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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

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

Vidéken: egész évre 6 K 

félévre» K negyedévre l fO 

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 intézendők a lapot érdeklő mindtnfélt 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Vándorló 
magyaroK-

Az iskolák bezárása után aktu-
álissá válik a nyaralás kérdése. A 
polgári életnek is szinte megszo-
kott követelménye már, hogy egy-
két hétre kiragadja magát minden 
ember a megszokott mindennapi 
munka köréből és elvonuljon vala-
hová pihenni, vagy szórakozni, ami 
szintén pihenés számba megy, mert 
hiszen uj dolgok látása felfrissíti 
az agyat, munkaképesebbé teszi lel-
küket. Az idén úgylátszik nem oly 
nagy a népvándorlás a mostoha 
időjárás és még mostohább gazda-
sági viszonyok a levegőtlen város-
ban marasztották annaÉ lakosságát, 
habár igy is elég tekintélyes számú 
a vándorló magyarok serege. Az 
osztrák tengermellék, Svájc havasi 
vidékei, Osztrákország hegy-völgyes 
részei már is hangosak a magyar 
szótol s bizony-bizony ilyen táj-
ban a nyári hőség idején jobban 
ismerik a költekező magyart kül-
földön, mint itthon a hazájában. 

Ez kétségtelenül nagy baj. Ha 
a sors keze Szahara homoktenge-
rére vetett volna bennünket, ha éle-
tünket egy kietlen természeti szép-
ségekben szűkölködő országban kel-
lene tengetni, érthető volna, hogy 
pihenés és szórakozás céljából a 
külföldet kultiváljuk és gazdagítsuk 
megtakarított filléreinkkel, de igy, 
amikor a magyar idehaza mindazt 
megtalálhatja, amit a nyaralással 
kapcsolatban a szive, szája megkí-
ván, mégis csak különös, hogy a 
nyaralásra szánt pénzünkkel idegen 
országokat gazdagítsunk. Alig van a 
világnak országa, ahol annyi ter-
mészeti szépségekben bővelkedő vi-
dék lenne, mint Magyarország. Ha 
az ember okosan válogatná meg a 
nyaraló helyét, akkor igazán nem-
csak olcsón, de kellemesen is nya-
ral. Ott vannak a felvidéki városok, 
°lt vannak az erdélyi részek vad-
regényes völgykatlanai, olt a Hala 
l°n parija, az alduna vidéke mind 
^ytöl egyig kínálkozik a nyaralásra 
esüdülésre, nekünk azonban inkább 
*ell Svájc, Tirol, Észak-Németország 
Vagy Csehország. 

. Egyetlen-egy szempont van, 
Jlrii igazat ad a vándorló magya-
rnak. Ez pedig a kénvelem szem-
P°ntja. A külföldi üdülő és nyaraló 
gyeken pénzéért 

ember 
valóban 

kényelmet, de 

kaphat 

nálunk 

vajmi nehezen. Azonban hát Jebben 
is inkább a közönség hibás, mert 
hiszeu ha figyelmesen vizsgáljuk, a 
külföldi nyaraló és üdülő helyek 
fejlődését sem más mozdította elő, 
mint a látogatottság. A külföldi nya-
raló helyek pompás szállodái leg-
nagyobb részt a nyaralók pénzén 
épültek, bár azt sem lehet elvitatni, 
hogy külföldön a vállalkozó tőke 
igen jó befektetésnek tartja vala-
mely Isten-áldotta vidék nyaralásra 
alkalmassá tételét. Nálunk ilyesmi-
vel nem igen foglalkoznak a ban-
kok és pénzintézetek, de még a gaz-
dag magánzók sem. Ismerünk nagy 
múlttal biró, áldásos forrásokkal 
bővelkedő fürdőhelyeket, amelyek 
a közelmúltban tönkrementek, el-
pusztultak, mert a tulajdonosuk 
vagy nem kapott pénzt a modern 
befektetésekre vagy a magáéból 
nem akart áldozni. Holott nyilván-
való, hogy egy modern berendezésű 
fürdő és nyaraló hely nagyon reá-
l . s jövedelmi forrás. Ugyan ez a tu-
lajdonos aztán, aki a maga termé-
szeti kincsét oly annyira elhanya-
golja, lóverseny fogadásokra vagy 
kártyára könnyű szívvel kockáztat 
tiz, sőt százezreket is, elkölt a maga 
nyaralására is nehéz ezreseket, de 
külföldön. 

