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Szegedmegye. 
Ilyenkor, nyár táján, időtlen-

idők óta mindig fölkerül az újsá-
gokban : Szegedmegye. Vagy ilyen, 
vagy amolyan formában. Vagy nyári 
kacsa, vagy pedig jámbor óhajtása-
képen a jámbor Szegedieknek. 

Hát igaz, nvár van. Ilyenkor a 
meleg az emberből különböző han-
gulatokat vált ki és a hangulatok 
behatása alatt a legkülönbözőbb 
gondok és eszmék keletkeznek. 
Azon természetesen épen nem le-
het csudál kőzni, ha ezek a nyári 
gondok és eszmék épen nem ere-
deliek és épen nem ujak, hanem 
avultak, ócskák. Utóvégre gondol 
kőzni nem épen könnyű dolog és 
mindenki nem is tud gondolkozni. 
De ez ilt nem fontos es épen nem 
erről akarunk beszélni, mert ugy 
van a dolog, hogy nyár van, ami-
kor az ember nem tudja a fejét 
uj ötleteken törni, meleg van, tik-
kasztó hősig . . . ilyenkor jobb a 
régi eszméken, a régi gondokon rá-
gódni . . . Annál jobb, mert meg 
is van hozzá a hangulat. 

Igen a hangulat. A nyári han-
gulat. 

Lombosak a fák. Jelképezik a 
reményt. Virágos a mező, a park. 
Néha elborong az égbolt. A felhők 
olyanok, mikor a naprojtjaik közöl 
előbukkan, mint mikor a kacér 
asszony hamisan mosolygó szeme 
villan elő a fátyol alul. Estenden, 
bájosan sut a holdvilág. Mereng az 
egész természet. Merengenek az em-
berek. Csapongva jár a képzelet, 
mint a dalos madár a Tisza part 
füzeseiben és a többi és többi. 
Minek mondjuk tovább, mindezek 
hangulatokat keltenek és Szegeden 
miért ne kellenének az idén is olyan 
hangulatot, hogy jó volna, nagyon 
jó volna Szegedmegye. 

A dalok, a szerelmek, a virá-
gok ideje a május, a junius, a nyár. 
Olyan poétikus, olyan szép ez az 
időszak, hogy még a legreálisabb 
és a legcinikusabb ember is ön 
kénlelenül álmodozni kezd Nem is 
értenők meg, ha Szegeden megint 
nem álmodoznának a másfélszáza 
dos óhajtás megvalósulásáról, hogy 
Szegedmegye székhely legyen. Mi a 
magunk részéről még haragudni 
sem tudunk érte. Olyan jámbor, 
édes álmodás és hiábavaló álmodás 
ez, amilyet az éhes ember szokott 
látni, átélni, élvezni . . . 

De nem humorizálunk tovább 
a dologról. Ugy van, érthető, ter-
mészetes, ha Szeged mindenáron 
megyeszékhely akar lenni. Mi a vi-
lág legtermészetesebb dolgának 
tartjuk azt, hogyha egy nagy em-
pórium a maga fejlődését minden 
áron biztosítani akarja. Mi annyira 
vagyunk, hogy készséggel örven-
dünk Szegeddel együtt azon, ha 
Szegedmegye meglesz. Az a Sze-
gedmegye, amelyhez nekünk semmi 
közünk, az a Szegedmegye, amely 
megszabadít bennünket Szegedtől. 

Mert tisztázzuk a kérdést. 
C s o n gr í d vá r m egy én e k semmi 

érdekközöss'^ nincsen Szegeddel. 
Olyan valóság ez, ami ellen ma-
gában Szeged városában sem tilta-
kozik senki, mert nem tiltakozha-
tik Csongrádvármegye legnagyobb 
zöme távol esik Szegedtől, még a 
közvetlen vasúti kapcsolat sincsen 
meg vele Az a kulturmisszió, amely-
nek alapján Szeged magának vin-
dikálja a megye székhelyét a nul-
lával egyenlő, mert hiszen az a 
furcsa helyzet áll fenn, hogy Sze-
ged városában több az analfabéta, 
mint a falu Szegváron, vagy Csany-
teleken, nem is szólva Szentesről 
és Csongrádról. Szeged gócpont, de 
nem Csongrádmegye gócpontja, nem 
empóriuma a vármegyének, de em-
póriuma egy nagy vidéknek, amely 
ott terül el körülötte. 

