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Előfizetési árak : 

Vidéken : egész évre 6 K 

félévre:* K negyedévre 1 60 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

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

A szerkesztésért telelös 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Pillanatfölvétel. 
(S—ólf Talán kissé különös ez 

a cini, amit ennek a vezető cikk-
nek az élére irtani, de amit el aka-
rok benne mondani, igazán nem 
más, mint egy pillanatfölvélcl. 

Ugy madártávlatból szemlélem 
a dolgokat. Nem akarok egyebet 
látni, mint amit a nagymessze táv-
lat nyújt s akkor, amidőn érdekes-
nek találom a képet, a látottakat, 
előveszem a fényképező masinát és 
megrögzítem a látottakat. Talán a 
jelennek, talán a jövendőnek. Lehet, 
hogy csupán saját magamnak. Lehet, 
hogy másoknak is. A kép minden-
esetre kép Sok mindent mutat. Nem 
tűzök hozzá kommentárt. Látja, aki 
látja. A megörökített dolgok, jele-
netek sok tanúiságot foglalnak ma-
glikban annak a számára, aki eset-
leg tanulni akar. 

Én ezuttal Szentesről készítek 
egy pillanatfölvételt. 

Szentes . . . a magyar sziv és 
magyar érzés városa. Egv város, 
amelyet „a nagy világon e kívül 
nincsen számodra hely" magasztos 
érzése, gondolata tartott meg azok 
nak a századoknak vészviharaiban, 
amikor ez a környék olyan lett 
mint a letarolt mező. A ragaszko-
dás a röghöz, amelyben az ősök 
pihennek, a szeretet, amely elvá-
laszthatatlanul hozzá iüz a földhöz, 
amely fölött a gyermek elsőben 
pillantotta meg az Isten kék egét, 
ahol először szivta magába azt a 
levegőt, amely nélkül nincsen élet... 

Szentes . . . ahol közel két szá-
zad év előtt néhány nyomorult 
viskó jelképezte az emberi társa-
dalom jelenlétét; de ahol ekkor 
még a fehér fürtű aggastyánok sem 
restellettek beleülni az iskola pad-
jaiba, hogy „a tudomány részesei" 
lehessenek, ahol „az ebek módjára" 
temették el azl a fiatalt, bármelyik 
nemen is volt, ha nem járt az 
iskolába. 

Szentes . . . ahol élet-halál har-
col vívott évtizedeken keresztül a 
vallási gyűlölség, amelynek lüze 
1700 ban a leégő város lángjaiban 
kezdett hamvadozni, de ahol a gyű-
lölség feneketlen szenvedélye sem 
tudta megsemmisíteni a közügyek 
iránti szeretetet s ahol, mikor a 
a szenvedélyek legféktelenebbííl 
tomboltak, akkor a szemben álló 
felek a közérdek védelmében, a 

jóért való áldozatkészségben 
mutatták meg, hogy mii lehet egy-

egy embernek megtenni a maga 
városáért, annak fejlődéséért. 

Szentes . . . ahol az anyatejjel 
szivta magába mindenki a szabad-
ságért való lelkesedést, ahonnan 
hősök teremlek II. Rákóczi Ferenc 
piros lobogói alá, ahol fanatikus 
érzés hevítette a lelkeket, ha a job-
bágyvilág idején idején az elnyo-
matás súlyát érezte a város lakos-
sága . . . Szentes . . . amelyet saját 
földesurai hivtak föl arra, hogy 
örökváltság utján biziositsa azt a 
szabadságot amelynek hijján lako-
sai élni nem tudtak s amely miatt 
keserűségnél egyebet nem érzett a 
város földesura . . . 

Szentes . . . ahol a város 
mértékelhetet len áldozatot hozott 
1848—49-ben a magyar szabadság 
eszméjéért, a kevesek közé tartozó 
magyar város, amely több katonát 
állított ki a hon védelmére, mint 
amennyit kérlek tőle. 

Szentes . . . a magyar város, 
amely a kuliuráért mindig meg-
hozta a maga áldozatát s amely 
fejlődését épen a kultúra ápolásai-
nak köszönheti . . . 