És ebben a dologban is évről 
évre kevesebb igaza lesz a közön-
ségnek, mert mégis csak fejlődik 
Magyarországon a modern mivelt-
ség egyik nagy ügye a fürdő és 
nyaralókérdés. Ennek az ügynek is 
találtattak, mint minden jónak és 
szépnek igaz apostolai, munkás-
szervezetei, önzetlen harcosai, akik 
ma már a jól végzett munka szép 
eredményére tekinthetnek vissza. 

A Balaton bűvös-bájos szép vi-
déket eredménnyel vette munkába 
a Balatoni Szövetség, amely kicsiny 
kezdeményezésből ma már hatal-
mas szervezetté fejlődött, népsze-
rűsítvén a Balatont a hazában és 
annak a határain kívül. Megküzdött 
az állammal, megmozgatta a vár-
megyéket, lelket öntött a termé-
szettől megáldott, de maradi ma-
gyar természettel megvert közsé-
gekbe, áldozatkészségre serkentve 
a magánosokat. Igazi lekötő talajt 
munkált az eddig idegenbe vándorló 
magyar pénznek piacot itthon a 
magyar terméknek. Hisszük, hogy 
ez az öntudatos munka nem marad 
észrevétlen a magyar társadalom 
előtt, melyből a hazafiság ki nem 
veszett. 

KönyvtáraK 
alkonya. 

A könyvtáraknak, a régi értelemben 
vett drága és nagy megbeesülésben álló 
bibliotékának hova-tovább már semmi 
értéke sem lesz. A könyv, mint kleno-
dium múlt és messze idők emlékévé 
válik. Nem lesznek már drága l'oliánsok, 
melyeket gondosan megőriz az ember 
és örökségképpen száll apáról fiúra. A 
könyvnek ezt az örökségértékű becsét 
hagyományosan kaptuk abból az időből, 
mikor még egy-egy kötet anyagi értéke 
is komoly összegekkel ért fel. tradicio-
nális megbecsülése megmaradt akkor is, 
mikor a könyv már olcsóbb lett. Van 
azonban az olcsóságnak egy bizonyos 
foka, amely erényesen szembeszáll min-
den ilyen ábitatos tisztelettel, melylyel a 
könyv, mint tulajdon s nem mint szel-
lemi kincs iránt voltunk. Miért órizzek 
a könyvszekrényemben tért foglaló és 
gondozást igénylő könyveket, — kérdi 
majd a holnap embere, mikor ha ked-
vem, vagy szükségem kívánja, hogy újra 
elolvassam, a sarki könyvesnél néhány 
fillérért pompás kiállításban megkapom. 
A hely drága és a könyv olcsó már ma 
is és még inkább az lesz a jövő embere 
számára. Nem lesz tehát bolond, hogy 
egyébként is szűk lakást még hatalmas 
könyves polcokkal is terhelje, mikor 
éppen elegendő, ha egynémely nélkü-
lözhetetlen kézikönyvet tart otthon, a 
többit pedig akkor adja vagy ajándékozza 
el, amikor kiolvasta, hogy aztán alkalom 
adtán épp oly olcsón újra megszerezze, 
ha történetesen, — elég ritkán fordul ez 
elő — megint egyszer elakarná olvasni. 

Nem véletlenül jut eszembe, hanem 
egy francia Moliére kiadása kapcsán, 
melyet ma vásároltam meg, még egyen-
lőre uem azért, hogy elolvasás után túl-
adjak rajta, hanem, kogy megtartsam. Hat 
kötet, fehér vászonba kötve, jó betűkkel, 
izlézes tipográfiává! s bár nem szeretem 
a könyvillusztrációkat s inkább a magam 
gyér fantáziájával képzelem képbe az 
olvasmányaimat, elég jó illusztrációkkal. 
Mindennek pedig hat frank az ára. Mel-
lette a könyvpolcon egy három kötetes 
Shakespeare, hasonlóan tetszetős for-
mába bárom shillingért. Ezek pedig nem 
egyes és ritka kivitelek csak véletlenül 
kikapott példák egy hatalmas töm-
kelegből. 

