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Szemlélődés. 
Olyan formán van az ember, 

hogy amikor körül né/, szinte kedve 

volna behunyni a szemeit és elfe-

ledni azt, amit látott Már régóta 

haladnak azon a uton. hogy ked 

vétlenséggel vagyunk kénytelenek 

szemlélni a világ folyását, kedvel-

lenül nézni az emberek dolgait s 

ha a római klasszikus mondása 

„boldog ki távol a közügyek tő' 

földjét mivelve önkedvére el" 

örök életű igazságot foglal magá-

ban, soha sem volt nagyobb igaz-

ság benne, mint épen napjainkban. 

Mi adjon hitet és reményt a 

jövőért való munkálkodáshoz? 

Semmi más nem adhat soha, 

mint az eredmények, amelyeket a 

jelenben elérünk, a becsületes mun-

kálkodás és hűséges sálái kodásérl 

kinyert elösmerés. 

Régi, szomorú igazság, hogy 

mi magyarok csak temetni ludjuk 

nagyjainkat, de életükben megbe 

csülni nem. Ez a szomorú igazság 

áll az egész magyar közéletre, meri 

ha a közéletből a politikát kikap 

csoljuk és tisztán a társadalmi dol-

gokat vesszük szemügyre úgy fog-

juk tapasztalni, hogy a magyar tár-

sadalom, amint különböző rétegek-

ben elhelyezkedik s minden réteg 

megtalálja a maga vezetőit s amint 

a társadalmi munka a vezető által 

eredményes lett, azonnal jelentke 

zik egy előkelő idegen, aki abban 

a társadalmi rétegben nem is tudni, 

hogy mit keres, de jött, látott és 

győzni akar. 

Ha komolyan bíráljuk el tár-

sadalmi dolgainkai önkéntelen ezek-

re az előkelő idegenekre kell gon 

dőlnünk, amikor azt halljuk, hogy 

virágzó társadalmi egyesülések, köz-

gazdasági vállalatok minden könv-

nyebben megérthető ok hijján is 

tönkrementek, készzüllöttek. Pedig, 

hogyha valaha volt szükség arra, 

hogy a magyar kisemberek társa-

dalma szervezett legyen, hogy erő j 

sen álljon mint a szikla, most van 

erre szükség, meri egyet be kell 

látnunk, azt a szomorú igazságot, 

hogy Magyarországon a tagok küz-

delme folyik a társadalomban, a 

közgazdaságban, a politikában, szó-

val a közélet egész vonalán és 

mindenütt szervezkedést látunk,min • 

denütt erőt találunk, csak mi ma 

gunk, magyarok állunk szervezet-

lenül, részekre tagolva, gyilkos harc-

ban egymással minden kérdésben. 

Valamikor a magyar társada-

lom egységes volt. A közélet küz-

delmei nem csaptak át a társadal-

mi békés működés terére. Ezen ré-

gen túl vagyunk s hiába sir nők 

vissza az elmúló! I időket, eredmény-

telen volna az. Megváltoztak az 

idők és megváltoztak az emberek 

Es bár mi nem fújunk harci har 

sonát és bár mi a társadalmi béke 

híveinek valljuk magunkat azt kény-

telenek vagyunk hirdetni minden 

kor, hogy egészséges magyar tár-

sadalmat keli teremteni' minden 

áron még k fiz leltnek kel is. 

Kuburális téren a magyarság 

óriási haladást tett Es mégis az a 

csodálatra m Itó, hogy a kultura, 

a magyar kultura, nem teremtette 

meg a magyar nemzeti es mének 

teljes kifejlődését, nem a fajszere-

tet, nem az emberek közgazdasági 

érzékét, sőt még a magyar kultura 

i azi szeretetét sem. Siomorű, hogy 

igy van, de amikor az ember szem-

lélődik meglát sok mindent, olyan 

dolgot is, amit meglátnia nem kel-

lene s a szemlélődő ember kímé-

letlen ebből mondja meg az igaz 

ságot, mint az, aki a pillanatok be-

hatása alatt Ítélkezik. 

