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Hz esztendő elején. 
Végre . . . Hányan sóhajtanak 

igy fel 1914. hajnalán: Végre vala-
hára leráztuk a nyakunkról a min-
denféle nyomorúsággal, bajjal, ve-
szedelmekkel megrakott 1913. esz 
tendőt. Végre elérkezett a várva-
várt újév napja, amelyen — mint 
már annyi sokszor, — újra lángra 
gyulladhat a fantázia s megrajzol-
hatja mindenki részére a napfényes, 
szebb jövőt. A reménység hamvadó 
parazsa is újra éledhet, szárnyra-
kelhet az elcsüggedt hit is, hiszen 
ha az első nap nem is hoz uj esz-
tendőben semmi örömet, az esz-
tendő oly hosszú, hogy mire vé-
gére érünk, vágyainknak legalább 
egyike másika beteljesülhet. 

Legjobb is az uj esztendőt nem 
lehorgasztott fővel, hanem inkább 
reménységsugallta vidámsággal kö-
szönteni. Jobb bízni, mint elcsüg-
gedni, hiszen a csüggedés szokta 
leginkább lenyirbálni a tetterő, az 
akarat szárnyait. A reménység, a 
bizakodás ellenkezőleg nagvranö-
veszti a szárnyakat s erői kölcsö 
nöz a szárnyakat mozgató izmokba. 
Nem szabad tehát az uj esztendőt 
megtörten fogadni, szomorúságtól 
lesújtva, hanem vidáman, lelkese-
déssel és a hajdaninál nagyobb 
munkakedvvel, mert hisz azt tud-
hatja mindenki, hogy a jobb jövő 
alapjait csak az erős akarat és a 
kitartó munka rakhatja le. 

Evoe I . . . lelkesen köszöntünk 
tehát Uj esztendő! Ugy fogadunk, 
mint egy diadalmas vitéz hadve-
zért, aki kemény tusában legyőzte 
a régi esztendőt, a rosszat. Szívből 
köszöntünk itt a körünkben, légy 
szívesen fogadott vendégünk. Hi-
szen a sziveslátás 'bizonyos mérté-
kig kötelez, másként érzi magát az 
a vendég, amelyet szomorkodó ar 
pok fogadnak, mint az, akire min 
denünnen vidámság mosolyog, aki-
nek útjait a lelkesedés, a rokonér-
zés napsugarai világítják be. 

Nincs ugyan semmi olyan biz-
tató jel sem a társadalmi, sem pe 
dig a gazdasági életben, amely azt 
mutatná, hogy hamarosan gyöke-
res változásokra lehetnénk elké-
szülve. De hát vájjon baj e ez ? 
Hiszen az életet, az eseményeket 
mi csináljuk, mi emberek, akik leg-
többször azzal sem szoktunk tö 
ródni: mit hoz a holnapi nap, akik 
nem törődünk azzal, hogy az ese-
mények logikája szerint A-ri csak-

I 
ugyan B következik-e, pedig tisztán 
rajtunk áll, hogy az események 
folyását semmi logikátlanság ne 
zavarja. 

Mi emberek állítunk magunk 
részére bálványokat, mi választjuk 
a magunk vezéreit, mi nevezünk 
ki egyeseket félisteneknek, hát váj-
jon hogyha azt látjuk, hogy a polcra 
állitott bálványaink éppen olyan 
tehetetlenek, mint a Fidzsi szigetek 
lakóié, ha azt látjuk, hogy egyik-
másik vezér teljesen járatlan a hadi-
tudományokban, ha azt látjuk, hogy 
az úgynevezett félistenek belül nem 
nem kvalitással, hanem korpával 
vannak megtöltve, akkor mi állja 
az útját annak, hogy uj emburek 
jöjjenek a helyükre? Minden csak 
a magunk akaratán múlik. Ámde 
sajnos egy nemzetnek, egy ország-
nak az akarata csak akkor érvé-
nyesülhet, ha megtanuljuk azt lö-
möriteni. 

összetartásra, az emberi akara-
tok között való különbség elenyész-
tésére s a különböző akaratok 
egyesítésére van nekünk szükségünk 
s akkor nem kell félnünk a jövő-
től. Hiszen a közélet legszebb pél-
dáit mutatja annak, milyen könnyű 
a legtöbbször különbözőnek vélt 
akaratok egyesítése. A közéletben 
látjuk akárhányszor, hogy az olaj 
testvéri barátságot köt a vízzel. A 
gőgösnek hitt arisztokrata egyesíti 
akaratát a koldus proletárral és igy 
tovább. És a két különböző akarat 
egy közös cél szolgálatába állítva 
mily hatalmas eredményeket tud 
elérni. A közős cél itt van mind-
nyájunk részére: a nemzet gazda-
sági és erkölcsi boldogulása. Ennek 
érdekében tömörítse mindenki aka-
ratát és tehetségét s e tömörítő 
munka keretén belül kielégítést 
nyerhet minden jogos egyéni ér-
dek is. 

