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Előfizetési a rak : 

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

Vidéken : egész évre 6 K 
félévreS K negyedévre 1 60 

Etfy lap 2 filler. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l t 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Szomorú aratás. 
Vízben úszó vetések között 

robog keresztül a gyorsvonat vagy 
öt vármegyén. Utasok, gazdák és 
kereskedők a téres mezőkön, melye-
ken keresztül viszi utjok csak azt 
az egy szomorú képet látják. Min-
denüti feltűnik a sötét ábrázata 
annak az előrelörekvó nyomoru-
ságnak, ami rászakad az idén Ma-
gyarországra. Hol vagyunk már 
Péter és Páltól s mégis csak itt-
ott dülöng egy-nehány sovány buza-
kereszt, — a lermés nagyrésze még 
learatatlan s maga a termés is mi-
lyen. Jobb róla nem is beszélni. 

Szomorú ez a kép nagyon, — 
amire a panaszkodás megszokott 
kifejezései vajmi kevés vigasztalást 
adnak. Szomorú annyival is inkább 
mert a várható, bár sovány termés 
betakarításával járó mostohaságok 
amugvis nehéz körülmények között 
szakadnak a nyakunkba. 

Most bizoiiyodik be leginkább, 
mekkora kockázat a mezőgazdál-
kodás. Attól a perctől kezdve, ami-
kor a föld mélyébe rejti a gazda a 
vetőmagot, a cséplésig, sőt a ter-
més eladásáig mindig bizonytalan 
lesz e fáradságos és kockázatos 
munkájáért valamelyes eredménye. 
A tűz, viz, a jég és a talaj kiszá-
milhatlan szeszélyei, az időjárás 
változandósága, a férgek milliói, 
mind esküdt ellenségei a gazdának 
s egyetlen egy tényező elég, hogy 
arasson, szüreteljen a gazda helvett. 
Ezzel szemben még a kétkezi mun-
kás izomereje is biztosabb vagyon 
és keresetforrás, mint a szántóföld, 
mert hiszen az izomerőt mértékle-
tességgel, gondozással épségben le-
het tartani. A föld szeszélyes, olyan 
szeszélyes, hogy hozzáképest a börze 
a legirreálisabb árhullámzásával is 
méltóbb képviselője lehet a higgadt-
ságnak és a nyugalomnak. 

És mégis honnan van mindezek 
dacára, hogy a szántóföldbe vetett 
hitünk, bizalmunk megingani nem 
tud ? Hogv lehet az, hogy a sok 
kiszámíthatatlan szeszély, ingatag-
ság dacára a magyar szántóföld ma 
is alapja minden gazdasági, poli-
tikai és társadalmi munkának? Hi-
szen a füstölgő gyárak mérnöki 
tudással megszerkesztett gépeire, — 
a kalmár mathematikai alapon nyug-
vó kétszer-kettőjére mégis csak biz-
tosabban lehetne felépíteni minden 
"z ország boldogulását magában fog-
laló épületet. Miért bízunk a föld-

ben, — miért várunk a földtől 
mindent? 

Ezek a kérdések főleg olyan 
szomorú aratás idején, mint a mos-
tani, önkénytelenül ajkunkra tolul-
nak s ugy érezzük, hogy e kérdé-
sekre nemcsak illik, de kell is vála-
szolni. Nemcsak azért, mintha e 
szántóföldbe vetett hitet megingani 
látnók az ilyen katasztrófák alkal-
mával s igy az szilárditásra szo-
rulna, nemcsak azért, mintha e kér-
désekre adott válaszok apaszthat-
nák a lehangoltságot, hanem azért, 
hogy a magyar földmüvelés mint 
különösen nemzeti munkának a je-
len l őségét megvi 1 ágitsu k. 