Mindezekben nem csak az olcsóság 
a fontos vagy legalábbis nem egyedül 
az. Mert olcsó könyvek már husz-har-
minc évvel ezelőtt is voltak, néháuy 
fillérbe kerülő füzetes gyűjtemények, üe 
ezek olvasásához mindig bizonyos fokú 
önfeláldozás kellelt, feláldozása a sze-
meknek, amelyek gyötörve kinlódlak az 
apró betűk rossz nyomásával, feláldo-
zása az idegeknek, melyek a könyvek 
formáltansága és izéstelensége, a papir 
érdessége meg fakósága miatt kinlódlak. 
Ezek az előbb emlegetett könyvek azon-
ban nem ilyenek. Semmi szemmel lát-
ható különbség nincs köztük és más 
még drágább vágású könyvek között, 
sőt vannak, autelvek még jobban tet-
szenek. .Nem mellékes kérdés ez, mert 
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talan utalni som k(\l arra, hogy az olvasó 
és az olvasás szempontjából mennyire 
fontos a könyv külaő alakja, amely való-
sággal invitált az olvasásra. Ilt nem az 
olcsóbb áru olcsóhiiságáról van szó, 
hanem arról, hogy a modern köt>yv-
<gyárlónak nagyobb és olcsóbb lehető-
ségeket adó gép áll rendelkezésére és 
nagyobb elhelyezödési terület is.'nmely-
megadja a módot rá, liogy ugyanazokat 
az értékeket produkálja, ma tízszeresen 
s holnap talán százszorosan olcsóbban, 
mint tegnap. A fejlődés természetes 
módja ez, mely együtt jár a technika 
csodálatos vívmányaival és az olvasási 
szükséglet egyre nagyobb expansiójával. 
Az angolok voltak, akik elkezdték, ők 
használtak ki először ezeket a lehetősé-
geket, nyomon követték őket a németek. 
A franciák tulajdonképen, sokat olvasó 
náció lévén, csak későn jutottak el ideáig. 
A franciák ebben is szeretetreméltóak 
és könnyelműek. Az olvasó publikumuk 
megfizette a drága könyvet is, miért 
csináltak volna hát olcsóbbaket? Az 
példa azonban elcsábította őket is s ma 
vele egyenrangú! produkálnak. 

Bármennyire hangsúlyozom is e fej 
lődés természetességét, hogy igy végig 
nézem könyvállványom ilyen fajta kö-
teleit, örömmet és meglepetéssel tölt el 
az a bőség. S bar sajnálom az elmúló 
szenvedélyt, mely szobafalakat halmozott 
el könyvekkel, örvendek rajta, mert hisz 
ez bizonysága, hogy a könyveket el is 
olvassák. (/;/.) 

HÍREK 
Szentes, 1914. jul ius hó 18 

— A felsöpárfi református templomban Az 
istentiszteletek a következő időben tar-
tatnak : Az egész év folyamán a vasanap 
délelőtti istentisztelet kilenc órakor, a 
vasárnap délutáni pedig két órakor kez-
dődik ; az utóbbin minden alkalommal 
kálémagvarazat tarlalik. A hétköznap 
reggeli könyörgés március l lől október 
l-ig fél nyolc órakor; október l-lől 
március l-ig pedig nyolc órakor van; a 
hétköznap délutáui könyörgés az egész 
év folyamán csak szerdán és szombaton 
délután és pedig mindig "két órai kez- ! 
dellel lartatik. A nagytemplomban a tél 
folyamán hetenként kétszer bibliama- j 
gyarázatra szoktak Összegyülekezni a 
¡»ivek; ezeket a bibliamagyarázatokat a j 
felsőpárti templomban is megtartják a 
téli időben és pedig szerda és szombat 
reggel; a két templomban igy hetenként 
négyszer tessz hétköznapi bibliamagya-
rázat. Miután pedig régebb egyházta-
nácsi végzés kimondotta, hogy az eske-
lésért, ha azok a rendes délelőtti, vagy 
délutáni istentiszteletek folyamán a 
templomban végeztetnek, díj nem fize-
tendő, viszont más felől a felsőpárton 
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
délután nincs könyörgés, e/ért azok sza-
mára, akik e napok valamelyikén akar-
nak esküdni: a dij nélkül való esketés 
idejéül a nevezett napok délutáni két 
órája tűzetik ki. — Az istentiszteleti 
rendnek ezt a megállapodását az egy- | 
háztanács legutóbb r rlolt gyűlésében ; 
tárgyalta és elfogadta — * Ugyan- j 
akkor azt ir kimondotta, hogy a teUő- ! 
párti templomépítés történele meg- ! 
írandó azon időtől, midőn a múlt század 
közepe után a templomépítés iránt i 
legelső mozgalom megindult ebbe tog-
lattutik majd a felszentelésénél közre-
működött lelkészek beszéde is és e mű, 
kiegészítve az egyház jelenlegi viszo-
nyainak is» íerlelésével a templom záró-
kövébe helyeztetik el, maid kinyomat 
talva a gyülekezet tagjai között szét-
osztalik, 

