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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak : 

Helyben: e^esz évre 8 K 
lélévre í K, negyedévre 2K 

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

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Szentes jövője. 
A városi háztartás ma. 

Szentes város 1912. évi költség 

vetése 727150 korona összes szükség 

letet mutat, melynek fedezete bevéte 

lekben : 436365 korona, a községi 

pótadó útján fedezett hiány pedig 

290785 korona. Ez a háromnegyed 

milliós költségvetés, amelynél nagyobb 

összegű előirányzatot a 112 rendezett 

tanácsú város közül csak öt mutathat 

föl, amellett tesz tanúságoí, hogy vá-

rosunk a többi városok sorában elő-

kelő helyet foglal el, vagy is azt mu-

tatja, hogy Szentes város a legfejlő-

döttebb, iegelőrehaladottak városok kö-

zött van. 

Önkéntelen úgy van azonban az 

ember, hogy midőn ezt a háromnegyed 

milliós költségvetést nézi, a luxust 

keresi benne. Megállapíthatom azon-

ban, hogy minél kevesebb, vagy talán 

épen semmi luxust nem találunk. In-

kább azt kell látnunk, hogy féltékeny 

törekvés jelentkezik benne csaknem 

a reálitás rovására, nehogy a községi 

pótadó százaléka emelkedjék s a be-

vételek maximális előirányzata mellett 

a lehető minimumra tört kiadásokat 

találjuk. Nem első költségvetésünk ez 

amely a megemelt bevételi tételekben 

keresi a minimumra szál'itott kiadási 

tételek fedezetét. Egy ilyen költségve-

tés mellett a legészszerűbb gazdálko-

dás mellett is nagyon nehéz a pénz-

ügyi egyensúly fentartása s a városi 

háztartás dolgának teljes ismeretében, 

a pénzügyi helyzet átlátásával arra a 

konzekvenciára jutok, hogy ez a mond-

hatni mesterkélten fentartott pénzügyi 

egyensúly, a rendelkezésre álló erők 

teljes kihasználása nélkül és uiabb jö-

vedelmi források nyitása nélkül föl-

tétlenül az összeroppanásra vezet s 

ezen a módon, ennek a rendszernek 

fentartásával a jövendő fejlődésnek 

semmi biztositéka nincsen meg. 

Nem azt mondom ezzel, mint 

Irta: S i m a László . 
hozzáértő nem is mondhatom, hogy 

nem reális a költségvetésünk, de állí-

tom azt, amit ebben a cikksorozatban 

elhallgatnom naivság volna, hogy egy 

fejlődő város, a maga törekvéseiben 

nem rakhat megkötő békókat kezeire, 

nem dolgozhatik sikerrel, céltudato-

san és határozott előtöréssel olyan 

költségvetés alapján, amelynek alap-

intenciója a statusquo fentartása az 

egész vonalon, mert az okszerűtlen 

takarékosság ama viszonyai között 

talán biztosit némi előnyöket, de fel-

tétlenül megbosszúlja magát a jövőben. 

Kultura, szegénvügy és a köz-

lekedési ügyek: három nagyobb je-

lentékeny fejezete a költségvetésnek: 

összesen száztizenegy ezer koronában 

előirányzott kiadással, de mig a pol-

gári leányiskola államosítása a leg-

közelebbi jövőben jelentékeny teher-

könnyebbedést jelent a házipénztárra 

s igy kulturális kiadásainknál apa-

dás jelentkezhetik, addig ugy a sze-

gényügy, de különösen a közlekedési 

ügy ellátása a mai előirányzattal le-

hetetlen. Szegény ügyünk mostohán 

van ellátva költségvetésünkben, ami-

nek legjelentősebb bizonyitéka az, 

hogy minden évben nagyösszegű pót-

hitelt kell igénybe venni, a közleke-

dési ügyeknél pedig a takarékosság 

elve a városi fejlődés hátrányára sú-

lyosan érezhető módon érvényesül. 

A városredezésre 1911. évben 

két és fél ezer korona volta költségve-

tésben s a tényleges szükséglet meg-

haladta a tízezer koronát: ezek azok 

a tények, amelyek irásom igazsága 

mellett szólván jogossá teszik azt az 

aggodalmamat, hogy háztartásunkban 

az összeroppanás áll be, ha a status-

guo mestersége fentartását kívánjuk 

biztosítani az egész vonalon. 

