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Háború a tort. 
Nincs ké»ség benne többé: -

művelt világ talán minden egyes 
nemzete állig fegyverben áll. Mil-
liók és milliók várják a parancsot, 
hogy egymásra rohanjanak puskák 
és ágyúk, gépvegyverek pusztító 
tüzében. 

A minden oroszok cárja oda-
nyújtotta segitó kezét a gyilkos 
szerb népnek és megtámadta Né-
metországot. A kocka immár el 
van vetve: ez a rideg 
jelenti, hogy kitört a 
a népek és nemzetek 
molása megkezdődött. 

A magyar-osztrák 
hatalmas szövetségese 
fél évtizeden keresztül 
keltebb és ön 
maga tartásuk kai 

valóság azt 
világháború, 
nagy leszá-

monarkia és 
Németország 
a legmérsé-

m eg tartózkodóbb 
a végletekig ter-

galád 

jedó türelemmel fön tartották a 
vilégbékéjét. Meg lett volna pedig 
az ok számtalanszor arra, hogy a 
inonarkia lesújtson kezével Szer-
biára már sokkal előbb, de erre 
nem került sor egészen addig amig 
ki nem tűnt, hogy a monarkia 
trónörökösének és nejének 
legyilkolásában Szerbia a bűnös. 

Ez az égbe kiáltó bűn a bün-
tetést követeli s a monarkia az 
elégtétel adást megtagadta, szom-
szédját a fegyverek erejével kívánja 
megfékezni. 

Minden becsületesen gondol-
kozó ember, minden becsületesen 
gondolkozó nemzet előtt a legter-
mészetesebb dolog ez s minden 
becsületesen gondolkozó nemzet 
visszariad attól a gondalattól, hogy 
az orgyilkosok segítségére siessen 
útját állja annak, hogy a bíVnös el-
vegye büntetését, hogy felidézze a 
világháború rettenetes veszedelmét 
csak azért, hogy megmentse vele 
azt a Szerbiát, amelynek belső és 
külső politikájában a politikai esz-
közök sorában elsó helyen az or-
gyilkosság áll. 

Es mégis mi történt? 
Oroszország egész haderejét 

mozgósította Németország és a mo-
narkia ellen s midőn ezt megtette, 
illetve, mialatt a mozgósítást foga-
natosította, Németországhoz fordult, 
hogy segítsen fenlartani a békét... 
A becstelenség kétségbeejtő mo-
mentuma ez. Olyan, aminőre nin-
csen példa világtörténelemben és 
szomorú bizonyságtétel arról, hogy 
azokat a féktelen üzelmeket, ame-
lyeket Szerbia velünk szemben im-

már fél évtizeden keresztül űzött 
nem maga csinálta, hanem Orosz-
ország. 0 biztatta föl és bátorította 
a parányi nemzetet hatalmas szom-
szédja, mi ellenünk. Es a megdöb-
benés csak akkor fogja el ez em-
bert valóban, amidőn már meggon-
dolja, hogy az Orosz cár, akinek 
nincsen egyetlen nyugodt pillanata, 
akit minden percben fenyeget a 
nihilisták bombája, az az orosz cár 
üt kardjára és boritaltja vérbe a 
világot a gyilkosok megmentéséért. 

A német hadüzenet már meg-
történt. De még el sem hangzott a 
német császár szava, amikor a né-
met határt az oroszok hadüzenet 
nélkül megtámadták... 

A jövendő történet írója lesz 
arra hivatva, hogy ítéletet mondjon 
a mostani történetek felől, de mi 
nyugodtan állhatunk az Ítélőszék 
elé: Nem mi akartuk, ránk kény-
szeritetlék ezt a háborút s ebben 
a háborúban meg kell tanulnia 
Oroszországnak, hogv a becstelen-
ség, az árulás, a bérgyilkosság el-
nyeri a maga bünhödését, a fegy-
verek ereje fogja megtanítani arra, 
hogy minden hatalma dacára, nem 
elég erős a a gyilkoság megdicső-
ít ésé re. 

