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küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

GondolatoK-
Nem könnyű megnyugodni 

abban a változhatatlanban, hogy 
Ferenc Ferdinánd trónörökös, a 
szarajevói gyilkosmerénylet áldo-
zataként, ott nyugszik immár az 
arzstetteni sírboltban. Nem könnyű 
megnyugodni a változhatatlanban, 
amely a tragikus katasztrófa min-
den erejével sújtotta le a magyar 
nemzetet. 

Nem könnyű megnyugodni, mert 
a muló napok mind több és több 
bizonyosságot hoznak a véres ese-
mény felől s tiszta világossággal áll 
szemeink előtt, hogy Szent-István 
koronájának örököse összeesküvés-
nek áldozata, amelyet Belgrádban 
szőttek s a vizsgálat adataiból lát-
juk. hogy a főherceg szinle el sem 
kerülhette a halált, mert minden 
utca részen, mindenütt, amerre csak 
menni szándékozott ott várta a 
bomba és a browning. 

Ez a gonoszság, amilyen nagy 
a maga méreteiben, amilyen meg-
döbbentő lefolyásában, annyira szo-
morúan jellemző is — mert hiszen 
a magyar osztrák trónörökös az 
imperiáíisztikus törekvések áldozata; 
de nem a magyar, nem az osztrák 
imperiáíisztikus törekvések áldo-
zata, hanem a délszláv imperiáíisz-
tikus törekvések áldozata. Azoké a 
törekvéseké, amelyek, amint látszik 
nem riadnak vissza semmitől, azoké 
a törekvéseké* amelyeknek harco-
sai a párolgó vértengeren keresztül 
törnek előre a maguk őrületes céljai 
felé, 

Mi ezeket a dolgokat meg sem 
is értjük s mikor a véres esemény 
hatása alatt gondolatainkba mélye-
dünk. megdöbbenve fordulunk el 
az efféle törekvések felől, mert irtó 
zat tölti el egész valónkat. 

Mit látunk ? 
Látjuk a magyar-osztrák mo-

narchiát, a nagyhatalmat, a maga 
félelmetesen hatalmas erejével, ön-
tudattal érezzük, hogy itt vagyunk 
mi, magyarok, akik egy ezredév 
véres vészviharaiban megállottuk a 
magunk helyét, öntudat és erő ér-
zése van a lelkünkben, mert mi 
nem bizunk senkiben, csak a ma-
gunk erejében; de nem is félünk 
senkitől csak az Istentől, aki kö-
nyörtelenül sújtott már nem egy-
szer reánk, amikor megátalkodottan 
mentünk előre a léveleg ulon. 

Es mii látunk velünk szemben? 
Látunk egy pöttömnyi kis álla-

mocskát, egy maréknyi népet, amely 
a kulturából még mást alig ismer, 
mint a bombát és a browningot; 
egy népet, amely orgyilkos mód-
jára mészárolta le a tulajdon ural-
kodóját ; egy népet, amely a fék-
teienségig vakmerően kihivó visel-
kedésével a vérözönt akarja ránk 
zúdítani és bele akar bennünket 
fojtani a tulajdon vérünkbe. 

Körülbelül , fél évtizede ennek, 
hogy igy van. Es ezalatt a fél évti-
zed alatt néma rezignációval kellett 
azt is látnunk és éreznünk kell ma 
is, sőt napról-napra, mindinkább 
hatványozódott mértékben érez-
nünk, hogy ez alatt a fél évtized 
alatt a nem magyar ajkú magyar 
állampolgárok között fanatikus és 
elvetemült apostolok hirdetnek ál-
lam ellenes tanokat, mételyezik meg 
az iskolában zsenge gyermekeket, 
nevelnek a haza fiaiból a hazának 
ellenségeket. 

Oláh, szerb, horvát, tót irreden-
tisztikát látunk, akik szikrázó sze-
mekkel szórnak átkot az ezeréves 
Magyarországra, kovácsolják a gyil-
kos terveket — és a megmételye-
zett lelkű gyermek ifjú bombát dob 
a magyar trón várományosa telé s 
amidőn ez nem sikerül, jön a má-
sik megmételyezett lelkű gyermek 
ifjú — s annak gyilkos kezétől a 
trónörökös nejével együtt elesik. 

