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SZENTESI LAP 
Előfizetési á rak : 

Helyben : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 4 K, negyedévre 2K félévre fi K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért telelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(lef. bérház), ide iutézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Gazdasági szervezkedés. 
A népek és nemzetek nagy 

versenyében legfontosabb az, hogy 
az egyes nemzeti érdekek csoport-
jai erősen szervezve legyenek. Ma-
gyarországra, mint agrikultur ál-
lamra elsőrangúan fontos, hogy a 
gazdasági érdekkör megfelelően 
szervezett legyen. n.z nem egyéni 
érdek, ez nem politikai érdek: ez 
nemzeti nagy érdek. 

Mikor a hazafias kisbirtokos 
portáját erősítjük, bástyákat eme-
lünk a nemzeti állam védelmére. 
Mikor a kisbirtokosság szellemi és 
erkölcsi javait gyarapítjuk, a nem-
zeti vagyon legértékesebb része 
szaporodik. Ha mindent elveszíte-
nénk s ha a takarékok és bankok 
páncélszekrényeiben őrzött kincsek 
mind elpusztulnának, földmivelő 
népünk hazafias erényeivel min-
dent visszaszerezhetnénk, de ha 
földmivelő népünket anyagi és er-
kölcsi erejeben megrongálni en 
gedjük, az az erkölcsi és anyagi 
veszteség az egész ország gazdasági 
pusztulását, vagyoni tönkretételét 
jelenti. 

Épen ebben a körülményben 
van meg a gazdasági szervezkedés 
fontossága és óriási jelentősége. 
Hiába helyezkedünk az elméleti 
doktrinér bölcselkedés álláspont 
jára, azt el kell ismerni, hogy a 
magyar gazdatársadalom szervez-
kedése nagyon fontos dolog s hogy 
az a szervezet, amely minden egyéb 
vonatkozástól eltekintve, az ország 
lakosságának legalább 80 százalékát 
egyesíti magában olyan hatalmas 
erkölcsi tényező, amelynek szava 
súlyos és amelynek szavát meg 
kelt hallgatni és meg kell hallani 
mindenkinek. 

A súlypont ebben a kérdésben 
épen azon van, hogy ez a szervez-
kedés tisztán társadalmi dolog, 
menten a politikától. 

Nem is lehet másképen. A gaz-
dasági kérdések a politikai kérdé-
sektől olyan távolságban vannak, 
hogy ezt a távolságot megmérni 
nem is lehet s ha valami vonat-
kozás van a politika és a gazdasági 
kérdések között, az mindössze annyi, 
hogy a mezőgazdaságot érdeklő 
törvények megalkotásába is beleszol 
nagyon sokszor a politika. 

Ez a körülmény azonban 
épen nem fosztja meg a gazda-
sági, speciálisan mezőgazdasagi 

ügyeket elsősorban való társadalmi 
jellegétől, Epen ezért a Magyar 
Gazdaszövetség legutóbbi temesvári 
nagygyűlése voltaképen társadalmi 
esemény s az a programm, ame-
lyet a gazdaszövetség vezérei ott 
kifejtettek: a magyar gazdák anyagi 
megerősödését, előrehaladását, a 
magyar föld jobb kihasználását 
biztosító társadalmi programm, a 
melyet minden habozás nélkül alá-
írhat mindenki. 

Tisztekre és vezérekre nem-
csak háborúban van szükség, ha-
nem a békés munka korszakában 
is. Magyarországon feltétlenül szük-
ség van arra, hogy legyen függet-
len, polgári erényekben gazdag, 
szociális kötelességeit hiven telje-
sítő s a gazdasági haladás szövét-
nekét hordozó középbirtokosságra. 
Szükség van még pedig azért, mert 
hiába: a uugy birtok nem tud pél-
dát mutatni a kis embereknek, a 
nagy birtok gazdálkodási rendszere 
nem alkalmazható a törpe birtokok 
gazdálkodási rendszerére, ellenben 
a kózépbirtokos hivatott vezetője, 
irányitója, tanítója a kisbirtokosnak 
már csak azért is, mert anyagi ér-
dek közösségük ugyanaz. 