Abból indulunk ki, hogy a ma-
gyar szántóföld s annak a műve-
lői egymástól elválaszthatlan egy-
séges fogalom. Egymás kiegészítői, 
egymás nemzői. Ez a sokszor iga-
zán szeszélyes föld nemzi azt az 
igazán becses emberanyagot, ame-
lyik büszkeséggel mondhatja el 
magáról a híres szállóigét: Letat c 
sst moil — az ország, az állam én 
vagyok. Viszont az is igaz, — hi-
szen a nemzetek történelme bizo-
nyítja, — hogy az elemekkel való 
SZÍVÓS harc csak edzettebbé teszi a 
föld népét. A gyár, a kalmárhiva-
tás nagyon sok példa szerint dege-
nerál, a föld hasznosításáért folyó 
küzdelem megerősít. Egy-egy szo-
morú aratás tehát nem téríthet le 
az eddigi gazdasági irányzatunkról, 
mert hiszen a gyönge termés lehet 
gazdasági veszteség s az is, de óri-
ási tanulságaival kiszámithatlan er-
kölcsi nyereséget hoz s a legtöbb-
ször a szunnyadó nemzeti erők for-
rásává lehet. 

Ez a szomorú aratás épen kü-
szöbére esik az immár nagyon is 
közelgő vám és kereskedelmi tár-
gyalásoknak, amelyek ennek az or-
szágnak a gazdasági sorsát döntik 
el ismét egy évtizedre. Ebből a ma-
gyar gazdának erőt, kitartást, báto-
rítást kell meríteni ezekre a tár-
gvalásokra, nem szabad elfelednie, 
hogy csakis akkor tud megküzdeni 
a következő évtizedek el nem ke-
rülhető g a z d a s á g i csapásaivai, hajó 
időben becsületes vám és kereske-
delmi szerződések védelmezik a 
mezőgazdaságot. Jó évek váltakoz-
nak a rossz évekkel, a jó években 
akkor tud a gazda tartalékot gyűj-
teni, ha rendelkezésére áll a vám 
és kereskedelmi szerződésekben a 
kellő védelem, amelynek paízsa 
alatt gyarapodhatik, tartalékot 
gyűjthet. 

ilz internátus épités 
Az >Anike« internátusának felépí-

tésére hirdetett verseny tárgyalás teg-
nap délelőtt 10 órakor járt le. 

A j á n l a t a i k a t b e a d t á k a k ö v e t k e z ő k : 

Munkácsi Gyula, Budapest: taka-
rék tűzhelyekre 3480 K; 

Élső Magyar Lakatos és Láncárú-
gyár, Eger: takaréktűzhelyekre 3722; 

Neugröschl Hikárd, liudapest: vil-
lamos művekre 6140 K 02 f ; 

Siemens és Schuckert művek, Bu-
dapest : villamos művekre 9277 K 56 f. 

Kisfaludy Srobl Zsigmond, szobrász 
munkára 4970 K. 

Vedres Márk, szobrász munkára 
3756 K. 

Szepesi Sándor utóda, vízvezeték 
és csatornázási munkára 55872 K 63 f. 

Lányi Dezső, szobrász munkára 
5620 K; 

Kádár János és fia villám művekre 
9582 K 70 f; 

Bies Kornél villainművekre 7164 
K 56 f; 

Takács és Dorvas Budapest vas és 
vasbeton, rabic munkára 58160 K 50 f; 

Magyar Gázizzófény r.-t. villarn-
művekre 8072 K 71 f; 

Wagner Hugó vízvezetékre 68764 
K 50 f; 

Ujszászi és Majláth, műkő munkára 
9675 K 70 f., padozat 2146 K 80 f., szob-
rász munka 7145 K , 

Hónai János, bádogos munkára 
:874 K 50 f; villamművekre 9087 K 01 f; 