Es ezzel pontot tehetünk. 
Nagyon világosan áll a mi ál-

láspontunk, nagyon világos a vár-
megye egyetlen álláspontja: 

Legyen meg Szegedmegye. Al-
kossák meg olt a Délvidéken, hogy 
Magyarország második városa me-
gyeszékhely legyen, de sértetlenül 
maradjon meg az évezredes Csong-
Kádvármegye és az uj Szegedmegye 
minden vonatkozásban szabadítsa 
meg Csongrádmegyét Szegedtől. 

Valami nagyon nagy fontos-
ságot a Szegedmegye mozgalomnak 
ezúttal sem leiiet tulajdonítani. 
Hogy a kormány mennyire nem 
gondol egy ̂ zegedmegyére, mutatja 
a vármegyék államosításáról szóló 
törvényjavaslat, amely semmi vál-
toztatást nem kíván a megyék mai 
állapotában. Igaz azonban, hogy 
épen e/. a javaslat teszi aktuálissá 
S/.eged mozgalmát, de hogy ered-
ménytelenül és hiába, minden va-
lószínűség lelett áll. 

Es ezzel odaértünk, ahonnan 
elindultunk : gyár van. Illúziók és 
ábrándok, hangulatok születnek. 
Van virág, lombos fa, illat, napsu-
gár. Miért ne születnének remények 
Szegeden, miért ne elevenednék 
meg a Szegedmegye vágya, a más-
félszázados soha meg nem valósult 
idea? 

Hadd elevenedjék meg. Jön a 
kánikula, elperzsel virágot, mezőt, 
mindent . . . Kiégnek a remények, 
elbágyadnak az illúziók, Szeged-
megye ismét álom marad és a vi-
lág forog saját keserű levében to-
vább . . . 

Gyűlés a városnál. 
Szentes város képviselőtestülete ked-

den délelőtt 9 órakor tartotta junius havi 

rendes közgyűlését dr. Miitéffy Ferenc 

polgármester elnöklésével. 

A közgyűlésről a következő tudó-

sítás számol be: 

A közgyűlés megnyitása után a pol-

gármester meleg hangon parcntálta el a 

város díszpolgárát Kossuth Ferencet s 

bejelentette, hogy a temetésén a város 

küldöttségileg képviseltette magát. 

A napirend előtt Pataki Imre inter-

pellálta meg a polgármestert. Igaz-e, hogy 

a város 80 pár békésszenta drási arató-

fogadott a józsefszállási birtokra, igaz-e, 

hogy ezek 12 métermázsa biztosítékot 

kapnak, igaz-e, hogy a tanács 400 par 

ürüt vásárolt a birtokra, párját iiO ko-

ronáért és végül igaz-e, hogy a legelőre 

kihajtott bikák az ökörcsordában járnak ? 

A polgármester nyomban válaszolt. 

Igenis a tanács 80 pár békésszentadrási 

aratót fogadott, azokat az embereket, 

akik ezen a birtokon évek óta dolgoztak 

s a biztosilék tényleg 12 métermázsa. 

Ilogy a szentesieket mellőzte a tanács, 

annak az az oka, hogv a birtok a vá-

rostól 27—28 kin.-re van s igy a mun-

kások szállítása nagy nehézséggel járt 

volna Ezek az emberek 12 km-re lak-

nak a birtoktól és a saját igáikon járnak 

ki az aratás alatt. Vett a város tényleg 

800 darab ürüt, mert azt nem engedhette 

meg a tanács, hogy <>00 hold legelő ki-

használatlanul maradjon. Különben is a 

tanács ezért az intézkedésért az erkölcsi 

és anyagi felelősség terhét viseli. Végül 

kijelenti a polgármester, hogy a kihaj-

tott bikák a jószáglulajdonosok kérel-

mére járnak az ökörcsordával. 

Pataki Imre a választ nem veszi tu-

domásul. Elvi kérdésnek tekinti, hogy 

Szentes város birtokán csak emberek al-

kalmaztassanak. 

Szavazás következelt. A polgár-
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mester válaszát 57 szóval 54 ellenében 

tudomásul vették. 

Névszerinti szavazásban jóváhagy-

ták a Kossuth-utca rendezésére szük-

séges függő kölcsönre vonatkozó tanácsi 

javaslatot. A függőkölcsönt 5V«% mellett 

a Szentes-Vidéki takarék adja. 

