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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Péter-Pál napján. 
Péter-Pál napja hagyományos 

ünnepe a magyar gazdának. Ekkor 
jut hozzá egész évi szorgalma és 
fáradozása első számottevő gyü-
mölcséhez. Ekkor kezdődik t. i. az 
aratás, a szemes termékek betaka , 
ritása, a legfőbb táplálékunkat ké-
pező kenyérmagvaknak az áldott 
anyaföldtől való visszakérése. Az 
éleinek az ünnepe Péter-Pál napja, 
s különösen nálunk Magyarországon j 
mutatója annak, vájjon ez az élet 

duzzadó, bőséges lesz e, vagy pedig 
tengődő. Mert bizony, ha Péter-Pál 
napja siralmasan köszönt be hoz-
zánk, ha az anyaföldbe vetett mag-
vakat megtizedelték a káros rovarok, 
a magvakból életrekelt növényt 
végigszántotta a jégvihar, elpuszii-
totta a fagy, akkor Péter-Pál napja 
nem ünnep többé, hanem siralom 
napja az egész országra nézve. Sir 
elsősorban a gazda, sir a keres-
kedő, sir az iparos, sir a hivatal-
nok, sir az államférfi, mert mind 
azt, amit az anyaföld természeti 
javakban ajándékoz nekünk, más-
sal pótolni nem lehet. Mezőgazda-
sági termények nélkül nincs hús. 
Kenyér és tíus nélkül nem ehe-
tünk patent gombokat, rossz ter-
més esetén csakis az vigaszlalód-
hutik, az nem szenved szükséget, 
aki előzőleg jól megtanult koplalni. 

Vájjon milyen reményekkel 
kecsegtet ez itlen Péter Pál? A kö-
zelmúlt nagy esőzései, a gyakori 
jégviharok az egész éven át tarló 
kevésbé kedvező időjárás nagyon 
kétesekké telték s teszik ma is a 
terméskilátásokat. A mezőgazdasági 
tudomány előrehaladottsága már 
sok tekintetben ellensúlyozza azt, 
hogy egészen rossz gazdasági esz-
tendőben legyen részünk, de azért 
mégis már most is bizonyos, hogy 
Péter-Pál napja nem lesz az az 
igazi örömünnep, amilyenre szá-
mítoltunk, nem lesz ugyan a teljes 
szomorúság napja sem, hanem amo-
lyan szürke közönséges nap, mint 
mikor mondjuk, egy ünnepi alkal-
mat megfoszt a fénylői, ragyogás-
tól s az azon részi vevőket az ör-
vendezés tői a záporeső. 

A természet mostoliaságán ki-
vül még sok más tényező okozza 
azt, hogy Péter Pál napja az idén 
nem lesz allelujás ünnep. A külpo-
litikai és belső viszonyok óriásivá 
növelték azokat a terheket, ame-

lyeket nemcsak a magyar gazdák-
nak, de minden állampolgárnak 
akarva nem akarva el kell viselnie. 
Ha jó a termés, a teherviselés 
könnyű. Ha megtelnek a magtárak, 
abból jut adóra is, jut egv-egy uj 
ruhára, minden szükséges ipari 
termékre, megélénkül az ország 
fogyasztóinak túlnyomó nagy több-
séget alkotó gazdák vásárlási kedve, 
megélénkül tehát a kereskedelmi 
forgalom isf egyszóval a bőséges 
termés általános bőséget és jólétet 
jelent nálunk Magyarországon. Ha 
az anyagi terhek nem emelkedtek 
volna, ijeszlő mértékben még ta-
hin a kevésbbé kedvező termés 
sem okozott volna nagy aggodal-
mat és sok bánatot. Hál Istennek, 
van bennünk elég nagy önmegtar-
tóztatás, igényeink sem túlságosan 
kifejlettek, egy kis önmegtartózta-
tással az igények korlátozásával 
kitudjuk birni a siralmasabb esz-
tendőket is, csakis akkor van baj, 
hogyha a teherbírás az állampol-
gárok nagy zöménél — mint most 
is — eljutott a végső határig. Ilyen-
kor a rossz vagy kevésbbé jó ter-
mésnek már katasztrofális hatása 
lehet, ami jelentkezik elsősorban a 
kivándorlás növekedésében, a me-
zőgazdasági népességnek városokba 
való tódulásában, jelentkezik az 
alsóbb néprétegek elégületlenségé-
nek növekedésében, egyszóval egész 
sereg olyan társadalmi bajban, ami 
ha elfajul, végzetessé lett egész or-
szág jövőjére nézve. 