Igaz ugyan, hogy ezzel szembe 

állithatom azt a tényt is, hogy a 

mult esztendőben 61.000 korona hitel 

tulszükségletet és 19000 korona be-

vételi hiányt, összesen tehát 80.000 

koronát fedezett a város az 1911. 

évi háztartás keretei között, vagyis 

a pótkirovás szüksége elesett, azonban 

épen tőlem volna a legképtelenebb 

állítás az, hogy ha azt merném mon-

dani: ez mindenkor lehetséges. Mert 

lehetetlen. Erre alapitani semmit nem 

lehet: ott van tanúságnak az 1906-ik 

esztendő, amidőn nem egészen 42000 

korona hiány felborította az egyen-

súlyt és 1907. évben 1 3 % pótkiro-

vásra lett szükség. 

Bevételeink és kiadásaink össze-

vetésénél arra a Róvetkeztetesre jut-

hatunk ki, hogy tisztán a javadalmak 

azok, amelyek bizonyos jelentékeny 

jövedelmet biztosítanak a városnak 

üzemeink vesztességgel zárulnak, vil-

lamtelepünk holt tőke, amely nem 

jövedelmez, halászati jogunk nincsen 

kellően kihasználva, a csordajárással 

néhányaknak ezrek rovására mérté-

kelhetlen előnyöket biztosítunk s még 

jó szerencse, hogy a ménló istálló 

építési tőkéjének amortizációja fedezetet 

nyer a városi pótdijakban. 

Mindezeket összevetve talán túl-

ságosan sötét képeket lehetne megfes-

tenem, ha nem tudnám azt, hogy nem 

szükségképen kell ennek igy maradni, 

hogy mindezeken az állapotokon lehet 

és tudunk is segiteni. Tudom nagyon 

jól, hogy lassan, de biztosan megy át 

a köztudatba, az amit inpen a 

»Szentesi Lap« hasábjairól hat esz-

tendő óta a tények nyilt feltárásával, 

kézzel fogható bizonyítékokkal hirde-

tünk, ami mellett több és kevesebb 

sikerrel agitálunk, hogy a közvetlen 

adóterhekre alapított városi háztartás 

a fejlődés és haladás előtt zárja be 

az utat: uj jövedelmi forrásokat kell 

nyitni, a meglevőket pedig teljesen 

kihasználni. 

Erről azonban legközelebb. 
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Elégedetlen 
néptanítók. 
(B. L.) Kétségtelen dolog, hogy 

ezidőszerint kevés megelégedett ember 

járkál a föld hátán. Még a dús ban-

kár is panaszkodik a viszonyok mos-

tohasága miatt, de legtöbb panaszt, az 

elégedetlenség, legtöbb jelét azoknál a 

társadalmi rétegeknél tapasztalhatjuk, 

amelyek becsülettel dolgoznak az or-

szág javára, ámde munkájuk ellenér-

tékét sehogy sem akarja megadni az, 

aki arra illetékes. Ezek közzé az elé-

gedetlenek (közzé tartoznak első sor-

ban a néptanítók, akiknek közhasznú 

munkásságát és munkájuk nagy becsét 

kétségbe vonni igazán megátalkodott-

ság lenne. S ennek dacára azt látjuk, 

hogy az állam a néptanítókkal szem-

ben rendkívül mostoha, a mi népneve-

lőink akkor, amikor egyes kevésbé 

értékes társadalmi rétegek az össze-

tartás, a szervezkedés erejével kibír-

ták küzdeni a jobb megélhetéshez 

szükséges minden eszközt, a néptaní-

tók aránylag igen csekély fizetésből 

kénytelenek megélni és fedezni mind-

azokat a kiadásokat, melyek egy ma-

gasabb rangú társadalmi állással, ma-

gasabb kulturális képzettséggel termé-

szetszerűleg együtt járnak. 

Lehetetlen, hogy a mostani nehéz 

viszonyok között az érző, gondolkozó 

művelt emberek rokonszenve a nép-

tanítók felé ne forduljon. Még az a 

parlagi ember is, aki négy esztendei 

iskolába való kényszerítés után csak 

nem ugyanoly nyersen kerül ki a 

kultúra műhelyéből, mint ahogy oda 

bement, még az is megtudja becsülni 

a tanítót, késő öreg korában sokszor 

sóhajt fel: bárcsak tanúltam volna, 

bárcsak jobban hallgattam volna a 

tanítómnak a szavára 1 Mennyivel in-

kább megtudja becsülni a tanító nagy 

hivatását az az ember, aki a népta-

nítók munkája nyomán szerzi meg a 

megélhetés minden eszközét, akit a 

kultúra tesz emberré s emel embertár-

sai fölé. Nincs tehát senki az ország-

ban, vagy legalább nagyon kevesen 

vannak olyanok, akik ne tartanák jo-

gosnak a néptanítók becsületes mun-

kájának fokozottabb megbecsülésére 

irányuló kívánságokat. 