I l a b i c h e k és t á r s a v i l l a m m ű v e k r e 

5700 K; 
Szántó Károly villamművekre 9814 

K 74 f; 
Kollerich Pál, vasbeton, vas és 

rabic munkára 4382 K 50 I ; 
Lukász Lajos takarék tűzhelyekre 

5565 K ; 
Gichnei János, redőnyökre 1108K; 
Sárik Kde és társa, asztalos, laka-

tos és üveges munkára 25677 K; 
Sarkady N. Ferenc műkő munkára 

9877 K 50 f; 
Orosz István festő munkára 1888 K; 
Miskolczy és társa tetőfedő mun-

kára 4950 K ; 
Walla József, szobrász munkára 

6680 K 10% engedményei; 
MayerhofFer és Neményi takarék-

tűzhelyekre 4995 K ; 
Paschka és tiöoiöri, redőny mun-

kára 1462 K; 
Budapesti Kőgyár, műkőmunkára 

9778 K 25 f., szobrász munkára 4260 K ; 
Szalay és l)ek»seli villamos mü-

vekre 8/34 K H8 f; 
Berta Gyula bádogos munkára 

3341 K 80 f; 
Magyar Hadiator Gyár gőzfűtésre ; 
Doszlop N. Imre ácsmunkára 

10516 K; 
Molnár Vincze műkő munkára 

7591 K; 
Sztojannvics János asztalos mun-

kára 22687 K; 
Kurcz és Mátyás festő munkára 

3441 K 10 f; 
Veres Imre és Sándor ácsmunkára 

11457 K; 
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Barlucz János, ácsmunkára J 12095 
K 1 0 f : 

Wipler és társa műkő munkára 
9303 K 50 )f; 

Vadas Sándor padlózatra 21822 K. 
25 f; 

Doloment padlógyár Bpest padló-
zatra 8120 K 25 í ; 

Melocco Péter: vas, vasbeton és 
rabic munkára f>4491 k 04 f; műkőmun-
kára 10048 K 15 f; padlózatra 10002 K 14 f; 

Molnár Lajos tűzhelyekre 3815 K ; 
(íunszt Lipót utóda vízműre 4097'.' 

K; takaréktűzhelyekre 5070 K; 
Szabó Mihálv és László összes mun-

kákra 288010 K 08 f; 
Buday Bálint vízvezetékre 78092 K 

12 százalék engedménnyel; 
Genics József festő munkára 5060 K ; 
Farkas József vízvezeték kivételével 

az összes munkákra 192076 K f; 
tíauer Mihály tűzhelyekre 2850 K; 
Sebestyén József vízvezetékre 78049 

