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Előfizetési á rak : 

Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K 

Vidéken: egész évre 6 K 
féiévreSK negyedévre 1*50 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(rel. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindcaftU 

küldemények hirdetési és etőHzstési dijak. 

9 nagy leszámolás. 
„A történelem mérlegére he-

lyeztettünk". Ezt a mondatot abban 
a kiáltmányban olvashatjuk, ame-
lyet a magyar királyi kormány bo-
csátott ki akkor, amidón Ő felsége 
hadba szólitott négy hadtestet, hogy 
a monarkia megbüntethesse a szeb 
gyilkosokat. 

Másfél hét telt el azóta és im-
már bizonyosságában vagyunk an-
nak, hogy az a Szerbia, amely fél 
évtizeden át a legperfidebb szemér-
metlenséggel viselkedett velünk 
szemben, csak eszköz volt. Felbé-
relt cinkostársa annak a három 
nagy hatalomnak, amely most harcba 
indult velünk szemben és Német-
ország ellen. Világosan megmond-
ják a tények, hogy Szerbiát az orosz 
a francia és az angol kormányok 
uszitották ránk azért, hogy jog-
cim lehessen egész Európa lángba-
boritására, 

Tekintsünk szét egy kissé a 
dolgok között, amelyek megelőzték 
a most egymást rohanva kergető 
eseményeket. 

Sehol, széles e világon, ahol 
nemzetiségek laknak, nincsen sza-
badelvűbb elbánás a nemzetiségek-
kel mint nálunk. Nemzeti nyelvük, 
kulturájuk, nemzeti vallásuk érvé-
nyesül. A nemzet ellenes izgatók 
büntetése nem fegyház, hanem ál-
lam fogház. Es mit láttunk. Azt 
láttuk, nogy nemzetiségeinket kül-
földről : angol, francia és orosz 
részről állandóan bujtogatták, a 
hajdudorogi püspök ellen bomba 
merényletet köveitek el. Megtéve-
lyedett embereket vettek szolgála-
tukba, akik hintették a nemzet elle-
neségek magvait, térképeket hoztak 
forgalomba, amelyeken földarabol-
ták Ausztriát és Magyarországot 
Lent a Balkán végebement hadjárat 
után ezeknek az államoknak sajtója 
hirdette, hogy most már nem Tö-
rökorszák, hanem a magyar-osztrák 
monarkia a beleg ember, az ó nap-
jai megszámlálvák. 

És jött a trónörökös pár meg-
gyilkolása. A vizsgálat során kitűnt, 
Hogy hivatalos szerb körök készi-
lették elő a gyilkosságot, kitűnt, 
hogy maga a szerb trón váromá-
nyosa is tudott a sötét tervről. Es 
'fiikor a mi kezünk bünietóen le-
akar sulytani, megmozdul Orosz-
ország, mindenható uralkodója gya-
lázatosan hazudik a németek csá-

szárjának, utánna mozdul Francia-
ország és beszél humanitásról jog-
ról, igazságról — és hadüzenet nél-
kül bombákat dobál Németország 
városaira és végűi megmozdul Ang-
lia, a vasalt nadrágií, előkelő gent-
leman-ek hona és testvéri jobbot 
nyújt a sötétség, a kancsuka biro-
dalmának és a nem kevésbbé bűnös, 
perverz Franciaországnak Német-
ország ellen. 

Valóban a történelem mérle-
gére helyeztettünk. 

Nyilván valóan látszik, a leta-
gadhatatlan tények szolgáltatnak 
b i z o n y í t é k o t rá, hogy Európa 
három nagy hatalmassága a legbű-
nösebb elszántsággal megfojtani ké-
szült bennünket és Németországot 
arra számitva, hogy sikerül a nem-
zet és a trón ellen föllázitani a 
monarkia nemzetiségeit, sikerül egy 
millió szuronyt szegeztetni a mo-
narkia mellének a Balkánról — és 
ha ez megtörtént, akkor az orosz-
francia—angol erő játszva bánik el 
Németországgal és velünk. 

Hát nem ez történt. 
A Balkán államai magára hagy-

ták a bűnös Szerbiát, monarkia 
nemnzetiségei pedig egyenként szó-
laltak meg: utólsó csép vérüket, 
utolsó javaikat ajánlva föl az év-
ezredes magyar állam megvédésé-
ért. . . néhány rövid nap alatt bá-
mulatos lelkesedéssel vonult be 
zászlaja alá minden hadköteles és 
Németország a megsértett becsület, 
a megtámadott jogrend és igazság 
védelmében kirántotta kardját és 
lesújtott vele gálád ellenségeinkre. 

Világosan mutatják az egy-
másra torlódott események, hogy 
Anglia, Francia és Oroszország ér-
dekei nem kisebb dologra mennek 
ki, mint arra, hogy Európában ne 
lehessen béke, mert sem a mi 
anyagi és szellemi megerősödésünk, 
sem a német birodalom hatalmas 
föllendülése, virágzása nem lehet az 
ó érdekük. A diadalmasan előre-
törő német ipar és kereskedelem 
fáj Angliának, a példásan rendezett 
és fegyelmezett katonai hatalom a 
franciának és a muszkának. 