Nem lehet ezeken a dolgokon 
egy könnyen napirendre térni. Nem 
lehet egy könnyen visszazökkeni 
a nyugodt kedélyállapotba és nem 
lehet leküzdeni a gondolatokat, ame-
lyek légióstúl kelnek az ember 
agyában. 

Hol lesz ezeknek a dolgoknak 
vége? Mikor fordul meg minden 
más irányba, mikor fognak meg-
változni gyökeresen közviszonyaink 
mikor éled remény, hogy a magyar 
imperiálizmus testet ölthessen s 
mikor lesz a magyar-osztrák mo-
narchia valóban erős, mert az erős, 
hatalmas, virágzó Magyarország az 
alapja ? 

Mátyás király hatalmas Magyar-
országától négv század választ el 
bennünket. Azóta vészből vészbe, 
viharból-viharba kerültünk, erőin-
ket önfaink sorvasztották — s Ma 
gyarország keblébe a gyilkos tőrt, 
most a nemzetiségi atyafiak verik 

Megremeg az ember indulata, a 
gondolatok amint egymást kergetik 
és váltják odavezetnek az arzstet-
teni kettős koporsóhoz: a haláltól, 
a rettenetes, a szörnyű haláltól vá-
runk nagy változást. 

A képviselőválasztók 
névjegyzéke. 

A központi választmány által kikül-
dött albizottság most késziti el a jövő 
évre érvényes válaszlói névjegyzék ter-
vezetét. Ez a munkálat julius 1-én kez-
dődött és bezárólag augusztus 8-ig tart. 

Arra tekintettel, hogy azok, akik 
eddig választók nem voltak jórész csak 
személyes jelentésük révén nyerhetik el 
választói jogukat, szükségesnek látjuk a 
kővetkező tájékozást kibocsátani. 

Az 1913. évi XIV. t.-c. értelmében 
országgyűlési képviselőválasztói joga 
mindazon magyar honos férfinek van, 
ki a választói kort elérte, akinek állandó 
lakhelye van s a választói joghoz meg-
kivánt különös kellékek valamelyikének 
megfelel. 

A választói életkort a magasabb 
müveltségűek (a középiskola legmagasabb 
osztályánuk sikeres elvégzése) 24-ik élet-
évük — mások 30-ik életévük betölté-
sével érik el. Életkor tekintetében a név-
jegyzékbe való felvételéhez elég, ha a 
felveendő személy azt az életévet, amely-
nek betöltésétől választójogosultsága függ 
— 1915. évi március hó 3l-ig betölti. 

A választói jogosultsághoz megkí-
vánt állandó lakhelye annak van, aki 
legalább egy év óta ugyanegy községben 
lakik, vagy lakással bir. Nem kívántatik 
egy évi állandó lakhely vagyis bármily 
rövid ideig tartó lakás elegendő a vá-
lasztói jogosultsághoz annak, aki a) az 
állam, törvényhatóság, község, közala-
pítvány, (közalap) állami vagy községi 
üzem, nyilvános számadásra kötelezett 
vállalat, egylet tisztviselője, b) hivatalos 
alkalmazásban levő lelkész, c) nyilvános 
jellegű intézet tanára, vagy tanítója, d) 
egyetemet vagy más főiskolát végzett 
ha állaudó foglalkozása (állása) van, s 
végül e) az országos sziuészegyesüle 
tagja. t 

Aki középiskolát végzett, attól egyéb 
különös kellék nem kívántatik. Hasonló-
képpen nem kívántatik egyéb különös 
kellék attól sem, akinek olyan állása 
vagy foglalkozása van, vagy volt, amely-
hez a törvény értelmében a középiskola 
vagy ezzel tanértékre nézve egyenrangú 
más polgári vagy katonai tanintézet leg-
magasabb osztályánek sikeres elvégzése 
szükséges. 

