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Előfizetési ¿rak : 

Vidéken: egész ev»re 6 K 
félévre 3 K negyedévre í \? 0 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ief. bérház), ide iutézendők a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Á t a l a K u l á s . 
Lehetetlen észre nem venni, 

hogy milyen nagy átalakulás megy 
végbe lassanként világszerte. Lehe-
tetlen nem érezni ennek a nagy át-
alakulásnak külső és belső jelen-
ségeit, hatásait. Es bár az idők vál-
tozásával az emberek megváltozása 
vezredes törvény, természetszerű 
jelenség, ezt a mai nagy átalaku-
lást mégis alig lehet megérteni, illetve 
helyesen magyarázni, mert minden 
megíigyeló más és más szempon-
tokból teszi vizsgálata tárgyává a 
dolgokat és épen azért egészen más 
és más következtetéseket hoz ki 
az egyazonos dolgokból. 

A mostani századot s a mult 
század utolsó éveit mindennek lehet 
tekinteni, csak épen a nagy eszmék 
küzdelme korának nem. Egy olyan 
általános érvényű igazság ez, amely-
nek taglalásába bele menni a leg-
teljesebb feleslegesség. Mintha év-
századokkal fordult volna vissza a 
Világ: erkölcsökben, eszmékben, 
célokban a nagy átalakulás e mos-
tani folyamatában határozott visz-
szaesést találunk s erósebb jogának 
érvényesülése talán ma még telje-
sebb, mint valaha volt. 

Furcsa, hogy igy van, ámde az 
nem változtat semmit a dolgokon, 

A kenyér, az anyagi érvénye-
sülés, a hatalmi kérdés korszakát 
éljük s a társadalmi berendezkedés 
e szerint alakul. Aki eszményekért 
hevül — nézzük meg figyelmesen 
— eszményeinek fundamentumát 
mire épiti? Minden eszme és min-
den gondolat, amely a világon ural-
kodik, amely a felkapott jelszavak-
ban visszhangzik, mind hozzá simul 
a létfentartás nehéz gondjaihoz s 
ha egészen természetes emberi do-
lognak véljük és hirdetjük azt, hogy 
önmagunk, családunk és fajunk iránti 
kötelesség a jobblétre való törek-
vés, talán bele tudunk világítani a 
nagy társadalmi átalakulás titkaiba, 
egy homályos derengést tudunk 
belevinni sok doiogba, ami megért-
hetetlennek tetszik, mégis követ-
kezetesen csak arra az eredményre 
kell jutnunk, hogy az emberiség 
örök átka a jobblétért való tüleke-
dés, mert végeredményben épen 
ezek a harcok és küzdelmek idéz-
nek elő anyagi visszaesést és a sors 
elrontását. * 

A nagy társadalmi átalakulás, 
ez a világ probléma, mert végső 

eredményit egyelőre nem lehet 
kiszámffani, társadalmi osztályokat 
teremtett meg és törült el. Az az 
óriási ellentét, amely az elnyomott 
köznép milliói és a várkastélyok 
dúsgazdag, főnemes birtokosainak 
alig néhány százra tehető csoportja 
között, fönállott, ma a históriáé 
már. Es amikor az egyenlőség jel-
szava a multté tette ezt az ellen-
tétet a társadalom életében a foly-
tonosságot megállította, kizökken-
tette, más útra terelte. Ha azt mond-
juk mégis, hogy a társadalmi osz-
tályok régi nemei meg vannak ma 
is, rettentő tévedésbe jutunk, mert 
voltaképen a születés bár több mó-
dot ad és megkönnyebiti az érvé-
nyesülést, mégis az ellentétek tár-
sadalmi szempontokból nem itt 
állanak fönn: a régi köznépet a 
régi hatalmas urakat a nagy tusa-
dalmi átalakulás teljesen eltörülte. 

A társadalmi berendezkedés 
alapja voltaképen az egyenlőség, 
respektive az egyenjogúság. Nos és 
épen az a lényeg, hogy a társada-
lom uj berendezkedése az egyenlő-
ség alapelvén a legmesszebb menő 
egyenetlenségeket eredményezte, 
mert az egyéni érvényesülhetés az 
általánosságra terjedt ki és az érvé-
nyesülés teremtette meg a kenyér-
kérdés, a létkérdés nagy harcaiban 
azokat az osztályokat, amelyek ma 
vannak és amelyeket nagyobb és 
mélyebb ellentét választ el egy-
mástól, mint a régi világ két osz-
tályát. 

