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Előfizetési árak: 
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Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide iutézendök a lapot érdeklő mindenféU 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Ábrándok világa. 
Mikor az ember igy helyet fog 

lal az Íróasztal mellett, hogy a maga 
cikkét megírja, akárhányszor zavar-
ba jön. Nem azért, mintha téma 
nem akadna, amiről irnia lehet, a 
vagy kell, hanem azon, vajon me-
lyik téma lesz a legalkalmasabb. 
Nem is volna cikkíró, akit néha ilyen 
aggodalmak elő ne vennének, inert 
az irás is csak mesterség és még 
téma hijján is meg lehet irni egy-
egy jól, avagy kevcsbbé jól sikerült 
cikket. 

Mindezeket nem azért mondjuk 
el ezen a helyen, mert nyújtani akar-
nók a mondani valónkat, hanem azért, 
mert egészen megfelelő bevezetés 
ez azokhoz, amiket elinondandók 
vagyunk. 

Ábrándok világáról beszélünk. 
Talán mondani is fölösleges, 

hogy az ábrándok világa alatt, azt 
a gondolat világot érijük, amelyben 
mi magyarok élünk, azt a világot, 
amelyet a magunk gondolataiban 
formálunk s amelyhez olyan erősen 
bizonyos nemével a csökönyösség-
nek, ragaszkodunk és amelyért ra-
jongva tudunk lelkesedni. 

Es itt az ok, ami az aggodal-
makat kelti bennünk. 

Egy ezredévet meghaladta idő 
van a hátunk mögött. Ennek az 
ezredévet meghaladta időnek histó-
riája a sok véres esemény, a sok 
borzalmas megtörtént dolog között 
ismételten és ismételten tárja elónk-
be azt a valóságot, hogy soha még 
nemzet annyi hiába való jó remény-
séget nem táplált, mint a magyar, 
hogy a legvészesebb napok meg-
dermesztő körülményei közepett is 
tudott hinni és remélni, soha nem 
várta a rosszat, amely mindig be-
következett, de mindig bízott a jó-
nak eljövetelében, ami meg nem 
érkezett soha. 

Ebben az ábrándozások világá-
ban élt le a magyar nemzet egy 
hosszú ezredévet és mi a késői 
nemzedék valami csudálatos elfő 
gódottsággal nézünk vissza a múltba 
s bár látjuk a jelent a múlt és je-
len összevetéséből nem tudjuk ki-
olvasni a jövendőt, nem látjuk azt 
az örök igazságot, hogy a megtartó 
erők is összeroppannak s ha föl 
nem ébredünk az ábrándok világá 
ból és tiszta, világos fővel nem lát-
juk a magunk nagy nemzeti társa 
dalmi feladatainkat, 
nüuket a vihar. 

Lehetne erről a 

elsöpör ben-

kérdésről kö-

teteket irni és politikai dolgokkal 
hozni vonatkozásba a társadalomra 
háramló nagy feladatok dolgát, de 
épen ez a baj, hogy a múltban is, 
a jelenben is a politika dominál 
minden dolog felett s a legértéke-
sebb munkaerőket elvonja a ma-
gyar nemzeti társadalom, a magyar 
nemzeti állam kiépítésétől a nagy 
politika. 

Hiszen igaz, mi sem vitatko-
zunk róla, a politika olyan dolog, 
ami elválaszthatatlan a legtöbb 
kérdéstől, de a veszedelmek épen 
abból keletkeznek, hogy olyan kér-
désekben is o politika kerül hom-
loktérbe, ahol a politikának volta-
képeni vonatkozása csak annyi volna 
hogy bizonyos dolgok törvény ut-
ján érvényesüljenek 
J Ab rándok világában élünk. 

Óhajtva reméljük a jót, aggo-
dalommal irtózunk a rossztól, mert 
nem vagyunk reálisak. 

Gazdasági, társadalmi és kultu-
rális kérdések terén, ott ahol a leg-
megfeszitettebb munkát kellene ki 
fejtenünk jól felfogott nemzeti szem-
pontból, a legtartózkodóbbak va-
gyunk, olyanok, mint őseink, akik 
a világ minden kincséért sem akar-
ták fölcserélni a faekét a vaseké-
vel, rideg megátalkodottsággal néz-
zük, mint múlnak el a napok, mint 
gördülnek el fejeink felett az esz-
tendők és nem fejtjük kí azt az 
őserőt, amely bennünk szunnyado-
zik, mert érvényesülni nem enged-
jük. 