. — U| segédlelkész. Dr.jJJalla/ár Dezső, 
a tiszántúli református egyházkerület 

püspöke a szentesi református egvhaz 
felsőpárti parókhiális körébe segédlel-
készül Doktor Dezső végzett Iheologust 
nevezte ki. Az uj segédlelkész julius hó-
nappal már el is foglalta uj állását. 

— Haiálozís. Váczi blvánné, szül. Be-
rénvi Julianna életének 75-ik évében 
elhunyt, Temetése hétfőn délután 2 óra-
kor lesz. 

— Tüzérek Szentesen Tegnap érkezett 
meg városunkba a 7. tüzérezred és hét-
főn reggel indul tovább állomáshe 
lyére: Temesvárra. Az érkezett tisztek 
a Petőfi szállóban, a legénység a Hl. és 
IV. kerületben magánosok lakásaiban 
szállásollalnak ni. Az ágyuk és szertár-
kocsik a Vasarhelyi-ul vegén lévő szél-
malom melletti térségen helyeztetlek el. 
Ugyancsak a III és IV. keriiletbeti is-
tállótulajdonosoknál vannak a tüzérek 
lovai is elhelyezve. Az átvonuló ezreddel 
érkezett 25 liszt, 358 tüzér falliszt és 
legénvség), 21(> ló, 7í) ágyú és k' esi. Dr. 
Mátéffy Ferenc polgármester ezúton kéri 
a közönséget, hogv lássa el a katonákat. 

Berlinből Szófiába 12 óra alatt. A na-
pokban egy repülőgép vonult keresztül 
városunk fele t, sokan, kik látták, azt 
hitték, hogy katonai repülőgép. Az avi-
atikus B a s s e r Gusztáv volt, aki szer 
dán reggel 4 órakor indult útnak Buda-
pestről Orsova feié. Basser Berlinből re-
pült egyenesen Budapestre, ahol éjjelre 
leszállt, majd reggel tovább folytatva út-
ját, délelőtt 10 órakor már Bulgáriában, 
Szófiában leszállolt, A távrepülő a ber-
lini—szófiai utat 12 óra alatt tette meg, 
amely gyorsaság minden gyorsvonat! 
sebességet is túlhalad. 

— Elszámolás. A felsőpártí templom 
felszentetési ünnepségei alkalmából tar-
tott Kálvinéuln hangverseny tiszta jöve-
delme a nagytemplomban tartod vallá-
sos összejövetel persely pénzével együtt 
1045 kor 36 fillér volt, amely összegben 
már a felülfizetések is bennfoglaltatnak. 
A ref. lelkészárvák otthona, a lálvineum 
javára t'elülfizetni szívesek voltak : Szántó 
József (Hódmezővásárhely) 50 kor, Dr. 
Szeder Ferenc János és neje 30 kor., 
Dr. Csató Zsigmond, Fekete Márton, 
Futó Zoltán, dr. Vecseri Sándor 20-20 
kor., Sarkadi N. Mihály 15 kor., Bereck 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPfl, 
TENGERIDflRfl 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

(íazdasszonyok figyelmébe! 
l/loles 

HflZIKEN YÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
liliom tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
ZMírsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
«->pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyer stb. /^tekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

f ö ü z l e t é b e n . 
ELSŐ S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 

RÉSZV TÁRS. 

Sándor (Szeged), Bolvó Kálmán, Böször-
ményi Jenő, Burián Lajos, özv. Gerőcz 
Lajosné, Csúcs Antal, dr. C*úqs János, 
Csúcs Károly, Mátéffy László, Mojzsik 
Lajos, dr. Nagy Sándor, Petrovits Soma, 
Péter Aliiért, Soós Lajos ifj. Vecseri 
Miklós 10-10 kor., Balogh Szabó Sán-
dor, Horváth István (Mezőtúr), dr. Kö-

