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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 
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Gondolatok. 
Nehezek a viszonyok még min-

dig — a jövendő kilátásai sem biz-

tatnak semmivel. Olyan a helyzet, 

hogy az ember el van készülve a 

legrosszabbakra, de azéiiLJO£&4i£4U 

szűnő reménységgel hisz a jóban, 

a kétségbeejtően nehéz kilátások 

dacára olyan fordulatot vár, amely 

jóvá teszi a jelen helyzet minden 

nyomorúságát. 

Ilyen viszonyok közepett mi 

mást tehet az ember, ha belemélyed 

a gazdasági viszonyok szemléletébe, 

mint azt, hogy néhány röpke gon-

dolatöt vet papirosra arról, hogy 

mi volna jó és hogyan lehetne job-

ban, amint van, mert ahogyan van 

semráiképen sincsen jól. Természe-

tes azonban az is, hogy nagyon 

könnyű okos tanácsokat osztani, de 

véghetetlenül nehéz dolog olyan 

tanácsokkal szolgálni, amelyeket a 

gyakorlalban érvényesileni is lehet-

Nagyon jól tudjuk azt — és épen 

azért Csak gondolatokról szólunk 

és nem tanácsokról, gondolatokról, 

amelyeket az idők talán meglóg-

nak érlelni és akkor segiteni fog-

nak sok bajon, sok nyomorúságon. 

Mi a legnagyobb baj a magyar 

földön? Az, iiogy a magyar faj 

napról-napra több és több tért vé-

szit és sem iparban, sem kereske-

delemben, sem a pénzvilág terén 

nem foglalja el azt a helyei, ame-

lyet el kellene foglalni és nem is 

látunk olyan törekvéseket, hogy 

ebben a helyzetben gyökeres vál-

tozás beállására hamarosan számí-

tani lehetne. 

Nagy általánosságban azt le-

hetne mondani, hogy a magyar föl-

dön minden mozdulatlanságban fek-

szik. Sehol sem látunk semmi előre 

'törést. Mezőgazdasági dolgainkat is 

a legkitaposottabb nyomokon in-

té*zük, a magyar föld termőképes 

sége sokkal nagyobb volna, mint 

amekkora a mindenkori hozam és 

ennek egyedül az az oka, hogy nem 

igyekezünk javítani a termelés mód-

ját. Igaz, hogy az csak nagy álla-

lánosságban áll, mert látunk olyan 

törekvéseket, igaz csak itt-ott, el-

vetve, amelyek arra irányúinak, 

hogy a termelési eredményeket 

megjavítsák, a mezőgazdasági ügyet 

előre vigyék. 

Lehet, hogy néhány esztendő 

alatt komoly eredmények is lesz-

nek ezen a téren s akkor olyan 

folyamat indul meg, amely messze 

kihatással lett a magyar közgazda-

sági életre. Mert valóságos dolog 

az, hogy a magyar földön minden 

anyagi boldogulásnak a mezőgazda-

ság fejlődése az alapja. Ha tehát a 

magyar föld nagyobb terméshoza-

mot tud felmutatni, akkor a na 

gyobb bevétel egyúttal a nagyobb 

anyagi erősödést is jelent: 

Az ipar és kereskedelem csak 

tengődik addig, amigazt nem érjük 

el, hogy a magyaripar verseny-

képes, legyen a külföldi iparral. Ma 

még azt is figyelembe kell vennünk, 

hogy egész sereg iparos eltűnik a 

szemeink elől; azok az iparágak, 

amelyeknek munkásai voltak letűn-

tek, túlhaladottak. Nézzék n 

hogy a égen elsőhelyen állott a 

magyar csizmadia és szürszabó ipar 

hová esett vissza ? Valósággal ten-

gődés a léte. Nem volna ez elszo-

morító tünet, hogyha a magyar 

ipar lerén olyan nagy mértékű 

előrehaladást .látnánk, aminő ez a 

visszafejlődés. De persze, hogy olyan 

előrehaladás nincsen sehol, ami itl 

kárpótolhatna. A régen hires ke-

rékgyártó ipar terén :s folytonos 

a visszaesés. Előre tör a gyáripar, 

de ez az előre törés nem jelent 

egészséges fejlődést. A magyar gyár-

ipar épen olyan vézna, erótelen, 

beteg, mint a magyar k|sipar. 

Az a kidobott jelszó, hogy pár-

toljuk a magyar ipart épen olyan 

keveset ér, tuiiU a halálos beteg-

nek az üres vigasztalás, hogy jobbra 

fordul állapota. Cselekvés kellene 

ide és pedig erős állapotú cselek-

vés, amelyeknek lehelne és volná 

eredménye. Így azonban, amikor 

igazi cselekvés nincsen, tetteket 

nem látunk, csak a szavakat hall-

juk nenl ér az egész dolog egy fa 

batkát sem. 