Gondoljuk el, hogy az egysé-
ges magyar társadalom, amely a 
legkisebb faluban is tényezője le-
hetne a magyar gazdasági és kultu-
rális életnek, mit valósithatna meg, 
mire lehetne képes? Gondoljuk azt 
meg, hogy ellenségeink itt élnek 
sorainkban s vakmerő elszántság-
gal emelnek kezet mindenre, ami 
magyar s féktelen önérzettel hirde-
tik a mi meggyalázásunkkal saját 
fajuk nagyságát. 

Vájjon nincsen mi bennünk 
nemzeti öntudat ? Kihamvadt talán 
a magyar nemzet lobogó tüze az 
elmúlt évezred viharaiban, avagy 
erőtleneknek érezzük magunkat arra, 
hogy a mi falaink között megvaló-
silsuk azt a gondolatot, hogy ezen 
a földön mindenki magyar? 

Elkapja a hév az embert — s 
azután méla rezignációval gondol a 
valóságra: ábrándok világában élünk. 
Nem vesszük észre, hogy az órák, 

napok, hetek, esztendők, sót évtize-
dek rohanva peregnek le az örökké-
válóság óráján. Nem vesszük észre 
hogy a magyar társadalom tehetet-» 
lenül áll szemben, osztályokra, pár-
tokra tördelten azzal a vakmerően 
terjedő és a meghatványozódott faji 
öntudatból táplálkozó nemzetiségi 
szervezetekkel, amelyek egyesilenek 
magukban gazdasági, kulturális és 
politikai téren való tevékeny mű-
ködést. 

Bizony az óra halad, a muta-
tók a 12 felé jutottak: az ébredés 
idejéhez érkeztünk meg. 

Fosa Lajos halála. 
Pósa Lajos, a hazafias gyermekvers 

költészet megteremtője, a gyermekvilág 
dédelgetett Pósa bácsija julíus 9-én, éjjel 
Bpesten egyik szanatóriumban meghalt. 

Két hete vitték be a szanatóriumba, 
mert régi vesebajához tüdőgyulladás já-
rult. Az utolsó napokban állapota válsá-
gosra fordult és az orvosok és családja 
leggondosabb ápolása sem tudta meg-
menteni. 

Meghall 64 éves korában, egy hó-
nappal azután, hogy negyven esztendős 
irói jubileumát páratlanul megkapó for-
mában ünnepelték tisztelői és mindenek-
felett egy megszámlálhatatlan sorokban 
kivonult gyermeksereg, Pósa bácsi hálás 
és megértő közönsége. 

Az elhunyt költő 1850-ben Radnótön 
született. A nyolcvanas évek elején Sze-
geden tünt föl, ahol ujságiróskodott, majd 
a színház titkára lett. Már ekkor írogatta 
gyermekverseit, de érdemes munkássá-
gának igazi terét akkor találta meg, 
amikor 24 évvel ezelőtt újonnan alapí-
tott »Az Én Újságom« című gyermeklap 
szerkesztője lett. Ez a lap kizárólag az 
ő alkotása, ő tette népszerűvé és ténye-
zőjévé a hazafias nemzeti nevelésnek. 

Gyermekverseiben mindig a hazafias 
és emberi érzés legtisztább hangjait szó-
laltatta meg, és azzal a közvetlenséggel 
és formai könnyedséggel, amely a köftő 
vágyait bűbájos zeneként észrevétlenül 
belopja a kisemberek szivébe. A gyer-
mekvilág megható szeretettel vette körül 
Pósa bácsit, aki joggal elmondhatta ma-
gáról, hogy hálásabb közönsége nem 
volt magyar költőnek, mint az, amely 
az ő költeményeinek virágos kertjében 
kergette a pillangókat. 

A kicsinyek szeretete, a felnőttek 
hálája gyönyörű ünneplésben jutóit ki-
fejezésre a költő jubileumán és a lelkes 
üdvözlő szavak után, amelyekben Bárczy 
polgármester, a Petőfi-társaság elnöke 
és az újságírók vezérei méltatták Pósa 
Lajos érdemeit, olyan taps és éljenzés 
hangzott föl a millenáris versenypályán, 
amilyent még ez a hely sem hallott. Kö-
zönségének ez a megható jzeretete üdítő 
napsugárként lebegett a költő betegágya 
körül és nekünk tisztelőinek fájdalmas 
tudni, hogy koporsójára fontuk a lábai 
elé szórt virágokat. 