Reméljük azonban a legjobbat, 
talán az idén még sem log ránk 
következni a megpróbáltatásoknak 
egész özöne. Reméljük, hogy a ma-
gvar népnek országfenntartó ré-
tege, a földmiveló nép sokkal szí-
vósabb, sokkal edzettebb, semhogy 
teljes elcsüggedés vegyen erőt rajta, 
Mi hisszük is, hogy a magyar gaz-
dákban az utóbbi évek küzdelmei 
egész nagyra növelték az ellenál-
lási erőt, amelylyel a rávárakozó 
viszontagságokat le ludja küzdeni, 
Ellet ezenkívül bennünket az a re-
ménység, hogy már csak rövid idő 
választhat el bennünket, azoktól a 
nagy politikai, gazdasági és társa-
dalmi alakulásoktól, amelyek be-
következte egy főbb jövő hajnalát 
jelenti számunkra. A Péter Pál nap-
ján egy kissé szomorúan megpen-
dülő kasza is talán ennek a várva-

várt jobb jövőnek az előzenéje 
már csak azért is, mert minden uj 
baj, ami ránk szakad, lehet meg-
megpróbáltatás, de lehet záró köve 
is annak a sok bajnak, ami utóbbi 
években ránk szakadt. 

9III. o. adókivetés. 
A harmadosztályú adókivetés jun. 

30-án kezdődik. Sorrendje a következó : 

1914 junius 30, julius 2. Szentesi 

földbérlők. 

Július 3. Szentesi töldbérlők, aszta-

losok, bádogosok, béltisztitók, vadászati, 

halászati helypénzszedési jogbérlők. 

Julius 4. Szentesi bérkocsisok, fu-

varos, személy és teherszállítók. 

Julius fi. Szentesi fodrászok (bor-

bélyok), bognárok, bordélyosok, Cukrá-

szok és cséplőgéptulajdonosok. 

Julius 7. Szentesi cipészek, csizma-

diák, papucsosok, ácsok, barkácsolók, 

kőmivesek, építészek -és építkezési vál-

lalkozók. 

Julius 8-án. Szentesi esztergályosok, 

fényképészek, harisnyakötők, mészárosok 

hentesek, húsvágók, kalaposok kárpito-

sok, kefekötők, kelmefestők, kertészek és 

béresek. 

Julius 9. }Szente9Í kéményseprők, 

korcsmárosok, kosárfonók, kovácsok, 

kőfaragók, könyvkötők, köszörűsök, kö-

télfonók, kútfúrók, lakatosok, mosóintézet-

tulajdonosok, sütők és szabók. 

Julius 10. Szentesi szíjgyártók nyer-

gesek, talicskások, szobafeslők, takácsokf 

szövők, órások, ékszerészek, bazárosok 

borkereskedők, bútorkereskedők, cement' 

árukereskedők, bútorkereskedők, cipő-

crém és élesztőkereskedők, kórházi élet-

mezők, faszén, nád és mészkereskedők 

fürdősök, gabonakereskedők és ügynö-

kök, gépkereskedők és droguisták. 

Julius 11. Szentesi jószágkereskedők 

(baromli, juh, marha, ló, sertéskeresdők) 

és kupecok. 

Julius 13 és 14. Szentesi kofák és 

piaci árusok. 