Csupa fény, csupa sugár, amit 
a pillanatfölvétel e része mutat Ez 
még a mult. A mult, amelynek ese-
ményeit a futó szemlélő tán meg 
sem is érti, de a pillanatfölvétel 
megrögzíti a képet és aki akarja 
látja, érzi és tanul belőle. 

Es a jelen . . . VI 
Igen a pillanatfölvétel másik 

része azt rögzíti meg. 
Szentes . . . egy város a fejlő-

dés utján. Nincsen csillogó külső 
fény. Város, amely még ma is 
„csaknem egy egész várossal adós 
önmagának", de ez nem elmara-
dást jelent, hanem a színmagyar 
törekvő városok sorsát jelképezi, 
amely abban jut kifejezésre, hogy 
minden alkotás a dolgozó polgár-
ság verejtékezéssel megkeresett fil-
léreiből állott elő, hatalmi kegy 
nem sugárzott ide, ajándékból nem 
létesült két kő egymás felelt — de 
azt a kegyet nem is kereste ez a 
város soha. 

Szentes... egy város, amely 
önerejéből csudákat mivelt. Egy 
város, amelynek lakossága ma ér-
zésben és gondolatban ugyan az, 
ami századokkal azelőtt volt. Egy 
város, amely önérzettel hivalkoz-
hatik arra, hogy megtette a maga 
kötelességét minden vonalon, elis-
merést nem kér sehonnan, mert 
elég az az önérzet, amit a jólvég-
zelt munka biztosit és az a ludat, 
hogy vagyok ami leltem önerőmből 

én tudom, hogy mii végeztem is az 
szégyenilsen meg, aki hasonló kö-
rülmények közt nagyobb eredményt 
mutat föl. 

Elcsattantom a gépet... a pil-
lanatfölvétel meg van. 

Nézze meg mindenki. Gondol-
kozzék feletle s ha szégyenli azt, 
amit e kép mutat tagadja meg, 
hogy Szentes fia.. . 

9 szentesi szobrok. 
Ismeretes olvasóink előtt, hogy a 

Kossuth éi a Horváth Mihály szobor fel-

állítása a megvalósítás stádiumába jutott 

a mult év végén akkor, amidőn a szo-

borbizottságok Tóth István, illetve Kis-
faludi Stróbl Zsigmond szobrász művé-

szeket a szobrok elkészítésével megbízták. 

Hétfőn délelőtt a két művész Szen-

tesen járt abból a célból, hogy a szobor 

helyének kijelölése dolgában a végleges 

megállapodás létre jöhessen. A tárgya-

lások eredménye az, hogy a Horváth 

Mihály szobor az Erzsébet-tér közepén, 

a Kossuth szobor pedig a Kossuth térnek 

a Kossuth- és Petőfi-utcák torkolatába 

eső részében nyer elhelyezést. 

Mind a két szobor monumentális 

alkotás lesz. Méltóan juttatják kifejezésre 

azt a férfiút, akit ábrázolnak és örök 

időkön át díszéül fognak szolgálni va-

rosunk két legszebb közterének. 

A Horváth Mihály szobor már az 

öntödében van, a Kossuth szobor is a 

legközelebbi időn belül szintén óda kerül. 

A két szobor leleplezése egy napon 

történik meg, a folyó év októberébeu, 

előre láthatóan októben 18 án, Horváth 

Mihály szfdetésének százötödik évfor-

dulóján. 

i * i . 

Utazás a holdba. 
Költők, fantaszták és más hozzájuk 

hasonló embeiek egy talán öröktől fogva 

való vágy teljesülése képpen már száz-

szor, százféleképpené s százféle eszközzel 

megálmodtak egy utazást, amelynek el-

induló pontja a föld volna, célja pedig 

a hold. Most azonban már csak egy-

némely nehézséget kell leküzdeni, hogy 

ez az eddig csak álmodott ulazás meg-

valósulhasson. 

Legalább is erről biztosit Charles 

Nordmann, a párisi obszervatórium is-

mert nevű aszlromonusu egy a Matinban 

megjelent cikkében, melyben egy ujabLan 

felmerült ilyen utazás tervével vitatkozik. 

Mindnyájan emlékezünk arra, hogy Jules 

Verne miképpen oldja i.ieg ezt a kér-

dést s a kitűnő író technikai fantáziája 
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ebben az egész leképzlésben csak egy 

helyen hibázott. Az óriási löveg, melyet 

6 felküld a holdba tudvalevőleg 12 kilo-

méter kezdősebességgel indul s ez ele-

gendő is ahhoz, hogy legyőzze a föld 

vonzóerejét. 