Több felszólalás után szótöbbséggel 

kimondotta a közgyűlés, [hogy a felső-

csordajárásból pedig bérbe ad 1914 év 

őszétől. 

Ezután következett a józsefszállási 

birtok haszonbérbcvételére beérkezett 

ajánlatok bemutatására és a birtok jö-

vőben hasznosítására vonatkozó javaslat. 

A tanács előterjesztése az, hogy 

200 katasztrális holdra érkezett be 40 -45 

korona holdankénti bérösszegre ajánlat, 

melyet a tanács nem talál elfogadható-

nak. — A tanács a további hasznosításra 

nézve azt ajánlja, hogy 1480 hold a bir-

tokból 6 évre adnssék bérbe a Mogyo-

róssy-puszta kivételével, melyet csak 3 

évre akar a tanács egyelőre bérbeadni, 

hátha alkalmasabb lesz legelőnek fen-

tartani, ha erre elegendő jclelkező lesz. 

A bérbeadás idejére nézve javasolja a 

tanács, hogy julius 19-ig megtörténjék 

ez. Kérik, hogy a szabad alku utján tör-

ténhessék ez meg és Kulpagos Sz. Imre 

gazdasági tanácsnok mellé a közgyűlés 

Báliut János, Kátai Pál János és Pataki 

Imre képviselőtestületi tagokat küldje ki. 

Burián Lajos a nyilvános árverésen való 

bérbeadást célravezetőbbnek tartja. Gilice 

János hosszabb időre, esetleg 12 évre 

adná ki a birtokot, ugy könnyebben 

akadna jó és állandó bérlő. Pataki Imre 

azt tartja, hogy ha nem lehelne bérbe-

adni az egész birtokot, ugy a többit adja 

ki a város felcsmunkára. tfze János par-

cellázni tartaná helyesnek a birtokot, 

Török Imre hosszabb határidőt adna a 

bérbeadás lebonyolítására. 

Fekete Márton rövid időre adná csuk 

ki a birtokot, hátha később jobb áron 

lehet a birtokot értékesíteni. Pártolja 

Pataki Imrének a feles munkára való 

kiadásra vonatkozó indítványát. 

Mátéf/y László, dr. Vajda Antal és 

Buzi József felszólalása után Kalpagos 

Sz. Imre reflektált a felszólalásokra. 

A tanács magáévá tette Burián» 

Pataki és Fekete Márton indítványait a 

bérbeadás határidejét kivéve. Végül a 

közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát 

és a bérbeadás lebonyolítására augusztus 

l-ig adott határidőt a tanácsnak. 

Az utcák kikövezésére vonatkozó 

kérelmek fölött több felszólalás ulán ugy 

hátározott a közgyűlés, hogy a Kossuth-

utca mentén levő Andrássy-, Bocskay-, 

Törs Kálmán, Lakos-utcákat a legköze-

lebbi keresztutcáig,a Horváth Mihály-utcát 

pedig egészen kikövezi élére rakott tég-

lával, -- 4 méter szélességben a többi 

utcákra nézve pedig egy részletes kö-

vezési programot dolgoznak ki, melyet 

a közgyűlés elé hoznak. 

Ekkor a közgyűlést, déli 12 óra el-

múlván, délutánra elhalasztották. 

Délután órakor folytattak a köz-

gyűlési, melyen elfogadták az iparos és 

kereskedő tanonciskola költségvetéséi, 

elutasították Béhbeli Vigli András feleb-

bezését. Dr. Szeder Ferenc János és Kal-

pagos Szabó Imre telkének az ulcasza-

bályozás által levágandó részéért 150 

koronát fizetnek négyszögölenként, míg 

özv. Konc Imréné telkéért 60 koronát. 

— Pass Ferenc alkapitány nyugdíjazá-

sának tudomásul vétele után Jelenfi La-

jos volt városi becsüs, Vutsák Ede volt 

végrehajtónak — (iilice János, Kiss Bálint 

és dr, Vajda An'al felszólalása után 

avi kegydijat szavaztak f 30 -:i0 korona 

meg, 

A tisztviselőknek a korpótlék enge-

délyezésére vonatkozó kérelmét a köz-

gyűlés nem teljesitette. Ezután a közgyű-

lés _ a zárszámadások tudomásulvétele 

és szabságidőengedélyezése után 4 órakor 

véget ért. 

HÍREK 
Szentes, 1914. junius hó 20. 