Nagy napok, nehéz pillanatok 
előtt áliunk. A jövendőre boruló 
sötét fátyolt félrebillenteni nincsen 
hatalmunkban. De egyet érzünk, 
egyet tudunk és es erőt ad nekünk 
ez fölemel bennünket, reménnyé 
és lelkesedéssé változtatva lelkünk-
ben AZ aggodalmat; azt tudjuk, azt 
érezzük, hogy a becstelenség vad 
erőszakával szemben a becsület, a 
nemzeti becsület védelmében szál-
lunk harci síkra. 

Tudjuk azt, hogy a háború, 
amely megindúlt a kulturáért, a 
békéért, a nemzeti megerősödésért 
folyik. Félévtized alatt alatt milli-
árdokat veszített nemzetünk. Fél-
évtized óta nem volt egyetlen nyu-
godt pillanatunk: Oroszország sza-
kadatlantól azon mesterkedett, hogy 
előidézze azt, ami bekövetkezett. 

A háború nagyon rossz. De az 
a béke amit átéltünk rosszabb volt 
a háborúnál. 

Nem hódítási vágy, nem a 
dicsőség szomj inditotott minket a 
harcok terére. Saját becsületünk 
vitt oda és becsületünk követeli 
meg, hogy megálljunk a téren: a 
háború a legszentebb eszméért fo-
lyik a béke bizlosilása ez a cél. 

Lelkünkben bizalom honol, 
imánk föl száll a magasságba: vi-

téz hadseregünk lelkesedve indul a 
harcba, hogy megvédje a tűzhelyt, 
a családi szentélyt, biztosítsa a bé-
két mindörökre. 

Az itthonmaradtakért. 
A haza védelmére bevonult család-

apák és családfentartók családjának se-
gélyezése céljából folyó évi augusztus 
hó 2-án a vármegyeiláz nagytermében 
megtartott nagy értekezlet Nagy Ferencné 
úrasszony — a szentesi jótékony nőegy-
let elnöke — és Fekete Márton udvari 
tanácsos, országgyűlési képviselő elnök-
lete alatt a katonai szolgálatra behivot-
tnk családtagjai javára fordítandó pénz-
beli és egyéb adományok gyűjtésére 
bizottságot küldött ki. 

Ezen bizottság tagjai: Szűcs Gyula 
rk. segédlelkész és dr. Kövér Imre vórm. 
árvaszáki ülnök titkárok, Bugyi Antalné, 
dr. Csató Zsigmondné, dr. Csúcs Jánosné, 
Csúcs Kórolyné, dr. Ecseri Lajosné, Ha-
lász Szabó Lajosné, Jurenák Gyuláné, 
Károlyi Józsefné, Mojzsik Lajosné, dr. 
Purjesz Jánosné, özv. Sarkady Nagy 
Mihályné, ifj. Várady Lajosné, ifj. Ve-
csery Jánosné, Vecsery L-ijosné, özv. 
Zsoldos Ferencné úrasszonyok, — Balogh 
János, Bene István, dr. Friedmann Gyula, 
Futó Zoltán, Korsós Tóth Sándor, dr. 
Lábos Endre, dr. Mátéfl'y Ferenc, Mátéffy 
László, dr. Nagy Sándor alispán, Nyiry 
Bertalan, Pákózdy István, Pelrovics Soma, 
dr Péter Albert, dr. Pollák Sándor és 
dr. Ulár István urak. 

Ezen bizottság minden tagjánál, 
továbbá dr. Csergő Károly várm. 11-od 
főjegyzőnél és Lishtenstein Manó szer-
kesztőnél gyűjtő-iv van. 

Felkéri a bizottság mindazokat, 
akik szeretett magyar hazánk iránti kö-
telességeknek — fegyverrel nem tehet-
nek eleget, hogy a katouai szolgálatra 
elhívottak családtagjainak gyámolitásával 
és segélyezésével. Istentől adott vagyoni 
helyzetükhöz képest teljesítsék a haza 
iránti és emberbaráti szent kötelességü-
ket — az által, hogy a fentebb megne-
vezetteknél jelentkezni, adományukat 
gyűjtő-ivek re feljegyezni, illetve — 
amennyiben a gyűjtő ivvel felkerestetnek, 
a haza iránti áldozatkészségüknek és 
nemzeti kötelességüknek teljesítését a 
fegyveres szolgálatra elhívottak itthon-
maradt családjának segélyezésére for-
dítandó adományokkal szolgálni szíves-
kedjenek. 

