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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szán 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A közügyek szolgálata. 
(R. J.) Háladatlan kenyér a 

közügyek szolgálata. A közérdek 

szolgálatában lehet osztani sebeket, 

de viszont sebet kapni sokkal töb-

bet lehet. A helyi, munilipiális köz-

életben szereplő egyéniségek sorsa 

gyakran a gyors emelkedés, visz-

szás a népszerűség tengerében, 

amelyet minden átmenet nélkül kö-

vet az elbukás. Az egyéni tisztelet 

olyan gyér korlátok közé szorul 

össze, hogy ^sohasem a valódi és 

megbecslésre érdemes közmunkál-

kodás arat sikert, hanem a stré-

berkedés éri el a tekintélyben és 

anyagiakban egyaránt a legnagyobb 

eredményeket. 

Talán nem igy van ? Ha bár-

melyünk, aki a közügyek szolgála-

tára szenteli a legnagyobb tudását 

és a legjobb akaratát, erről még 

nem győződött meg, ha kissé bele-

mélyed a dolog vizsgálatába, föl-

tétlenül éreznie és észrevennie kell, 

hogy jelentős és tartós sikereket 

elérni sohasem lehet, akit ma föl-

emel a népszerűség, holnap lesújt 

a népharag s ha tán a kidőlt he-

lyébe senki nem lép és tátongó 

üresség marad a közügyek szolgá-

lata terén, akkor évek multán elő-

keresik a regi embert, fölemelik 

újra s talán csak azért mert el 

akarják ismét ejteni. 

A közügyek szolgálata hálát-

lan kenyér, Az elismerés, amit arat-

nak a közszolgálat férfia leggyak-

rabban egy-egy dicsőítő cikk, ha 

meghal díszsírhely a temetőben; 

de míg él s ha magának vagyona 

nincsen, anyagiakra hiába számit, 

akár éhen is halhat, mert a köz-

ügyek szolgálatáért elösmerést sza-

vakban könnyű kivinni, de az anya-

giakban, ha csak mihamarább össze-

roppanni, letűnni a közélet teréről 

nem akar valaki, megsem kísé-

relheti. 

Ez okozza azt, hogy önzetlen, 

magahasznát sohasem kereső köz-

életi férfiak nagy vagyont úsztat-

nak el, tönkre ju tnak; de soha 

még arra példa nem volt, hogy a 

közérdek önzetlen szolgálatában 

valaki vagyont tudott volna sze-

rezni 

Más a magyar levegő, mint a 

nyugat nagy kulturállamaiban. Más 

az egyéni érvényesülés módja itt, 

más amott. A vagyon mindenütt 

tekintély, de a közügyek szolgála-

tában mulandó sokezreket szerezni 

a nyugat kulturállamaiban anyagi 

előrehaladást is jelent, minálunk 

föltétlenül az anyagi pusztulást. Ná-

lunk közéleti embereknek üzleti 

vállalkozásba fogni kész halál, mert 

az összeroppanás, ha a változó 

viszonyok között uralomra jutó ele-

mekkel ellentétbe jut, épen a va-

gyoni részen kezdődik s az üzlet 

ember mindenkor ki van téve a 

megtámadhatásnak. 

És ha már igy nézzük a dol-

gokat, nemlehet érdektelen arra is 

tekinteni, hogy céltudatosságot se-

hol a közügyek szolgálatában nein 

lehet találni. Legalább Magyaror-

szágon nem. Lehetetlen, mert a 

közszolgálat embereit két ellentétes 

erő tartja lenyűgözve, egyik a cse-

lekvésbeli korlátozottság, másik az 

anyagiak hiánya. A népszerűségre 

adni kell. legtöbbször három-négy-

öt különböző felfogású csoportosu-

lás eszméit kell kiegyenlíteni, en-

nek is juttatni, amazt is előresegi-

teni s a tarka zűrzavarban nem 

látva sehol az előre haladást, el-

kedvetlenedve dolgozni azért, mert 

a kenyér kell, várni a boldog pil-

lanatot, amidőn kivénhedve és el-

kedvetlenedve alamizsnának meg-

felelő nyugdíjjal végre önálló és 

háborítatlan férfiú lehet. 