Nézze meg a magyarság ezt a 

törtető előrehaladást, amit ennek 

az országnak testén a nemzetiségek 

tesznek. Nézze meg azt az igyeke-

zetet, amellyel egybe fog a nem-

zetiségek egé^z serege, amidőn ar-

ról van szó hogy a magyarság va-

lamely várát bevehesse. Nézze meg 

a magyarság, mint törnek jelőre 

az o 1 ; h o k, mini foglalnak el 

mind nagyobb-nagyobb tért a ma-

gyar nemzet testében és kultura 

nélkül, közgazdasági életre képte-

lenül, mint lesznek erő és hata-

lommá a magyar nemzeti élet leg- ; 

nagyobb ellenségei. 

Es ha ezt látja a magyarság 

kell hogy megdöbbenjen. 

Ebben a mai világban nem a 

tatárbandák végtelen seregei, ha-

nem a fajok SZÍVÓS előre törése 

dönli meg egy-egy nemzet életének 

jövendőjét. Mondja meg bárki va-

jon lehet-e bizni, akkor a magyar-

ság erejében, mikor egykedvűen 

nézi, mint pusziul faja, mint esnek 

el vérei és minden akaraterő 

nélkül tehetetlenül nézi a saját 

pusztulását. 

Odatérünk vis«?7a, ahonnan ki-

indultunk. Kedvetlenség és szomo-

rúság fog.a el az embert, amikor 

kénytelen látni, szemlélni a közéle-

tet. Itt volna is erő bennünk vál-

toztatni a dolgokon, nem tesszük 

meg. 

Távol a politikától, egyszerűen 

és ridegen társadalmi és gazdasági 

e dekrői szól unt. A politika a ma-

ga féktelen erejével eltávolíthatja 

eg\ mástól az embereket, de a tár-

sadalmi és a közgazdasági élet, már 

akárhogyan nézzük is — megköve-

teli az egységet és az együttes 

munkát. Tisztán politikai szem-

pontból mindennek ellenségei nem 

lehelünk s legyen akármi pártál-

lása valakinek a nemzeti kultúrá-

ért, a magyarság erősítésért síkra 

kell száilania. 

Vollak nehéz, szomorú idők 

máskor is és bizonyára lesznek 

máskor is — de egyet nem szabad 

elfeledni, azt nevezetesen, hogy épen 

a legszomorúbb időkben háramlik 

legtöbb kötelesség az emberekre. 

Ha azt látjuk, hogy a magyarnem-

zet testén a nemzetiségeket a bal-

káni háború eredményei olyan na-

gyon megerősítették faji öntuda 

tukban, akkor a magyarság is éb-

redjen öntudatra, érezze, hogy egy 

ezredéven át ezt az országot a 

vére hullásával tartotta meg. 

A törvényes törvénytelenek 
Az anyakönyvi bejegyzéseknek van 

egy rubrikájuk, melyben azt szokták be-

írni, hogy az el anyakönyvezett gyermek 

törvényes-e vagy törvénytelen? Minden 

jö érzéi-ű ember szemében régi szálka 

ez a bejegyzés; a törvénytelen gyer-
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meknek nem bűne az, hogy törvény-

telennek született, szerencsétlen szár-

mazása hátrányait ugy is viseli egész 

életén keresztül. Miért kell ezt a bélye-

get még az anyakönyvi bejegyzésben 

is és az anyakönyvi kivonatokban is 

kiemelni, miért kell azt megörökiteni, 

miért kell az amúgy is egész életen 

keresztül vérző sebet mindannyiszor 

föltárni, kiváncsi és kandi emberek 

szeme elé venni, valahányszor az az 

ember valamilyen fontos szerephez jut 

az életben: iskolába beirják, biróságnál 

kihallgatják. Esküvőnél, halálnál, min-

dig újra és újra hangsúlyozva állapítják 

meg és könyvelik el róla, hogy >tör-

vénytelen« ! A törvényes és törvénytelen 

gyermekek mellett most egy ujabb ka-

tegória jelenik meg az életben a római 

katholikus egyháznagyok jóvoltából: a 

magyar püspöki kar elrendelte, hogy 

az a gyermek, ki anyjának egyházilag 

érvényes házassága idején a házasság-

nak polgári bíróság által történt fölbon-

tása után házasságon kivül születik, igy 

vezetendő be a kereszteltek anyaköny-

vébe : 

A törvényesség rovata üresen ha-

gyandó, az észrevételek ravatába pedig 

ily megjegyzés vezetendő be: 