Lapunkat is fűzi az elhunyt költő-
höz némi kötelék, amennyiben a nyolc-
vanas évek elején, amikor szegedi új-
ságíró volt, sok cikket helyezett el nálunk 
is, mint lapunk külső dolgozó társa. 

Az állatbiztosítás 
és a népjólét. 

Mindenki előtt ismert dolog, hogy 
a földmives ember családjáuak fenntar-
tása, javarészben szarvasmarháinak lej-, 
vaj és borjuhozamán nyugszik. Ha te-
hene, vagy tehenei elpusztulnak, utánna 
pusztul földje is. A károsult ember fele 
vagyonának vesztén többnyire búnak 
adja magát, vigaszt keres a szeszben s 
ez elmossa azt a kis gazdaságot, züllésbe 
súlyeszti gazdáját s neki sem marad 
egyebe, mint vándorbotja, amivel a ki-
vándorlási ügynökök utmutatása szerint 
neki indul a nagy víznek s a vizén tul 
Amerikának. 

Hogy a kisgazdák jószágát bizto-
síthassuk: az másként, mint községi 
szövétkezeti alapon meg nem valósitható. 
E célból tehát, lehetőleg minden köz-
ségben szövetkezetet kell alapitanunk. 
A szövetkezet már azután megalakulása 
alkalmával saját kebeléből választ magá-
nak elnökigazgatót, ügyvezetőt, választ-
mányt és felügyelőbizottságot s az igaz-
gatóság ismét egy vagyonilag megbíz-
ható pénztárnokot. 

. . Ez a tisztikar, a községi vagy járási 
állatorvos segédkezésével van hivatva 
arra, hogy a járványos betegségek ellen-
érzése és meggátlasára intézkedéseket 
foganatosíthasson s a lépfene^vagy ser-
cegő üszök ellen a szövetkezetek buda-
pesti központjának ingyenes oltóanya-
gával a községi szövetkezet egész állat-
állományát évenként kétszer boltassa. 

Megjegyezzük, hogy a községi szö-
vetkezet minden jószágát évenként és 
fejenkent egy koronáért országszerte 
szívesen kezeli és oltja hé. 

Ez az eljárás rendkívüli előnyére 
szolgál az állategészségügy fejlesztésének. 
Mer* míg egyfelől a védőoltásokat a leg-
veszedelmesebb járványfajok fellépését 
már eleve meggátolják, másrészről a 
szövetkezet vezetősége és az állatorvos 
állandó ellenőrzése utján: lokalizál, fer-
tőtlenit és kiírt minden betegséget, mi 
a községi szövetkezet területén annak 
állatállományában esetleg fellépett. 

/Hogy a község bármely állattulaj-
donosa tagja lehessen a szövetkezetnek, 
állatállományának becsértéke után mit 
á helybeli igazgatóság egyedenként be-
csül ineg és törzslapoz, a biztosított 
összeg egy százalékát, vagyis minden 
100 korona után egy koronát fizet a 
községi szövetkezetek pénztárába. Da-
cára .azonban a legnagyobb egészségügyi 
felügyeletnek és ellenőrzésnek az is elő-
fordulhat, hogy a szövetkezet állomá-
nyában tömeges elhullás és kényszer-
vágás következett be. Ez esetben a biz-
tosító fél biztosítási dija állatállománya 
értékének egész 3 és fél százalékára, 
v.agyis ha mondjunk: állatállományát az 
igazgazgatóság 1000 koronára becsülte, 
évi 35 koronáig terjedhet. Ez összegen 
felül több kiadás azonban semmi esetre 
sem terheli, mert a három és fél száza-
lékos biztosítási összegre már a községi 
szövetkezetek országos központjának 
kártérítési kötelezettsége áll elő. A köz-
ségi szövetkezetek, illetve a községi szö-
vetkezetek tagjainak az összes biztosított 
érték 3*5 százalékon felül esetleg fel-
merülő kárt a központ téríti meg, amiért 
a községi szövetkezet pénztára viszont 
a községi szövetkezetnél biztosított állat-
állomány biztosítási összegének egy fél 
százalékát fizeti a központnak, ami pl 
a községi szövetkezet állatállománya 40000 
korouára van biztosítva, évi 200 koro-
nának felel meg. 