Es ez az érdek közösség az 
alapja a gazdasági szervezkedésnek. 
Ha községenként, vármegyénként 
tehát az egész országra ki-
térj edőleg szervezkedett a gazda-
társadalom, akkor megvan a gaz-
dasági közvélemény teremtve, a 
melynek egységes álláspontja döntő 
és irányitója a magyar gazdák min-
den kivánságának. 

De a szervezkedés ereje nem-
csak ebben az egy körülményben 
van. Mindent a törvényhozás nem 
tud nyújtani, mindent nem lehet a 
törvényhozástól várni. A szervez-
kedés éreje abban van, hogy cse-
lekvő képessé teszi azokat az egy-
szerű, szegény és földhöz ragadt 
embereket is, akik a maguk ere-
jével nem képesek arra, hogy job-
ban és erősebben kihasználják a 
maguk parányi birtokát. 

Magyarország legelsőrangú ér-
deke az, hogy erős gazdasági szer-
vezete legyen. Ennek a gazdasági 
szervezetnek pedig gerince a föld-
mivelő nép, mert hiszen egész gaz-
dasági életünk tengelye az őster-
melés és a viruló ipar és kereske-
delmi életnek is egyik legelső és 

legközvetlenebb követelménye az, 
hogy a magyar föld hozama sza-
porodjék, a jólét mind nagyobb 
arányokat öltsön a magyar földön. 

A temesvári gazdagyűlés bi-
zonyára visszhangot kelt az or-
szágban s a magyar gazdatársada-
lom megérti az idők parancsoló 
szavát, megérti azt, hogy a magyar 
föld az, amely eltart és eltakar ben-
nünket, hogy a kié a föld, azé az 
ország. 

Byűlés a városnál. 
Szentes város képviselőtestülete a 

f. évi junius hó 23. napján (kedden) és 
esetleg következő napjain délelőtt 9 
órakor kezdődőleg a városháza közgyű-

| lési termében rendes ülést tart. — Tárgy-
1 sorozat: Az 1913 évi polgármesteri éves 
jelentés. — A Kossúlh-utca rendezése 
költségeinek ügyében tanácsi jelenlés. — 
Tanácsi előterjesztés a csordajárások 
területéből 150 holdnak szántás-vetés 

' alá leendő haszonbérbeadasáról. — Jó-
I zsefszállási birtok haszonbérbevételére 

beérkezett ajánlatokat a városi tanács 
bemutatja. — Tanácsi előterjesztés a 
józsefszáilási birtok jövőbeni hasznosí-
tása iránt. — Dr. Reis Samu és társai-
nak a Horváth Mihály-utca kikövezése 
iránti kérelme. — Koroknay Gyula és 
társainak a Szürszabó N. Imre-utca ki-
kövezése iránti kérelme. Zolnay Ká-
roly és társainak a Pólya-utca kiköve-
zése iránti kérelme. — Halász Sz. Lajos 
és társainak az Andrássy-útca kiköve-
zése iránti kérelme. — Novobáczky 
Győző és társainak a Tors Kálmán-utca 
kikövezése iránti kérelme. — Pósa 
Mihály és tarsainak a Nagygörgős-úten 
kikövezése iránti kérelme. — Mácsai 
László és társainak a Sáfrány Mihály-
utca kikövezése iránti kérelme. — Ipa-
ros és kereskedő tanonciskolái költség • 
vetés az 1914 15 tanévre — A városi 
alkalmazottak í uhaszükségletének be-
szerzése tárgyában hozott tanácsi hatá-
rozat ellen Bébeli Vigk András csiz-
madiamester felebbczéae. — Dr. Szeder 
Ferenc János Kossuth-utca i8. sz. tel-
kének szabályozása. — Kalpagoj Szabó 
Imre keritkezésével kapcsolatos telek-
megváltási ügy. — Özv. Koncz lmréné 
kérelme a Jövendő-útcúhoz csatolandó 
telkének megváltási ára megállapítása 
iránt. — Pass Ferenc rendöralkapitány 
nyugdíjazása. — Vutsák Kde volt végre-
hajtó kérelme kegydij megálla-