És ki szenvedi ezt meg ? Talán 

azt hisszük az, aki a közügyek 

szolgálatában elkérgesedett szívvel 

megfanyarodva tengődik és immel-

ámmal végzi munkáját kihalt am-

bíciói romjain rekriminálva ? Té-

vedés volna. Senki más, csak a 
közügy. Mennyi erő, mennyi nagy 

gondolat, föl melű és a haladást, 

fölvirágzást szolgáló eszme semmi-

sül meg igy. Mig valaki fürdik a 
népszerűségben s alkotásokba fog 

megállhat, telhetik kedve: de már 

ezen a ponton a gyanú öleli körül 

működését, az ellenszenv kiséri lé-

péseit, maga sem látja semmi ered-

ményét működésének, föladja a 

harcot, mert kénytelen vele, lehe-

tetlen dolgozni tovább, úszni kell 

az árral, mert ha szembeszáll vele 

elsöpri az útból. 

Sivár kietlen tájék a közügyek 

szolgálata. Nincs senki, bár min-

denét föláldozta a közügyek szol-

gálata terén, hogy élvezhetné a pi-

henés pillanatait és babérjain nyu-

godhatna. . . Még eltépásszák azt, 

az óriás felett a törpe epigon ítéle-

tet mond . . . S talán idők, száza-

dok múlva a historikus, ha olyan 

hangulatban lesz dicsérettel övezi 

körül emlékezetét, vagy ha félre 

érti az eseményeket, nem szimpe-

tál a névvel — még azt is lerom-

bolja, amit táplált az emlékezeti 
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A modern világ szédületes gyorsan 

halad s mi büszkék vagyunk a haladásra. 

Lehetünk? í 

A mai gyermek többet tud, mint 

nagyapáink deres korukban. A mai kis 

fiu monoplánt, biblánt szerkeszt; a »ti-

zenhat yardos síkfutásban trenírozza 

magát« s nem eszi meg az elejtett va-

jaskenyerét, mert »bacilius van rajta«. 

S az állam s a társadalom vetélkedve 

védi az elhagyott gyermeket. 

De a gyermekbünösök száma ro-

kamosan nő, apró gonosztevők foszto-

gatásra, véres rablásra, körmönfont fur-

fanggal szövetkeznek s a naiv gyermek-

védőket gúnyolják. 

Az élet szintje az egész vonalon 

emelkedik. A legeldugottabb faluban is. 

Csepűrágó helyett mozi, cibere és kakas-

tej helyett Brazília kávéja és Ceylon 

teája; a kisbíró dobolása helyett na-

ponta friss újság és képeslevelezőlap; 

az ablakon tüUörüveg; festett falóca 

helyett töltött diván; szőttes rokolya he-

lyeit bukj-el szoknya és selye nbluz. S 

félreeső kis városkákban is aszfalt, vil-

lamvilágitás, telefon. A bacski paraszt 

ma könnyebben megjárja Amerikát, 

mint valaha Miskolcot. A demokratikus 

haladás — az advent of demos — min-

denfelé. A munkásnép rohamosan mű-

velődik : munkásgimnázium, néphang-

verseny, népakadémia, népegyelem. 

De a nép ajkán fogy a dal. Szivé-

ben keserű gyűlölség. Krkölcse züllik. 

Vadházasság, elválás, egyke. Amerikázás 

és saüotage csalás a munkával, csalás 

az idővel s nem szégyenli. 

Kossuth nóta helyett a Marseilleise; 

dal helyett frivol kupié, még a három 

éves kis leány száján is. A pénz s az 

élvezet vágya kikezdi erkölcséi, — se-

lyemruha kell neki és mozi. 

S Páris utcáin száguld oz autó és 

belőle lövöldöz az apache s a rendőr- I 

nek fittyet hány és lenézi a naiv haj-

dani rablót, aki ügyefogyottan gyalog i 

fosztogatott. 

Washington és Lincoln hazájában ! 

pedig a rablógyilkossal maga a rendőr j 

cijnborál. A felhőkarcolók tövében csengő ; 

dollárért kész gyilkoltatni maga a rend- ; 

őrség feje. 