Lássunk tehát a munkához vi-
dáman, lelkesedéssel, az uj esz-
tendő napja ne találjon ez ország-
ban csüggedt, fáradt, reménvl vesz-
tett embereket, ha ez igy lesz, miénk 
a jövő. 

AZ ORSÓ. 
Esztendők peregnek le lázasan, siet-

ve, gyors irammal a végtelen idők or-

sóórsiásán. Pereg az orsó, pereg szün-

telenül s rettentő kattogása elvész az 

ádáz tülekedésben, a morajló zsivaj-

ban . . . az életküzdelem elszánt harcai-

ban. . . Pereg az orsó, pereg szüntelenül 

-- alkotást, rombolást hagyva maga 

után. 

Nem kér számon, nem szitkolózik, 

nem büntet, nem jutalmaz... Pereg.. . 

pereg nyugodtan. Biztos útjában mi sem 

zavarhatja ; nincs hatalom, mely irányt, 

határt szabjon száguldásában. 

Nem akadályoz senkit és nem se-

git elő senkit s mégis mégis tőle függ 

minden, mert Istennek, Reménynek, 

Szeretetnek, Bűnnek, Erénynek, Igazság -

ságnak nevezhetjük egyaránt. 

Ő az Isten, kit magyarázni haszta-

lan óhajt véges elménk, mert merész 

munkánkban roncs maradna kutató 

agyunk. S ha feltámad az nagyban az 

örök-kételkedés sétáni gondolata . . . szi-

vünk, lelkünk hozzá vissza-vissza tér s 

gyarlóságunk teljes tudatában alázattal 

hajol meg büszke fejünk, csodálván tit-

kait. 

Ő a Kemény, mely uj csatákba h í v j a 
a csüggedőt, kinek karjai erőtlenül ha-

nyatlottak alá, — agyonfáradvan a min-

dennapi kenyérszerzés keserves niunka-

jában. Ő a Biztatás, mely uj fáradságba 

sarkalja a fóldi porhüvelyt s csalóka 

fényt boritva — kaprázatba ejti az em 

beri szemet, mely hasztalan lesi a Déli-

bábot . . . hűlt helyét találja csupán. 

(3 a Szeretet, mely végtelen ember-

séget csöppögtet vérző szivünkbe — ro-

konszenvet kelt lelkünkbe embertársaink 

iránt. Az ő szelleme vezet, ha a jajgató 

ember vészkiáltásait meghalljuk és sie-

tünk gyors segitséget nyújtani bajba ju-

tott felünknek. Az ő szelleme vezet, ba 

a sinylődő embertársunk tátongó, nyitott 

sebére balzsamot irt teszünk. Az ő szel-

lemének munkája, ha kicsiny, vagy nagy 

keresetünkből, vagy apáinktól reánk 

hagyott anyagi jóból részt juttatunk az 

útszéli koldusnak. 

Ő az Erény, mely nemesit s min-

denre tanit, mi szép s nemes. Irányt s 

megóv a Bün posványaitól. ó az erény, 

mely fönséges érzésben magasztositja a 

keblet s büszke, de nemes fölényt bizto-

sit. Ő az Erény, mely a legszebb igét 

irja lenge zászlajára. Szeresd felebará-

todat, mint önmagadat. Az ő keze acé-

lozza akaratunkat, ha jellemünk gyenge 

oszlopait döngeti a Bűn, irtózatos üté-

seket mérvén hatalmas kalapácsával. 

Ő az Igazság, melynek útjait kifür-

készhetetlenek s csaK halvány fényt de-

rítenek a lelkiismeretnek. Ö vezet a Sza-

badsag, Egyenlőség, Testvériség talán 

soha véget nem érő harcaiban. 

Pereg az orsó, pereg szünetlenül, 

alkotást, rombolást hagyva maga után . . . 
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Merénylet a magyar 
bortermelés ellen. 

Elindulának pedig 1913 december 
havában a nógrádmegyei korcsmárosok 
illusztris képviselő Sztranyovszky Sán-
dor országgyűlési képviselő vezetése 
alatt a löldmivelésügyi miniszter kegyes 
szine elé, akitől is alázattal kérték, hogy 
az olasz borvámot legalább 1914 esz-
tendőre függessze fel. 

Ha középkorbeli krónikás lennék, 
bizonyosan igy kezdeném annak a furcsa 
deputációzásnak a történetét, amely a 
közelmúltban méltán felidézte a magyar 
szőlősgazdák haragját, sőt megbotrán-
kozását. Mert valóban a legnagyobb ha-
ragra, a legnagyobb megbotránkozásra 
méltó, ha akad az Urnák 1913-ik esz 
tendejében olyan magyar ember, aki 
nyiltan merje kérni az olasz bor be-
hozatalának a megengedését. Hát elfe-
ledkezett volna már valaki Magyaror-
szágon arról, hogy milyen átkos kerék-
kötője volt a magyar bortermelés fej-
lődésének a szabadon beözönlő olasz 
bor? Hát elfeledkezett volna már valaki 
arról, hogy a magyar borpancsolók akik 
évtizedekre tönkretették a magyar bor 
becsületes jó hirnevét, boszorkánykony-
hájuk leghasználatosabb vegyiszerének 
tartották az olcsó olasz bort? 