»A gyermek egyházi jogvédelem 

szerint törvényes, de polgárjogilag tör-

vénytelen.« 

Az egyház véleménye szerint a 

házasságot fölbontani nem lehet és hi-

ába [mondotta ki a bíróság a válást, a 

házasság mégis fönnáll. Az egyháznak 

ez a felfogása jut érvényre abban a 

megjegyzésben, hogy az a gyermek, aki 

az ilyen fölbontott, de egyházi szem-

pontból még mindig fönnálló házasság-

ból születik, az egyházi jogvélelem sze-

rint törvényes. Nem kell sokáig magya-

rázni azt, hogy ez az e g y h á z i 

á 11 á s D o n T miiven kéntelenséű és 

S Z E N T E S I L A P 

A második 48-as 

kör közgyűlése. 
A második 48-as Népkör vasárnap 

délután 3 órakor tartotta évi rendes köz-

gyűlését S i m a László elnöklete alatt 

a kör tagjainak élénk részvétele mellett. 

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul 

vette az elnöki éves jelentést, jóváhagy-

ta a számadásokat, amelyek a kör va-

gyoni megerősödését bizonyítják. Ezu-

tán a tisztújítás következett. A közgyű-

lés dr. V a j d a Antal indítványára 

elismerést és köszönetei szavazott a 

belépő tisztikarnak s azután a válasz-

tások következtek. 

hlnök lett: Sima László, politikai 

elelnök : Kiss Bálint, gazdasági alelnök 

Bagi János, főjegyző Érsek Imre, al-

jegyző Vass Bálint, ügyész : dr. Vajda 

An»al, pénztáros: Kiss András, ellenőr ; 

Sándor Mátyás, gondnok: Juhász Má-

tyás, zászlótartók : Détár Ferenc* és 

Berezeli János. 

A választmány lagjai az 1914 16. 

évi ciklusra : Ádám Takács István, Czi-

bolya Ferenc, T. Török János, Szeri Já-

nos, Molnár Bálint, Panyik Tóth János, 

Mucsi János, Tokai János, Vajda Ernő 

és Burkus István. 

Tanoo'-táncz az útcán. 
— Nem hintik fel a járdákat. — 
Párnap óta életveszélyes az uta-

kon járni-kelni. A legutóbbi havazást 

fagyás követte s a sikos járdákon va-

lóságos tangó-táncot járunk valameny-

nyien, akiket a létküzdelem kényszerit 

az utcára. Ebben a tangótánclejtésben 

úgylátszik nagy gyönyörűsége telhetik 

hogy még erkölcsi szempontból tekint-
ve is milyen teljesen mindegy az, hogy 
as a szerencsétlen gyermek, aki a 
fönnálló törvények szerint törvénytelen, 
mert házasságon kivül, mert még nem 
volt feleség, vagy azért, meri már nem 
az? Minden olyan anyakönyvi bejegy-
zés, mely az uj püspöki utasítás értel-
mében kerül az egyházi anyakönyvekbe, 
tüntető oppozició lesz a fönnálló tör-
vények és az érvényben levő házasság-
jogi törvények ellen. A katholikus egy-
ház amellett, hogy a hazasságot az egy-
ház belső ügyénék és szentségének te-
kintette, az egyházpolitikai törvényeket 
azért ellenezte, mert azok megenged-
ték a házasság fölbontását, mig az egy-
házi törvények a házasságot fölbontha-
tatlan köteléknek tartják. Az egyház, 
mint sok más esetben, itt is követke-
zetesen ragaszkodik a maga álláspont-
jához : igy támad a törvényes és tör-
vénytelen gyermekek mellett a harma-
dik tipus : a törvénytelen törvényes gyer-
mekek csoportja. Ez annál érdekesebb, 
mert az egyház szigorának és túlságos 
erkölcsi skrupulusainak sok részük van 
abban, hogy az államhatalom maradi 
módon még mindig ragaszkodik a tör-
vénytelen ¡gyermekek hivatalos anya-
könyvi megbélyegzéséhez. 

némely házi úrnak, mert nem hinti föl 
akár hamuval akár homokkal a háza 
előtti járdát. Akik az utcán jártak kel-
tek, látniuk kellelt, hogy miként potyog-
nak az emberek gyerekek egymásután 
el a járdákon. Tudtunkkal szigorú ren-
deletet tartalmazó szabályrendelet van 
arról, hogy a sikos járdák fölhintése kö 
telező. 

