
Szentes, 1912. XLll-ik év 74. szám. Vasárnap, szeptember 8. 

SZENTESI LAP 
Helyben: egész évre 8 K 
félévre* K, negyedévre 2K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Előfizetési árak: 

Vidéken: egész évre 12K 
félévre6K, negyedévre 3K 

A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőségig kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A pénzválság és a vidék. 
Szeptember hónap a természet-

ben az enyészet, a hervadás idősza-

kának kezdete ; a gazdasági életben 

azonban az üzleti felvirágzás, a lük-

tető élet megindulásának időpontját 

jelenti. A természet örök törvényei-

nek következetességével a mostani 

szeptember is az enyészetbe viszi 

a természetet, de nyomát sem lát-

juk annak, hogy közgazdaságunk 

tespedésébeis a törvényszerűségére-

jével életet hozott volna. Pedig ha 

valamikor okunk volt szeptember 

hónapnak kedvező változatára várni: 

ugy ezidén mindenkornál kívánato-

sabbnak tarthattuk ezt, mert hosszú 

évek óta nem adódolt példa arra, 

hogy hatalmas arányokban fejlődő 

gazdasági életünket a kedvezőtlen 

konjunktúrák tömör láncolata ily 

hosszú időre megszakította, sőt visz-

sza fejlesztette volna, mint most. 

Immár hosszú hónapok óta ne-

hezedik hazánk közgazdasági életére 

a kedvezőtlen pénzügyi viszonyok 

bénitó súlya és nemcsak az uj vál-

lalkozásoknak vet gátat, hanem meg-

ingatja és egymásután dönti romba 

erősnek hitt vállalatainkat. A nyári 

hónapok mindenkor csendes viszo-

nyai közt talán nem volt még fel-

tűnő e stagnáció, de kirívóvá válik 

most, amikor előző években az uj 

ipari vállalkozások hosszú sorozata, 

a hiteligények kedvező kielégítésére 

alakult pénzintézetek meglepő nagy 

száma, a bankok impozáns arányú 

tókeerősbödése és a magánvállal-

kozás erőteljes virágzása igazolták 

a megindult üzleti élet egészséges 

voltát, mig ezidén nemcsak a fej-

lődés e jelei maradtak el, hanem 

ipari vállalkozások bukásáról, a hi-

teligények lehetetlen megszorításá-

ról, pénzintézetek tönkrejutásáról 

és a magánvállalkozás megrendült 

állapotáról kell mindenfelől halla-

nunk. 

E kedvezőtlen helyzet messze 

kiható következményei már eddig 

is sok áldozatot követeltek. Nincs 

semmi alapunk azt feltételezni, hogy 

a helyzet változása nélkül a már 

eddig bekövetkezett bukásoknál és 
1 tönkrejutásoknál is nagvobbakkal j 

nem kell számolnunk. Az eseménye 

| ket továbbra is tétlenül nézni egyenlő 

i volna érdekeink tudatos romlásba-

vivésével. Már pedig gazdasági be-
1 rendezkedésünk sokkal fiatalabb és 

ehhez képest gyengébb konstruk- ; 

cióju, semhogy ily megpróbáltatás-

nak hosszú ideig ellentállhasson. 

így általános krizis megrendítő kö-

vetkezményeinek megelőzése céljá-

ból kell tehát a pénzügyi bajokkal 

sürgősen foglalkozni és a segítség-

ről legalább ott mielőbb gondos-

kodni, ahol immár múlhatatlanul 

szükségesnek látszik. 

A vidéki pénzintézetek érezték 

meg eddig is legsúlyosabban a ked-

vezőtlen konjunktúrákat és ezeket 

fenyegeti a legerősebben a további 

romlás veszélye is. 

Eveken át a legnagyobb köny-

nyedséggel szerezhettek oly vidéki 

intézetek is számottevő hitelt, me-

lyek nyilvánvalóan nem a legszoli 

dabb alapozásúak voltak és mivel 

ezek az élvezett hitelt a legteljeseb-

ben ki akarták használni, mi sem 

természetesebb, hogy a legkönnyel-

mübb kihit( lezéssel s tőkeerejükkel 

árányban nem álló vállalkozásokkal 

igyekeztek a szerzett teljes pénz-

összeget elhelyezni, anélkül, hogy 

számítottak volna arra az eshető-

ségre. hogy a nagy bankok a hitelt 

viszsza vonják. 

Amig a pénzügyi világ csak a 

gyengén megalapozott, fentiekben 

jellemzett vidéki pénzintézetek rom-

lását okozta, közgazdasági szem-

pontból bukásukat nagyobb vesz-

teségnek nem lehetett tekinteni, 

mert bár sokaknak okoztak érzé-

keny károkat, a pénzügyi életre 

előnyt jelent, ha e felesleges, élet-

erőünek nem bizonyult vállalkozá-

soktól megtisztult. Azonban a hosszú 

hitelmegvonásnak immár olyan vi-

déki bankintézetek is érzik súlyos 

hatását, melyek vidékünkön a hitel-

igények feltétlenül szükséges ténye-

zőivé váltak, melyek romlása tehát 

nenr csupán a bekfektett tőkék je-

lentós részének elvesztését jelenti, 

hanem üzleti vállalkozások hosszú 

sorának megrendülését vonja maga 

után. Mivel pedig a pénzpiac kilá-

tásai hosszú időkig csak kedvezőt-

len konjunktúrákra engednék követ-

keztetni, a viszonyok alakulásának 

tétlen tűrése mellett a vidéki pénz-

intézetek legkomolyabb krízisétől 

kell tartani. Laikus szemek előtt is 

nyilvánvaló e kérdés nagy hord-

erejű fontossága, mert hisz senki 

sem hiheti, hogy egy ily pénzügyi 

válság csak egyes vidékekre fog 

nehezedni, hogy annak következ-

ményeit nem az egész ország fogja 

megérezni. 