Aki az elemi népiskola Vl-ik osz-
tályát, vagy ezzel a valasztói jogosultság 
szempontjából legalább egyenlő értékű 
más (különösen: a középiskola, vagy a 
polgári iskola második osztályát, vagy az 
iparos- és ket eskedőlanonciskola har-
madik osztályát, vagy az elemi népiskola 
negyedik osztályán felül az iparos- és 
kereskedőtanonciskola második osztályát, 
vagy végül az államilag szervezett meg-
felelő ipari szaktanfolyamot) sikeresen 
elvégezte, annak akkor van választójoga, 
ha a következő különös kellékek vala-
melyikének megfelel: a) legalább 2 ko-
rona állami adóval van megróva h) ipar-
engedély vagy iparigazolvány alapján, 
önálló mart űz, vagy keieskedést folytat, 
vagy c) olyai: alkalmazóit, aki ipari 
üzlet vagy vállalat körében ideértve a 

bányászat, kei eskedelem, iparszerűen. 
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folytatott közlekédést is bár mennyi idő 
ó t a , — de nem csupán alkalmilag felfo-
gadott napszámosként van alkalmazva, 
vagy őstermelés körében vezető munkás, 
vagy felügyelő bármennyi idő óla, aki 
masköz- vagy magánszolgálatban ugyan-
azon munkaadónál bármely foglalkozás 
körében legalább bárom év óta állan-
dóan van alkalmazva, vagy aki valamely 
választó, mezei gazdaságában, iparüzle-
tében, vagy aki a katonaságnál vagy 
csendőrségnél altiszti fokozatot ért el. 

Aki irni és olvasni tud anélkül, hogy 
az elemi népiskola VI osztályát elvégezte 
volna, annak csak akkor van választói 
joga, ha a következő különös kellékek 
valamelyikének megfelel - a) akár egy 
adónemből, akár több adónemből együtt 
legalább 20 korona egyenes állami adó-
val van megróva, b) iparengedély vagy 
iparigazolvány alapján önállóan ipart 
űz, vagy kereskedést folytai, ha legalább 
egy segédmuukást állandóan alkalmaz, 
valamint akkor is, ha akár egy adó-
nemből együttvéve legalább 20 korona 
egyenes allami adóval van megróva, 
vagy.c) olyan alkalmazott, aki ipari üzlet, 
vagy vállalat körében, ideértve a bá-
nyászat, kereskedelem, iparszerűen űzött 
közlekedést is, nem csupán alkalmilag 
felfogadott napszámosként van alkal-
mazva, ba iparostanonc volt s tanonc 
bizonyítványt kapott, valamint akkor is, 
ha az utolsó 5 év tartamán belül akár 
egyfolytában, akár megszakításokkal leg-
alább három éven át ugyanegy ipari 
szakmában dolgozott, vagy az ősterme-
lés körében vezető munkás, vagy fel-
ügyelő, vagy aki más köz- és magán-
rzolgáialban ugyanannál a munkaadónál 
bármely foglalkozás körében legalább 5 
év óla állandóan van alkalmazva, vagy 
uki valamely választó mezei gazdaságban, 
ipari üzletében vagy vállalatában mint 
kisagitő tag működik, vagy végül aki 
katonai vagy csendőri szolgálatban al-
tiszti fokozatot ért el. 

Attól, aki irni es olvasni nem tud 
az kívántatik, hogy akár egy adónemből 
külön, akár több adónemből együttvéve 
legalább 40 korona egyenes állami adóval 
legyen megróva. 

Aki a képviselőválasztói 1913 évre 
érvényes névjegyzékében fel van véve s 
az uj törvény értelmében a választásra 
jogosultak közül kivéve vagy kizárva 
nincs, (13. és 14-ik szakaszok), választói 
jogát megtartja mindaddig, amig régi 
jogcíme változatlanul fen áll ugyanabban 
a községben (városban), amelynek név-
jegyzékébe az 1913-ík évre felvették. 

HÍREK 
Szentes, 1914. ju l im hó 4. 