A rendőrségnek mindenesetre az a 
feladata, hogy a szabályrendelet intéz-
kedései pontos betartása fölött őrködjön. 

Felhívjuk a rendőrség figyelmét a 
sikos járdákra abban a reményben, hogy 
a szabályrendelet szigorú végrehajtásá-
ban gyors intézkedéseket tesz arra, hogy 
minden háztulajdonost pénzbírsággal fi-
gyelmeztessék a háza előtti sikos járda 
felhomokolására. 

Elvéve egy emberélet fölér egy ma-
rék homok értékével. 

HÍREK 
Szentes, 1914. január hó 4. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 

Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

— Isteni t isztelet lartatik a helybeli 
görög templomba f. év január 8-án, 
csütörtökön d. e. 10 órakor Ivará 
csony második napján. 

B. szám. 

flz én nótám. 
Ha majd egyszer kivisznek a 

Csendes temetőbe, 

Öltözz akkor édes szivem 

Talpig feketébe. 

Borulj rá a sirhalmomra, 

Tégy virágol rája, 

Csókold meg a keresztfámat, 

Hol nevem áll rajta. 

Megérdemlem, hogy egy könnyet 
Ejtsél rá miattam, 
Életemben én is sokat 
Szenvedtem, zokogtam. 
Úgy sincs senkim rajtad kivül, 
Aki megsiratna; 
Elhagyatva fog állani 
Siromnál a fe j fa. 

ABAFFY GYULA. 

— Az ünnepnapok eltörlése. Másfél esz-
tendővel ezelőtt X. Pius pápa a kato-
likus naptár több ünnepnapját eltörölte 
és közönséges hétköznapokká nyilvá-
nította. A pápai határozat a magyar-
osztrák monarkiában nem lépett azon-
nal életbe, mert a püspöki kar kérel-
mére a szentszék elhalasztotta az élet-
beléptetést. Ennek következtében a most 
megjelent naptárak kétféle összeállítás-
ban kerültek ki. Az egyik szerkesztés 
megtartotta a régi rendet és vörös be-
tűkkel nyomatta a papától eltörölt ün-
nepeket is, a másik összeállítás már az 
uj rendhez alkalmazkodik. Miután ilyen-
formán félreértések és zavarok támap-
hatnak, nyilatkozott ebben az ügyben 
C^ernoch János Magyarország herceg-
prímása, aki kijelentelte, hogy a törült 
ünnepnapok a régi fénnyel turtandók 
meg. Szóval megmarad a régi rend. 

— tmlékeztetö. A Szentesi Iparos Kör 

helyiségében (a Központi Szálloda) ma 

este fél 8 órakor kezdi meg az isme-

retterjesztő felolvasását, illetve szabad-

előadását Torday Lajos ipariskolai igaz-

gató. Felhívjuk az összes iparosság figyel-

mét ez ingyenes és az iparosságnak igen 

tanulságos előadások meghallgatására 

annál is inkább, mert ez a tél folyamán 

| csupán 7 vagy 8 hélen keresztül és pe-

dig egyszer egy héten, de mindig csü-

törtök este fél 8 órakor lesznek. 

— Végzetes sors jegycsere. Csúnya és durva 
tréfát üzöll a sors egy Herrmann W. 
nevű, a porosz-sziléziai Pankow város-
ban élő kocsimosó munkással, aki évek 
hosszú rora óla játszott ugyanazzal a 
számmal a porosz osztálysorsjátékon egy 
negyed sorsjegygyei, amelyet annak ide-
jén több munkástársával közösen vásá-
rolt s amely ma már egészen az övé lett, 
mert munkatársai megunva a folytonos 
hiábavaló fizetést, magára hagyták tarto-
zásukat, aki azonban tovább is kitartott s 
a sorsjegyet egészen magához váltotta. 
Mivel azonban a húzás húzás után mú-
lott el anélkül, hogy a sorsjegy csak 
valamit is nyert volna. Herrmann egy 
alkalommal tréfásan ugy nyilatkozott 
felesége előtt, hogy véleménye szerint 
az illető sorsjegy száma nincs is benne 
az urnában s csak azért nem húzzák ki 
semmi nyere.nénnyel. Az asszony pedig 
komolyan vette a tréfát, s rövidesen ez-
után férje tudta nélkül elment egy bank-
házba s ott a szerencsétlennek vélt sors-
jegyet kicserélte egy másikkal. A leg-
utóbbi húzás alkalmával azután a kér-
déses elcserélt számot véletlenül kihúzták 
20.000 márka nyereménnyel. Mikor ezt 
halva Herrmann, akinek nem volt tu-
domása felesége lépéséről, hazarohant a« 
örömhírrel, az asszony eszméletlenül 
esett össze, mikor pedig ájulásából fel 
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ccsudott, akkor meg öngyilkossági kí-
sérletet követelt el. Most pedig kedély 
beteg is lett és a napokban végre nyom-
talanul eltűnt lakásáré'. Vost azuí a ke 
resik, de eddig teljes eredménytelenül 
— és minden jel arra mutat, liogv 
vizbe ölte magát. 