állilottak be s| az érte járó honorárium . 
zsebre vágták. Ha tekintetbe vesszői 
hogy az 1911-ben rendezett csereb<w 
vásáron 767 ezer kilót mutattak iT 

hoBy az 

— Elha lasztot ták a harang jav i tást . A szen-
tesi református nagytemplomban — mint 
ezt megírtuk - a harangokat akarták ja-
vítani. A harangjavitás azonban a harang-
öntő értesítése szerint — bizonytalan 
időre elhalasztatik. ¡Ezért az istentisz-
teletek a templomban, a további intéz-
kedésig akadálytalanul megtartatnak. 

— A » S z e n t e s i Iparos K o r * alapszabályai 
jóváhagyva még a mult hó folyamán 
illetékes helyre leérkezett, igy most már 
mi sem áll útjába annak, hogy a körre 
várakozó nagy feladatok egyikéhez ne-
vezetesen a szentesi ipros társadalom 
megszilárdításához és fejlsztéséhez 
hozzá foghasson. Hogy ezen a város 
érdekében is álló nagy feladatnak most 
sikeresebben és biztosabban megfelel-
hessen, első dolga csak oly vezetőség-
nek a megválasztása, a kiknek személye 
is már eleve garanciát képez, hogy e reá-
juk vonatkozó nagy feladatokat kérész-
iül vihessék. A választás f. hó 18-án 
megejtetvén. Megválasztattak: Elnök: 
Buday János, alelelnök : I). Tóth László, 
jegyző: Korsói T. Sándor, pénztárnok: 
Berényi János, könyvtárnok : Molnár 
János, gondnok: Pálinkó Imre. 

A cse rebogar i r l ás haszna. Abaujtorna-
megye területén a cserebogárirtás befe-
jezést nyert. A hat járás 215 községben 
a vadászók összesen 145 ezer kilót szá-

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGERIbflRfl 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszooyok figyelmébe! 
Ízletes 

Hf lZ IKEN YÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóm tejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
¿Npró rozsvekni, felvidéki 
rozsksnyér slb. /^gtekint-
nető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ö Ü Z L E T É B E N . 
E L S Ó S Z E N T E S I K E N Y É R G Y Á R 

RfcSZV T Á R S 

egyszerre nyilvánvalóvá válik, 
irtás haszonnal jár, mert a csereb'oo ' 
rak nem szaporodhatnak ugy, mint 
régi időben, amikor velük csakis a nén* 
dal törődött, fc.s ha a vadászok a jövö 
ben is i yen szorgalommal járnak el é 
pedig az ország minden részében, talJ 
még azt is megérhetjük, hogv fajtájuk 
végleg kipusztul és a későbbi nemzedék 
egyáltalán nem tudja, hogy milyenek 
lehettek azok az egykori cserebogzrak 
amelyektől azt kérdezgették a szerep 
mesek, hogy a babájuké lesznek-e? 

— P s y l a n d e r est . A Mozgószinházak 
ritkán játszanak le Psylander által elő. 
adott darabokat, részint azért, mert költ-
séges, részint pedig azért mert a közönség 
a darab cime után ítél és azt nem Iáiia 
teljesen kielégítőnek. Ez pedig olyan 
dolog, hogy ha Psylander szerepel: annak 
jónak és élvezetesnek kell lenni, — az 

ő fellépte feltétlen kedves és felülmúl-
hatatlan. A mai slágerkép »A szere-
l e m g y e r m e k e « mely szintén Psy" 
lander alakításával fog lejátszódni, ami 
egy kitűnő társadalmi dráma lesz. Á kö-
zönséget ezen előadás épen ugy f0ma 

szórakoztatni és figyelmét lekötni inint 
a ma egyheti előadás — aminek párja 

még nem volt. A műsor többi része is 
zenzációs számba tehető amikor egv 

bikaviadalt láthatunk — ami Magyaror 
szágon egyáltalán láthatatlan másmódon; 
ezt követi »Tóbiás szabadulni akar«. -
Náci jellemes, humoros, stb. Jegyek előre 
válthatók a lakáson és 4 órától a Tudo-
mányos Mozgószinházban, 