Julius 15. Szentesi korcsmárosok, 

vendéglősök, szálloda és kávéháztulaj-

donosok, bor sör és szeszkereskedők 

pálinkafőzők, 

Julius 16, Szentesi könyvnyomdá-

szok, szélmotor és gözmalom-lulajdo-

uosok, téglagyárosok, mozgófénykép 

színház tulajdonos, nádkereskedők, női 

kalapkereskedők, röfösök és divatárúke-

reskedők. 

Julius 18. 19. 20. A szentesi vásárra 

való tekintettel tárgyalási szünet. 

Julius 21 Szentesi szatócsok, fűszer 

> egyeskereskedők és a dohánynagyárus 



Július 22. Szentesi tojás, tollkeres-

kedők, üveg és porcellán, vaskereskedők, 

temetkezési vállalkozók, téglagyárosok. 

Julius 23. Szentesi gyógyszerészek, 

azikvizgyárosok és szülésznők. 

Julis 24. Szentesi ügyvédek, köz-

jegyző és birósági végrehajtó. 

Julius 25. Szentesi biztosítási gép-

Qgynökök, helyszerzők, tánc és zenela-

nitók, sirgondozók, gyámok és igazga-

tósági jutalomdijak. 

HÍREK " 
Szentes. 1914. junius hó 27. 

— A bérkocsik állomása. Most foglalkozott 
Pirithy Mátyás kérelmével a városi ta-
nács, hogy a bérkocsi állomást helyezzék 
el a szálloda elől. — A tanács kiadta 
Cseuz Béla mérnöknek véleményezés 
végett, amire Cseuz lléla még ma se tud 
jobb helyet a bérkocsiknak, abból a 
szempontból, hogy erre alkahnas asz-
falttér nincs. 

— Katonák aratási szabadságolása. Péter-Pál 
napján érkeznek haza az aratási időre 
szabadságolt katonák. Szabadság idejük 
21 napig tarl, ezen idő elteltével szabad-
ságolják az ezredparancsnokságok azokat 
akikuek szabadságolása akár családi, akár 
vagyoni viszonyaiknál fogva kívánatos 
az aratási időre. A városi katonaügyve-
zetőség a szabadságidő lelelle után je-
lentést tartozik tenni a honvédelmi mi-
niszterhez arról, hogy a szabadságolt 
katonák tényleg aratási munkával fog-
lalkoztak-e. Minden szabadságolt ka-
tona tartózkodásra a kalonaügyvezető-
nél jelentkezui tartozik. 

— A rendőrkutya bravúrja. A budapesti 
rendőrség is megpróbálkozott évek elolt 
a rendőrkutyák tenyésztésével, de rövid 
idő múlva a sok költségre való tekin-
tettel megszüntették az ujitást. Azóta 
csak egyes detektívek nevelnek rendőr-
kutyákat, amelyeknek néha csakugyan 
hasznát lehet vonni, amint az itt kö-
vetkező eset is bizonyítja. Csütörlökön 
a Kertész-ulcaban összeverekedtek Sza-
bó Imre és Lustgarten Jenő cipészse-
gédek. A verekedés hevében a harcias 
Lustgarten bicskát rántott s ugy gyom-
ron szúrta Szabót, hogy a mentők vit-
ték súlyos sebével a Rókusba. A vere-
kedés színhelyén nagy népcsődülel tá-
madt, el akarlák fogni a merénylőt, aki 
azonban a zűrzavarban futásnak eredt 
és eltűnt. Az eset délután történt s este 
kilenc óra körül arra vetődött Pilisi de-
tektív és Boby nevű kutyája. A bicská-
zás helyén a derék kutya egysaerre 
megállt s nem akart elmozdulni. A de-
tektív lenézett a tőidre és véres kést 
Htott heverni. A kutya egyre húzta 
visszafelé a gazdáját s elvitte a Dob-
utca 52. szániu házig s ott leszaladt a 
pincébe. A detektív utána sietett és egy 
sötét zugban összekuporodva olt találta 
Lustgarten Jenőt. A cipészsogéd egész 
testén remegve, könyörgött védelemért 
a detektivhez, akinek sejtelme sem volt 
a történtekről. A cipészsegéd egész 
délután ott rejtőzött az emberek elől, 

mert félt hoflv felismerik és elfogják. 
Pihsí természetesen bevitte a főkapitány-
ságra, ahol letartóztatták. 