K 60 ff; 
Kruszmics Péter és fiai összes mun-

kákra 213230 K 45 f; 
Riemer Miksa vízvezetékre 71746 K 

88 f 7 százalék engedménnyel; 
Stern Sándor villamos művekre 

8011 K 07 f; 
Krisztián Sándor szobrászművekre 

5020 K; 
Körtmg E. és B. vízvezetékre 78004 

K27 1; 
Tors és Ormai vízvezetékre 62097 K 

81 f; 
Steiner József összes munkákra 

285311 K 35 f; 
Hietshel és Steinberg vízvezetékre 

80431 K 37 f; 5 százalék engedménnyel. 
Kmuth Károly vízvezetékére 77003 

K. 39 f; 
Eternit művek: tetőfedő munkákra 

5602 K. 

HÍREK 
Szentes, 1914. julius hó 25 

— A szomszédból Hódmezővásárhely 
törvényhatósági város közigazgatási bi-
zottsága dr. C i c a t r i c i s Lajos fő-
ispán elnöklése mellett most tartotta 
julius havi ülését. Elsősorban is a pol-
gármester jelentését olvasták fel a köz-
állapotokról, azután az egyes szakrefe-
rensek előadásai következtek. A pénz-
ügyigazgató szerint az adók rendesen 
befolytak. A tiszti főorvos pedig arról 
számolt be, hogy az egészségügyi viszo-
nyok a rnuít hónapban kedvezőek voltak. 
A főállatorvos jelentéséből az tűnik ki, 
hogy egy hónap alatt 760 szarvasmarhát 
és 2426 hízott szertést szállítottak ki a 
városból, részint Budapestre, részint a 
külföldre. A gazdasági főfelügyelő jelen-
tése szerint az aranka a lucernában nagy 
pusztítást vitt végbe, amiből folyólag az 
arankairtást illetőleg szigorú ellenőr-
zésre hivta föl a bizottság a város rend-
őrfőkapitányát. Végül a tanlelügyelő szo-
morú kulturképet tárt föl egyik tanyai 
iskoláról. Az egyik tanító ellen ugyanis 
78 szülő tett följelentés!, hogy a növen-
dékeket üti-veri s a testi fenyítéket nem-
csak hogy gyakorolja miniszteri ren-
delet ellenére, hanem igen sok gyerme-
ket véresre vert. Ebből áll az egész 
pedagógiai rendszere. A közigazgatási 
bizottság, miután hasonló panaszok egy 
másik tanító ellen is merültek föl a műit 
évben, a fegyelmi vizsgálatot elrendelte 
s egyben a legszigorúbb vizsgálatot lette 
folyamatba abban a tekintetben is, hogy 
az illető tanítót miért nem ellenőrizte az 
igazgató, akinek a brutalitásokról tudo-
mása volt. 

— A munkaszünet fe l függesztése A keres-
kedelemügyi miniszter elrendelte, hogy a 
mai munkaszünet felfüggesztessék s igy | 
ma mindenféle ipari munka akadályta-
lanul végezhető, valamint minden üzlet 
nyitva tarthaló. 

— É j j e l - nappa l i szolgálal a postán. Mint ér e-
sülünk a kereskedelmi kormány rende-
letére a mai naptól kezdve a szentesi 
postán is éjjeli és nappali állandó szol-
gálat lesz. — Ezen intézkedések a 
szerb konfliktussal vannak összekötte 
lésben. 

— A báború hírei. Tegnap az a hír 
terjedt el városunkban, hogy báró Giessl 
belgrádi nagykövelünk elhagyta a várost, 
mert a szerb kormány válasza nem volt 
kielégítő és minden percben várható a 
mozgósítás. Mindezekről ezideig meg-
bízható tudósítást nem kaptunk. 

— Esküvő. Tegnap délután 5 órakor 
kötött házasságot a református templom-
ban kiváló tehetségű fötdink, Gilicze 
Antal siklósi ref. lelkész Horváth Jolán-
ka urleánnyal Horválh István helybeli 
kereskedő kedves leányával. 

— A csütörtöki orkán. Irtózatos szél-
vihar vonult át városunkon csütörtökön 
délután, mely tört és zúzott ami útjába 
esett. Majd nagy jégeső követte a vihart 
ami a terményekben, de különösen a 
szőlőben nagy kárt tett. Városunkban 
aránylag gyengébb erejű volt a vihar, 
mint a vidéken. A külterületen szerte-
széjjel hordta a vontatókat, lelépte a 
tanyák tetőzetét, sőt néhol Iákat tépett 
ki gyökerestől. A határban legtöbbet 
szenvedett a vihartól Külsőecscr, ahol az 
amúgy is nagyon gyenge kukoricákat a 
jég teljesen tönkretette. 

— Az első női kántorok. A nagyszombati 
Orsolya Szüzek vezetése alatt álló tanító-
nőképző intézet junius 10-én képesítette 
az első női kántorokat. A képesítőre hat 
növendék jelentkezett. Mind a hatan 
kántori képesítést nyertek. — K m e t y 
Kornéla, a bajsai népiskola tanítónője, a 
szarvasi evangélikus tanítóképző-inté-
zetben letette a kántori vizsgát és kán-
tori oklevelet kapott. Kmety Kornélia az 
első magyar evangélikus női kántor és 
az első nő, aki az evang. egyházban 
vallási teendők gyakorlásához jogot nyert. 