Az is nagy hiba, hogy a ma-

gyar ¡ember jobban félti a pénzét 

semmint feltenie kellene. Megnyi-

latkozik ez különösen abban, hogy 

a pénz elhelyezésével még most 

is olyan konzervatív, mint ezelőtt 

évtizedekkel volt — s magyar em-

ber a maga megtakarított pénzeit 

sem helyezi el mindenkor még Ta-

karékpénztárba sem, nem hogy 

értékpapírokban fektetné. Pedig 

nagy baj ez, nagy hiba. A magyar 

föld igv lett adófizetője a külföldi 

államoknak. Gondoljuk el, hogy ha 

csak egy harmadrésze azoknak a 

millióknak, amelyek a magyar köl-

csönök kamataiban a külföldre 

vándorolnak, itthon maradnának — 

mennyivel nagyobb anyagi bőség 

volna a magyar földön és mennyi-

vel könnyebben tudná elviselni a 

magyar föld népe egy-egy gazda-

sági válság következményeit, mint ma 

Egyelőre még persze nagyon 

meszs/ire vagyunk attól, hogy ezen 

a téren javulás legyen. Nevelni kell 

a népet — ez az első feladata min-

den társadalmi egyesülésnek. Meg 

kell érlelődni annak a tudatnak a 

nép lelkében, hogy csak a gazda-

sági erő a fen tartó s hogy helye-

sen csak akkor élünk, akkor élhe-

tünk, ha minden erőnkből arra 

törekszünk, hogy a magyar köz-

gazdasági életet a magunk mun-

kásságával is megerősítsük. 

Egyleti élet. 
a szentesi I-ső i 8 - a s népkör folyó 

hó 11-én, vasárnap tartotta tisztújító 
közgyűlését B u r i á n Lajos ügyvéd el-
nökléte alatt, mely alkalommal a tisztú-
jítás a következőleg történt : . 

Elnökké egyhangúlag Burián Lajos 
ügyvéd; választmányi elnökké : I)r. Kiss 
Béla. Második elnökké; Soós Bálint, 
Főjegyzővé: Pataki Imre. Aljegyzővé: 
Pataki László. Pénztárnokká : Csák Imre. 
Könyvtárnokká: Berényi Lajos. Gond-
nokká : Rúzs Molnár Lajos. Zászlótar-
tókká: Piti Mihály, ifj. Kátai Pál János, 
Bálint József. 

Választmányi tagokká; Barta Sán-
dor, Bálint János, Balogh József, Dr. 
Purjesz Imre, Bálint Imre, Banga János 
Bárány Sándor, Berényi Ferenc, Csákó 
Balogh Ferenc, Kalmár István^ Kis Sán* 
dor, Kunos András, Lakos Sándor, Mol-
nár István, Kátai P. Lajos, Soós István, 
Nagy Kovács Lajos, Sarkady Nagy Mi-
hály özv., Sima László, Szótáth Józsfet, 
Szegi József, Székely Jánot, Udvardi 
Ferenc, Csákó József, Pataki György 
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Csúcs Lajos, Vajda Antal gazdálkodó, 
Vajda Sándor, Gyulai Bálint, Molnár 
Sándor iparos. 

Póttagokká : Rúzs Molnár János Ka -
nász Nagy Antal, Füsti Molnár Ferenc, 
Paku Tóth Miklós, Sarkady Szabó Imre, 
Sárközi Sándor, Jószai Mihály, Győri 
Imre, Sárközi János, Gera Lőrinc, Bugyi 
István, Kátai Pál János (Ferenc fia.) 

HÍREK 
Szentes, 1914. január hó 14 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 

Széchenyi-ligetben délután 2-5-ig. 

Az ősz koldus. 

- A KithOllkus Kftr t . hó 18-án vasár, 
nap d. u. 4 órakor tartja első téli fel-
olvasó estélyét saját helyiségében — 8 

a tavasz beáltáig szándékozik azokat 
folytatni, vasárnap délutánonkint. Ezen 
délutánokon komoly s vig szavalatok 
érdekes rövid felolvasásos vetített álló 
s mozgóképek bemutatásával szórakoz-
talja a vezetőség a közönséget csekélv 
belépődijak mellett (60, 40, 20 és 10 fi|. 
lér.) — Á teaestély, megtartásának ide. 
jét véglegesen lebruár 7-ére vagyis s z o m -
bat este 8 4órára helyezte a Kör ren-
dezősége. 