Nem kerestük a harcot. Sem 
nem kerestük a leszámolást. De 
ránk kényszeritették. 

Elérkezett az idő, amikor a 
germán és szláv elemnek meg kell 
mérkőznie egymással le kelt szá-

molniok. Minket e két hatalmas fej-
közé ékelt a sors: a küzdelemben 
részt kell vennünk. Es részt ve-
szünk benne a magyar nemzetnek 
azzal az ősi erejével, mely egy ez-
redéves létünk alapjait lerakta. 

ebben nem lehet habozás. Ami-
lyen irtózatos a világháború, any-
nyira kell örömmel látnunk elér-
kezését, amikor mi mindent kiszá-
mítva s minden erőnk szabad frise-
ségével és tündöklő teljességével 
küzdhetünk életünkért, békessé-
günkért, szabadságunkért. Nem 
utólsó erősségünk, hogy egyúttal 
az emberi nem műveltségéért, a 
tiszta igazságért és az emberi és 
erkölcsökért pillantunk síkra és 
állunk benne helyt. 

Nekünk győznünk kell e há-
borúban, addig megállás nem lehet, 
mig ellenségeinket a porondra nem 
teriiettük. 

Világhábopű. 
Amint előre látható volt: a szerb 

gyujtogatóknak sikerült iángbaboritani 
egész Európát, sőt az egész világot. A 
két-három szinű diplomácia befejezte 
működését, a rendes polgári élet meg-
szűnt mindenfelé, szuronyok erdeje emel-
kedik, a világtörténelem legirtózatosabb 
háborúja megkezdődött. 

Az erő öntudatában elhatarozottan 
áll egymás mellett a monarkia és Né-
metország, hogy fértlas becsülettel tisz-
tilsa meg egész Európát a hazugság, a 
becstelenség és képmutatás uralmától. 

Híreink ezek: 

Arizol hadüzenet. 

Anglia nagykövete a birodalmi gyű-
lés megnyitása után megjelent a német 
külügyi államtitkárnál és megkérdezte 
tőle biztosithatja-e Németország Belgium 
semlegességét? Ez a kérdést akkor tette 
meg Anglia, amikor a kancellár legnyíl-
tabb őszinteséggel kijelentette a mai 
birodalmi gyűlésen, hogy Németország 
a francia támadás megelőzése végetl 
Belgiumon keresztül vonul Franciaország 
ellen. Az angol nagy követ természete-
sen nem kaphatott más választ, mint azt, 
hogy Belgium semlegessége meg nem 
óvható, a katonai érdekek minden érdek 
felett állanak, de a német kormány 
mindenben kórpótolni fogja Belgiumot. 
Erre az angol nagykövet átadta a had-
üzenetet és elhagyta Berlint. 

A dolgok megértéséhez tudni kell, 
hogy Németország Belgiumon keresztül 
hatolva legrövidebb uton előre Párizs felé. 

Hadat üzetünk 
Oroszországnak. 

A monarkia szentpétervári nagy-
követe, Szapáry grot, átadta a hadüze-
netet az orosz kormánynak A hadüzenet 
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oka az a magatartás, amelyet Oroszország 
Németországgal szemben tanúsított. 

Szerbia Németország 

ellen. 

Szinte humoros, de valóság, hogy 
Szerbia berlini ügyvivője utján hadat 
üzent Németországnak. 

Német előrenyomulás. 

t\ német haderő lelkesen halad 
előre orosz Lengyelország területén, 
Kallisz bevétele után több községet szál-
lottak meg, többek között Kibartejt ro-
hammal vették be. 

Hir szerint az orosz hadvezetőség 
elháraztotta, hogy egész Lengyelországol 
kiüriti és visszavonul a tiszta orosz te-
rületekre. 

Varsót az egész helyőrség elhagyta, 
miután az állami okmányokat és a kincs-
tárát már előbb elszállították. 

Orosz csapatok 

vesztesége. 

Az orosz határon Schwiddernél 
orosz lovas csapatok átakartak törni 
Németországba. A német csapatok a 
támadást visszaverték. Egy egész orosz 
lovasdandár megsemmisült. 

Feltartóztatott magyar 

miniszter. 

Gróf Pejacsevicsa magyar kormány 
horvát minisztere Franciaországban Vi-
chyben nyaralt. A helyzet fordulata foly-
tán haza akart utazni, de a francia ható-
ságok feltartóztatták és lehetlenné lelték 
hazatérését. A miniszter állandó rend-
őri felügyelet allatt áll. 

Olaszország magatartása. 