Csakis az állam ez a rideg fis-

kális és financiália éssszel gondolkozó 

szervezet tétovázik amikor a népta-

nítók szerényen elébe terjesztik a ma-

guk kívánságaikat. Csakis a minisz-

teri bürókban nem ismerik a nemze-

tek történelmét, amely azt tanítja, hogy 

a haladás országútján mindég a nép-

tanító vitte elől a fákját. Csakis a 

miniszteri bürókban felejtkeznek meg 

Btsmark mindenki által ismert mon-

dásáról: hogy a francia porosz hábo-

rút a német iskolamesterek nyerték 

meg. Csakis a miniszteri bürókban nem 

ismerik Franciaország mai történel-

mét és nem tudják azt, hogy Fran-

ciaország dekadenciájának, erkölcsi 

züllésének a legfőbb előidézője az 

volt, hogy a Francia néptanítók mos-

toha sorsukon segítendő teljesen a 

destruktív törekvések karjaiba vetet-

ték magukat. Franciaországban a 

néptanító viszi előre a nemzetközi 

rombolo szociáldemokrácia zászlaját 

s ezért vált Fraciaország szociálde-

mokrata állammá, amely dolog ha 

ideális tisztaságban valósulhatott volna 

meg, talán nem is volna veszedelmes, 

de mert az általános elégedetlenség 

talapzatán épült fel, maholnap a sír-

ásója lesz a nagy francia nemzet-

nek, amelyet pedig a Napoleoni idők 

E I SD SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p a 

elsőrendű, jóminőségű méter-
mázsánként 19 k — f. 

Zsoldos-korpa méter-
mázsánként 20 k — f. 

T a k a r m á n y liszt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona 

Szemes t e n d e r ! é s 
á r p a vaiamim d a r á k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
LlMxlek 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P á r k o r p a 
házikenyérsűtéshez, komló-

•irággal készítve, kilóu-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinű Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kanyergyár R,-t. 

óta a világ legelső nemzetének tar-

tottak. 

Vájjon erre a sorsra akarunk 

mi is jutn i? Hiszen csak a vak nem 

látja azt, hogy a germán fajok mi-

lyen rohamosan gyorsasággal kere-

kednek a többi népfajok fölé, mert 

náluk a néptanító első ember a falu-

ban s a néptanítói állás olyan egzisz-

tencia, amely ha lukullusi kényelmet 

nem is igér, de tisztes polgári meg-

élhetést megelégedettséget mindenkor 

biztosit. Hol marad az osztóigazság 

akkor, amikor a kétkézi napszámos-

nak több jövedelme van, mint annak, 

akinek a kulturális fejlődés nyitogató 

kulcsa van a kezében ? Nem kétes 

értékű ígéreteket kérünk tehát a nép. 

tanítók részére az államtól, hanem 

kézzelfogható valóságot. A legnagyobb 

szigorúsággal kell elitélnünk azt, aki 

szük lát körével, szűkmarkúságával 

odáig feszíti a hurt, hogy a néptaní-

tóknak innen s tova szükségük volna 

elkeseredettségükben a romboló tö-

rekvések katonáit segítségül hivni a 

maguk igazainak kikűzdésére. Adja 

meg tehát az állam mielőbb mindazt 

ami a tanítókat megilleti: a tisztessé-

ges megélhetés eszközeit, mert a nép-

tanítókra nekünk nagyobb szükségünk 

van, mini a vont c^övü ágyukra. 

HÍREK 
Magyarország... 
Magyarország, kurucoknak 

Imádott hazája, 

Haldoklik, mert a nagy Isten 

Nem ügyel már rája, 

S nincsen fia nagyra hívott, 

Tiszta lelkű bátor, 

Ki tel tudná emelni a 

Föld szennyes porából. 

Kuruc hősök unokái 

Szolgává sülvedtek, 

Gyáva szívvel a szabadság 

Hóhérjai lettek. 