fvér Imre, Mágory Rezső, Papp László 
5 - j kor., Misztrik Karoly, dr. Szath-
márv Mihály, Végh Manó 4-4 kor., 
Aha ily Lászlóné, Kölber Ferenc, N. N. 
3 —íj kor., Bárány Árpád, Boncos Margit, 
Fazekas Sándor ny. igazgató (Debrecen) 
ld. Halász Szabó Lajos, Kelemen Jakab, 
Mészáros Gyula, Sulcz László, Szabó 
Imre, N. N. 2-2 kor. Ólán Lajos, Do-
bos Mihály 1 — 1 kor., összesen 391 ko-
rona. Ezen kivűl egy magát megnevezni 
nem akaró róni. katii. vallású egyén a 
kántus tagjainak eltartására adott 10 
koronát. Mindezen adományokért ezúton 
mond köszönetet a Kálvineum ünnep-
ségeinek rendezősége. 

— Nyári vásárunk az esőzés miatt igen 
gyenge forgalmú,a felhajtott állatok száma 
igen csekély volt. 

— Meztelen asszony Kaschner István, 
kálósemjéui lakos arra kény szeritelte a 
vele házasságban élő asszonyt, hogy 
meztelenre levetkőzve kisérje el őtef a 
cirkuszba; Hogy szavának nagyobb nyo-
matékot adjon, leakasztotta a falonfüggő 
töltött vadász fegyvert és lelövéssel fe-
uyegette az asszonyt. Az asszony tehát 
teljesítette férje akaratát s miután rö 
vid időn belül elkészült az uj toilettel 
elindultak a cirkuszba, természetesen 
nagytömeg vette körül mindjárt a különös 
párt,és miié a cirkuszba értek többszörö-
sen megduplázódott. A cirkusz elé érve 
a csendőrök vették pártfogásukba a kü-
lönös párt, az aszonyt hamarosan fel-
öltöztetlek és lekísérték őket a csendőr-
ségre ahol a férfiről megállapították, 
hogy bolond és bekísérték az őrültek 

! házába. 

— A „Református K ó r f. é junius 7-én 

Kunst Irén kinai misszionóriusnő köz-

reműködésével tartott cval.i.li estélyen 

| a misszió javára felülfizetni szívesek vol-

i lak Molnár Albert 10 kor; Petrovits 

Soma 5 kor ; özv. Szatlunári Edéné 2 kor. 

N N 1 kor 80: N N 20 fillér A családi 

estély tiszia jövedelméből, felülfizelé-

sekből, a felsőpárti vallásos öszze|övelel 

persely pénzéből és a polgári leányiskola 

növendékeinek adományaiból, s végül 

n miszziói lev. lapok eladásából összesen 

113 korona 56 fillér jőlt öszze amely 

összeg a Magyar Evangyélinmi Nőegye-

siiletek Nemzeti Szövetségének misszi-

ói bizottságához küldetett el, inint amely-

nek megbízásából Kunst Irén ill előadá-

sait tartotta. | 

— A törvénytelen fiú a címe annak a I 
1 felvonásos tanulságos életképnek me- I 
lyet ma a Tudományos Mozgószinhai- I 
ban adnak. Ezen darabot a "cw-vorki I 
előkelő színészek jálszák. Továbbá u I 
gazdag műsor: Lenipar, természetes. - ! 
Megfagyott gyermek, monopol sláge - I 
Legjobb fogadás, vígjáték. Olvasó kó-1 
zönségunk b. figyelmébe ajánljuk ezen I 
felül múlhatatlan műsor m e g t e k i n t s é l I 

— Jók koziil vegyük a legjobbakat. DeerinK'l 
féle tárcsás boronákal, K a l m á r - f é l e száro • 

és s/elelőrostákal Valódi Sack lükor-i 
ekéket egyszerű és niűtrágyaszóróviii,| 
combinált vetőgépeket, szavatolt 18 
zalékos sznperloi/.fatot és „Tőrre»0 • 
Asbest eemenlpala legolcsóbban SzaU • 
és Kenéz, Gazd. Gépi. Váll. Bocskay-u I s I 

— Meghívás. Az >Alsópárti48-ás 
gellenségi Népkör« (Berkovits vend«»' J 
jé he n) f, hó VO-án tartja alakuló k i ) / f L J 
lését és választmányi t ig«k i,u'o I 
laszlását. ( 
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Bo baracktermés. Szegeden és kör-
nyékén «z i t l e i baracktermés minden 
várakozást felülmúlt. Eddig mintegy 
2t)000 métermázsa barackot szállítottak 
küllőidre, ami igen nagy mennyiség, 
lieri a barackérés tulajdonképeni ideje 

r,ak ezután következik. Egy-egy fán 
juroai-négy métermázsa is termett. A 
barack métermázsája 8 — 10 korona. 