Olaszország, a hármas szövetség 
hármadik tagja, még mindig a semle-
gesség álláspontján áll. Ennek n ma-
gyarázata az, hogy a tripoliszi háborút 
megsínylette az ország s a lakosság 
hangulata a háború ellen van Politikai 
körökben azonban azt tartják, hogy mi-
helyt az események tovább fejlődnek 
Olaszország kénytelen lesz részt venni 
a háborúban, mert az olasz államférfiak 
tisztában vannak vele, hogy a német-
osztrák és magyar fegyverek győzelme-
esetén a két nagy hatalom irtózatos mó-
don fogja felelősségre vonni Olaszor-
szágot. 

A helyzetre vall különben, hogy 
Olaszország is mozgósít s a magyar 
vasúlak i u g y e n szállítják a hadba 
vonuló olasz katonákat. 

Montenegró hadüzenete. 

A 61-es, temesvári ezred olyan hős-
tettet vig végbe, amely ritkítja párját a 
harcok történetében. Három hadnagy 
vezetése alatt két szakasz ugyanis áteve-
zett a Dunán a szerb partra, meglepte a 
szerb előőrsöket és 30 szerb halott és 
sok sebesült hátrahagyásával visszaevez-
tek a magyar partra, mielőtt a telefon 
hálózatot tönkretették. Megjegyzendő, 
hogy a két szakasz legénységi? önként 
váltalkozásból állott. Weisz Ferenc ezred-
parancsnok kitüntette a két szakaszban 
részt vett harcosokat. Veszteségünk volt 
egy halott és három sebesüli. 

Felrobbant angol 

cirkáló. 

Araphion nevű angol cirkáló lenger 
alatti ütközött elsülyedt, 131 ember éle-
tét veszítette, 152, közlük kapitány, meg-
mckült. 

Románia álláspontja. 

Szinajában a román király elnök-
lete alatt korma tanács volt, amely a 
fölött döntött, hogy Románia melyik 
hatalmi csoportosulás mellett foglaljon 
állást A kérdési a király szavai döntöl-

ték el, ak i b i za lmá t nyi lvání tot ta Auszrtia-

Magyarország és Németország erejébe és 

hűségébe. Egyön te tű megá l l apodásra ju-

tottak abban , hogy R o m á n i á n a k m inde-

nek előtt érdekeit kell b iztosítani és 

határa i t megvédelmezi . 

Harcok Krakkó körül. 

Krakkótól északra fekvő orosz te-
rületeken közvetlenül a hadüzenet után 
orosz őrjáratok kalandoztak határaink 
felé és kísérletet teltek a határ áttöré-
sére. Csapataink a támadást visszaverték. 
Ezuián a csatározások egész sorozata 
következett s az oroszokat minden vo-
nalon futásra kényszeritellék. 

A bukovinai határon. 

Hasonlóan a Krakkó körüli har-
cokhoz, a bukovinai határon Novosieii 
mellett folyt kemény harc s az oroszok 
visszaverése után csapataink támadásba 
mentek át, amelynek az eredménye az 
lett, hogy a határ mentén uraló magas-
latot csapataink elloglalták. 

Törökország mozgósít. 

Törökország elrendelte az általános 
mozgósítást. 

Bulgária. 

Zsófiában elrendelték az ostrom-
állapotot. 

A ngol tétszámemelés. 

Az angol alsóház 500.(K)() főre emelte 
föl az angol száza/földi hadsereg lét-
számát. 

l-so kimutatás 
a szolgálatra bahivott katonák családjai segá 

lyezésere eszközólt gyűjtés eredményéről. 
Fekete Márton gyüjtőivén 3700 ko-

rona. Szentesi takarékpénztár 1000 K., 

Szentes Vidéki takarékpénztár 1000 K„ 

Központi takarékpénztár 1000 K., Dr. 

Cicatricis Lajos 100 K., ür. Keisz So-

máné 50 K., Gyuricza István 5 K., Szánlhó 

János 10 K., Dr. Kiss Gábor 10 K., Szva-

ton Józsefué 5 K., Ifj. Jordán Zsigmond 

10 K, Fekete Márton 500 K. — Várady 

Lajosné gyüjtőivén 100 korona. Dr. Sze-

der Ferenc Jánosné 100 K. — Dr. Lábas 

has Endre gyüjtőivén 150 korona. Dr. 

Lábos Endre 100 K., Özv. Kass Józsefné 

40 K., Katkics Gyula 10 K. — Dr. Pá-

kozdy István gyüjtőivén 2950 korona, 

N. N. 3 K., Dr. Endre Antal 20 K., Po-

zsonyi Ferenc 1 K., Szűcs István 50 fi 11. 