— A kivándorlás rekordja . Amerikai ma-
gyar lapokban olvassuk, hogy Európából 
még egy évben sem érkezett annyi be-
vándorló az Egyesült Államokba, mint 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom lejes és vajas fchér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

*pró rozsvekni, felvidéki 

rozsksnyér stb. /^tekint-

hető és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

¡RÉSZVTÁR S. 

a most junius 30-án zárult pénzügyi 
évben. Caminetti bevándorlási főbiztos 
kijelentése szerint legalább is 1,300.000 
külföldi érkezett az Egyesült Államokba, 
hogy ott ideiglenesen vagy véglegesen 
megtelepedjék. A bevándorlás terén 
eddig az 1907-iki esztendő tartotta a 
rekordot, amikor 1.285.000 ember lépett 
partra az Unió kikötőjében. Az egyes 
nemzetek fiai közül a legnagyobb szám-
ban érkeztek az olaszok, 270,000-re rug 
az olaszországi bevándorlók száma, az 
orosz zsidók 140 ezer fővel, a lengyelek 
130 ezer fővel szerepelnek a bevándorol-
tak közt. Magyarország a bevándorlás 
tekintetében közvetlenül olasz- és orosz 
után következik 134,747 emberrel, csak 
azután jön Ausztria, mig Németországot 
33,261 bevándorló képviselte. A vissza-
vándorlók közt a legtöbb az olasz, a 
magyarok közül 34,730 tért vissza ha-
zájába. 

— Különös pánik. Egy kabarétársulat 
énekesnője, Beleznai Margit, nagy izga-
lomnak volt az okozója tegnapelőtt a 
budapest—székesfehérvár i gyorsvonaton. 
A színésznő egy fővárosi ügyvéd társa-
ságában állt a kocsi folyosóján, izgatottan 
diskuráltak egymással, majd a férfi be-
ment a szakaszába, de nem volt olt 
nyugta sokáig. Később újra kiment a 
folyosóra, de nagy meglepetésére a szí-
nésznőt nem találta olt. Kémület fogta el: 

— Egy hölgy kiugrott a vonatból! 
— kiáltotta kétségbeesve. 

Az utasok a folyosóra gyűltek s 
valaki meghúzta a vészféket. A vonat 
hirtelen megált. Amikor a vasutasok 
megtudták, mi történt, keresni kezdték 
az utasokkal együtt a pálya mentén a 
színésznőt. Mindenki azt hitte, hogy csak 
holttestére fognak raakadni. Percekig 
eredménytelen volt a kutatás, amikor 
egyszerre váratlanul, sértetlenül, sőt vi-
dáman megjelent a kupé folyosóján a 
primadonna, s maga csodálkozott leg-
jobban, hogy az utasokat ilyen ijedezve 
találta. Nevetve jelentette ki, hogy esze-
ágában sem volt öngyilkosságot elkö-
vetni. Olyan helyen tartózkodott eddig, 
ahol nem láthatták. A fiskális annyira 
megörült a szerencsés fordulatnak, hogy 
a vészfék megokolallan használatáért 
rárótt busz korona büntetést a legna-
gyobb sziveséggel lefizette. 

— A kísérő Egy közeleső faluban tör-
tént a napokban, hogy egy részegember 
botorkált hazafelé. Néha-néha megbi-
csaklott. — Hej atyafi — szólítja meg 
egy alak — de jó kedve van! — Az ám! 
— dünnyögi a részeg — csak már otthon 
lehetnék. —- Hát merre megy ? A részeg 
mond valamit. — No ez trafói! Én is 
arra lakom, támaszkodjék rám, majd 
együtt megyünk haza. Jó vóna pajtás. 
— Te jó fiu vagy . . . gyere igyunk 
egyet. — A részeg megnyugszik, de nem 
állhatja meg, hogy újdonsült barátjának 
minduntalan a nyakába ne boruljon s 
nyálas puszikkal sírigtartó barátságot 
ne esküdjék neki. Mert hát olyan jó IIú. 
— A részeg másnap hámbán néz körül 
és kóválygó fejével csak homályosan 
emlékszik ra, hogy mi történt. Kíváncsi 
rá, hogy hány óra, de az óra nincs a 
helyén, sőt mi több, minden zsebe üres, 
egy krajcárja sincs. A cécó előtt pedig 
volt vagy száz koronája. Hová lelt 1 

Csak nem az a szives fiatalember szedte 
el útközben, mikor haza kisérte? 