Csakhogy a löveg ezt a sebesseget 

három másodperc alatt éri el, ami egy-

értelmű azzal, hogy a bennülök már az 

első percben élettelen és alaktalan hus-

tömeggé lesznek. Mert minden jármű 

hirtelen sebességváltozása súlyos követ-

kezményekkel jár a bennülőkre: már 

az omnibusz egyszerű megállása i? bi-

zonyítja ezl. Annak a lövegnek vagy 

annak a járműnek, mely a levegőn szá-

guld át a hold felé, ezek szerint egy 

lassan fokozódó gyorsasággal kell bír-

nia. Erre a célra a közelmúltban Esnault 

Peltere, az jsmert aviatikus említett egy 

kitűnő megoldást: még pedig a reakciós 

motort. 

Hogy elmellőzhessük a részletes 

technikai magyarázatokat, csak rzt kell 

mondanunk, hogy ennek ugyanaz oz 

alapelve, mint a rakétának. A rakéta 

•«ért emelkedik, mert a lőpor, amelyet 

magával visz, elégés közben gázokai 

fejleszt, melyek egy reakciós hatással az 

ellenkező irányba hajtják a rakétát. 

Számítások kimutatják, hogy az ilyen 

módon hajtolt löveg, mely harántmoz-

gásában gyorsaságát másodpercenként 

csak egy méterrel fokozza, néhányszor 

tíz óra alalt elérne a holdba. Most már I 

tehát csak az volna megoldandó, hogv 

a megérkezés is sima és zökkenés nél-

kül való kikötéssel járjon. 

A Verne-féle holdutazás lövege 

nem csökkentheti maga a saját sebes-

ségét, ha azonban a rakéta princípiumá-

val képzeljük fel a megoldást akkor ez 

is lehetséges lesz. Még pedig a sebesség 

nem csak lokozhaló és csökkenthető, 

hanem az útiránya is meghatározható 

és változtatható. A túlságos felmelege-

dés meggállása a űzikusok egyszerű 

«eladata. Az egyetlen akadálya ina az 

ilyen holdban való utazás meg valósi tá-

sának az, hogy nincs égőanyagunk és 

robbantószerünk, amely erejének egy 

részéi tul tudná vinni a föld vonzó kö-

rén. Ehhez oly robbantóanyagra volna 

szükségünk, amely legalább négyszáz-

szor oly erős, mini a nilroglicerin. 

Tudvalevőleg a rádium ereje éppen 

ötezerszerese annak, így lehat csak ar-

ról volna szó, hogy a rádium ereje fel-

szabadittassék. Olyan probléma ez, 

amelylyel már most is nagyban foglal-

nak a fizikusok. Közben azonban egy 

már épp ily fantasztikus megoldás is 

felmerül, amely a kérdésnek azt a ré-

szét oldja meg, hogy a fokozódó se-

bességet, hogyan érhetik el. Max és 

Donét erre a célra azt ajánlják, hogy 

óriási kereket kell építeni, melynek külső 

kerüleléhez van megerősítve a löveg. A 

kerék mozgása egyre fokozódik, inig 

másodpercenként négyszer fordul meg 

a tengelye körül Ebben a pillanatban a 

löveg elválik a keréktől s az utazás 

megkezdődhet. 

Persze egyelőre ezek mind fölötte 

fentartásp.zerű tervek, de ki tudja, hogy 

milyen rövid idő alatt lesz valósáegá ez 

az elképzelés. Hiszen már olyan sok 

megvalósíthatatlannak hitt csoda reali-

zálását láttuk. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

Á R P A D A R A 

a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsüteincnyek, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

r^pró rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. H^gtekint-

hetö és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-há/) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 
¡ R É S Z V T Á R S 

HÍREK 
Szentes, 1914. julius lió 22 

- - Meghívás Az »Alsópárti 48-ás Füg-

getlenségi Népkör« (Uerkovits vendéglő-

jében) f. hó ¿fi-án, délután 2 órakor tartja 

alakuló közgyűlését és választmányi ta-

gok megválasztását. 

