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SNTESI LAP 
Szentes, 1914 

Előfizetési ¿rak: 

Vidéken: egész évre 12K 
félévreö K, negyedévre 3 K 

E íy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben : egész évre 8 £ 
élévre i K, negyedevre2K 

A szerkesztésért felelős Vajd 

SIMA LÁSZLÓ (ref 

MAGYAR 

KULTURA. 
Egy évezreden keresztül állott 

főn a magyar nemzet napjainkig. 

Erő — hatalom, SZÍVÓS faji jelleg 

tartotíák fon eddig. A jövőben 

egyik tényező, amely hivatva van 

fentartani és nagygyá nevelni: a 

magyar kultura. Mert hiába a ma-

gyar állam közgazdasági megerő-

södése csak úgy jelent valamit, ha 

egyúttal a magyar kultura is meg-

erősödik, ha ez a nemzetiségekkel 

behálózott nemzet minden izében 

magyarrá lesz a kultura által. 

Nincs állam — amely nemzeti 

állam — ahol a nemzeti kuliurára 

kevesebb gond volna, mint Magyar-

országon. Pedig ez a tény nemzeti 

öngyilkosság. Nincs állam, ahol az 

állam hivatalos nyelvére kisebb 

gond volna, mint Magyarországon. 

Értjük ezt az iskolákra. Ha az 

Apponyi-féle magyar iskola tör-

vény egy lépést is jelentett előre, 

kénytelenek vagyunk azt mondani, 

hogy bátortalan kezdet volt az egész. 

Demenjük tovább.Magyarország társ 

országában, lent Horvál-szlavon-

országban szinte lehetetlen magyar 

tannyelvű iskolát állítani s ha igaz, 

hogy a horvát paktumban olyan 

megegyezés is jött létre, amely 

szerint oda lent nem lesz szabad 

jövőben magyariskolát felállítani, 

akkor egyenesen kétségbeejtő és 

szégyenletes dolog az a megaláz-

kodás, amelyre a magyar kulturát 

kényszerítik. 

Mert idehaza, az anyaország-

ban, azt tapasztaljuk, a hány nem-

zetiség van, annyi nem magyar is-

kolát állítanak fel és bár ezek az 

iskolák a magyar állam támogatá-

sát élvezik, nagy anyagi támogatá-

sát, mégis ezek a nemzeti iskolák 

legnagyobb részben ellenségei a 

magyar kulturának, ellenségei a 

magyar nemzeti államnak. 

Ez nem politika, ez magyar 

kultur kérdés és akármennyire föl-

fordultak is a politikai viszonyok, 

ha a gyűlőltség a legmagasabb fo-

kon lángol is, ebben a kérdésben 

nem voína szabad más állásponton 

lenni egyetlen magyar embernek 

sem, ebben a kérdésben minden-

kinek, aki magyarnak vallja magát, 

szívvel és lélekkel a magyar kul-

tura érdekeit kell' ne szolgálni. 

Nagyra becsüljük a vallási meg 

győzódést és senkit abban meghá-

borítani nem engednénk; de ez az 

őszinte nagyra becsülésünk nem 

mehet addig a fokig, hogy a val-

lással szemben a magyar kultura 

nagy érdekeit feláldozni képesek 

legyünk. A vallásfelekezeti oktatás 

jogosultsága miszerinlünk nem ter-

jed túl a hit és erkölcstan tanítá-

sán, a valláserkölcsi nevelés szük 

korlátain: a kultura terjesztése nem 

magán feladat — s az egyházakat 

pedig az államban esak magán sze-

mélynek kell tekintenünk — ha-

nem állami feladat. 

A magyar kultura intenzív ter 

jesztéséról addig szó sem lehet, 

amíg minden iskola ezt a föliratot 

nem viseli Magyarországon: „Ma-

gyar állami iskola," Mert hiába. 