— Istentisztelet. A szentesi ref. egyház 
tegnap reggel tartott gyászistentiszteletet, 
a központi és felsóparti uj templomban 
— a trónörökös pár tragikus halálának 
gyásza fölött. A református egyház fel 
hívást intézett híveihez a gyászistentisz-
teletre való részvételre. 

— Rendkívüli közgyűlés Csongrádvármegye 
törvényhatósági bizottsága délelőtt 10 
órakor rendkívüli gyűlési tart, melynek 
egyetlen tárgya Ferenc Ferdinánd trón-
örökös és neje tragikus halálának beje-
lentése lesz. 

— Isteni tisztelet tartatik a helybeli 
görög templomban f. hó 5 én 10 órakor 
vusárnap, és 11 órakor a megboldogult 
trónörököspáréri gvászisteni tisztelet 
¿zolgaltatik. 

— Idb. Kati i Pál János A függetlenségi 
eszmének régi, erős oszlopa dölt ki az 
élők sorából. Csak néhány nappal ezelőtt 
it még közöttünk forgott" buzdító szava. 
Hirtelen ragadta el a mindnyájunk lelett 
suhogó sors: a halál. - Idb. Kalai Pál 

János 1839-ik év október havaban szü-
letett. Már korán kifejlődött benne az 
önállóság utáni vágy. - Az eszmék, az 
elvek, a köz embere volt ele,élői veges-
végig a megboldogult idb. luitai Pál János 
— Már 22 éves korában szilaj hévvel 
részt vett a politikai mozgalomban. Az 
1861-iki alkotmányos kísérlet lázba hozta 
az ő vérét is. Azóta folylon-lolyvast a 
soha meg nem alkuvó, harcos függet-
lenségi politika bive volt és az is maradt 
utolsó lehelletéig, — Hosszú időn át volt 
városi képviselő, megyebizottsagi tag, a 
róm. katb. egyháznál tanácstag. — Em-
lékét megőrzi a függetlenségi érzelmű 
emberek kegyelete — zvegyén szül. 
Bartucz Erzsébeten kívül 7 gyermeke, 
21 unokája és 6 dédunokája siratja. — 
Temetése e hó 5 én, vasárnap délután 
fél 4 órakor lesz a Kátai-ulca 15. szám 
alatti gyászházból. 

— Nem akar katona lenni. Gerera Deme-
ter 3. honvédgyalogezredbeli közkatona 
— mint debreceni tudósítónk jelenti — 
csütörtökön már harmadízben követett 
el öngyilkossági kísérletet. Most hozták 
haza a" kórházból s alig, hogy a szobá-
jába ért, Mannlicherjével magára lőtt. 
Az oláh legény kijelentette, hogy nem 
akar katona lenni s addig követi el az 
öngyilkossági kísérleteket, inig nem vé-
gez magával. 

— Aki nem sajnálja a trónörököst. Köte-
gyánban fölszállt a s/alontai vonatra 
Vad János okányi parasztgazda, aki 
csakhamar beszédbe egyeledelt az utazó 
atyafiakkal. Természetes, hogy a sara-
jevóí orgyilkosság foglalkoztatta a népe-
peket. Mindenki sajnálta a borzalmas 
véget ért trónörököspárt, csak Vad Já-
nos mondogadta vállvonogatva : 

— Van ínég trónörökös a világon. 
A szívtelen beszédre a parasztgaz-

dának támadt az egész kocsiszakasz. 
Egy huszár szakaszvezető villámló sze-
mekkel kérdezte Vad Jánost: 

— Talán bizony kend is megtette 
volna ? 

Vad János valami félreérthető vá-
laszt adott, amire az utasok neki estek, 
borzalmasan megverték, sőt megakartak 
lincselni. A vérző, jajgató embert a va-
súti személyzet szabadította ki a felbő-
szült utasok kezéből. A csendőrségen 
Vad János jajgatvi erősítette, hogy őt 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPfl, 

TENGERIbflRfl 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fchér-

SÜTEttÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
iNpró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér slb. n^gtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
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félreértették, mert ő sajnálja trónörököst 
aki Kin adott okot a bántalmazásra.^ 
a visszavonulása persze akkor már nern 
sokat segített rajta, mert a kék foltokat 
sebektf és pofonokat nem vette le róla 
semmitéle földi hatalom. 

