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Előfizetési á r a k :
Helyben: egész évre 8 K
élévre^K, negyedévre2K

Vidéken: egész évre 12K
félévre 6 K, negyedévre 3 K

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön.

A szerkesztésért felelős

SIMA LÁSZLÓ

Csütörtök, január 29.

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l :
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. »rám
(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle
küldemények hirdetési és előfizetési dijak.

Városi dobok.

tiben készült alkotások legtöbbször kénytelen észrevenni, hogy sokszor
zsugori takarékosság érvényesül
fölforgatással járnak.
igazán közszükségletet jetentő dolA körülmények azonban iga
zolják azt az alaptételt, amelyből gokkal szemben. Csakhogy nem is
annak idején kiindultunk, neveze- mehet másként a dolog, mert a
(S.—b) A minap ugyan ezen
tesen azt, hogy a városi költségve- kulturának épen az igények növea helyen egy a közönség köréhői
tés íedezeti részében nagyon is la- lésében jelentkezik a legelső hajött cikknek adtunk helyet abból a
bilis tételek állanak a növekedő ki- tása — és minden igényt kielégícélból, hogy a közérdekű dolgokadásokkal szemben s könnyen meg- teni a legnagyobb, talán még az eszban maga a közönség is megszólalérhetik, hogy 20—30 ezer korona telen, bőkezűséggel sem lehetséges.
ván, mondja el véleményét.
bevételi kevesebblet kerül szembe
Aki beleélte magát a dolgokMert nagyon sok olyan kér- a normálisan végrehajtott kiadási ba, aki úgy látja és érzi a városi
dés van, amelyben tiszta és vilá- költségvetéssel.
háztartás minden dolgát, mint a
gos képet csak úgy lehet igazán
Ez pedig olyan lehetőség, ami saját ügye-baját, csudálkozni kényalkotnunk, ha maga a közönség
bármelyik esztendőben bekövetkez- telen rajta, hogy azt az óriási előmegszólal és mond véleményt.
hetik, mert sem nem tőkepénzek rehaladást, amelyet Szentes az utóbbi
A cikk, amelyről szó van s kamatai, sem nem egyenes adók években tett, azokkal a szerény
amelyhez annak idején rövid, né- alkotják a városi jövedelmeket ha- eszközökkel, amelyek rendelkezéhány soros kommentárt fűztünk a nem gazdasági, javadalmi és üzemi sére állottak megterhelte. Mert lájárda és műút adóról szólott. Olyan bevételek. Ezeket pedig olyan külső tunk milliós városi költségvetéseazokban a milliós költközkérdésről, amely általános szó- körülmények szabályozzák és be- ket —
beszéd tárgya, amely körül a leg- folyásolják, amelyekkel szemben ségvetésekben mindent találunk csak
el lentétesebb vélemények állanak védekezni sem lehetséges s ha va- tervszerű városfejlesztési politikát
egymással harcban, de ahol ezek az lami vélellen körülmény nem segít, nem.
Az adott viszonyok között Szenellentétes nézetek még is össze az esetben nincsen más mód, mint
tudnak találkozni abban a gondo- a községi póladó pót kirovásához tesen a várakozás álláspontja a leghelyesebb a városi dolgokban. Nem
latban, hogy ez az adóztatási rend- nyúlni.
azt
jelenti ez, hogy álljunk meg
szer föltétlenül kiegészítendő.
Nagyon természetes dolog, hogy
az
úton,
amelyen előre haladtunk,
Én a kérdést nem akarom most általánosságban a papiroson egéhanem
azt,
hogy a megteendő lémegbolygatni, lett módunk és al- szen ideális képét tudjuk megrajpéseinket
a
legszigorúbban fontolzolni
a
városi
háztartás
alakúlásákalmunk azt máskor tárgyalni, tisztán
bevezetésképen
alkalmazom nak, hogy ha egy és más ujabb juk meg. Ez ez a megfontolás —
cikkemhez, amelyben egyéb városi közjövedelem megújítását vesszük nézetem szerint — azt is jelenti,
dolgokról kívánok nagy vonások- figyelembe, de semmi esetre sem hogy minden teherrel szemben a
szabad azt gondolni, mintha a gyö- fedezet kérdését is a legszigorúbban szólani.
ban elbíráljuk. Mert bár nagyon
Talán két esztendeje a „Szen- keres álaiakúlás ezeknek az új közmesszire vagyunkattói, hogy minta
jövedelmeknek
behozatalával
nyomtesi Lap" hosszú cikksorozatban
városnak tekintsük magunkat, azon
ban
kezdődhetnék.
A
legkevésbbé
foglalkozott Szentes dolgaival s
a ponton túlvagyunk, hogy lemasem
mint legelső és legelmulaszthutatBizonyos átmeneti idő feltét- radottságról panaszkodhassunk.
lanabb feladalot állította föl a váTerv és célszerű munkálkodás,
rosi háztartás rendezését. Erivén a lenül szükséges.
helyes beosztás mellett egy év tirendezés kéidése alatt azt, hogy a
Az az idő, amely alatt a behozed alatt óriási előrehaladást tetközterhek viselésében a pót adó le- zott közjövedelem kifejlődik, meg
tünk — ennek a munkának a hegyen az utolsó jövedelmi forrás, érik, vele szemben a közönség ellenlyes folytatása ugyanott fogja eredközvelett és közvetlen jövedelmi szenve megszűnik. Mert ez is naményezni a ránk jövő új évtizedforrásra megnyitásával realizáljuk gyon fontos. Igaz, hogy számadás
ben is.
a háztartást.
szerint az előirt tartozásokat veszNem arrogálluk magunknak s szük figyelembe, de valójában s
városi háztartás akadálytalan vitema sem arrogáljuk a csalhatatlan
ságot. Elvégre is a legokosabb ide- lére nem előirt jövedelem szükséállnál is lehetnek okosabbak — ges, hanem b e f o l y t , készpénz«
Lapunk a niai postával értesítés1
célravezelőbbek. Es úgy is áll a do- ben befizetett jövedelem.
vett arról, hogy 3 Nemzeti Népszövetség
Amikor az ember át néz azon a legközelebb mar nálunk s a tni vidélog, hogy roham lépésben nem le
kükön is megkezdi szervezkedését. Mivel
het megváltoztatni gyökerestül a a közel egymilliós városi költség- olvasóink közölt esetleg lehetnek olyavetésen,
amely
a
mi
városunk
házmegállapodott rendszert. Annál kenok, akik még nem ismerik a Nemzeti
vésbbé lehet, mert a nagyon seb- tartásának szükségleteit öleli föl Népszövetség céljait, működését és szer-