— Végzetes szedegetés. Torbán Lajos 

mindszenti iakos kivonult a Pallavicini 

őrgróf Mindszenti erdejébe, hogy ott ő 

fát szedegessen. Kocsiját megrakva már 

távozóban volt r helyszínéről — mikor 

az erdőőrj: Pálinkó Sándor elcsípte a 

kocsit, lovat zálogba akarta tartani, de 

erre Terbán azt felelte, hogy azt sem-

mi esetre nem engedi, de a fát kész-

séggel le rakja. Erre az erdőőr levéve 

válláról fegyverét és rá lőtt Terbánra, 

aki most élet-halál kőzött a Csongrád-

megyei közkórházban fekszik. 

— Milyen Időnk lessz ? ügy látszik, hogy 

1914 ben megismétlődik a száraz és cse-

kély terméstadó 1866. év. Az időjárást 

létrehozó természeti erők kialakulása, 

összhatása az idén hasonlók az 1866. 

de az 1890 évi variációhoz is. A hideg 

f o l y t o n o s a n f o g t a r t a n i , 

m a g a s f o k o n csak rövid lesz. A 

hideg erősebben január 6—18. között 

lép fel. Erősebb hatások lesznek január 

11. és 12-én, ekkor lenne a leghidegebb, 

de a tapasztalás azt mutatja : a nagyobb 

hideg akkor lesz, mikor a hideg időszak 

kezdődig és végződik. Jan. 19 -20. kö-

zött nappal enyhe idő lesz, de azért éjjel 

mindig fagyni fog. Csodálatos dolgok 

vannak az időjárás titkos műhelyében. 

Az az erő, í.iely most télen a hideget 

mérsékli, más körülmények között az 

alföldön is -- 25 27. R° iszonyú hideget 

képes előidézni, mint az 1888. év janár 

2-án volt. A mezőgazdaságra nézve élet-

kérdés volt, hogy havat kaptunk jó téli 

takaróul vetéseinknek. Havazásra számít-

hatunk, 18, 19, 30, 31, és 6-10. között. 

14 erőhatást és az eddigi tapasztalatokat 

egybevetve, januárban a kö/etkezőké-

pen alakulhat ki az időjárás. Januárban 

4—5. változó. Január 6 — 12-18. hideg, 

6—10közötti kevés havazás. Január 19—2't 

—20. enyhe, 17—19. között és 24-én sze-

les, csapadékra hajló idő. Január 30—ól-

én változó. 

— Petőfi utolsó hajléka. Országszerte em-

léktáblával jelölték meg azokat a helye-

ket, ahol Petőfi akár mint diak, színész, 

császári katona és ünnepelt költő meg-

fordult. Annyi emléktáblája van, hogy 

még az életrajzát is össze lehelne ezek-

ről állítani. Most a székelyföldön moz-

galom indult meg, hogy Székelykeresz-

turon emléktáblával jelölték meg azt a 

házat, ahol Petőfii utolsó éjszakáját tö-

tötte s ahol utóljára egy szép székely le-

ány, Varga Hóza. Innen indult egy kö-

dös reggel Petőfi Fehéregyháza felé . . . 

A Petőfi emléktábla mozgalmat a szé-

kelykereszturi Pedagógiai Kör vezeti és 

az erdélyi lapokban felhívást tett közé 

az adakozásra, amely eddig elég sikerrel 

is járt. 