Eitása iránt. — Jelenti I^ajos volt városi 
ecsüs kérelme kegydij megállapítása 

iránt. — Török Imre árvaszéki iktató 
kiadó felebbezése személyi korpóilék 
utalványozása tárgyában hozott tanács 
határozat ellen. — Sántha János és társai 
városi lisztviselők kérelme korpótlék 
engedélyezése iráni. — lfj. Vajda Mi-
hály kérelme a Farkas-féle alapítványi 
föld haszonbérletének 0 évre leeiuíő 
meghosszabbítása iránt s ezzel kapcsolat-
ban Tóth Sándor ajánlata. — Az 1912 
évi házipénztári zárszámadás. — Az 
1913 évi gyámpénzlári számadás. — 



Alsóréti munkástelep pénztári zárszám-
adás az 1913 évről. 5346 jt. — Közmunka 
alappénztári zárszámadás az 1913 évről 
— helsöpárti munkásleieppénztári zár-
számadás az 1913 évről. - Állattenyész-
tési tőke alappénztári zárszámadás az 
1913 évről. — Közigazgatási letéipénz-
tári zárszámadás az 1913. évről. — Noi 
ipariskola (Bartha-féle ház) alappénztári 
zárszámadás az 1913 évről. — Dósai 
alappénztári zárszámadás az 1913 évről. 
— Ebadó alappénztári zárszámadás az 
1913 évről. — Mezőgazdasági munkás-
segély alappénztári zárszámadás az 
1913 évről. — Tözoltóváltságdij alap-
pénztári zárszámadás az 1913 évről. — 
Szentesi polgári leányiskola alappénz-
tári zárszámadása az 1913 évről. — 
Széntesi gymnásium alappénztári zár-
számadás az 1913 évről. — Gazdasági 
iskola (Bartha föld) alappénztári zár-
számadás az 1913 évről. — Közösen ke-
zelt alappénztári zárszámadás az 1913 
évről. — Elhagyott gyermekek segély-
alap zárszámadása az 1913 évről. — 
Kissné, Frigyes Jozefa alapninztári zár-
számadás az 1913 évről. - Nyugdijalap-
pénztári zárszámadás az 1913 évről. — 
Kiskorú Sarkady Sz. Sándor illetőségi 
ügye, — Varga János illetőségi ügye. — 
Sáfránv Antal István és kiskorú gyer-
meke 'illetőségi ügye. — Elekes István 
illetőségi ügye. — Csató kiskorúak il-
letőségi ügye. — Cseuz Béla főmérnök 
kérelme 6 heti szabadságidő engedélye-
zése iránt. László Vilmos dr. ügyvezető 
orvos kérelme 0 heti szabadságidő en-
gedélyezése iráni. Badimelzky Kál-
mán segédadótiszt kérelme 3 havi sza-
badságidő engedélyezése iráni. — Sipos 
Lajos pénztárnok szabadságidő engedé-
lyezése iránti kérelme. — Szánlhó Já-
nos birtoknyilvántartó szabadságidő en-
gedélyezése iránti kérelme. — Bóné 
Antal iktató kérelme 4 heti szabadság-
idő engedélyezése irái t. — l)r. Purjesz 
János tiszti főügyész kérelme 0 heti 
szabadságidő engeuelyezése iránt. 

HÍREK 
Szentes, 1914. junius lió 20. 

— Az iparostanoncok kézimunkakíállitása a 
mai napon (vasárnap) d. e. 10 órakor 
nyílik meg az ipartestület székházánál 
a nagy közönség számára. Ilogy az oda 
felhordott két nagy termet letöltött és 
iparunk fejlődése szempontjából igen 
tanulságos és értékes kézimunkák és 
rajzok megtekintésére az érdeklődőknek 
legyen elég ideje, a vezetőség ugy in-
tézkedett, hogy a kiállítás még a követ-
kező napon (hétfőn) d. u. 5 óráig nyitva 
marad, amikor a kitüntetési okmányok 
és jutulomdijak is ki lesznek osztva. A 
kiállítás megtekintése teljesen díjtalan. 