- A »Szentesi Kossuh Lajos Pártkör« a kö-
vetkező sorok közzétételére kért fel 
bennünket : I)r. N a g y György v. or-
szággyűlési képviselő, az Országos Kos-
suth Lajos Párt elnöke, dr. K a l m á r 
Antal budapesti publicista társaságában 
folyó évi január hó 18-án (vasárnap) 
délután félhárom órás vonattal Szén-
lesre érkezik. A vasuli állomásnál a 
szentesi Kossuth Lajos-Pártkör egyik 
tagja néhány szóval üdvözli, amire dr. 
N a g y György válaszolni fog, — \ 
pályaudvarról a Kossuth-utca 31. szánj 
alatti Szabó István-féle vendéglőben 
lévő Kossuth Lajos-Pártkör helyiségébe 
vonulnak, ahol a Pártkör rendes évi 
közgyűlését tartja, amely alkalommal 
dr. Nagy György is felszólal. A közgyű-
lésen hallgatókként a függetlenségi pol-
gárokat vendégekül szívesen látjuk. A 
A Szentesi Kossuth Lajos-Pártkör dr. 
N a g y György tiszteletére folyó hó 
18-án este fél nyolc órakor a Győri 
Sándor Klauzál-utcai vendéglőjében tár« 
sas vacsorát rendez, ahol dr. N a g y 
György pohárköszöntöt oiond. A tár-
sas vacsorára a függetlenségi érzelmű 
polgárságot és a munkátságot tisztelet-
tel meghívjuk ; azok is megjelenhetnek, 
akik körünknek nem tagjai. -- A va-
csorára szombat délig aláiratkozni lehet: 
Győri Sándor vendéglőjében, (Klauzál-
utca 35.) ifj. Pauli János üzletében, (Hor-
váth Gyula-utca 28.) ifj. Tóth Lajos 
műhelyében (Soós-utca 6) — Székely 
Mihálynál, (Rákóczi Ferenc-utca 2), és 
dr. Lánczi Simon Pál ügyvédi irodájá-
ban (Petőfi-utca 5. sz.) A paprikásból, 
kenyérből és fél liter borból álló vacso-
ra-teriték 1 korona 60 fillér. 

— Megsemmisí tett halálos ítélet. Kegyetlen 
módon ölték meg 1912 augusztus 30-án 
a hunyadmegyei Ternova községbe Borza 
György kovácsinestert. Kézzel megfoj-
tották, majd holttestét elvitték egy árokba 
és olt elásták. A víz nemsokara kimosta 
a test egyei részeit, mire a gyilkosok 
kapával levágták a lábait és a kezeket a 
testrészeket bedobták egy közeli tóba, 
A nagy hullaszag vezette nyomra a csend-
őröket, akik hamarosan elfogták Borza 
Györgynél és ennek 19 éves szeretőjét. 
Melkisz Makré napszámost. Az asszony 
bevallotta, hogy ¿00 koronáért fogadta 
fel a legényt a gyilkosságra, mert férje 
nagy kegyetlenséggel bánt vele. A dévai 
esküdtbíróság Borzánét a gyilkosság 
bűntettében mint felbujtót, Melkisz Makrét 
pedig mint tettestársat tálalta bűnösnek, 
mire a bíróság Borza Györgynél kőtél 
általi halálra. Melkisz Makrét pedig tíz 
évi fegyházra ítélte. A kir. kúria első 
büntető tanácsa Vavrik Béla elnóklésé-
vel kedden targyalta ezt az ügyet Dr. 
Szeőke István kir. ügyészhelyettes meg-
hallgatása után a Cui ia megsemmisítette 
az ítélet Borzánéra vonatkozó részét és 
az asszonyt a 9 \ enyhítő paragrafus al-
kalmazásaval 15 évi fegyházra ítélte azzal 
a megokolással, hogy bár a férjét ölte 
meg és ez az egyellen s ú l y o s b í t s Pkf 

enyhítő körlmény férjének brutális b á * 
násm^dja és az asszony feddhetetlen 
ejőélete, ai.iik sokkal inkább vehetők 
figyelembe. Melkiszre vonatkozólag hely-
ben hagyta a Curia az téletet, mert a 
a törvényszék figyetembeBvette, bogy e? 
a vádlott, aki azóta Amerikába szökött, 
nem töltölte be 20 ik életévét és enyhéb-
ben ítélkezett felette. 

Elfogták 
a kosaras hulla gyilkosát. 

A szenzációs bűnügyről tudósítá-

sunk következő: 

Szombaton egy női holttestet ta-

láltak Budapesten és a rendőrség csak 

délben tudta megálapitani, hogy ki a2 

áldozal.jA'nőt Turcsány Emiliának hívják. 

Nevezetes alakja volt az éjszakai világ-

nak és aki gyakrabban megfordult a mu-

latóhelyeken, most elképedve fogja tu-

domásul venni, bogy a Duna vizében, 

kosárba gyümöszölt holttest nem másé, 

mint a jól ismert szép szőke leányé, akit 

a mágnás Elzának nevezett egész Bpest, 

Turcsányi Elza híres lány volt az 

éjjeli világban. Igen hamar kezde, már 

a millenium évében már pincérleány 

volt. De hamar sokra vitte. Nagy szép-

sége és intelligenciája ezen a pályán sem 

maradhatott véka alatt. Egymásután, sőt 

sűrűn akadtak gazdag barátai, legelőször 

az Olimpia-mulatóban vállalt szerződést, 

később a Casino de Párisba került, majd 

a Fővárosi Orfeumban. Itt már város-

szerte ismert hölgy lett belőle. A mág-

nás Elzának nevezte mindenki. 