És az átalakulási folyamat nem 
áll meg. Ma ugyanazt látjuk, amit 
ismerünk már a históriából. Azt 
látjuk, hogy az ellentétes erők sza-
kadatlanul folyó nagy küzdelmében 
az osztályérdekek tüze heviti a tár-
sadalmat s ha a végeláthatatlan 
küzdelembe bele tekintünk, mint a 
legkétségbevonhatatlanabb valószí-
nűséget kell előre sejtenünk azt, 
hogy a társadalmi átalakulás ujabb 
határmesgyéjét az fogja jelenteni, 
amikor ismét osztályok születnek 
és osztályok semmisülnek meg. 

Változó idők megváltozott vi-
szonyokat teremtenek. Es a válto-
zás folyamatában megállás nincs, 
mort nem lehet. Uj eredmények uj 
célokra visznek. Minden ujabb cél 
ujabb küzdelmet jelent. Minden küz-
delemnek vannak győztesei és le-
győzöttjei s minden küzdelem vége 
egy uj alakulás. 

Á ma közdelmeinek alapja a 
kenyérkérdés volt. Világot rendítő 
harcokat eredményeztek ezek a küz-

delmek s most azt tapasztaljuk, 
hogy ez a küzdelem erejéből, hevé-
ből veszített. Nem azért, mert talán 
a boldogság aranyideje szakadt a 
világra. A legkevésbbé sem . . . Ta-
lán már ez a körülmény jelenti a 
mai társadalmi rendszerben beálló 
ujabb átalakulási íolyamat kez-
detét... 

Ezt azonban nem tudja, mert 
nem tudhatja senki, 

A vármegye részvéte. 
Ferenc Ferdinánd trónörökös 

és neje halála fölött érzett mély-
séges részvétének tegnap adott ki-
fejezést rendkívüli közgyűlésén 
Csongrád vármegye törvényható-
sági bizottsága. 

A közgyűlést dr. Cicalricis 
Lajos főispán nyitotta meg és ke-
gyeletes hangon igen szép beszéd-
ben emlékezett meg a kötelessége 
teljesítése közben meggvilkolt trón-
örökösről és nejéről, aki férje olda-
lán halt meg. 

A vármegye törvényhatósági 
bizottsága egyhangú határozattal 
kimondotta, hogy a trónörökös 
halála felett érzett mély fájdalmát 
ó felsége előtt föliratban tolmá-
csolja s a trónörökös emlékezetét 
a vármegye jegyzőkönyvében meg-
örökíti. 