Ugy látszik Nógrádvármegyének 
jutott az a kétes hirü dicsőség Nógrád 
vármegye korcsmárosai felejtették el 
legelőbb azt, hogy az olasz bor beözön-
lése mennyire kárára volt az országnak, 
Nógrádmegye korcsmárosai ültek fel 
legelőször is az önérdek girhes paripá-

t'ára, amelyen dicsőségesen belovagolta» 
>est városában s bemutatták magukat 

telies lelki meztelenségükben. A nóg-
rádmegyei korcsmárosoknak ugylátszik t 

tehát teljesen mindegy az, ha a köröt-
tük élő gazdák, akiknek köszönhetik 
egzisztenciájukat, jólétükét, sorba pusz-
tulnak. Nekik teljesen mindegy nálunk 
a fődolog az, hogy olcsó borhoz jussa-
nak és azt drágán mérjék. Ezért kell 
nekik az olasz borvám felfüggesztése 
vagy eltörlése, ezért vállalkoztak ők a 
deputációzás gyászos szerepére, még 
jószerencse, hogy a földmivelésügyi 
miniszter a magyar mezőgazdasági ér-
dekek legfőbb őre, egész kurtán érté-
sükre adta, hogy ilyen kérelem teljesít-
hetetlen. 

A földmivelésügyi miniszter azon-
ban nézetünk szerint túlságosan udva-
rias volt. Az ilyen kérelemre egyszerűen 
ajtót kell mutatni vagy legalább is go-
rombán meg kell magyarázni, hogy 
10—15, vagy mondjuk 100—200 korcs-
máros kedvéért nem szabad kockára 
tenni százezrek egzisztenciáját. Érthe-
tetlen előttünk az is, hogy akadt ma-
gyar országgyűlési képviselő, aki e kül-
döttségnek a földmivelésügyi miniszter 
elé vezetésére vállalkozott. Ennek a do-
lognak aligha van más egyéb magyará-
zata, minthogy Nógrádmegyében és ugy-
látszik igen sokhelyütt e szomorú 
országban nem a nép választ képvise-
lőt, hanem a korcsma és a korcsmá-
rosok. Ezt a dolgot természetesen a 
képviselőknek respektálni kell. 

E sorok Írójának némi kis része 
volt az olasz borvám elleni küzdelem-
ben és bizonyos mértékig hozzájárult 
ahhoz is, hogy az olasz borral űzött 
visszaélések felderittessenek. A nógrádi 
deputáció felidézi emlékezetünkben a 
szőlősgazdák akkori megfeszített küz-
delmét, felidézi azt a véghetetlen elke-
seredést, amely eltöltötte a magyar sző-
lősgazdák lelkét, akik nap-nap után lát-
ták, hogy az olasz bor versenye miatt 
minden fáradozásuk hiábavaló, minden 
munkájuk meddő. Sok helyült ez az 
elkeseredés oly mértékben tör ki, hogy 
a gazda képes volt kiirtani a becses 

szőlőtőkét, mintsem hogy évről-évre 
ráfizessen annak a müvelésére. Csakis 
az olasz bor beözönlésének megakadá-
lyozása után kezdett a magyar szőlő-
művelés, amelynek száz és száz más 
egyéb ellensége volt és van ma is, — 
némileg fellendülni. Ennek az elkesere-
désnek újra fellángolnia, amikor a nóg-
rádi korcsmárosok szerepléséről vagy 
más hasonló dologról nvernek értesü-
lést. Hiszen a magyar bortermelésnek 
ma is ezer és ezer baja van. Ha erre 
rászakad még egy uj olasz borözön, 
akkor nincs más segítség, mint kívag-
dosni azokat a tőkéket s 'üzre hajítani, 
amelyek a magyar mezőgazdasági ter-
mékeknek egyik legbecsesebbét szol-
gáltatják. 

A szőlősgazdáknak, azok társadalmi 
szervezeteinek, a vármegyei gazdasági 
egyesületeknek kell teljes erővel felzu-
dulniok, hogy hasonló ((olognak még 
csnk a kísérlete se következzék be többé 
soha, A nógrádmegyei tiszteletremélló 
deputációnak pedig ajánljuk azt, hogy 
ha annyira szellemesek az olasz borba, 
vonuljanak ki mindenestől olasz honkék 
ege alá — nekik ugyanis mindegy — 
és szürcsöljék ott vagy mérjék az olasz 
nektárt az emberi kor legvégső hatá-
ráig. 

HÍREK 
Szentes, 1914. január hó 4. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 

Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

— A vármegye kérelme. Csongrádvárme-
gyének bérlete van Szentes várostól, 
ahol a vármegye subát termelt, de az 
idei magas vízállás miatt jóformán semmi 
sem termett. így most a vármegye ké-
relemmel fordult Szentes városahoz, hogy 
az évi 1000 korona bérösszeget engedje 
el. A kérés felett a legközelebbi köz-
gyűlésen lesz hivatva dönteni. 