A z állatbiztosítás o r s z á g o s haszna 
és áldása tehát az állategészségügy fej-
lesztésében közvetve az állatállomány 
nemességének és ériékének s ezzel kap-
csolatban a gazdaközönség vagyonoso-
dásának emelésében áll. Mert a befizetett 
biztosítási összeg nem csak orvost, ha-
nem orvosságot, oltóanyagot is kap a 
szövetkezet tagja, holott eddig a bajba-
jutott gazdák az orvos fuvarterhe és 
napidíja is elriasztotta attól, hogy a beteg 
jószághoz az orvost kihívja. Ezenfelül ha 
jószága mégis elhullana, vagy elszeren-
csétlenedése esetén az igazgatósag hatá-
rozatából kényszervágatnék, a károsult 
tulajdonos elpusztult jószágának biz o-
sitott összegének 80 százalékai hala-
déktalanul megkapja, miből ujabb tehe-
net állithat gazdaságába. 

A községi állatbiztosító szövetkezet 
e kártalanító munkájában nyilatkozik 
meg az a segítség, mely a kisgazdák s 
vele a családját az elzülléstől és a nemzet-
pusztitó veszedelemtől megoltalmazza. 

Olvasóinkhoz. 
Értesítjük lapunk tisztelt olvasó-

közönségét, hogy az e hó l-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 11 

— Internátus Szentesen. Az Alföldi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület levelezése 
alatt internátus létesül Szentesen az ál-
lami gimnázium számára - ennek felé-
pítésére már meghirdették az árlejtést és 
ennek a hónapnak végén jár le a pályá-
zat határideje. Ha felebbezések nem lesz-
nek úgy julius vagy augusztus hóban az 
építést megkezdik. 

Vasút a szegedi tanyákon. Az óriási kiter-
jedésű szegedi tanyákon legközelebb 
már vasút fog keresztül futni. A tanyai 
vasút ügyében kiküldött bizottságok 
együttes értekezletet tartottak, amelyen 
megállapították az alsótanyai vasút vég-
leges irányát, A nagybizottság a király-
halmi tanyák északi része felé, az u. n. 
Tüsök-sor felé javasolja a vasút kiépí-
tését. Miután az építkezés igen gyors 
tempóban fog haladni, még 1(.)14 őszén 
vagy telén, de legkésőbb 1915 elején a 
tanyai vasul már közlekedni fog. 

— 1 0 . 0 0 0 koronás lopás. Arad Szeged 
közölt utazott a napokban Zwirn Sámuel 
gyümölcskereskedő. Az aradi állomástól 
indulva mélyen elaludt és csak Szegeden 
ébredt fel,amikor a vonat megállolt. Ahogy 
felébredt, azonnal pénzét kereste, de an-
nak hűlt helyét tanálta, amiről rögtön 
jelentést telt a csendőrségnek, sőt kire 
gyanúja van, meg is nevezte személy-
leírását. 

5f> szám 

— DISZ és lény. A város főútcáját most 
hozták szépen rendbe, A Kossuth útcát 
a vasútig ki aszfaltozták. — A villanyte-
leptöl az Erzsébet térig a faoszlopokat 
kiszedték és helyette díszes vasoszlopo-
kat állítottak, ezekre a kis égők helyet 
ivlámpákat raktak, Szentes főútcája tel-
jes fényben áll. Nagyon sok nagyobb vá-
ros sötétebb— mint Szentes — világos-
ság dolgában. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

T E N G E R I D f l M 

Á R P A D A R A 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
ZsúrsüteményeK, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
.-\pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. /Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI K E N Y E R G Y Í R 

RÉSZV-TÁRS. 