Az ekként befolyandó adományok 
a helyi hírlapok vasárnapi számaiban 
lesznek kimutatva és nyugtázva. 

A gazdasági helyzet 
és a háború 

A közgazdasági élet hullámai 
teljesen elcsendesültek, miután a 
háború teljesen felforgatta és meg-
szüntette a rendes üzleti tévékeny-
séget. Mindenki arra rendezkedett 
be, hogy minél hosszabb időn át 



2. oldal SZENTESI LAP 
'3 szám. 

Kristó Nagy József 
188 hold ka jani tanyafóld-
jét haszonbérbe kiadja. 

kibírja a rendkívüli helyzet nehéz-
ségeit. 

Ezt a feladatot teljesitik a jegy-
bankok, amikor rohamosan feleme-
lik a hivatalos kamatlábat. Ennek 
oka az, hogy az aranykészletet meg-
óvják. Ezért emelte fel az Osztrák-
Magyar Bank is a kamatlábat előbb 
4-ról 5-re, majd 5-ról 8-ra. 

Igen fontos kérdés a tizennégy-
napos moratórium meghosszabitása, 
ami kétségtelenül hamarosan bekö-
vetkezik. Miután nagyon könnyen 
akadhatnak lelkiismeretlen és meg 
gondolatlan egyének, akik a hely-
zetet kiakarják aknázni, igen ter-
mészetes, hogy a rövid lejáratú 
moratórium esak bevezetője volt 
az állandó védelmi állapotnak, amely-
nek során a kormány a végrehaj-
tás és árverés hatályát is jelenté-
kenyen megszorította. 

A gazdasági helyzet rendkívüli 
volta kifejezésre jut a bankok és 
pénzintézetek szerepében is. A lóké 
feladata most a végletekig való ki-
tartás, mire módja és lehetősége 
van. A mai pénzintézeteink rendezett 
viszonyok között vannak, nagy alap 
tőkéik és hűséges tartalékjaik ele-
gendók arra, hogy minden lehető 
veszedelmet elhárítsanak. Követelé-
seik legnagyobb része olyan érté-
kekben fekszik, amelyeket a háború 
nem rendíthet meg. így például a 
házak és a földek értéke, miután a 
magántulajdont a nemzetközi jog 
és feltétlenül biztosítja. 

Épen ezért a betétek kivételé-
nek semmi célja és értéke nincs, 
miután a bizonytalan időkben a 
pénz még több veszedelemnek van 
kitéve, mint a takarékbetét. 

Van még egy aggodalom, amely 
a komoly emberek előtt egészen 
nevetséges. Ez a papírpénz érték te-
lenedése. A modern hitel és pénz-
tervezet lényege olyan, hogy a 
papírpénz értéktelenedésc hajme-
resztő képtelenség, értéke meg nem 
változik. Azok az óriási aranykész-
letek, amelyek az Osztrák-Magyar 
Baknál vannak elhelyezve minden 
körülmények között feltétlen biz-
tonságot nyújtanak a bankjegyek 
értékének. 

Epen ezért egyenesen merény-
let az amúgy is nagyon súlyos gaz-
dasági viszonyok között efféle rém-
híreket terjeszteni és ostobaság 
azoknak felülni, mert a váltópénz-
nek a forgalomból való kirovása az 
egész életet megbénítja. 

A nagy háború dacára közgaz-
dasági életünket a legnyugodlabban 
ítélhetjük meg. Ha az apró balkáni 
államok, de főként a csaknem meg-
semmisült Törökország közgazda-
sági élete nem roppant össze a két 
balkáni háborúban, mi sem kézzel-
foghatóbb, hogy minálunk a legtel-
jesebb biztonságban lehelünk, mert 
félelemre, aggodalomra ok egyálta-
lán nincsen 

Világháború. 
AZ események rohanva törik egy-

mást, amit várni lehetett, bekövetkezett 

immár: Németország szembe került 

Oroszországgal. Az a leleplezés, amely 

szőrére vetköztelte azl a becstelenséget, 

ahogyan Oroszország Németországgal 

szemben viselte magát, nem eredmé-

nyezhetett mást, mind a hadüzenetet. 

