régen 
látott műsort fog élvezni az, aki a Tu-
dományos Mozgószinházba elmegy. — 
A műsor sláger darabja : »Titokzatos 
professzor« színes detektív dráma íJ fel-
vonásban. — A bohózat, vígjáték és hu-
moros darabok is rendkívül jók és ka-
cagtatók lesznek, melyre felhívjuk ol-
vasóink figyelmét. 

— Sajtóper 4 4 fillér miatt. A magyar em-
ber minden áron való pereskedési hajla-
mát jellemzi ez a sajtóper, amelvet bél-
főn tárgyalt a szegcdi esküdtbíróság. 
Kádár János hódmezővásárhelyi csiz 
111 adiamester ült a vádlottak padján, 
nyomtatvány utján elkövetett rágalma-
zással vádoltan. Kádár Imre egyik se-

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGERIbflRfí 

ÁRPfiDfíRfl 
a legjutányosabb áron 

(iazdasszoiiyok figyelmei) c 
l/.letes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóm lejes és vajas fehér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
«ftpró rozsvekni, felvidéki 
rozsk*nyér sth. n*gtekint-
netÖ és kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTES! K E N Y É R G Y Á R 

RÉSZV-TÁRS. 

ííédje ugyanis 44 fillérrel adós maradt 
H ai Imre vásárhelyi tűszerkereskedőnek. 
Ed az adósságot a fűszeres Kádáron kö-
vetelte, aki erre olyan dühbe gurult, hogy 
a »Beggeli Újság« című lapban nyílttéri 
nyilatkozatot tett közzé. Ebben a nyilat-
kozatban hazugnak és rágalmazónak 
nevezte Bán fűszerest, aki sajtópert in-
dított és mivel törvényhatósági bizottsági 
tag, az ügy az esküdtek elé került. A 
hétfői tárgyalásra felvonultak a felek és 
beidézett tanúk, mert a bíróság egyizben 
már elnapolta ezt a 14 filléres pert és 
elrendelte benne a valódiság bizonyítását, 
A tárgyaláson a csizmadiamester őszinte 
bocsánatot kért a főmagánvádlótól, aki 
erre visszavonta a panaszát, a felmerült 
költségek és egyéb költségeket — 
mintegy 10 koronát — azonban a vád-
lottnak kellett kifizetnie és így a 41 fil-
léres perre alaposan ráfizetett Kádár 
János csizmadiamester. 

— Halvacsora. Ma este Jelenfy Sándor 
vendéglőjében nagy halcsora lesz, az erre 
vonatkozó hirdetésre felhívjuk olvasóink 
szives figyelmét, 

— Rendőr az esküdtek előtt. Érdekes bűn-
pert tárgyalt szombaton a szegedi es-
küdtbíróság. A vádlottak padján egy ren-
dőr üli gyilkos kísérletének bűntetté 
vei terhelten. Kanász Mihály mezőkovács-
házai rendőr, a közsgi fogda felügyelő-
je ez év február 22-én nyúlserélre töl-
tött puskájával a rendőrlaktanye udvarán 
tiz lépés távolságból rálőtt Kovács Mi-
hály rendőrtársára. A fegyver azonban 
mivel a töltény régi volt csütörtököt 
mondott. Kanász nagyol káromkodott és 
újra tölteni akart, de társai lefogták. 
Letartóztatták és vizsgálati fogságba he-
lyezték. A merényletet Kanász azért kö 
velte el, mert Kovács feljelentette őt Kö-
vér Béla főszolgabírónál szabálytalunsá-
gok uiiatt. Kanász ugyanis aki a fogdá-
nak felügyelője volt, azokat a foglyokat 
akik leborravalózták, éjszakára hazaen-
gedte. Kanász az esküdtek előtt nem ta-
gadta, hogy le akarta lőni rendőrtársat, 
de ezt csak pillanatnyi felhevülésólicn 
tette úgymond — mert vígielenül meg-
gyűlölte ót azért, hogy feljelentette a 
foglyok kieresztése miatt. A fegyversza-
kértők szakvé eménye váratlan megle-
petést keltett a tárgyaláson. Két egymás-
sal ellentes véleményt adtak a bűnjelként 
lefoglalt fegyverről. Az egyik azt mon-
dondotta, hogy a fegyverben jó töl-
tény volt, csaK rosszul volt elzárva, vi-
szont a másik szakértő szerint a töl-
tény volt rossz és jól volt elzárva, ugy, 
hogy ha elsül, feltétlenül halait okoz. A 
bíróság a két ellentétes vélemény miatt 
kiadta a két katonatisztszakértőnek azzal, 
hogy végezzenek vele próbalövéseket. 
Mivel pedig ehhez idő kell, a tárgyalást 
elnapolták A vádlottat az ujabb tárgyalá-
sig szabadlabra helyezték. 