— Labdarugó mérkőzés. Ma délután 4 
órakor az Erzsébet kerti sport-telepen 
lesz a mindszenti »Testuyakorlók Köre« 
és a szentesi »Torna Egylet« foolball 
csapatának barátságos mérkőzése. Mint 
értesülünk, Mindszentről is sokan jön-
nek át a mérkőzésre, ami mindenesetre 
szép jelenség, de egyúttal buzdító is a 
mindszenti csapatra, amely megerősödve 
jön át s igy bizonyára mindkét részről 
szebb játékra is Ies2 kilátás, Szentesen 
is nagy érdeklődéssel várják a mind-
szenti szimpatikus csapatot. A vezetőség 
(tekintve a kise'ob kiadásokat) a hely-
árakat ez alkalomra leszállította és gon-
doskodott arról is, liogv a néző közön-
ségnek kellő ős jo hely álljon rendel-
kezésre. 

— Baleset- Fenycsi István 15 éves 
gazdasági cseléd, aki Aradi Gábor ve-
kerzugi gazdálkodónál van alkalmazás-
ban, oly vigyázatlanul bánt a szecska-
vágóval, hogy ujja a fogaskerekek közé 
szorult, amelyek azt összezúzták. Bevit-
t é k a vármegyei Közkórházba. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

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

Á R P A D A R A alegjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

h Á Z I K E N Y E R 

kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tiuom tejes és vajas fthér-

S Ü T E H É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozsk*nyér stb. f\$gtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 
ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 

RÉSZV TÁRS. 

— Fedák Sári Szentesen. A Szentesi Tu-
dományos Mozgoszinház nagy áldozat 
árán szerezhette meg ezen remek da-
rabot : »Bab lé lek«, mely Fedák Sá-
rinak kitűnő és kedvenc darabja. A da-
rab maga nagyhatású dráma 5 felvonás-
ban. Előadószemélyei: Thury Elemér 
kovácsmester, felesége Fedák Sári., 
hipnotizőr Ratkai Márton., cirkuszigaz-
gató Dési Alfréd., táncosnő Hajnóci Lili. 
Az előadások kezdete délután 4, este 7 
és 9 órakor. 

— B a r l a n g o k riagynaradon. A nagyváradi 
rendőrség razziát tartott az úgynevezett 
kommendéns- réten, ahol a domboldalon 
tizehat gödröt fedezlek föl. Ezekben a 
katakombaszerű lyukakban emberek lak-
nak, toprongyos csavargók, akik éjjeli 
szállásnak vágták ki a barlangot, de 
olyan keskenyre, hogy a lábuk már 
nem fér be. A rendőrségen visszaköve-
telték valamennyien a lakásukat mond 
ván, hogy maguk építették és igy jus-
suk van hozzá. 

— A gyújtogató harminchárom bűntársa. Haász 
Antal nagybánhegyesi földbirtokos 
50000 korona értékű dohányt tartalmazó 
pajtáját felgyújtotta Sütő József uradalmi 
csősz, aki Nagy Flórián nevű társával 
éveken át dézsmálta a dohánypajtát, 
melyet azért gyújtott lel, hogy p hiányt 
meg ne állapithassák. Sütőt gyujtogatás-
ért öt évi fegyházra Ítélte jogerősen a 
szegedi esküdtbíróság. A lopási ügyét 
külön fogja tárgyalni a szakbiróság jú-
nius 30-án. Ennek a pernek Sütővel 
együtt 34 vádlottja van, kik részint 
tettestársak a lopásban, részint orgazdák. 
Be van idézve ezenkívül tanuként a 
fél falu. Sülő most még a Csillag-bör-
tönben várja a főtárgyalást. Nagy Fló-
rián pedig vizsgálati fogságban van. A 
szokatlanul sok vádlott miatt a pert az 
esküdtszéki teremben fogják tárgyalni. 