A Nemzeti Népszövetség
Szervezkedése.
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Huczik Elemér dr. Katona Imre Salaszervezetét, röviden megismertetjük ol- mon Rezső dr. szervezőtitkárok. A tiszvasóinkkal a Nemzeti Népszövetséget, a tikaron kívül résztvesa a vezetésben egy
mely hazafias céljainál fogva minden- igazgató-tanács — melynek tagjai Battképen rászolgált arra hogy * M M * * : lay Dezső dr. ügyvéd., Kemény Árpad
zönség a legmelegebben érdeklődjék báró, Sándor József, az EMKE főtitkara
iránta és ugy anyagilag, — hisz nevet- — s a százötven főből álló válfsztmany.
ségesen csekély áldozatot kivan — mint
erkölcsileg támogassa.
A Nemzeti Népszövetség célja a
nemzeti eszméknek ápolása a nép körében a nép kulturális színvonalának
emelése, célja a nép gazdasági jólétét
Szentes, 19U. január hó 28.
és fejlődését előmozditani a gazdakozönség, a kisgazdák, a munkások, keCsongrádvármegye múzeuma nyitva a
reskedők, kisiparosok, kishivatalnokok Széchenyi-ligetben délután 2-5-lg.
érdekeit felkarolni, célja a népet oktatni,
védeni, vezetni és szervezni. További
főtörekvése a Nemzeti Népszövetségnek
a megszervezett és a magyar nemzeti
eszméktől átittasult tömegeivel fokozni
Szép vagy szőke lányka,
a magyar nemzeti összetartozandóságot,
De legszebb a szemed,
a nemzeti és faji szeretet érzését. A nép
Hunczut hamiskásan
folytonos és fokozatos tanításával ki
A mikor rám nevet.
akarja egészíteni a Nemzeti NépszövetÉletvidámságtól
ség az iskola tanitásail és pótolni azt,
Lángoló sugára
amit a mindennapi életben szükséges
Elébem a tiszta
gyakorlati tudáshoz az egyszerű tapasztaMenyországot tárja.
lat nem nyújthat. Az évi, csekély egy koronás tagsági dij ellenében a tagilletNincs is a szivemnek
ményül havonkint adott füzetek, röpEgyéb kívánsága,
iratok és évenkint a terjedelmes naptár
Mint az, hogy ragyogjon
mind a fenti célokat szolgálják.
Rám szemed sugára :
Hogy derűssé tegye
A Nemzeti népszövetség tagjaira
A bús életemet,
nézve nagy jótéteményt jelent a szövetség hézagpótló jogvédelmi munkásS bátorítsa csüggedt,
sága, mely központi jogvédő hivataláSzenvedő lelkemet.
val és a vidékenkint megszervezendő
Ugy e enyém leszel.
ügyészi karával igen intenziv tevékenyCsalfán nem hitegetsz,
séget fog kifejteni, amennyiben a NépUgy-e el nem múló
szövetségnek minden tagja bárminő peres
és pereukivüli ügyében ingyenesen réSzerelemmel szeretsz ? —
szesül jogi tanácsban. A Nemzeti NépSzeress engem, gyógyítsa
szövetség tehát a kisemberek érdekében
Meg fájó szivemet,
Ű az
í Isten
nagyarányú társadalmi munkásságot fejt
Áldja mec
ki és emellett elsőrendű kulturális és
Á te fehér lelked.
nemzeti missziót teljesit. Kiadványaival,
B A L O G H SZ. S Á N D O R .
röpirataival és gyűléseivel mentől több
törhetetlen hazafiasságu
állampolgárt
akar nevelni és a mind nagyobb mérvben tért hóditó nemzetiségi aspirációk- Harangozó Lajos. A »Szentesi Lappnak gátat akar vetni. Azért törekvése az nak gyásza van: hűséges öreg lapkiis, hogy népvédő, néptámogató és a népet oktató, tanító demokratikus szerve- hordója, aki még pár héttel ezelőtt is
zetű működésévei kiragadja a nem ma- fiatalos, friss erővel végezte kötelességét,
gyar ajkú, magara hagyatott népet is a kedden reggel megholt. Több, mint húsz
nemzetiségi agitátorok karjaiból.
esztendő óta állott az öreg »Lajos bácsi«
A Nemzeti Négszöve'ség zászlaja lapunk szolgálatában s ez alatt a hosszú
«latt minden hilfelekezeti és a nemzet*- idő alatt ritka lelkiismeretséggel végezte
«égi különbségre való tekintet nélkül a
a maga pi,unkáját öreg, vén ember volt