ü n n e p i mérkőzések . Bizonyára kifogja 

elégíteni Szentesnek a foothall sport 
iránt meleg érdeklődést tanusitó közön 
ségét, hogy jövő vasárnap és hétfőn 
kedvenc I-ső csapata fog mérkőzni és 
pedig az elnő nap a jó képességű sze-
gedi Atlétikai Club MERKlTB csapatával, 
másnap pedig az utóbbi időben szép 
eredményt elért Hóilmező vasárhelyi 
Atlétikai Club első csapatával. E mér-
kőzés azért lesz érdekes, mert a vá-
sárhelyi csapat bizonyára kl akarja 
köszörülni azt a csorbát, amit a szen-
tesiektől a mult évben 3 : 0 veresége 
révén kapott. Annál is inkáid) felhívjuk 
a közönség figyelmét e két mérkőzésre, 
inert valószínű, hogy az őszi évad előtt 
ez lesz az utolsó méiKözés. 

— Megunta az é l e t e t , A vasúti ven-
déglő egyik tehetségesebb fizető pincére 
vasárnap délután a szentesi gőzfürdő-
ben mellbelőtte magát. Tettének okául 
azt hozza levelében, hogy szerelmes 
volt és csalódott szerelmében, ezért élni 
nem akar tovább. Továbbá irja leveld-
ben, hogy muzsikaszóval temessék el. 
Főnöke, aki közismert és talpig becsü-
letes ember, a kérésnek engedett és 
intézkedett, hogy hű alkalmazottja utolsó 
kívánsága teljesüljön. Temetése kedden 
délután ment végbe impozáns közönség 
részvételével. 

Nincs többé h o l t Idény . Soha tóúb 
igazsággal nem lehetett ezt mondani 
mint az idén mikor a közigazgatás re-
farmjáról szóló javaslatok tárgyalásával 
a parlamentben uj politikai harcok ve-
szik kezdetüket épen juliusban. Niucs 
tehát intelligens ember, aki az újságol-
vasást most mellőzhetné. Épen ezért 
hívjuk fel tisztelt olvasóközönségünk fi-
gyelmét a legelterjedtebb napilapra, a 
dr. Légrády Imre szerkesztésében meg-
jelenő PESTI HIBLAP-ra, melynek íő 
erőssége, hogy pártokon kívül és felül 
állván, szigorú ellenőrzési és igazságos 
kritikát gyakorolhat mindennel és min-
dönkivel szemben. Ennek köszönbéli a 
magyar sajtóban páratlanul álló nép-
szerűségéi. Mint a lap kiadóhivatala 
minket értesít, a cikkírók és lárcairók 
jeles gárdajut uj munkatársakkal 
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rült szaporítani, ugy, hogy a PESTI 
IlIRLAP munkatársai sorába számíthatja 
ma a hazánk legjelesebb és legkedvel-
tebb íróit, akik közül legyen elé« kie-
melni Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, 
lleltai Jenő, Móricz Zsigmond, Szoma-
házy István, Aboiivi Albert, Porzsolt 
K.ilmán, S/ini Gyula, Murai Károly, Tö-
mörkény Istvíin, S. Rokor Milvin, Lux 
Terka, Szabóné-Nogall Janka, Alba Ne-
vis, Diplomata, Honda Jenő, Lampérth 
Géza, Pásztor József, Pakols József, Pe-
terdi Sándor, Kézdi-Kovács László, Szász 
Zoltán, Mezei Ernő, stb. neveil. a PESTI 
HÍRLAP napról-napra a legnagyobb ter-
jedelemben, vagyis legbővebb (tartalom-
mal jelenik meg, naponkint 12—16, 
sőt 20 oldallal is löbbet ad, mint más 
napilapok, tehát járatása egyenlő előfi-
zetési ár mellett a legelőnyösebb. A 
PESTI HÍRLAP ma kétségtelenül elter-
jedtebb lap, amennyiben példányszáma 
(hétközben 120 —131) ezer, vasárnapokon 
100 ezer) a legolcsóbb és legnépszerűbb 
boulevard-lapokat is felülmúlja. Ezért 
van legtöbb hirdetése is, levén a hirde-
tés a Pesti Hírlapban a legcélraveze-
tőbb. A PESTI HÍRLAP mindennap 
annyi szerkesztői üzenetet hoz, mint 
más lapok egész héten át, léhát a kö-
zönség igényeit ulbaigazitás, tanácsadás 
szempontjából is legnagyobb mérvben 
elégili ki. A PESTI ÍIlRLAP külön kod- ' 
vezményeket is ad előfizetőinek, ameny- j 
nyiben a DIVAT SZALOiN című kitűnő | 
divatlapot kedvezményes áron rendel- ! 
helik meg és karácsonyi ajándékul kap | 
ják a PESTI HÍRLAP nagy képes nap-
tárát. A PESTI HÍRLAP előfizetési ára 
egy hóra 2 korona 80 fillér, két hóra 5 
korona 00 fillér, julius szeptemberi 
negyedévre 8 korona. A Divatszalonnal 
együtt negyedévre 10 ko.ona 50 fillér. 
Az Érdekes Újsággal együtt negyedévre 
10 korona 80 fillér. A PESTI HIRLAP 
kiadóhivatala, hova legcélszerűbb pos 
tautalványnval küldeni az előfizetést, 
Rudapest, V. ker. Váczi-körut 78. szá .1 
alatt van. 