— Megharapta a ló. Mártély Mihály 14 
éves cselédei, Kátai Pál Imre tanyáján 
itatás közben az egyik ló az arcán meg-
harapta. Sérülése súlyos, — a ha-
rapás nyoma mindig meg fog látszani 
rajta, 

— A hasbaszúrt vállalkozó. Horváth Ist-
ván és sógora, Csákity József herceg-
szánlói lakosok március 21 én azzal a 
szándékkal keresték fel Prodán József 

| ottani építési vállalkozói, hogy lloiváth 

50 szám. 

vejét is vegye társul. Prodán erre n e m 
iputatkozott hajlandónak, mire élénk 
szóváltás, majd verekedés támadt ít 

sógorok és Prodán közt. Prodán és a 

felesége ki akarták tuszkolni a házuk-
bó1 a kellemetlen vendégeket, akik kö-
zül Horváth István kést rántott és pro-
dánt ugy hasba szúrta, hogy másnap 
meghalt. Prodánnét pedig a jobb kar-
ján sebesítette meg ugy, hogy örökre 
béna ímaradt. Csülötörtöki esküdtszéki 
tárgyaláson az esküdtek Horváth Ist-
vánt halált okozó solyos testi sértés 
bűntettében mondottak ki bűnösnek. 
Csákityt azonban nem találták bűnös-
nek. A biróság e verdikt alapján Hor-
váth Istvánt öt és fél évi fegyházra 
ítélte, Csákityot pedig felmentette. 

— Öngyilkosság. Pantye I ? t v á n 24 éves 
pusztabukóci (biharmegyei) illetőségű 
béreslegény, gazdájának, Ollai Imrének, 
kistőkei tanyáján öngyilkossági szán-
dékkal meglőtte magát. Tette elkövetése 
után kocsira tették, de útközben meg-
halt. Öngyilkosságának oka ismeretlen. 

— Megl incsel t fót atyaf i . Martincsek Já-
nos Trencsénmegyei mezei munkást, 
ki a derekegyházi uradalomban dolgo-
zik, egyik társa amikor Martincsek itta-
san jött haza lakására, kapával többször 
fejére vágott és védekezés közben kar-
jára ütött ugy, hogy az el is törött. Cso-
dálatos, hogy nyolcvan társával együtt h-
Martincsek és még sem akadályozták 
meg a tettet, mely állilólag régebbi 
összeszólalkozás következménye. 

— A kasszafuró ékszerei . Szauer Henrik 
szabadkai máv. mozdonyvezető 470 ko-
rónáért ékszereket vásárolt tulajdon-
jog fen tartásával a Fischer-testvérek 
szegedi ékszerészcégnél. Mindössze 100 
koronát fizetett le az ékszerekre, a to-
vábbi fizetést megtagadta, sőt mikor, a 
cég a követelését peresítette és a lefog-
lalt ékszereket visszakövetelt, ezeket a 
mozdonyvezető nem tudta visszaadni. 
Az ékszerészcég feljelentésére sikkasz-
tás bűntettéért vonta telelősségre a sza-
badkai törvényszék Szauert, aki időkőz-
ben nagyobb bűnt is követett el, neve-
zetesen betört a szabadkai Takarék-
pénztár és Zálogház B.-T. Bercsényi-
utcai üzletében, ahol kifúrta a kasszát 
és 18000 koronát ellopott. Betöréses 
lopásért két esztendei fegyházra Ítélték 
és ezt a jogerős büntetését most tölti 
ki az illavai fegyházban. A sikkasztásra 
vonatkozóan azzal védekezett, hogy 
Budapesten járván, a keleti pályaudva-
ron zsebmetszők ellopták tőle az ék-
szereket. Erről jelentést is tett az állam-
rendőrségnek, amely a letteseket nem 
tudta kinyomozni. A törvényszék nem 
vette figyelembe ezt a védekezését és 
elítélte Szauert hat hónapi börtönre. Az 

a - z - a : 
Csemege, fa latozóéstejcsarnok. 

Tisztelettel értesítem a nagyér-
demű közönséget, hogy BáróHarrucker 
Útca, Mócz Kálmán úr házában a 

mai kornak megfelelő 

i C s e m e g e f a l a t o z ó . 
' és tejcsarnok, • 

üzletet nyitottam. 

Üzletemben tartok u. m.: 

fölözött és fölözetlen te j i t , túrót, vajat 
és hideg felvágottat. Úgyszintén cukor -
kákat, ugy kihordásra, mint ottani e l -
fogyasztásra kitúrni sajtok is kaphatók. 
Olcsó és gyors kiszolgálás-
ról biztosítom vevőimet. 