Versenyezve tülekednek 

Egymás letörésén, 

S koncéhesen marakodnak 

Hitványságuk bérén. 

Magyarország, kurucoknak 

Imádott hazája, 

Haldoklik, mert a nagy Isten 

Nem ügyel már rája. 

Nem is épül fel, annak már 

Mindörökre vége, 

Egymást irtja ki meghibbant, 

Beteg lelkű népe. 

Balogh Sz. Sándor. 
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— Az orosházi vasút, AZ oros-

házi—szentes—csongrádi h. é vasút 

építéséhez a város tudvalevően 200.000 

koronával járult. Ebből az összegből 

128.000 korona előbbségi kötvény. Ezek-

nek az előbbségi kötvények kamatában 

6025 K 40 f.-t kapott tegnap a város. 

— Ujitás a népiskolai végbizonyít-

ványon. Zichy János kultuszminiszter va-

lamennyi egyházi főhatósághoz, közigaz-

gatási bizottsághoz, tanfelügyelőséghez 

és a fiumei kormányzóhoz körrendeletet 

intézett, amelyben az 1908 évi XLVL 

törvénycikk 7. szakasza alapján elren-

delte az elemi népiskolai és ismétlő is-

kolai végbizonyítványok és törzsköny-

vek kötelező használatát. A végbizonyít-

ványok és törzskönyvek mintáit és szö-

vegét a törvény erejénél fogva a kul-

tuszminiszter* állapította meg. E min-

táktól való eltérésnek a vonatkozó tör-

vényszakasz rendelkezéséhez képest he-

lye nincs és aki ez ellen vét az, ameny-

uyiben a köztörvényekbe ütköző beszá-

mítás ala nem esnék, fegyelmi vétséget 

követ el. A körrendelet figyelmezteti a 

nem magyar iskolák fentartóit, hogy ha-

sabosan magát a bizonyítvány szövegét 

nem áliitjak ki, hanem csakis magát a 

bizonyítvány szövegét nem rovatait tölt-

hetik ki hasábosam Zichy János gróf 

intézkedése szoros kapcsolatban van a 

választói reformmal. A bizonyítványok 

külső formája és annak szövege telje-

sen megfelel a nemzeti követelménynek. 

Aki az elemi népiskola hatodik évfolya. 

mát bevégezte, az a bizonyítvány szö-

vege szerint nemcsak az írás, olvasás tu-

dásáról kap igazolást hanem arról, hogy 

az 1907. évi XXVII. törvénycikk megfe-

lelő szakasza értelmében gondolatait 

szóval és írásban magyarul is kitudja 

fejezni. 

— A földművelésügyi minisztérium 

ménlóvásárlása Serényi Béla gróf föld-

mivelésügyi miniszter felhívja mindazo-

kat a tenyésztőket, a kiknek birtokában 

három és fél évet betöltött, de a nyol-

cadik évet meg nem haladt korú ménló 

van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli 

szándékukat, annak kitüntetésével, hogy 

a ménló melyik vármegyében, városban, 

községben vagy pusztán áll, továbbá a 

mén származását, valamint az eladási 

árt is legkésőbb folyó évi augusztus hó 

l-ig jelentsék be a földmivelésügyi mi-

nisztériumhoz bélyeggel ellátott bead-

ványban. Az eladandó mének egyes köz-

pontokon bizottság fogja megvizsgálni^ 

a melynek döntése alapján, megegye-

zés esetén, a minisztérium azonnal meg-

vásárolja az állatokat. A 165 centimé-

ternél alacsonyabb méneket a minisz-

térium nem vesz meg. 

— A Kossuth alapítványa. Kossuth 

Lajos 90-edik születési évfordulója ¡al-

kalmából alapítványt létesített a város, 

amelynek évi kamatai a magyar törté-

nelem tanulásában legjobb eredményt 

feltüntető főgimnáziumi tanulót illetik. 

A főgimnáziumi igazgatósága most ke-

reste meg a várost, hogy az ez évi ka-

matokat Csőreg László most érettségi-

zett ifjúnak adja ki a város. 

A ref. templom tervrajza ki-

állítva. A felsőpárton építendő uj ref. 

templom tervrajzai az egyháztanács ter-

mében folyó hó 6-án és 7-én a nagy-

közönség által délelőtt 8 órától 12-ig, 

délután 3 órától 6 óráig megtekinthetők. 