A két feleség. Tíz év előtt Gyéké-
nyesen kötött házasságot egy hajadonnal 
Bősze József bolliszolga, de a Ííalal pár 
csakhamar egymásra unt és külön vált. 
Két esztendővel ezelőtt Bősze Tatalóvá-
roson megismerkedett Szabó Máriával, 
akit rövid idő múlva oltár elé vezetett 
és felhozta a fővárosba. Mikor az első 
feleség, az uj menyecskét inegpillatotta 
férje karján, rögtön feljelentette Bőszét, 
aki a tárgyaláson azzal védekezett, hogy 
ő teljes jóhiszeműséggel házasadott meg 
másodszor, mert a bejelentő hivatalban 
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utána nézett első feleségének, s azt a 
felvilágosítást kapta, hogy az már más-
nak a felesége s ugy is v a » bejelentve. 
A komáromi törvényszék Bősze Józsefet 
kellős házasság büntette miatt hat hó-
napi börtönre Ítélte s ezt a büntetést 
ugy a győri királyi tábla, valamint a 
s. uimiségi panasz elutasításával ma a 
Kúriai sziineti lanács is jóváhagyta. 

— A cséplőgép dobjában. Békéscsabán 
Dongó Mihály orosházi munkás bele-
esett a cséplőgép dobjába amely ballábát 
összezúzta. Életveszélyesen megsérülve 
a kórházba vitték. 

— A kikapós asszony . Kutva-macska 
házasságban élt B a j k ó Mihály felső-
szentmihályi gazda a feleségével. Az 
asszonyról még a verebek is azt csi-
rippelték, hogy megcsalja az urát, csak 
idősebb Józsa András győződött meg 
az ellenkezőről, akinek a menyecske 
keményen kiadta az utat. Még 1906 
augusztusában történt, hogy az éleme-
dett udvarló és fia együtt mulatott az 
férjjel. Az apa és fiu i-iegegyeztek, hogy 
haza küldik az öreget, azután utána lo-
pódzanak és leütik. Az öreg Bajkó ré-
szegen el is indult hazafelé a két Józsa 
pedig lesbe állott és mikor az öreg 
Bajkó tántorogva elhaladt mellettük, az 
ifjabb Józsa úgy ütötte tarkón, hogy 
rögtön meghalt. Az apa és tia a holt-
testet bedobta egy kertbe. Az öreg Józsa 
azután bekopogtatott a menyecske ab-
lakán, de onnan azt a választ kapta, 
hogy takarodjék a pokolba. Ifj. Józsa 
Andrást három évi fegyházra Ítélték, a 
konokul tagadó apát ellenben felmen-
tették. • 

— Művész műsor. A Tudományos Mozgó-
szinház igazgatósága nem kiméi sem 
fáradságot, sem anyagi áldozatot, hogy 
a közönségnek kellemes és élvezetes 
szórakozást nyújtson. A mai fényes mű-
sorból különösen kiemelendők: ^Treff 
Bűbe«, vagy a szenvedély rabjai, artista 
dráma 4 felvonásban Monopol sláger. 
— Az ügyes vadász, vigjálék 2 felv. — 
Olvasóközönségünk b. figyelmébe ajánl-
juk ezen felülmúlhatatlan előadást. 