A mai helyzet szerint tehát 

szinte elodázhatatlan, hogy dacára 

a rossz pénzviszonyoknak, gondos-

kodás történjék legalább azoknak 

a vidéki pénzintézeteknek hitelkielé-

gitéséről, melyek eddigi működé-

sükkel bizonyságát adták annak, 

hogy az illető vidék szempontjából 

feltétlenül kívánatos tevékenységük 

és igy a hitelmegvonás által rájuk 

kényszeritett tétlenség nem csupán 
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helyzetük megrendülését jelenti, ha-

nem egy egész környék, vagy város 

pénzügyi életében zavaró következ-

ményekkel jár. A nagy bankokat 

természetesen nem lehet kényszerí-

teni arra, hogy óvatos üzleti poli-

tikájuk ellenére akár ily pénzinté-

zeteknek is hitelezzenek, mert hisz 

magánvállalkozások lévén, csak ter 

mészetes, hogy saját érdekeiket tart-

ják első sorban megvédelmezendő-

nek. A kormányhatóságra vár tehát 

az a feladat, hogy a fenyegető pénz-

ügyi váls'got megelőzze, illetve a 

vidéki pénzintézetek sorában meg-

kezdődött bukások további folyta-

tásának elejét vegye. 

il szentesi fősorozás 
Csütörtökön kezdődött és teg-

nap nyert befejezést Szentesen az 

idei fősorozás, amelyen nem min-

den szorongás nélkül jelent meg a 

hadköteles ifjúság. Nagy félelmet 

okozott az uj törvény, amely sze-

rint most már még olyanokra is 

ki mondják az „a//r<j//wa.v"-t, akik 

hajdan tán nem kellettek a regi-

mentbe. A sorozás nem ment azon-

ban ilyen félelmetes módon. Alig 

soroztak be több legényt, mint a 

múltban s a lényeges változás mind-

össze az, hogy a korosztály és a 

sorszám nem számit a tekintetből, 

kit hová osztanak be. A sorozás 

mind a három napján a legteljesebb 

rend uralkodott s úgy a polgári, 

mint a katonai hatóság képviselői 

egyaránt elismerést érdemelnek hu-

mánus eljárásukért. 

A fősorozás elnöke dr. Nagy 

Sándor alispán volt, aki mellett a 

polgári hatóság részéről közremű-

ködtek: dr. Kiss Gábor vármegyei 

főorvos, Bugyi Antal h. polgármes-

ter-főjegyző, Gyulauáry Géza ka-

tonaügyvezető. Soős Bálint és Pa-

taki Imre városi képviselők. A had-

sereg részéről: Haschka Elemér 

százados, Berényi Jenő főhadnagy, 

a honvédség részéről Zöld István 

őrnagy, Kautmann Gábor főhad-

nagy és dr. Ludányi Samu orvos 

vettek részt a sorozáson. 

A besorozottak teljes névsora 

a következő: 

Az elsőkor osztályból besoroz-

tattak: Klein József, Mácsai Imre, 

Marozsán János, Kiss Bálint, Marté 

Imre, Dóci János, Tóth Sándor, 

Nyíri Imre, Mikec József, Strasser 

Jenő, Jung Károly, Lami Károly Ba-

logh Ignác, Négy esi János, Veres 

Pál, László Kálmán, Berezvai Mi-

hály, Szenászki Mihály, Lakos Jó-

j zsef, Barfa Imre, Fuszkó Pál, Gilice 

Sándor, Vecseri Lajos, Székely Pé-

ter, Mikec József, Szóiát István, Ru-

bin József, Farkas Géza, Lévai Ist-

ván, Nagy T. Lajos, Nagy Sándor, 

Biró István, Farkas Bálint, Török 

Sándor, Fazekas István, Vida Szűcs 

Ferenc, Zsarkó Kúti Lajos, Nemes 

Sándor, Lévai Lajos, Virágos János, 

| Mata Pál, Molnár Szilveszter, Ba-

i ranyi Imre, Halász Sz. László, Szé-

kely Zsigmond, Kanász N. János, 

Pászti István, Vig Lukács, Pászti Já 

nos, Takács János, Pásztor Antal, 

Mészáros Imre, Gyarmati Dániel, 

Koválik Isván, Török Sándor, Föld-

vári N. Sándor, Bagi János, Nyíri 

Antal, Kádár László, Szabó István, 

Répa Lajos, Nagy Imre, Győri La-

jos, Dékány Lajos, Túrák Mihály, 

Fenyvesi József, Kádár József, Szabó 

János, Martok Imre, Komendát La-

jos, Sima István. Nyíri Lajos, Rúzs 

ELSfl SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
1 4 o r g i á i 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k f 