— Megbokrosodott lovak. A napokban 
egyik országúton ment kifelé kocsival 
egy idősebb gazdaember a feleségével. 
A lovak megbokrosodtak a cséplőgép-
tulajdonosok általlerakntott szélicsomótól 
és felhordották a kocsit. Az asszo >y 
kivágódott a kocsiból és súlyos sérülést 
szenvedett. Ilyenformán az ezen ország-
úton közlekedő ga/daközö'ség testi 
épsége veszélyeztetve van, talán mégis 
helyesebb volna, ha nem raknák le az 
országúton a szenet, hanem a rendel-
tetési helyére szállítanak. 

— Napfogyatkozás. Augusztus 21-én 

Magyarországon is látható erős, részle-

ges napfogyatkozás lesz. Teljes nap-

fogyatkozás lesz ugyanakkor Grönland 

északi részén, Skandinávia közepe táján 

Nyugat Oroszországban, Arméniában 

Perzsiában, Ik'lüdsisztában és India 

nyugati partján. Nálunk a napkorongnak 

mintegy négyötöd részéi fogja a hold 

eltakarni. 

— Jónak jó v o l n a . . . Lakodalmat ültek 
egyik tanyai gazdánál. A vacsora végén 
a szintén jelenlévő doktor az épen előtte 
lévő toronymagasságú pörkölt tortára 
ütött késével s a leváló darab, kat el 
kezdte ropogtatni, Egyik jelenlevő, aki 
szereli az urat játszani, utánozta a 
doktort és ő is agyon koppintottá az 
előtte ékeskedő gipszfigurát és kebelez-
gelte lassan befelé „Aztán jó-e?" 
kérdi tőle a doktor. — „Jónak jó volna !*' 
— válaszolta a kérdezett — „csak győzné 
az ember nyállal!" 

— A csongrádi spanyol Érdekes ember 

ült kedden a szegedi törvényszéken a 

vádlottak padján, 1)'Heréra János cson-

í grádi gazdálkodó volt a vádlott, akit a 

! királyi ügyész súlyos testi sértés vétsé-

gével vádolt. D' Heréra János igazi spa-

j nyol vér. — A dédapja Spanyolország 

I fővárosából került Magyarországra, itt 
1 családja teljesen elmagyarosodott és D' 

Heréra János már Magyarországon szü-

letett, egy szót se tud spanyolul, de 

azért büszkén hivatkozik spanyol őseire, 

akik szerinte nemesek voltak. A vádlott 

különben egy, a házában menedéket ke-

reső leányi, Orosz Etelt, máklörő vassal 

ugy fejbe sújtott, hogy vérző fejjel tán-

torgott ki a vendégszerető spanyol há-

zából. A szomszédok kötözték be a sebét 

A vádlott tagadta azt is, hogy látta volna 

a leányi, de a tanuk ellene vallottak. — 

A tárgyalást elnapolták. 

— A fürdés halottai . Szegeden Szécsi 

István tizenhárom éves tanuló fürdés 

közben belefúlt egy kuhikgödörbe. Csak 

holttestét tudták kifogni. Ugyancsak hét-

főn a szabad Tiszában fürdött Hődy Pál 

huszonnyolc éves volt utász szakaszve-

zető. Közben az ár elragadta. Eddig 

nem sikerült holttestét megtalálni. 

— Megölte a szülői t . Hindu Tímót föld-
míves temesvári lakos, aki vasárnap 
apjához, Hindu Jánoshoz, Petnekre ment 
a feleségével, egész nap a búcsún és a 
faluba mulatott és csak késő este tért 
haza, amikor is pénzt kért a feleségétől. 
Az asszony adott neki, de a vacsoránál 
panaszkodott apósának, hogy milyen 
könnyelmű a férje. Hindu Timot meg-
hallotta a szapulás! bement a szobába 
és ütlegelni kezdte a feleségét. Az öreg 
Hindu megakarta akadályozni a tettle-
gességet és közbelépett, mire a fiú 
annyira feldühödött hogy leszúrta apját. 
Az anvja a történtek hallalára szívszél-
hűdés! kapott és holtan rogyott össze. 
A gyilkos fiút letartóztatták. 