— Mit lr erről AZ E S T ? Minden orszá-
gos, minden közérdekű kérdésben, ez 
Magyarországon az első kérdés, mert 
mindenki tudja, hogy mint valamiről 
AZ EST ir, abban a kérdésben az a 
közvélemény, az a leghelyeseb szempont. 
Amit AZ EST ir Magyarország legjobb 
ujságirói mennek szerte a világon, fel-
keresik az eseményeket ott, ahol azok 
történtek, a gyárakban, a tanácskozási 
termekben a diplomaták szobájában, a 
csatatereken, a szerencsétlenség szinhe 
lyén; midnenütl, ahol az ember nyomo-
rúságának és dicsőségének küzdelmei 
lejátszódik. AZ ESI mindenütt olt van, 
ahol valami történik, azt akarjuk tehát 
hogy ahol csak Magyaroszágon érdeklőd-
nek az iránt, mi történi a világon, le-
gyen szintén ott AZ Est, mert a mellett 
hogy ez igazán európai szinvonalu napi-
lap a leggyorsabban ér el hozzánk, előfi-
zetési ára is minimális meri három 
hónapra i korona 50 fillérbe kerül. Mu-
tatványszámot lapunk olvasóinak szíve-
sen küld AZ EST kiadóhivatala. Bu-
dapest Erzsébet-körút 20. 

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

Jók kozul vegyük a leglobbakat. Deeríng-
féle tárcsás boronákat, Kalmár-féle szóró 
** szelelőrostákat Valódi Sack tükör-
ekéket egyszerű és műtrágyaszóróval, 

combinál! vetőgépeket, szavatolt 18 szá-
zalékos szuperfoszfátot és „Terrenoh 
Asbest cementpala legolcsóbban Szabó 
és Kenéz, (iazd. Gépt. Váll. Szentes, Bocs-
kay-utca 1 sz. 

Kiadja : 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

Kisteleken 
közvetlen az állomás közelében 4 lánc 
szőlő, rajta levő épülettel kedvező föl-
tételek melleit eladó. — Tudakozódni 
lehet Kisteleken, Kossuth Lajos-utca 25. 

'Szentes város polgármesterétől, 

ad. 8352-1914 szám. 

Hirdetmény. 
A Szentesi Takarékpénztár által 

betegség vagy baleset miatt az aratási 
munkában részt nem vehetett szentesi 
illetőségű mezei mnnkások részére tett 
3000 koronás alapítvány ez évi kama-
taira pályázatot hirdetek. 

Az alapítványi tőke 120 koronát 
kitevő kamatait oly szentesi illetőségű, 
— törvényes házasságban élő egy mezei 
munkás kapja, aki betegség vagy bal-
eset miatt ezen év nyarán az aratási 
munkálatokban részt nem vehetett. 

Felhívom tehát azokat, akik az 
alapítvány kamatait elnyerni óhajtják, 
hogy szegénységi bizonyítvánnyal s a 
fent megjelölt körülményeket igazoló 
orvosi és hatósági bizonyítvánnyal fel-
szerelt kérvényeiket a központi iktató-
ban folyó évi augusztus hó 10 napjának 
délutáni 4 órájáig adják be. 

Szentesen, 1914 évi július hó 21. 

Dr. Máté ¡fi) Ferencz 
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 30-ig terjedő fi 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 áliomás szomszédságában 
terül el, megfelelő gazdasági épületek-
kel, területe 30 kis hold. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdés előtt [>00 korona bánatpénzt 
tartoznak letenni. 

Bészletes bérleti feltételek a gazda-
sági tanácsnoki hivatalban hivatalosórák 
alatt megtudhatók 

Szented, 101 i évi junius hó 29. 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

Szentes város lanácsától. 

6210-1914. sz. 

hirdetmény. 
Szentes város középületeinek füle-

séhez 200 öl elsőrendű hasábos bükk 
tűzifa szükséges. 

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

Az ajánlatban számmal és betűvel 
kiirandó, hogy hány koronáért adja 

ajánlattevő a szükséges tűzifának ölét 
Szentes város városháza udvarán 10 
méterölenként öszerakva. 

A tűzifa folyó évi szeptember 30-ig 
beszállítandó. — A szállitésra vonatkozó 
szerződés költsége szállítással megbízott 
ajánlattevőt terheli, 

A beadott ajánlatok felett 8 nap 
alatt a városi tanács fog dönteni, 
fentartván magának a beérkezett aján-
latok közötti szabad választás jogát. 