— Betörök garázdálkodása. Határtalan vak-
merőséggel dolgoznak egész Békésmegyé-
gyében a betörök már hónapok óta. Szarva-
son, Csabán, Gyulán és Orosházán fényes 
nappal törnek be intézetekbe, boltokba és 
hivatalokba és a nyomozó közegek tehe-
tetlenül állanak a betörőkkel szemben. 
Szombatra virradóra Nagy Sándor szarvasi 
postafönök gyanús neszre ébredt fel és hat 
sötét alakot látott, akik a postahivatal épü-
letébe hatoltak be. A postafönök revolver-
ből lőtt rájuk, mire az ismeretlenek viszo-
nozták a tüzelést és elmenekültek. A csend-
őrség keresi a betörőket. — Mezőberényben 
is mindennaposak a betörések. Pénteken 
hajnalban Bezzeg János lakását rabolták 
ki, szombaton éjjel pedig Fekete József 
gazdához törtek be és onnan nagyobb 
összegű pénzt és ruhaneműt vittek el. Any-
nyíra nem félnek a csendőrségtől, hogy 
magához a csendörőrmesterhez is betörtek 
a mult éjjel és kot bárányát elvitték. A vak-
merő betörők előlőleg levélben figyelmez-
tették, hogy elviszik bárányait. A nyomo-
zás érdekében most két fővárosi detektív 
érkezett Mezőberénybe, hogy a tetteseket 
kézrekerítse. 
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- Hamis i s k l l v e l vádo l t ügyvéd. Érdekes új-
rafelvételi pert tárgyalt hétfőn a szegedi 
lórvénvszék. Irilz Mór dr.-t, a szegedi 
királyi ügyészség hamis tnnúzás büntette 
„,¿,11 vádlott ügyfele: Korom György 
npátfalvai lakos feljelentésére. Iritz — a 
iád szerint — makói járásbíróságon a 
Korom ellen megindult sommás perben 

u\ vallotta, hogy a perelt összeget neki 
Korom nem fizette ki, bár koioui a pénzt 
lényleg kifizette. Vallomására esküt is 
tett az ügyvéd. A szegedi törvényszék és 
lábla'felmentette az ügyvédet, ellogadván 
ennek azt a védekezését, hogy jóhisze-
műen vallott, mert irodai könyveibe 
tényleg nem volt beveztve ez a tétel. A 
Kúria megsemmisítette a két felmentő 
ítéletei és gondatlanságból elkövetett 
hamis tanuzás vétsége címén három 
hónapi fogházra Ítélte Iritzet. az ítélet 
ellen az ügyvéd újrafelvételi kérelmet 
adott be, aminek a bíróság helyt is adott. 
A hétfői újrafelvételi tárgyaláson Korom 
György és felesége igazolták az ügyvéd 
jóhiszeműségét, mire a bíróság a Kúria 
ítéletét hatályon kívül helyezvén, fel-
mentette az ügyvédet. Az ügyész feleb-
bezelt. 

— A m e r i k a he lyet t a búr tönbe . Koch ignácné 
szegedi okleveles szülésznőt tömeges 
angyalcsinálásért másfélévi börtönre ítélte 
a szegedi törvényszék. A tábla ezt a bün-
tetést nemrég helybenhagyta, Kochné ez 
ellen semmiségi panasszal ólt a Curiahoz, 
mivel azonban nem igen remélte már, 
hogy ügye jobbra fordul, szökni készült 
Szegedről Amerikába. Útlevelet is kivál-
totta és minden előkészületeket megtett 
az elutazáshoz. Névtelen feljentés folytán 
tudomást veit a készülődésről a szegedi 
kir. ügyészség, amely nyomban inléz-
kedett, hogy Kochnét tartóztassák le. 
Hétfőn detektívek mentek ki az asszony 
lakására és őt útra készen találták. Min-
denét pénzzé tette, sőt már a kocsit is 
megrendelte, amelyen az állomásra aknrt 
kihajtatni. A detektívek bevitték az ügyész-
ségre, ahonnan a Csillag-börtönbe in-
ternálták. Férje: Koch Ignác szegcdi 
ügynök nemrégiben 3000 korona elsik-
kasztása ulán kiszökött Amerikába. Kö-
röző levelet adlak ki ellene, de elfogni 
nem tudták. Az asszony utána akart 
szökni. 

Halváim. 
Tisztelettel értesítem mé-

lyen tisztelt vendégeimet és 
jö akaróimat, hogy ma csü-
törtökön este az ipartestület 
melletti vendéglómben nagy 

Halvacsorát 
rendezek. — Egy teríték ára 
félliter borral, két korona. 
Szives pártfogást kérve 

Szentes, 1914. junius hó 18. 

maradok tisztelettel: 

ifj. ]elenfy Sándor 
vendéglős. 

— A dánosl cigányok A makói rendőrség 
egy 17 tagból álló ciganyoandát tartóz-
tatott le, amely kiderült, hogy egy részük 
danosi haramiák közül való. Ujjlenyo-
mataikat a makói rendőrség felküldötte 
a budapesti központi bűnügyi nyilván-
tartóba, ahol megállapították személy-
azonosságukat. Ennek megállapítása után 
a rendőrkapitány kitiltotta őket cs elto-
loncolialta Makóról. 