Nem vonjuk kétségbe az egyes egy-

házak hazafifcágát, bár nagyon sok 

okunk lehetne kételkedni példáúl a 

keleti egyházak vezetői hazafiságá-

ban, amint nem magyar színben 

és érdekben a tanitó, nem magyar 

az iskola sem, nem a magyar kul-

iura terjesztője az iskola, hanem 

melegágya a nemzet ellenes törek-

véseknek. 

És tekintsünk széjjel az or-

szágban. 

Vajon melyik nemzetiség áll a 

kulturának azon a fokán, amelyen 

az államalkotó magyar faj? Talán 

azt lehetne mondani, hogy a ma-

gyarországi német nemzetiség. De 

ilt is egész határozottsággal kell 

megállapítanunk, hogy a magyar-

országi szászok és svábok, akik az 

intelligencia egy magasabb fokán 

állanak, nem is nemesek voltak 

épen, mert nyelvüket :t nagy né-

met jóformán meg sem is érli. 

A nemzeti lét, avagy a nemzet 

megsemmisülésének kérdése a ma-

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

i Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

gyar kultura. Olyan axiáma ez, 

amelyet bizonyítani nem kell. 

Tekintsünk akár nyugatra, akár 

keletre egy és ugyan azt tapasz-

taljuk. 

Németországban üldözött vad 

a poseni lengyel, Romániában ma-

gyar iskolát állítani nem szabad, a 

templomokban tilos az anyanyelv 

használata — és szégyenteljes az 

összehasonlilás. Magyarországon 

minden nemzetiség a magyar kul-

tura ellen dolgozhalik és akkor 

midőn a magyar kultura rovására 

ne n magyar iskolák állanak fen, 

ugyanakkor már az iskolákban 

bdeoltják a zsenge növendékbe a 

magyar nemzeti állam gyűlöletét. 

Ez a nemzet pedig életképes. 

Fenállott a nemzeteket fölfor-

gató viharok idején és fenáll ma 

is. Hisszük, hogy a másik ezred-

évet is megéri majd, de ennek elő-

feltétele a magyar kultura ápolása 

és terjesztése. A magyar kulturá-

nak, amely most hódítja meg a vi-

lágot, amelyet minden müveit nem-

zet fölkarol, be kell világítani a 

legsötétebb zugába is, ennek az or-

szágnak fénye és átható ereje kell, 

hogy átalakítson mindent. 

Tanítani kell a nemzet fiait. 

Legkivált azokat, akik nem magyar-

ajkúak. Mert az a legnagyobb baj, 

a legnagyobb veszedelem, hogy a 

nem magyar iskola megmételyezi a 

növendék gvermeket s amit tanul 

az a gyűlőltség és a szenvedély. 

Tanítani kell a nemzet fiait s a 

magyar kultura által kell ennek az 

országnak szerető fiaivá nevelni. 

Érezzük, tudjuk, hogy messze 

még az idő — de el kell érkezni a 

megértésnek és átlátásnak s a ma-

gyar kulturának meg kell hóditani 

Magyarországot I 

S z e g s d vá ros kö lcsöne A Tempie 
T a y l o r &Co.Ltd londonibankcép ál-

tal Szegcduek felajánlott 10 milliós köl-

csön ügyében Balogh Károly pénzügyi 

tanácsos, aki a szegedi városi tanács 

megbízásából Budapesten tárgyalt az 

angol cég igazgatójával, Temple Ri-

chárddal, nyilatkozik egy szegedi lapban 

és annak a ro.eggy<5z<5Jéíénck ad kife-

jezést, hogy a jelen körülmények kö-
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zött olcsóbb kölcsönt a város nem igen 

kaphat. Mielőtt azonban határozatának, 

előbb el kell dönteni, hogy tulajdonkép-

pen milyen beruházásokat akar a város. 