S z e m e * í e i ^ e r i é n 

t i r p t l valamint 19111*1114 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
L i f t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint-

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

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld szinü Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

M. Lajos, Dóci Sándor, Bene Sán-

dor, Varga Lajos, Demeter János, 

Debrecenyi K. Mihály, Erdei István, 

Cakó József, Gál Szilveszter. Buzi 

Farkas István, Kálmán Lajos, Szói-

Iát Ferenc, Molnár István, Kelencés 

István, Grünberger Tóbiás, Fási Bá-

lint, Német István, Szabó Pál, Papp 

Ferenc, Lőwy Ignác, Székely Lajos, 

Molnár Sándor, Gránic Imre, Roz-

gonyi Lajos, Borbély Lajos, Szőke 

Mátyás, Dobos Ferenc, Orosz János, 

Szabados Máté, Sebők István, Gyol-

lai Kálmán, Konendá t Róbert, Ko-

lonai István, Szilágyi Sándor, Bá-

rányi Kálmán, Lakatos Károly, K. 

Horváth József 

A második korosztályból be-

sorozottak a következők: Fekete 

Nagy Antal, Halász Sz. János, Pataki 

Ist ván, Gál Imre, Domokos Mihály, 

Dudás Sz. Józseí, Bán Szabó István, 

Kifor István, Sajtos Lajos, Berényi 

Isi ván, Gvóri János, Szilágvi Sándor, 

Ambruzs József, Gergely József, Vass 

Imre, Kónya Ferenc, Gombos János, 

Szabó Lajos, Kovács Mihály, Har-

sányi János, Nagy István, Vuesák 

Endre, Konc Sándor, Varga Bálint, 

Gránicz József, Aradi László, Sze-

keres Antal, Balogh Sándor, Téli 

Imre. Dömsödi János, Biró Mihály, 

Szabó Antal, Benyó György, Ugrai 

Bálint, Tóth Gergely (egyéves ö n k j 

A harmadik korosztályból be-

sorozták : Labancz János, Gyarmati 

Sándor, Nemes Sándor, Selmeczi 

Tóth Mihály, Szikszai János Pál, 

Lantos József, Gránicz Péter Pál, 

Paksi Péter, Hézer János, Kanász 

N így Bálint, Kuli Mihály, Gvuricza 

László, Pap Lajos. 

A sorozás eredményét szám-

belileg a követkesókben ismertet-

jük. Besoroztatott: az első korosz-

tályból 2 és 3 évre 100, mint egy 

éves önkéntes 2, póttartalékba ke-

rült mint család fentartó 5, mint 

mezei örököl t birtok tulajdona 2, 

összesen : 109 ; a második korosz-

tályból két és három évre 34, mint 

egy éves önkéntes 1, mint család-

fentartó póttartalékba került l ,ösz-

szesen 36 ; a harmadik korosztály-

ból besoroztatott 13. Az összes be-

sorozottak száma 158, 

Visszahelyeztetett az első kor-

osztályból 157, a másodikból 96. 

Fegyverképtelennek találtatott 

első korosztályból 2, a másodikból 

2, a harmadikból 104. 
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Minden szolgálatra alkalmatlan-

nak találtatott 3. * 

Kórházba utaltatott az első kor-

osztályból 1. a másodikból 4-. 

Téves felvétel volt az első kor-

osztályban 5, a másodikban 4. 

Távol volt az első korosztály-

tályból 23 engedéllyel, 13 engedély 

nélkül, összesen 36 ; a második kor-

osztályból igazoltan 21, engedély 

nélkül 2 ; a harmadik korosztályból 

igazoltan 15, engedély nélkül 11, 

Az összes távollevők száma 88. 

HÍREK 
— Sertés szállítási tilalom. 

Érzékeny csapással sújt gazdakö-

zönségiínkre az a fóldmivelésügyi 

miniszteri legutóbbi rendelet, amely 

pénteken érkezett táviratilag Szen-

tesre s amelynek értelmében a 

sertéseknek Ausztráliába való szál-

litása tilos Szentesről. A fóldmive-

lésügyi miniszter rendelete az osz-

trák kormány megkeresésére lett 

kibocsátva, Nem ludjuk mi fájhat 

a tisztelt osztrákoknak s honnan 

keletkezelt a tilalom oka, mert hi-

szen ezidő szerint Szentesen semmi-

féle járványos sertés betegség nem 

uralkodik. Talán egy évtized óta 

nem volt ilyen a helyzet Szentesen, 

mint éppen most amikor az oszt-

rákok becsukják az ajtót a Szen-

tesi sertések orra előtt. No de hát, 

mi jót is reméljen az ember Bécs 

felöl. Ha nincs is itt sertés nyavaja, 

hát iánk disputálják, hogy v a n . . . 

— A felsőpárti református temp-

lom. A szentesi református egyház pres-

bitériuma ma délelőtt tartandó ülésében 

dönt a felsőpái ton építendő református 

templomra beérkezett ajanlatok felett-

A beadóit ajánlatokat szombaton déle-

lőtt bontották föl s délután bírálta el a 

kiküldött bizottság. Ajánlatott tettek az 

összes munkálatokra: Bene István, Szabó 

testvérek, Sándor Mátyás és Oláh La 

jos és társa. Külön az asztalos és be-

rendezési munkálatokra ajánlatokra tet-

tek : Szatlnnáry Pál, Wolf és Donuer 

(Szarvas) Sztonajovics János és Székely 

Tóth István. 