Amíg k a s z á l l a t s z , nem jóvók... Egy fel-
vidéki falu arról nevezetes, hogy van 
egy kereskedője, aki a portája mellett 
egy kis réttel rendelkezik. Ez a keres-
kedő arról híres, hogy — már vagy 
harminc éve — még nein vitte be szá-
razon a szénáját a pajtába. Amikor ő 
kaszáltatott nem akadt senki, aki ugyan-

OlvasóinKhoz. 
Értesítjük /apunk tisztelt olvasó-

közönséget, hogy az e hó 1-cvel 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: 

ligés« 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. 
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eöy időben kaszáitasson vele, mert szé-
né}}! feketére ázott mindig. Ha ő kaszál-
tátott, mindig esett az eső. Egy pesti úr, 
a|jj minden nyáron a faluba szokott 
|6Ileni egy P á r napot, most is oda ké-
szült. Előbb azonban levél utján meg-
kérdezte a kereskedőt aki különben 
jó barátja — hogy mikor kaszáltatsz? 
J
A kereskedő udvariasan megírta a neki 
a kaszáitatás idejét, egyben azonban 
viszont kérdezi, hogy miért érdekli őtet 
a kaszáitatás ideje ? A pesti ur röviden 
csak annyit válaszolt: — Amig kaszál-
tatsz, nein jövök, mert eső lesz. Csókol 
Gáspár. 

Az életre hívó csók Az erdélyi havasok 
kőzi fekvő Cserlés községben él egy 
105 éves öregasszony, ki arról neve-
zetes, hogy 50 évvel ezelőtt végigszen-
vedte a saját temetését. Hariga l)otyica, 
igy hívják az öreg asszonyt, ötven évvel 
ezelőtt torokbajba esett s a torokban 
keletkezett gyuladás miatt lélegzetet venni 
nem bírván, önkívületi állapotba esett. 
Már két napig feküdt mozdulatlanul, 
mikor megérkezett a halottkém és ki-
mondta a szentenciát, hogy meghalt és 
48 órán belül el kell temetni Az asszony, 
aki eszméleténél volt, de a merevedés 
miatt nem tudott életjelt adni magáról, 
rettenetes gyötrelemmel hallgatta végig 
gyermekei siránkozását. Már a koporsó-
fedélhez nyúltak, hogy reá borítsák, 
mikor a legkisebb leánya nyakába borult 
és sírva kélte, hogy ne hagyja el őket. 
Majd később magához szorította és meg-
csókolta. Erre fölfakadt a torkán a geny-
nyedés és merevsége csökkeni kezdett, 
később volt annyi ereje, hogy felnyit-
hatta szemét, mire a gyászoló közönség 
pópástól együtt rohant ki a szabadba, 
csak a legkisebb leánya maradt mellette, 
aki felkapta az asztalon levő pálinkás 
üveget és jó adaggal öntött be az öreg-
asszony torkán. Ez meggyógyította tel-
jesen, másnap már ki is kelhetett a 
koporsóból, amely azóla a padláson várja 
halálát. Hariga DjJyica ma is él és azóla 
nyolc gyermekét, harminc unokáját és 
dédunokáját i.isérte ki a temelőbe. 

— A b o r z a l m a s é j szaka a címe annak a 

nagyszabású 3 felvonásos színműnek, 

melyet ma a Tudományos Mozgószin-

házhan adnak. Egymást vállják fel ezen 

darabban az izgalmasabbnál-izgalmasabb 

jelenetek. A mexikói fölkelés a legutóbbi 

nagy eseményekkel. Ezenkívül több 

humoros kép, Polidor a macskákkal fog 

egy pár izgalmas és hajmeresztő mu-

tatványt produkálni. Olvasóközönségünk 

t. figyelmébe ajánljuk ezen tanulságos 

és szórakoztató előadást. 

— Hol j o b b a koszt . Körösi Lajos hód-

mezővásárhelyi borbély a mull év őszén 

betört Csúcs Ignác máv. hivatalnok laká-

sára és mikor Szűcs tetten érle, késsel 

arcbaszurta. Ezért a szegedi eskiidbiróság 

négyévi fogházra ilélte el, mivel van 

azonban egy nyolchótiapi kitöltetlen 

büntetésre is, kedden összbüntetést szab-

lak ki rá. Négyévi és halhónapi fegy-

házban állapították meg büntetését. Ebbe 

Körösi bele is nyugodott, csak arra kérte 

az elnököt, kogy a váci fegyházba szál 

litsák, mert ő tapasztalatból tudja, hogy 

°lt legjobb a koszt. 