— Vihar országszer te . A fővárosban teg-
nap egész délelőtt dőlt az eső, de a le-
vegőt nem hűtötte le. A vidéken is 
nagy esőzések voltak, különösen a vil-
lámcsapások voltak sűrűek, melyek sok 
helyen katasztrófát is okoztak. Hódmező-
vásárhelyen pénteken a villám agyon-
sújtotta K i s s Sándor gazdálkodót és 
leányát J u s z t i n á t . Mindketten szénné 
égtek. — Kissebesen hét román föld-
mives sebesült meg a villámcsapástól. — 
Veszprémben 20 percig tartó jégeső volt, 
ütneiy a gabonában és a balatonmenli 
szőlőkben nagy kárt okozott. — Sop-
ronban a villám földre sújtotta K i r n e r 
Jánost és feleségét. A férfit eszméletre 
téritették, a felesége azonban meghalt. 
Pénteken általába véve az egész országban 
nagy zivatarok voltak. Pénteken éjjel 
városunkban is óriási záporeső volt. 

— 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 képeslevelező lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város tanácsától-

ad. 760-1914 sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, a 

Széchényi-ligetben lévő gőz, kád és árlézi 
szabadfürdő 1915 január 1-től 192'J de-
cember hó 31-ig terjedő 6 évre haszon-
bérbe adandó. 

Felhívom mindazokat, akik ezen 
fürdő bérletét elnyerni óhajtják, hogy 1 
koronás bélyeggel ellátott lepecsételt 
borítékba zárt ajánlataikat, melyben 
számmal és betűvel kiírandó a meg-
ajánlott évi haszonbér, 1914 évi augusztus 
hó 16 napjának délelőtti 10 órájáig a 
polgármesteri igtató hivatalba adják be. 
A későn vagy távirali uton érkezett 
ajánlat nem fog figyelembe vétetni. 

Az ajánlathoz 500 korona készpénz 
vagy ovadékképes értékpapír, bánatpénz 
csatolandó. 

Tekintet nélkül a megígért bérösszegre 
az ajánlattévők között szabadon választ 
a tanács. Részletes bérleti teltélelek a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban hiva-
talos órak alatt betekinthetők. Válaszbé-
lyeg ellenében vidékieknek megküldetik. 

Kelt Szentes város tanácsának 10i4 
évi julius hó 9 én tartott üléséből. 

Dr. Málé/})/ Ferenc 
polgármester. 

özvegy Rácz Ferencznének 
a felsőréti földje haszonbérbe k i a d ó. 

Értekezni lehet özv. Rácz Ferencé tulaj-

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

K i m a l i r t s / l ó 
I. ker., Tóth József-utca 57. 

r r i jr ^ „ J ' Értekezhetni 
s z a m u h a z a e l a d ó . a helyszíne«*. 

1913 B. 257-2. 

Ö Felsége a Király nevében! 
A szentesi kir. Járásbíróság, mint 

büntetőbíróság becsületsértés mialt vádolt 
M o l n á r Sándor elleni bűnügyben az 
özv. F e l s e n b u r g Benedekné i'őma-
gánvádló által emelt vád felett a Szen-
tesen, 1913 junius hó lti-án Kngelthaler 
László kir. járásbiró, Vozár János iroda-
tiszt, jegyzőkönyvvezető és dr. Balázs 
Imre főmagánvádló képv. részvételével 
megtartott nyilvános tárgyalás alapján, 
a vád és védelem meghallgatása utáu 
következően 

i t é l t : 

Molnár Sándor szentesi születésű és 
lakos, 31 éves ref. vallású nős, ír, olvas, 
katona nem volt, csekély vagyonú vád-
lottat bűnösnek mondja ki a Btk. 261 
§ ba ütköző becsületsértés vétségében, 
melyet elkövetett az állal, hogy Szente-
sen 1913 május 29-én főmagánvádlót 
azon meggyalázó kifejezéssel illette, 
szemtelenség, ez zsarolással határos és 
ezért a Btk 261 §-a alapján az 1892 évi 
XXVII. t.-c.-ben meghatározott célokra 
fordítandó, 15 nap alatt különbeni végre-
hajtás terhe mellett ezen kir. Járásbíró-
ságnál fizetendő, behajthatatlanság ese-
tén a Btk. 53 § hoz képest 3 (három) 
napi fogházra átváltoztatandó (har-
minc) korona pénzbüntetésre ítéli. 