A váró® összes sürgős szükséglete mint-

egy 13 millió 700 ezer korona ; ebből a 

csatornázásra hat millió, a vízvezetékre 

3 millió, a tűzérlaktanya építésére 2 

millió 200 ezer korona kell, míg külön-

böző alapoknak 2 és fél millióval tar-

tozik a város. Mivel azonban a beruhá-

zások ugy sem eszközölhetők egyidejű-

leg, a tízmilliós kölcsön, melyből a vá-

ros kilenc milliót tényleg kézhez kap, 

egyelőre elég lenne. A kölcsön olcsó-

nak ugyan nem nevezhető, de mivel az 

állami kölcsön is alig 20-30 fillérrel 

lesz olcsóbb, nem lehetetlen, hogy a 

februári közgyűlésen, melyen a beruhá-

zások ügyét tárgyalják, egyúttal a köl-

csön-ajánlatot is elfogadják. — Balogh-

nak teljeseu igaza van abban, hogy Sze-

ged számára is drágára szadia a köl-

csönt a kormány, amikor a 4 és fél 

százalékos amortizációs kibocsátás 88 

egynegyed százalékba kerül neki. 

Ipartestületi közgyűlés. 
A Szentesi Ipartestület évi ren 

ies tisztújító közgyűlése e héten, 
kedden ment végbe Kálmán Imre 
iparügyi tanácsnok ellenőrzése mel-
lett. A k ö z g y ű l é s lefolyása 
szokatlan nagy számú iparost to-
borzott össze s e nagy érdeklődést 
az okozta, hogy hire járt, hogy a 
tagsági dijakat s más egyéb fizeten-
dőket a régitől eltérően emelni fog-
ják. A szokatlan nagyszám egy be-
gyülekezésének meg is lett az a fo-
ganatja, hogy minden maradt a 
régiben. 

A választás lefolyása dacára a 
szokatlan nagy érdeklődésnek, tel-
jesen simán és rendben folyt le, 
csupán egy eseményt szegeztünk le, 
hogy a mult évben alakult „Szen-
tesi Iparos Kör" igen tapintatosan 
j á r t el az első bemutatkozásán, a 
mennyiben már az első fellépésé-
ben megmutatta, hogy igen is hi-
vatott az iparos társadalom vezeté-
sére és irányítására, amennyiben az 
általuk egybeállított elóljárósági 
névsor teljes egészében minden lör 
lés nélkül végbement, így az alább 
nevezettek lettek a Szentesi Ipartes-
tület elöljáróság tagjai: 

Bene István elnök. Asztalos: 

Szathmári Pál, Földvári N. István, 

Kováts András. Ács: Buday János 

Bognár: Erdóháti N. Ferenc, Erdei 

Dániel. Borbély: Szathmári Károly. 

Cipész: Dömsödi Pál, Molnár Já 

nos. Csizmadia: Soós Ferenc, D. 

Tóth László, Botos Sándor, Füsti 

Béla, Kádár József Fazekas: Ácsi 

Kovfcts Sándor. Kovács: Hajdú Já-

nos, Fekete Sándor. Kádár : Dóczi 

Sándor. Kalapos: Csurai Mihály. 

Kőmives: Szabó László. Lakatos: 

Füsti M, Sándor III., Szabó: Halász 

József, Berkovits József. Jordán 

Zsigmond, Kiss Lajos. Szíjgyártó: 

Tóth Ferenc. Szűcs: Szőke József. 

Takács: Vrana Lajos. Vegyes: Be-

rényi János, Molnár Antal. Szám-

vevők: Sarkadi Sz. Imre, Sándor 

Mátyás, Doszlop N. Imre. 

Családi dráma. 
Mátéflfy Sándor komlósi lakos hat 

évig közös háztartásban élt Nikolics Jusz-

tinával, aki miatta elnagyla az urát. 

Együttélésükből egy leányka született, 

aki most töltölte be a második eszten-

dejét. 

Mátéflfy az utóbbi időben rossz tár-

saságba keveredett. Emiatt elhagyta az 

asszony és Budapestre utazóit, hogy 

szolgálatba áljon. Kis leányát rábízta 

a sógornőjére. 

A kis Ilonka, aki végtelenül sze-

rette az anyját két napon keresztül sza-

kadatlanul sírt az anyj;i után. Csütörtö-

kön egy őrizetlen percben kiszökött a 

lakásból s kiment a havas, téli világba. 

Meg akarta keresni az anyját. 