Vasárnap azonban az az 6-án az egy-

háztanácsterme az isteni tiszteletek 

ideje alatt nem lesz nyitva. 

— Gyöngyélet. Egy szerencsétlen 

közhuszár büntetéstől való félelmében 

ma délelőtt szolgálati fegyverével agyon-

lőtte magát a gróf Hadik laktanyában. 

Ábrány Szopcsiknak hívják a szeren-

csétlen huszárt, aki manlicherét fordí-

totta melle felé. Néhány nap előtt késő 

éjjel tért vissza a laktanyaba anélkül, 

hogy engedélye lett volna a kimara-

dásra. Feljelentették és ma délelőtt kel-

lett volna rapportra mennie. Nagyon 

félt, hogy súlyosan megbüntetik. Pár 

perccel tíz előtt bement szobájába, vette 

a fegyverét és a szive felé helyezte. Köz-

vetlenül a mellére tapadt a fegyver csöve, 

amikor megrántotta a ravaszt. A golyó 

a szivén hatolt át és rögtön megölte a 

szerencsétlen köztiuszárt. 

— Urszinyi eltűnt. Megint szenzá-

ciója van Békéscsabának, s ez a szen-

záció is valamelyest viszaüt a megölt 

para^ztkirályra, Áchim Andrásra. A pa-

rasztkirály legnagyobb ellenfele, dr. 

Urszinyi János ügyvéd, a Békéscsabai 

Takarékpénztár ügyésze eltűnt. Még pedig 

súlyos körülmények között. Urszinyi, aki 

két képviselőválasztáson c*ak pár sza-

vazattal maradt kisebbségben Áchim-

ul,íjd KristóíTy Józseffel szemben. Váltó-

kat hamisított, több, mint háromszáz-

ezer koronát vett föl a maga céljaira az 

aradi takarékpénztár csabai fiókjánál, 

egy kliense nevében. A kliens egy dús-

gazdag özvegyasszony, akit Urszinyi 

már régebb idő óta szererett volna fe-

leségül venni. Az özvegy májusban jött 

rá Urszinyi üzelmeire, de sem ő, sem a 

takarékpéztár nem tett még bűnvádi 
1 feljelentést ellene. Urszinyi azonban el-

tűnt Békéscsabáról. Június tizenhetedi-

kén még a budapesti Palace-szállóban 

lakott, azóta nyoma veszett. 

— Házasság. Poszlavszky Kálmán 

állami tanító tegnap kötött házasságot 

Győry Karolinával, Győry Sándor ven-

déglős leányával. 

— Állatjárvány. Kunszentmárton-
ban sertésvész szórványosan fellépett. 

— Mezőőri állás. Bimbó József le-

mondásával megüresedett a városnál egy 

mezőőri állás. Erre az állásra sokan 

pályáztak: Bodnár József, Józsa Vendel, 

Szabó Gábor, Virágos Lajos, Kanász 

Nagy Lajos és Molnár József. 

— Véglegesítés. Orbán Ferenc pró-

ba szolgálatot teljesített a városnál, mint 

rendőr. A három havi próbaidő most 

telt le s a polgármester a rendőr főka-

pitány előterjesztéséhez képest véglege-

sítette. 

— A város herélye Az alsócsorda-

járáson heréje van a városnak. A má-

sodik kaszálást eladta a város. Ezen a 

címen 593 korona folyt be a házipénz-

táiba. 

— Az amerikai cselédhiány. Az 

összes lapok közölték, hogy egész Ame-

rihában drága pénzért se lehet cselédet 

kapni. A tengerentúli miss Zsuzsik és 

Pannik nem akarják idejüket és munka-

erejüket kizárólag egy »nassága« ren-

delkezésére bocsátani s a napnak csak 

egy bizonyos részére vállalnak szolgá-

latot. A neworki lapok mesés fizetéssel 

kecsegtetik a vállalkozókat, aminek mi 

is megérezzük következményeit, ameny-

nyiben máris seregesült vándorolnak ki 

a seprüs leányzók és a kanalas menyecs-

kék, hogy szerencsét próbáljanak. Enő l 

a témáról beszélgetett egy margitszigeti 

sétáló társaság. Az egyik vasalt nadrá-

gos gavallér tréfálozva mondta a jobb-

ján haladó kisasszonynak. 

— Nem fél nagyság, hogy mahol-

nap cseléd nélkül marad? 

