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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Népeimhez! 
Leghőbb vágyam volt, hogy az 

Isten kegyelméből még hátralévő 
éveimet a béke műveinek szentel-
hessem és népeimet a háború áldo-
zataitól és terheitől megóvhassam. 

A gondviselés másként hatá-
rozott. 

Egy gyűlölettel telt ellenség 
üzelmei kényszerítenek, hogy a béke 
hosszú esztendei után kardot ra-
gadjak monarchiám becsületének vé-
delmére, tekintélyének és hatalmi 
állásának megóvására és területi 
épségének biztonságára. 

A szerb királyság, amelyet ál-
lami létének első kezdetétől fogva 
egész legújabb időkig ugy elődeim, 
mint En is támogatásban és segít-
ségben részesítettünk, gyorsan fe-
lejtő hálátlansággal már évekkel 
ezelőtt az Ausztria-Magyarország el-
leni ellenségeskedés útjára lépett. 

Az a r ndelkezésem, amellyel 
Boszniában és Herczegovinában tel-
jesített három évtizedes áldásos 
békemunka után ezekre az orszá-
gokra kiterjesztettem uralkodó jo-
gaimat, Szerbiában a féktelen szen-
vedély és elkeseredett gyűlölet ki-
töréseivel fogadtatott, holott ez or-
szág jogüit semmi tekintetben nem 
sértette. Kormányom akkor az eró-
sebbnek szép jogával élve a vég-
legtekig vitte elnézését és engedé-
kenységét, csak csapatainak a béke-
létszámra leszállítását és azt az 
ígéretet kívánta Szerbiától, hogy a 
jövőben a béke és a barátság utján 
fog járni. 

Amidőn két évvel a török bi-

rodalommal állott harcban Szerbia, 
kormányom ugyancsak a mérsék-
let szellemétől vezettetve, a mo-
narchia legfontosabb életfeltétele-
inek megóvására szorítkozott. Első-
sorban ennek a megtartásnak kö 
szönhette Szerbia a háború céljá-
nak elérését. 

Nem teljesült az a reménység, 
hogy a szerb király méltányolni 
fogja kormányomnak hosszú tűré-
sét és békeszeretetét, és be fogja 
szavát váltani. 

Mindig magasabb hullámokat 
vet az Ellenem és Hazám ellen 
érzett gyűlölet. Mindig leplezetle-
nebből lép előtérbe az a törekvés, 
amely Ausztria-Magyarországgal el-
választhatatlanul egybetartozó terü-
letek elszakitására irányul. 

A határon bűnös áramlat csap 
át, amely a monarchia délkeleti ré-
szán az állami rend alapjainak meg-
ingatására, a népnek, amelyről olyan 
atyai szeretettel gondoskodom, az 
uralkodóház és a haza iránti hű-
ségtől való eltántoritására irányul. 
Gyilkos merényleteknek egész so-
rozata s egy tervszerűen szőtt és 
keresztülvitt összeesküvés, amely-
nek borzasztó sikere szivén talált 
Engemet és hű népeimet: 

Ezt a tűrhetetlen aknamunkát 
meg kell állítani. Szerbia ezen foly-
tonos kihívásainak véget kell vetni, 
ha sértetlenül fenn akarja tartani 
monarchiám méltóságát és becsü-
letét, ha a folytonos megrázkódta-
tásoktól meg akarjuk óvni annak 

állami, gazdasági és katonai fejlő-
dését. 

Hiába tett kormányom még egy 
utolsó kísérletet, hogy békés esz-
közökkel érje el ezt a célt s ko-
moly figyelmeztetéssel megfordu-
lásra bírja Szerbiát. 

Szerbia visszautasította kormá-
nyomnak mérsékelt és igazságos kí-
vánságait és megtagadta azon kötele-
ségek teljesítését, amelyek népek és 
államok békés együttélésének ter-
mészetes és szükséges alapjai. 

Fegyveres erővel kell tehát 
államaim számára a belső nyugalom 
és az állandó külső béke nélkülöz-
hetetlen biztosítékait megszereznem. 

Ebben a komoly órában tuda-
tában vagyok elhatározásom egész 
horderejének s a Mindenható előtti 
felelősségnek. 

Mindent megfontoltam és meg-
gondoltam. 