A gyermeket senki sem látta tá-

vozni. Mikor nagynénje észrevette el-

tűnését az egész család a keresésére in-

dult, de nem találták sehol. Pénteken 

hajnalban aztán a község határában 

megtalálták holtan. A szerencsétlen kis 

teremtés megfagyott a dermesztő hi-

degben. 

Mikor MátéfTy Sándor, a gyermek 

atyja megtudta a kis Ilonka rettenetes 

sorsát, forgópisztollyal agyonlőtte Ma-

gát. A szörnyű esetet Nikolics Jusztiná-

val táviratban tudatták. A szerencsétlen 

asszony azonnal elutazott férje és le-

ánykája ravatalához. 

HÍREK 
Szentes , 1914. február hó 4. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

Bujdosók, búcsúja, 
Isten veled Magyország 

Vadvirágos rónája, 
Isten veled őseinknek 

Ezer éves hazája. 
Nem jó itt már a magyarnak, 

Jobb már innen elmenni, 
Mint egy, két rongy naliónak 

Kegyelméből lengeni. 

Remény itt már jobb jövőhöz 
Soha többé nem lehel, 

Magyarország a magyarnak 
Mindörökre elveszeit. 

Bocskaiak, Hákócziak 
Régi szabad hazája, 

Labanczoknak jóvoltából 
Gyülevész nép gárdája. 

Őseinek örökéből 
AZ maradt a magyarnak, 

Mit a rajta élősködő 
Náliók meghagytanak. 

Magyar lett a hajdan dicső 
Magyarország koldnsa, 

Nem csoda, ha fiainait 
Idegenbe visz útja. 

Isten veled Magyarország 
Vérvirágos rónája, 

Isten veled martirságnak 
Szomorú, bús hazaja. 

Egy ezredé/ vére, könye 
fliába hullt érettünk, 

Mi késő kor magyarjai 
Száműzöttnek születtünk. 

BALOGH SZ. SÁNDOH 

— A f i l s ö p i r t l templom u] harangja. A szen-
teli református templom új harangját a 
a mult hét szombatján öntötték meg 
Slerák László budapesti gyárában. Az 
öntést nagyszámú intelligens közön-
ség nézte végig és a néző közönség réz 
és ezüst pénzeket dobott a forró folya-
dékba, hogy az Urat dicsérő harangok 
hirhangjához ők is hozzá járulnak. 

— A királyságiak sérelme. A királyságon 
lakó polgártársaknak nagyon rossz volt 
az eddigi eljárás abból a szempontból 
— ha egy malacot eladott és járlatot 
követelt a vevő — egy 10 kilóméteres 
úlat kellett neki megtenni 12 fillérért. 
Ha pedig gyalogolni nem akart akkor 
fizeseen a vasúinak 1 korona 20 fillért, 
Most aztán azzal a kérelemmel járul 
Szentes varos tanácsához, hogy egy jár-
latkezelő kirendeltséget állítson fel. 
Hisszük, hogy Szentes város tanácsa 
ezen jogos kérelmet pártolólag fogja a 
közgyűlés elé terjeszteni. 