A német hadüzenet Oroszországnak 

döntő jelentőségű. Ma már a diplomaták 

alig tehetnek valamit. A szavakat, eszme-

cseréket, terveket és tanácsokat a fegy-

verek dörgése váltotta föl. 

Legutóbbi hireink a következők: 

A német hadüzenet. 

A legutóbbi ujságunkban hirt ad-
tunk róla, hogy Németország ultimátu-
mot küldött Oroszországnak, amelyben 
felszólította, hogy 14 órán belül szün-
tesse be a mozgósítást és jelentse ki sem-
legességét. Az ultimátumra adott válasz 
nem elégítette ki Németországot, mire 
gróf Pourlales német nagykövet átadla 
a hadüzenetet tartalmazó jegyzékét és a 
német császár elrendelle az egész német 
haderő általános mozgósítását. 

Orosz támadás. 

Könígsbergi távirat szerint Eydt-
Kuhnenhen egy orosz csapat állépte a 
határi, Bilderwaitschen pósta hivatalát 
az oroszok elpusztították. 

Orosz hadik ík öt ő 
bombázása. 

Az „Augsburg" nevű német cirkáló 
a következőket jelentette Berlinben szikra 
táviratával: 

„Bombázom Libán orosz hadiki-
kötőt. Harcban állok egy ellenséges cir-
kálóval. Aknákat raktam le. Libán hadi-
kikötő ég. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kilünő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

¿\pró rozsvekni, felvidéki 

rozskenyér stb. Áttekint-

hető és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

A háború lokalizálása 

háiom nagyhatalomra. 

Kétségtelen jelek vannak arra, hogy 
! Anglia iwegakarja és megfogja őrizni 

seglegességét. Hasonló áramlatok mu-
! tatkeznak Franciaországban. Hogy ezek-
; nek a törekvéseknek minő eredménye 

lesz, nem lehet tudni. Kétségtelen azon-
ban, hogy Franciaország nem avatkozik 
bele a háborúba, semleges maradhat a 
mi másik szövetségünk: Olaszország is. 

Bomania magatartása elég fontos a 
mostani napokban. Kétféle áramlat küzd 
itt egymással- a semlegesség álláspontja 
és az a nézet, hogy Romániának a há-
rom szövetség mellé kell állania, Olyan 
áramlat, amely az Oroszokkal való együtt-
működést kívánná, nincsen. 

A francia—orosz viszonyok alaku-
lására nézve fontos körülmény az, hogy 
a németek ellen az első támadást az 
orosz csapatok intézték. Oroszország 
mozgósított először s az ő csapatai lép-
tek először német területre. Ebből az 
következik, hogy Franciaországot az 
entente-szerződés a jelen esetben nem 
kötelezi Oroszország támogatására. 

Ha tehát Franciaország a semle-
gesség álláspontján megmaradt, az eset-
ben kétségtelen Anglia és Olaszország 
semlegessége is, miből következik, hogy 
a háború német—magyar-osztrák és 
orosz háború lesz csupán s az egész 
világ nem kavarodik bele. 

Háborús rendelet. 

A magyar kormány a kivételes in-
tézkedésekről szóló törvény alapján ki-
terjesztette a katonai intszkedések köz-
lésére vonatkozó tilalmat a német biro-
dalom fegyveres erejére vonatkozó hí-
rekre is. 

A francia, kormány 

a francia néphez. 