Tisztelettel VECSERI LAJOS 
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elitélt felebbezett és a szegedi tábla el-
rendelte ez ügyben a bizonyitást a bu-
dapesti zsebnietszésre vonatkozóan. Miu-
tán bebizonyult, hogy a kasszafuró iga-
zai mondott és hogy az ékszereket va-
lóban ellopták tőle, a tábla erre való 
lí'kintetlel az ujabbi tárgyaláson három 
hónapi fogházra szállította le Szauer 
líünletéiét. 

— Jók közül vegyük a legjobbat. Az arató 
fűkaszáló és gyűjtőgépek, lógercblyék 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 talajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-ulca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cemenlpala (a legjobb te-
tefedő) fedések jutányosán vállaltainak. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város Tanácsától. 
6383—1914. szám. 

Versenytárgyalási hirdetés. 
Szentes r. t. város tanácsa nyilvá-

nos versenytárgyalást hirdet Szentesen a 
Kossuth-, Zrínyi- és Vecseri-utcák hatá-
rolta telken az Alföldi Magyar Közmű-
velődési Egyesület részére építendő egy 
emeletes íiúnevelő intézet építkezésére. 

Végrehajtandók a következő munkák : 

I. Föld, kőmivcs és ellielyezőmunka. 
Ml. Vas, vasbeton és rabitzmunka. 
III. Műkőmunka. 
IV. Ácsmunka, 
V. Tetőfedőmunka. 
VI. Bádogosmunka. 
VII. Hurkoló és padlózómunka 
VIII. Asztalos, lakatos, üveges és má-

zolómunka. 
IX. Szobafestő és falmázolómunka. 
X. Takaréktűzhelyinunka. 

XI. Szobrászmunka. 
XII. Redőnymunka. 
XIII. Vízvezeték, csatornázási, mosó-

konvhaberendezési és központi fűtés. 
XIV. Villanyvilágitási és csengő be-

rendezési munka. 
A versenytárgyaláson résztvehet 

minden hazai iparos és vállalkozó, ki 
iparának gyakorlására iparengedéllyel 
bir. Csak szabályszerűen kiállított, zárt 
lepecsételt Írásos ajánlatok vétetnek 
ligyelenibe. 

Szóbeli, vagy elkésve érkezett és 
ulóajánlatok nem logadtalnak el. 

Az ajánlatok a kívánt mellékletek-
kel együtt legkésőbben folyó évi július 
hó 25 napjának d. e. 10 órájáig nyúj-
tandók be Szentes város polgármesteri 
iglató hivatalához. 

Az ajánlatra a következő felírás al-
kalmazandó: »Ajánlat a szentesi AMKtt 
internátus építkezésére. —Ajánlattételié 
csakis a tervező épitészek által kibo-
csájtott ajánlati űrlapok használhatók fel. 
Ajánlat tehető az összes munkanemre, 
azonkívül az egyes munkanemehre is. 
Ajánlattevők tartoznak ajánlati összegük 
5 %-át készpénzben vagy ovadékképes 
értékpapírban a városi házi pénztárnál 
letenni s az erről szóló elismervényt 
ajánlatukhoz mellékelni. 

A beérkezett ajánlatok f. évi julius 
hó 25 napjának d. e. 10 órakor bontat-
nak föl a városi tanácsteremben hol 
ajánlattevők, illetve azok megbízottai 
jelen lehelnek. 

Szentes város fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlat tevők között 
szabadon választhasson, a versenytár-
gyalást megsemmisítse, vagy megújítsa. 
Ebből kifolyólag senki kártérítési igényre 
számot nem tarthat a várossal szemben. 

A munkálatok a tanács által f. évi 
augusztus hóban kijelölendő napon kez-

dődnek meg. Az épület teljesen készen 
rendeltetésének 1915 augusztus hó 1-én 
adandó át. 

Az építkezésre vonatkozó összes ter-
vek ajánlati űrlapok a tervező műépítészek 
Janszky Béla és Szivessy Tibor oki. 
építészek irodájában (Budapest, IV. Deák 
Ferenc-ulca 17) kaphatók, még pedig az 
egyes tervek (1:100 léptékben) 2 koro-
ronáért, az egyes költségvetési űrlapok 
2 koronáért, a vízvezetéki és fűtési munka 
8 koronáért, melyek postai úton is ké-
relmezhetek és utánvéttel küldetnek meg. 