— A korcsmáros gyilkosai. MJg húsvét 
hétfőjén toriéul, hogy Ószenlivanon 
mint annak idején megírtuk — meg-
gyilkollak Tombácz Mátyás korcsmárost 
Tombácznál bál volt és az egész esel 
korcsmai k^elésnek tűnt fel, mert jelent 
kezett a gyilkos: Rodó Antal ószentiváni 
legény, aki vállalta, hogy önvédelemből 
szurkálta össze a korcsmárost. Rodó 
azóla a nagykikindai ügyészség foghá-
zának lakója. Most, k4t hónap után — 
mint Szegedről jelentik — a gyilkosság-
nak uj részleteit derítette ki a szőregi 
csendőrség, amelynél vallomásra jelent-
kezett egy Tombácz Ábrahám nevű em-
ber, aki elmondta, hogy a korcsmárost 
felősége felbujtására, bérgyilkosok ölték 
meg. Az asszony ráunt a férjére és pénz 
igérésével rávette Rodó Antalt, Lakó 
Istvánt és Ferenczi Lajost, hogy tegyék 
el láb alól. A legények hajnaltájban, 
amikor a vendégek távozóban voltak, 
rátörlek a init sem sejtő korcsmárosra, 
akit tizenhárom késszúrással megöltek. 
A gyilkosokat, akik beismerésében van-
nak, az asszonynyal együtt letartóztatták 
és az ügyészség fogházába kisérték. 

— Aki súlyt helyez arra, hogy j ó l , olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal 5zabó Réla papir-
és könyvkereskedéséi (rom. kalh. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot lordtt 
arra, hogy a nála vasarió közönség tel-
jes megelégedéséi kiérdemelje. N'igy vá-
laszték ízléses képesloveloző lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és doritókokan 
lyek, és mise könyvek, oigaretlaliüve-

képesolvasók, imakönyvekben. 

— Jók közül vegyük a legjobbal. A* arató, 
fűkaszáló és gvüjlőgópok, lógoroblyck es 
kukoricát négyzelbc ültetők ko/.ul a go-
Ivós, hengeres csapágyu valódi Dioring-
féle gépel tarlom a legjobbnak es ígya 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekek) tu-

kör-ekék) mindennemű ialajmivelő esz-
közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Hocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Ashest cementpila (a legjobb le-
tefedő) fedések jutányosán vállaltainak. 

Kiadja . 

Vajda S Utóda könyvnyomdája. 

484 —1914 sz. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

éiri LX. t.-c. 102. $-a értelmében ezennel 
közhirré leszi, hogy a szentesi kit*, já-
rásbíróságnak 1909'évi, V. 809-1 számú 
végzése* következtében I)r. Ardó Alfréd 
ügyvéd által képviselt Révai testvérek, 
budapesti cég javára 570 korona — fil-
lér s jár. erejéig 1908 évi szeptember 
hó 16-án foganatosított kielégítési vég-
rehajtás utján felül foglalt és 1110 ko-
ronára becsült következőingóságok, úgy-
mint házi bútorok és más ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Melv árverésnek a szentesi kir. járás-
bíróság 1909 ik évi V. 859—20 számú 
végzése folytán 479 korona 85 fillér 
tőkekövetelés, ennek 90.» évi január hó 
1 napjától járó 5 százalékos kamatai, 
egyharmad szá/alék váltódij és eddig 
összesen 182 korona 15 fillérben bíró-
ilag már megállapitott költségek erejéig 
S/entesen a Piac téren 1911 évi julius hó 
3 ik napjának délelőtti 10 órája ha-
táridőiil kitűző .'. és alioz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érinteti ingóságok 
az 1881. évi LX t.-c. 107 és 108. §-ai értel-
mében készpénzfizetés mellett,a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő in-
góságokat mások is le és felülfoglaltat-
ták és azokra kielégítési jogot nyerlek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX t.-c. 
120. & értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kell Szentes, 191 ijunius hó 18 napján 

Végh Sándor 
kir. bir. végrehajtó. 