tiép legszélesebb rétegei tömörülhetnek
mert a Népszövetség tagja lehet min- már. A nyolcvanas esz^en<Jőket tapostaf
den 16 ik életévét betöltött magyar ál- fiatal, alig fölperdült gyerek-ember kolampolgár.
rában 48-as honvéd volt — s egészen
A Nemzeti Népszövetség a szerve- ennek az esztendőnek az elejéig több,
zés nehéz munkájában számit a nép és mint egy évtized óta az első 48 as Kör
a haza jövőjével törődő minden tényezőre, a magyar társadalmi és a hivatali szolgája. Halála elég hirtelen jött. A
vezetőségre, különösen a közigazgatás^ múlt pénteken dőlt ágynak — föl sem
tisztviselők nagy apparátusára, a kultu- kelt t#bbé. Utolsót lobbant élete, megrális téren mfiködő polgárságra s álta- tért oda, ahol nyugalom van, béke bollában mindazokra, akik a néppel állandó dogság. Temetése tegnap délután volt
érintkezésben vannak s akik annak hi$irja felett a jó megemlékezés virraszt]
vatott vezetői.
A városi és községi helyi szerve— Milyen Idő l e s z ? A kemény téli időzetek megalakításának kezdeményezd- járás után mindenki kíváncsi, hogy medsére a szövetség vezetősége ezúton is dig tart a hideg idő. Meteor, akinek be
felkér mindenkit, akinek ez módjában szoktak yálni a jövéiidelései, a kővetkeáll, A helyi szervezet megalakításának zőket mondja: február .el.ejnte száraz
módozatairól a központi iroda (Buda- jelleggel és változó hőmérséklettel, míg
pest, VIII., Trefort-utca 2.) mindenkinek 5—6 és 7-iki változási napok erős hideg» legnagyobb készséggel részletes felvi- gel, csapadékkal, esetlek széllel köszönlágosítást nyújt és szívesen küld a gyű- tenek he, melyeket követőleg inkább a
lésre központi szónokot. A Népszövet- 10-iki holdtölte. Ha azonban a felhőzeség szervezkedését már meg is kezdette tet a tölte felé haladó Hold nem tudná
és máris több ezer tagja van. Egyelőre kellő mértékben elosztani, ugy 10 ike
a Népszövetség a magyar ajkli nép által után igen erős havazás várható, tartósabb
lakott területeken folvtaiia a Ugfoboro- hideg jelleggel. A 17-iki gyenge változást, mert a nagy néptánor derékhadá- zási nap, mig a 22-iki erős hatású, még
nak innen kell redukálódni.
íii^eg és szeles jelleggel, 24- ik változó
A tisztikar a következő: Prónay befolyási gy^k.o^ol, melyei kövelőleg már
Gábor elnök, Apáthy István dr., Vigyázó fokozntossan enyhébb less nz időjárás
Ferencz gróf alelnökök. Baján Gyula jellege - különösen
és 26 ikj Váltofőtitkár, Kutkafalvy Mik ós dr. főügyész, zási napok hatáskörében fejlik ez ki,
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leginkább ugy, bogy február hó vége
enyhébb hőmérséklettel, derültnek Ígérkezik. Februárnak változási napjai a következők: 3-ika változó; 6-ika hideg,
szeles, esetleg viharos; 8-ika hideg, szeles; 10-ike változó; 12-ike csapadékos,
leginkább havas; 24-ike enyhe; 25-ike
szeles; ¿6-ika enyhe; 28-ika változó,
inkább száraz, mint csapadékós. Legerősebb hatásúak a 6-8-12-22-24-ike
és 28-ika változási napok.
— Ne mulassza el a betáblázott tartozásainak bejelentését, mert igy is sok
az adó, és ha január végéig bejelentjük
jelentékeny összeget leírnak belőle. Bejelenteni az adóügyi tanácsnok hivatalában lehet. Szükséges a bejelenléshez
a telekkönyvi betáblázó
végzés és a
törlesztési könyvecske. Okvetlen bejelentsük és pedig a hónap elején, mert
később sokan lesznek és órák hosszáig
is várakozni kell.
— Edison és a feleségi, A minden idők
legnagyobb feltaláló genieje és a villamosság halhatatlan hérosza. Edison
Alva Tamás, csak egyetlen lénynek engedelmeskedik és fogad szót és ez az
egyetlen az ő — felesége. Nincs a földön más halandó, aki neki parancsolni