Nyugodt lelkiismerettel lépek 
a kötelesség útjára. 

Bizom népeimben, akik min-
den viharban híven és egyesülten 
sereglettek mindig trónom köré és 
hazájuk becsületéért, nagyságáért és 
hatalmáért a legsúlyosabb áldoza-
tokra is mindig készen állottak. 

Bizom Ausztria-Magyarország-
nak önfeláldozó lelkesültséggel telt 
vitéz hadseregében. És bizom a Min-
denhatóban, hogy fegyvereimnek 
adja a győzelmet. 

Kelt Ischlben, 1914, julius 28. 

Ferencz József s. k. 
gróf Tisza István s. k. 

Komoly tiráhban. 
Háború. 
Borzalmas jelentősége van en-

nek a hat betűből álló szónak. 
Egy kultur nemzet csak a leg-

nehezebb, a legsúlyosabb pillana-
tokban határozhatja el, hogy fiai 
vérével szerezzen érvényt akaratá-
nak, hogv tűz és vérkeresztséggel 
védje meg a nemzeti becsületet, 
torolja meg az égbe kiáltó bűnöket. 

Öt esztendeje múlt, hogy Auszt-
riára és Magyarországra, a kettős 
nionarkia minden lakosára, reá ne-
hezedett a fegyveres készenlét 
kényszerűsége. Őt esztendeje el-
Null, hogy milliókat, nehéz, súlyos 

száz milliókat költöttünk el, hogy 
megóvjuk a békét s a kettős mo-
narkia minden felelős államférfia 
élén az agg uralkodóval olyan példa 
nélkül való türelemmel nézte, tűrte, 
hogy Szerbia minősíthetetlen ki-
hívással kergesse arcainkba a vért, 
kényszerítse ökölbe szorulni keze-
inket. 

öt esztendeje elmúlt, hogy 
éreznünk kellett a fegyveres béke 
minden nehézségét, de annak gon-
dolata halott át mindenkit, hogy a 
nagy szerb őrület észreveszi magát 
és eljátsza komédiáit. 

Nem ez következett be. 

A szomszéd állam úgy szólván 
hivatalos kézreműködéssel orgyil-
kosokat küldött Boszniába és az 

orgyilkosok kezétől elesett kettős 
monarkia leendő uralkodója s vele 
együtt meghalt neje is. 

És itt el kellett hogy szakad-
jon a türelem legvégső, legutolsó 
fonala is. A bűn, büntetést követel 
és az a nemzet, amelynek élén ki-
rálygyilkosok állanak, az a nemzet, 
amelynek hadserege, hivatalnoki 
kora orgyilkosokat bérel föl a 
szomszéd állam ellen, kell, hogy 
megérezze a reá lesújtó Isten os-
torát. 

Ausztria és Magyarország nem 
kereste ezt a háborút. 

Megvillanó fegyvereire nem a 
hódítás vágya van írva. Az igazság 
ragyog a szuronyok hegyén. Az 
igazság, amely fölébreszti a köle-
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rt a bű7B? 
a megJjiikodást 

ledig neldffik nin-
alázkodJSfra, nin-
prp, erőnk érzése 
mi nem kerestük 

az Istentől félünk 

iiegto-1 ISgközi helyzet de tudjuk azt, hogy 

"Diadalmas 
folytatni, csak 

háborút nem lehet 
akkor, ha annak a 

háborúnak szükségességét átérzi 
maga a nép. Az a nép, amely ki-
száll a sikra, az a nép, amelynek 
fiai kezökbe fogják a fegyvert és 
követik a zászlót. 

És megállapít ha tjük, hogy a 
mozgósítás elrendelése a fölszaba-
dulás érzését váltotta ki a lelkek-
bői. A fölszabadulás érzését az alul 
a nehéz nyomás alul, amely az öt 
év óta fegyveresen fentartott béke 
által sulyosodott reá. A népérzés 
csalhatatlan. — Mikor a legkisebb 
ember is, akinek a háború minde-
nét kockára veti, azt érzi, hogy en-
nek meg kellett lenni, hogy az elég-
tétel, az azt jelenti, hogy erősek 
vagyunk, kogv szent igazságunknak 
kedvez a világközi helyzet is s ha 
egy világ fogna is össze ellenünk 
megállanának e világgal szemben, 
mert megtaláltunk magunkat és 
merjük érezni, hogy élni akarunk 
és tudunk is élni. 