— »A KaMkus Kör* február elsején 

tartja saját helyiségében az idei teaes-

télyét, melyre az aláírási ivet a jövő hét 

folyamán bocsájtja ki a vezetőség. 

— Jubiláns idazgató. Horváth O. Guidó, a 

Pesti Hirlap kiadóhivatali igazgatója, a 

napokban töltötte be szolgálatának 35-ik 

évét s ez alkalomból tiszteletére a Pesti 
Ilirlap kiadohivntali személyzete a Bok-
ross-féle Andrassy-uti étterembei) ked-
den társasvacsorát rendezett, melyen a 
jubilánst a legmelegebb ünneplésben ré-
szesítették. A nagyszámú lársaság, mely-
ben a Pesti Hirlap szerkesztősége is több 
tagjával képviselve volt, a legjobb han-
gulatban a késő éjjeli órákig együtt 
maradt. A banketten a közismert Törley-
és Littkepezsgőket szolgálták fel. 

— Felhők között. A szentesi Tudomá-
nyos mozgószinház mai előadásán egy 
kitűnő detektív dráma kerül vászonra, 
mely a közönség figyelmét végig leköti. 
- - A darab cime a »F e 1 h ő k k ö z ö t t * 
detektív dráma 4 felvonásban. Ezenkí-
vül több természetes és humoros kép 
kerül vászonra, szóval a mai előadás 
több oly pontot tartalmaz melyre a kö-
zönség csak azt mondhatja — ma kel-
lemesen eltöltött estélyünk volt. — Va-
sárnap F e d á k Sál i híres színésznő 
alakításával lesz előadás, rendes hely-
árakkal. 

— Kifosztott Sirbolt. A nagykátai csend 
őrség értesítette a budapesti főkapitány-
ságot, hogy a gróf Kcglevich-család sír-
boltját, a fölötte levő kápolnán keresztül 
feltörték és kirabolták. A rendőrség meg-
indította a nyomozást. 

— Az Uránia Társaság vasárnap d. u. 4 

és este 8 órakor tartja a színházteremben 

ez évadban utolsó moziestélyét, bemu-

tatván: „Egy test két lélek" című 2000 

méteres 5 felvonásos irodalmi drámáját 

melyet vig mozgógépek követnek. Jegyek 

Bányai J utóda üzletében válthatók előre 

— k gőzgépkezelök és kazánfűtők legköze-

lebbi képesítő vizsgái Szegeden, január 

hó 11-ik napján d e. 9 órakor a 

szegedi felső ipariskolában fognak meg-

tartatni. A vizsgálati kérvények kellően 

felszerelve a m. kir. kerületi iparfelü-

gyelőséghez Földvári-utca 4. szám be-

küldendők. 

— Ki akar tartós és csinos cipőt. Alulírott 

tisztelettel értesítem a ni. t. közönséget, 

hogy Hákóci-tér 1. szám Tar-féle ház-

ban uri, női és ortopárd cipész műhelyt 

nyitottam. Készítményemet, melyek izlés 

csinoság és tartósság tekintetében első 

helyen állanak, (miről már első rende-

lésnél meggyőződés szerezhető) ajánlom 

a t. közönség figyelmében. Orthopäd ké-

készitményeimre külön felhívom a figyel: 

niét a szenvedőknek és a m. t. orvos 

uraknak. Midőn még a m. t. megrende-

lőket szolid munka és pontos kiszolgá-

lásról biztosítom. Kívánatra házhoz is 

bárhová kimegyek Tisztelettel kérek 

pártfogást és számos megrendelést-

Füsti Molnár Antal uri, női és orthopüd 

cipészmester. 

— Ne mulassza el a betáblázott tar-

tozásainak bejelentését, mert igy is sok 

az adó, és ha január végéig bejelentjük 

jelentékeny összeget leírnak belőle. Be-

jelenteni az adóügyi tanácsnok hiva-

talában lehet. Szükséges a bejelenléshez 

a telekkönyvi betáblázó végzés és a 

törlesztési könyvecske. Okvetlen beje-

lentsük és pedig a hónap elején, mert 

később sokan lesznek és órák hosszáig 

is várakozni kell. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Réz és v a s b u M 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kerti 

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 készitö 

ARADON. 
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Felhívás 

• ¥ 
hetibetét 

jegyzésre! 