— Tánctaníalyam H u b e r t h János 
tánctanár, ki a mult évben a ref. korben 
oly szép eredménynyel tanította az is-
kolás gyermekeket, most ismét Szentesre 
érkezett és 1914 évi julius 5-én, vasárnap 
nyitja meg tánckurzusát. A Budapesten 
tartott magasabb táncművészeti tanfo-
lyamról hozta a legújabb táncokat, az 
1914 évi táncujdonság »Ta-taó« (kínai 
tánc), ezenkívül tanítani fogja a Szalon-
Tangót, Furlana, Brazíliai Maxix.Oan-Step 
és a Two-Stepet. Jelentkezni és beirat-
kozni már most lehet Untermüller Ernő 
könyvkereskedésében. 

- N e p I mérkőzések. Két nagyobb sza-
bású mérkőzés lesz ma és holnap az 
Erzsébet-kerti Sportelepen, amikor ismét 
a szentesi elsőcsapat, egy-két régi tagja 
kivételével fog mérkőzni két eros csa-
pattal: A Szegedi Atlétikai Ciub jónevu 
Merkúr és az utóbbi időben szép ered-
ményeket felmutató hódmezővásárhelyi 
Atlétikai Club 1. csapatával. - Bizonyara 
nagy érdeklődés fogja kísérni a mindkét 
nap ígérkező két játékot annál is inkább 
mert ezután hosszabb ideig nem lesz 
mérkőzés. — A mérkőzésekre a szom-
szédos egyesületek számos tagja több 
vendéggel fog átjönni. — A vezetőség 
már ez alkalommal felkéri a közönséget, 
hogy bár gondoskodik kellő számú 
ülőhelyről, igyekezzék kellő időben 
jönni, hogy jó helyet kapjon annál is 
inkább, mert a vidékiekre való tekin-
tettel a mérkőzés pont 4 órakor fog 
megkezdődni. A birói tisztet Bérci Károly 
orosházi szövetségi bíró fogja betölteni. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGERIDflRfl 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóm tejes és vajas f*hér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozsK^nyér sth. tt^gtekint-
rtetö és kapható a kenyér-

• gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 
RÉSZV TÁRS. 

-52 szén^ 

— Kötél és r w h e r . Braéner Ferenc 
mecsekszabolcsi főaknász tizenhárom 
éves fia, Vilmos, egy fára felakasztotta 
magát s mikor már â  kőtélen függőn 
revolverrel a fejébe lőtt. Mire észreveu 
ték már halott volt. Az orvos megálla-
pította, hogy a lövés maga is halálos 
leli volna, mégis a halál közvetlen oka 
fulladas volt. A fiu eddig inas volt egy 
fűszerkereskedőnél, édesapja azonban 
elsején a bányában akarla alkalmaz-
tatni. A különös öngyilkosságnak okát 
nem tudják. 

- A parasztnábob. Ma vasárnap szen-
záciyt keltő újdonsága lesz a Tudo-
mányos Mozgószinháznak, melyre a 
jegyekből is már sokat váltottak előre. 
A műsor is kilünő összeállítású: 1. Br 

Fehérvári temetése (természetes), 2—4 
A dsungelben (amerikai életkép) 5—7. A 
parasztnábob (vigjáték 3 íelvonásban) és 
végül Az áruló nadrág (humoros) Ezen 
remek és világhírű előadásra felhívjuk 
az olvasóink figyelmét. Az előadás dél-
után 4 és 6 órakor mérsékelt, este 9 
órakor pedig rendes helyárakkal lesz. 

Z B - S - f l 
Csemege,falatozd és tejcsarnok. 

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

mai kornak megfelelő 

Csemege falatozó 
és tejcsarnok 

üzletet nyitottam. 