Hat évvel ezelőtt aztán megismer-

kedett egy igen gazdag bútorgyárossal, 

akinek Bécsben van a gyára és Buda-

desten is van fióktelepe, A gyáros nem 

engedte meg a leánynak, hogy tovább 

is éjjeli mulatóhelyeken tartózkodjék. 

Lakást bérelt neki és gazdagon ellátta. 

Ezután a mágnás Elza már mint előkelő 

nézőközönség jelent meg néha a Fő-

városi Orfeumban Hajdani páiyatársnői 

irigykedve beszélgettek nagy karrierjéről, 

állítólag százezer koronát érő ékszerei-

ről és százötvenezer korona értékű gyö-

nyörű csipkéiről. 

Tegnapelőtt délutánra aztán meg-
került a Turcsányi Elza gyilkosa is. 
Mostohaöcscse Zsara Mihály volt a gyil-
kos, aki a Turcsányi Elza házvezető-
nőjével Koboti Rózsival szövetkezve meg-
gyilkolták Turcsányi Elzát, akit aztán 
ki is rabolták. Elraboltak 8000 kor. ér-
tékű ékszereit, 100000 korona értékű 
készpénzt. 

A rablógyilkosokat bekísérték a fő-
kapitányságra, ahol vallatóra fogták őket, 
ámde mindketten cinikusan tagadnak. A 
bizonyítékok azonban mindegyre sza-
porodnak ellenük ugy, hogy a teljes be-
ismerés büszöbön áll. A fővárosban 
óriási izgalommal tárgyalják a szörnyű 
bűnügyet. 

I] A p r ó h i r d e t é s e k : í 

: 10 szóig 50 fillér. Vastagabb j j 

{ hetükből szedve minden szó 2 I 5 

: fillérrel több. : : 

Kemény hideg télben, úgy Karácsony felé 

Fáradt, öreg koldús jött templomunk elé. 

Leült megpihenni. Lába kőtől sebzett, 

Ruhája ócska rongy, nem tart már meleget. 

Szemében a könycsepp, ajkán a lehellel 

Megfagyott s két keze egészen megder-

[niedt. 

Haja gondoktól ősz, teste elaggot már, 

De azért az öreg csak jár, mindig csak jár. 

Megpihenni is csak a templomnál iil le 

S imádkozik buzgón, vegye el Istene. 

Szánja meg végre őt, könyörüljön rajta, 

Hisz már roskadozó lába alig birja. 

De nemcsak teste fáj, a lelke is beleg, 

Sokat kínzott szivén ég egy mély, fájó seb. 

Hűtlen szép kedvesét még most sem fe-

[ledte, 

Karcsú szép termete feltűuik előtte; 

Maga előtt látja bíborpiros ajkát, 

Szomjúhozza most is mámorító csókját. 

Akkor még ifjú volt, tudott hinni, bizni, 

Szerelmes szivével tudott reményleni. 

S amikor kedvese, másnak lett hitvese 

Neki adott szavát, hűtlenül megszegve, 

Fájdalmában mit tett? Összetört szivével 

Reménye vesztellen világgá indult el. 

Vándorolni kezdett országról-országra 

S kereste, hol vár majd feledés reája. 

Idegen népek közt, hol nyelvét sem érték, 

Szivének kínjai újra utóiérték. 

Nappal egyre csak járt,éjjel szabadban hált 

S mindig jobhan-jobban hivta már a halált 

De feledést nem lelt, mígnem most ma 

[reggel 
Újra falujának templománál kelt fel, 
Hová tegnap jutott késő, havas este 
S hová évek multán a sorsa vetette. 
Szivét most jóleső megnyugvás várja át, 
Arca ragyogni kezd s reszkető jobb karját 
Az égre emelve Istenét dicséri, 
Meggyógyult már a seb, fájdalmát nem 

[érzi. 
S déli harangszókor ott a templom mellett 
Még egyszer felállott, mégegyszer szét-

nézett, 
Aztán lehanyatlott s összetett két kézzel 
Boldogan elaludt s többé nem is kelt fel. 

ABAFFV GYULA. 

— LSzIni állomás Szentesen, AZ alföldi 
szinikerület elnöke ifj. W l a u i c s 
Gyula, megkeresést intézeti Szentes vá-
rosához, melyben felkéri a város veze-
tőségét, hogy a Békéscsabán január hó 
20-án tartandó értekezleten vegyen részt. 
Az értekezlet célja, hogy az alföldi ki-
sebb városokat egy szinikerületbe cso-
portosítsa és Szentesen téli színi állo-
mást óhajtanak létesíteni. 

