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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

E m l é K e t . . . . . . 
Nem vagyok hive a fölösleges 

pénzpocsékolásnak. A lukszps dol-
gokat nem is szerettem sohaT De a 
kegyeletes megemlékezést, a nagy 
férfiak emlékének ápolását köteles-
ségnek ismerem. 

A haladó idő, amint évtizedek 
rohannak el és bemohosodnak a 
sírhalmok odakünn a temetőben, 
amidón ez enyészet ráleheli a maga 
bélyegét a mindenre ami a mindé, 
amint kidőlnek a régi nemzedékek 
rendre és sorra az új nemzedékekre 
száll a kötelességtudás: ápolni hiven 
a kegyeletet, fentartani a rég ki-
dőltek emlékezetét. 

Emléket . . . ezt irtam cikkem 
élére s folytatom a megkezdett mon-
datot: emeljünk emlékei Boros Sá-
muelnek ! 

Szentes város ez évben a ke-
gyelet adóját rója le a magyar nép 
atyja, Kosstith Lajos s a város nagy 
szülötte Horváth Mihály iránt. Le-
rója a kegyelet adóját azzal, hogy 
ércemléket illit, amely örök időkön 
fogja hirdetni a két nagy férfiú 
emlékezetét. A kötelesség nagy adó-
ját teljesítjük ezzel, de a két szo-
bor, amely a város kél legszebb 
terét fogja ékesíteni nem jelenti 
egyúttal azt is, hogy minden köte-
lességünknek eleget tettünk. 

Nem jelenti, mert épen most 
lép előnkbe az újabb kötelesség 
teljesítése: megörökíteni annak a 
férfiúnak emiékezetót, aki közel fél-
századon keresztül volt szellemi 
vezetője Szentes városának. 

És nagyon egyszerűen kifeje-
zésre tudom juttatni, miért épen 
most lép előtérbe ez a kötelesség. 

Azért, mert a folyó esztendő* 
ben telik le az az összeg, amelyet 
Szentes városa Horváth Mihály em-
lékének megörökítésére megszava-
zott. 

Évenként 2000 koronát állított 
be a város költségvetésébe erre a 
célra öt éven át. Az utolsó részle-
tet az idén kell kifizetnünk, Ez a 
tétel a város költségvetéséből most 
már kiesik, s a tétel összegét kell 
a kegyeletes célra fordítanunk. Ma-
radjon meg a város költségvetésé-
ben továbbra is ez a kétezer korona, 
csak a cimet változtassuk meg: 
„Boros Sámuel szoboralap"-ra s 
ezzel az összeggel 10—12 év alatt 
összegyűjtöttük a megfelelő össze-
get: Szentes városa örök váltsága 
U0-edik évfordulójára állhat a szo-
bor és örök időkön át hirdetni 

fogja Boros Sámuel emiekét és hir-
detni fogja ennek a városnak ke-
gyeletét, kötelesség tudását. 

A messze múltba hogyha visz-
szatekintünk két férfiú egyénisége 
emelkedik ki elöltünk. Egyik a vá-
ros volt földesura, a másik a város 
volt jegyzője, majd főbírája, pol-
gármestere, országos képviselője. 
Az első báró Harruckern János 
György, aki a kurcaparti kicsiny kis 
elhagyatott faluból várost teremtett, 
aki a maga áldozataival megvalósí-
totta, megalapozta a mai Szentest. 
A másik Boros Sámuel, akinek fél-
százados munkássága Szentes tör-
ténetének félszázadát jelenti. 

Nem keresem a szavakat és 
nem kívánok a virágos szavak hal-
mozásával közhangulatot teremteni 
abból a célból, hogy érzékelhető 
módon rójjuk le a kegyelet adó-
ját. Egyszerű szavakban, kötelesség 
tudóan utalok csak kötelességünkre 
és azt hiszem Szentes város közön-
sége megérti ezt. 

A történelem, amely tanuja az 
elmúlt eseményeknek emléket, ki-
törülhetetlen örök emléket állit a 
maga lapjain Boros Sámuelnek. Ti-
táni munka volt az övé s azt a 
titáni munkát ezért a városért vívta 
meg. A küzdelem, amely akkor folyt 
s]|amelynek élén Boros Sámuel ál-
lott e város egyetemének e város 
nagy érdekeiért folytatott küzdelme 
volt. 