A Szentesi Takarékpénztár ^ 
Igazgatósága értesiti a n. é. kö- I 
zönséget, hogy folyó évi o o • 

november hó 1-től 

1 korona 
heti befizetés mellett ujabb 5 éves 
betétcsoportot alakit. 

Heti betétkönyveeskék az in-
tézet üzleti helyiségében a hiva-
talos órák alatt bármikor je-
gyezhetők. 

Szentesen, 1913. okt. 9-én. 

fl Szentesi Takarékpénztár 
Igazgatósága. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

1440—kü. 1913. sz. 

Hird̂ imény. 
Felhívom a hadsereg és a hoivéd-

{ ség nem tényleges állományú legény-
ségét, — valamint a népfelkelői szolgá-
latra kötelezett és még sor alá nem ke-
rült ifjakat, hogy a városból történt el-
távozásukat, épp úgy a város bel- és 
külterületi lakásuk változtatását a városi 
katonaügyvezetőnél 8 nap alatt annyi-
val is inkább jelentsék be, mert külön-
ben mindazokat, akik ezen hirdetmény-
ben foglaltaknak pontosan eleget nem 
tesznek, a jövőben a legszigorúbban 
megbüntetem. 

Szentes, 1913. december hó 15. 

Bugyi Aulai polgármester h. 

j j A p r ó h i r d e t é s e k j j 

10 szóig 50 fillér. Vastagabb j S 



4. oldal. 
SZENTESI LAP 

3. nzám 
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s«jpi3Mk mmmms 
Csütörtökön, 1914. január hó 4 - é n 
délután 5 órakor és este 8 
órakor a kővetkező képekit 

Felhők közöt t 
izgalmas delekliv dráma 4 felv. 

T f | Hűsor : 
1. Természetes vizezések, Látkép 
2. I)upin náthás, nevetető. 
3. A jobb férj, cowboy dráma. 
4. ÉrdcK házasság, vígjáték. 

5 perez szünet. 

5. G. 7. »Felhők k ö z ö t t S dráma 4 felv. 
8. Polidor ősei, bohózat. 

Vasárnap FEDÁK SÁRI fellépte egy 
5 felvonásos drámában. 

Kéretnek a hölgyek a nézőtéren kalap nélkül m e g j e l e n j 

Jegyek válthatók előadás előtt órával a s z í n -
házi pénztarnál. 

Estel i h e l y á r ak : 
Támlásszék 8 0 f . f I. hely 60 t., II. hely 
4 0 f . , III.hely 30 f . Nagypáholy 4 kor. 
Kispáhoiy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. T lzé ien alóli gyermekeknek 
12 f i l lér. 

Vasárnap nagy szenzációs műsor 

n ő i t i> i: ni b í k 
k a u c s u k - k o m p >zitióval bt-vont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedél le mez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V K G T E L E N O L T A R T 0 S 

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

Szentesen kapható : 

SUGÁR és V A R G A 

épitési v á l l a l kozókná l . 

Eladó széna. 
s&s 

Ifj. Gránicz Mihálynak Külső ecse-
ren 29. szánni tanyáján igen jóminőségü 
gyep- és hereszénája van eladó. Meg-
tekinthető és értekezni lehet a helyszí-
nen hétköznapokon, vasárnapokon pedig 
III. ker. Alkotmány-utca 31 szám alatt. 

Eladó föld. 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
van, ami kitűnő herésnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni 1. kerület Kurcaparti-utca 
27. szám alatt ilj. Fazekas Antallal. 

„A Budapesti Bölcsészettanhslf 
gatók Segitö Egyesületetek 

B U D A P E S T , 
VIII. Múzeum-köru t 6 - 8 . sz, 

Tanárjelölteket vidékre neve-

lőknek, internátusi felügyelők-

nek, tanügyi kisegítőknek, ma-

gánli lkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

<1 I j í a I a i i u 1 

közvetit a t. nagyközönségnek 

H u n g á r i a B a n k r . - t , 
Budapest, IV.. Koronaherceg-utca 18. 