Szenlcs város polgármesterétől. 

3780 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtoko 

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, liogv a lucernában jelenik ző 
arankát június hó 10-ig, az ezen idő 
után jelentkező arankát pedig eseten-
ként azonnal irlsák 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 1891 évi XII. t. c. 95 $-a alapján 
100 koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1911 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Fcrcncz. 
polgármester. 

mjM&áWiM 
KciSIM'l'M'l't'll 

77 »» nszgöl (1100-as) tanyaföld mely 
bői 50 hold kitűnő szántó. 8 hold ve-
kor kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 500 koronáért, kedvező fize-
tési fel telelek mellett azonnal eladó. 
Alkui lehel kölni ilj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc utca l sz. Piactér. 

Szentes város Tanácsától. 

5383-1914. szám. 

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

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

Végrehajtandók a következő munkák : 

I. Föld, kőmives és elhelyezőmunka. 
II. Vas, vasbeton és rabitzmunka. 

III. Műkőmunka. 
IV. Ácsmunka, 
V. Tetőfedőmunka. 
VI. Rádogosmunka. 
VII. Hurkoló és padlózómunka 
VIII. Asztalos, lakatos, üveges és má-

zolómunka. 
IX. Szobafestő és falmázolómunka. 
X. Takaréktűzhelymunka. 

XI. Szobrászmunka. 
XII. Redőnyniunka. 
XIII. Vízvezeték, csatornázási, rnosó-

konyhaberendezési 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 
figyelembe. 

Szóbeli, vagy elkésve érkezett és 
ulóajánlatok nem logadtatnak el. 

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

Az ajánlatra a következő felírás al-
kalmazandó: »Ajánlat a szentesi AMKh 
internátus építkezésére. —Ajánlattételié 
csakis a tervező építészek által kibo-
csajtott 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 
ajanlatukhoz mcllékehii. 

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

Szentes város fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlat tevők között 
szabadon választhasson, a versenytár-
gyalási 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 alervező műépítészek 
Janszky Réla és Szivessy Tibor oki. 
építészek irodájaban (Rudapest, IV. Deák 
Ferenc-utca 17) kaphatók, még pedig az 
egyes tervek (1:100 léptékben) 2 koro-
ronáért, az egyes költségvetési űrlapok 
2 koronaért, a vízvezetéki és lűlési munka 
8 koronáért, molyok postai úton is ké-
relmezhetők és utánvéttel küldetnek meg. 

A kiirási művelet, tervek, költség-
vetés stb. Szentes város mérnöki hiva-
talaban is megtekinthető. 

Kelt Szentes város Tanacsátiak 1914 
évi junius hó 18 napján tartóit üléséből. 

Dr. Mátéiig Ferenc 

polgármester. 



4* oldal. SZENTESI LAP 51 szám. 

TUDOMÁNYOS M0Z60SZ1NHA 7 
» 1 Nag 1 Ferencz-utca 3. szám, \mma 

Csütörtök, 1914 junius hó 25-én, 
délután (> órakor mérsékelt és 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

cigányzene kísérettel: 

fl s z e r e l e m 
g y e r m e K e 

dráma 4 felv. — Főszereplők : 

Waldemar Psyander és 
Ellen flggenholm. 

f \ ü s o r : 

Bikaviadal Szeviliában. 
Tóbiás szabadulni akar, vigj. 2 felv. 
Náci jellemes, humoros. 
* k sze re lem gye m e k e * dráma 4 felv. 

Zajtalan szellőztetés! Friss levegő! 

Délutáni helyárak 
Díszpáholy 8 s z e m é l y r e 5 kor. Nagypáholy 
5 személy re 3 kor. K íspaho iy 4 személy re 
2 kor. 4 0 f l l l , Támlásszék 6 0 fíll. E lső 
he ly 4 0 f l l l . Másod ik hely 3 0 f i l l . H a r -
madik hely 2 0 f i l l . T lzéven a ló l i g y e r m e k -
nek á l ló jegy 10 f i l lér . 