— Gyilkosság a biztosítási összegért . Né-
meth János molnár legény volt az Oros-
háza melletti Nagyszénás községben, t\ 
községben lakó azendi Horváth Mária 
volt Németh szerelője. Horváth Mária 
biztosította Németh éleiét 32.000 koro-
nára. Egy évvel ezelőtt, február 22-én, 
Szendi Mária vendégeket hivott házába, 
akik közölt ott volt Németh János is. A 
vendégek kérdezősködtek Szendi Mária 
bátyja, Szendi Horváth György felől, 
mire Mária azt felelte, hogy a bátyja 
betegen fekszik a szomszédos szodában 
és az esti vonattal elviszik őt a szegedi 
kórházba. A vendégek közül többen be-
néztek a szobába, ahol Horváth György 
feküdt és látva őt az ágyban, mint be-
teget feküdni, rövidesen otthagyták, nem 
akarva őt zavarni. Mielőtt azonban a 
vendégek oszlani kezdtek, Horváth 
György kimászott az ablakon és a ma-
lomnál megvárta az arra felé hazatérő 
Németh Jánost. A mit sem sejtő Németh 
János, amidőn a malom közelébe ért, 
Horváth Györgytől egy hatalmas bükkfa-
bottal egy oly ütést kapott, hogy men-
ten élettelenül esett össze. A holttestet 
Horváth György elvitte a közelben lévő 
vasúti vágányra és ott elhelyezte. Ezu-
tán visszalopódzott a szobájába, este pe-
dig kiment a vasútállomásra és ott fel-
szállott a szegedi vonatra. Az a vonat, 
amelyen Horváth György utazott, da-
rabokra tépte Német János holttestét. 
Másnap, amidőn meglátták a darabokra 
tépett holttestet, azt hitték, hogy vasúti 
szerencsétlenség történt. Szendi Mária rö-
viddel a szerencsétlenség után a bizto-
sítási összegért jelentkezelt és ekkor gya-
nút foglak s megindult a nyomozás so-
rán azután Szendi Mária és Szendi 
György beismerték, hogy az egész ra-
vasz tervet csitk azért eszelték ki, hogy 
alibit bizonyíthassanak. A gyiJai tör-
vényszék szándékos emberölés bűntet-
tében mint tettest mondotta ki bűnösnek 
Szendi Györgyöt, Szendi Máriát pedig 
gyilkosság bűntettében mint felbujtót 
mondotta ki bűnösnek. A törvényszék 
Györgyöt tizenöt évi fegyházra Máriát 
pedig életfogytiglani fegyházra ilélte. A 
Curia I. büntetőtanácsa Vavrik Béla el-
nöklésével kedden tárgyalta ezt az ügyet 
és dr. Szeóke István korornaügyész in-
dítványára a semmiségi panaszok eluta-
sításával jóváhagyta a gyulai esküdtszék 
ítéletét. 

— Harc a farkasokkal. Nagyváradon 
kedden este néhány honvéd szénáért 
ment a helyőrség szénaraktárába, mely 
a Rédey-kert mellett fekszik. Horgos Pál 
közlegény előrement egy gereblyével. 
Amikor benyitott, rárontott két farkas. 
Horgos a gereblyével védekezett. Segély-
kiáltásaira e ősietett több katona is, a 
káplár revolverrel i elelőtt az egyik or-
dasba. A vadak azonban nem tágítottak. 
Irtózatos küzdelem fejlődött ki. A kato-
nák végre elmeneküllek, a farkasok a 
Kőrös felé futottak Horgos súlyosan 
megsérült. A csapatkórházba szállították. 
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— Diákkisasszonyok ilgye. A m. kir. VKM. 
185.334—1913. sz. rendelete alapján, fel-
merült esetből kifolyólag, valamint a 
lapokban közölt ama hirekkel szemben, 
mintha a hazai tiugimnáziumok, vagy 
fiúreáliskolákba leánytanulók is felve-
hetők volnának, és azok a fiúkkal együtt 
látogathatnák a tanítási órákat, értesí-
tem a t. Igazgatóságot, hogy fiúközép-
iskoláinkban a fiú és leánytanulók egvüt-
tes nevelése megengedve nincsen, fel-
hívom ennélfogva a t. Igazgatóságot, 
hogy leánytanulókat rendes tanulókul 
fel ne vegyenek. Amennyiben pedig 
leányok magántanulókul jelentkeznének, 
ezek kivételesen és korlátolt számban a 
demonstratív tantárgyak óráira való le-
bocsátásra csak akkor hozhatók a nm. 
VKM.-nél javaslatba, ha nemcsak tehet-
ségüknél fogva a középiskolai tanul-
mányok folytatására képesek, hanem ha 
a helyi körülmények is olyanok, hogy 
az intézetben gondoskodás történhetik 
arról, hogy ezen leánytanulók az óra-
közi szünetekben a fiúktól elkülönített 
teremben megfelelő felügyelet mellett 
tartózkodhatnak és a tanórákon való 
jelenlétük az intézeti rendet és fegyel-
met meg nem zavarja. Ezekben az ese-
tekben is a Minisztérium döntése min-
denkor bevárandó és a leánytanulók 
csakis az engedély megértezte után bo-
csáthatók be a demonstratív tantárgyak 
óráira. 