— Felolvasás. A református körben 
ma d. u. 4 órakor felolvasnak: Futó 
Zoltán esperes és Molnár Sándorné ta-
nítónő, szaval : Fábián Tóth Irén urle-
ány. — A felsőpárton felolvas: Böször-
ményi Jenő lelkész. 

— A hus kezelése. A belügyminiszter 
arról értesilette a földmivelési minisz-
tert, hogy a hus kezelése országszerte 
sok kívánni valót hagy hátra. Sok he-
lyen a vágóhidak tisztátalanok s büdö-
sek még az ujak is. A mészárosok és 
metszők a vágásnál használt ruhaneműi-
ket is a vágóhelyiségekben hagyják. A 
béltisztitók a vágóhelyiségekben végzik 
munkájukat, amikor még a hus is ott 
lóg a többnyire tisztátalan fogasokon. A 
hus megtörlésére szennyes ruhát, elszál-
lításra pedig olyan járműveket használ-
nak, amelyeken a hús még jobban be-
szennyeződik. A mészárszékek falait vér-
vörös festékkel mázolják be, hogy a vér 
s a piszok ne legyen azokon könnyen 
látható. A jégszekrényekben mindenfélét 
beleraknak. A kimért hust ócska újságba 
vagy piszkos, már másra is használt pa-
pirosba csomagolják. — Szinle végleg 
elmegy az ember kedve a husevéstől, 
amikor ezeket a hivatalosan megálla-
pított, egyik miniszter által a másikká' 
közölt adatokat olvassa. No de majd 
máskép lesz ezután. A belügyminiszter 
átirata alapján a földmivélésügyi minisz-
ter a hús kezelése tárgyában szigorú 
•hangú körrendeletet adott ki. A rendelet 
szerint a mészárosok, hentesek és min-
dazok, akik a vágásnál, a hús feldolgo-
zásánál és kimérésnél foglalatoskodnak, 
világos színű, könnyen mosható zub-
bonyt és kölényt tartoznak viselni. A 
melszők világos, könnyen mosható hosz-
szu kabátot is ölthetnek. A ruházatnak 

n7 a része, amely a hússal feldolgozás 
¿j szállítás alatt érintkezhetik, világos, 
könnyen i.iosható, tiszta lepellel borí-
tandó le. A levágott állatok húsa cjak 
tiszta járműveken hasznaiható. A jármű 
horgannyal vagy tiszta íehér lepellel bé-
lelendő ki. A felrakott hust gondosan be 
kell takarni, a takaró alól semmi része 
ki nem érhet. A letakart hus még víz-, 
hatlan ponyvaval is befedendő. A hus 
elhelyezésére szolgáló edények, kosarak, 
ponyvák, takarók mindig tisztán tartan-
dók. A vágóhelyiségekben a megtisztított 
vágóeszközökön kívül más tárgyakat, 
különösen beszennyezett ruhadarabokat 
tartcni tilos. A vágásnál csak tiszta ruha-
darabok használhatók. Vágóhidak, mé-
szárszékek, hentesüzletek és húsfeldol-
gozó helyiségek falai csak világosra fest-
hetők. A kimért hust csakis tiszta, hasz-
nálalalan papirosba szabad csomagolni. 
A jégszekrényekben nem lehet más, csak 
a kimérésre szánt húskészlet. Mindebből 
nyilvánvalóan kitűnik, hogy uj intézke-
dés történt és pedig igen helyes, de 
azért is kétségtelen, hogy minden a ré-
giben marad, mert hiszen nálunk a ren-
deleteket nem azért adják ki, hogy meg 
is tartassák. 

— Szökés. Egy világra szóló szenzá-
ciós darabot ad ma le a Tudományos 
Mozgószinház, melyről az összes lapok 
hasabjain a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott meg minden sa|tó. — A da-
rab cime: „Szökés a felhőkön át" tár-
sadalmi dráma 3 felvonásban, melyben 
a főszerepet: Waldeniar Psylander és 
Ebba Thomsen fogja játszani. — Ezen-
kívül több természetes és humoros kép 
lesz bemutatva. Az óriási költségen be-
szerzett darabot az igazgatóság csak a 
rendes helyárakkal fogja leadni. Elő 
adás kezdete 4, 6 és este fél 9 órakor 
lesz. 

— A gőzgépkezelök és kazán lűNk legköze-

lebbi képesítő vizsgái Szegeden, január 

hó 11 -ik napján d. e. 9 órakor a 

szegedi felső ipariskolában fognak meg-

tartatni. A vizsgálati kérvények kellően 

felszerelve a m. kir. kerületi iparfelü-

gyelőséghez Földvári-utca 4. szám be-

küldendők. 

— Téli vásár Szentesen az idei téli 
országos vásár f. hó 3 1 én szombaton 
kezdődik. 