Kelt Szentes város tanácsának 1914 
évi julius hó 9-én tartott üléiében. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

84—kgy. 1914 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

84—1914 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogv Szentes város tulajdonát 
képező Nagymágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1480 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, 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 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 
31ig alku köthető. 

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

lTgy 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 város képviselőtestülete 
fentartottn magának a bérbeadás ered-
ménye feletti szabad döntés jogát. 

Szentes, 1914 évi julius hó 1-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc polgármester. 

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 1 
koronás bélyeggel ellátott lepecsételt 
borítékba zárt ajánlataikat, melyben 
számmal és betűvel kiirandó 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 log figyelembe vétetni. 

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

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

Kelt Szentes város tanácsának 1914 
évi julius hó 9 én larlott üléséből. 

Dr. Mátéfjy Ferencz polgármester. 
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TUDOMÁNYOS M0ZGÚSZ1NHÁ 7 
J Kagy Ferencz utca 3, szám. L 

Vasárnap, 1914 julius hó 26-án, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
este 9 órakor rendes helyárak 

mellett kerül bemntutásra 

TREFF BŰBE 
vagy: A szenvedély rabjai 

— artista dráma 4 felvonásban. — 

1 0 " f \ ű sor : 
Szerszámgyártás, term. felv. 
Az ügyes vadász, vígjáték 2 felv. 
Versengés postakocsin, vígjáték. 2 f. 

10 perc szünet. 

» A szenvedély r a b j a i « dráma 4 felv. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Délutáni helyárak. 

Díszpáholy 10 személy re 6 kor. Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspáhoiy 4 személyre 
2 kor. 4 0 fill, Támlásszék 6 0 ti l l . Első 
hely 4 0 fin. Második hely 3 0 f i l l . H a r -
madik hely 2 0 f i n . Tizéven a ló l i g y e r m e k -
nek ál lójegy 10 f i l lér . 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 f . , III. hely 3 0 f . Nagypáholy 4 
kor. Kispáholy 3 kor. 2 0 f . Díszpáholy 
8 személyre 6 kor. Gyermekjegy 12 f. 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek -

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

B e l s ö c c s e r c n 
77 m nszgöl (IlOO-as) tanyaföld mely-
ből 60 hold kitűnő szántó, H hold ve-
ker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

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

Egy ügyes fiu 
bádogos tant 

Sájerman Béla 
bádogos tanulónak felvétetik 

bádogös mesternél, Kossuth-

tér Református bérház. ; . 

Nyomatott Vajda B. 

Kiadó föld és lakás. Dr. Mátéffy Ferenc 
Varga Beniáminné lapistói 48 hold tanya-

földje szeptember 29- től kiadó. — I. ker-

Tóth József-utca 53. sz. alatti X utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, ártézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

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

Kístokei ^ 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. 

Olcsó! í r O l C S Ó ! 
Bankkölcsönöket 

! ^ folyósittatok ez idő szerint 

fcjj 50 évr̂  6 százaléKos, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel £ 

i H együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön fa 
i bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 
l Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-

e^ mérsékeltebb dij mellett eszközlöm. * 
Érdeklődőknek dijmenlesen adok felvilágosítást. Í J 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
tff Bankkölcsön irodája. Jfj 

y Piactér Nagy Ferencz úr házában. & 

m m m m a c m s x i m i z w i ^ ^ 

t i O li li A il i T-
I t Ő l t L E M E Z 
ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél le mez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze, 
V É G T E L R N Ü L T A \\ 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. 

k 

EPITTETOK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készitek. UJ 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvezi) fizetési modozatot nyújtok. - Tavaszi munkáknál megtelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelezőlap meohivásra 
házhoz megyek. : : » Tisztelettel: 

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

Utóda villanyerőre berendezel! könyvnyomdájában Szentese 