A háborút senki sem akarja a 
monarkiában azért, hogy háború 
legyen. De nem akad senki e nagy 
darab földön, az ötven millió em-
ber között talán egyetlen egy sem, 
aki tisztában ne volna azzal, hogy 
az a háború, amely most megindul 
új fejezetet jelent a monarkia éle-
tében és nyomatékos megbizonyi-
tása annak, hogy a tisztelt szom-
szádok, akik a térképeken már fel-
osztották maguk között a monar-
kiát és első sorban Magyarországot, 
elősször magukkal számoljanak, 
hogy az orgyilkosságig elvezető 
nagyzási téboly keserves következ-
ményekkel jár, hogy a monarkia 
rá lép a nyakára annak, aki belső 
békéjét háborgatja, megfékezi és 
vissza kergeti a saját portájára, aki 
ragadozni akar... 

Szerbia mindent remél egy vi-
lág háború lehetőségéből. Kétségbe-
esve fordul az orosz cár felé 
vajon megmozditja-e hadait? Kzt 
még nem tudjuk. De tudjuk azt, 
Németország, a világ legerősebb 
katanai hatalma, a mi szövetségünk 
és Olaszország, a másik szövetséges 
társ, már bejelentették, hogy ve-
lünk éreznek és velünk tartanak. 
Tudjuk azt, hogy a muszka fővá-
rosban már megtelték azt a kije-
lentést az illetékesek, hogy még a 
diplomáciai beavatkozási is kihí-
vásnak és sértésnek, tamadásnak 
tekintik, mert Szerbiát magára 
kell hagyni, vegye el büntetéséi 
sokszoros bűneinek. 

Mérlegelni a dolgokat tehát 
még alig lehet — és már nem le-
het. Azok, akik a monarkia részé-
ről a lépést megtették bizonyára 
tudatában voltak vállalkozásuknak. 
Nem tudjuk, miképen alakul a vi 

akármint alakul mi megállunk 
benne, mert akarunk és tudunk 
megállani, mert nem csak az igaz-
ság van velünk, de velünk van az 
erő is! 

Komoly magasztos pillanatok 
ezek, amelyeket átélünk. Vitéz had-
seregünk ott áll felkészülten. Mil-
lió ajakról egy féle fohász száll a 
magasságba... millió és millió sziv 
érzése dobban össze . . . Mi félelmet 
nem ismerünk, a magyar faj lelkes 
elszántsággal indul előre, az Isten 
áldása kiséri utjain. A háború a 
bűn büntetése lészen s nekünk 
meghozza a szobb, a boldogabb 
jövendőt... 

Ugy legyen 

9 szerb háború. 
Ezen a cimen állandó rovatot nyi-

tunk lapunkban mai ujságunkkal. A szerb 
háború eseményeiről fogunk itt részlete-
sen megemlékezni, hogy olvasóinkat 
állandóan tájékoztassuk. Tudósításaink 
nem lesznek terjengősek, de kiterjednek 
mindenre, ami fontos. 

Ezúttal szombal délutántól kezdve 
megtörtént dolgokról emlékezünk meg 
a következőkben: 

A szakítás Szerbiával. 

Ismeretes, hogy a monarkia köve-
teléséről szóló jegyzéket csütörtökön 
este G órakor ad'a át követünk báró 
(1 i e 1 s Belgrádban és szombat este 6 
óráig kelleti arra Szerbiának válaszolni. 
A válasz csak kétféle lehetett: vagy tel-
jes megadás,*vagy visszautasítás. A jegy-
zék leirhatalan izgalmat keltett Belgrád-
ban s szombaton délután még '» órakor, 
mielőtt még választ adtak volna a jegy-
zékre elrendelték a szerb hadsereg moz-
gósítását, amelyet az orosz fővárossal 
való távirat váltás előzött meg. Este 
5 óra 50 perckor megjelent a szerb mi-
niszterelnök követünknél. Elvitte a vá-
laszt, amely nem volt kielégítő, mire 
Ci í e 1 s kijelentelte, hogy azt a monarkia 
nem fogadja cl és elutazott Belgrádból. 