Üzletemben tartok u. m.: 

J fölözött és íölözetlen tejet, túrót, vajat 
m és hideg felvágottat. Úgyszintén cukor-

kákat, úgy kihordásra, mint ottani el-
f o g y a s z t a s z kitűnő sajtok is kaphatók, 
Olcsó és gyors kiszolgálás-
ról biztosítom vevőimet. 

Tisztelettel : VECSERILAJOS 

— Amíg rendőrért szaladtak. Szarvason a 
szobájában fölakasztotta magát Pleskó 
Mária, egy jómódú földniives leánya 
Szerelmes* volt, azért akart meghalni 
Még élt szegény, amikor a házbeliek 
észrevették, de ahelyett, hogy levágták 
volna a kötélről. Nagy rémülten szalad 
lak reudőrért. MikoráVa rendőrrel jöt-
tek vissza, a szépséges Pleskó Mária 
már halott volt. 

— Értesítés. Tisztelettel értesítem a 
t gazda közönséget, hogy párdarabb 
kévekötő aratógépet béraratásra szak-
emberemmel kiadok, hogy meggyőzi*® 
a t. gazda közönséget, aratógépeifik k»-
tüt.ő munkájáról és könyükezelése & 
vontatásáról, - jelentkezni lehet Harlba 
Sándor kereskedőnél. 

Kiszabadultak a fenevadak. Egy ván. 
dorcirkusztársaság tartott a bacsinegr 
Xsablya község felé. A z o r s z á g ú t o n Ha-
ladt a kocsisor, amikor s z e m b e j ö t t dr' 

Magyary Kossá Miklós titeli közjegy 

„SAVOY SZALLODÁ" VIII., József-kőrút. 16 s z á l 
Modern szálloda újonnan berendezve légfűtés, hideg és melegvíz minden szob iban , l i f t éj jel nappal . - R ° n l l , ! 

S Z I D O R személyes vezetése alatt Egy ágyas szobák 3.koronától , két agyas szobák 5 koronától, fűtés, világit« 
és kiszolgálással - A szobák feltetlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett p é n z -
rendszer, napi ellátás 4 koronáért - Napi háromszori étkezés. - Havi szobák 9 0 koronáért . 
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automobilja. Az egyik kocsi lovai meg-
bokrosodtak, felfordították a kocsit A 
kél rajta levő ketrec a földre zuhant és 
eltört. Két vadállat, egy medve meg e^y 
leopárd kiszabadult és neki iramodott 
a rétnek. A medve Stojsin gazdálkodóra 
vetette magát és fojtogatni kezdte. Az 
utolsó percben odarohant az állatsze-
lid'lő és a medvét leszmla, Stojsin igy 
is súlyosan megsérült. A leopárdot 
rendőrök és vadaszok vették üldözőbe. 
Hosszas hajsza után Petrot Áron rendőr 
és Fischer Simon vadász leterítette a 
vadat, még mielőtt valakiben káit te-
hetett volna. 

— A gazdaközonség f i g y e l m é b e ! A gazda-
közönség érdekeinek megóvása végett 
Hofher Schranti és Clavton Shuttloivorth 
Európa legnagyobb budapesti gépgyára 
szentesj képviselőjük Bariba Sándor ke-
reskedőnél az idényre eladott aralógépek 
összeállítására mérnökéi és szerelőjét 
leküldi és junius hó 29, 30 és következő 
napokon a gépek szerelletnek, a szere-
lési napokon szívesen látattunk nem 
csak gépvevőjeink, hanem mind azok 
kik az aratógép iránt érdeklődnek. Mi-
ért is felkérem a t. gazdaközönséget, 
hogy saját érdekeik megóvása miatt és 
az aratógépek teljes felismerése végeit 
min^l számosabban jelenjenek meg, 
minden vételkenyszer nélkül. — Kije-
lentjük, hogy hajlandók vagyunk gé 
peinket más gyártmányú gépekkel szem-
ben versenypróbára aratni átengedni 
(győzzön a jobb), hogy meggyőződjenek 
gépeink kiváló e r ő s s é g e jtS munka-
képessége és könnyű vontatásáról, mi-
vel a mi gépeink az itteni talajviszo-
nyokhoz vannak kés/.itve és ez által 
minden más gyártmányú aratógépket fe 
lülmulnak 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal :>zabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordít 
arra, hogy a nála vásárló Közönség tel-
jes megelégedéséi kiérdemelje. Nagy vá-
laszték Ízléses képeslevelező lapok, le-
vélpapírok díszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigareltahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— Jók közül vegyük a legjobbat. Az araló, 
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengere csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlom a legjobbnak és igy a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-
kör-ekék) mindennemű talajniivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható (iazd 
(iépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott Tere-
nol„ Asbest ccmenlpala (a legjobb le- • 
lefedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