tudna és akiben bízna, — felesége nélkül ellenben a nagy Edison teljességgel
gyámoltalan és tehetetlen báb volna,
mert — amint ezt egy nemrég nála járt
amerikai irónő megirta — a geniáli*
feltaláló ugyan korlátlan király az elektromos technika világában, de csak tehetetlen és naiv gyermek a többi világi
dolgokban, aki a felesége, nélkül nemhogy boldogulni, de tatán dolgozni és
megélni sem tudna. Edisonné középtermetű s inkább kissé elhizott és tömzsi,
mint karcsú nő. Friss és rózsás arcszíne azonban arra vall. hogy sokat tartózkodik az egészséges szabad levecőn.
Barna haja hullámos, a szemei is barnák s kedélye színarany, szóval egyike
a legkedvesebb asszonyoknak. Edisonnak — mint minden feltalálónak — legfőbb életszükséglete a csend és a n>ugalom. Meg kell tehát őt védeni minden zajlói és oknélkül való zavarástól.
Néha husz óráig is eldolgozik egyhuzamban a műhelyében s ilyenkor ha
hazamegy mint az elfáradt gyermek,
azonnal lepihen és nyomban elalszik.
Volt már sokszop olyan eset is, amikor
az agvonfáradt ember h«sz órát is ¿ilwdl
a munka után egyfolytában. Megállapított napi munkarendje Edisonnak természetesen nincs sőt étkezésének az
időpontja is folytonosan változik. Az
azonban csak mese, hogy ó vegetáriánus
sőt a valóság ellenkezőleg az, hogy húsevő és sok hust eszik » különösen kedveli a vadat és a halat. Ha Edisonné
nem menne el mindig férjéért a műhelyébe, a mester kétségkívül napokig
is eldolgozna egyfolytában. De ezt a felesége nem engedi s azért megy el
mindig érte s a műhelyből azután együtt,
auiomobílon ps nagy kerülő utakat téyo
térnek haza. Az aulomobilozás az egyetlen sport, amivel a nagy feltaláló szeretettel foglalkozik s valósággal szenvedélyes automobilista, bár mozgásra
tulajdonképen nem is volna szüksége,
rpEft a műhelyében folyton jár-kel és
nóha órákéi elálldogál Kis^ejei k u z ^
a gépei mellett. \i amerikai írónő egy
alkalommal együtt ment el Edisonnét'ol
a feltalálók királyáért a műhelybe, ahonnét Edison ugy jött elő, mint egy kis
gyermek, akiért az anyja eljött az isko| lába. »Uj gallért kell fölvenned 1 Meg
kell boi otvalkoznod I Miért nem fésűiködtél meg?« — igy szólította meg az
asszony a férjét. És az öreg, fehérhajú
tudós, a kékszemű, halvanhaléves fiúcska
csak mosolygott a felesége szavaira s
karjába hapaszkodva — vezetette magát
aUjójahoz »
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— Magyarok drámája Berlinben. Vasárnap
délután féltékenységi dráma történt Berlin
nyugati negyedében egy penzióbar. Egy
Bárányi nevű di ikhoz időnkint föllátogatott egy nagykikindai leány, Grupitz Marianna diákkisasszouy. Vasárnap délután
is megjelent a penzióban. Csak hamar aztán szóváltás majd dörej hallotszott a
szobából, ahonnan súlyosan megsebesülve rohant ki Bárányi. A panzió lakói
ápolás alá vették és telefonáltak a rendőrségre. Ezalatt lejátszódott a dráma
másik fele. A szobában átlőtt fejjel haldokolva találták meg a leányt, oki revolveréből a szájába lőtt. A vizsgálat
megállapította, hogy szerelmi tragédiáról
van szó, amelynek oka a féltékenység
volt és hogy a merényletet a leány követte el. Grupitz Marianna évek előtt
jegyben járt egy hadnagygyal, aki féltékenységből rája lőtt, majd pedig öngyilkos lett.
— A gőzgép kezelök és kazán fűtök legkozellebbi képesitő vizsgái Szegeden, február hó 8-ik napján d. e. 9 órakor a
szegedi felső ipar iskolában fognak megtartatni. A vizsgálati kérvények kellően
felszerelve a m. kir. kerületi iparfelü*
gvelőséghez Földvári utca 4. szám beküldeni.