— Ujoncbál A gazdálkodó Újonc 

Ifjúság szeptember 22-én (vásár vasár-

napján) a helybeli I. magyar zenekar 

közreműködésével Petőfi-szálló sör-

csarnokában zártkörű ujonc-bálat ren-

dez. Belépő-dij személyenként l K. 50 1' 

(.salad-jegy 3 korona. Kezdete e^e 7 

órakor. 

— Didergünk és szégyenkezünk. 

r Hiába vártuk az idén a kora ősz sápadt 

I sugárzását, azokat a derűs napokat 

amelyek idejét vén asszonyok nyará-

nak monoja a népi poézis. A szobában 

ülünk és didergünk. Vacog a fogunk és 

sóhajtjuk, várjuk a téli napokat, ami-

kor a kályhában dalolva, sisteregve 

virit a tüz, amely mintha gúnyosan ne-

vetne tehetetlenségünkön. Mert csak-

ugyan tehetetlenek vagyunk, nem merünk 

befűteni, lángot lobogtatva elhessegetni 

a nedves hűvösséget. Nem mintha a szén, 

a fa drága volna — bár méregdrága hus, 

i tej, tüzelő — de röstelkedünk a kalen-

| dárium előtt. Szeptember közepét sem 

; jelez a naptár s ilyenkor ki mer befű-

teni. Inkább didergünk és szégyenke-

| zünk és várjuk a köd-ködaiönös, köhé-

I cselő, csatakos november érkeztét, amely 

szép piros parazsat varázsol a kály-

i hánkha. 

Lépfene a határban, AZ állami 
állatorvos jelenti a polgármesternek, hogy 
Téli Sándor nagynyomási tanyáján egy 

I pirostarka bika lépfenében elhullott Az 
óvintézkedéseket a baj tovább hurcolása 
ellen megtették. 

— Szüreti mulatság. A Szervezett 

Építőmunkások 19.2. szeptember hó 29-

én, a Központi-szálló nagytermében a 

magyar zenekar közreműködésével zárt-

körű Szüreti Mulatságot rendeznek. Tánc-

mulatság kezdette 8 órakor. Felülfizeté-

seket valamint szőlőt, gyümölcsöt, virá-

got köszönettel fogad és hirlapilag nyug-

táz a rendezőség. Ajándékok a Köz-

ponti portásnál vétetnek át. A meghí-

vókat most bocsátotta ki a rendezőség. 

Azok, akik tévedésből meghívót nem 

kaptak, de art a igényt tartanak szívesked-

jenek ezt a rendezőséggel közölni, hogy 

a véletlen tévedés pótolható legyen. 

— Lopás. Kellemetlen meglepetés 

érte tegnap reggel N a g y Imre Nagy- 1 

hegy 233 szám alatti szőlő birtokost. | 

Négy darab hizott kacsáját valaki elemel-

te az ólból. Panaszt tett a rendőrségen s j 

most nyomoznak a kacsák tolvaja után. 

— A bormust szállítása a Máv.-on. 

A budapesti kereskedelmi- és iparka-

mara előterjesztése folytán a kereske-

delemügyi miniszter utasította a m. kir-

államvasutak igazgatóságát, hogy a szű. j 

ret idejében elszállítandó bormust szá-

mara megrendelt kocsik késedelem nél-

kül és lehetőleg teljes számban bocsát-

tassanak a felek redelkezésére, továbbá, 

hogy ugy a feladásra került must-szál-

lítmányok, mint az üres hordók is le-

hetőleg gyorsan és akadálytalanul to-

vábbittassanak. Egyúttal a Máv. igazga-

tósága utasította érdekelt közegeit arra 

is, hogy a szüret előtt és alatt nagy- | 

menyiségben feladásra kerülő üres hor-

dókat a fennálló szabályok értelmében 

kíméletesen kezeljék. 

A szentesi Uránia mozgószinház 
ma rendkívül szép műsort mutat be. 
Kezdete délután f) órakor és e*te 8 
órakor. 

— Le a borravalóval. A munka 

tisztességét megalázó borravalórendszer 

ellen szálltak harcba ismét Szegeden a 

kávéházak és vendéglők alkalmazottai. 

Már tavaly kezdték a mozgalmat, amely 

kissé elakadt, most legközelebb gyűlést 

tartanak, amelyen a fizetés behozatalát 

és a borravaló eltörlését fogják köve-

telni Ha a munkaadók nem teljesitik a 

kérést, a pincérek sztrájkot kezdenek. 