Abban a küzdelemben embe-
rek dőltek ki, emberek roppantak 
össze. Megalázás és nieggyalázás is 
érte Boros Sémuelt, de az ő nagy 
egyénisége tisztán emelkedik ki az 
események tömkelegéből. A vád, a 
gyalázat az ő meggyalázóira hul-
lott vissza. 

És mi a késői nemzedék, az 
amely elfogulatlanul tud ítélni, az, 
amely kell, hogy gondolkozzék, 
kell, hogy érezzen, kell, hogy tud-
jon és ismerjen kötelesságet — a 
multakhoz leszünk hivek, apáink 
szellemében járunk el, ha azt a fér-
fiul megtiszteljük, akit még élt e 
város népének szeretete övezett 
körül s akinek fejfája előtt minden 
szentesi ember leveheti a kalapját. 

Azzal fejezem be Írásomat, 
amiből kiindultam: nem vagyok 
hive a fölösleges pénzpocsékolás-
nak, ennek a városnak közterheit 
nem növelném, sőt visszariadok 
ennek még gondolatától is, de itt 
nem pocsékolásról, nem a terhek 
növeléséről van szó. kötelességről, 
amelyet teljesíteni kell, kegyeletről, 
amelynek adóját lerónni annak az 

érzésnek dolga, amely kell, hogy 
megdobogtassa Szentes minden la-
kójának szivét. 

Emeljünk emléket Boros Sá-
muelnek 1 

il bűn és büntetése. 
Az igazság istenasszonyát bekötött 

szemmel és mérleggel a kezében ábrá-

zolják. A mindig egyensúlyban levő mér-

leg azt kívánja jelenteni, hogy a büntetés 

legyen mindig a bűnnek, vétségnek meg-

felelő, mert ha a büntetés kisebb, vögy 

nagyobb az a természetes ész szerint is 

ellenkezik az igazsággal. 

Az ujabb idők álhumanizmusa 

mintha megrendítette volna az igazság-

ban vetett hitünket. A biró ma nem 

büntetni, hanem minden áron javítani 

akarja a bűnöst, ezért azokra a börtö-

nökben nem is szenvedés, hanem pol-

gári jólét, rendes polgári foglalkozás vár 

s emberi bánásmód, tágas, szellős munka-

termekkel, kissé kemény, de azért tiszta 

ágygyal, tűrhető koszttal, úgyhogy egy 

némelyik megrögzött gonosztevő esak 

azért csinál az ősz végefelé egy kis parázs 

betörést, hogy télire nyugatwas hajléka 

és teljes ellátása legyen. 

Még furcsábban állunk a gyilko-

sokkal. Az álhumaniznius rekedten til-

takozik a halálbüntetés ellen s vadul 

üvölt, ha egyik-másik emberi formájából 

kivetkezett egyén hozzá jut a jól meg-

érdemlett kötélhez. Ezzel szemben a leg-

békésebb polgár sincs biztonságban arról, 

hogy valamelyik szűk sikátorban nem-e 

szalad a bordái közzé még fényes nappa 

is az életfonalat elvágó kés Arról ne is 

beszéljüuk, hogy ma már a koronás fők 

sínese.inek biztosítva a gyilkosok tőrei 

és revolvergolyói ellen. Pedig legtöbb 

gyilkosban nem is az állal ti vérszomj 

dolgozik, hanem valami fantasztikus 

eszme, az emberi léleknek gyöngesége, 

ami enged a felbujlásnak, holott talán 

maga a lélek a legjobban undorodik a 

bűntől, a gyilkosságtól. 

Vegyük csak a serajevói véres drá-

mát bonckés alá. A kiralyfira, a trón 

várományosát a egész sereg egzaltált lelkű 

suhanc várakozott bombával és revol-

verrel. Higgadt itéletű emberek állitják, 

hogy a trónörökösnek lehetetlen volt 

elkerülnie sötét végzetét. Tervszerű gyil-

kosságról volt tehát ÍZÓ és ime a 

szemei-szemért, fogat-fogért, ek ezúttal 

sem fog diadalmaskodni, az álhumaniz-

mus már most kutalja a törvény által 

is körvonalozott mentő körülményeket 
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s ugy lehel, hogy mint Erzsébet királyné 
gyilkosa a serajevói merénylő is valami 
egészséges vidéken fekvő fogházban bé-
kés polgári foglalkozás között, tűrhető 
koszton, mindennap kijáró sétával ve-
zekel szörnyű bűnéért. Lehet, hogy ma-
gába is fög szálni, megbánja bűnét, de 
vájjon visszaadja-e a kioltott két életet, 
elégtétel lesz-e ez a szörnyű módon 
arcul csapott igazságért. Elérjük e ezzel 
azt, hogy a különböző anarchista és túl-
zásba vitt nationalista körökben ezentúl 
nem fog lobogni a gyűlölet lángja s 
ezentúl nem fognak még a mostaninál 
is borzadályosabb terveket kovácsolni a 
fenálló társadalmi rend védelmezői ellen ? 