A szép urileány mosolyogva felelt: 

— Miattam akár egy cseléd se ma-

radjon. Amióta mama a Kürthy Emilné 

j >Háztartás«-át járatja, ugy megkedvel-

tem a sütés, főzést s egyéb házimun-

kát, hogy ellehetek szakácsné, szoba-

leány uélkül. 

Azután barátnőihez fordult: 

— Gyermekek, nektek is ajánlom 

fizessetek elő erre a kitűnő lapra. Ne-

gyedévre mindössze 3 koronába kerül 

és a kiadóhivatal (Budapest, VI. Eötvös 

utca 36.) szívesen küld mutatványszámot. 

Abból meggyőződhettek, hogy igazat 

mondtam. 

— Nyilvános köszönet. Mindazon 

hölgyek és uraknak, kik az iparos ifjak 

önképző köre 1912. június 30-iki virág-

estélyét virágaikkal és felülfizetéseik-

kel előmozdították, ez uton mond há-

lás köszönetet a rendezőség. Felülfizetni 

szívesek voltak: Bene József, Aradi Jó-

zsef 2—2 kor. Vargha Károlyné 1 kor. 

40 fillér, Haron Istvánné, Vecseri Lajos, 

Cibola Sándor, Bartha Teruska, Dancsó 

Antal 1—1 korona. 

— Pap búcsú. Gilice Antal földink 

az öcsényi rfeormátus egyháznál volt 

adminisztrátor négy hóuapig s a mult 

hetekben vett búcsút híveitől s amikor 

is hívei a legmelegebb szeretettel vették 

körül a távozó lelkészt. A pap búcsúról 

egyik szekszárdi laptársunk a követke-

zőket irja: Gilice Antal, a délelőtti is-

tentisztelet keretében búcsúzott el hívei-

től magas szárnyalású, szép beszédben, 

mely könnyezésig meghatotta az egész 

gyülekezetet. Istentisztelet után a hivek 

nagy tömege látogatta meg lakásán, sok 

értékes ajándékkal lepvén meg őt. Este 

pedig tisztelői nagy számmal gyülekez-

tek össze a presbyterium résztvételével 
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a búcsú bankettre, amelyen egymást 

érték a szép felköszöntők, melyek min-

denikében nagy elismeréssel emlékez-

tek meg Gilice Antal kiváló tulajdonai-

ról s hű szolgálatáról, melyet az őcsényi 

egyházban teljesített, mint a békesség, 

szeietet és egymást megértés lelkes hir-

detője és munkása. Másnap pedig a pres-

bitérium tagjai egész Érsekcsanádra el-

kísérték, ahová a püspök adminiszt-

rátorul rendelte ki, ezzel is kifejezést 

adván annak a ragaszkodó szeretetnek, 

melyet Gilice úgyis mint lelkész, úgyis 

mint ember, az ő hűséges pásztorko-

dása és egyéni szeretetreméltósága ál-

tal kiváltott az őcsényi ref. hívek lel-

kéből. Bár az uj lelkésznek végleges ide 

költözése miatt csak rövid időt tölthe-

tett Gilice Őcsénben, de ez is elég volt 

arra, hogy megismerjék és megszeres-

sék mindazok, akik az igazi érdem és 

tehetség megbecsülésével saját maguk-

ról is, Gilice Antalról is szép bizonyít-

ványt állítottak ki. 

— »A Vasárnapi Újság* július 7-iki 

szama is mint rendesen minden héten 

dúsan illusztrálva, válogatok olvasniva-

lókkal jelent meg. Szép fölvételeket kö-

zöl az újjáépülő Kecskemétről, a stock-

holmi olimpászra indult magyar evező-

sökről s közli a lövésben világbajnok-

ságot nyert magyar ifjú, ifj. Propok 

Sándor arcképét is, továbbá képeket a 

a budapesti-konstantinápolyi automo-

bil-tura útról és a Budapesten most le-

zajlott országos dalosversenyről. Alma 

Tademáról, a napokban elhunyt angol 

festőművészről Farkas Zoltán ír cikket, 

Hendel Ödön pedig a római magyar em-

lékeket ismerteti sziutén képekkel is 

illusztrálva. Eredeti regényt Szende-Dár-

day Olgától közöl e szám, novellát 

KaíTka Margittól, költeményt Szép Er-

nőtől s e mellett közli Claude Farrére 

fordított regényének folytatását s a ren-

des heti rovatok: Irodalom és művészet, i 

sakkjáték, sattöbbi. A »Vasárnapi Újság« 

előfizetési ára negyedévre öt korona, a Vi-

lágkrónikával együtt hat korona. Megren-

delhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhi-

vatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem- ' 

utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 

a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 

a magyar nép számára, félévre két ko-

rona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1912 jún, 30-tól júl. 7-ig. — 