A köztársaság elnöke és a kormány 
tagjai kiáltványt inlézelt a francia nem-
zethez. A kiáltvány a világkőzi helyzetre 
mutat rá, jelentvén, hogy az állaiuok 
egymásután mozgósítanak, majd ugy 
folytatja, hogy Franciaország mindent 
megtesz a világbéke ientartására, törek-
véseit megsokszorosította. A mozgósítás 
és a hadi állapot a jelen viszouyok közt 
hathatósabb eszköze. Franciaország to-
vább folytatja diplomáciai működését és 
bízik a sikerben. Beményli, hogy min-
den francia teljesiti kötelességét, Pártok 
nincsenek — mondja a kiáltvány utolsó 
passzusa — csak az örök Franciaország. 
A békés és határozott Franciaország, a 
jognak és az igazságnak a hazája, amely 
egységes a békében, éberségben és mél-
tóságban. 

Kisebb államok is 

mozgósítanak. 

Svédország, Dánia, Hollandia, sőt a 
nemzetközi semlegességek élvező Svájc 
is elrendelték hadseregük általános moz-
gósítását. Bulgáriában 90 millió hadi 
hitelt szavaztak meg, amelyből 60 milliót 
nyomban kibocsátanak. 

Törökország is mozgósított, hogy 
megakadályozhassa Oroszországnak min-
den olyan törekvését, amely a Darda 
nellák áttörésére irányulna. 

A harctéren nincs újság. 

Hivatalosan jelentik, hogy a szerb 
harctéren nincsen semmi újság. Az el-
lenséges haláron nyugalom uralkodik. 

A német császár és a cár. 

A németcsászár közétette azokat a 
táviratokat, amelyeket az orosz cárral 
vallott. Az utolsó táviratot julius 30-án 
küldte a német császár a cárnak. E táv-
irat utolsó mondata így szól : A döntés 
egész súlya a te vállaidon nyugszik, te 
tartozol viselni a felelőséget a háborúért 
vagy a békéért. 
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Anglia mozgósított. 

Az angol alsóházban Grey külügy-
miniszter kijelentette, hogy ha Német-
ország megsérti Belgium semlegességét 
Anglia nem maradhat semleges. A had-
öreget és a fiolát mozgósították. Belgium 
a német ultimátumot és azt a német elő-
t, i jesztést, hogy a német csapatok Bel-
giumon át vonulhassanak, visszautasította. 
A hadsereget mozgósították. 

A franciák. 

Hír szeiint Offre generatiszszimusz 
a francia-német határra utazott. 

Egy milliárd Orosz-

országnak. 

Franciaország nyugati határáról 
Drezdán keresztül hármas csoportokban 
tizenöt turaautomobil jött át Németor-
szágba. Az automobilokon jelentés sze-
rint pénzt vittek Franciaországból Orosz-
országnak. A pénzösszeget ezer millióra 
teszik. Az automobilok Heichensteinnél 
áttlépték az osztrák határi és azt hiszik, 
hogy Magyarországon át haladnak. Még 
kedden este táviratilag értesítették az 
összes rendőrségeket és csendőrségeket, 
hogy az automobilokat tartóztassák föl. 

Ertesités 
a sóforgalom tárgyában. 

Azok között a kirek között, me-
lyekkel az utóbbi napokban a közönsé-
get egyes képzelődök felizgatlak, nagy 
riadalmat keltelt az is, hogy sót nem 
lehet kapni és nagy sóhiány lesz. 

Értesítjük a közönséget, hogy ez 
a hír is minden alap nélküli. Só van és 
só lesz, mert mi akik kötelesek vagyunk 
a sószükséglet ellátását biztosítani, ennek 
meg is felelünk. A megriadt nép azon-
ban a sóhiányról terjesztett hírek foly-
tán, oly óriási igénnyel lépett fel az 
utóbbi napokban, hogy a só kiadást 
éppen a közönség védelme érdekéből 
kénytelenek voltunk korlátozni, nehogy 
készletünk kifogyjon s akkor a só ára 
három négyszeresére emelkedjék fel, 
amint az több városban kellő előrelátás 
híján megtörtént. 

Az tény, hogy a vasúti szállítás rö-
vid ideig szünetel, de mi a szükségletet 
tengelyen szállítva beszerezzük. A kö 
zönségnek mindössze a többköltséget 
kell viselnie, ami kilónként néhány fil-
lért tesz ki. Addig tehát, míg a rendes 
vasúti forgalom helyreáll, — lehet, hogy 
pár hét alatt — a só ára kilónként 4 
fillérrel nagyobb lesz vagyis a lágysó 
32 fillér, kősó 30 fillér kilónként. Amint 
azonban a rendes vasúti forgalom meg-
nyílik a rendes árak visszaál'anak s er-
ről a közönséget hirlapilag értesítjük. 