Ledniczky János 1 K., Vozár János 4 

K., — Balogh János gyüjtőivén 65 ko-

rona. Balogh János 30 K., Papp Lajos 

lelkész 20 K., Szeltmann Lajos 1 K., 

Tóth László 2 K., Sebessy Ferenc 2 K., 

N. N. 10 K. — Lichlenstein Manó gyűjtő 

ivén 312 korona. Fuchs Andor 50 K., 

Herényi Lajos 20 K., Lehner Alfréd 10 

K., D. Lőwy Sándor 10 K., Balog Sándor 

5 K., Bender Adolfné 10 K., Práznovszky 

Erzsébet 19 K., Papp László 12 K, Zsol-

dos Élek 100 K., Schmidt Gyözőné 4 K, 

Hescsik Gá?pár 5 K., Zeke Bálint 3 K., 

Pál fi Imre 10 K., Lichlenstein 3 K., 

Mócz Kálmán 10 K.( Gibba Blanka 5 K., 

Csalány Gábor 5 K., Mágori Rezső 20 K., 

Özv. Nagy Imrené 20 K„ Nagy Imre 20 

K., Rosenberg Sámuel 10 K., — Dr. 

Csergő Károly gyüjtőivén 456 korona. 

Dr. Nagy Sándor alispán 50 K., Bolyó 

Kálmán 50 K., Szentes és Vidéke 20 K, 

Szabó Lajos 2 K., Özv. Sarkadi Miháyné 

100 K., Szabó Ferenc 3 K., Szeder Fe-

rike 100 K, Özv. Rácz Ferencné 50 K, 

Özv. Kiss Zsigmondné 10 K., Papp László 

havonkint 12 K., Pázmány Dániel 10 K., 

Radimeczky Kálmán 5 K., Csatári Sándor 

4 K., Adameszk jusztnné havonkint 10 

K , Sípos Lajosné havonkint 10 K., Bon 

ezos Miklósáé 10 K., Sántha Ferenc 10 

— Özv. Sarkady N. Nihályné gyüjtő-

ivén 310 korona. Özv. Soós Pálné 50 K , 

N. N. 1 K, Schleier István 4 K., Szál- i 

István tanár 5 K, Ozv. Szeder Jánosné 

100 K., Dr. Tarv Józsefné 50 K., Tary 

Ernőné 50 i\, Tary Ernő 50 K. — Nyíri 

Bertalan gyüjtőivén 10!) korona. Nyíri 

Bertalan 50 K., Dr. Lő*y Zsigmond 10 

K., Végh Sándor 10 IC, Sagfíy Pál 10 

K, Frankó Sándor 10 K., lvolidinszkv 

József 10 K., Schwarz Vilmosáé 1 K, 

Zwick Rezső 5 K. — Sebők Rókus 

gyüjtőivén 10 korona. Kovács András 

20 K., 1). Szabó József 10 K., Székelv 

József l K., Soós László 1 K., Sebők 

Rókus 1 K., Zsoldos Ferenc 1 K., / » • 

jonkovszky János l K., Nagy Ferenc 

20 lill., Engehnami László 1 K., Palásti 

Ferenc 50 lill., Nervethy Károly 1 K, 

Imra 1 K. — Wimmert Ernő gyüjtőivén 

16 korona. (lunszt 1 K, Pavlát 1 

irma 1 K. 30 lill,, Sánta 1 K., Kos/la 

Ferenc 1 K., Ehrenfeld Ferenc I 1\. Se-

bők Ferenc - K, Kötelekey Nagy Lajos 

1 K, Rablóczky Árpád 50 fnl , Berényi 

Sándor 1 K„ Blázsik István 2 K., Berez-

vay Mihály 50 lill., Wimmer Ernő ^ K 

70 lill. — Egy deák gyűjtése 15 korona. 

Molnár István 1 K , Balogh Ignácné 3 

, K, Fekete Demeter 10 K., Palaky Istv \n 

| 10 fill., Kókay Antal 60 fillér. Összesen . 

5291*50 K. Szentes, 1914. augusztus K án. 

Nyíri Bertalan, bizottsági pénztáni >k 

gyógyszerész. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGERibflRfí 

Á R P i W i R f l a Icgjutányosabb áron 

Gazda^szou v ok fúj ve írnék! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas f^hér 

SÜT ÉHÉN YEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, Köményes 

r^pró rozsveKni, felvidéki 

rozsK^nyér slb. Megtekint" 

hető és Kapható a Kenyér-

gyár piactéri (Haris-haz) 

FÖÜZLETÉSEN. 
ELSŐ SZENTES! KENYERGYÁR 

RÉSZVTÁRS. 
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Az itthonmaradtakért. 
A haza védelmére bevonult családa-

pák és családfenttartók családjáuak segé-

lyezése cé'jából folyó évi augusztus hó 2-án 

a vármegyeház nagytermébe megtartott nagy 

értekezlet Nagy Ferenczné úrasszony— a 

szentesi jótékony nőegylet elnöke — és 

Fekete Márton udvari tanácsos, országgyű-

lési képviselő elnöklete alatt a katonai-

szolgálatra behivottak családtagjai javára 

forditadó és egyébb adományok gyűjtésére 

bizottságot küld ki. 