— Szenzáció. A Tudományos mozgószinházban ma rendkívüli izgalmas drámát hoznak vászonra : „ Á l l a t a z e mh e r b e n " vagy a méltóságos asszony
és a hős szivek cím alatt. Miután ma
csak két előadás tartatik 5 és 8 órakor
— ajánlatos hogy a jegyeket jó előre
megváltsák nehogy többen kint rekedjenek.
— EskÜVÖ Tegnap délután tartotta
egybekelési ünepélvét K á s a István fiatal gazdálkodó Sólyom Jusztikával —
Boldogságot kívánunk az uj párnak.
— ZsivlÓ S z e r b i a . Schlesinger Hermann
27 esztendős szappanárus a mult év október 3-án Óbecsére utazott szatócs fivérének latogatasára. \t hajóállomástól a
faluba tartott és amikor egy ház előtt
szerb tamburásokat pillantott meg, ujjongva kiádotta feléjük;
— Zsivió Szerbia ! Zsivió Petár Karl I
A szerb király megtartotta esküjétt, a
magyar király nem. Pedig, aki nem
tartja meg a szavát az gazember.
Sándor Ferencz asztalos, aki kö
zeihen volt, megkorholta Schlesinger!,
hogy zsidó létére, hogv meri sértegetni
a magyar kjrályt, majd a csendőrségre
sietett, amely letartóztatta az öreget és a
szegedi kir. ügyészség fogházába szállította. Hétfőn délután ítélkezett ez ügyben a szegedi törvényszék, amely Schlesinger! királysértésért
három hónapi
fogházra ítélte, A büntetést azonban a
viszgalati fogsággal kitöltöttnek vette.
— A nők ll|ságja. A Nő című feminista
lap január 20 iki szama izgatóan érdekes tartalommal jelent meg. Tábori Kornél. cikke a fővárosi szeméttelepen dolgozó nők munkáját ismerteti. Szívbe
tnarkoló adatait fényképek támogatják.
Szikra a közvélemény előtt való félelem
kérdéséttárgyalja, Türe r ánvi Elza esetről feminista szempontból Bédy-Schwiémer Ró/sa irt. Lees asszonyt, Oldhar^
város polgármesterét, aki a gyáron (ártott kongresszus egyik díszvendége volt,
¿r»lekes interview ismerteti. Kovács Lídia érdekes riportban számol be a CFClédsorban levő gyermekek sorsáról. Sebestyén Károlyné színházainkról ir, Lé*
nárt Jenő pedig a haziartás körében tapasztalható pazarlásról. A rendkívül változatos tartalmú lap áll mdó rovatai a
feminizmus hazai és külföldi eseményeiről számolnák be. A rendkívül változatos tartalmú lap állandó rovatai a feminizmus hazai és külföldi eseményekről
számolnak he. A {'Vminunui--» Kiskátéja
cimu állandó rovata á nőmozgalom eleu felhangzó ellenvetéseket cáfolja. E
i
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számban pl. a nőies és a férfias munkakörök kérdését tárgyalja a Kiskáté,
kimutatva, hogy tulajdonképen csak az
ingyen vagy é'hbérért végzett munkát
nevezik nőiesnek, mert ugyanezeket a
foglalkozásokat, ha jó fi/etéssel és megbecsüléssel járnak, férfiak is valalják. A
rendkívüli gazdag és változatos lap, amely
a feminizmus barátait és ellenzőit egyaránt érdekelheti Chalotte Perkins Gilman „Magda-Margit" cimű regényét is
közli. A feminista folyóirat a no életének
minden kérdésével kimerítően és változatosan számol be. A legkiválóbb femi
nista irók tartoznak a Bódy-Scbimmer
Rózsa, Szikra (gróf Teleki Sándorné) és
Pogány Paula szerkesztésében megjelenő
lap kötelékéhez. A kétszer havonkét
megjelenő pompásan illusztrált lap előfizetési ára egész évre 5. korona, Kiadó
hivatala V. Mária Valéria u. 12.
— Elitélt kuruzslónö. Vata Péter iszákos
gazdálkodót tékozlás miatt gondnokság
alá helyezte a szegedi törvényszék. KoJózsefné cigány asszony ajánlkozott Vata
Péternek, hogy jó pénzért kikúrálja férjét az iszákosságból Vatáné apránként
14,000 koronát adott ál a cigányasszonynak, ámde a kikurálas nem sikerült. Vatáné feljelentésére a szegedi törvényszék
hétfőn bárom évi fegyházra ítélte a csaló
kui uzslónöt.