— Aki csak részegen hajlandó há-

zasságot kötni. Mulatságos eset történt 

a szegedi házassági anyakönyvi hivatal-

ban. Három hét előtt beállított Balogh 

József anyakönyvvezetőhöz két tanúval 

egy fiatal pár: Kovács József földműves 

és Dobó Mária leányzó. Az utóbbi nagy 

bőbeszédüséggel előadta, hogy lejárt a 

kihirdetés ideje, most már adják őt össze 

a vőlegényével. Az anyakönyvvezető 

már-már eleget tett a kívánságnak, a 

mikor meglepődve látta, hogy a vőle-

gény, akit eddig arája támogatott, tán-

torog a részegségtől. Természetesen nem 

adta össze a fiatalokat, hanem azt mon-

dotta, hogy jöjjenek el akkor, amikor a 

vőlegény józan lesz. Egy hét előtt újra 

megjelent a társaság az anyakönyvi hi-

vatalban, ámde a vőlegény még része-

gebb volt, mint előzőleg, miért is az 

anyakönyvvezető újból megtagadta a pár 

összeadását. Tegnap délelőtt volt kitűzve 

harmadszor az esketés. Az anyakönyv-

vezető most már éktelen haragra gerjedt 

mert Kovács József teljesen el volt ázva 

az alkoholtól. A menyasszony sírásra 

togta a dolgot, kérlelni kezdte az anya-

könyvvezetőt, hogy csak adja őket öss «ef 

mert vőlegénye csak akkor hajlandó 

beleegyezni a házasságba, ha ittas. Az 

anyakönyvvezető azonban mégis meg-

tagadta a kérést. 

— Tolvaj nyúl. Igen érdekes tragi-

kus esetről számol be komorói tudósí-

tónk. Egy komorói aszonynak Ameri-

kába vándorolt férjétől négyszáz koro-

nája érkezeit, AZ asszony boldogan ment 

a postára pénze után, ott le is olvasták 

neki négy darab ropogós bankóban a 

pénzét s mint jó falusi asszonyhoz illik, 

azt a kendője csücskéhez kötötte. Amint 

ment hazafelé, egyik árokban egy szun-

dikáló nyulat pillantott meg. Lassan, 

óvatosan hozzá került és egy ügyes 

mozdulattal elcsípte a nyulat. A nyulf 
amidőn szomorú helyzetére ébredt, el-

kezdett vickándozni. Szegény asszony, 

mit tehetett egyebet elővette megint a 

kendőjét és a másik csücskéhez kötötte 

a nyulat. Ám egy vigyázatlan pillanatban 

a nyul megugrott, ellopva a négyszáz 

koronát. A szegény, kárvallott asszony 

azóta fut a nyul után. 

— A furfangos paraszt és a plé-

bános. A (xil Blas irja ezt a tréfás apró-

ságot: A történet színhelye Touraine 

egy kies felucskája, amelynek közelében 

nyári üdülőhelyén most dolgozik egyik 

színdarabján Alfréd Capus. A szegény 

parasztnak meghalt a felesége. Fölkeresi 
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tehát a plébánost és igy adja elő a mon-

dókáját : 

— Plébános ur, meghalt a felesé-

gem. Énekes temetést szeretnék a bol-

dogult számára. 

— Jól van, fiam, — felel kenetteljes 

hangon a plébános — meglesz az éne-

kes temetés, de adjál valami csekély 

előleget, mert hiszen, tudod, szegény ám 

az eklézsia. 

— Hát aztán mibe kerül a temetés ? 

— Elsőosztályu temetésnek száz 

frank az ára; a másodosztályú hetvenöt, 

a harmadosztályúé ötven. Valassz hát 

f iam. . . 

Megvakarja a fejét a paraszt: 

— Drága biz az, plébános ur. Rossz 

volt a termés, a szőlőt meg a peronos-

pora pusztítja... 

Hát jól van, fiam ! Válaszd a har-

madosztályú temetést; megteszem neked 

harminc frankért... 

— Még ez is sok nekem ! — ölöl-

hatol a paraszt. — Az orvos meg a pa-

tika elvitte - pénzem. Nincs.. . 

— Hát vannak rokonaid, azok csak 

kölcsönöznek neked harminc frankot 1 

— Van egy húgom, de az is elsze-

rencsétlenedett... 

— Bizonyára itt hagyta békés faluját 

és fölment a nagyvárosba, vesztére... 

— Nem az! Apáca lett a zárdában. 

— Az Isten szerelmére, hogy tudsz 

ilyen szencsételen szavakat a szádra 

venni. Fiam ! Gondold meg, hogy a 

húgod boldog, a Jézus Krisztus menya-

szonya . . . 

Egyet gondol a paraszt, majd sugárzó 

arccal igy szól: 

... Jól van hát, plébános ur ! Legyen 

elsőosztályu temetés! Égjen minél több 

gyertya, hadd szóljon az orgona, ne saj-

nálja a tömjént. Biztosilom, hogy meg-

kapja a pénzét. 

— l)e ha nincs pénzed, fiam, hon-

nan veszed elő a száz frankot ? 

Széles mosolyra derül a paraszt 

ábrázata és igy felel: 

— Hát ma jd kifizeti a — sógorom! 

— Aki hamar feltalálja magát. Pá-

risban a minapában nagyszabású jóté-

konysági bazárt rendeztek, amelyen az 

elárúsitók között résztvett egy bájos 

leányka is, aki előkelő társaságban szel- I 

lemességéről és ötletességéről ismeretes. 

A vasárlók sorában ott volt többek kö-

zött egy ifjú milliomos is, akit ugyancsak 

megkoppasztottak a jotékony hölgyek 

és akinek Inasa már alig tudta cipelni a 

sok csomagot, amelyeket a jótékonycélra 

való tekintettel vásárolt össze gazdája. 