Ha az ember kínai lakoman vesz részt. 
Párisba tette át legutóbb rezidenciáját 
egy előkelő chinai államférfiú. Ezt az al-
kalmat arra használta föl, hogy meghí-
vott magához vacsorára több francia po-
litikust és diplomatát. Tipikuschinaidiner 
várta a vendégeket, akik azonban, a há-
zigazda minden unszolása ellenére is, 
sok gyanús formájú és illatú étket hagy-
tak eltávolítani az asztalról, anélkül hogy 
hozzáértek volna. Végre szép sárgara 
pirított pecsenye került a tányérokra, 
chinai mód elkészítve. A vendégek azt 
hitték, hogy kacsa pecsenyével ülnek 
szemben, de mivel senki nem tudott kö-
zülünk chinaiul, a házigazda pedig fran-
ciául, nem beszélt, taglejtésekkel és egy 
nemzetközi idomával értették meg ma-
gukat. A kacsapecsenyéhez hasonló vala-
minél az egyik vendég ezzel a kérdéssel 
fordult a házigazdához, a tányérjába levő 
eledelre mutatva : 

— Vák, v ák? . . . 
' A házigazda tagadólag |rázta a fejét 

és igy válaszolt: 
— Vau, vau I - és erélyesen ugatni 

kezdett. Mondani sem kell, hogy ebből 
a porcióból sem kértek többel a vendé-
gek. 

— Későn. Egy közismert úriemberünk 
felrándult Pestre. Ez alkalommal meg-
akarta látogatni egy ismerősét. A ház-
számot tudta, de azt nem tudta, hogy 
melyik lakási an lakik. Elment a házhoz 
és éppen a lépcsőnél találkozott egv 
kis fiúval Megkérdezte tőle : — Mondd 
csak fiacskám, nem tudod hol van X-ék 
lakása ? — Dehogy nem ! — Oda tud-
nál vezetni engem? — Hogyne! Tessék 
ulánnam jönni. Ezzel a kis fiu előre 
meni, a vidéki vendég pedig utána. 
Megmászták az öt emeletet, a vendég-
nek már a lélegzete is elállt. Azután 



3 oldal. 

végigmentek egy hosszú folyosón és 
végre megálltak egy ajtó előtt. — Hát 

itt laknak kérem - mondotta a kis fiu 
_ csakhogy egy hete már, hogy elutaz-
tak nyaralni. 

— Akit a disznók öltek meg. Özv. Bugyi 
luiréné makói öregasszony tegnapelőtt 
a/ udvaron valami dolgát akarta végezni, 
de közben rosszúl lett és az udvar kö-
zepén összeesett és eszméletlenül feküdt 
a földön. A serlések pedig az udvaron 
szabadon jártak és az eszméletlen asz-
szony arcát merágták, kezét megcsonkí-
tották. mire hozzátartozói észrevették 
Bugyi Imréné kilehelte lelkét. 

— Népünnepély. Az altisztek é? szolgák 
ma vasárnap tartják meg népünnepé-
lyüket, melyet este a színházteremben 
és a delelő csárdában táncmulatság fog 
követni. A délutáni népünnepély is ki 
tünő szórakozást ad az ottlévő "közön-
ségnek. 

— Szökés a katonáskodás elöl. AZ egyik 
szegedi áruházban volt alkalmazva egy 
Vitolics nevű szerb kereskedősegéd, aki-
nek szülei Torontálmegyében. Nagybecs-
kerek környékén laknak. Az idén beso-
rozták |katonának. Többször említette, 
hogy nem lesz a császár katonája hanem 
kiszökik Szerbiába. Most valóra váltotta 
szavait és kiszökött. Az áruház üzletve-
zetője a következő szövegű levelezőlapot 
kapta tőle Belgrádból: 

— Én Liár itt vagyok. Kilünően ér-
zem magam. Most szolgáljon maga he-
lyettem! 

A szerbek körében a leghatározot-
tabban beszélik, hogy a Délvidékről sok 
szerb fiatal ember szökött Belgrádba, 
akiknek októberben kellett volna bevo-
nulniok a katonasághoz. 

— Elmélködés. Pötyögő Gergely deb-
receni csizmadiamester bemegy a va-
sasbólba dikicsvásárlás erányában. Elébe 
raknak egy sereg szerszámot, amelyből 
l'ötyögő uram szigorú hozzáértéssel vá-
logat, mig végre egynél hosszasabban 
megállapodik. Némi kedvteléssel szem-
lélgeti közelről, messzirül, azután kissé 
elborultan böki a szókat. — Ezt az 
egyet akceptálnám is, honorálnám is, 
ha az orra egy kicsit karekteresebb vóna. 

— Mészárszékek vizsgálata. Kardos Ármin 
kir. állatorvos e héten tartott vizsgálatot 
a szentesi hentesek és mészárosoknál 
az uj miniszteri rendelet utasításai sze-
rint. Mindenütt az utasítás szerint pon-
tosan és megfelelően hajtották végre 
kötelezettségüket. 