- Az Iparosok a B u k á s pénztár r a h m j á é r t . 
Az ipartestületek országos szövetségé-
nek kezdésére a főváros és környékbeli 
ipartestületeinek kiküldöttei a régi kép-
viselőház termében értekezletet tartottak. 
Az értekezleten Thék Endre udvari ta-
nácsos elnökölt, s ki elmondta, hogy az 
iparosok a munkásbiztositó pénztárak 
működésével nincsenek megelégedve és 
általános az óhaj, hogy az 1907. évi 19. 
törvénycikk gyökeres revíziónak vétessék 
alá és az állam vegye az egész munkás-
biztosító intézmény s aját kezelésébe. 
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— öt év múlva kiderített gyilkosság. M é n 1 9 0 8 
október ¡7-én történt, hogy Oros Bálint 
kisújszállási lakost egyik utca árkában 
halva találták. A nyakára szürtaris; nya 
jának a »ziija volt körülcsavarva. A gyil-
kosság tenforgása meg lett állapítva, de 
hiába nyomozták a tettest, nyoma ve-
szett A közelmúlt napokban névtelen 
feljelentés érkezett a kisújszállási rend-
őrkapitányhoz, mely a relytélyes gyil-
kosság nyomaira világot vetett. A lend-
őrkapitány a nyomozás megejtésével 
Fogarasy Gyula városi detektívet bízta 
meg. A detektív elsősorban Barik Er-
zsébet és Barák Sára kisújszállási asz-
szonyokat vonta kérdőre. A nyom he-
lyes volt. Barák Erzsébet elbeszélte, hogy 
ezelőtt öt évvel Kemencéi Gábor, akivel J 
vadházasságban élt, bevallotta, hogy Oros 
Bálintot vagyon érdekből Oros Miklóssal 
együtt fojtották meg és át is adta neki 
azt a zsineget, amelylyel áldozatukat 
megfojtották; s ámbár folyton bántotta a 
lelkiismeret, a bűnt nem árulta el mert 
erre eskü alatt örök hallgatást fogadott 
Kemenceinek. Ennek dacara, Barák Sá-
rának sajá! nővérének mégis csak el-
árulta a titkot. Ez utóbbi megerősítette 
nővére vallomását, ezek után a detektív 
Kemenceit vonta kérdőre, aki a két asz-
szonynyal történt szembesítés után beis-
merő vallomást tett és elmondta, hogv 
Oros Miklós, Oros Bálint öccse, beszélte 
rá, tiogy tegyék el láb alól a bátyját, 
hogy mielőbb hozzájusson attól várt örök-
ségéhez. Vérdijban husz koronát és a 
részálló házban örökös lakást ígért neki 
Oros Miklós. Elmondta aztán Kemencei, 
bogy Oros Bálintot saját istállójában 
fojtották meg az esteli órákban s amikor 
látták, hogy már meg van halva, Oros 
Miklós asszonyruhába öltözött, azután a 
halottat talicskára tették és elszállították 
arra a helyre, ahol másnap reggel rá-
találtak. Oros Miklós időközben meghalt. 
Kemenceit a gyilkosság egyik tettesét és 
egyetlen tanujat beszállították a szolnoki 
királyi ügyészséghez. 

— Fedák est. A szentesi tudományos 
mozgószinházban tartott Fedák-est fé-
nyesen sikerült anyagilag, amennyiben 
a színház mindhárom előadáson zsúfo-
lásig megtelt. Egyben azonban kifogása 
volt a néző közönségnek, hogy most a 
képeket alig lehetett kivenni, hogy öreg 
vagy fiatal szereplő működik-e?. A ké-
pek teljesen sötétek voltak, mintha 
avatatlan kezek vetítették volna a ké-
peket. Igaz, hogy a régi gépész talán 
ezen is birt volna segíteni. — Azonban 
az Igazgató azt mondja, hogy nem a 
vetítésben tanaiható a hiba — hanem a 
film rossz melyet oly kezdetlegesen esi- ; 
nalt a magyar filmgyár, hogy azt át 
világítani teljesen lehetetlen. A tudo- j 
mányos mozgószinházban ma ismét 
fényes és rendkívül mulattató műsort 
mutatnak be, melynek sláger képe: >Az 
istennő nyakéke« 4 felvonásos kitűnő 
dráma. Ezenkívül be lesznek mutatva nz 
Alligátorok, mely a fiatalságnak nagyon 1 

szükséges, hogy fogalmat alkothassanak 
maguknak, hogy mily állatok is azok. 
Ezeken kívül több humoros és bohó-
zatos dolog lessz bemutatva, köztük lesz 
Duci bácsi is aki a legtöbb és legjobb 
humoros dolgot adja elő. 