— A közlegény szerelmi drámája. Toroczki 
Péter 21 éves fehértemplomi tüzérköz-
legény a karácsonyi ünnepekre látoga-
tóba jött sógorához, Oravesz Jánoshoz, 
aki a gyárvárosi Távirda-ulczában lakik. 
Szabadsága tegnap járt le és ez alka-
lomból régi ideáljával, Mérges Liüia 16 
éves cselédleánnyal bucsuvacsorát ren-
deztek a katona sógoranak lakásán. Este 
11 órakor a két szerelmes magára hagyta 
a vacsorázókat és elrejtőztek a házban. 
Kis idő múlva két lövés hangjára leltek 
figyelmesek a házbeliek. Rosszat sejtve, 
a szerelmesek keresésére indultak és 
meg is találták őket a ház egy félreeső 
helyén. Mindketten vértócsában feküd-
tek. A rögtön segítségül hivott mentők 
a leányt a közkórházba, az öngyilkos 
katonát pedig a helyőrségi kórházba 
szállították. A vizsgálat megállapította, 
hogy a katona előbb a leányt sebesí-
tette mag fegyverével, azután pedig a 
saját szájába lőtt. A katona állapota 
súlyos, a leány sebesülése könnyebb ter-
mészetű 

— A dezentor. Banyári Lajos 3 . hon-
védhuszárezredbeli közlegény méfl no-
vember 25-én megszökött a szegedi hu-
szárlaktanyaból. Előbb már két izben 
elhagyta a katonaságot, de mind a két-
szer elfog'ák. December 24-én telt volna 
ki szolgala'i ideje, áin ezt az egy hó-
napot sem birta már ki. Harmadszor is 
megszökött. Őrmesterének levet irt, 
amelyben közli, hogy a Tiszába öli ma-
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gát. Valószínűnek tartják, hogy csak 
megtévesztésül emlegette az öngyilkos-
ságot és hogy a Balkánra szűkölt. 

— Ujabb rablótámadás Szabadkán. M e g i n t 
történt rablómerénylet S/abudkáu. Pén-
teken este a Skenderovics és Vukovics 
cég főtéri divatáru üzletébe, amikor a 
személyzet már eltávozott és cs.ik az 
egyik cégfőnök, Skenderovics Lajos ma-
radt a boltban, berontott három fölfegy-
verzett ember. A rablók rávetették ma-
gukat a pénztárban a bevételt számoló 
Skenderovicsra, fejbeverték, megszúr-
ták és az előtte levő pénzt, körülbelül 
kétezerötszáz koronát, elvitték. Az egész 
rablómerénylet alig pár pillanat alatt 
folyt le, ugy hogy a közvetlenül az üz-
lett előtt álló rendőrőrszem sem veit 
észre semmit. A mikor Skenderovics 
néhány perc múlva visszanyerte öntu-
datát, hiába kiabált, mert a rablókat 
már seholsem találták. A megsérült ke-
reskedő sebét egy orvos bekötözte. A 
rendőrség nagy apparátussal nyomozza 
a tetteseket. 

— A szép asszony bolondja. Vaskóhn, a 
bihari oláhság fővárosabnn, izgalmas 
eset történt. Egy Popovics Juliska nevü 
gyönyörű elvált asszony után hónapok 
óta bomlik a városka fiatalsága. Egész 
sereg udvarló rajzolta kürül a menyecskét 
aki azonban hidegen távol tartotta ma-
gától a lovagjait. Leghevesebbe:! Steiner 
Viktor gazdag malomtulajdonos csapta 
neki a szelet, aki szenvedélyesen bele-
szeretett a szép asszonyba. Egyetlen ko-
moly vetélytarsa volt: Suka Sándor ren-
dőr, akit Steiner mindenáron ki akart 
ütni a nyeregből s mert sem a szép szó, 
sem az Ígéret, sem a fenyegetés nem 
használt, elhatározta, hogy a veszedelmes 
konkurrenst elteszi láb alól. Hétfőn több 
levelet irt a rendőr ismerőseinek, aki-
ket felszólított, hogy ne mutatkozzanak 
Sukla társaságában, nem szeretné ha kárt 
tenne bennük, mert a rendőrt ahol éri, 
l e f o g j a l ő n i , Kütömben pedig — 
Irta levelében — figyelmeztessék azt a 
p a r a s z t o t , hogy gyónjon meg 
mert tisztán akarja a másvilágra küldeni. 
Steiner exaltált ember, szerelme egyéb-
ként is örökös izgalomban tartotta, nem 
sokat hederítettek a figyelmeztetésére. 
A szerencsétlen ember pedig kedden 
este csakugyan lesbe állt. A templom 
előtt szembejött vele Király György já-
rási számvevő. A sötétségben nem is-
merte föl és rálőtt, de a golyó nem ta-
lalt. Akkor elmenekült s nemsokára egy 
sikátorban szembetalálkozott a csendőr-
őrmesterrel. Lövésre emelte revolverét, 
de az őrmester leütötte a kezét. Steiner 
futásnak eredt s a csendőr üldözte egy 
darabig, míg el nem vesztette szeme 
elől. Az izgatott ember a községhaza 
felé szaladt, ahonnan épen akkor jött 
ki Sukla rendőr Vulkán bmil jegyzőse-
géddel, Steii.er elibük ugrott és kétszer 
vetélytársára lőtt, de a golyók célt lé-
vesztettek. A merénylőt félórai hajsza 
után elfogták és r csendőrség letar-
tóztatta, 