Követünk elutazásának jelentősége: 
a diplomácia viszony megszakítása és a 
hadi állapot. 

Mozgósítunk. 

A helyzetnek ez az előrelátható for-
dulata a monarkiában a mozgósítás el-
rendeléséi vonta maga után. Vasárnap 
hajnalban városunkban is kiragasztották 
a piros és zöld plakátokat, amelyeknek 
kezdő sorai ezek : 

„0 császári és Apostoli királyi Fel-
sége a magyar királyi népfelkelés fölhí-
vását legkegyelmesebben elrendelni mél-
tóztatott" — illetve „ö császári és Apos-
toli királyi Felsége részbe!i mozgósítást 
legkegyelmesebben elrendelni méltóz-
tatott." 

A mozgósítás hirc érthető izgalmat 
keltett városunkban. A városházára szá-
zával és ezrével tódultak az érdekeltek. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
fölhívásnak mindenki minden ellenvetés 
nélkül engedelmeskedett s hogy a szen-
tesi tartalékosok és népfelkelők a lehető 
legjobb és legemelkedettebb hangulat 
ban bevonullak. 

A mozgósítás következménye, hogy 
a pósta, távíró, távbeszélő legnagyobb 
mértékben van igénybevéve s hogy a 
vasúton — erről külön is tncgémlékc-
zünk híreink közölt, a hadi menetrend 
lépett életbe. 

Rendkívüli intézkedések. 

A hadi állapot bekövetkeztével a 
kormány a rendkívüli intézkedésekről 

szóló törvény alapján különböző ren 
deleteket bocsátott ki. Életbelépők ne" 
vezelesen a szigorított szolgálat a csend* 
őrségnél, az útlevelek kiadásánál, a határ 
átlépésénél, társaságok és egyletek e|. 
lenőrzése, a sajtócenzura, az esküdhU 
róság hatáskörének megszorítása. 

Ezenk í v ü l a nemze t i ség i vidékekre 

és Horvá to r szág egész területére jkor 

inánybiztosokat neveztek ki. * 

A kormány szózata. 

A királyi kormány a következő 
szózatot intézi a nemzethez : 

>Szerbia a monarkiának higgadt 
megfontolt jogos követeléseire mozgó-' 
sitással válaszolt. Háborús bonyodalmak 
küszöbén állunk. Meg fogjuk mutatni, 
hogy csalódtak azok, akik vakmerő el-
bizakodottságukban azt hitték, hogy 
bátran sér tegethetnek bennünke t . Meg 

fogjuk náutatni, hogy fenyegetett érde-
keinkért és becsületünkért habozás nél-
kül latba vetjük a nemzetnek és dicső 
hadseregünknek kipróbált erejét. 

Olyan idők következnek reánk, ame-
lyekben az egész magyar nemzet áldo-
zatkész honszerelmére és őseitől örököli 
férfias erényeire van szükség. A törté-
nelem mérlegére helyeztettünk. Mosl kell 

'megmutatni, hogy ennek az országnak 
minden polgára utolsó csepp véréi kész 
a haza oltárára áldozni s hogy a nem/el 
h izaszeretele, hűsége, kitartása, elszánl-
sága győzelmesen kerül ki a válságos 
események tűzpróbájából. Mindenkinek 
helyt kell állania. 

A koimány meglesz az ország rend-
jének, nyugalmának, a hazához hű pol 
gárok élet- és vagyonbiztonságának ol-
talmára. A bizalom és nyugtatás szavával 
fordul a faj és vallásfelekezeti különbség 
nélkül mindenkihez. Támaszt nyújt min-
denkinek és segítséget var mindenkitől. 
Segítséget az ország nem magyar pol-
gáraitól is. 

AZ államnak minden körülmények 
között lesz annyi ereje, hogy összemor-
zsolja azokat, akik biinös izgatók sznvara 
hallgatva vétenének az állampolgári hű-
ség kötelességei ellen. Csirájaban fog 
elfojtani minden rendzavarást. l)e na-
gyon szomorú volna, ha ilyen kényszer-
rendszabályokra kerülne a f.or. Szomorú 
mert megbélyegezné, pellengére állítana 
azokat, akik a haza iránti hűségtől eltan-
torodnak, gyökerében! áuiadui meg az 
irántuk érzett szerelet és bizalom áldásl-
iiozó érzését és hosszú időre tenné tönk-
re annak a nemzetiségnek sorsát és jövjél, 
amely a válság napjaiban az igaz útról 
eltévelyednek. 