— Amerikai párba] miatt. Az aradi Köz-
ponti szálló portása kedden délulután 
telefonon azt az értesítést kapta Rab 
Mór budapeiti ügyvédtől, hogy fivére, 
Rab Miklós magánhivatalnok, három 
napja álnéven a szállóban lakik és egy 
hozzáirt levélben bejelenti, hogy ön-
gyilkosságot fog elkövetni. Arra kérte a 
pofást, akadályozzák meg a fiút szán 
déka keresztülvitelében. A szálló sze-
mélyzete azonnal Rab Miklós szobájába 
sietett, ahol a fiatalember kijelentette, 
hogy az öngyilkossági szándékról letett 
és megnyugtatta az embereket, akik 
erre eltávozlak. Fél óra niulva revolver-
dörrenésre ismét beszaladtak hozzá és 

átlőtt szívvel halva találták meg. A rend-
őrséghez irl nyitott levelében u/t ii ja, 
hogy amerikai párbaj miatt lettem ön-
gyilkossá. Ezenkívül levelei irt anyjá-
nak, továbbá Biringer Mór komáromi 
orvosnak. 

— Munkások katasztrófája . Bí rzsalül:»s sze-
rencsétlenség történt az aiberürsai va-
súti állomáson. Molnár János, Szcmerédi 
Józef és Prazsák János gépgyári mun-
káson, akik a 721-es ceglédi vonattal 
akartak hajnalba bejönni munkára, ti-
los uton, a mező felől igyekeztek az 
állomáshoz. Amint a sínekre léptek, be-
robogott az óriási késéssel érkezett 7ÜJ-
es expressz s mind a háromukat elgá 
zolta. Molnár és Szemerédi holtan ma-
radlak a síneken, Prazsáknak fél Iábál 
és fél kezét vágták el a kerekek. A holt-
testeket a községi hullaházban, a sérül-
tet Budapestre, a kórházba hozták. 

— 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 könyvecske. Okvetlen beje-

lentsük és pedig a hónap elején, mert 

később sokan lesznek és órák hosszáig 

is várakozni kell. 

— Ki akar tartós és csinos clpöt. Alulírott 
tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, 
hogy Rákóci-tér 1. szám Tar-féle ház-
ban uri, női és ortopárd cipész műhelyt 
nyitottam. Készítményemet, melyek ízlés 
csinoság és tartósság tekintetében első 
helyen állanak, (miről már első rende-
lésnél meggyőződés szerezhető) ajánlom 
a t. közönség figyelmében. Orthopáii ké-
készitményeimre külön felhívom a figyel: 
mél a szenvedőknek és a m. t. orvos 
uraknak. Midőn még a m. t. megrendez 
löket szolid munka és pontos kiszolgá-
lásról biztosítom. Kívánatra házhoz is 
bárhová kimegyek Tisztelettel kérek 
pártfogást és számos megrendelést -
Füsti Molnár Antal uri, női és orthopad 
cipészmester. 

A huszár különös öngyilkossága. Lefko-
vics Károly budapesti bádogosmunkas 
októberben vonult be a Vilmos-huszár-
ezredhez Nagyváradra. Az intelligens fi-
atal ember nem tudott beletörődni a 
sorsába s mindig az öngyilkosság gon-
dolatával foglalkozott: 

— Az az egy vigasztalhatja az em-
bert, - mondogatta — hogy ha már 
igen nagy a baj, megölheti magát. 

Szombaton délután a kaszárnya 
udvarán gyakorlatoztak a huszárok, ami 
kor a napos szaladt a századat komman-
dirozó kapitányhoz és jelentette, hogy 
közhuszár Lefkovics vérében felreng a 
folyosón. A huszár éles beretvával át-
vágta a nyakát, ngy, hogy a fejét mint-
egy háromujjnyi bőr tartotta a törzsön. 
Ilúrgöt és ökölbeszorított kezével csap-
kodott maga körül. Hívták az ezredor-
vost, aki megvizsgálta a rémes sebet és 
konstatálta, hogy a beretva éle a gé 
gét szelte át, de a főütőerel, mely a ge-
rinchez szorult, nem érintette. Bekötözte 
az öngyilkost, akit a csapatkórházba 
vittek. Három nap ót| irtózatos kínok-
ban vonaglik a szerencsétlen legény, 
akinek gégéjét összevarrlak az orvosok. 
Roppant sehláza van és mesterségesen 
táplálják. Beszélni akar, de nem tud. 
Hétfőn annyira öntudatánál volt, hogy 
papirt és tintát kért és ai ágyban irni 
akart, de csak ezt a szól írhatta le : 
Kedves . . . Aztán a toll kihullt a ke-
zéből. Az orvosok azt hiszik, ha a varrás 
szerencsésen sikerült, a huszár életét 
megmentették. 