— Makón elfogott országos betörő. Jó fogást 

csinált ma a makói rendőrség. Egy 

országosan körözött betörőt csípett nya-

kon. A betörő Szabó Zsigmond itt csa-

vargott a makói határban, de a cirkáló 

rendőrök elcsípték. Mikor a kapitány-

ságon vallatóra fogták, bevallotta, hogy 

csavargásért már 10 szer volt büntetve, 

de más nem terheli a lelkiismeretét. A 

rendőrségen azonban nem hittek Sza-

bónak s lelefonou érdeklődtek minden-

felé Szabó múltját illetőleg. A válasz 

hamarosan meg is jött, amennyiben ugy 

Nagyváradon, mint Szentesen ismerős 

már Szabó Zsigmond. Mindkét helyen 

több rendbeli betörést követett el s 

ezért az itteni rendőrség kéri kiadását. 

Makón 10 napi elzárásra ítélték, mely 

büntetés kitöltése után Szabót kiadják 

a szentesi rendőrségnek. 

— Talált tárgyak. Mágocs községből a 
Tibortelepre menve egy munkaköny és 
egy takarékpénztári be'étkönyv találta-
tott — ami Szenti János hmvásárhelyi 
lakos, asztalos nevére van kiállítva. Tu-
lajdonosa kellő igazolás mellett a rendőr-
ségen átveheti. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jó-

barátok és ismerősök, kik fe-
lejthetetlen kedves feleségem 
illetve édes jó anyánk és nagy-
anyám : 

SZÉKELY JULIANNA 
f. hó 8-án történt végtisztes-

ségtételén megjelenni szíve-

sek voltak és ezzel gyászunk-

ban velünk együtt éreztek, fo-

gadják ez uton hálás köszö-

netünket. 

Szentes, 1914. febr. II. 

FEKETE FERENCZ 
és családja. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonok jóba-

rátok és ismerősöknek, vala-

mint Szentes város polgármes-

tere Dr. Mátéffy Ferencz úr-

nak, úgy szintén Szentes város 

tisztikarának, az I-ső 48-as 

Népkör tagjainak akik szerető 

hű fiunk : 

BERÉNYI SÁNDOR 
városi adótisztnek 

a f. hó 9 én tartott végtisztes-

ségtételén megjelentek s ez-

zel fájdalmunkon is enyhíteni 

igyekeztek, ez úton is fogadják 

hálás köszönetünket. 

Szentes, 1914. febr. 10 én. 

Berényi Sándor 
és neje 

Anyakönyvi kivonat. 
1914 febr 1—8-ig 

Születtek Bese Sándor, Miskolczi 
Lajos, Szabó Anna, Molnár János, Boros 
Lajos, Pataki János, Balla Mária, Grá-
nicz Mária, Kozma Eszter, Varga László, 
Gulyás Antal, Csomás Terézia, Csomás 
Mária, Oláh Etelka, Sárközi János, Tö-
röcsik Mária, Kollár Terézia, Molnár 
Terézia, Biácsi József, Tánczos József, 
Kecse Nagy Lajos, Kis Jusztina. 

Eljegyzés: Boros Ferencz Vicze 
Erzsébet,Salyka József OltyánFrancsiska, 
Pipich György Vaszikovcsik Gizella, 
Fábián Nagy Sándor Szénási Magdolna, 
Győri János Kanfi Horváth Juliánná, 
Szabó Lajos Dobos Juliánná, Bödi Ferenc 
Bakonyi Zsólia, Vajka Sándor Szabó Má-
ria, Csendes Péter Szabó Etelka, Erdei 
István Banus Piroska. 