A bizalom, a szereldt, de egyúttal 
a komoly intelem szavával fordulunk 
a haza miudan polgárákoz. Mindenek-
felett azokhny akiket állású, vagy veszé-
lyes befolyásak polgártársaik természe-
tes vezetőjévé avat. 

A cselekvés órája ütött. Egy szebb, 
jobb, boldogabb jövő alapjait veheli meg 
az áldozatkész hazafiúi hűség cseleke-
detei. 

Jv magyar királyi kormány.* 

A szerb vezérkari 
főnök esető. 

Putnik vajdát, a szerb vezérkar fő-
nökéi, szombaton este 10 órakor a kelen-
földi állomáson elfogták. A vezérkari Io-
nok külföldi fürdőről igyekezett haza 
Belgrádba. Az elfogott szerb vezérkari-
főnök két napig volt őrizetben, ami-
kor azután külön vonaton hazabocsá-
tolták. Az elbocsátás indoka a mi had-
seregünk lovagiassága, megmutatása an-
nak, hogy b á r j o g u n k vo lna az ellensé-

ges hadsereg egyik vezérét fogság!'"'1 

tartani, de eleresztjük, mert nem lelünk 
tőlük, a véJetlenséget nem használjuk ki. 

A hadüzenet. 

Vezető helyünkön közöljük Ö ín-
ségének a néphez intézett manilVszli-
mát. Ez a királyi manifesztum a hadize-



netről ad hirt, ami kedden délután tör-
tént meg. A hivatalos lap kedden d. u. 
4 órakor megjelent száma közötte a had-
üzenetet, amely igy hangzik: »Mivel a 
szerh királyi kormány ama jegyzékére, 
amely részére Ausztria -Magyarország 
belgrádi követe által 1914 évi junius hó 
23-án átadott, kielégítő választ nem 
adott, a császári és királyi kormány kény-
telen maga gondoskodni jogainak és 
érdekeinek védelméről és e z e n c é 1-
Kó l a f e g y v e r e k e r e j é h e z for-
d u l n i Ausztria és Magyarország en-
nélfogva a jelen pillanattól kezdve 
Szerbiával szemben|hadi állapotban levő-
nek tekinti magái. Ausztria és Magyar-
ország külügyminiszterétől: Berchlold 
gróf s. k.« 

Ez a monarchia utolsó Írásos üze-
nete Szerbiához, Most már a fegyverek 
beszélnek. 

Épen ezért az országgyűlést is elna-
polták királyi kézirattal. 

Oroszország szerepe. 
Iiogy lesz-e világháború, egyedül 

Oroszországtól függ. Az eddigi híradások 
ellentmondanak. Van hír öt orosz had-
test mozgósításáról, de ezzel szemben 
valóság az, hogy Franciaországban — 
Oroszország szövetséges államában, a 
béke melleit lüntetuek. Az is hírlik, hogy 
Oroszország fellépésére Olaszország moz-
gósítással valaszolt. 

A helyzet ma mindenesetre az, hogy 
a világháború kérdése csak pár héten 
belül dőlhet el. 

fl hadi menetrend. 
A csütörtök éjfélkor élelbelépő uj 

menetrend főbb rendelkezéseit s az 
erre vonatkozó tudnivalókat lapunk teg-
napi számában már teljes részletességgel 
közöltük. E tudnivalók kiegészítéséül 
még a következőket adjuk a közönség 
tudomására : 

A Szegedi üzletvezetőség területén 
nyilvános összforgalmat ma éjjel beszün-
tették a Fábián— Árpádhalom— Kisszénás 
—Kondoros és Nagykik inda—Ny erős vo-
nalakon. 

Csütörtök éjféltől kezdve személy 
szállító vonatok legnagyobb része nem 
közlekedik s eként a minket érdeklő vo-
natok menetrendje a következő képpen 
alakul: 

Szentes—Kiskunfélegyháza. Szentes 
indul reggel 8 óra 30 p. Kfháza érkezik 
délelőtt 10 óra 10 p. Szentes indul dél 
után 5 óra 35 p. Kfháza érkezik este 6 
óra 58 p. 