— Pesti Hírlap. Magyarország legna-
gyobb és legterjedtebb lapja az uj év 
küszöbén előfizetésre hivta fel a magyar 
olvasó közönséget. A Pesti Hirlap min-
den irányban független, bátor, szóki-
mondó, s/abadelvü és demokrata irányú, 
kérlelheti nül ellenzéki újság. A Pesti 
Hirlap napról-napra a legnagyobb ter-
j delemben vagyis legbővebb tartalom-
mal jelenik meg: naponta 12—16—24 
oldallal is többet ad, mint más napilapok; 
járatása tehát egyenlő előfizetési ár mel-
lett legelőnyösebb. A Pesti Hirlap mun-
katársai ezidőszerint hazánk legkedvel-
tebb és legelső irói — kivétel nélkül. A 
Pesti Hirlap 1913. évi naptárát — gazdag 
szépiroda lm u és közhasznú tartalommal 
— minden uj előfizető is megkapja, ha 
egyszerre negyedévre fizet elő. A Pesti 
Hirlap ma kétségtelenül Magyarország 
legelterjedtebb lapja, mert példányszáma 
(hétköznapokon 120, vasarnapokon 150 
ezer) a legolc óbb boulevardlapokat is 
felül múlja. Ezért van legtöbb hirdetése 
is, lévén a hirdetés a Pesti Hírlapban 
legcélravezetőbb. A Pesti Hirlap kará-
csonyi számát 200 000 példányba bocsá-
tották ki. A Pesti Hirlap előfizetői ked-
vezményes áron rendelhetők meg a Divat-
Szalon cimü pompás divatlapot és Az 
Érdekes Újság cimü gazdag tartalmú 
képes hetilapot, mellyel ma nem vete-
kedhető az ország egyetlen képes lapja 
sem. A Pesti Hirlap előfizetési ára egy 
hóra 2 kor. 40 fillér, negyedévre 7 kor. 
A Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 
kor. 50 fillér. Az Érdekes Ujság-gal együtt 
negyedévre 9 kor. 50 fillér. Kiadóhivatala-
hova az előfizetést legcélszerűbb posta-
utalvánnyal küldeni: Budapest, Váci, 
körút 78. szám alatt van. 

Anyakönyvi kivonat. 
1514. január 4— 11-ig. 

Születtek : Árgyelán Mária, Kovác& 
Franciska, Rúzs Molnár Mária, Négyesi 
Anna, Kanfi Horváth János, Kulcsár 
Ilona, Ugrai Lídia. Lakos Emília, Bugner 
Zsuzsánna, Veiner Lajos, Nagy István, 
Dudás Imre, Hegyi Maria, Sanyó Nagy 
Miklós, Aradi Antal. 

Eljegyzés: Rác János Vidovics Etelka. 
Debreceni Kiss Bálint, Paksi Anna, Gyeb-
nar Mihály Hangya Mária, Ladányi János 
Horváth Zsófia, Sáfrány Nándor Vince 
Viktória, Vasvári Bálint Vecseri Lídia, 
Nagy Imre Fekete Lídia, Alamizsna Kiss 
István Jámbor Mária, ¡Szálkái Lajos Mol-
nár Erzsébet, Varga Péter Bori Anna, 
Barta Mihály Horvát Mária, Füsti Molnár 
Sándor Molnár Maria, Borsos Imre Kulcsár 
Eszter, Bárdos Izsó Schiller Erzsébet, 
Szatmári Nagy I nre röm Julianna» 
Szabó Adamik István Öröm Etelka, Szabó 
István Balog Lidia, Gaal Imre Sütő Mária. 

Házasságot kötöttek: Rezvai József 
Szabó Maria, Vas Sándor Szilágyi Mária, 
Molnár Albert Sólyom Lidia, Bujdosó 
Sándor Molnár Eszter, Kotymán János 
Orosz Anna. Vas György Mol .ár Etelka, 
Varga Mihály V»da Szűcs Lidia, Úrban 
János Hidas Terézia, Fazekas Imre Vanka 
Judit, Dancsó Péter Bölcskei Molnár 
Erzsébet, Tódor Ferenc Molnár Eszter, 
Kanfi Horváth Sándor Molnár Mária, 
Téli János Vári Mária, Bereck János 
Nagy Terézia, Polgár József Gréci Sára, 
Tajnai Isván Gál Juliánná. 