— A »Szentesi Iparos Kör« vezetősége 

hivatásainak teljes magaslatán ált ak-

kor, midőn a jól sikerült Szilveszter esti 

mulatságukról az Elnök vezetése mellett 

egy 6 tagból álló küldöttség utján tette 

tiszteletét, akét rokon egyesület Szilvesz-

ter esti ünnepélyén — illetve a kereske-

dők egylete és az iparos ifjaknál. Mindkét 

egyesületnél igen szívélyes fogadtatásba 

volt részök az ily látogatások igen al-

kalmasak lesznek arra, hogy a társa-

dalmi érintkezést még bensőbbé tegyék 

egymás között, mellyel az iparos és ke-

reskedő társadalmi osztály csak nyerni 

fog. 

— Urán ia . Az Uránia Társaság »E 
jelben győzni fogsz« cimű 2000 méteres 
5 felvonásos klaszikus filmtragédiája 
ránt a közönség körében oly nagy ér-

deklődés mutatkozik, hogy a vezetőség 
este 8 óiakor megismétli ezen gyönyö-
rűen káprázatos darabot, hogy mindenki 
megszemlélhesse a római császár >k 
idejéből nieritett tárgyú előadást. Az 
előadások ma délután 4, és e^te 8 óra-
kor tartanak a színházteremben ; :» dél-
utáni jegyek az esti előadádásra érvény-
telenek. Az előadást vig mozgók köve-
tik. Jegyek ugy a délutáni mint a/, esti 
előadásra Banyai J. utóda üzletében vált-
hatók előre. 

Ne mulassza el a betáblázott tar-
tozásainak bejelentését, mert igy is sok 
az adó, és ha január végéig bejelentjük 
jelentékeny összeget leírnak belőle. Be-
jelenteni az adóügyi tanácsnok hiva-
talában lehet. Szükséges a bejelenléshez 
a telekkönyvi betáblázó végzés és a 
törlesztési könvvecske. Okvetlen beje-
lentsük és pedig a hónap elején, mert 
később sokan lesznek és órák hosszáig 
is várakozni kell. 

— A »Vasárnapi Újság« január 3-ikí 
száma két új regény közlését kezdi meg. 
Az egyiket Színi Gyula irta, a másikat 
Lagerlöf Zelma, a világhírű irónő s mind ( 

a kettő érdekfeszítő pompás olvasmány. 
A képek az Operaház újdonságát, a Mű-
csarnok szobrait, a szerajevói bosnyák 
múzeumot (Szakolay Kornél cikkével), 
a balatoni villamoskábel lakását, a 
fiakkeresek tüntető felvonulását mutat-
tak be Az újévet Márton Ferencz és 
Pólya Tibor képei s egy művészi fény-
kép köszöntik. Rendkívül érdekes fa-
csimile sorozat mutatja be az 1849-iki 
aradi foglyok névaláírásait. A regénye-
ken kivül Szemere Gyórgy és Sebők 
Zsigmond novellái, Juhász Gyula és Far-
kas Imre versei adnak érdekes olvasni 
valót. Egyéb közlemények: a képeket 
magyarázó cikkek s a rendes heti ro-
vatok. Irodaim és művészet, sakkjáték, 
stb. — A »Vasárnapi Újság« előfizetési 
ára negyedévre öt korona, a »Világkró-
niká«-val együtt hat korona. Megren-
delhető a »vasárnapi Újság« kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. 
sz.) Ugyanitt megrendelhető a »Képes 
Néplap*, a legolcsóbb újság a magyar 
nép számára, félévre két korona í0 
fillér. 

— Kí akar tartós és csinos cipót. Alulírott 
tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, 
hogy Rákóci-lér 1. szám Tar-féle ház-
ban uri, női és ortopard cipész műhelyt 
nyitottam. Készítményemet, nietyek ízlés 
csinoság és tartósság tekintetében első 
helyen állanak, (miről már első rende-
lésnél meggyőződés szerezhető) ajánlom 
a t. közönség figyelmében. Orthopáo ké-
készitményeimre külön felhívom a figyel: 
mét a szenvedőknek és a m. t. orvos 
uraknak. Midőn még a m. t. megrende-
lőket szolid munka és pontos kiszolgá-
lásról biztosítom. Kívánatra házhoz is 
bárhová kimegyek Tisztelettel kérek 

Pártfogást és számos megrendelést • 
üsti Molnár Antal uri, női és orthopád 

cipészmester. 

Gránicz Aranka, Tarján József Trencsik 
Mária, Kocsis Antal Molnár Viktória, 
Molnár János Molnár Lidia, Serki Imre, 
Czuczi Anna, Vass János Vanka Julián-
ná, Sándor Ferenc Gál Mária, Fehér Jó-
zsef Léha Rozália, Flórián Imre Bokor 
Sára, Ugrii Inne Székely Mária, Nóbik 
István Molnár Juliánná, Hoffer József 
Kratzei Mária. 