Ezen bizottság tagjai: Szűcs Gyula rk. 

segédlelkész és dr. Kövér Imre várm. áva-

széki ülnök titkárok,[Bugyi Antalné, dr. Csató 

Zsigmondné, dr. Csúcs Jánosné, Csúcs 

Károlyné, dr. Ecseri Lajosné, Halász Szabó 

Lajosné, Jurenák Gyuláné, Károlyi Józsefné, 

Mojzsik Lajosné, dr. Purjesz Jáuosné» 

özv. Sarkadi Nagy Mihályné, ifj Várldi La-

josné, özv Zsoldos Eerencné úasszonyok,— 

Balogh János, Bene István, Friedman Gyula, 

Futó Zoltán, Korsós Tóth Sándor, dr-

Lábas Endre, dr. Mátéffy Ferenc, Mátéffy 

László, dr. Nagy Sándor alispán, Nyiry 

Bertalan, Pákozdy István, Petrovits Soma» 

dr. Péter Albert, Polák Sándor, és dr. Ullár 

István urak. 

Ezen bizattság minden tagjánál, továbbá 

dr. Csergő Károly várm. Il-od főjegyzőnél és 

Lishtenslein Mmó szerkesztőnél gyüjtő-iv 

van. 

Felkéri a bizottság mind azokat, akik 

szeretett magyar hazánk iránti kötelességek-

nek fegyverrel nemtehet eleget, hogy a katonai 

szolgálatra elhívottak családtagjainak gyámoli« 

tásával és segélyezésével. Istentől adott va-

gyoni helyzetükhöz képest teljesitsék a 

haza iránti és emberbaráti szent kötelessé-

güket—az által, hogy a fentebb megnevez 

etteknél jck :. !:ezni, ado rányukat gyöjtő-

ivekre feljegyezni, illetve—amennyiben a 

gyüjtőivvcl fclkerestotnek, a haza iránti 

áldozat készségüknek és nemzeti kötelessé-

güknek teljesítését a fegyveres szolgálatra 

elhívottak itthonmaradt családjának segélye-

zésére fordítandó adományokkal szolgálni 

szíveskedjenek. 

Az ekként befolyandó adományok a 

helyi hiylapok vasárnapi számaiban lesznek 

kimutatva és nyugtázva. 

Termeszetbeni adományok 
2 behivottak családtagjainak. 

A pénzbeli adományok mellett ter-
mészetben is igen sokan járulnak a fő-
ispán űr által mcgindilolt akcióhoz. 

Az eddig bejelentelt adományok a 
következők : 

Özv. Nagy Imréné t zsák bab, fél 
zsák borsó. 

Balog Franciska I liter borsó, 
ö/.v. Bálint Jánosné félliter zsir és 

fél kg. szalonna. 
Mihály Béla 1 kg füstölt szalonna. 
Keresztúri Tóth M.hályné 4 liter 

liszt, 1 kg. szalonna. 

***iBiiiiiia(a»iitiiitiiai»*aaii)><ii(IIB*(>l,llfl1111 

Babot bármely kis és nagy 
mennyiséghez veszek 

Oartha Sándor 
kereskodö. 

HÍREK 
Szentes, 1914. augusztus hó 8 

— A kincstári utalványok és a papírpénzek dol-
gában a miniszterelnök a következő sür-
gős rendeletet intézte az összes törvény-
hatóságok első tisztviselőjéhez: Az or-
szág több részéből arról értesítenek, hogy 
egyes lelketlen üzérek azt a hitet ter-
jesztik el a nép között, miszerint a moz-
gósítás céljaira átvett lovak ára fejében 
adott utalványt uem fogja az állam be-
váltani. Egyes helyeken még épen a 
papírpénz értéktelenedését híresztelik s 
ugy a lóár utalványokat, mint itt-ott a 
papírpénzt is az igy tévulra vezetett 
egyénektől potom áron vásárolják össze, 
Felhívom, hogy sürgősen tegye közhírré, j 
miszeriut mind a két állítás merőben 
valótlan s a hiszékeny népnek lelkiisme-
retlen elámitása és megkárosítása.. Figyel-
meztesse a közönséget, hogy ilyen csa-
lás kísérleteknek fel ne üljön, ha ilyen 
üzelmek tudomására jut, azok elkövetőit 
a hatóságnál jelentse fel. Mert aki pol-
gárságainak ekként való félrevezetésével 
és tévedésbeejtésével őket megkárosítja, 
magának jogtalan hasznot szerez, csa-
lást követ el és a büntetőtörvénykönyv 
rendelkezései alá esik. Az.igászságügy-
miniszter utasította a kir. ügyészségeket, 
hogy hasonló esetekben a legnagyobb 
gyorsasággal és szigorral járnak el, a 
közigazgatósági hatóságokat pedig fel-
hívom, hogy ezen káros üzelmek meg-
torlaja tekintetében a tegnagyobb erély-
lyel működjönek közre és tudomásukra 
jutó hasonló esetben a büntető eljárás 
megindításáról gondoskadjanak. 