A haladás világszerte mesés. . . 

És mégis csüggedni nincs ok. 

Mert az elszomorító jelenségek 

mellett vannak biztatók is. Egy székely-

falu tacitójáról olvassuk, hogy két év-

tized alatt az eladósodott falut fölvirá-

goztatta, a szövetkezet által a népet le-

szoktatta az italról, ma a falu népe 

megelégedett s nem vándorol ki. 

Mikor a honatyák vad gyűlölettel 

támadnak egymás ellen s a durva erő-

szak megszentségteleníti, a törvényho-

zás házát, föláll egy szegény közrendőr 

s azt mondja: 6 nem emel kezet am-

'l($re Tudja fiíi V:fr reá ^ e^v ejnbert;_.Rooseveftn^ 
¡uagasztz mással is felér. 
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ítány tohtíU kapz 

tisztikar|s ^ftgény&é 

égflBfct m á ^ P ' ó ^ I d á j á f tzolgáU 

r íja :'í-nienWcífinaköfea vadöf tolongd 
u férfiakat feltartóztatva, megmenti a nőket 

gyermekeket s maga a süllyedő hajón 

marad. 

A szegény magyar pilóta nem 

akarja, hogy hazája a nemzetek verse-

nyében elmaradjon. Neki nem áll ren-

delkezésére sok pénz, tökéletes szerke-

zet, rozoga gépjén próbálkozik, tudja, 

hogy minden felszálláskor életét koc-

káztatja. Felszáll mégis. Pedig tudja, 

hogy vértanuja lesz, nem a tudomány-

nak, hanem a szegénységnek. Felszáll 

mégis — pedig otthon felesége, kis 

gyermeke. Mosolyogva száll fei. Moso-

lyogva megy végzete elé. Végzete elérte. 

Takács Sándor nem repül többé. . . S 

a többi magyar pilóta ? Kikíséri a teme-

tőbe s másnap újra felszáll, szegényes 

rozoga gépén. 

S abban az Amerikában, ahol még 

a rendőr is a rablóval cimborál, ahol 

az egész törvényhozás meg van veszte-

getve, egy szál ember mer szembeszállni 

a trösztük hatalmával. Igaz, hogy azt az 
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Gazdák flplníébe! 
14or|»n 

elsőrendű, jóminőségü méter-

mázsánként 15 k 40 f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 17 k — f 

MaseiuCM á e m g e r i én 

valamint « l a t r á t 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

SazdesezQsiyok figyeimébe! 
j L t o z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

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 Sz int i s i íinyergyár f U 

haladás tehát lassú, 

• W. ' W* _ _ 

^ S ha akármennyi torzképet niíitat 

' j f az emberiség haladása, csüggifcdésre 

|fiinqf(:oki mórt ^a fejlődést szönetle^ 

munkáló/ életet fakasztó, életet fentartó 

erők nem apadtak ki, sőt bőségesen 

zogva végzik csöndes rejtett, de áldá-

sos munkájukat Az ágakat tördeli a vi-

har; a gyümölcs férgese hull; a lomb 

leszárad; de a gyökér ép és a fa él és 

kifog virulni újra. 

Geöcze Sarolta. 

HÍREK 

V i h a r f e l h ő k . . . 
Vihar felhők tornyosulnak, 

Háborog, forr a viálg, 

lü is, ott is a hadakai 

Csatasorba szóíiíják. 

Szóll az agjuk öblös torka, 

Éles kardok csattognak, 

S a nemzetek virágai 

Vad harcokban Hullanak. 

Ha majd minket is elragad 

A népölő forgatag, 

S a halálnak feljegyezve 

Elindulnak a hadak, 

Öltsetek gyászt s kezeteket 

Kulcsoljatok imára, 

Nem magunkért, idegenért 

Megyünk mi a halálba. 

BALOGH SZ SÁNDOR. 

— Isteni tisztelet tartatik a szen-

tesi görög templomban november hó 

10-én vasárnap d. e. 10 órakor. 