— Holttest 2 t iszában. Szeged alatt eoY 

férfi holttestét vetette ki a Tisza, a 
rendőrorvos véleménye szerint három, 
négv napja lehetett a vízben. Fején 
puha feketekalap volt, amelyre fekete 
bolyhos kendő volt kötve olyan módon, 
hogy az áll alatt elvezetve a nyakszirú 
hez zsineggel volt odaerősítve. Azt hi-
szik, hogy a halott azonos egy kiskun-
halasi földniivessel, aki napokkal ezelőtt 
azzal tűnt el, hogy öngyilkossá lesz. 

— Híres veodég«k Szentesen. Ma vasárnap 
nevezetes vendégei lesznek Szentes vá-
ros műpártoló közönségének, akik ter-
mészetes alakjaikkal mutatkoznak be 
ma délután 4, fél 7 és este 9 órakor 
a Tudományos mozgószinhá/ban : Kabók 
Győző (Göre Gábor) Csiazer Kálmáu: 
(l)urbints sógor) Hajnal György hírlap-
író : (Kálsa cigány) Ez a bárom közked-
velt eredeti alaknak ide érkezése óriási 
szenzációt keltett, mert a jegyeket mind 
három előadásra sokat váltottak meg 
tegnap is előre ( ö. m. a. f.) Göre Gábor 
biró úr pedig nem lépne ki a színpadra 
(a vásznon) ha kevesen néznék meg őtet. 
— Pedig jó emléket akar a szentesi kö-
zönségtől, azt: hogy itt is pártolják ám 
a művészelet. 

— Tánctanfolyam megnyitás. Hubert János 
közkedvelt tánctanar — ma vasárnap, f. 
hó 5-én kezdi meg tánctanfolyamát a 
református kör dísztermében. Beiratkozni 
ugyanott lehet ma délután 3 órától 5 
óráig. — Tavalyi tanítása alkalmakor 
anynyira megnyerte a közönség párt-
fogását és támogatását egyes családok 
részéró.J hogy az idén is tart nálunk tánc-
tanfolyamot Tandij kezdőknek 10 kor. Is-
métlőknek 12 korona. Zenedij nincs. 

— A lefejezett csecsemő. Hanuszka Zsu-
zsanna csomádi földmives-asszony a mult 
év május 10-én törvénytelen gyermeknek 
adott életet. Hogy szégyenét eltitkolja,az 
újszülött gyermeknek fejét sarlóval levágta 
s a megcsokitott törzset a szomszéd ud-
varán ásta el. A rémes esetre csak akkor 
jöttek rá, mikor a kutyák az elásott holt-
testet kikaparták. A csendőrség nyomban 
letartóztatta Hanuszka Zsuzsannát, aki vál-
tig tagadta bűnösségét s azt, hogy a gyer-
meket ő szülte. A törvényszéki orvosok 
véleménye alapján a pestvidéki ügyészség 
gyermekülés büntette miatt emelt vádat. Csü-
törtökön tárgyalta ezt az ügyet a pestvidé-
ki törvényszék és Hanuszka Zsuzsannát az 
enyhitő körülmények figyelembevételével 
hat havi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős, 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jól, olcsóu 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. katb. iskola 
épülel) ki a legnagyobb gondot fordit 
arra, hogy a nála vásárló közönség lel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelczo lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

— Jók közül vegyük a legjobbat. Az arató, 
fűkaszáló és gyüjtógépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
Ivós,* hengere csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlom a legjobbnak és igya 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-
kör-ekék) mindennemű lalajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható (iazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szenles, I-
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„'Asbest cementpala (a legjobb le-
lefedő) fedések jutányosán vállaltainak. 