Legelőnyösebben kamatoztat ta-
karékbetéteket könyvecskékre 
és folyószámlákra, x 
Gabonanemíleket, takarmányfé-
léket a legelőnyösebben vesz 
és elad blzományban. i 

K ISTÓKÉN príma 14 hold hcrcfőldnck 
való, melyben most 7 hold here van, 
tanynépi'iletckkcl és takarmánnyal 1 

együtt kedvezfi fizetési feltételek mellett 
eladó és azonnal átvehető. — Felvilágo-
sítás és alku köthető ilj. Fazekas Antallal 
I. ker. Kurcaparti-utca 27. szám alatt. 

Olcsóbb lett a kölcsön. 
Értesíteni mindazon földbirto-

kosokat, akinek drága kamatú 
kölcsöne van, f>0 évre 6 korona, 
05 évre 5 kor. 70 fillér tőke és 
kamat-törlesztéssel első helyre 
folyósitlatok. A kölcsön bár mi-
kor minden ráfizetés nélkül 
vissza fizethető. 

Tisztelettel: 
Ifj. Fazekas Antal. 

I. ker. Kurcaparti-utca 27. sz. 
I. ker. Kurcaparti-utca 27. sz. 
alatti ház azonnal eladó. — Bő-
:-: vebbet a helyszínen. :-: 

> 

f V l i i i S r l t c i i 

töbo nagyobb község közvetlen közelé-
ben, nagy vizi erővel rendelkező, mo-
demül felszerelt malom, lakóház, mel-
léképületekkel, a körülötte elterülő in-
gatlanokkal, szabadkézből eladó. — A 
vizi-erő, a hely bármily gyári üzem fel-
állítására is alkalmas. Bővebb felvilágo-
sítást „Az Erdészet" szaklap kiadóhiva-
tala (Bpest 1. Krisztina-körút 51. sz. nyujl. 

Eladó 
szőlővesszők f i 

I m 
pg Elsőrendű 
g§ dinka 

H»V-

rizling £ s k ö v i -
g y ö k ^ r ^ s szőlővesz-

szők jutányos árban Riadók 

Bővebbet lapunk 
kiadóhivatalában. 

E l a d ó l m * . 

Lovass Lajos IV. kerület Sáfrán Mi-

hály-utca 46. szám alatti háza szép kert-

tel, villanybevezetéssel eladó. Nevezett 

épület úgy iparosnak mint gazdálkodó-

nak is igen alkalmas. 

Dr. Sinóros Szabó Sándor 
ügyvéd n a g y h e g y i szőlőföldje — 2 
szoba,Konyha, speiz, két kamara, istálló, 
szivattyús kút stb, lakással ellátva — el-
adó Értesítést ad a tulajdonos. 3 1 v. 

Pompás polgári ruliák 
a legdivatosabb angol szövetekből, 
kitűnő szabászok által a legnagysze-
rűbben elkészítve, a jelenlegi ne 
héz pénzviszonyokhoz arányitva 
olcsó árak mellett. — Korhű 

Budapest IV. ker., Váczi-utca 35. d í s z m a g y a r r u h á k , »ftnák 

Egyen r uh ák 
tisztek, katonai hivatalnokok, ön-
kéntesek, vasúti és postatisztek, tűz-
oltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és 
mindenrendü egyenruhát viselő tes-
tületek részére a legjobb és leg-
elegánsabb kiállításban. 

A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennéfogva ezen kitünö fegyvereket rendkívül előnyős árban szállítjuk és pedig: ^ 

VC r / - v i A 3 Í c r K o í / $r*r\\i\if*r-r>\, 1 teljesen jó Kfcpatschek csen<18rségi fegyver 20 K, 1 drb szebb fegyver 25 K. 1 drb ideAlis 
l\l | * £ q y v e . r fo-yve 30 K. 1 drb Kropnlschek szurony I K. 1 drb fegyverszij 1 K. I drb fegyverszij *r.é- © 

_ |t»*fbb ¿s jobb 2 K. 1 drb derékszíj táskával 3 K. t drb tÖliénytAska 3 K. 1 drb élestöltény 10 f. 7 
8 golyóra egyszerre tölthetökJegíobb Ismétlő vadászfegyveren i dr i . v k t ö i t é n y 10 f. i d rb c s a v a i h u z ó nyéi ie i 20 f, 1 d rb tör iövas ugyve r t i s z t i t á sho r . 2a f JL 

M O E E S T A K S A 
cs. és kir udvari szállítók 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