— Aki sú lyt helyez a r r a , hogy j ó l , olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal ^zabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róni. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordit 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszlék Ízléses képeslevelező lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és doritékokan 
lyek, és mise könyvek, cigarettahüve-

képesolvasók, imakönyvekben. 

— Jók közül vegyük a legjobbat . Az arató 
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres csapágyn valódi Deering-
féle gépet tartom a legjobbnak és igy a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-
kör-ekék) mindennemű lalajmivelő esz-
közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépi. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
itől,, Ashcsl cementpala (a legjobb te-
lefedő) fedések jutányosán vállaltainak. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város mérnöki hivatalától, 

Versenytárgyalási hirdetaény. 
A Nagyörvény-utcának a Stammer 

Sándor-utcától a Báthory-utcáig leeKklö 
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 óhajtjak, 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, 19 M évi junius hó 11 én 

Cseuz Béla 
városi főmérnök. 

Eladó liáz. 
Nótári-féle III. ker, Temető-
útca 17. szám alatti ház 

imgy udvar telekkel 
sok épülettel ellátva, úgy egész-
ben mint fele részben is el-
adó, értekezni lehet ugyanott.. 

19 éves 
lűszer, csemege, üveg, porcellán keres-
kedő-segéd jobb üzletben azonnali be 
lépésre állást keres . Cini : Pap István 
Kunszentmárton Újvilág-utca 1403. sz. 

Berkecz Lászlónak 
Szegvári Kórógv oldalon levő 6f> számú 
24 hold tunyaföldje, 4 hold herével a 

kövesútmentén eladó. 10—1 

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 polgármesterétől 

4075-1914. szám. 

Ilirdeiiiiéiiy* 
Felhívom Szentes város gazdakö-

zönségét, hogy a földjeiken, vagy ezek 
mellett elvonuló utakon fellépő szerb-
tövist és mindenféle gyomokat magvazás 
előli, 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. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

3780—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 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. 

IKdsöccscrcii 
77 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
174 nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 500 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórháfi és kert 

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok rézkarnisok, ablak, róletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

lek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Lcgjutányosabban szállít 

GARAI KAROLY 
réz és vasbútor készitft 

A R A D O N . 

Hirdetni sikerrel csak e lapban lehet! 
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JUDOMÁNYOS MOZGÚSZINHÜ 7 
M | Nagy Ferencz-utca 3 , szám. . 

Csütörtök 1914 junius hó 18-án, 
délután 6 órakor mérsékelt és 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

cigányzene kísérettel: 

TitoKzatos 
professzor 

színes detektív-dráma 3 felv. 

111 M ű s o r : 
Móric megszöktette a Vénuszt, vigj. 
Dóhanei hercegnő házassága, e. f. 
Náci hódítása, humoros. 

10 perc szünet. 

titokzatos professzor« dráma 3 felv. 
Zsuzsi az elektomosnő, bohózat. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak. 
Díszpáholy 8 személyre 5 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspahoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f i l l , Támlásszék 60 f i l l . Első 
hely 4 0 f ü l . Második hely 30 f i l l . H a r -
madik hely 20 f i l l . Tizéven alól i gyermek -
nek állójegy 10 fillér. 

Esteli helyárak: 
Támlásszék 80 f . . I. hely 60 f . , II. hely 
4 0 f., III. hely 3ü f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáhloy 3 kor. 20 f . Oiszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. T ízéien alóli gyermekeknek 
12 fil lér. 

E l a i l ó U í v £ 
Szemere Bertalan-utca 5. számú 

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

Ha, ha. ha, !!! 
Mit nevet kérem ? 

Azt, hogy a nagysága nem 

tudja, hogy a legelegánsabb 

*'' kosztümöket készíti 

KomciHlát, Szentesen 

Andrássy utca 9. 

rsmmmmt^mmmmmmmmmmmmami 

Egy ügyes fiu 
bádogos tant 

Sájerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogfts mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. : ; 

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

it'g-olcsé!»!» arak melleit 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

O l c S Ó ! - w a 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. FAZEKAS ANTAL 
* Bankölcsön iródája. 

5 Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. ^ 

fantSSSSSaem 
I 

m K f i i i f - i f M S B g 

K O I i l i A I I I T -
I I Ő I I li K I I E Z 
ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél lemez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V É G T E L E N Ü L TA R T O S 

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

Szentesen kapható -: 

SUGÁR és VARGA 
épités? vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyúltok. - Tavaszí munkáknál megfelelő árenged-
meny. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. » , , Tisztelettel: 

1U t „ FEJES KÁROLY 
IV. ker. Stammer S. -utcza 20. w ácsmester 

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban 
Nyomatott Vajda li. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentese 