A Magyarországi Munkások 

módoiitolta alapszabályait, a belügy-

minisztérium, az igazságügyi és keres-

kedelemügyi minisztériumok előzetes 

hozzájárulása után jóváhagyta. Ezt az 

alapszabályt az egylet közpouti választ-

mánya vasárnap léptette éleibe. Az alap-

szabályok szerint szervezeU választott 

bíróság dr. Borsitzky Imre kir. Ítélőtáblai 

biró és dr. Kramolin Ernő, törvényszéki 

bíró, a munkásbizlositási választott bíró-

ság elnöke vezetése alatt működését 

azonnal megkezdette. A választott bíró-

ságnak az egylet József-utca 23. sz. szék-

házában működő jegyzői irodájában, a 

tagoknak esetleges szóbeli panaszai is 

minden héttőn délután 4—6 óra között 

jegyzőkönyvileg felvétetnek. Az alapsza-

bályoknak a korhatárra és az illeték-

emelésre vonatkozó rendelkezései azon-

ban csak 1914 augusztus 2-ikától kezdve 

lesznek megvalósítva; ettől a naptól 
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kezdve az összes tagok az eddiginél heti 
tiz fillérrel magasabb tagsági dijat, vagyis 
30, 34: illetve 40 fillér tagdijat fizetnek 
hetenklnt. Az újonnan belépő tagoknak 
olyan korhatár van megállapítva, hogy 
akik 40 éves életkorukig lépnek be, azok 
a 12, 14, illetve 17 korona teljes nyug-
dijösszeg 70 százalékát kapják (évi 1 
százalékos emelkedéssel) tiz évi tagsági 
idő eltelte után'bekövelkező rokkantságuk 
esetén : ellenben, akik a 40 korhatár be-
töltése után lépnek az egylelbe, azok 
40 százalékos rokkantsegélyt kapuak 
(évi 2 százalékos emelkedéssel). Az ál-
lami, közhatósági és közüzemű alkal-
mazottak, akik alkalmazóiktól rendszeres 
nyugdijra tarthatnak igényt: csupán 15 
éves korukig vétetnek föl. Az egylet évi 
iizezer korona állami támogatásban ré-
szesül s jelenleg 197 ezer rendes fizető 
tagja, 545 fiókpénztára és 12,050.000 
korona vagyona van, 1903 óta mosta-
náig 1,120.000 koronát fizetett ki 2984 
rokkant tag, 689 árva és számos özvegy 
segítségére. 

OlvasóinKhoz. 
Értesítjük lapunk tisztelt olvasó-

közönségét, hogy az e hó 1-ével kez-
dődött új negyedév alkalmából a kö-
zönség méltányos támogatása arra in-
dított bennünket, hogy lapunk előfize-
tési diját az eddigi 8 koronáról 4 koro-
nára szállítottuk le. Ehez képest az elő-
fizetési dijak lesznek: 

Egész évre 4 K. -
Félévre 2 K. — 

Negyedévre ... I K. — 

Vidéken pedig: 
Egész évre — 6 K. — 

Félévre 3 K, -
Negyedévre I K. 50 

Az egyes példányok ára ezentúl 
is 2 fillér. 

Tisztelettel: 

A kiadóhivatal. 

HÍREK 
Szentes, 1914. julius hó 8. 

- A szegedi kir. ítélőtábla u) elnöke. Meny-
nyey László, budapesti táblai tanácsel-
nök, kit most neveztek ki a szegedi kir. 
Ítélőtábla elnökévé, kedden már le is tette 
a plenáris ülésen hivatalos esküjét és 
azonnal el is foglalta uj hivatalát. 

— Száll ítás a hadsereg részére. A kecske-
méti cs. és kir. katonai közélelmezési 
bizottság búzaliszt, búzadara, fehér bab, 
borsó, lencse, szilvaiz, mák, tarhonya, 
só, cukor, kávé, fahaj, bors, paprika, 
kömény, árpagyöngy, rizs, Frank kávé, 
ecet, disznózsír, szalonna, burgonya, 
hagyma, zöldség, káposzta, kelkáposzta, 
tök, tej, turó, tejfel, tea, rum és sajt-
szükségletének az 1914 évi október 31-ig 
terjedő idő alatt leendő fedezhetése cél-
jából árlejtést irt ki. Az ajánlati tárgya-
lás 1914 szeptember 21-én Kecskeméten 
fog megtartatni. Az árlejtés részletei 
iránt érdeklődőknek a szegedi kereske-
delem és iparkamara nyújt felvilágosítást 

54 :ném 

— Az Alföld és a népművészet. Malonyay 
Dezső, fővárosi iró, A Magyar Nep Mű-
vészete cím alatt nagy munkál ír, mely-
nek ötödik kötete nemsokára elhagyja 
a sajtót, i A szerző hatodik kötelet az 
Alföld népművészetének szenteli Arra 
kéri lapfnk olvasóit, hogy a nagy és 
szép föladat megvalósításában támogas-
sák. Hívja föl mindenki figyelmét a köz-
ségben található népművészeti alkotá-
sokra. Hol van szép viselet, a női hím-
zéseknek, a szép szíírvisefctnek hol vam 
divatja? A templomban hol vannak ma-
gyaros építészeti részek, magyaros" fest-
mények, bútorok. Az épületek* 1 hol, 
hogyan készilik, müven a ' utorzat a 
házban s mi minden népművészeti kin-
csek hevernek szerleszé». A \emetői fej 
fákon mikép nyilvánul meg a nép ínfi-
vészkedése. A szerző hálával fogad raj-
zokat, a népéletre vonatkozó fényképe-
ket, vagy bármily kis adatot. Cinie 
Ferenc József rakpart 15. Az iró kéré-
sét melegen ajánljuk mindenki figyel-
mébe. Hassunk oda, hogy népművésze-
tünk a kötetben minél méltóbban legyen 
képviselve. 