A milliomos ifjú történetesen az imén1 

emiitett ifjú hölgy sátra elé került, aki 

nem mulasztotta el a kedvező alkalmat, 

hogy megne szólitsa a bőkezű urat: 

— Vásároljon valamit tőlem is, jó 

uram, — szólt kedvesen mosolyogva a 

leányka. 

— Drága kisasszony, nézzen csak 

hátra erre a szegény inasra, alig tud 

már a lábán járni a sok portékától ! . . . 

Hanem ha csókkal is szolgálhatna?.. . 

— Hogyne uram egy csók ára öt-

száz frank ! 

— Tessék, kisasszony, itt az ezres 

bankó ! 

Ebben a pillanatban a leányka meg-

fordul és a mögötte álló öreg és ráncos-

képü társalkodó hölgyhöz igy szól : 

— Legyen szives, kérem, ennek az 

urnák egy csókot kiszolgáltatni! 

A jelenet frenetikus hatással volt a 

sátor körül álldogáló közönségre és so-

kan alig tudták visszatartani a kitörd 

kacajokat, de a hatás még csak fokozó-

dott és ellentállhatatlanul tört ki a har-

sogó kacagás, amikor a fiatal milliomos 

pillanat alatt feltalálta magát és hátra-

fordulván inasához, igy szól hozzá : 

— Jean, vegye át a csókokat őnagy-

ságától! . . . 

— A »Vasárnapi Újság« szeptem-

ber 15-iki számának szenzaciója a mező-

hegyesi hadgyakorlatok s a trónörökös 

fogadtatásának képei, mely hiven és ér-

dekesen tüntetik fel a mull napok e leg-

nagyobb magyar szenzációját. A többi 

képek és képsorozatok tárgyai: halott-

hamvasztás Indiában, a szabadkai uj vá-

rosháza, legújabban kiásott azték épít-

mények, képek az eucharisztikus kong-

resszusról. Berthold gróf külügyminisz-

ter és Bethamann-Holweg kancellár 

buchlaui találkozásáról, kassai vértanuk 

szobráról az esztergomi bazilikában. 

Szépirodalmi olvasmányok : Szende-

Dárday Olga és Barrie regénye, Bán Fe-

renc novellája, Haraszthy Lajos, Jászay-

Horváth Elemér és Varságh János versei. 

Egyéb közlemények : Litkei Antal 

művészi rajza, cikk Pitt Williamról s a 

rendes heti rovatok: Irodalom és művészet-

sakkjáték, satöbbi. A »Vasárnapi Újság« 

előfizetési ára negyedévre öt korona, a Vi, 

lágkrónikával egyült hal 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. szept. 1-8-ig. — 

Születtek: Liba Horváth Anna, Ka-

liska Anna, Kanász Szabó halva született 

fiú, Kis Lajos, Murvai Mária, Valner Mária, 

Fehér István, Csatordai halva születeti fiú, 

(tömbös Ferencz, Bokor Mihály, Kulcsár 

Eszter, Lénárt Sándor, Tihanyi Sándor, 

Janó Imre, Kőrősi Erzsébet, Virágos Kal-

már, Molnár Erzsébet, Molnár halva szü-

letett fiú, Vadász Nagy Mária, Török Imre, 

Drevenák Hozália, Takács Sára. 

Eljegyzés : Bálint János Somodi Ro-

zália, Lengyel István Lakatos Erzsébet, 

Kovács Mihály Rácz Mária, Bugner Imre 

Siprikó Zsuzsanna, Török István Bod-

nár Maria 

Házasságot kötöttek : Puskás Varga 

József Szűcs Juliánnával, Pászti Tóth 

Ferencz Pataki Borbálával, Puskás Má-

tyás Póli Erzsébettel, Elek István Dékány 

Eszterrel, Dömötör János Fekete Nagy 

Piroskával, Bodnár Lajos Berényi Esz-

terrel, Nagy Imre Oroszlán Máriával, 

Kovács Mihály Halász Szabó Juliánával! 

Elhaltak : Pataki Pál 71 év, Sipkócki 

Rozália 53 év, Pósi János 22 év, Kifor 

Erzsébet 64 év, Rácz István 57 év, Dudás 

Zsuzsánna 59 év, Kórógyi József 5 hó, 

Fülöp Bálint 37 év, Szilágyi Imre '¿'ó év,' 

Kovács F'erencz 27 év. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget 

a szerk. 

br. Fenyvesi fldolf 

ügyvédi irodáját 
Kossuth-utca 26. sz. alatt 

az emeletre helyezte át. 

Kiadja : 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

7720 1912. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes városánál megüresedett egv 

lovas rendőri állásra pályázatot hirdetek 
s felhívom mindazokat, akik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy saját kezű-
leg irt és aláirt 1 koronás bélyeggel el-
látott kérvénveiket folyó évi szeptember 
hó 20. napjának délután 5 órájáig a 
központi iktató hivatalba adják be. 

Az állás javadalma 700 korona évi 
fizetés, 120 korona lakbér, 260 korona 
lótartási átalány és ruházat. 