— A gyújtogató harminchárom bűntársa. Szer-
dán esle hirdette ki a szegedi törvény-
szék Sütő József níigyb.iiihcgyesi uradalmi 
csös2 és harminchárom bűntársa lopási 
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bönperében az ítéletet. Sütő tudvalevőleg 
felgyújtotta Halász Antal dohánypajtáit 
hogy a hiányzó dohány mennyiségét ne 
tudják megállapítani. A csősz ugyanis 
Nagy Flórián dohánykertész segítségével 
évekenát lopkodt a gazdáját, a lopott hol-
mit pedig eladogatta a falubeli és kör-
nyékbeli embereknek. A szerdai tárgyalá-
son az ügyész hét vádlott ellen elejtette 
a vádat. A bíróság Sütőt, aki a gyujto-
gatásért már előbb ötesztendei fegyházat 
kapóit, folytatólagosan elkövetett lopáso-
kért kétesztendei fegyházra, Nagy Hón-
án! pedig egyévi börtönre ítélte. Az or-
gazdák egy hónaptól egy évig terjedő 
fogházat kaptak büntetésként. 

Rablótámadás 
az országúton. 

Birhar vármegyében, ugy látszik, 
nem valami jó lábon áll a közbiztonság. 
Alig néháuy hete, hogy a dobresti er-
dőben rálőttek Smolka Mihály pénztá-
rosra, aki a heti fizetést vitte a munká-
soknak, ma újra rablótámadásról érkezik 
hir, amely ezúttal a tenkei országúton 
történt. 

Köteles Bálint gazdaember a fiával 
és két rokonával ökrös szekéren haladt 
a tenkei országúton Kényelmesen bal-
lagtak az állalok és a szekéren ülők rá-
érlek beszélgetni. Egy kanyarulatnál 
hirlelen három álarcos ember toppant 
a szekér elé és mielőtt a gazda föl-
ocsudhatolt volna meglepetéséből, mái-
homlokának szegeződött egy revolver 
fényes csöve. Két rabló megállította az 
ökröket, a revolvert tartó álarcos pedig 
egészen közel lépelt a szekérhez és har-
sány hangon rivalta az obligát: 

— Pénzt vagy életet! 
Köteles Bálint, akinél tényleg na-

gyobb összeg volt, már a lajbijába nyúlt, 
amikor a kocsiban ülő fia elkialtotta 
magát: 

— Baltára ! 
A hangra a revolveres bandita a 

fiu felé fordult és ez a pillanat elegendő 
volt, hogy Koleles visszanyerje a lélek-
jelenlétét és leugorjék a kocsiról. Ugyan-
abban a pillanatban kikapta a szekeré-
ből a baltáját és a revolveres rablóra 
vetette magát. A két rokon is ásót ra-
gadott és olt termett Köleles mellett. A 
fegyvertelen rablók a nem várt ellenál-
lásra cserbenhagyták revolveres társu 
kat és nekirugaszkodtak a mezőnek. 
Most már mind a hárman a revolveres 
rabló ellen fordultak, de nem tudták 
megközelíteni, mert ez a fegyverét lö-
vésre készen maga elé tartotta és foly 
tonos fenyegetések közt hátrált. Az or-
szágút mentén elhúzódó árkot elérve, 
hirtelen megfordult, átszökött az árkon 
és elrohant. Kőtelesék üldözni akarlák, 
de abban a pillanatban felbukott az 
árokból hat marcona cigány és ráve-
tette magát a gazdára és társaira. Vad 
verekedés tamadt. A cigányoknál sze-
rencsére nem volt se fegyver se bot és 
így puszta kézzel hatan is bajosan bol-
dogultak a fejszével és ásókkal véde-
kezőkkel szemben. A helyzet azonban 
igy is fölötte kritikus voll. Vad szit-
kok röpködtek és a cigányok mar-mar 
belejzoritották Köteles Bálintot az árokba 
amikor megint csak a fiúnak támadt 
mentő ötlete. Észrevette, hogy a tenkei 