— A református kör felolvasó es-

téit ma délután a következő program-

mal kezdi meg. A központon es a fel-

sőpárli iskolánál megnyitó imát mond 

; Futó Zoltán lelkész. Szaval szintén mind 

I a két helyen Jakó Berta tanítónő. Fel-

I oívas Papp Lajos igazgató. A felsőpárti 

iskolánál felolvas: Szabó Dániel s. lel— 

| kész. A kör vezetősége ezeken az es-

téken is mindenkit sziveseu lát. Belépő-

díj nincs. A felolvasás a központon d. 

u. 4 órakor, a felsőpárti iskolánál d. u. 

5 órakor kezdődik. 

— Díszközgyűlés. A kórógyparti 

olvasókör a külső dónáti áll; mi népis-

kola lermeben f. hó 17-én délután 3 

órakor díszközgyűlést tart, mely alka-

lommal a kör disztagjának: dr. Cicat-

risis Lajos főispánnak arcképét is lelep-

lezik. 

— Szentesi szüret. Elmúlt a szü-

ret. S a szőlősgazdák legtöbb helyen 

könnyüket hullatták. Bizony Isten tüzes 

bort akartak s a bogyóból czitromot fa-

csartak. 
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— Kataré. Ai^-iparos- t§«k öTik. 

k$rc novemJ>e{ Uó ^ W o l f ^ ó 

estély® Tkahp'tó ¿löádáiiati iáís tefgr 

gélig tart^ táncmulatsággal kezdi" meg. 

Az ^őaáas igeu jónak Ígérkezik, kup-

lék, énekszámok^ melódráma zgngora-r 

kísérettel, pelépő jegyed az, e l ő a d j a 

80 filL a^eLőadásra és a táncra 1 kor. 

60 ÜWéU r H n M 
— Jövő évi újonc összeírás. Saját 

érdeket minden Í892. évben született 

ifjunaS, hogy a hadkötelesek összeírá-

sába teendő felvétel végett a városi ka-

tonaügyvezetőségnél sürgősen jelent-

kezzék, mert már eddig is nem ^gy 

hadkötelest büntetett meg a katonaügy-

vezető, késedelmeskedésért. 

— Rendőrök a pincében. Nem új-

ság, hogy u magyar rendőrök nyomo-

rult darab kenyérért emberfölötti Szol-

gálatot végeznek. Budapesten ép ugy, 

mint a vidék városaiban. Néhol azon-

ban ez a mostoha elbánás valóságos 

barbarizmussá fajult. Aradon például — 

évtizedek óta lakbér helyett természet-

beli lakást ád-'a város a rendőröknek, 

meg pedig a varoshaza — pincéiben. A 

rendőrök hasztalan lázongtak emiatt. 

Végre a törvényhatóság közgyűlésén 

Koch Dániel nagykereskedő sikiaszallt 

a gyötrelmes,, bűzös és egészségtelen 

pincelyukak ellen, de a jól bedvpssziro-

zott közgyűlés még mindig haj hatatlan 

volt. A pince síemétdomb n.egbolvga-

tásájiak azonban mégis megvan az. ered-

ménye, a szegény, agyongyötört rend-

őrök nagy örömére. A főkapitány az 

orvosok véleménye alapján kimondta, 

hogy az egészségre veszélyes odúkat ki 

kell üríteni. Ezt a határozatot pedig a 

kiiakoltatást ellenző polgármesternek, 

mint a városi épületek Háziurának kell 

végrehajtani. 

November lO-Vasárnap. A máso-

dik nap;novemberben. Veszedelmes nap. 

Azt jelenti, hogy közeleg november 15. 

Az a bizonyos nap, amely után már 

csak kamattal lehet befizetni az adót 

Azt az adót, amit ha jó szántából be 

nem fizet az ember, akkor — behajtja 

tőle a végrehajtó rideg kegyetlenül. An-

nái inkább, mert hát egy pénzügyigaz-

gatósagi titkár is itt van, aki szorítja az 

agóhajtást. Fertály lévén, déiutáu ís le-

het fizetni az adót. Jó lesz mindenkinek 

igyekezni, nehogy baj legyen. 