Elhaltak: Rác Lajos 12 hónapos. 
. Kucik Péter 27 éves, Pólya Zsuzsánna 

55 éves, Irházi János 78 éves, Szőke 
Erzsébet 16 éves, Molnár Sándor 51 éves, 
Nagy Zsigmond 54 éves, Csik Kovács 
József 78 éves, Cse Etelka 4 éve«, Székely 
Zsuzsánna 44 éves, Szilágyi Sándor 81 
éves, Szabó József 4 éves, Pozsár Ferenc 
15 hónapos. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 
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SZENTESI LAP 

5. stám 

MÖMYÖSMOZG 
Ü b g í . l f W ^ t c a 3. szám, 

m 
loc I 

í i u t o r í o k ö n , 1914, január hó 15-én 
; 1 ( | délután 5 órakor és este 8 

órakor a következő képeket 
— | mutatja b e : I 

Az istennő 
nyakéke 

dráma 4 felvonásban. 

I L I r iusor: 
1 . A l l i g á t o r o k , t e r m é s z e t e s . 
2. A kis vetélytársak, humoros. 
3. Lulu álma, humoros. 
4 . Duczi bácsi mint riporter, kom. 

5 perc szünet. 

5—8, »Az istennő nyakéke« 4 felv. 
9. Polidor takarékperselye, bohozat. 

Kéretnek a hölgyek a nézőtéren kalap nélkül megjelenn 

Jegyek válthatók előadás előtt órával a s z t * -
házl pénztarnál. 

Estel i he l y á r ak : 
Támlásszék M f . , I. hely 6 0 f . , II. hely 
4 0 III.hely 3 0 f . Nagypáholy 4 ker. 
Klspáholy 3 kor. 20 t. Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. Tlzéven alóli gyermekeknek 
12 f i l lér. 

• Vasárnap nagy szenzációs műsor. 

KOLLARIT 
B O R I E W M & 

ÜAGTAIAH FtDEt 

ÉlftMrt P HI li II «**aiws9K» 

M 

loíJ 

l i O li li 4 R 

I I Ő It li E 91 K Z 
k a u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos. viharbiztos és időtálló, szagtalan 

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

Régi zsindejtetők átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható : 

SUGÁR és V A R G A 

építési v á l l a l ko zókná l . 

„A Budapesti Bölcsészettaníiall-
gatók Segitö Egyesületetek 

B U D A P E S T , 
VIII . Muzeum-köru t 6 - - 8 . S Z . 

Tanárjelölteket vidékre neve-

lőknek, internátusi felügyelők-

nek, tanügyi kisegitóknek, ma-

gántitkároknak és bármely szak-

szerű munkák elvégzésére 

d í j t a l a n u l 

közvetít a t. nagyközönségnek. 

Felvidéken 
töbo nagyobb község közvetlen közelé-
ben, nagy vizi erővel rendelkező, mo-
dernül felszerelt malom, lakóház, mel-
léképületekkel, a körülötte elterülő in-
gatlanokkal, szabadkézből eladó. — A 
vizi-erő, a hely bármily gyári üzem fel-
állítására is alkalmas. Hővebb felvilágo-
sítást „Az Erdészet" szaklap kiadóhiva-
tala (Bpest 1. Krisztina-körut 51. sz. nyújt. 

ÉPÍTTETŐK F1GYELMEBE! 

Házépítésekéi, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s ó b b á r o n készítek. U J 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megtelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező-lap meghívásra 
házhoz megyek. Tisztelettel: 

F E J E S K Á R O L Y 
ker. Stammer S. -utcza 20 . : - : ácsmester. 

ji Olcsóbb Ieíí a kölcsön, t 
Értesítem mindazon földbirto-

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

Tisztelettel: 
Ifj. Fazekas Antal. 

I. ker. Kurcaparti-utca 27. sx. 

mm*ám 

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

Legelőnyösebben kamatoztat ta-
karékbetéteket könyvecskékre 
és folyószámlákra, x 
Gabonanemíieket, takarmányfé-
léket a legelőnyösebben vesz 
és elad bizományban. x 

E l a d ó 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 
111. ker. Alkotmány-utca 34 szám alatt. 

E l a d ó fö ld . 

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. 

E g y e n r u h á k 
tisztek, 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 
M O R ¿ 8 T Á R S A 

cs. és kir. udvari szállítók 

Budapest IV. ker., Váczi-utoa 35. 

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

d í s zmagya r ruhák , « 
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennéfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyős árban szállítjuk és pedig: 

KropatschgK fegyverek 
8 golyóra e g y s z e r r e t o l t N e t o 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 i d r b v a k t ö l t é n y 1 0 f , 

t drb teljesen jó Kropatschek csendőrség» fegyver 20 K, 1 drb szebb fegyver 25 K. 1 drb ideália ^ 
szép fegyver 30 K, 1 drb Kropatschek szurony 1 K, 1 drb f«gyverszij 1 K, t drb fegyverszij szé- O 
lesebh és jobb 2 K. 1 drb derékszíj táskával 3 K. 1 drb tölténytáska 3 K. 1 drb élestöltény 10 f. "7 

drb csavarhúzó nyéllel 20 f, 1 drb törlővas tegyvertisztitáshoz 20 f. J , 

Nyomatott Vajda B. t'tóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