— A bevonűltakért. A fiatalkorúak fel-
ügyelő hatósága szentesi tanácselnöke, 
Pákózdy István úr, a következő sorok 
közlésére kért fel bennünket: Sok ezer 
családapat szóllit fegyverbe a hazasze-
retet és a királyhűség! Sok ezer család-
apa hagyja el otthonát, visszahagyva 
felügyeletre szoruló gyermekeit. Ne érez-
zék, hogy gyermekeik védő nélkül ma-
radtak vissza, ne üljön szivükre a gond, 
hogy szeretteit felügyelet hijján vesze-
delem fenyegeti. A fiatalkorúak szegedi 
felügyelő hatósága készséggel elvállálja 
a hai cbavonuló családapák gyermekeinek 
felügyeletét, szeretettel iparkodik pótolni 
a gondos apai szív melegét. Aki azt 
kívánja, hogy otthonában visszamaradt, 
vagy idegeneknél, iparosnál, vagy cse-
lédként elhelyezett gyermeke felett a 
felügyeletet gyakoroljuk, az jeleutse be 
ezt a kívánságát levélben a fiatalkorúak 
szegedi felügyelő hatóságának alulirt 
tanácselnökénél (járásbíróság I. emelet) 
és közölje, hogy gyermeke hol van el-
helyezve. A fiúk felett az erre felkért 
felügyelő hatósági tagok, a leányok felett 
pedig hitv. pártfogónőnek és felügyelő 
hatóságuk nőtagjai fogják a felügyeletet 
a legnagyobb gonddal és szeretettel 
gyakoralni és ezzel a gondos családapa 
hiányát iparkodunk némileg pótolni. A 
fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságá-
nak területére Bács-Bodrog, Csanád, 
Csongrád és Torontál vármegyékre terjed 
ki. A harctérről érkező, a bevonultak 
gyermekeit illetően, bármilyen termé-
szetű kérdezősködésre azonnal vála-
szolunk. 

— A gazdasági munkásokért. Dr Cicatrícis 
Lajos főispán fölhívással fordult a gaz-
da közönséghez a katonai szolgálatra 
behívott gazdasági munkások családtagjai 
érdekében. Ebben a fölhivássban ezeket 
mondja: A hazafias és emberbaráti áldo-

! zutkészség teszi kötelességünkké, hogy 
lehetőleg gondyskodjanak annak a gaz 
daság cselédnek íthonmaradt családjáról, 
okik a békében a magyar földnek mun-
kása és most a nehéz pillanatokba annak 

I vérével védelmezője. Jól tudom, hogy 
I milyen nehéz helyzetben van a gazda 
I maga is, de azt is tudom, hogy hazafias 

hívó szóra minden áldozatra kész és 
habozás nélkül azok család tagjainak 
támogatására, kiknek a békés időben 
gazdasági tevékenységét igéuybe vette. 
Ettől indíttatva arra kérem fel tek. Cí-
medet, sziveskedték a gazdaközönséget 
alkalmas módon felhívni, hogy a gazda-
sági cselédek ésmnnkások itthonmaradt 
családjat vegyék a gazdák, a munka-
adók pártfogásukba és a munkaképes 
családtagok alkalmazása a járandóságok 
méltányos kiszolgáltatása által és álta-
lában a jótétemény bármely alkalmas 
módján mentsék meg őket a nyomoru-
ságtól és az emberszeretet cselekvő 
munkássága által a hazáért küzdő har-
cosok könnyező családjának szerezzék 
meg a szereletet, a részvét és segítés 
áldásait. Felhívom tek. Címet arra is, 
hogy jelen rendeletemet a hatóság terft-
letén levő gazdakör vezetőségével is kö-
zölje és személyes közbenjárásával igye-
kezzék odahatni, hogy az abban foglal-
tatnak megvalósítása a gözönség minél 
szélesebb rétegének bevonásával bizto-
sittassék és hogy minden gazda és 
munkaadó nemes önfeláldozással sür-
gősen hozza meg a nemzet és a haza 
érdekében teljesítendő áldozatokat. 

— Talált tárgyak. A görgősi dűlőn egy 
ridikiilt, a Nagy Ferenc-utcában egy 
férfi kabátot, a Kossuth-utcában egy piros 
asztalkendőt találtak. Igazolt tulajdono-
suk a rendőrkapitányi hivatalban (város-
háza 20 száuiu ajtó) átveheti ezeket a 
dolgokat. 

— Jétákonycélu footbal l mérkőzés. A szentesi 
Torna-Egylet is részt akar venni abban 
a hazafias és humoros mozgalomban 
amely célúi tűzte a bevonult katonák 
segítségre szorult családját támogatni. E 
célból ma délután fél 6 órakor az Er-
zséhetkerti pályáján footbal mérkőzés 
lesz a hódmezővásárhelyi Atlétika Club 
„Viktória" és a „Szentesi Torna-Egylet" 
1-ső csapata között. — Akik részt vesz-
nek, azok nem csak humanitást gyako-
korolnak, de egyúttal szép játékban gyö-
nyörködhetnek. A helyárak rendesek. 