A kiírási művelet, tervek, költség-
vetés stb. Szentes város mérnöki hiva-
talában is megtekinthető. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1914 
évi junius hó 18 napján tariott üléséből. 

Dr. Mátéffij Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
5467-1914. sz. 

hirdetmény. 
A m. kir. honvéd hadapród isko-

láoan az 1914 -1915 tanév koztletén be-
töltendő helyekre vonatkozó pályázati 
hirdetmény és feltételek a városi katona-
ügyvezetőnél a hivatalos órák alatt meg-
tekinthető. 

Szentes, 1911 junius hó 12. 

Dr. Mátóffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgálmesterétől. 

5401-1914. sz. 

hirdetmény. 
A cs. és kir. közös hadseregbeli 

hapródiskolákban magyar honos ifjak 

részére fentartott és az 1914 — 1915 is-

kolai év kezdetén betöltőn »ő magyar 

állami alapítványi, magánalapítványi és 

tandijtizetéses helyekre vonatkozó pá-

lyázati hirdetmény a városi katonafigy-

vezelőnél a hivatalos órák alatt megte-

kinthető. 
Szentes, 1914: junius hó 12. 

Dr. Máléfj íj Ferenc 
polgármester. 

I B c I s f t c c s c r c i i 
77 m nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből r>0 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
17> nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 5ü0 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni itj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

A szentesi választói kerület összeirói 
küldöttség! Elnökétől. 

1 —ö. k. 1914. 

Hirdetmény. 
A szentesi országgyűlési választó-

kerülethez tartozó országgyűlési képvi-
selőválasztók névjegyzékének egybeállí-
tásával megbízott küldöttség nevében 
közhírré teszem, hogy a küldöttség az 
összeirási munkálatokat a folyó évi julius 
hó l-ső napján megkezdi s azt folytalja 
július 2-án és 4-én, továbbá a következő 
heteken i ezárólag szeptember hó 19-ik 
napjáig, minden hétnek hétfő, szerda és 
szombat napján délelőtt 9 órától 11 óráig 
a városhága bizottsági termében (38. sz. 
helyiség. — A kitűzött napokon és he-
lyen a küldöttség előtt jelentkezhetik a 
választói névjegyzékbe leendő felvétel 
végett minden a íérfinemtiez tartozó 
szentesi lakós, aki az 1913. évi XIV. t.-c. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. §§-aiban előirt korban 
van és a választói jogra képesítettséggel 
és jogosultsággal bir, s ezeknek igazo-
lására az okmányokat bemutathatja. 

Felhívom egyidejűleg a törvény 55. 
§-ában emiitett azon munkaadókat, akik 
választói korban levő, legalább tíz (10) 
férfi alkalmazottat rendszeresen foglal-
koztatnak, hogy alkalmazottaikról az 
idézett törvényszakasz 5-ik bekezdése 
szerint kiállítandó jegyzéket felszerelve 
a munkások igazoló okmányaival, az 
összeíró küldöttségnek a folyó juluis hó 
15-ik, 18-ik, 20-ik, 22-ik és 25-ik napjain 
okvetlen bemutassák, mert ha ezen kö-
telezettségüket a kitűzött napokon telje-
síteni elmulasztanák, a törvény rendel-
kezése szerint lesznek büntetve. 

Szentes, 1914. évi junius hó 20. 

Máléffji Kálmán, 
összeíró küldöttségi elnök. 