Anyakönyvi kivonat 
Június 21-28 ig. 

Születtek: Horváth Bóza, Tarnóci 
halvaszülelett leány, l)anc>»ó Anna, Mé-
száros Bozália, Vas Margit, Valkai Pál, 
Trencsik Julianna, Dudás Szabó Sándor, 
Pásztor Ilona, Molnár Sándor, Kiss Imre, 
Balog László, Mészáros Lajos, Cakó 
László, Baranvi Margit, Laki Lajos, Túri 
János, Szecskó János, Szecskó József 
(ikrek), Vajda Lajos, Vajda halvaszületett 
fiú (ikrek). 

Eljegyzés: Nem történt. 
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Házasságot kötöttek. Szűcs Imre 
Lsala Zsuzsanna, TorÖcsik János Kökény 
Anna, Kórógyi Pál Balla Maria, Tarján 
József Hanka Maria, Paksi Sándor Fási 
Juliánná. 

Elhaltak: Antal Lajos 10 hónapos, 
Liba Horváth Viktória 1 hónapos, László 
József 5 napos, Pantye István 32 éves, 
Molnár Flórián 19 éves, Varga Jenő 32 
éves, Kátai István 1 hónapos, Papp Sán-
dor 23 éves, Molnár Terézia 40 éves, 
Sebesi Mária 19 napos, Szényer Imre 65 
éves, Bugner Antal lö éves. Ötvös Er-
zsébet 24 éves, Kiss András 1 hónapos, 
Berezvai Eszter IS hónapos, Lami Sán-
dor 18 éves. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

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 araukat pedig eseten-
ként azonnal irtsák ki, mert iia az ir-
tást nem teljesítenék a mutatkozó aran-
kat a földtulajdonos vagy bérlő költsé-
gére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
lül a mulasztó tél ellen a kihágási el-
járást meg fogom indítani, melynek so-
rán az 1804 évi XII. t. c. »5 J-a alapján 
UK) koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1911 április hó 22. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Kiadó íöíd és lahás. 
Varga Beniáminné lapistóí 48 hold tanya-
földje szeptember 29-től kiadó. — I. ker. 
Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 
szobás lakás mellékhelyiségekkel, ártézi 
kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 
Értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-uica 2 

H A L V A C S O R A . 
Vásárhelyi-utcai vendéglőmben 

m a e s t e 

HflLVaCSORflT 
rendezek a magyar zenekar közre-
működésével és reggelig tartó tánc-
mulatsággal. — Kitűnő italokról és 
annak lis/tán kiszolgálásáról biz-
tositoin mélyen tisztelt vendé-
geimet. 

Tisztelettel: 

S O Ó S J Ó Z S E F 
vondöglős 

Berkecz LásziónaK 
Szegvári Kórógv oldalon levő 60 számú 
24 'hold tanyaföldje, 4 hold herével a 

kövesútmenlén eladó. 10—1 

52. szám, 

A szentesi válaszlói kerület összeírói 
küldöttségi Elnökétől. 

l -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 i-ső napján megkezdi s azt folytatja 
július 2-án és 4-én, továbbá a következő 
heteken bezárólag 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 férfinemhez tartozó 
szentesi lakós, aki az 1913. évi XIV. t.-c. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. §§-aiban előírt korban 
van és a választói jogra képesítettséggel 
és jogosultsággal bír, s ezeknek igazo-
lásara az okmányokat bemutathatja. 