A n y a k ö n y v i kivonat.
—

19 4. január 18—25 ig.

—

S z ü l e t t e k : Kecse Nagy Sándor,
Kecse Nagy Imre, Fider János, Dancsó
Piroska, Sajtós Mária, Csikós Julianna,
Füsti Molnár Sándor, Insperger Ferenc,
Fehér Eszter, Kacur Rozália, Kuu Gyula,
Fél Lídia, Vince Terézia, Szabó Pál,
Tari István.
E l j e g y z é s : Zagyi István Piti Rozália, Molnár htván Bugyi Mária, Tóth
András Tokácsi Etelka, Tóth János Csendes Terézia, Fekete Nagy Ferencz Czakó
Borbála, Molnár Imre Bölcskei Molnár
Rozália, Kis Ferenc Túri Erzsébet, Kökény Pál Kovács Magdolna, Félegyházi
Török
Sándor
D a 1 I o s Szilágyi
Eszter.
H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : Nyíri
Antal Keresztúri Bóibála, Vida Szűcs
Sándor Virágos Kiss Eszter. Hidas József
Sebők Mária, Kocsis András Ball Juliánná,
Szűcs Sándor Bujdosó Mária, Antal Ignács Piti Maria, Gránic Mihály Kaciba
Rozália, Rac János Kovács Etelka, Rác
János Vidovics Klára.
E l h a l t a k . Kecse Nagy Imre 5
óra, Marton Mihály 69 éves, Váci Sára
20 hónapos, Kotymán Sándor 69 éves,
Horvát Sándor 70 éves, Fekete, Nagy
Rozália 8i éves, Mészáros Zsuzsánna 71
éves, Tályai Zsuzsánna 80 éves, Hódi
Péter 26 éves, Varga László 71 éves,
Sarhadl Nagy János 70 éves. Józsa János 30 éves, Cuci Mária 40 éves, Lakatos
Etelka, Zsarkó Kúti Mária 59 éves^ Kanasz Nagv Mária 63 éves.