Ismételjük azonban, hogy sóhiány 
nincsen, sem raktárunkban, sem külö-
nösen a közönségnél, meri az utóbbi 
6—7 nap alatt annyi sót adtunk helyi 
fogyasztásra, amennyi rendes körülmé-
nyek közt 2 hónap alatt fogy. 

Tisztelettel: 

Első Szentes Kenyérgyár R. T. 

HÍREK 
Szentes , 1914. a ugusz t u s hó 2 

— Munká l a nőknek A katonai szolgá-
latra bevonultak családtagjainak mun-
kához való juttatása végett mindazok, 
akiknek nőkre bármiféle alkalmaztatásra, 
(főzőnő, takarítónő, mosónő, bejárónő 
slb.) szüksége van, azt jelentsék be dr. 
Csergő Károly vármegyei hatósági mun-
kásközvetitőnél, 

LEGÚJABB. 
Tegnap este 10 órakor 

érkezett távirat. 

A Franciaországból Orosz-
országba menő és egy milliárdot 
szállitó autók közül hét autót 
Vázsony község mellett a kato-
naság feltartóztatott, de az autók 
megfordultak és elmenekültek. 
Az összes őrjáratok szigorú fel-
ügyelet alatt tartandók. 

— A patronága b izot tság minden kedden, 

csütörtökön és szombaton délután 5 -7-ik 

a vármegyeháza nagytermében inspek-

ciót tart. A bizottság tagjai beosztásiról 

külön értesítésben nyertek tudomást, 

melyet az elnökség már szétküldött. Az 

első inspekciós nap ma, csütörtökön 

van. Megjegyezzük, hogy a potronáge 

bizottság nagyrészt önként jelentkezők-

ből alakult s kéri rz elnökség Szentes 

város hazafias asszonyait és leányait, 

hogy minél többen és mielőbb jeletkez-

zenek akiket szintén befognak osztani 

az inspekciós napokra. 

— A Napközi Othon. A háború idejére 

alakult szentesi »Napközi^Olthon» bizot-

tság elhatározta, hogy a katonasághoz 

behívott szentesi polgárok gyermekeinek 

megóvása céljából egyelőre 7 (hét) nap-

közi otthont állit fel és pedig : 1. az 

alsóréli ellenii iskolánál, 2. a Tóth Jó-

zsef-utcai volt szegénymenház helységé-

ben, 3. a hékédi állami ellenii iskolánál, 

4. a felsőpárti községi ovodánál, 5. az 

alsópárti református ellenii iskolánál, 

6. a kiséri római katholikus elemi isko-

lánál és végül 7. a berki állmi ellenii 

iskolánál. A napközi olhonok 1914 aug 

6-án reggel nyilnak meg. A napközi ott-

honok felvétetnek mindazok a 2—10 

éves korban lévő gyermekek, akiknek ap-

juk a háború idejében a katonasághoz 

bevonultak és akiknek ezidőszerint 

kereső goudozójak nincsen. A fölvétel 

céljából a lakáshoz legközelebb eső 

napközi otthonban lehet jelentkezni. 

— Közkívánatra i é g e g y s z e r bemutatja a 

Tudományos Mozgószinház ma a va-

sárnapi fényes műsorát, mely óriási si-

kert aratott. Bemutalásra kerül a trón-

örököspár temetése és az egész nagy-

szabású műsor. Zóna helyárak. A szín-

ház igazgatósága legközelebb a a behí-

vó 11 a k családtagjainak segélyezésére fé-

nyes műsorral fog előadást tartani. 

Eltűnt kis leány Pásztor Juliánná 

Páva-utca 14 szám alatli lakos jelenti, 

hogy Silíp Ilona 13 éves lelencleány 

tőle elszökött. — A kis leány valószínű-

leg Szegedre ment. 