Esteli helyárak: 
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f , II. hely 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 
kor. K lspáh loy 3 kor. 2 0 í. D íszpáholy 8 
szemé ly re 6 kor Gyermekjegy 12 f i l l é r ; 

E l a d ó l i i k 
Szemere lierlalan-utca 5. számú 

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

E l a d ó l i á z T 
Nótán-féle III. ker. Temető-
úlca 17. szám alalti ház 

nagy ml nir leiekkel 
sok épülettel ellátva, úgy egész-
ben mint fele részben is el-
adó, értekezni lehel ugyanott.. 

1 0 é v e s 
lőszer, csemege, üveg, porcellán keres- | 
kedő-segéd jobb üzletben azonnali be-
lépésre állást keres. Cini : Pap István! 
Kunszentmárton íJjvilág-ulca 1403. sz. 

Haszenbérbe kiadó föld" 
Donáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. - Esetleg 12 hold 
told is kiadó Úgyszintén a kenyérgyár 
mellett levő I ólya utca 2. számú haz el-
ad*. Értekezhetni N é m e t h Lajosnvvn! 
a lenti házszám alati. \ 

I s z l s i h i i i i i i t f c i i 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 

3 < * £ o l < * * é b ! i ár ah n i c I B c U 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

mtM&nw^^ 
O l C S Ó ! * * * w r * O l C S Ó ! 

Bankkölcsönöket 
folyósittatok ez idő szerint 

S i 

5 0 évr^ 6 százalékos, 6 5 évre § 

5 Kor. 70 fillér tőKs és Kamat törlesztéssel ^ 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön ^ 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza íizethető. 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a len-
mérsékletei) díj melleit eszközlöm. * VM 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. ^ 

ifj. F A Z E K A S A N T A L $ 
Ban kölcsön irodája. ^ 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. & 

» H m m m i a m m m m r a E i í ! 

EPITTETOK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javitasokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ 
E P Ü L E T E K E T kulcsáladá ig elvállalok — nagyobb vá l la latná l 
kedvező fizetési modozatoí n y i t o k . - Tavaszi munkáknál megfelelő á renged -
mény. - Tájékozás es költségvetés dí j ta lan, l e v e l e z ő l a p meohivasra 
házhoz meciyek. T iszte let te l : 

FEJES K Á R O L Y 
IV. ker. Stammer S . -u tcza 20. ácsmester 

B - ^ B 

Csemege,falatozó és tejcsarnok. 
Tisztelettel érlesilem a nagyér-

<1 eniűközőnsc'gdj] o f iy Báró Harrucker 
Utca, Mócz Kálmán úr házában a 

mai kornak megfelelő 

C s e m e g e fa la tozó 
és tejcsarnok, 

üzletet nyitottam. 

Üzletemben tartok ti. ni. : 

fölözött és fölózeílen tejet, túrót, vajat 
és hideg felvágottat. Úgyszintén cukor-
kákat, ugy kihordásra, mint ottani el -
fogyasztásra Kitűnő sajtok is k a p h a t o k . 
Olcsó és gyors kiszolgálás-
ról biztosítom vevőimet. 

Tszteleltel VECSKRI LAJOS 
mxm 

Nyomulóit Vajda li. Utóda villanyerőre berendező» könyv 

Szentes város polgármesterétől 

4075-1911. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom Szentes város eazdakft-

zonségél liogy a földjeiken, v.fgv ezek 
ne lett elvonulő „lakon fellépő \zerb 
ov M es mindenféle gyomokat magvazás 

Holt de minden esetre jnnins 15-ig irt-
sak K meri a mulasztók ellen az 1894. 

m«V r '•c-.al?.PJán '« hatósági eljárást 
meg logom indítani, melynek során 100 

lrt£í?kU>r ,?.< ,
1 ' l?10 Pénzbüntetéssel bűn-

w I i u T m 1 ; , z i r h u l a n «yomoknak 
inwM f hatóságilag végrehajtandó 
utasát fogom elrendelni. 

Szentes, MII I é v , április hó 30-án. 

Mútcfjy Fcrcncz 
polgármester. 

Berkecz Lászlónak 
^ f ^vári Kóró^y ohlalon levő 66 számú 

" h o l d «»nyaföliljo, 4 hoki herével a 

kövesül mentén eladó. 10—1 

nyomdájában Szenleien 