— Világítási ügy. A város fejlő-

dése és rendezése folytán a városi köz-

világítás fejlesztése elodazhatlan. A fej-

lesztés a most létesült Erzsébet-ér és az 

alsóréti újtelep világítására vonatkozik. 

A Hazai Villamossági r.*t. a tanács fel-

hívására a napokban terjesztette be a 

felállítandó lámpákra vonatkozó költ-

ségvetést, amely 44679 korona végösz-

szegben álJapitja meg a fejlesztés költ-

ségeit. A kérdés még természetesen a 

költségvetés benyújtásával befejezve 

nincsen, mert elvben a kérdésben a 

képviselőtestület fog dönteni. 

—— Holtest a parton. Száz+rermátiy~ 

nál ma reggel egv átlőtt fejű holttestet 

dobott partra az Olí-folyó. Megáliapi-

tertták, hogy a halott Fleischer János 

erdőkerülő. A csendőrség nyomozást in-

dított : öngyilkos lett-e Fleischer, vagy 

vadorzók gyiíkolták-e meg ? 

— Művészi előadások. Ha a 
szentesi ember szórakozni akar, 

nem tehet egyebet, m in t elmegy a 

Nagy Ferenc utcai Tudományos 

Mozgó-szinházba s megnézi azokat 

az igazan remek, művészies előa-

dásokat, amelyek nemcsak gyö-

nyörködtetnek , de tanítanak is. Ha 

csak a . legutóbbi előadásra gondo-

lunk is vissza, meg kell állapita-

nunk , hejgy a moz i elsőrangú kul-

túr in tézmény lenet, hogyha veze-

tése olyan kezekbe van leteve. m in t 

a szentesi t u dományos mozgó-szin-

házé. Nem idegizgató r émdrámáka t , 

lu*nem értékes tör ténelmi tárgyú 

és természeti képeket látunk fel-

vonu ln i szemeink előtt. A h umoros 

képek sem Ízléstelen o t rombák , ha-

nem kedélyes képek, . melyek meg-

nevettetik az embert . Minden elő-

adást nyugodtan lehet megmuta tn i 

a gyermekseregnek is, annak a lel-

kére sincsen rossz hatással. A mai 

e lőadás szépnek és érdékesnek Ígér-

kezik. 

— Ne vegyen Bécsből és Cseh-

országból behozott kész terfl ruhát mi-

vel ezek a legsilányabb anyagból gyári-

lag készülnek és rövid használat után 

teljesen hasznavehetetlenek. Rendeljen 

mérték után Hajó mi Nagy Lajosnal (Sar-

kadi-utca 1 sz.) ahol ugyan a legújabb 

divatú szóvetekből valamint állandóan 

használatos kék és fekete árukból a leg-

julányosabban szerezheti be szükséges 

ruházatát. 

— H ó v i h a r . Nagybányán ket 

nap óta valóságos hóv ihar dühöng . 

Az u í j uka t magas hóréteg borit]a 

és a l íozsá ly Hegység teljesen fe-

hér a hó tó l . Nagybánya vidékén a 

korai téi nagy károkat okoz, mert 

a termés nagy része, még nincs 

betakarítva. A korai télnek m á r 

meg van az első á ldozata is. Oláh-

H o m o r o d községben Tripa Péter 

napszámos éjjel egy á rokban meg-

fagyott. 

— Megszűnt állat betegség. Szel-

vény községben a járványos sertészvész 

megszűnt. 

— A cséplőgép áldozatai. F. hó 

8-án délelőtt Kósa Mihály a cséplőjét 

akarta Kunszentmártonban haza vezetni 

— útközbeu megállott, hogy azt meg-

olajozza, olajozás közben a gép moz-

gásban volt, és karját elkapta és azt ösz-

szezuzta. Kósát behozták a vármegyei 

közkorházba. Állapota életveszélyes. 

— Gabona-árak. Buza 2080. Rozs 

9-90, Tengeri 710, Zab 10 korona. 
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évesnél idősebb féj fiaka^ 

„SZENTESI LAP" >rusitásárar/-ftkili«m$F 

más munkára képtelenek, azok k^peT 

sek még ujságxrf árulni. Tehát az idős 

j elöregedett asszonyok és férfiak 'ijs je-

lentkezhetnek. Kereset Ü—4 és 5 korona. 