— A sentesl szarbek. A háború folya-

mán több szerb katona szökevény ke-

rült Szentesre. Számszerint 16. Ezek a 

szerbek a legszigorúbb rendőri felügye-

let alatt vannak. A közönség ellenszenve 

azonban a legkülönbözőbb gyantások-

kal veszi körül ezeket az embereket s 

nem egy mende monda keletkezett már. 

Fölhívjuk a közönség figyelmét, hogy 

bármilyen gyanúja, vagy aggodalma tá-

mad a Szentesre intárnált szerbek ellen 

közölje haladéktalanul a rendőrséggel, 

hogy vizsgálat tárgyává tehessék a vá-

dat. Általán véve mázsa számra terem-

nek a legkülönbözőbb rémbirek. Erre 

vonatkozóan szintén felhívjuk a közön-

séget, hogy azoknak fel ne üljenek. A 

rém hírek terjesztőit pedig arra figyel-

meztetőjük, hogy a hatóság, ha a rém-

hír terjesztéséről értesül nagyon szigo-

rúan lép fel. 

— Aki súlyt helyez a r ra , hogy jól, olcsón 
és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-
resse fel bizalommal Szabó Béla papir-
és könyvkereskedését (róm. kath. iskola 
épület) ki a legnagyobb gondot fordit 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelező lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 

- Jók közül vegyük a legjobbakat. Deering-
féle tárcsás boronákat, Kalmár-féle szóró 
és szelelőrostákat. Valódi Sack tükör-
ekéket egyszerű és műtrágyaszóróval, 
combinált vetőgépeket, szavatolt 18 szá-
zalékos szuperfoszfátot és „Terrenol" 
Asbest cementpala legolcsóbban Szabó 
és Kenéz, Gazd. Gépf. váll. Szentes, Bocs-
kay-utca 1 sz. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Babot bármely kis és nagy 
mennyiséghen veszek 

Bartha Sándor 
kinskiái. 

Szentes város polgármesterétől* 
878—kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

város hatósági orvosai a városi orvosi 
hivátalban (emelet 50 ajtószám) naponta 
délelőtt 8 órától 10 óráig ét délután 
3 órától 5 óráig állandó szolgálatot tar-
tanak mely időn belül a bevonult kato-
nák családtagjait dilytalanul kezelik és 
látják el orvósi segéllyel, valamint ingyen 
adatnak orvosságot a szegényeknek. 

Szentes, 1914 augusztus hó 4. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Szentes város polgármesterétől. 
ad. 878—kü. 914. 

Figyelmeztetés. 
Egyes könyelmű és képzelődő em-

berek a legkalandosabb és legképte-
lenebb híreket találja ki és terjesztik 
polgártársaik réinitgetésére. Kijelentem, 
hogy azokon az értesítéseken túl ame-
lyek a hatóság kiad vagy megerősít, a 
háborúra, pénzre és egyéb kivételes 
rendelkezésekre vonatkozó minden más 
híresztelés, ostoba, könüyelmű és rossz-
akaratú koholmány, mely a könynyen 
hivő és nem gondolkozó polgárokat 
megriassza. Kijelentem egyben, hogy az 
ilyen koholmányok terjesztőivel szem-
ben a közönség oktalan felizgatásáért 
a legerélycsebben és legszigorúbban fo-
gok eljárni. 

Szentes, 1914 augusztus hó 4. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettts 



4 oldal. SZENTESI LAP 
64 szám. 

Szenlcs város katonaügyosztályától. 
760—kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 189fi évben szülelelt 

népfelkelő-köteles íjakat, hogy népfelke-
lők összeírásában leendő felvétel végett 
a városi katonaügy osztálynál 8 nap 
alatt annál 1? inkább jelentkezzenek, mert 
különben az elmaradottakat s/igorúan 
megbüntetem. 

Jelentkezni kötelesek a vidéki 
illetőségű, de Szentesen tartózkodó nép-
felkelő ifjak is. 

Ez az intézkedés semmi összefüg-
gésden nincs a háborúval. 