Felhívom egyidejűleg a törvény 55. 
§-ában említett azm munkaadókat, akik 
választói korban levő, legalább tíz (10) 
férfi alkalmazottat rendszeresen foglal-
koztatnak, hogy alkalmazottakról 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, inert ha ezen kö-
telezettségüket a kitűzött napokon telje-
síteni elmulasztanák, a törvény rendel-
kezése szerint lesznek büntetve. 

Szentes, 1014. évi junius hó 20. 

Alá le ffi/ Kálmán, 

összeíró küldöttségi elnök. 

Szentes város polgármesterétől 

4075-1914. szám. 

Hirdetmény* 
Felhívom Szentes város gazdakö-

zönségéi, hogy a földjeiken, vagy ezek 
mellett elvonuló utakon fellépő szerb-
tövist és mindenféle gyomokat magvazás 
előtt, de minden esetre junius 15-ig irt-
sák ki, mert a mulasztók ellen az 1894. 
évi XV. l.-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. MátcfJy Ferencz 
polgármester. 

Hol NŐeese ren 
77 1,9 nszgöl (l 100-as) tanyaföld mely 
bői 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 500 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett, azonnal eladó. 
Alkut lehet kölni ifj. Fazekas Anlal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

ÉEmgfflSBM 

Dorogi Zsigmond - szálitú 
kéri ii •«. e. w i j í H I ü w I ó k ö f ö i m e a wrJiew fjiárlloyiíwát. 
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TUDOMÁNYOS MOZGÚSZINHÁ7 
1 N y Ferencz -u tca 3 , s z a m , 

Vasárnap, 1914 junius hó 28-án, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra: 

9 parasztnábob 
vígjáték 3 felvonásban. Játszák a 

párisi nagy Vígszínház tagjai. 

i n M ű s o r : 
Báró Fehérváry temetése, term. 
A dsungelben, amerikai életkép 3 fel-

vonásban. 

10 perc szünet. 

>A parasztnábob« vígjáték 3 felv. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak. 

Díszpáholy 8 - s z e m é l y r e 5 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspáhoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f l l l , Támlásszék 60 fi l l . Első 
hely 4 0 f l l l . Második hely 30 f i l l . H a r -
madik hely 20 f i i ) . Tizéven alóli gyermek-
nek állójegy 10 fil lér. 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 80 f . , I. hely 60 f . , II. hely 
4 0 f . . III. hely 30 f . Nagypáholy 4 
kor. Klspáhloy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 8 
személyre 6 kor. Gyermekjegy 12 f i l lér ; 

Kiadó ház. 
Szemere Bertalan-utca 5. számú 

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

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

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

Egy ügyes fiu 
bádogos tanulónak felvétetik 

Sájerman Béla 
bádogós mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. 

Haszonbérbe kiadó föld. 
Dónáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. — Esetleg 12 hold 
föld is kiadó. Úgyszintén a kenyérgyár 
mellett levő l'ólyu-utca 2. számú ház el-
adó. Értekezhetni N é m e t h Lajosnéval 
a lenti házszám alatt. ] (j 

I s x f a l f m u n k a l a t . 
Bíró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,ugyminl: gyalogjárdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

l e g o l c s ó b b a r a k m e l l e t t 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

Olcsó! o^ Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évr^ 6 százalékps, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kísbirlokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

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

>jj Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. 

KO 
B Ö N E N « TIOVA l.BiVOhT 

SZAGTALAN FEDÉl'LEHEZ 

HOLL A IMT-
IIŐ R I, E 9111Z 
ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor legjobb tetöfedéllemeze. 

V É G T E L E N Ü L T A R T Ó 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. Ü J 
É P Ü L E T E K E T kulcsáladá.ig elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési modozalot nyújtok. - Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. » » Tisztelettel: 

F E J E S K Á R O L T 
ker . S t a m m e r S . - u t c z a 2 0 . ; - : ácsmeste r 

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