Szentes város polgármesterétől. 
3786-1911 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtoko-

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, hogy a lucernában jelenik, ző 
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 köllsé-

I gére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
lül a mulasztó tel ellen a kihágási cl-

; járást meg fogom indítani, aielynek so-
rán az 1894 évi XII. t. c. alapján 
100 koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1914 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Olcsó hizott marhalius. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönségei, hogv a miniszteri ren-

delet szerint újonnan berendezet t húscsarnokomban f. hó 21-élt, azaz vasárnap 
magnyitom, ahol naponta fríSSM vágott hízott húsok a következő árban kapható: 

1 kgr. Gyengeborjúsütni • • m i i í i i . 
1 kgr. Leves i:u*fill. I « » paprikás i eo « 
1 « Sütni i 4 4 « 1 « Bárány 1 4 « « 
I « Paprikás 1 * 8 « í « Juh • • * « > « 

A nagyérdem fi közönség szíves pártfogását kérve 

Ugyanott egy üzlethelyiség 
kiadó, több ajtó, ablak eladó. 

kiváló tisztelettel: 

Kloier JÓKNCff 
lltt'M7.]kl*«»W. 
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TUDOMÁNYOS M0Z6ÚSZINHÜ 7 
m m m m i N f F e r e n c z u t c a 3 . s z á m . 

Vasárnap, 1914 junius hó 21-én, 
délután 4, léi 7 órakor rendes 
és este fél 9 órakor mérsékel-
ten felemlt helyárak mellett ke-
rül bemutatásra cigányzene kí-
sérettel Földes Imre világhódító 

darabja: 

Rablétek 
dráma 5 felv. — Főszereplő: 

F e d a t k S a i r i 

n ü s o r : | | 

1-14. Pathé Újság, 14 képben. 
1 5 - 2 0 . »Rabiélek« dráma 5 felv. 

Zajtalan szellőztetés! Friss levegő! 

Délutáni helyárak. 

Díszpáholy 8 személyre 5 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspáhoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f i l l , Támlásszék 60 f i l l . EIsö 
hely 4 0 f i l l . Második hely 3 0 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 1 K 2 0 ! . , I. hely 90 f . , 
II. hely 60 f., III. hely 4 0 f . Nagypá-
holy 6 kor. Klspáhloy 4 kor. 80 f. D í s z -
páholy 8 s z e - mélyre 10 kor. 

K i a d ó l i á z . 
Szemerc 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 Mártonnál Báró Harucker-
útcai lakásán. 

Kiadó iiin.. 
Nótári-féle 111. ker. Temető-
útca 17. szám alatti ház 

nagy udvar letekkel 
sok épületlel ellátva, úgy egész-
ben mint fele részben is el-
adó, értekezni lehel ugyanolt.. 

1» éves 
lűszer, csemege, üveg, porcellán kercs-

kedő-segéd jobb üzletben azonnali be-

lépésre állást keres . Cim : Pap István 

Kunszentmárton Ujvilág-ulca 1403. sz. 

Berkecz Lászlónak 
Szegvári Kórógy oldalon levő 6f> számú 

24 hold tanyaföldje, 4 hold herével a 

kövesűtmenlén eladó. 10 1 

Nyomatott Vajda B. 

\ s w f n H i i i H i i k á l a l . 
Bíró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,úgymint: gyalogjárdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

legolcsóbb árak melleit 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

§ Olcsó! -w 
» m r O l c s ó ! I 

Bankkölcsönöket 
5 folyósittatok ez idő szerint 

$ 5 0 évr^ 6 százalékps, 6 5 évre 

!jj 5 Kor. 70 fillér tőK^ és Kamat törlesztéssel 
§ együtl nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 

bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 
Ű Földek éí házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
2 mérsékleteb dij mellett eszközlöm. 
j» Érdeklődőknek dijmentesen adok felvilágosítást ad. 

f ifj. F A Z E K A S A N T A L 
. I Hankölcsön iródája. 

•J? Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. 

mm 14 O 1» L A IIIT-
n Ő II I, K M K 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 T A R T 0 S 

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

Szentesen kapható -: 

SUGÁR és VARGA 
építés? vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, ¿ (alakításokat, javításokat , t e g ö l e s e b b á r o n készítők. < J J 
E P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál la latnál 
k e d v e z i f izetési módozatot nyúltok. - Tavaszi munkáknál megtelelő árenged-

# meny. - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan , levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. « T isz te le t te l : 

. 0( p FEJES K Á R O L Y ker. Stammer S. -utcza 20 . ¡ - : á c s m e s t e r 

Hirdetések felyétetnek a kiadóhivatalban 
Ü16d. villunyerőre bere„de»eü könyvoyomdíjéb^ Sz.m.u.cu 