Szentes, 1914 augusztus hó 5. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Szentes város katonaügyoszlályától 
930 —kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom az I89't évben született 

hadköteles ifjakat, hogy a hadkötelesek 
összeírásába leendő felvétel végeit a vá-
rosi katonaügyvezetőnél 8 nap alatt nny-
nyival ís inkább jelentkezzenek, mert kü-
lönben az elmaradottakat szigorúan meg-
büntetem. 

Jelentkezni kötelesek aSzentesen tar 
tozkodó idegen illetőségű hadkötelesek is. 

Megjegyzem, hogy a hadkötelesek 
összeírására vonatkozó fenti intézkedé-
sem semmi összefüggésben nincs a 
háborús mozgalmakkal, ez az évenkénti 
sorozának rendes előmunkálata. 

Szentes, 191-4 augusztus hó 5. 

Bugyi Antal. 
polgái mesterhelyelles. 

Zóna előadás! 

Közkívánatra megismételjük a 

Tudományos 
: Mozgószinházhan: 
Csütörtök, 1914 évi augusztus 6-ikán délután 6 
lírakor és este fél 9 órakor zónaheijrárak 
mellett lesz bemutatva a világtörténet egyik 

legnagyobb gazteltének 

A szerajevói merénylet 
^ áldozatainak 

Ferencz Ferdinánd 
trónörökös és nejének temetése. 

MŰSOR: 
1. Gaumont híradó, mely bemutatja 

a legújabb nagy világeseményeket. 
2. Egy nagyszerű kaland. Kuciolli 

és Gietta, vígjáték 2 felvonásban. 
3. Polidor holdkoros, humoros. 

Tiz pere s/.ilnct. 

5, 6, 7. 

A montmartrei virágárus leány 
3 felvonásban, moly ssinmfi Hclair 

filmgyár remekműve 
8. Az elemek harca, humoros. 

Támlásszék 4 0 L l l,a!y 
3 0 t ,11.hely 2 0 f. III hely 
15 Y. Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 4 kor Nagypaholy 
2 kor. K í s p M y i kor 6 0 
f i l l . Gyermekjegy 10 fiHér. 

K i a d ó f ö l d . Kiadó föld és lakás. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

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

I l e l s ő c c s e r e i i 
77 1,9 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből f>0 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttiinő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
If" nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 5G0 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kötni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér 

Varga Beniáminné lapistói 48 hold tanya-

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

Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, ártézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

K i s t e l e k e n 
közvetlen az állomás közelében 4 lánc 

szőlő, rajta levő épülettel kedvező föl-

tételek melleit eladó. — Tudakozódni 

lehet Kisteleken, Kossuth Lajos-utca g-

II K O L L Á R I T -
ftMMMKR 
SZAGTALAN FEDÉLLEMH 

K O V i l i A R I T -

I t Ő K I j K I I i ' i Z 
ka u c s u k-konipozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéüemez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze, 
V É G T E L E N 0 L T A R T Q S 

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

k 

Szentesen kapható*: 

SUGÁR és VARGA 
építésr vállalkozóknál. 

ÉPÍTTETŐK F1GYELMEBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. ( J . I 
ÉPÜLETEKET kulcsátadásig elvállalok — nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
mény. - Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező lap meghívásra 
házhoz megyek. : : : : Tisztelettel: 

FEJES KÁROLY 
IV. ker. Stammer S.-utcza 20. ácsmester. 

1 Olcsó! OlcSÓ! 
Bankkölcsönöket 

B folyósittatok ez idő szerint 

g 50 évr^ 6 százalékos, 65 évre 
g 5 K o r . 7 0 f i l l é r t ő k * és kamat törlesztéssel 
« együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
^ barmikor minden raíizetés nélkül vissza lizethelő 

„ . v U h C ) l u , k r l ' S l l n Z f . k l"\á* , v 6 l e l é l V W h a s z o n b é r b e ad á s á t a leg-
mersékelU bb díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek dijmenlcsen adok felvilágosítást. 

Nyomatotl VujJa B. 

if j . F A Z E K A S A N T A L $ 

Bankkölcsön irodnjn. CT 

Piactér Nagy Ferencz úr házában. S 

Utóda villaynerSre berendeaett könyvnyomdájába.. Szentesen 