— Elevenen a vonat alatt. Tegnapelőtt 
délután a Szegedről érkező gyorsvonat-
ról Cegléd és Pilis között leugrott egy 
szőkehajú fialal leány és n lokomotív 
és valamennyi vasúti kocsi keresztül Til-
tott rajta. A leánynak azonban semmi 
baja nem történt, mert éppen a sínek 
közé zuhant, ahol a kerekek nem érin-
tették. Mikor a vonat kalauza észrevette 
az öngyilkos kísérletet, nyomkan meg-
állíttatta a vonatot. A leányt egy orvos 
téritette eszmélethez, azután megállapi 
tották róla, hogy Pataki Zsófi! ak hív-
ják, huszonhárom éves, a szülei Tatán 
laknak, ő Szapáry István gróféknál volt 
most szobaleány, de kitették onnan. 
Szégyenében akart meghalni. A vonaton 
utazott Gegus Gusztáv v. b. t. t. és Ger-
liczy Félix báró müncheni követségi tit-
kár, akik gyűjtést indítottak a szeren-
csétlen leány számára. Százhúsz korona 
gyűlt össze. Budapesten a mentők vár-
ták a leányt, akiknek azonban nem volt 1 

szüksége különösebb ápolásra. 

— Debrecenből Parisba. Szína Sándor ! 
mechanikus fogadott, hogy ő negyvenhat 
nap alatt Debrecenből Parisba e.> onnan ; 
visszautazik biciklin. Tervének megva- j 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPfl, 
TENGERibflRfl 

ÁRPfibfiRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

Hf lZIKEN YÉK 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, Köményes 
r>pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb, tt^gtekint-
hetö és kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris- ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV.-TÁRS. 

lósi/ását, hogy bevaltsa tegnapelőtt n a n v 
közönség el<óH indult el a 13*400 kiló. 
méteres umt. - Naponkint 250-270 
kilométert kell nyeregbe ülni és lábával 
kalinpáM. — ü z t aligha nyeri Ille(, 
Szína öándor. 

I — Beísg tűzoltó. Szentes városnál al-
kaljnázásban álló tűzoltó és fecskendő 
kezelő: Érsek Antal súlyos asztma be-
t^gséglk) eseti, így szolgálatát teljesíteni 
ezido szeriül nem tudja. Zilahy rend-
őrkapitány Mikus Ignácz önkéntes tűz-
oltót alkalmazta 3 korona napi dij mellett. 

— Zona ügylátszik a Szentesi Tudo-
mányos Mozgoszinház igazgatósága állán 
dóan akar kedveskedni Szentes város 
közönségének. — Ma is több kitűnő 
darabol mulat be zóna helyárakkal. — 
A mai műsor a következő: Duna Grein-
tói Melkig, remek természetes látványos-
ság. Costelló utazása a föld körül, víg-
játék. »Pénz és sziv«, társadalmi szinmű 
2 felvonásban. Polidor mint órás, humoros 
A műlovarnő« dráma 2 felvonásban. 

Gyula revolvert vásárol, humoros. — Leg-
közelebb »A kék egét * cimű vígjáték 
kerül bemutatásra, amelyre jegyek már 
most válthatók előre. 