Tartozik egyben özv. Felsenburg 
Benedekné részére 15 nap alatt külön-
beni végrehajtás terhe mellett 30 korona 
eljárási költséget megfizetni. 

Megrendeli végül ezen ítéletnek a 
vádlott költségén a Szentesen megjelenő 
»Szentesi Lap* cimű lapban való köz-
zétételét. 

I n d o k o k : 

Vádlott beismerésével beigazolást 
nyert az, hogy vádlott 1913 május 29-én 
azt mondotta a főmagánvádlónak „ez 
szemtelenség és zsarolással határos." 
Minthogy ezen kifejezés meggyalázó,vád-
lott eme cselekménye a Btk. 261 §-ba 
ütköző becsületsértés vétségének tény-
álladékát megállapítja, ennélfogva őt 
abban bűnösnek kimondani s figyelembe 
véve súlyosító körülményül büntetett elő-
életét, melylyel szemben enyhilő fenn 
nem forog, őt a rendelkező részben 
meghatározott büntetéssel büntetni és a 
bűnösség folyományaként a Bp. 479 és 
480 $ a alapján a bűnügyi költség meg-
fizetésében is marasztalni kellett. 

Az ítélet közzétételének megrende-
lése a Btk. 227 § áu alapszik. 

A kiadmány hiteléül: 

Vozár 8 k. 

irodatiszt. 

Földhaszonbér beadási hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

96-1914 számit 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 meliett 
Lapisló vasút alíomás szomszédságában 
terül el, megfelelő gazdasági épületek-
kel, területe 30 kis hold. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdés előli 500 korona bánatpénzt 

1 tartoznak letenni. 
Részletes bérleti feltételek a gazda-

I sági tanácsnoki hivatalban hivatalosórak 
alalt megtudhatók. 

Szentes, 1911 évi junius hó 29. 

Kalpagos 

gazdasági tanácsnok 

Fngelhaler s k. 
kir. járásbiró. 

Szentes város polgármesterétől. 

84—kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

81—1914 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy Szentes város tulajdonát 
képező Nagymágocs község halárában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1486 ka-
tasztrális hold szántó föld 

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

A haszonbérbeadásra 1914 évi jú-
lius hó 3, 7, 10, 11. 17, 21, 24, 2«, és 
31-én minden kedden és pénteken dél-
előtt 9 órától, dálutan 4 óráig a józsef-
szállási közponli majorban nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

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

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

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

Ugy az árverésen, mint az egyes-
ség utján történt haszonhérbevétel 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 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. MátéíTg Ferenc polgármester. 

Szentes város tanácsától. 

6210-1914. sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város középületeinek fűté-

séhez 200 öl elsőrendű hasábos bükk 
tűzifa szükséges. 

Felhívom mindazokat a kereskedő-
ket, kik a szükséglet szállítását elnyerni 
óhajtják, hogy 1 koronás bélyeggel el-
tátott »N. N. ajánlata Szenles város tűzifa 
szükségletének szállításain« címzésű, le-
pecsételt borítékban zárt ajánlataikat, 
melyhez 500 korona készpénz vagy ova-
dékképes értékpapír bánatpénz csato-
landó folyó évi augusztus hó 1 napjának 
délelőtt 10 órájáig a polgármesteri ik-
tató hivatalba adjak be. 

Az ajánlatban számmal és betűvet 
kiirandó, hogy hány koronáért adja 
ajánlattevő a szükséges tűzifának ölét 
Szentes város városháza udvarán 10 
méterölenként öszerakva. 

A tűzifa folyó évi s/eplember 30 ig 
beszállítandó. — A s/.állitésra vonatkozó 
szerződés költsége szállítással megbízott 
ajánlattevőt terheli. 