A gyi lkos tér) merénylete Véres c?aládí 
«ráma játszódott le a bácsmegyei Mély-

kuton a nyílt utca során. Lengyel Már-
ton negyvenöt éves ottani lakos néhány 
héttel ezelőtt összevezsett a feleségével, 
aki ekkor gyermekeivel együtt elhagyta. 
Lengyel időközben megtudta, hogy a"fe-
lesége összeállott egy fiatal legénynyel. 
Hétfőn megleste a piacról hazafelé igyekvő 
asszonyt és a plébánia lak előtt "bics-
kával kilencszer mellbe és hát a szúrta. 
Mikor latta, hogy összeesett, háromszor 
önmagába szúrt. Mindkettőjüket beszál-
lították a bajai kórházba. Az asszony 
haldoklik. 

— Aki súlyt helyez ar ra , hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róni. 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. 

— Jók kózül vegyük a legjobbakat. Deering-
féle tárcsás horonákat, Kalmár-féle szóró 
és szelelőrostákat. Valódi Sack tükör-
ekéket egyszerű és műtrágyaszóróval, 
combinált vetőgépeket, szavatolt 18 szá-
zaiékos szuperfoszfátot és „Terrenol" 
Asbest cementpala legolcsóbban Szabó 
és Kenéz, Gazd. Gépf. Váll. Szentes, Bocs-
kay utca 1 sz. 

Anyakönyvi kivonat 
— 1911 julius 12 -18-ig. — 

Születtek : Pataki Ferencz, Görbics 

János, Piti Mária, Fejes Eszter, Kalmár 

Péter, Balla Hozália, Török Erzsébet, 

Kádár János, Kádat Eszter, (ikrek) Üóczi 

Lajos, Seres Ferenc, Törők Anna, Paksi 

Sándor. Pleván Sándor, Német Antal, 

Kérdő Juliánná, Bodnár Jenő, Dancsó 

Margit, Nemes Imre, Brezovai Etelka. 

Eljegyzés: Szikszai Imre Német 

Mária, Babos Antal Szabó Sára. 

Házasságot kötöttek : Sípos Antal 

Kovács Anna, Nagy Sándor Nagy Ilona, 

Elhaltak: Dumján Rozália 9 éves, 

Pásztor Ilona 20 napos, Klein Erzsébet 

83 éves, Novobáczky Andor napos, 

Veres Zsuzsánna 75 éves Boros Imre 49 

éves, Sipka Menyhért 53 éves, Papp 

Eszter 3 hónapos, Papp Mária 2 hóna-

pos, Szép Imre 2 hónapos, Szűcs Mária 

6 hónapos, Nyiri Mária 28 napos, Szíj-

jártó Szab5 Sára 63 éves, Berényi Imre 

09 éves, Szabó Juliánná 8t éves, Csányi 

Juliánná 10 éves, Szabics Mária 2 hó-

napos, Mányai Juliánná 83 éves, Bartha 

Sándor 72 éves, Kanfi Horváth Ferenc 

43 éves, Kósa Ferenc 2 hónapos. 

Kiadja: 

Vajda B- Utóda könyvnyomdája. 

Haszonbérbe kiadó föld. 
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. számú ház el-
adó. Értekezhetni N é m e t h J,ajosnéval 
a lenti házszám alatt. 5 0 

Szentes város polgármesterétől. 

84-kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérlet i h i r d e t m é n y . 
Szentes város képviselőtestületének 

81—1914 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy Szentes város tulajdonát 
képező Nagymágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1480 ka-
tasztrális hold szántó föld 

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

A haszonbérbeadásra 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 központi majorban nyilvános 
szóbeli árverés fog tartalni. 

A haszonbérbe ki nem adott terü-
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 
lehel haszonbérelni. 

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

A haszonbérletre vonatkozó rész-
letes fellételek julius hó 2-től 31-ig kedd 
és péntek kivételével mindeu nap meg-
tudhatók a gazdasági tanácsnoki hiva-
talban, ugyan ilt 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. Mátéffy Ferenc polgármester. 