Szinte természetes tehát, hogy az 
ily véres események hatása alatt, min-
den igazságos ember lelkében fölmerül 
az a gondolat, vajon nem-e volna szük-
séges változtatni az igazságszolgáltatás 
mai túlságosan humanisztikus, de korán 
sem igazságos rendjén, nem volna-e 
szükség a büntető törvény szigorítására 
és oly irányú megváltoztatására, hogy 
ezentúl minden bűn, minden vétség el-
vegye a maga méltó büntetését. Minden 
bűn fekély a társadalom testén, ki kell 
tehát azt irtani ha kell késsel, ha szük-
ség van rá maró szavakkal mert a jelek 
azt mutatják, hogy a fekély nemcsak a 
szervezetet támadja, de mértéktelenül 
elharapodzik és megfertőz más idegen 
szervezeteket is, amint ezt a szervezetten 
és céltudatosan dolgozó bandita szerve-
zettek példája legjobban megmutatja. 
Büntető jogszolgáltatásunk tehát re-
formra szorul, mert féltő, hogy rövid idő 
múlva a hivatásos és tervszerűen bűnö-
sök száma nagyobb lesz, mint azoké 
akik küzdenek a bűnök ellen, vagy 
azoké, akik elleu ez a tervszerű munka 
irányul. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f̂ hér-

SÜTEttÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsüteinények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró 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 KENYERGYÁR 

RÉSZV.TÁRS . 

HÍREK 
Szentes, 1914. julius hó 15 

Atilla nótája. 
Miut dúló fergeteg 

Vihar paripákon, 
Tombolva gázolok 

Végig a világon. 
Világverő kardom 

Siró suhanása: 
Hadakozó népek, 

S nemzetek halála. 

Hova szelek szárnyán 

Elrepül a nevem, 

Életre kel oll a 

Remegő félelem. 

Népek fejedelmi 

Lábomhoz jáiulnak 
s gazdag adókkal 

Kegyelmet koldúlnak. 

Köteles adójuk 

Akik megtagadják, 

Népirtó hadaim 

Rabigába hajtják, 

llunnok fejedelmét, 

Hadverő Atillát 

Urának ismeri 

A megrémült világ. 

BALOGH SZ. SÁNDOR' 

— Nők nem lehetnek községi Jegyzők. Egy 

főgimnáziumi érettségi vizsgával birói 

nő folyamodolt a belügyminiszterhez, 

kérve a községi közigazgatási tanfo-

lyamra való felvételét és a jegyzői ok-

levél elnyerésének engedélyezését. A 

belügyminiszter most kiadott rendeleté-

ben a következő érdekes választ adta : 

A köztisztviselők minősítéséről szóló 

1883. évi I. t.-c. valamint a községi 

közigazgatási tanfolyamokról szóló 1000. 

évi XX. t.-c. a férfinemhez való tartozást 

soha nem jelöli meg a községi, illetőleg 

körjegyzői állás elnyeréséhez szükséges 

feltétel gyanánt, mégis az 1886. évi XXII. 

t.-c. 58. és 32. szakaszaiban fogalt ren-

delkezések megakadályozzák a nőknek 

jegyzőkül, illetve közjegyzőkül való al-

kalmazását. Az 1886. évi XXII. t.-c. 58. 

szakasza szerint ugyanis a képviselő-

testületi közgyűlésnek szavazattal biró 

tagja, viszont ugyanezen törvény 32. 

szakaszábau foglalt rendelkezések pedig 

kizárják azt, hogy nők a képviselőtestü-

let tagjai lehessenek. Ekként ez idő sze-

rint még törvényes rendelkezések szól-

nak ellene a nők községi, illetőleg kör-

jegyzőül való alkalmazásának, miből 

következik azután, hogy községi köz-

igazgatási tanfolyamra hallgatóul való 

felvételnek, vagy jegyzői oklevél elnye-

résének se lenne értelme. 