A beadott ajánlatok felett 8 nap 
alalt a városi tanács fog dönteni, 
fentartván magának a beérkezett aján-
latok közölli szabad választás jogát, g 

Kelt Szenles város tanácsának 1914 
évi julius hó 9 én tartott ülésében. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Haszonbérbe kiadó (üld. 
Donáton 21 hold föld tanyával és jó ivó-
vizes kúttal kiadó. — Esetleg 42 hold 
föld is kiadó. Úgyszintén a kenyérgyár 
mellett levő Pólya-utca 2. szánni ház el-
adó. Értekezhetni N é m e t h Lajosnéval 
a fenti házszám alalt. 5 6 
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TUDOMÁNYOS MOZGÚSZíNHA / 
t m m \ Kagy Ferencz utca 3. szám. L 

Vasárnap, 1914 julius hó 19-én, 
délután 4 és 6 órakor mérsé-
kelt, este fél 9 órakor rendes 
helyárak mellett kerül színre: 

9 törvénytelen fiu 
tanulságos életkép 4 felvonásban^ 
Ezen darabot a new-yorki előkelő 

színészek játszak. 

ü l n ű sor: 
Lenipar, term. felv. 
Megfagyott gyermek, monopol sláger 2 f. 

Legjobb fogadás, vígjáték. 

10 perc szünet. 

»A törvénytelen f i u - életkép 4 felv. 

Zajtalan szellőztetés I Friss levegő ! 

Kiadó föld és lakás. 
Varga Heniáminné lapistói 18 hold tanya-

földje szeptember 29-től kiadó — l. kei-

Tóth József-utca 53. sz. aiatti 3 ulcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, artézi 

kut és v i l l anyveze tékke l a z o n n a l k i a d ó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

Kristó Nagy József 
188 hold kajáni tanyaföld-
jét haszonbérbe kiadja. 

Or. Mátéffy Ferenc 
kistőkei»nádashalmi földje 

_ 3 S 
K i a d ó f ö l d . 
Ilálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagbau vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

lehet 111. ker., Alkotmány-utca 3. sz. alatt. 

Délutáni helyárak 

Díszpáholy 10 s z e m é l y r e 6 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. K íspáho ly 4 személyre 
2 kor. 4 0 f ü l , Támlasszék 6 0 f ü l . Első 
hely 4 0 f l l i . Másod ik hely 3 0 í i l l . Har 
madlk hely 2 0 f i ) l . Tizeven a ló l i g y e r m e k -
nek ál ló jegy 10 f i l lér . 

O l c s ó ! e w r O l c S Ó ! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évr̂  6 százalékos, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tőke Kamat törlesztéssel S§ 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 8 0 I . , I. hely 6 0 f , II. hely 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 
kor. Kíspáholy 3 kor. 2 0 f . O i ,¿páholy 
8 szemé ly re 6 kor Gyermekjegy 12 f . 

3 
i § 

együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
barmikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

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

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

ifj. FAZEKAS ANTAL & 
Bankkölcsön irodája. W 

^ Piactér Nagy Ferencz úr házában. & 

Szentes város polgármesterétől 
6191-1914 szám. 

hirdetmény. 
Felhívom a szarvasmarha és ser-

tét tenyésztéssel foglalkozó gazdákat, 
hogy amenyihen bikájukat és kanjukat 
köztenyésztésre akarjak használni és 
ezeket az 191.1 év őszén tartott vizsgá-
laton nem mutatták be, a folyó évi julius 
hó 20,22 és 23 án tartandó vizsgálatra 
vezessék elő. 

Július hó :>0 án délelőtt 8 órakor 
a hökényi csárdánál, délután 3 órakor a 
Vecaeri csárdánál, julius hó 22-én dél-
előtt 9 órakor az eperjesi iskolánál, julius 
28-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 anyaállatai fedezteti, az 1891 évi X11 
I. c. értelmében 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel és apaállatának kihe-
rélletésével büntetendő. 

Szentes, 1911 évi július hó 10. 

Dr. Mátcfjy Ferencz polgármester. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sájerman Béla 

ü o h i i % i s a r -
k ő i t i i i : m i : z 

i 

ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor legjobb telöfedellemeze. 
V É CM T E L E N Ü L T A R T O S 

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

Szentesen kapható : 

SUGÁR és VARGA 
építés? vállalkozóknál. 

i 

bádogos tanulónak felvétetik 

bádogós mesternél, Kossuth 

tér Heformálus bérház. : ; 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ 
E P Ü L E T E K E T kulcsáladá.íg elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvező (ízetesí módozatot njujtok. - íavaszi munkáknál megtelelő árenged-
mény. - Tájákozas és koltsegvetes díjtalan, levelezőlap meghívásra 
házhoz meáyek. « Tisztelettel: 

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

ácsmester. 

Nyomatott Vajda It. Utóda illlanyerdre berendeiett könyvnyomdájában Siente.e 