Elhaltak : Staiumer György 54 éves 
Gombos Mária 2 éves, Puskás Varga 
Mihály 71 éves, Panyik Tóth János 70 
éves, Hajós György 83 éves, Szabó Ju-
liánná 25 éves, Bálint Rozália 51 éves, 
Sarkadi Erzsébet 9 napos, Pintér Bálint 
43 éves, Szürszabó Nagy István 42 éves, 
Kürti Erzsébet 47 éves, Bugyi Béla 27 
éves, Kasik Terézia 14 napos, Péter 
Mária 52 éves, Farsang József 64 éves 
Kiss Ferencz 76 éves. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
1440-kü. 1913. sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom a hadsereg és a honvéd-

ség nem tényleges állományú legény-
ségét, — valamint a népfelkelői szolgá-
latra kötelezett és még sor alá nem ke-
rült ifjakat, hogy a városból történt el-
távozásukat, épp úgy a város bel- és 
külterületi lakásuk változtatását a városi 
katonaügyvezetőnél 8 nap alatt annyi-
val is inkább jelentsék be, mert külön-
ben mindazokat, akik ezen hirdetmény-
ben foglaltaknak pontosan eleget nem 
tesznek, a jövőben a legszigorúbban 
megbüntetem. 

Szentes, 1913. december hó 15. 

Bugyi Antal, polgármester h. 

b: • • • • 
: : • • 
• • 

Felhívás 

• • • • • • • • 
: : • • • • q 
• • • • • • • • 

• • 

Anyakönyvi kivonat. 
1913 dec. 28-1914 jan. 4 ig. 

Születtek : László Viktória, Kovács 
Eszter, Szécsényi Eszter, Kovács Teré-
zia, Justin István, Tomcsányi Eszter, Béni 
Pál, Nemes Imre, Búziás Lajos, Molnár 
István, K ttai Erzsébet, Paksi Sándor, Ba-
log Gizella Félegyházi Török Margit. 

Eljegyzés: Szűcs Sándor Bujdosó 
Mária. Koíev Drimitrov Radi Molnár Te-
rézia, Vendlocski Ferencz Sándor Er-
zsébet, Antal I^nácz 1 iti Mária, Rácz 
János Kovács Etelka, Szamosközi János 
Szijjártó Szabó Juliánná, Dobsa Sándor 
Váczi Zsuzsánna, Dávid László István 
Sebők Mária, Korcsmáros Sándor Petrik 
Anna. 

Házasságot kötöttek: Török Béni-
ámin Barakonyi Eszter, Lengyel Péter 

hetibetét 
jegyzésre! 

A Szentesi Takarékpénztár 
Igazgatósága értesiti a n. é. kö-
zönséget, hogy folyó évi o o • 

5 

november hó 1-től 5 • 

1 korona 
heti befizetés mellett ujabb 5 éves 
betétcsoportot alakit. 

Heti betétkönyvecskék az in-
tézet üzleti helyiségében a hiva-
talos órák alatt bármikor je-
gyezhetők. 

Szentesen, 1913. okt. 9-én. 

fl Szentesi Takarékpénztár 
Igazgatósága. 

• 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kerti 
berendezések, gyermékágyak, gyermek-
— : kocsi, nczél : — : 

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

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készitó 

A R A D O N . 
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TUDOMÁNYOS MOZGÚSZINHÁ 7 I | 
» m I f^flí Ferencz-utca 3 . s z á m , \ m m m t t 

KOLL 

Vasárnap, 1914. Január hé 4 - é n 
délután fél 4 , 6 és e s t i fél 9 
érakor a következő képeket 

mutatja b e : f " i 
m 

Szökés a felhőkön át. 
Társadalmi dráma 3 felv.Főszereplők: 

— Waldemar Psylander és Ebba Thcmsen. — 

| Hü sor: 
1. üsztende tengerpart, term 
2. Kis mama, humoros. 
,3. Az apa, dráma. 

5 perez szünet. 
4. 5. 6. »Szökés a felhőkön á t« , dráma: 
6. Dundira vigyáznak, hum. 

Figyelje csütörtöki műsoruukat! 

Kéretnek a hölgyek a néző téren kalap nélkül megjelenn 

Jegyek válthatók előadás e l i t t órával a sz i« -
házi pénztárnál. 

Esteli h e l y á r a k : 
Támlásszék 8 0 f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 f . , Ill.heljf 3 0 f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáboly 3 kor. 2 0 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. Tlzéven alóli gyermekeknek 
12 fi l lér. 

> Csütörtökön nagy szenzációs miisor. 

H u n g á r i a B a n k r - t . 
Budapest, IV.. Koronaherceg-utca 18. 