Házasságotkölöttek:Kmetykó László 
Vas Jusztina, Halász Szabó János Megyeri 
Julianna, Dobos Sándor Váczi Zsuzsánna, 
Liedl Bernát Hideg Lidia, Lakos József 
Fábián Totli Eszter, Székelyt Tóth Sán-
dor Kis Juliánná, Szabó István Balogh 
Lidia, Sipos Mihály Veres Lakos Terézia, 
Juhász János Grecsó Bozállia, Szatmári 
Nagy Imre Öröm Juliánná, Szabó Adamik 
István röm Etelka, Dávid László Sebők 
Mária Szakai Lajos Molnár Erzsébet. 

Elhaltak: Berényi János 76 éves, 
Bondás József 79 éves, Kádár József 15 
hónapos, Pap Lidia f>3 éves, Kotymán Ju-
liána 60 éves, Piti Albert 44 éves, Sebők 
Imre 77 éves Csató Mária 72 éves, Pap 
János 14, éves Mitlasoczki Anna 80 éves. 
Debreczeni Ferencz 19 éves, Herczeg 
Emil G hónapos, Székely Juliánná 72 
éves. 

K i ad j a : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

K i a d ó l a k á s 
Varga Béniámin I ker. Farkas Mi-

hály utca 2 sz. házánál egy kétszobás 

lakás hozzávaló helyiségekkel Ápril 24 

tői kiadó értekezni lehet a fenti szám 

alatt. — II ker Tóth József utca 33. sz. 

alatt útcai lakás .'l szobával átiézi kút és 

villanyvezetékkel április 24-től kiadó, 

Szentes város katonaögyosztályától. 

136—kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom a hadsereg állományához 

tartozó tartalékos legénységet, hogy akik 
fegyvergyakorlataikat a f. évben saját 
automobiljukkal, motor kerékpárjukkal, 
kívánják leszolgálni, — ebbéli , szándé-
kukat a városi katonaügyvezetőné! f. 
évi március hó 1 napján múlhatatlanul 
jelentsék be. 

Az automobilért, motorkerékpárért 
és kerékpárért a kir. kincstár napi hasz-
nálati dijjat fizet. 

Szentes 1914. február hó 8. 

Bugyi Antal, porgármesterhelyettes 

Elbontás miatt sürgősen eladó 
Sáfrán Mihály utcában 12öl hosszú épület-
fedél ereszettel és ganggal, az egész telő 
két éves, jó készítésű zsindelytető, sza-
kaszonként elvihető és könnyen fel 
állítható, esetleg két részben is meg-
vehető. Bárkinek nagyon alkalmas és 
olción megszerezhető. Értekezheni Fejes-
Károly ácsmesterrel IV Stammer Sándor 
u. 20 sz. 

| Olcsóbb lett a kölcsön. §: 
Értesítem mindazon földbirto-

jfi kosokat, akinek drága kamatú L 
kölcsöne van, 50 évre 6 korona, 6 

J t 65 évre 5 kor. 70 fillér tőke és 
kamat-törlesztéssel első helyre 

-*{$ folyósittatok. A kölcsön bár mi-
kor minden ráfizetés nélkül 

.j® vissza fizethető. 
1 1 Tisztelettel: 
2 Ifj. Fazekas Antal 
Hl I. ker. Nagy Ferenc-utca r 

K 
k 

„A Budapesti Bölcsészettanhall-
gatók Segítő Egyesúletete" 

B U D A P E S T , 
VIII. Muzeum-köfut 6 - 8 . sz. 

Tanárjelölteket vidékre neve-
lőknek, internátusi felügyelők-
nek, tanügyi kisegítőknek, ma-
gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

<1 i j t a I a 11 u I 

közvetít a t. nagyközönségnek. 

Hfl 

É P Í T T E T N I 
VAGY 

ÁTALAKÍTTATNI 
AKAR, K É R J E N 

TERVET 
VAGY 

KÖLTSÉGVETÉST 

KISS KÁROLYTÓL 
I ker. Kisgörgös-utca 6. szám. 
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TUDOMÁNYOS M0ZGÓSZ1NHÁ ] 
• « I Nagy Ferencz-utca 3. szám, 1 — , 

Csütörtökön 1914. február 12 -én ú. u. 
5 órakor mérsékelt, este 8 órakor ren 
des helyárak mellett a következő 

— I képeket mutatja b e : 

n f l p p i f l 
detektív dráma 3 felvonásban. 