— Footbal mérkőzés A csongrádi Atlé-
tikai Klub I. csapata és a Szentesi Torna 
Egylet I. csapata mérkőzik ma -délután 
6 órakor az Erzsébetkerti pályáján mely 
alkalommal — miután kisebb költség 
merül fel a helyárak le lesznek szállítva. 
A mérkőzés elé nagy érdeklődéssel te-
kintünk, mert a csongrádi I. csapat 
igen jó erőkből áll és igy a mérkőzésre 
felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Kossuth Ferenc temetése. A Tudomá-
nyos Mozgószinház igazgatósága mindig 
gondoskodik aról, hogy a moziba járó 
közönségnek élvezetes és tanulságos szó-
rakozást szerezzen. A mai fényes és 
gazdag műsorból különösen kiemelen-
dők: Kossuth Ferenc temetése, — Az 
arany ifjúkor, vidám képek a diák élet-
hői 3 felv. — A bagoly, állatkép. — Az 
árvíz, dráma 2 felv. - Lepke bácsi és a 
néger király, vigj. — Lucy rossz álma, 
humoros. Felhívjuk olvasóközönségünk 
b ügyeimét ezen fényes előadásra. 

- Talált tárgyak. Folyó hó 2-án a belső-
piacon egy nyakba való vastag kendő, 
/-én a Kossuth-téren egy kékfalu selyem-
kendő a Tóth József utcában pedig egy 
férfikabát (überziher) találtatott. Bármely 
ta a Uárgy kellőleg igazolt tulajdonosa 
öltal a rendorkapilányi hivatal 20. szám 
alatli szobájában átvehető. 

- Jók közül vegyük a legjobbat. Az arató, 
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengere csapágyu valódi Deering-
téle gépet tarlom a legjobbnak és igy a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-
kör-ekék) mindennemű ialajmivelő esz-
közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-
tefedő) fedések jutányosán vállaltatnak. 

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

l y i l í l é r . 
E rovatban közlöttekért a szerkesztőség felelő-

séget nem vállal. 

Feleségem Túrák Máriától külön-
váltan élek — ha nelalán nevemben 
kölcsönt vagy hitelt venne fel, azt én 
soha meg nem fizetem. 

Szentes, 1914 julius 11. 

Szeri János. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Földhaszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

96 — 1914 szániu határozata'folytán Szen-
tes város tulajdonát képező Farkas-féle 
alapítványi föld 1914 évi október 1-től 
1920 szeptember 30-ig terjedő 6 évre 1911 
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 álíomás 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. 

ttyulni H i f c l i i i t v i a k 

Donáton 32 hold jó minőségű földje 
tanyaépületekkel október 1-tól ha-
szonbérbe k i a dó . Értekezni lehet 
Deák Ferenc u. 27 sz. alatt, 

Sima László 
I. ker., Tóth József-utca 67. 
számú háza eladó. ^'Vft^u*. 

Szentes város polgármesterétől. 
84-kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületénak 

84—1914 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy Szentes város tulajdonét 
képező Nagymágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1486 ka-
tasztrális hold szántó föld 

1914 október 1-től 6 évre haszon-
bérbe fog kiadatni. 

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

A haszonbérbe ki nem adott terfl-
let pedig 1914 október 1-től 3 évre ül-
és munkálatra lesz kiadva. 

A feles munkálatra az árverés idaje 
alatt előjegyzés tehető és július hó 26-161 
31 ig alku köthető. 

Tudomására hozom a haszonbé-
relni szándékozóknak, hogy a birtokból 
nyilvános árverésen kivül a gazdasási 
tanácsnokkal kötendő egyezség útján Ts 
lehet haszonbérelni. 

Ugy az árverésen, mint az egyet-
ség utján történt haszonbérbevétel al-
kalmával bérbevett terület katasztrális 
holdja után 5 korona bánatpénz teendő 
a gazdasági tanácsnok kezéhez. 

A haszonbérletre vonatkozó rési-
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 alatt 
árverésen kívüli egyesség is köthető. 

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

Szentes, 1914 évi julius hó 1-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 
6191-1914 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a szarvasmarha ét ser-

tés tenyésztéssel foglalkozó gazdákat, 
hogy amenyiben bikájukat és kanjukat 
köztenyésztésre akarják használni és 
ezeket az 1913 év őszén tartott vizsgá-
laton nem mutatták be, a folyó évi julius 
hó 20,22 és 23-án tartandó vissgálatra 
vezessék elő. 