Legelőnyösebben kamatoztat ta-
karekbeteteket könyvecskékre 
és folyószámlákra, x 
Gabonanemüeket, takarmányfé 
leket a legelőnyösebben vesz 
és elad bizományban. i _ 

K ISTÓKÉN príma 14 hold liereföldnek 
való, melyben most 7 hold here van, 
tanyaépületckkel és takarmánnyal 

együtt kedvező fizetési feltételek mellett 
eladó és azonnal átvehető. — Felvilágo-
sítás és alku köthető ifj. Fazekas Antallal 
I. ker. Kurcaparti-utca 27. szám alatt. 

K 4» ii li 4 II I T -
K Ő II I í K M D X 
k a u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V É G T E L E N O L T A R T O S 

Régi zsindejtetök 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 kozókná l . 

Eladó széna. 
Ifj. Gránicz Mihálynak Külső ecse-

ren 29. számú tanyáján igen jóminőségü 
gyep- és hereszénája van eladó. Meg-
tekinthető és értekezni lehet a helyszí-
nen hétköznapokon, vasárnapokon pedig 
III. ker. Alkotmány-utca 34 szám alatt. , 

Eladó főid 
I 

Külső ecseren nagyon jó minőségű 
77 hold föld, melyből 8 hold vekerje is 
van, ami kitűnő herésnek való, tanya 
épületekkel igen olcsóért eladó. Alkut 
lehet kötni I. kerület Kurcaparti-utca 
27. szám alatt ifj. Fazekas Antallal. 

„A Budapesti Bölcsészettonhall-
gatók Segítő Egyesületetek 

B U D A P E S T , 
VIII. Múzeum-körut 6 - - 8 . s z . 

Tanárjelölteket vidékre neve-

lőknek, inlernátusi felügyelők-

nek, tanügyi kisegítőknek, ina-

gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

d í j t a l a n u l 

közvetít a t. nagyközönségnek 

4 

- I 4 
HS 

Olcsóbb lett a kölcsön. 
Értesíteni mindazon földbirto-

kosokat, akinek drága kamatú 
kölcsöne van, 50 évre 6 korona, 
05 évre 5 kor. 70 fillér tőke és 
kamat-törlesztéssel első helyre 
folyósiltatok A kölcsön bár mi-
kor minden ráfizetés nélkül 
vissza fizethető. 

Tisztelettel: 
Ifj. Fazekas Antal. 

I. ker. Kurcaparti-utca 27. sz. 
I. ker. Kurcaparti-utca 27. sz. 
alatti ház azonnal 'eladó. — Hő-
>: vebbet a helyszínen. :-: 

szőlővesszők 

f fc 

1» 
SK 

n 

m jfíí • 

m & 

m 

Elsőrendű rizling és kövi-
dinka gyök^r^s szőlővesz-
szők jutányos árban eladók 

Bővebbet lapunk 
kiadóhivatalában. 

t&m&mwsi 

F e l i i d é k e n 

töbn nagyobb község közvetlen közelé-
ben, nagy vízi 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 I. Krisztina-körul 61. sz. nyújt. 

E l a d ó l i i í z * 

Lovass Lajos IV. kerület Sáfrán Mi-

hály-utca 46. szám alatti háza szép kert-

tel, villanybevezetéssel eladó. Nevezett 

épület úgy iparosuak mint gazdálkodó-

nak is igen alkalmas. 

Dr. Sinóros Szabó Sándor 
ügyvéd n a g y h e g y i szőlőföldje — 2 
szoba,Konyha, speiz, két kar,ara, istálló, 
szivattyús kút stb, lakással ellátva — el-
adó Értesítést ad a tulajdonos, 3 v, 

Egyen r uh ák 
lisztek, katonai hivatalnokok, ön-
kéntesek, vasúti és postatisztek, tűz-
oltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és 
mindenrendü egyenruhát viselő tes-
tületek részére a legjobb és leg-
elegánsabb kiállításban. -: 

TILLER 
MÓR ÉS T Á R S A 

cs. és klr. udvari szállítók 

Budapest IV. ker., Váczi-utca 3 5 . 

Pompás polgári ruhák 
a legdivatosabb angol szövetekből, 
kitűnő szabászok által a legnagysze-
rűbben elkészítve, a jelenlegi ne-
héz pénzviszonyokhoz arányítva 
olcsó árak mellett. — Korhű • 
d í s z m a g y a r ruhák , '{ftiíSt 

A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennéfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyős árban szállítjuk és ped ig : "* 

KropatschgK fegyverek 
8 golyóra e g y s z e r r e t o i t ^ e T ö k . l e g j o b b i s m é t l ő v a d á s z f e g y v e r e k 

1 drb teljesen jó Kiopatschek csendőrségi fegyver 20 K, I drb szebb fegyver 25 K. I drb ideális 
szép fepyver 30 K. 1 drb Kroputscbek szurony 1 K, 1 drb fegyverszij 1 K. 1 drb fegyverszij szé- 2 
lesfíbb és jobb 2 K. t drb derékszíj táskával 3 K. 1 drb tölténytáska 3 K, 1 drb élestöltény 10 f. T 
1 drb vaktöltény 10 f, 1 drb csavaihuzó nyéllel 20 f, 1 drb törlovas tegyvertisztitáshoz 20 f. ' 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