A kinevezett rendőr 3 hónapi próba 
szolgálat után beválás esetére véglegesen 
alkalmaztatik. 

Kelt, Szentes város tanácsának 1912. 
évi szeptember hó 5-én tartott üléséből. 

Dr Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

|áró Harucker-utca 28 
számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

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

£ 1RUBMCLLER JÓZSEF Simonyi Ernő 

u. 4. szám alatti leégelt házánál 

megmaradt nád- és faanyagok jutányos 

áron eladatnak — megtekinthető a hely-

színen. — Értekezhetni Simonyi Ernő 

II . u. szám alatt. 

Bútorozott szoba 
van kiadó Törzs Kálmán utca 16. sz. a. 

Két berakó leány felvétetik lapunk 
Kiadóhivatalában, 
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Szentesi 

Mozgó-Szinházban 
Nagy Ferenc-útca 1 szám. bejárat Horváth Mihály-útca 

8. szám alatt, id Jelenfi Sándor vendéglőjével szemben 

Vasár- és ünnepnap, két előadás, eisö d. u. 5 órakor 
minden Szombat Vasárnap, Hétfő es Csütörtökön 

este 8 órakor elődást tart. 

A világ legfejlettebb Kinematográf felvételei 
láthatók. 

művészi műsor. 
Egyetlen igaz es nemes szorakozó hely! 

. ? i e i * o r n h ő i e l k C K Ö : 

l Különös fogadás (komikus) 
2. 32 japán-bálvány (csoiláiatos) 
3. Bonifációi szoros (természeti kép) 

Tiz perc szil ne t. 

4, Az anya buszúja (Dráma) 
5, fi válás meglepetései (Vig. 2 feiv.) 

H e l y t i n i k : Díszpáholy (8 személyre) 8 K. Nagypáholy 
(5 személyre) 5 K. Kispáholy (4 személyre) 4 K Támlás-
szék 1 K. !. hely 80 fill. II. hely 60 fill. III. hely 30 fill 

Gyermekjegy állóhelyen 20 fillér. 

Jegyek előre válthatók délután 2—3-ig aszinházi pénz-

tárnál vagy előadás előtt egy órával. 

í U i i f t i l i ^ i i j m i i k o r l m . 

Október 1-től ha kinyilik a Nagy Fe-

renc-utca, a piactér felől, Nagy Ferenc 

ur boltja s a Központi takarék épülete 

közt bejövet a szinház csak néhány mé-

terre lesz a piactértől. 

Hölgyek figyelmébe. 
Tisztelettel értesítem a t. hölgy 

közönséget, hogy a fésülést, hajsü-
tést a legolcsóbb ár mellett — úgy 
a lakásomon, mint házhoz kijárva 
elvállalom. — Lakásom Klauzál" 
útca 24 sz. 

A n. é. hölgyközönség b. párt-
fogását kérve. Tisztelettel: 

Sipos Mariska. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

849—k. ü. 1912. szám. 

I I i n t e l m e n j . 
Felhívom az 1894. évben született 

népfelkelésre kötelezett ifjakat, hogy a 

népfelkelői összeirásba leendő felvétel 

végett a városi katonaügyvezetői hiva-

talban legkésőbb szeptember^hó végéig 

annyival is inkább jelentkezzenek, mert 

különben 200 koronáig terjedő pénz-

büntetéssel büntettetnek. 

Szentesen, 1912. évi augusztus hó 25. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

Szentes város katonaügyosztályától 

850—kü. 1912. sz. 

H i r d e t m é n y » 

Felhívom az 1892. évben született 
szentesi iilletőségü hadköteles ifjakat, 
hogy a hadkötelesek összeírásában leendő 
felvétel végett legkésőbb szept. hó 30-ig a 
városi katonaügyvezetői hivatalban any-
nyival is inkább jelentkezzenek, mert 
különben szigorúan büntettetnek. 

Egyidejűleg figyelmeztetem a had-
köteleseket, hogy akiknek akár mint 
családfentarlók, öröklött mezei ingallan-
ság tulajdonosai, papok, papjelöltek a 
póttartalcicba helyeztetésre van igényük, 
vagy azon hadkötelesek, akiknek a két 
évi tényleges szolgálatra van jogosult-
ságuk, szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyeiket a fősorozás előtt vagy, legkésőbb 
a sorozás napján katonaügyv czető hi-
vatalánál nyújtsák be. Épp ugy figyelmez-
tetem az gyé evikatonai szolgálatuk elnye-
rése iránti kérelmüket szintén a fentebb 
kitűzött határidőig nyújtsák be. 

Idegen illetőségű, de Szentesen tar-
tózkodó hadkötelesek tartózkodásukat 
haladéktalanul jelentsék be, s amennyi-
ben Szentesen kivánnak állitási köte-
lezettségüknek eleget tenni ezen kérel-
müket is jelentsék be. 

Szentes, 1912 augusztus hó 25. 

Bugyi Antal 
főjegyző, h. polgármester 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
szuperfoszfát tartalmaz, 

augusztus i és szeptember i szál l í tásra 
gyári á rban előjegyezhető S A R K A D Y 
N A G Y F E R E N C kereskedőnél . 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 
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Eladó porta. 
A Nagygörgősűtcára nyúló 

portából, — melyben amerikai vad-
alanyba oltott finom fajszölö van — 
2—300 nszgöl eladó. Értekez-

hetni a Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

Szentes város polgármesterétől. 