— Elkobzott hír lap. A „Szentesi Ellenőr-
tegnap megjelent számát a rendőrség 
államellenes izgatás miatt elkobozta. Az 
eljárást megindították. 

— »Vasárnapi U | s á | > augusztus 2-íki 
száma rendkívül érdekességű, sok képet 
közöl a nap eseményeiről Budapestről, 
Belgrádból, az osztrák-magyar hadveze-
tőség arcképeit, képeit a 250 év előtti 
szentgotthárdi csata jubileuma alkalmá-
tól, melyben 16G4. aug. l-én a török fe-
elett arattak diadalt a magyar ¿eregek, 
továbbá a Pozsonyban rendezett nem-
zetközi méhészeti kiálitásról, a múlt 
heti vihar pusztitá&airol, stb. Novellát 
Sajó Sándortól, költeményeket Majthé-
nyi Györgytől, Oláh Gábortól és Szege-
di Istvántól hoz e szám, czikkeket kö-
zöl őfelsége ischli nyaralásáról, a skan-
dináv államok és Oroszország viszo-
nyairól, stb. s e mellett befejezi Katika 
Margit »Állomások» ezimű eredeti regé-
nyét és folytatja a »Patrícius» czimfi 
angol regényt s a rendesheti rovatokat, 
t. Irodalom és művészet sakkjáték, stb. 
— A «Vasárnap Újság» előfizetési ára 
negyedévre öt korona, a «Világ-króni-
káva l hatkorona. Megrendelhető a 
«Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában Bu-
dapest IV., Egyetem-utca 4 sz.) Ugyan-
itt megrendelhető a «Képes Néplap», 
a legolcsóbb újság amagyar nép szá-
mára, félévre két kor. 40 fillér. 

— 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 fordít 
arra, hogy a nála vásárló közönség tel-
jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-
laszték ízléses képeslevelezo lapok, le-
vélpapírok diszdobozok és borítékokban 
késpes és mise könyvek, cigarettahüve-
lyek, olvasók, imakönyvekben. 



i oldal. SZENTESI LAP 
4 szám< 

— 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. 

Olcsó föld. 
Kistőkén, Ullár-düllőben 31 hold föld jó 

karban levő épületekkel rendkívüli ked-

vező fizetési feltételek mellett sürgősen 

eladó. A tulajdonos esetleg felesnek meg-

marad. A földre alkut lehet kötni ifj 

F a z e k a s Antallal, Szentesen, (Nagy 

Ferenc úr házába, Piactér.) 

Kristó Nagy József 
188 hold kajáni tanyaföld-
jét haszonbérbe kiadja. 

Szentes város polgármesteré tői 

7449-1914. szám. 

Hirdetmény. 
A magyar kir. Belügyminiszter Ur 

144910—XI. a. számú körrendelete értel-
mében ő. cs. és apóstoli kiráji Felsége 
1913 évi Május ho 2 án kelt legfelsőbb 
elhatározása alapján kihirdetett közkegye-
lem azokra is kiterjesztette, akik annak 
idején meggondolatlanul védkötelezett-
ségük megsértésével hagyták el ez or-
szágo) s a kiket eddig csak az igzságós 
büntetéstől való félelem tartott az idegen 
földön. 

Az ilyen védkötelesek hozzátarto-
zoi hazafias kötelességüknek felelnek 
meg akkor, ha a hozzájuk közelállókat 
a mozgósításról, s illetőleg a közkegyelem 
tényéről értesítik, s maguk részéről is 
levél utián buzdítják őket és hatnak re-
ájuk a hazajövetelre 

A bevonulásra kötelezettek meg-
kaphatják összes útiköltségeiket a leg-
közelebbi ósztrák magyar consulátusnál 
ahol azonnal jelcntkezniök kell. 

Felkérem Szentes város közönégét 
hogy ezen hirdetményben foglaltaknak 
tegyenek eleget, s ebbéli törekvésük-
ben nálam segítséget és útbaigazítást 
nyerhetnek 

Szentes, 1914 évi augusztus hó 6. 

Dr. Máté ffg Ferencz 
polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

766—kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 1896 évben született 

népfelkelő-köteles Íjakat, hogy népfelke-
lők összeírásában leendő felvétel végeit 
a városi katonaügy osztálynál 8 nap 
alatt annál i? inkább jelentkezzenek, mert 
különben az elmaradottakat szigorúan 
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 
polgármes(erhelyeltes. 

Szentes város rendőrkapitányságlól. 

3886 -Kap. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a bejelentési kötelezettségnek belföldi-
ekre való kiterjesztéséről szóló 547o—914 

M. E. számú rendelet hatálya Magyaror-
szág összes vármégyéínek és törvényha-
tósági joggal felruházott városainak terü-
letére kiterjesztetett. 