— A »Vasárnapi Újság« november 

\ 10-iki szamának pompás képei felölelik 

! a hét összes nevezetesebb aktualitásait, 

a balkáni háborút, a Műcsarnok kiálii* 

tását, Hubay Jenő jubileumát, a liábo« 

: ruha induló magyar vörös-keresztes hői-

I gyeket, a budapesti hajózható csatornát^ 

Liantey francia tábornok akudéxriikus-

| saga stb Szépirodalmi olvasmányok: 

Í Szende-Dárdav Olga regénye, Teleket 

Béla és Ambrus Balázs versei,' Üzebe-« 

nyei József novellája, Barrie angol re-

génye, Egyéb közlemények: a budapesti 

i református theoiogiai akadémia-uj épü-

lete, az orosz trónörökös arcképe és a 

l rendes heti rovatok. Irodalom és mű-

vészet, sakkjáták, stb. A »Vasárnapi Uj-

I ság« előfizetési ára negyedévre 5 ko-

roua, a »Világkróniká«-val együtt 0 ko-

| rona. Megrendelhető a »Vasarnapi Uj-

| ság« kiadóhivatalában (Budapest, IV. 

Egyetem-utca 4. szám.) Ugyanitt meg-

rendelhető a »Képes Néplap«, a legol-

I csóbb újság a magyar nép számára, fél-

' évre két korona 60 fillér. 

wam 

A fátyol lehull a háború sötét tit-

! kairól. Kezdik már világosan látni, hogy 

| miképpen érheUe ez a katasztrófa a tö-

rök hadsereget, ami az egész világot 

meglepte. Kiderül, hogy még soha ké-

születlenebb hadsereg modernül felsze-

reli ellenféllet szemben nem állt, mint 

a török, amely most pozdorjává zúza-

tott. Atuaré^ok. akik paizszsal és nyil 

' lal küzdöttek Afrikában az angolok tűz-

vonala ellen, összehasonlíthatatlan el-

lenfelek voitak ezekhez a szegény, sze-

rencsétlen katonákhoz képest, akiket 

most Törökország háborúba küldött. 

Ez a hadsereg teljesen védekezés-

képtelen volt, hiányzott mtnden kelléke, 

| ami a győzelemhez szükséges. Beszél-

tem sebesült tisztekkel, akik a harcvo-

nalból tértek vissza. Az ő leírásaik bor-

zalmasak. E helyütt ne essék szó a fe-

gyelmezetlenség példanélküli eseteiről 

amelyek Kirkilisszénél és Lüle-Burgasz-

nál jelentkeztek; annak daczára, hogy a 

török parancsnokok minden lehetőt fe-

lülmultak, ezek a derék és háborúhoz 

szokott katonák derekasan kitartottak 

volna továbbra is, — ha lehetséges lett 

volna. De a Csorlu melletti ütközetben 

kiderült, hogy egész hadosztályok 4« 

6ráu át egyetlen falat ennivalót sem 
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kap lak ; az a vidék teljesen puszta, sok 

mérföldnyire sem találni falul, kietlen 

ösvényeken át, sáros hegyi utakon, leír-

hatatlan fáradságok között meneteltek. 

És itt oem kaptak az emberek enni. 

Már a Kirk-Kilissze utáni második 

és harmadik napon kezdődött a szeren-

csétlenség. A kötelékek, melyeket az el-

lenség nem robbantott szét, feloldódtak. 

Az éhség borzalmasabban pusztított, 

mint az ellenség. A tiszteknek épp oly 

sorsuk volt, mint a legénységnek. Majd 

jöttek a második csata nagy fáradalmai 

s elképzelhető, hogy egy modern harc 

milyen követelményeket ró, még az 

acélos erejű legénységre is. Ez pedig 

félig az éhhalállal küzködött. Strandza 

mögött oly zászlóaljaknak kellett ütkö-

zetbe menniök, amelyeknek egyetlen 

patronjuk sem volt. Ugy elsöpörték őket, 

mint a legyeket, még mielőtt a vezé-

nyelt szuronytámadasra került volna a 

sor. 