Széttépték a menyasszonya oroszlánjai, 
Chikagóban történt minap az a rémség' 
hogy Madonna Adgie Castilló cirkusz-' 
tulajdonosnő vőlegényét szétszaggattuk 
és megették a cirkusz oroszlánjai, a 
vőlegényt Emerson 1). Dietrichnek hív-
ták, s minden fogy vernéikül, csupán egy 
seprőnyélel a kezében bement a ket-
recbe, amelyben hat oroszlán volt. Mc. 
Mord, az állatok őre figyelmeztette az 
elszánt embert, hogy nem jó vége lesz 
a vallalkozásáuak, jó lesz villát vinni 
magával, az azonban rá sem hederitelt, 
Azt mondt'», hogy az oroszlánok még 
porozással is szelidre verhetők. Mikor 
beléoc.l a ketrecbe, az egyik oroszlán,/! 
Teddy, jatszani akart vele, de Dietritfli 
rendre utasította. Négy oroszlán enre] 
gyanúsan morogni kezdett, Teddy pétiig 
egy óvatlan pillanatban a hátára ugrcjlt 
A többi négy oroszlán most neki tlá-
maiit s boi/.uunasun marcangolni kezfd-
lék. Dietrich időnkint kiszabadult kar-
maik kózííl s halálfélelemtől reszketve 
kiaball, hogy adják be neki a villát. A 
legöregebb oroszlán, a mely nőstény 
volt, a kölykök és Dietrich közé vetette 
magát, megakarván védelmezni az állat-
szeiidilőt, de a vérszagtól feldühödi 
oroszlánok a nőstényt ellökték, újra 
Dielrichre vetették magukat s nemcsak 
marcangolták, de már falni is kezdték 
Mire segítség érkezett, az állatszelidiló 
már kiszenvedett s holttestét csak úgy 
tudlak kampóval kihúzni a ketrecből és 
kábítószert fecskendeztek az oroszlá-
nokra. 

Pálinkától akart meghalni. Simon Ist-
vánné 47 éves szegedi rsszony tegnap 
kiállóit a háza udvarára és kezében egy 
nagy kétliteres palackot szorongatva, 
átszólt a szomszédoknak: — No most 
meghalok! és ezzel kihajtotta palack 
tartalmát. A palackban két liter meggy 
pálinka volt. Az asszonyt könnyebb sé-
rüléseivel a kórházba szállították. 

— Jók közül vegyük a legjobbat. Az arató, 

fűkaszáló és gyiijtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós," hengere csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlóm a legjobbnak és így a 

legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-
kör-ekék) mindennemű lalajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitüno 
minőségben, jutányos áron kapható Oazd 
Gépi. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, •• 
Bocskay-utca 1 sz. -- Ugyanott *Tcre-
nol,. Asbest cementpala (a legjobb le-
lefrdő) fedések jutányosán vállallnlnnK. 

- Aki súlyt helyez arra. h o g y j ó l , o M « 
őzé ken yen legyen kiszolgálva és előzé 

resse fel bizalommal 
és könyvkereskedését (róm. 

.szabó IJéln P^P'f" 
katb. iskola 

épül el) ki a legnagyobb gondol fordít 
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arra, hogy a nála vásárló közönség lel- ! 
jes megelégedéséi kiérdemelje. Nagy vá-
laszték Ízléses képeslevelező lapok, le- ' 
vél papírok diszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

Szabad-e a 
hazárdjátékot leleplezni. 

Eugloner Béla szegedi Balatonká- | 

véházában napról-napra hazárdjátékos 

kompániát csíptek el a detektívek. Ter- 1 

mészetesen följelentették a vendégekkel 

együtt a kávést is, aki azonban mindig 

elkerülte a büntetést. 

Rehorovszky Jenő hírlapíró lapja- j 

ban leleplezte ezeket az üzelmeket és \ 

megírta Engloner kávésról azt is, hogy 

a rendőrség már többször vonta őt fe-

lelősségre tiltott szerencsejáték által el-

követett kihágás cimén, többször is volt 

már elkövetett kihágás címén, többször 

is vqII már emiatt büntetve és most is 

eljárás folyik ellene. E kitételek miatt a 

kávés rágalmazás miatt sajtópert indított 

Rehorovszky ellen. A sajtóper főtárgva-

lásán kiderült, hogy a panaszos kávés 

hazárdjátékért tényleg nem volt büntetve, 

másfajta kihágásokért azonban, aminő 

pl a záróra be nem tartása, igen sokszor. 