Alakítják a Koppenhágai legkiválóbb színészek. 

Husor : 
1. Hiúz, természetes. 
2-4. Dr. Nean széruma, dráma 3 felv. 
5. Élőragasztószer, komikus. 

5 perc szünet. 

6 — 8 . >Fekete maff ia« dráma 3 felv. 
9. Polidor mint borbély, humoros, 

Beszélőfilm a Tudományos 

Mozgószinházban legközelebb! ^fcfl 

J i W k válthatók előadás előtt 1 órával i 
házi pénztárnál. 

tz'n-

Esteli he l y á r ak : 
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 f . , III.hely 30 f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáhol; 3 kor. 20 f. Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. Tizéten alóli gyermekeknek 
12 fi l lér. 

Vasárnap nagy szenzációs műsor. 

R O L L A R I T -

I I Ő R L K U I E Z 
k a u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor legjobb tetöfedellemeze. 

V É G T E L E N Ü L T A R T Ó 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 
építési v á l l a l k o zókná l . 

J E I u t l ó l i s t a . 
Lovass Lajos IV. kerület Sáfrán Mi-

hály-utca 46. szám alatti báza szép kert-

tel, villanybevezetéssel eladó. Nevezett 

épület úgy iparosnak mint gazdálkodó-

nak is igen alkalmas. 

Eladó egy úri hoz 
négy szoba és hozzátartozók-

kal, villany és vízvezetékkel. 

I. kerület K i s g ö r g ö s - u t c a 6. szám. 

Felvidéken 
töbo nagyobb község közvetlen közelé-
ben, nagy vizi erővel rendelkező, mo-
dernül felszerelt malom, lakóház, mel-
léképületekkel, a körülötte elterülő in-
gatlanokkal, szabadkézből eladó. — A 
vízi-erő, a hely bármily gyári üzem fel-
állítására is alkalmas. Bővebb felvilágo-
sítást „Az Erdészet" szaklap kiadóhiva-
tala (Bpest 1. Krisztina-körut 61. sz. nyújt. 

Női és férfi öltönyök 
a legolcsóbban íz-
léses szabásban 

ifj. KOMENDÁT LAJOSNÁL 
készülnek. 

I. K̂ r. flndrássy 
út 9. szám. :-: 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMEBE! 
i i i — 111 •mm !• iniii•• i •!• iii • i m n u v m M m 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. U J 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok - nagrobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megteleld árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés dí jtalan, levelezö-lap meghívásra 
házhoz megyek. » » Tisztelettel : 

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

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kert-
berendezések, gyermékágyak, gyermek-
— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
i kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 
díványok rézkarnisok, ablak, roletare-
dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-
tek, szoba kloset, ruhafogások, patkány 
és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

G A R A I K Á R O L Y 
réz és vasbútor készítő 

A R A D O N . 

Házhelyek. 
Előnyös fizetési föltételek mellett eladók. 
Értekezni lehet IV. ker. kishát utcza 

Vajda Sándor kertésszel. 

E l adó fö ld . 
Külső ecseren nagyon jó minőségű 

77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
van, ami kitűnő herétnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni I. ker. Nagy Ferenc-útca 

. szám alatt ifj Fazekas Antallal. 

E g y e n r u h á k 
tisztek, katonai hivatalnokok, ön-
kéntesek, vasúti és postatisztek, tűz-
oltók, erdésztísztek, pénzügyőrök és 
mindenrendü egyenruhát viselő tes-
tületek részére a legjobb és leg-
elegánsabb kiállításban. :—: 

TILLER 
M O R ÉS T Á R S A 

cs. és kir. udvari szállítók 

Budapest IV. ker., Váozi-utca 

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

35 . d í s z m a g y a r r u h á k , 'SlStfií 
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennéfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyös árban szállítjuk ée pedig: 
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Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