A török hadseregnek nincs a szó 

modern értelmébe vett organizált trainje. 

A régebbi harcokban, ahol nem szere-

peltek akkora csapattestek, train nélkül 

is tudott magán segíteni a hadsereg, de 

manapság a háborúban a fősuly a trainen 

és az élelmezésen van, a gyors és ki-

merítő pótlás és a csapatok élelmezése 

fél siker. S ehhez já iu l tak az üres kész-

Jetraktárak. Igen, ha e kamarák részére 

megszavazott milliókat tényleg kiadták 

volna uj beszerzésekre! De ezek a mil-

liók nyomtalanul eltűntek. Nincsenek 

fegyverek, nincsenek egyenruhák, cipők, 

kötszerek. Minden katonának más a 

külseje. 

A török vezérkar nem is gondolt 

altalános mozgósításra. Elő voltak ké-

szülve egy kisebb, kétszázezer főből álló 

seregre, de nem akkorára, mint amek-

korát Törökországnak most talpra kel-

lett állítania. 

Ebhez járult a kiképzés hiánya. 

Egész osztályok voltak, amelyek egyál-

talában nem voltak kiképezve. Egyes 

tartalékosoknak ismétlőfegyvert adtak 

és azok megpróbálták elölről megtölteni. 

Igaz, egyes csapatok ugy harcoltak, mint 

az oroszlánok és Kirk-Kilisszénél Helmi 

ezredes hadosztálya bátorságával uj 

erőt öntött a csapatokba. De a gyáva-

sag mélyen elharapódzott a tisztikarban 

is. A Konstantinápályba érkező vona-

tokon találtak tiszteket, akik a harcvo-

ualból megszöktek s a török nők ré-

szére fentartott osztályokban voltak el-

dugva. A törökök teljesen le vannak 

verve, a vereség okát most a német 

reformoknak tulajdonítják, de elismerik 

azt is, kogy az ifjú törökök sokat vét-

keztek. Ezek sem viselkedtek valami 

bátran s nagyon sokan kaptak kedvet 

a külföldre való utazáshoz. Ahmed Hiza 

bey, a kamara volt elnöke például hir-

telen szükségét érezte, hogy magát Pá-

nsban operáltassa, de útlevél iránti ké-

relmét a városparancsnokság azzal a 

megjegyzéssel utasította vissza, hogy 

most a legjobb európai műtők idejön-

nek, tehát mindjárt itthon is operáltat-

hatná magát. 

Hogy a törökök mikép viselnek 

háborút, mutatja a Fethi—Bálend nevű 

régi cirkáló hajó esete, amelyet a sza-

lonikii öböl előtt egy görög torpedó 

hajó megsemmisített. 

AZ egyes körülményeket kellően 

kell méltatni. A szalonikií k ikötő egy 

hosszú öböl legbelsőbb végén fekszik, 

amelynek áthajózásához egy gőzösnek 

2—41/« órára van szüksége. Az öböl 

minakét oldalán Cap—Bunár-tól kezdve 

erődítvények vannak és a holdvilágos 

éjszakán senkisem latta a görög torpedó-

hajót az öbölbe bessuranni, a fényszó-

rók dacára el tudott surranni a kikö-

tőig, ahol a Letinesztett s azután ismét 

gyorsan elmenekült. Az elmerült hajó 

legénységének fele a szárazföldön tar-

tózkodott. 