A törvényszék azon a cimen, hogy 

az újságíró közérdekből cselekszik, ha a 

hazárdjátékosokat leleplezi, fölmentette 

Rehorovszkyt. A kávés fölebbezése foly-

tán a szégedi tábla és most a Curia is 

helybenhagyta a fölmentő ítéletet. Érde-

kes a Curia Ítéletének indokolása, amely 

kimondja, hogy az egyszerű kihágásért 

elitélt ember is büntetett előéletű. 

— A semmiségi panasz alaptalan 

mondja a Curia — mert a főmagánvádló 

előéletére vonatkozó állítás csak akkor 

képezhetne rágalmazást, ha ez az állítás 

nem állana összefüggésben a sajtóköz-

lemények többi lényeges részeivel, amely 

kétségtelenül valónak bizonyult és ha a 

főmagánvádló egyáltalában büntetlen 

előéletű volna. Ez azonban nem áll, 

mert a sajtóközleménynek összefüggé-

séből kivehető, hogy a cikkben nem 

annyira az a lényeges, vajon a főma-

gánvádló szerencsejáték miatt meg volt 

már büntetve, hanem az, hogy az üzle-

tében tiltott szerencsejátékot játszottak, 

ami való. Továbbá azért is alaptalan a 

semmiségi panasz, mert a főmagánvádló 

nem ugyan szerencsejáték miatt, de egyéb 

rendőri kihágás miatt már többször bün-

tetve volt és egy esetben tényleg vád 

alatt is állott szerencsejáték által elkö-

vetett kihágás miatt. Vádlott tehát csak 

a büntetés alapjául szolgáló kihágás meg-

jelöléséoen tévedett, de egyébként a bün-

tetőit előéletre vonatkozó állítása nem 

volt valótlan. 

Anyakönyvi kivonat 
1914 junius 28 tói julius 5-ig 

Születtek : Magyar Pál, Pataki Mária, 
Törőcsik János, Halas'. Szabó Eszter, 
Fekete Anna, Szavadi Lajos, Tarján Ju-
liánná, Endre Juliánná, Csákó Lajos. 
Lada Juliánná. 

Eljegyzés : E lei József Vas Jusz-
tina, Horváth Gyula hókodi Etelka, Szé-
kely Lajos Csernns Lukács Etelka, Rácz 
Ferencz Tóth Rozália. 

Házasságot kötöttek: Németh Sándor 
Kérdő Jusztina. 

Elhaltak : Száméi Juliánná 73 éves, 
Kormány Anna 61 éves, Dóczi Bálint 32 
éves, Szecskó János 3 napos, Trencsik 
Juliánnó 10 napos, Dudás Szabó Sándor 
13 napos, Szabó Juliánná 61 éves. Szabó 
Mihály 58 éves, Czakó Mihály 33 éves, 
Recski Antal 48 éves, Hidas Mátyás 1 hó-
napos, Gólya Antal 7 hónapos, Molnár 
Jolán 7 hónapos, Nagy Kis István 73 éves, 
Bugner Antal 4 hónapos, Virting Eszter 
23 napos, Kátai Pál János 75 éves, Kozák 
János 91 éves, Lada Juliánná 1 napos. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Földhaszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

96—1914 számú határozata'folytán Szen-
tes város tulajdonát képező Farkas-féle 
alapítványi föld 1914 évi október 1-től 
1920 szeptember 30-ig terjedő 6 évre 1914 
évi julius hó 26-án délelőtt 9 órakor a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe 
fog adatni. A bérbeadandó föld a Szen-
tes-aradi törvényhatósági műút mellett 
Lapistó vasút állomás szomszédságában 
terül el, megfelelő gazdasági épületek-
kel, területe 30 kis hold. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdés előtt 500 korona bánatpénzt 
tartoznak letenni. 

Részletes bérleti feltételek a gazda-
sági tanácsnoki hivatalbau hivatalosórák 
alatt megtudhatók. 

Szentes, 1914 évi junius hó 29. 

Kalpagos., 

gazdasági tanácsnok. 

Szentes város polgármesterétől. 

84—kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

84—1914 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy Szentes város tulajdonát 
képező Nagymágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 148G ka-
tasztrális hold szántó föld 

1914 október 1-től 6 évre haszon-

bérbe fog kiadatni. 