Kiskunfélegyháza — Szentes. Kfháza 
indul reggel 7 óra 7 p. Szentes érkezik 
reggel 8 óra 27 p. Kfháza indul délután 
12 óra 51 p. Szentes érkezik; délután 2 
óra 38 p. Kfháza indul este 8 óra 35 p. 
Szentes érhezik éjjel 10 óra 04 p. 

Szentes—Orosháza. Szentes inndul 
reogel 8 óra 30 p. Orosháza érkezik d. e. 
10 óra 30 p. Szentes indul d. u. 2óra 50 p. 
Orosháza érk. d. u. 5 óra 32 p. 

Orosháza—Szentes. Orosháza ind. 
reggel 5 óra 40 p. Szentes érk. d. e. 8 
óra 18 p. Orosháza ind. d. u. 3 óra 27 p. 
Szentes érk. d. u. 5 óra 23 p. 

Szentes • Hódiuezövásárhely. Szentes 
ind. reggel 4 óra 27 p. Hmvhely érk. 
reggel 6 óra 21 p. Szentes indul d. u. 0 
óra 15 p. Hmvhely érk. este 8 óra 35 p. 

Hódmezővásárhely - Szentes. 11 m v-
hely ind. d. u. 3 óra 50 p. Szentes érk. 
d. u. 5 óra 26 p. . J 

Szentes Szolnok. Szentes ind. d. u. 
5 óra 50 p. Szolnok érk éjjel 10 óra 6 p. 

Szolnok -Szentes. Szolnok ind. d. u. 
12 óra 50 p. Szentes érkezik d. u. a óra 
18 perckor. 

A budapesti összeköttetés kiskun-
lélegyháza felé a következő: 

Kiskun fé l egyházá ró l i ndu l éjjel 11 

óra 23 p. Bpest. ny. p. u. érkez ik reggel 

7 óra 20 p. visszafelé, Budapest ny. p. 

u. i ndu l este 7 óra 45 p. Kiskunfé legy-

házá ra érkez ik éj jel 3 ó ra 36 p. 
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A Budapest és Kiskunfélegyháza 
között közlekedő vonatok a hadi me-
netrend postavonatai s ezeken csak 
külön halósági igazolvánnyal lehet utazni 

HÍREK 
Szentes, 1914. julius hó 29 

Figyelmeztetés. 
A városok polgármestereihez és 

járások főszolgabíróihoz a belügymi-
niszter a kővetkező táviratot intézte: 

»Egyes vasúti vonalak őrzése ka-
tonaságra bízatván a közönség saját ér-
dekében a legszélesebb körben figyel-
meztetendő, hogy katonai örök egyszeri 
felszólításának föltétlenül azonnal te-
gyenek eleget, mert ellenkező esetben 
azok azonnal fegyvert használnak.« 

Nálunk katonai őrség a Tisza hidra 
rendeltetett ki s midőn a belügyminisz-
ter táviratát közöljük, fölhívjuk a kö-
zönség figyelmét a szomorú intézkedés 
teljes betartására. 

— A tábori posta A kereskedelemügyi 
miniszter ma reggel hirdetmény utján 
tetle közhírré, hogy a hadrakelt sereg-
gel való postaforgalom lebonyolítására 
tábori postahivatalokat állíttatott fel. A 
tábori posta hivatalos és magánkülde-
ményeket szállít, a hadbavonulók csa-
ládtagjai tehát ezentúl is értesülhetnek 
bevonult hozzátartozóik hollétléről és 
hogylétéről, azonban valamennyi a harc-
térről küldött levél feladása nyitva kell, 
hogy történjék. Pénzküldeményeket is 
továbbit a tábori posta, ezer korona 
összegig, a hatóságok é? intézetek utján. 
Postautalványok és hasonló űrlapok ut-
ján küldött pénzt nem továbbit a tábori 
posta. Csomagok hogy küldhetők-e, arra 
nézve később történik intézkedés. Le-
velek és levelezőlapok, akár a sereghez 
intézik azokat, akár onnan jönnek, 
augusztus elsejétől porlómentesek. 