Július hó 20-án délelőtt 8 órakor 
a bökényi csárdánál, délután 3 órakor a 
Vecseri csárdánál, julius hó 22-én dél-
előtt 9 órakor az eperjesi iskolánál, juliut 
23-án délelőtt 9 órakor a városháza ud-
varán fog vizsgálat tartatni. 

Figyelmeztetem az apaállat tulajdo-
nosokat, hogy csakis köztenyésztésre 
engedélyezett apaállattal fedeztethetik 
idegenek anyaállatait. Aki köztenyész-
tésre nem engedélyezett apaállattal más-
nak anyaállatát fedezteti, az 1894 évi XII 
t. c. értelmében 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel és apaállatának kihe-
réltetésével büntetendő. 

Szentes, 1914 évi július hó 10. 

Dr. Mátéfjy Ferencz polgármester. 

Dorogi Zsigmond SZENTESEN 
II., Bercsényi-út 

l / a szám. 
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^ f f i Q W Ü W Y 0 8 M 0 Z 6 Ú S Z I N H A 7 
| Nagy Ferancz-utca 3 . szám. 

Vasárnap, 1914 julíus hó 12-én, 
délután 4 és fél 7 órakor mér-
sékelt, este 9 órakor rendes hely-
árfik mellett kerül bemutatásra 

AZ ARANY IFJÚKOR 
vidám képek a diákéletből, vígjáték, 

3 felvonásban. 

f l ű s a r : d 

Kossuth Ferenc temetése. ' 
A bagoly, állatkép. 
Az ifl\l, dráma 2 felvonásban. 
Lepke bácsi és a néger király, vigj. 

10 perc szünet. 
Az a fa i y i f júkor^ vígjáték 3 felv. 

Luci rossz állma, humoros. 

Zajtalan szellőztetés 1 Friss levegő! 

i Délutáni helyárak. 
Díszpáholy 10 személyre 6 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kispáftoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f i l l , Támlásszék 60 f i l l . Első 
hely 4 0 f i n . Második hely 30 f ü l . H a r -
madik hely 20 f ü l . Tizéven alól i gyermek -
nek áilójegy 10 fillér. 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 8 0 ( . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 I , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 
kor. Klspáholy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 
I személyre 6 kor. Gyermekjegy 12 f . 

Kiadó föld és lakás. 
Varga Beniáminné lapístói 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-utca 2. 

Berkecz Lászlónak 
Szegvári Kórógy oldalon levő 66 számú 

24 hold tanyafőldje, 4 hold herével a 

kövesútmentén eladó. 10—1 

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

berendezések, gyerméká^yak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
koesi ütések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkáuy 

« ét egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KAROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

Igy ügyes fíti 
bádogos tanulónak felvétetik 

S í j e « Béla 
bádogós mesternél, Kossulh-
tér Református bérház. :-; 

Haszonbérbe kiadó föld. 
D é n á l o n 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes knttal kiadó. - Esetleg 42 hold 
f ö f t U í , a d 0 , úgyszintén « kenyérgyár 
mewtHető Pólya-utca 2. számú ház el-
adó. Értekezhetni N é m e t i Lajosnéval 
a»fenti házszám alatt. i f> 

özvegy Rácz Ferencznének 
a felsőréti földje haszonbérbe k i adó . 

Értekezni lehet özv. Rácz Ferencé tulaj-

donossal, III. ker., Kossuth-utca 1. sz. a. 

Belsécfseren 
77 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 560 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

Olcsó! m^ Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez id<5 szerint 

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

Földek éi házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékeltebh díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankkölcsön irodája. 

Piactér Nagy Per^ncz úr házában. IB 

•X K O L L A I t l T -
B Ő R L E M E Z 
kaucsuk-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, 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 
építési vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat , l e g o l c s ó b b á r o n készítek. UJ 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vál la latnál 
kedvező f izetési módozatot nyúltok. - Tavaszi munkáknál megfele lő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés d i j ta lan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. u u Tisz te le t te l : 

FEJES KÁROLT 
IV. ker. Stammer S . -u tcza 2 0 . ; - : ácsmester 

Nyomatolt Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentese i 