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

A haszonbérbe ki nem adott terű-
let pedig 1914 október 1-től 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 kivül a gazdasági 
tanácsnokkal kötendő egyezség útján is 
lehet haszonbérelni. 

Ugy 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 tanácsnoki hiva-
talban, ugyan itt és ugyan ezen idő alalt 
árverésen kivüli egyesség is köthető. 

Szentes város képviselőtestülete 
fentartotta magának a bérbeadás ered-
ménye feletti szabad döntés jogát. 

Szentes, 1914 évi julius hó 1-én. 

Dr. MátéíTij Ferenc 
polgármester. 

özvegy Rácz Ferencznének 
a felsőpárti földje haszonbérbe k i a d ó 
Érlekezni lehet özv. Rácz Ferencé tulaj-
donossal, III. ker., Kossuth-utca 1. sz. a. 

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. 

Kiadó föld és lohás. 
Varga Beniáminné lapistói 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 kiadój 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

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

Dorogi Zsigmond SZENTESEN 
II., Bercsényi út 

l/a szám. 

kéri a i i . e. kfta«nwé|g w»lícw ¿»anion»«»! . Telefon H* »». 



SZENTESI LAP 
55 szám. 

T U D O M Á N Y O S M0ZGÓSZ1NHÁ ] 
| Nagy Ferencz-utca 3. szám, \mmm 

Csütörtök, 1914 julius hó 9-én, 
délután 6 és este fél 9 órakor 
zónahelyárak mellett kerül be-

mutatásra : 

9 mű l ova r n ő 
dráma 2 felvonásban. 

m H ű s o r : T L 
Dnna Greintól Melkig, természetes. 
Costelló utazása a föld körül, vigj. 
Pénz és SZÍV, társadalmi szinmű 2 f. 
Polidor mint órás, humoros 

10 perc szünet. 

»A nÜlOVIMÖ« dráma 2 felvonásban. 
Gyula revolvert vásárol, humoros. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő I 

Legközelebb A kék eoér 
vígjáték, mely világhódító előadásra 

a jegyeket már most előjegyezhe-

tők a háznál. 

Zóiiftlielyar. 
Támlásszék 4 0 f . , I. hely 3 0 f . , II. hely 
2 0 f . , III. hely 15 f . Nagypáholy 2 
kor. Klspáhoiy 1 kor. 60 f . Díszpáholy 
10 személyre 3 kor. ¿ 0 f Gyermekjegy 10 f. 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

diványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyük, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

t és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARA I K Á R O L Y 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sájerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogös mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. 

A s z f a l t m u n k á l n i . 
Bíró Dezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,úgymint: gyalog járdák, konyhák, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

I < » £ - < > I r s é l d E * á r n k m e l l e l ! 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készít. 

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

Olcsó! wr* Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

Haszonbérbe kiadó föld. 
Dónáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. - Esetleg 42 hold 
föld is kiadó. Úgyszintén a kenyérgyár 
mellett levő Pólya-utca 2. számú ház el-
adó. Értekezhetni N é m <• ( h Laiosnéval 
a fenti házszám alatt. i a 

Nyomatott Vajda li. 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évre 6 százalékos, 65 évre 
íjj 5 Kor. 70 fillér tőke és kamat törlesztéssel 
W együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsöji fa 
'm* bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 
ijX Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
S mérsékeltebb dij mellett eszközlöm. gg 
C? Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosilást. CTj 

* ifj. FAZEKAS ANTAL fjj 
^ Bankkölcsön irodája. ^ 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. ^ 

í ... I t « L h 4 I S I T -
UU rj 

kaucsu k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél lemez, jelenkor legjobb tetöíedéllemeze, 

V É G T K L E N Ü L T A K T () S 

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

Szentesen kapható *: 

SUGÁR és VARGA 
építés? vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. ( J J 
EPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál la latnál 
kedvező tizetési módozatot nyújtok. - Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés dí j ta lan, l e v e l e z ő l a p meghívásra 
házhoz megyek. „ T isz te let te l : 

.»i „ o, o F E J E S KÁROLT IV. ker. Stammer S. -otcza 20. ácsmester 

Igil'tltldiSfiiK 

Ulóda villanj erűre berendezel, könyvnyomdájában Szentese 