Riadó lakás
Varga Béniámin I ker. Farkas Mihály utca 2 sz. házánál egy kétszobás
lakás hozzávaló helyiségekkai Ápril 24től kiadó értekezni lehet a fenti szám
alatt.

Ü Eladó
i s szőlővesszők
Ü
Ü

Elsőrendű rizling
kövidinka gyök^r^s szőlőveszszők jutányos árban eladók.

Ü

Bővebbet lapunk
kiadóhivatalában.

Több rendbeli
bútor eladó.

Hol: megtudható a
kiadóhivatalunkban.

Eladó ház.
I. kerület Tóth József-útca 76.
szám alatti házam, igen kedvező
fizetési feltételek mellett eladó.

KISS P Á L
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Házhelyek.
Előnyös fizetési föltételek mellett eladók.
Értekezni lehet IV. ker. kishát utcza
Vajda Sándor kertésszel.

Eladó lutz.
Lovass Lajos IV. kerület Sáfrán Mihály-utca 46. szára alatti háza szép kerttel, villanybevezetéssel eladó. Nevezeti
épület úgy iparosnak mint gazdálkodónak is igen alkalmas.

Kiadja:
Vajda B. Utóda könyvnyomdája.

Sima Lászlónak
Tóth József-utca 57. számú házánál Szent

ra 2
N
T F M F T í I P I N O I Gy™*y ™p
I N LrflVlLrf 1
|
külön
l ö | 1 U( var$

n £ m e t , f r a n c z i a és z o n g o r a
órákat ad a legjobb módszer szerint. Czim a k i a d ó hivatalban.
:-

Elatlé 1
Utca

Kozi\k Mihály IV. ker. Nagvörvényszámú háza eladó.

s

l!::

*iadó.

utcai bejáró.

>;

————————

Apróhirdetések

tO szóig 50 fillér. Vastagabb
hetükből szedve minden szó 2
fillérrel több.
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JUDOMÁNYOS M0ZGÓSZ1NHÁ ]
[ Nagy Ferencz-utca 3, szám, J L ^ ,

LAP

KOLLA
30B1EHEÍ«,

14 © L L A K I T - |

nőit LEMEZ

Csütörtök, 1914. január hó 2 9 - é n
délután féJ 4 , 6 és este fél 9
órakor a következő képeket
mutatja b e :
[

k a u c s u k-kompozitióval
nyos, viharbiztos

fedéllemez, jelenkor l e g j o b b

ALLflT A Z
EHBERBEN

V É G T E L E N Ü L

S U G Á R és V A R G A
épitési
vállalkozóknál.

„A Budapesti Bölcsészettanhallgatók Segítő Egyesületetek

1. Levánte látképe, szines.
2. Polidor féltékeny, humoros.
3. Flórián az ellenálhatatlan tenorista.
5 perc szünet.
4 8. »Állat az emberben,- dráma 5 felv.
9. Duczi bácsi és pokolgép, kom.