Egyéb küldeményekért a követ-
kező díjtételek fizetendők : 

Pénzeslevelekért 48 fillér, 
Csomagokért 5 kg.-ig 60 » 
Minden további kg.-ért 10 » 

A hadbavonulók kötelesek hozzá-
tartozóikkal közölni, hogy mely tábori 
postahivatalhoz, vagy hadláppostahiva-
talhoz vannak utalva. 

Mindent a legpontosabban kell fel-
tüntetni. A címzés ilyenformán szóljon : 

Tábori posta 

Kovács Antal tizedesnek 

1 honvédhuszárezred 

3. század 

Tábori postahivatal 82. 

Az illető csapattest (parancsnokság, 
intézet) felettes parancsnokságát meg 
jelölni tilos. Azoknak a címzetteknek 
küldeményei, akiknek valamely maga-
sabb parancsnoksághoz vannak beosztva 
csak ez utóbbit kell jelezni Iliányos, 
vagy meg nem engedett címzésű külde-
mények nem továbbitaltnak. 

— Halálozás Mint részvéttel értesülünk, 
Horváth János volt városi előfogatos fia 
J á n o s , életének 20-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. — Temetése ma 
délután 3 órakor lesz Törzs Kálmán-utca 
16 számú gyászháztól. 

— Fontos tudnivalók- A posta mától kezdve 
naponta csak egyszer kézbesittetik — A 
villanytelep üzeme reggel 7 órától dél-
után 3 óráig szünetel 

— Kifogott hulla. Hódmezővásárhely 
mellett egy körülbelül 2 hetes 35—40 év 
körüli hullát fogtak ki a Tiszából — A 

holttestnek nvirott haja, fekete kabátja 
és kék gépésznadrágja van, aki az isme-
retlen hullát illetőleg bármely adatot 
tud, az jelentse be a rendőrségen. 

A «Vasárnap i Ú j s á g » j u l i u s 20-iki száma 
érdekes képsorozatot közöl a kecskemét 
barackvásárról, Bagdadból, továbbá ké-
peket az Albániában menő rónán ka-
tonákól, a lorgehampis katonai szemléről 
melyet a julius 24-iki francia nemzeti 
üunep alkalmával tartottak, továbbá gróf 
Tisza István miniszterelnök ebédjéről, 
melyen a kormány összes tagjai jelen 
voltak, képes közleményeket a moziról, 
a hudap sti khinaiakról, stb. Novellát 
Szőllősi Zsigmondtól közöl e szám, 
költeményeket pedig Szabolcska Mihály-
tól, Lányi Viktortól, Farkas Imrétől, 
Katika Margittól «Állomások» cimű ere-
deti regényének s a «Patrícius» cimü 
fordított angol regényének közlését s a 
rendes heti rovatokat. Irodalom és művé-
szet sakk j á ték , stb. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályátó 
878 kü. 1014 sz. 

Hirdetmény. 
A 4-ik hadtest kötelékébe tarotzó 

csapattestek és a katonailag kiképzett 
népfelkelők mozgósítva lettek. Felhívom 
ennélfogva az ezen hadtest kötelékébe 
tartozó katonákat és népfelkelőket, hogy 
kél napi élelemmel ellátva azonnal vo-
nuljanak be Szolnokra és jelentkezzenek 
az oltani Parancsnokságnál. 

Szentes, 1914 Julius hó 27. 

Bugyi Antal 
polgarmesterhely elles. 

Szentes város polgármesterétől. 

84-kgy. 1011 szám. 

Földhaszonbérleti hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

84—1014 sz. határozata folytán közhírré 
teszem, hogy Szentes város tulajdonát 
képező Nagymágocs község határában 
levő Józsefszá'lási birtokból 1480 ka-
tasztrális hold szántó föld 

1914 október 1-től 6 évre haszon-
bérbe fog kiadatni. 

A haszonbérbeadásra 1914 évi jú-
lius hó 3, 7, 10, 14. 17, 21, 24, 28, és 
31-én minden kedden és pénteken dél-
előtt 9 órától, délután 4 óráig a józsef-
szállási központi majorban nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

A haszonbérbe ki nem adolt terü-
let pedig 1914 október l-lől 3 évre fe-
es munkálatra lesz kiadva. 