S i m a L á s z l ó 
I. ker., Tóth József-utca 57. 
s z á m ú h á z a e l a d ó . É f t c V f X t a c a , 

ad. 760—1914 sz. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, a 

Széchényi-ligetben lévő gőz, kád és ártézi 
szabadfürdő 1915 január 1-től 1920 de-
cember hó 31-ig terjedő 6 évre haszon-
bérbe adandó. 

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

Az ajánlathoz f>00 korona készpénz 
vagy ovadékképes értékpapír, bánatpénz 
csatolandó. 

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

Kell Szentes város tanácsának 1914 
évi julius hó 9 én tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferencz polgármester. 

SZENTESEN 
II., Bercsényi-út 

l/a szám. szállító 
kéri ti ii. é. köxftiiNétf walicw ¿»árUoftiiwál. Telefon w . 
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TUDOMÁNYOS MOZGÓSZINHÁ 7 
» I Nagv Ferencz-utca 3. szám, , 
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Csütörtök, 1914 julius hó 23-án, 
délután 6 órakor zónaelőadás 
és este fél 9 órakor mérsé-
kelt helyárak mellett kerül be-

mutatásra 

A borzalmas éjszaka 
nagyszabású színmű 3 felv. 

ñ ü s o r: 
Mexikói felkelés, term. felv. 
A d g lumpok, vígjáték, 2 felv. 
Polidor és a macskák, humoros. 

10 perc szünet. 
» A borzalmas éjszaka színmű 3 felv. 
A kis hős, vígjáték. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak. 

Támlásszék 4 0 f . , I. hely 3 0 ! . , II. hely 
2 0 f . , III. hely 15 f . Nagypáholy 2 
kor. Kíspáholy 1 kor. 6 0 í . Díszpáholy 
8 személy re 3 kor. 2 0 í Gyermekjegy 12 f. 

Esteli helyárak : 

Díszpáholy 10 személy re 6 kor. Nagypaholy 
5 személyre 3 kor. Kíspáholy 4 személyre 
2 kor 4 0 f i l l , Tamlasszék 6 0 ti l l . Első 
hely 4 0 f i l l . Második hely 3 0 f i l l . H a r -
madik hely 2 0 f i l l . Tizéven aló l i g y e r m e k -
nek ál lójegy 10 f i l lér . 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ütések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

lek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. -—Legjutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készitö 

ARADON. 

B e l s ó c e s c r c i i 
77 '»• nszgöl (IlOO-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 5(>0 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Anlai iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sijerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogós mesternél, Kossuth-

tér lieformálus bérház. : . 

Kiodó föld és lakás. 
Varga Beniáminué lapistói 48 hold tanya-

földje szeptember 29-től kiadó - 1. ker-

Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, artézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

Kristó Nagy József 
188 hold kajáni (anyaföld* 
jét haszonbérbe kiadja. 

öp. Mdtéffy Ferenc 
kisfokéi * nádashalmi földje 
haszonbérbe kiadó. • 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

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

m 5C 
I Olcsó! -*s Olcsó! 3 

Bankkölcsönöket | 
folyósittatok ez idő szerint jfj 

50 évre 6 százalékps, 65 évre fo 
5 Kor. 70 fillér tők̂  és Kamat törlesztéssel £ 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön W 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. J t 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a lep- yjf 
mérsékeltebb díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankkölcsön irodája. 

Piactér Nagy Ferencz úr házában. & 

tcmmeaar. *r« 

K O L L A P I T -
B t í R L E m r W í t e 
SIAGTAIAN FEDÉLLEMET 

O i i l i A I I I T -

» ő ii ii e n i] z 
ka uc su k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél lemez, jelenkor legjobb tetöfedéllemeze, 
V É G T E L E N Ü L T A l i T 0 S 

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

i 

Szentesen kapható •? 

SUGÁR és VARGA 
építés? vállalkozóknál. 

PITTETOK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nvujtok. - Tavaszi munkáknál megteleld árenged-
menf. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz megjek. : : : : Tisztelettel: 

FEJES KÁROLY 
IV. ker. Stammer S.-utcza 20. ácsmester 

Nyomatott Vajda U. Utóda rillanyenSre berendezett könyvnyomdájában Szentese 