— Halálozások. Nagy gyász érte váro-
sunk egyik közbecsülésben álló gazdál-
kodó családját. Meghalt B e r é n v i 
Imre gazdálkodó kedden délután 4 óra-
kor életének 69-ík, boldog házasságának 
46-ik évében. Temetése ma délután lesz 
a ref. egyház szertartása szerint a II. 
ker. Rákóczi Ferenc-ulca 64. sz. gyász-
háztól. T e é s i F e k e t e Jánosné 
szül, Szijjártó Szabó Sára kedden reggel 
0 órakor, életének 63-ik, boldog házas-
ságának 47 ik évében elhunyt. Az el-
hunyt temetése ma délelőtt 10 órakor 
fog végbemeuni a református egyház 
szertartása szerint a Bercsényi-utca 12 
számú gyászháztól. 

- Meghívás. Az »Alsópárti 48-ás Füg. 
ségi Népkör« (Berkovits vendéglő. 
) f, hó '¿6-án tartja alakuló közuvü-közgyú-

megvá-

getlenségi 
jében) í, hó ¿0-án tartja 
"lését és választmányi tagok 
lasztását. 

— Az Időjárás veszedelmei. Békésen Szar. 
vason és Csabán nagy jégeső esett 
amely súlyos károkat okozott. Petro-
zsényban vihar dühöngött, amelyet felhő-
szakadás követett. A Zsil elhagyta med-
rét és elsodorta a hidakat. A járásbiró-
sági börtön udvarának falai a vizmosás 
következtében beomlottak. 

— Csontváz a korzón. Budapesten a 
Kossuth Lajos-utcai déli korzón nagy 
csoportulás támadt azon a helyen, ahol 
most a villamos vasút épitése folyik. 
Ásatás közben két méter mélységben 
egy teljesen ép emberi csontvázra buk-
kantak a munkások. A csontvázat ki-
emelték és a gyalogjáróra fektették. So-
káig hevert ott közszemlére kitéve, mig 
végre a rendőrség elvitette az antropo-
lógiai intézetbe. 

— Olcsó a hagyma. Makón a hagyma ára 
métermázsánként 13 kor. A fokhagyma 
ára pedig métermázsánként 26—27 kor. 

— Életunt fazekas -segéd. Kedden délután 
a Korsós-soron négyszer mellbelőtte 
magát Bártfai József 22 éves fazekassegéd 
Beszállították a közkorházba, ahol meg-
állapították, hogy sérülése nem élet-
veszélyes. 

Psi lander est lesz ma a Tudományos 
Mozgószinházban félhelyárak mellett. — 
Műsor a következő: Közös barát, vigj. — 
A filmgyártás, természetes felvétel. — Az 
áldoktor, vígjáték, melyben Duci bácsi a 
fószereplő »Az udvari intrikák«, fő-
szereplő Waldemar Psilander. — Végül 
Salamoni ítélet, humoros. — Felhívjuk 
olvasóközönségünk b. figyelmét ezen 
olcsó és mégis kellemes szórakozást 
nyujtő előadásra. 

— Felakasztotta magát a hagyma miatt. Makón 
felakasztotla magát egy öreg kertész-
ember M á r t o n Sándor. Még a tavasszal 
eladta 150 métermázsa reménybeli termés 
hagymáját egy ottani kereskedőnek 7 
koronájával. Azóta megduplázódott az 
ár, a veszteség közülbelűl 1000—1500 
korona lett. De azért be akarta tartani 
a feltételeket, 100 mázsát át is adott, de 
később meggondolta a dolgot és az 50 
mázsa átadását megtagadta. A kereskedő 
azonban beperelte és követelte még a 
hátralévő 50 mázsa hagyma átadását. A 
szegény ember ezt a nagy veszteséget 
elviselni nem tudta és tegnapelőtt haj-
nalban, mikor senki sem látta, felakasz-
totta magát szilijének gerendájára s mire 
észrevették már meghalt. 

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 — B K, -
Félévre 3 k! — 
Negyedévre .. | K. 50 

A* egyes példányok ára ezentúl 
is 2 fillér. 

Tisztelettel: 

a Kiadóhivatal. 
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— Munkahiány miatt öngyilkos. Békéscsabá-

ról jelentik: Tóth István, hatvanöt 

éves gazdasági munkás, elkeseredve 

amiatt, hogy nem tud munkát kapni, 

felakasztotta m a g á t és megha l t . 