A feles munkálatra az árverés ideje 
alatt előjegyzés tehető és július hó 26-tól 
31 íg alku köthető. 

Tudomására hozom a haszonbé-
relni szándékozóknak, hogy a birtokból 
nyilvános árverésen kívül a gazdasági 
tanácsnokkal kötendő egyezség útján is 
lehet haszonbérelni. 

l'gy az árverésen, mint az egyes-
ség utján töt tént liaszonbérbevétel al-
kalmával bérbevett terület katasztrális 
holdja után 5 korona bánatpénz leendő 
a gazdasági tanacsnok kezéhez. 

A haszonbérletre vonatkozó rész-
letes feltételek julius hó 2-től 31-ig kedd 
és péntek kivételével minden nap meg-
tudhatók a gazdasági tanácsnoki hiva-
talban, ugyan itt és ugyan ezen időalalt 
árverésen kívüli egyesség is köthető. * 

Szentes város képviselőtestülete 
fentartotta magának a bérbeadás ered-
ménye feletti szabad döntés jogát. 

Szentes, 1014 évi julius hó 1-én. 

l)r. Mátc/fij Ferenc polgármester. 
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TUDOMÁNYOS M0Z6ÚSZ1NHÜ 7 
I Nagy Ferencz utca 3. szám. I . . , . . 

Csütörtök, 1914 julius hó 30-án, 
délután 6 és este 9 órakor zóna-
helyárak mellett kerül bemu-

tatásra 

fl ¡ ¡ Z i l i l í ] t i t l i i ] Kristó Nagy József 
tört. társadalmi dráma. A kalforniai 

aranymezőn játszatott le. 

w f\ ü sor: 
Norvég hegyek, term. felv. 
Szerencsés véletlen, szinmű, 
Filmkarikatura, humoros. 
A mama szemefénye, vígjáték. 

10 perc szünet. 
A szikla t i tka« dráma 2 felv. 

Polidor magyaráz, humoros. 

Zajtalan szellőztetés ! Friss levegő ! 

Jegyeketet a fönti előadá-
sokra ajánlatos előre a ház-
nál megváltani, vagy előa-
das előtt egy órával a szín-

házi pénztárnál. 

Kiadó főid és lakás. Dr. Mátéffy Ferenc 
Varga Beniáminné lapistói 48 hold tanya 

földje szeptember 29-től kiadó. — I. ker-

Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, ártézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 

kistokei * nádashalmi földje 
haszonbérbe kiadó. 

Z ó i i a l i e l y a r , 
Támlásszék 4 0 f . , I. hely 3 0 f . , II. hely 
2 0 f . , III. hely 15 f . Nagypáholy 2 
kor. KIspáholy 1 kor. 6 0 t . Díszpáholy 
8 személyre 3 kor. 2 0 f . Gyermekjegy 12 f . 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és ker 

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik niadracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállit 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

A R A D O N . 

B e l s ö c c s c r c i i 
77 »•• nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
b ő i 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 560 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tani 

Sijerman Béla 
bádogos tanulónak felvételik 

bádogös mesternél, Kossutli-
tér He forrná tus bérház. >: 

188 hold kajáni tanyafőid-
jét haszonbérbe kiadja. 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

lehet 111. ker., Alkotmány-utca 3. sz. alatt. 

E t a z r a a s a a a s ® ^ ^ 

O l c s ó ! - 3 M O l c s ó ! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évr̂  6 százalékps, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza fizethető. 

Földek és házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékeltebb dij mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankkölcsön irodája. 

Piactér Nagy Ferencz úr házában. 

f W F i r mpm 

jmm 
SIAGTAIAH FEDÉUEMEZ 

l i O L l i A I t fi T -
K Ő I t l i i : M K Z 
ka 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 Ü L T A R T Ó S 

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

Szentesen kapható *: 

SUGÁR és VARGA 
építés* vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készitek. ÜJ 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvező lizetési módozatot nyúltok. — Tavaszi munkáknál megtelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelezőlap meghívásra 
házhoz megyek. » » Tisztelettel: 

FEJES KÁROLY 
ker. Slammer S.-utcza 20. : - : ácsmester. 

Nyomatott Vajda li. lltóda villaynerőre berendezett könyvnyomdájában Szentese 