országúton vásárosok közelednek, ott 
hagyta tehát a viaskodókat és a köze-
ledő szekerek elé rohant. Kiáltásaira 
figyelmesek leltek a vásárosok és vág-
tatva siettek a szorongatottak segítsé-
gére. Ezt azonban nem várta be a ci-
gáuycsapat, hanem eltűnt a közeli aká-
cosban Köteles Bálint azonnal értesítette 
a csendőröket akik nyomban a cigányok 
üldözésére indultak. Néhány óra alatt 
behajtották a környék összes cigányait, 
de ezek mind alibit igazoltak. A csend-
őrök kénytelenek voltak őket elbocsá-
tani, mert az elfogotlak közt Kötelesek 
sem ismerték föl a támadóikat. Miután 
az útonállás azon a környéken minden-
napos, a csendőrség nagy erélylyel fo-
gott a további nyomozáshoz. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Kiadó föld és lahás. 
Varga Beniáminné lapistói 48 hold tanya-
földje szeptember 29-től kiadó. — 1. ker. 
Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 
szobás lakás mellékhelyiségekkel, ártézi 
kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó, 
értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

Eladó férfiruha szövetek. 
IV. kerület, Sáfrány Mihály-utca 52. szám 
alall a legújabb divatú férfiöltönyökhöz 
való szövetek vannak olcsó áron eladók. 
Ugyanolt egy f. ; ftszabó varrógép eladó. 

Pályázati hirdetmény. 
A Szentes város állal fentartott 

iparostanonciskolánál a megbízás lejárta 
folytán 5 közismereti, I rajz la ni tói és az 
igazgatói állás megüresedvén, ezen ál-
lásokra pályásától hirdetek. 

A pályázati kérvények kellőleg 
felszerelve — hozzám 1914 julius hó 20 án 
délután 5 óráig nyújtandók be, a később 
érkező kérvények figyelembe nem vétet-
nek. 

Szentes, 1911 julius hó 4. 

Budai} János 
ip. tan. biz. elnök. 

Szeétes város rendőrkapitáuyságától. 

3355.-Kap 1914. sz. 

Hirdetmény. 
A napokmulva általánosságban me-

kezdődendő aratásra tekintetlel figyel-
meztetem a vasul vonal mentén levő hir-
tokok tulajdonosait, hogy learatott ter-
ményeiket a vasútvonaltól 100 méteren 
tul helyezzék el, mert a mozdonyszikra 
gyújtó ereje 95 méter távolságig érvénye-
sül, s a vasulüzleli rendtartás érteiméhen 
ha ezen óvintézkedéseket a birtokosok 
nem tartják meg, kár esetén az állam-
vasutaktól semminemű kártérítést nem 
kövelelhetnek. 

Szentes, 1914 évi julius hó 4 én. 

Zilahy 
r -kapitány* 

Szentes város polgármesterétől. 

84—kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

84—1914 sz. határozata folytán közhirré 
teszem, hogv Szentes város tulajdonát 
képező Nagvmágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1486 ka-
tasztrális hold szántó föld 

1914 október 1-töl 6 évre haszon-
bérbe fog kiadatni 

A haszoubérbeadásra 1914 évi jú-
lius hó 3, 7, 10, 14. 17, 21, 24, 28, és 
31-én miuden kedden és pénteken dél-
előtt 9 órától, délután 4 óráig a józsef-
szállási központi majorban nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

A haszonbérbe ki nem adott terű-
let pedig 1914 október l-lől 3 évre fe-
les munkálatra lesz kiadva. 

A feles munkálatra az árverés ideje 
alatt előjegyzés tehető és július hó 26-tól 
31 ig alku köthető. 

Tudomására hozom a haszonbé-
relni szándékozóknak, hogy a birtokból 
nyilvános árverésen kívül a gazdasági 
tanácsnokkal kötendő egyezség útján is 
lehet haszonbérelni. 

I gy az árverésen, mint az egyes-
ség utján történt haszonbérbevétel al-
kalmával bérbevett terület katasztrális 
holdja után 5 korona bánatpénz teendő 
a gazdasági tanacsnok kezéhez. 