Ebből folyólag köteles minden szál-
lásadó, vagy megbízottja minden külföldi 
vagy belföldi egyént, aki nála bármely 
rövid időre megszáll, akár ingyen, akár 
ellenérték ellenében, állandóan vagy 
ideiglenesen, bérlőként, vagy rokonság, 
szolgálat, vagy munkaviszony cimén, 
avagy bárminemű más cimen részesül 
szállásban, az 1903 évi V. t. c. és a végre-
hajtása tárgyában kiadott 90.000—1905. 
B. M. számú rendelet rendelkezésének 
megfelelően bejelenteni. 

A bejelentési kötelezettség az érke-
zés és távozásra egyaránt kiterjed. 

Be kell jelenteni azokat is, akik 
julius 27-ike előtt érkeztek, de a város 
területén 3 hónapnál rövidebb idő óta 
tartózkodnak. 

A nyilvános szállóhelyek tulajdo-
nosai, kezelői kötelesek a megszállótól a 
bejelentés adatait tüstént megérkezése 
után be-zerezni és mind az érkezésről, 
mind a távozásról szóló bejelentést na-
ponként kétszer megtenni. Más szallásadó 
vagy megbízottja a bejelentést legkésőbb 
a megérkezést vagy eltávozást követő 
reggel 9 óráig köteles megtenni. Az ér-
kezést lehetőleg az eltávozás előtt kell 
bejelenteni. 

Az érkezés és távozás bejelentését 
a hatóság által ingyen szolgáltatandó 
bejelentő-lapokon kell teljesíteni, az ér-
kezési lapon azonban fel kell sorolni, az 
utazási igazolványokat és egyéb igazoló 
okmányokat is. A nyilvános megszálló 
helyek tulajdonosai, kezelői kötelesek a 
bejelentő lapok kikölteni és ezenfelül 
azok adatait;„Nyilvántartási könyve-ükbe 
is bevezetni. 

A megszálló köteles szállás adójá-
nak vagy megbízottjának mindazokat az 
adatok tudomására juttatni, amelyek a 
bejelentéshez szükségesek. 

A bejelentéseket a rendőrkapitányi 
hivatalnál kell benyújtani, a bejelentés 
megtörténtének igazolására bejelentő-
lapok igazoló szelvényei szolgálnak, a 
melyek a bejelentőnek lebélyegezve 
visszaadatnak. 

A szállóhelyek tulajdonosai, kezelői 
kötelesek a »Nyilvántartási könyv«-et, 
más szállásadók vagy megbízottjaik pe-
dig a bejelentési lapok igazoló szelvényeit 
az ellenőrzésre hivatott rendőrhatósági 
közegeknek, csendőrségnek betekintésül 
mindig rendelkezésére bocsájtani. A 
szállásadó vagy megbízottja köteles to-
vábbá a nála megszállott személyeknek 
neve, állása, foglalkozása és egyéb kö-
rülményei tekintetében a helyi rend-
őrkapitányságnak és csendőrségnek a 
kivánt felvilágosításokat megadni. 

Ha a megszálló a bejelentéshez 
szükséges adatok közlését megtagadja, 
vagy bevallása aggályos, vagy a szállás-
adónak, megbízottjának olyan körülmé-
nyek jutnak tudomására, amelyek az 
állam érdekeire, n közbiztonságra, vagy 
a közrendre veszélyes üzelmek gyanúját 
kelteni alkalmasak, köteles erről a szál-
lásadó vagy megbízottja a rendőrkapi-
tányságnál haladéktalanul jelentési tenni. 

Ezen hirdetményben foglalt rendel-
kezések megszegése kihágása mely az 1912 
évi Lili. t. c. 6§-a értelmében büntetendő. 

Szenles, 1911 évi augusztus hó 5 én. 

Zilahi] 
r. kapitány. 

Szentes város katonaügyosztályától 
930-kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom az t89í évben született 

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

Jelentkezni kötelesek a Szentesen 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, 1914 augusztus hó 5. 

Bugyi Antal. 
polgái mesterhelyettes 

Kiadó föld. 
Bálint József fcmjáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, három 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

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

B e l s ó c c s e r c i i 
77 1,9 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttiinő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
17s nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 
épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 
holdanként 5(>0 koronáért, kedvező fize-
tési feltételek mellett azonnal eladó. 
Alkut lehet kölni ifj. Fazekas Antal iro-
dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér 

Kiadó föld és lakos. 
Varga Beniáminné lapistói 48 hold tanya-

földje szeptember 29-től kiadó. —- I. kei\ 

Tóth József-utca 53. sz. alatti 3 utcai 

szobás lakás mellékhelyiségekkel, artézi 

kut és villanyvezetékkel azonnal kiadó 

értekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 

Kisteleken 
közvetlen az állomás közelében 4 lánc 

szőlő, rajta levő épülettel kedvező föl-

tételek melleit eladó. — Tudakozódni 

lehet Kisteleken, Kossuth Lajos-utca 25 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok, rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjulányosabban szállít 

G A R A I K Á R O L Y 
réz és vasbútor készitö 

ARADON. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villaynerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