Születtek: Banka Péter, tíorbás Ju-

liánná, Neuman Erzsébet, Gólya Pál, 

Rác Jusztina, Bubor Mária. Kádár Fe-

renc, Kürti Szabó Imre, Aradi Juliánná, 

Török Margit, Balog György, Balog Pé-

ter (ikrek) Takács Juliánná,'Sípos Mária. 

Eljegyzés Fenyvesi István Dancsó 

Juliánná, Gilice Imre Bodnár Eszter. 

Házasságot kötöttek: Tóth Vendel 

Kovács Erzsébettel, Fekete Bálint Szűcs 

Máriával, Váci Imre Pap Lídiával, Posz-

lavszky György Győri Karolinával 

! 
Elhaltak: Pap Márton 79 éves, Ju-

hász Bóka Ferenc 79 éves, Fejős Imre 

17 napos, Molnár Farkas Mária 66 éves, 

Szegi Mária 3 éves, Berezvai Erzsébet 

2 hónapos, Kátái Pál Viktória 19 éves, 

Máriás József 62 éves, Csikós Mária 73 

éves, Biácsi Ilona 2 hónapos, Barta Imre 

6 hónapos, Gőző Molnár Mária 5 éves, 

Török Antal 20 hónapos, Bottyán László 

1 éves, Nyíri Anna 78 éves, Török Ma 

ria 42 évees, Virágos Sándor 28 éves. 

Józsa János 2 hónapos, Török Lidia 48 

éves, Fodor Dávid 47 éves, Török Mar-

git 1 hónapos, Szabó István 3 hónapos, 

Mányai Jusztina 11 éves, Szamosközi 

Terézia 2 hónapos, Fodor Juliánná 1 

éves, Sebesi Judit 79 éves. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

2723-1912. sz 

Hirdetménv j 
M. kir. földmivelésügyi miniszter 

urnák 18090—907. sz. a. kiadott rende-
lete alapján felhívom a gazdaközönsé-
get, hogy a marokkói sáska fellépését 
éber figyelemmel kisérje és a gyanús 
eseteket védekezés megtétele végett a 
polgármesteri hivatalba jelentse be. 

Szentes, 1912 március 29. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Földeliitlas. 
130 hold pankotai szántó és kaszáló 
föl kedvező fizetési feltétel mellett 
örökáron eladó. Egyezséget lehet kötni 
Benko Józseffel, Kisgörgős-utca 25. sz. 

Egy tanuló' felvétetik Grub-
miiller József fodrásznál. 

Eladó liaz. 
III. kerület Simonyi Ernő-utca 4. számú 
ház e l a d ó . — Értekezhetni ugyanott 

Eladó hereföld. 
Török Imrének magyar Teéscn 3 hold 

hereföldje terméssel együtt szabadkéz-

ből eladó, értekezni l^het 11. ker. Jókai-

utca 83. szám alatt. 

A B L A K O K , 
egy darab egész és egy darab fél tokos 
iblak e l a d ó . Bővebbet e lap kiadó-

hivatalába. 

Az ÜDIER m o z i b a n 
kívüli látványosságban részesül a mai 
napon a nézőközönség. 

Csépléshez 
kölcsön-

zsákot 
Hogy fllbertnel 

Vásárhelyi ú. 8. sz. (Liebwertli-ház) 

v e g y e n 
aliol fűszer-, divat- és rö-

vidárúk valamiut 

huborica és dara 
állandóan kaphatók. 

B 
iáró Harucker-ulca 28 

számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

bútorozott szoba, esetleg teljes 
ellátással; valamint egy bolt-
helyiség október 1-től kiadó 

ÉVJEGYEK és igen ízléses lakodalmi 
meghívók, valamint mindenféle könyv-
nyomdai munkák olcsó áron készülnek 

Vajda B, utóda nyomdá-
jában Szentes, ref. bérház. 
N 

Egy szobás lakást 
keresek hozzátar-
tozó mellékhelyi-
ségekkel együtt. 

Cim a kiadóhiva-
talba. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 