A haszonbérletre vonatkozó rész-
letes feltételek julius hó 2-től 31-ig kedd 
és péntek kivételével minden nap meg-
tudhatók a gazdasági lanácsnoki hiva-
talban, ugyan itt és ugyan ezen idő alatt 
árverésen kívüli egyesség is köthető. 

Szenles város képviselőtestülete 
fentartolta magának a bérbeadás ered-
ménye feletti szabad döntés jogát. 

Szentes, 1914 évi julius hó 1-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

3786-1914 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. 

„SAVOY-SZALLODA" BUDAPEST, 
Vili., József-körút. 16 sz im . 

Modern szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és melegvíz minden s z o b i b a n , l i ft ejjel n ippal. - Rendű 

a S Z I D O R személves vezetése alatt Egy ágyas szobák 3 > r o n á t ó l , két ágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás 

^ *« k i w n l n á l á s u l - A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett pensió-

r ^ d s z e r , napi ellátás 4 koronáért. - Napi háromszori etkezes. - Havi szobák 9 0 koronáért. « H W » 
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TUDOMÁNYOS M0ZGÚSZ1NHÁ 7 
^¿JlíaorFerencz-utca 3, szám. \mmmm 

I Vasárnap, 1914 julius hó 5-én, 
délután 4 és fél 7 órakor mér-
sékelt, este fél 9 órakor ren-
des helyárak mellett kerUl be-

mutatásra : * 

I I M Á S O D I K E R E S Z T É S . Ü 

GÖRE GÁBOR, DURBINTS SÓGOR, 
KATSA CIGÁNY 

PESTI KALANDOZÁSAI 
I | I H ü s o r : j _ H 
1. szerelmes nagybácsi, vígjáték. 
2-5. >Gore Gábor, Durbínts sogor és Kátsa 

cigány« világszenzációs vigj. 4 f. 
6. A házasság örömei, bohózat. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 80 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 
kor. KIspáholy 2 ' ő r . 4 0 f . Díszpáholy 
10 személyre 8 koi Gyermekjegy 10 fillér. 

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

berendezések, gyermékágyak, gverniek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok rézkarnisok, ablak, roleiare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készitő 

ARADON. 

bádogos tanulónak felvétetik 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sájerman Béla 
hádogós mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. : ; 

M m b é r b e kiadó föld. 
Dónáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kuliul kiadó. - EselIcg 12 hold 
51 . J f . , 16 Ugvszinlén a kenyérgyár 

i . . 1 »««" 2. számú ház el 
adó. Értekezhetni N é m e t h Lajosnév.il 
a fenti házszám aluli. i fi 

Nyimatnit Vajda B. 

A ^ f a l í m u n k á l n i . 
Biró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán lelek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,ugyminl: gyalog járdák, konyhák, 
folyosók sih. aszfaltozását a 

l<*£ol<*Noh)» iirak melleit 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

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

Délutáni helyárak 
Díszpáholy 10 személyre 6 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kispahoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f l l l , Tamlasszék 6 0 ííll. Első 
hely 4 0 f i n . Második heiy 3 0 fü l . H a r -
madik hely 20 f ü l . Tizéven alól i g>ermek- . 
nek állójegy 10 fil lér. | 

Olcsó! B^ Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

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

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékeltebb dij mellett eszközlöm. 

C? Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

« ifj. FAZEKAS ANTAL 
pj} Bankkölcsön irodája. 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. 

k O I i L A I I I T -

IS I I I S I a K K W a 
ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, vihnrbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél lemez, jelenkor l e g j o b b tet í fedél lemeze, 
V É G T E L E N Ü L T A R T Ó S 

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

Szentesen kapható : 

SUGÁR és VARGA 
építésű vállalkozóknál. 

EP1TTETOK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. U J 
E P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyúltok. - Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-

4 menj. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. « Tisztelettel: 

F E J E S K Á R O L Y 
ker. Stammer S . -utcza 20. ácsmester . 

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban 
Utóda villanyé.őre WendM. l t könyvnyomdájába., Szentese 