— Halálos vi l lámcsapás. Székesfehérvár-
ról jelentik: A fej én negyei Zámoly köz-
ségben két uj áldozata vau a közeina-
pok zivatarainak. Csordás József gazdál-
kodó József nevü íiával ment a szőlő-
be és ott egy fán meggyet szedtek. A hir-
telen kerekedő zivatar elől a fa sűrű lombja 
közölt kerestek menedéket. Épen, mikor 
leakarlak szálni a fáról, villámcsapás 
érte őket és mindketten halva rogytak 
össze. Csak este akadt rájuk a községi 
mezőőr. Fejérmegyében az utóbbi hetek-
ben ez a tizenkettedik halálos villámcsa-
pás 

— «Vasárnapi U jság> Julius 12-iki szá-

ma ismét a szerajevói eseményekkel fog-

lalkozik, nemcsak sok, de kiváló érde-

kességű szép képet közölve a megbol-

dogult pár trieszti, bécsi és artstetten 

temetési szertartásról, a berlini gyászis-

tentiszteletről s néhány érdekes felvételt 

a szerajevói tüntetésekről. E rendkívül bő 

illusztrációs anyag mellett olvasnivaló 

is bőven vanje számban: Katika Margittól 

eredeti regényének folytatása mellett fordí-

tott regényt is közöl, továbbá Szemere 

Györgvtől novellát, Oláh Gábortól és Ba-

bits Mihálytól költeményeket, Zubolytót 

cikket Katona Jószef száz esztendő 

Bánkbánjáró s a rendes heti rovatok 

Irodalom és művészet sakkjáték stb.-— 

A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára ne-

gyedévre öt korona, a «Világ króniká» 

val .hat korona. Megredelhető ;a «Vasár-

aapi (Jjság* kiadóhivatalában (Bádapest 

IV., Egyetem utca 4 sz.) Ug yanitt megren 

pelhető a «Képes Néplap» a legolcsóbb 

újság a magyar nép számára félévre két 

korona 40 fil'ér. 

— Jók kozul vegyük a legjobbat. Az arató, 

fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 

kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-

lyós, hengere csapágyu valódi Deering-

féle gépet tarlom a legjobbnak és így a 

legolcsóbbnak is. Valódi szakekék) tü-

kör-ekék) mindennemű lalajraivelő esz-

közök, morzsolók, szecskavágók kitűnő 

minőségben, jutányos áron kapható Gazd 

Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 

Boeskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-

nol„ Asbest cementpala (a legjobb te-

tetedő) fedések jutányosán vállaltainak-

— Aki sv lyt helye; arra, hogy jól, olcsón 

és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-

resse fel bizalommal Szabó Béla papír-

én könyvkereskedését (róm. kath. iskola 

épület) ki a legnagyobb gondot fordít 

arra, hogy a nála vásárló közönség tel-

jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-

laszték ízléses képeslevelező lapok, le-

vélpapírok diszdobozok és borítékokban 

késpes és mise könyvek, cigarettahüve-

•yek, olvasók, imakönyvekben. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Sima László 
I. ker., Tóth József-utca 57. 
számú háza eladó. É " e ^ , „ e , , 

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 haszoubérbeadásra 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-
szállásí központi majorban nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

A haszonbérbe ki nem adott terű-
let pedig 1914 október 1-től 3 évre fe-
es 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. 

Cgy 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 alatt 
árverésen kívüli egyesség is köthető. 

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

Szentes, 1914 évi julius hó 1-én. 

Uí. Mátiffy Ferenc polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 
6191-1914 szám. 

hirdetmény. 
Felhivom a szarvasmarha és 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 vizsgálatra 
vezessék elő. 

Július hó 20 án délelőtt 8 órakor 
a hökényi csárdánál, délután 3 órakor a 
Vecseri csárdánál, julius hó 22-én dél-
előtt 9 órakor az eperjesi iskolánál, julius 
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 engedélyezeit 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. Mátcfjy Fcrencz polgármester. 

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 .H0-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 árverét 

megkezdés előtt [>00 korona bánatpéuzt 

tartoznak letenni. 

Részletes bérleli feltételek a gazda* 

sági tanácsnoki hivatalban hivatalosórák 

alatt megtudhatók. 

Szentes, 1914 évi junius hó 29. 

Kalpagot, 
gazdasági tanácsnok. 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

lehet III. ker., Alkotmany-utca 3. sz. alatt. 

Qp. Mátéffy Ferenc 
kístökei«nádashalmi földje 
haszonbérbe kiadó. 