8027—1912. 

Hirdetmény. 
Nem állami tulajdont képező köz-

tenyésztésre szánt magán mének vizs-
gálata folyó évi szeptember hó J23-án 
délelőtt 9 órakor a városháza udvarán 
fog megtartatni. 

Erről a méntulajdonosokat azzal érte 
sitem, hogy a köztenyésztésre szánt mén-
jeiket a vizsgálatra vezessék elő. 

Szentes, 1912 évi szeptember hó 9-

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

Magyar Gazdasági 
Géprahtár 

Szentesen. Rákóci-tér 14. sz. 

Tisztelettel é r tes í tem a t. 

gazda közönsége t , h ogy ná-

l a m a l e gú j a bb g y á r t m á n y ú 

gazdasági e s zközök , úgymint: 

eke, borona, gereblye, veíö- , kaszáló- és 
aratógépek, járgányok, szecskavágók, 

úgy sz in tén ezeknek a lko t része i 

— v a l am i n t m ű s z a k i á r úk . — 

Zsákok, ponyvák, kötelek stb. 

A n. é. k ö z ön s ég pár t fogásá t k é r i : 

PUSZTAI FERENGZ 
nagy Gazdaság i Géprak t á ra . 

Egy 

Értesítem 

a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajáiörlésü lisztet, árpát , kor-
pát, kukoricát és csirkének való darát 
bármely mennyiségben pontos kiszol-
gálás mellett árusítok és kenyérgyári 
ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 
I. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

L e g j o b b : 

cserépkályhát és 
takaréhtiizhelyet 

J f l a x u r n V i l m o s 
kész i t , v a s ú t á l l o m á s s a l s z e m b e n 

BÚTOROK 
Hálók, ebédlök, iiriszobák, sza- I 
Ionok, teljes szál loda, kávéház, I 
vendéglő és kastélyberendezések, -
vas- és rézbutorok, szőnyegek, 
függöuyok, csillárok és zongorák 
szál l í ttatnak bárhova 

| készpénzért vagy rendkívüli I 
• előnyős fizetési feltételekkel ! 

Díszes nagy butoralbum 1 korona. 

Teljes berendezésnél utazó min-
tákkal díjmentesen bárhova megy. 

M o d e m Lakberendezési Vállalat 
Budapest , IV., Ger lóczy -utca 7. szám 

(központi városház mellett). 

jókarban levő hintó jutányos áron el-
adó. Bővebbet Szemere Bei talan-utca 16 
szám alatt, vagy lapunk könyvnyom- j 

dójában. 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24/a számú telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Eladó és kiadó föld. 
Csuray Mihály (kalapos) Tóth Jó 

zsef-ulca 44 szám alatti lakosnak Nagy-
tőkéi 2 fertály tanva földje telesmun-
kálatra kiadó, ugyancsak Nagynyomási 
2 házi földje eladó. Értekezni lehet a 
fenti szám alatt. 

Hirdetések olcsón felvétetnek. 

A JELENKOR LEGJOBB 
eredeti 

Sack Rudo l f gyá r tmányú ( tükör) 

aczél ekéi, va lamin t egyéb talaj-

mivelő eszközei, eredeti Ká lmán-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

f j l e tárcsás boronái , Vestfalia mű-

trágya szórói, úgyszintén szecská-

j a vágó és kukor icza morzsolói )-( 

l e go l c s óbban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. Lász ló Vi lmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossu'h-ufcza 20. sz. 

Bokor Lajos 
I. ker. Törzs Kálmán-utca 3. számú háza 

eladó. Értekezhetni ugyanott. 

Van s ze rencsém a n. é. k ö zön-

séget ér tes í ten i , h o g y réz- és vas-

bu t o r -gy á n ima t A r a d o n , J ó z s e f fó-

herceg-ut 11. sz. és Karo l i na-u tca i 

s a r okh á zb a he l ye z t em át, aho l 

réz-.vasbiitorokat 
a l e gegys ze r űbb t ő l a l e g m o d e r n e b b 

k iv i t e l ben kész i tek . 

R a k t á r o n t a r t ok r é z ágyaka t , 

m o s d ó a s z t a l o k a t és é j je l i szekré-

nyeke t m á r v á n y l appa l , to i l le t teket . 

r u h a f og a soka t és k a r n i s o k a t és 

m i n d e n f é l e r é z á r uka t , vasbutoro-

kat , s od f ony-ágybe t é t eke t és kocsi-

ü léseket , g y e r m e k á g y a t és gyer-

m e k k o c s i k a t , ker t i be rendezéseke t , 

t ű z m e n t e s pénzs zek r ényeke t , rugó-

ka t és r u g a n y o s á r u k a t és kü l ön- : 

legességeket. 

Vidéki megrendeléseket pontosan tel jesítek. 
Tiszte le t te l 

Gorái Károly 
réz- és v a s b u t o r g y á r o s 

Olcsó Kölcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 1«% ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon b iza lommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőrt 
lakianya mellett, ahol ugv jég-, min-
tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, FazeKas flntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

Nyomatott Vajda Bálint Ltod« könyvnyomdájában Szentes 