Az utóbbi napokban több ezer se-

besült érkezett ide. Feltűnő a sok sú-

lyos sérülés a fejen és a felső testen, 

amelyek szuronyoktól eredtek. Az ösz-

szes rendelkezésre álló helyiségeket kór-

házakká alakították át, az összes lyceu-

mokat és iskolákat. Az európai asszo-

nyok és leányok számosan jelentkeztek 

betegápolásra. Ezzel azonban nem sze-

reztek elismerést és dicséretet a főnök-

asszonyoknál, akik ismételten kifejezték 

nebeztelésüket az európai asszonyok je-

lenléte miatt és kifogásolták, hogy ezek 

a gyaurak ápol ják a sebesülteket. Ezért 

kezd csökkeni az európaiak részvétele 

a sebesültek ápolásában. Az európai 

asszonyok már kocsiszámra való köt-

szereket varrtak és adtak át a vörös fél-

holdnak s ennek dacára a török nők, 

akik még varrni sem tudnak, visszauta-

sították az európaiak segítségét és be-

tegápolásnál. A sok menekültről is gon-

doskodnak az európaik. Az osztrák és 

magyar kolónia legutóbb ezerkétszáz ki-

logramm kenyeret osztotiak szét közöt-

tük. Nyugtalanító hírek érkeznek a víz-

vezetékről. Attól tartanak, hogy a bol-

gárok a Dereosi tónál, ahonnan Kons-

tant inápolyba a vizet szolgáltatják, a 

vezetéket el fogják tenni és ilyen gaz-

tettre inkább azok az elemek képesek, 

amelyek szívesen húznak hasznot az 

ilyen szerencsétlenségből. Hála a nagy-

követek közbenlépésének, az utcákat 

némilegtisztogatják, mert a hadvezetőség 

ugyants még a fuvarozó lovakat is fel-

akarta használni. Sőt a tűzoltó-lovakat 

is ez a veszély fenyegette, de a nagy-

követek idejekorán meg tudták akadá-

lyozni. A tűzoltóság nélkül Konstantiná-

poly nyolc nap alatt rohalmas lenne s 

ha a szemét eltakarítását megszüntetnék, 

csakhamar kitörne a kolera. 

Anyakönyvi kivonat 
— 1912 okt. 27-től nov. 3-ig. — 

Születtek : Tóth László, Miklós Esz. 

ter, Német János, Sebesi Imre, Kecse 

Nagy Eszter, Szabó halvaszületett fiu 

Kardos Lidia, Dósai Molnár Margit, T0< 

kácsli László, Mókos Anna, Batik Zsu-

zsánna Pataki András, Tóth Margit, 

Dancsó Ferenc, Almási Bálint, Gilicze 

Ilona, Bakai János, Kormos Terézia 

Csepregi Lajos. 

Eljegyzés : Kanász Nagy Imre, Dal-

los Szilágyi Piroskr, Csúcs András Al-

mási Rozál ia, Varga Antal Tébis Ilona, 

Veres István Balog Lidia. 

Házasságotkötöttek : Jakoby Dezső 

Lővy Júl ia, Farkas Mihály Musa Eszter, 

Török László Tóth Magdolna, Vass Sán-

dor Katona Jul iánná. 

Elhaltak : Fazekas Lajos 67 év, Kul-

csár József 84 év, őze Imre, 79 év, Mol-

nár Ju l iánná 10 év, Lakos Eszter 17 év 

Imsperger József 70 év, Snlcz Mihály 

56 év, Kocán Anna 27 év, Kovács Má-

ria 81 év, Mezei Ferenc 80 év. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

1139jk. ú. 1912. sz. 

Hirdetmény« 
Felhívom a járásom területén tar-

tózkodó s népfelkelői szolgálatra már 

nem kötelezett orvosokat, hogy ameny-

nyiben mozgósítás esetén katonai egész-

ségügyi intézetekbeu szolgálatot teljesi-

siteni haj landók, hivatalomnál f. évi 

november hó 22 napjáig ebbeli szándé-

kukat személyesen jelentsék be, s a kö-

telező nyilatkozatot írják alá. 

Szentesen 1911. éyi nov. hó 9. 

BUGYI ANTAL, főjegyző, h. polgárin 

Uj ezukrásztfa! 
Aiólirott tisztelettel értesítem a 
melyen tisztelt közönséget, hogy 

cukrászdámai 
a rom. kath iskola újonnan épült 
helyisegében a mai kor igényeinek 
teljesen megfelelően berendeztem. 

A mai naptól lakodalmi vagy más egyéb 
alkalmakra tészták, minden néven nevazendo 
sütemények i s különböző fajta torták a leg-

olcsóbb árban megrendülhetik. 

A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

teljes tisztelettel: 

S x e m i i i i P á l . 

ezukrász. 