Olcsóbb Ieíí a kölcsön.
Értesítem mindazon földbirtoé- kosokat, akinek drága kamatú
JÍI kölcsöne van, 50 évre 6 korona,
^ 65 évre 5 kor. 70 fillér tőke és
kamat-törlesztéssel első helyre
-•fi folyósittatok. A kölcsön bár miJj^ kor minden
ráfizetés
nélkül
j® vissza fizethető.
J|
Tisztelettel:
jj
Ifj. Fazekas Antal
I. ker. Kurcaparti-utca 27. sz

BUDAPEST,
VIII. Múzeum-kirut 6-8, sz.
Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, inlernálusi felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magántitkároknak és bármely szakszerű m u n k á k elvégzésére

Kéretnek a hölgyek a nézőtéren kalap nélkül megjelenn

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

d
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n
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l

közvetít a t. nagyközönségnek.

nagy szenzációs műsor.

tetífedéllemeze.
T A R T Ó S

Szentesen kapható •:

n ű sor:

' Vasárnap

ruga-

Régi zsindejtetők átfedésére kiválóan alkalmas. — Sem mázolni, sem mészlével
o
bekenni nem kell.
o

(/Méltóságos asszony — Hős szivek.)
társadalmi dráma 5 felvonásban.

Esteli h e l y á r a k :
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely
4 0 f., III.hely 3 0 f . Nagypáholy 4 kor.
Kispáhoiy 3 kor. 2 0 f . Díszpáholy 8 s z e mélyre 6 kor. Tizéten alóli gyermekeknek
12 fillér.

bevont

és időtálló, szagtalan

H u n g á r i a B a n k r.-t.

F c l i i e B í ' B t c i i
töbo nagyobb község közvetlen közelében, nagy vizi erővel rendelkező, modernül felszerelt malom, lakóház, melléképületekkel, a körülötle elterülő ingatlanokkal, szabadkézből eladó. — A
vizi-erő, a helv bármily gyári üzem felallitásara is alkalmas. Bővebb felvilágosítást „Az Erdészet" szaklap kiadóhivatala (Bpest I. Krisztina-körűt 61 sz. nyújt.

ÉPÍTTETŐK FIGYELMEBE!
^^a^mmmaM^mammmmmm ^mmmmmtm
^

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. UJ
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagjobb vállalatnál
kedvező fizetést módozatot njujtok. - Tavaszí munkáknál megtelelő árengedmény. Tájékozás és kéltségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra
házhoz megyek.
««
Tisztelettel:

FEJES KÁROLY

IV. ker. Stammer S.-utcza 2 0 .

ácsmester.

Budapest, IV.. Koronaherceg-utca 18.
Legelőnyösebben kamatoztat ta :
karekbetéteket könyvecskékre
és folyószámlákra,
i
Gabonanemílekeí, takarmányíéléket a legelőnyösebben vesz
és elad blzományban. j r
E l a d ó széna.
Ifj. Gránicz Mihálynak Külső ecseren 29. számú tanyáján igen jóminőségü
gyep- és liereszénája van eladó. Megtekinthető és értekezni lehet a helyszínen hétköznapokon, vasárnapokon pedig
111. ker. Alkotmány-utca 34 szám alatt
E l a d ó 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 kótni |. kerület Kurcaparti-utca
'27. szám alatt irj Fazekas Antallal,

Pompás polgári ruhák

Egyenruhák
tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek, vasúti és postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és
mindenrendü egyenruhát viselő testületek részére a legjobb és legelegánsabb kiállításban.

M O R ES

TAESA

cs. és kir. udvari szállítók

Budapest IV. ker., Váczi-utca

n legdivatosabb angol szövetekből,
kitűnő szabászok által a legnagyszerűbben elkészítve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
arányítva
olcsó árak mellett. — Korhfi
írbh
35. d í s z m a g y a r r u h á k , "fit*ériák

A m a g a s kormánytól t ö b b ezer katonai fegyvert vettünk át, ennéfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyös á r b a n szállítjuk és p e d i g :
fegyver 30 K. I drb Kropatficliek szurony I K, 1 drb f. gyverRzij
ftropatsch^K fegyvereksz£p
lesebb és jobb 2 K I drb derékszíj táskával 3 K. I drb tölténytáska

8 golyóra egyszerre töltbetökJeg|obbismétlő vadászfegyverek
Nyomatott

1 drl) teljesen jó Kropatscliek csetidfirs gi fegyver 20 K, 1 drb szebb ffgyver 25 K. 1 drb ideális
I K, 1 drb fegyverüzij sr.é-^
3 K. 1 d r b élestöltény 10 f. "i

i drb vaktöltény io f. t drb csavaVhusó nyéiíei 20 f. 1 d r b törlővas legyvortiszlitáshoz 20 f. J.

Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában

Szentesen