Dorogi Zsigmond SZENTESEN 
II., Bercsényi-út 

l/a szám. 

Csemege,falatozó és tejcsarnok. 
Tisztelettel értesítem a nagyér-

demű közönséget, hogy Ba r iHar rucker -
utca, Mócz Kálmán úr házában a 

mai kornak megfelelő 

Csemege falatozó 
és tejcsarnok 

üzletet nyitottam. 

Üzletemben tartok u. m.: 

fölözött és fölözetlen tejet, túrót, vajat n 
i s hideg felvágottat. Úgyszintén cukor -
kákat, ugy kihordásra, mint ottani e l -
fogyasztásra kitűnő sajtok is kaphatók. 
Olcsó és gyors kiszolgálás-
ról biztosítom vevőimet. 

Tisztelettel : VECSERILAJOS 
• B z x z M 

szállító 
kéri (i ii. é. kftzftnséff walicw j>úrlloy»>«á<. Telefon **<? w/,. 
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JÜDOMÁNYOS M0ZGÓSZ1NHÁ 7 

Kagjr Ferencz-utca 3. szám, „ 

Csütörtök, 1914 julius hó 16-án, 
délután 6 és este fél 9 órakor 
zónahelyárak mellett kerül be-

mutatásra 

flz udvari 
intriKáK 

Nordisk Film Compagnie sláger, 

melyben a főszereplő: 

Waldemar Psilander. 
»l 

m H u s o r : 

Közös barát, vígjáték. 
A filmgyártás, term. felv. 
Az előkelő áldokto, vígjáték, Duci 

bácsi a főszereplő. 

10 perc szünet. 

»Az udvari intrikák 3 felvonásban. 
Salamoni Ítélet, humoros. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Zóiialiclyár. 
Támlásszék 4 0 f . , I. hely 3 0 f . , II. hely 
20 f . , Ml. hely 15 f . Nagypáholy 2 
kor. Kispáhoiy I kor. 60 f . Díszpáholy 
8 személyre 3 kor. 20 f. Gyermekjegy 10 f. 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— ! ' kocsi, aczél : — 

síodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, rnhafogasok, patkány 

éft egérfogók. — Legjntányosabban szállít 

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

A R A D O N . 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sájerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogös mesternél, Kossutli-

tér Református bérház. :•; 

Haszonbérbe kiadó föld, 
Dónáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. — Esetleg 42 hold 
föld is kiadó. Úgyszintén a kenyérgyár 
melleit levő l'ólya-utca 2. számú ház el-
adó. brtékezhetni N é m e t h Lajosnéval 
a lenti házszám alall. 1 fi 

Kiadó föld és lakás. ^ R á c z 

I I I N M M m mmmwm ww l . a ^ ^ nUrU w : „ J Varga Heniáminné lapistói 18 hold tanya-

földje szeptember 29-től kiadó — I. ker-

Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, artézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni4 f. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

Berkecz Lászlónak 
Szegvári Kórógy oldalon levő 6fí szánni 

24 hold I a nyn földje, 4 hold herével a 

köVesütmentén eladó. 10 — 1 

a felsőréti földje haszonbérbe k i a d ó . 

Értekezni lehet özv. Rácz Ferencé tulaj-

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

BdsöccNcren 
77 119 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker ktlünő lucernás, 19 hold kaszáló l 
l7» nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 5f>ü koronáért, kedvező fize-
tési feltételek melleit azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ilj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

g a f o g a ; ^ ^ 

1 Olcsó! 1m wr* Olcsó! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

5 0 évrz 6 százaléKos, 6 5 évre 

5 Kor. 7 0 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
egyült nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fízethelő. 

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

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

¡fj-

Piactér Hagy F e r ^ n c z úr házában. 

F A Z E K A S A N T A L 
Bankkölcsön irodája. 

l i o L L A i t i T -

K Ő l t L E M E Z 
ka u c s u k-konipozitióval 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 zsindejtetök átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható •; 

SUGÁR és V A R G A 

építése vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o i c s o b b á r o n készítek. UJ 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vál la latnál 
kedvezd f izetési módozatot nyújtok. - Tavaszí munkáknál megfeleld árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés d í j ta lan , l e v e l e z ő l a p meghívásra 
házhoz megyek. m i T isz te le t to l : 

FEJES KÁROLT 
IV. ker. Stammer S . -utcza 20 . : - : ácsmester 

$ 

i 

Nyomatott Vajda li. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentese 




