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Előfizetési árak: 

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

Vidéken : egész évre 6 K 
télévreHK negyedévre 1 fO 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ret. bérház), ide intézendók a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Előre a győzelemre! 
Őfelsége a király hadiparan-

csot intézett a monarkia hadsere-

géhez s ugyanaznap a németek csá-

szárja is kiadta hadiparancsát. Ez 

a két hadiparancs a világtörténe-

lemnek minden időkben nagyon 

nevezetes okmánya marad. Mert ez 

a két parancs küldte hadba nem-

zetünket és a német birodalmat a 

becsület, a tisztesség és a jog meg-

védelmezésére. 

Északon és délen dörögnek 

már az ágyúk, a tengeren egymásra 

rohannak a modern teknika hatal-

mas alkotásai. Az egész világ öiási 

tábor. Bekövetkezett az, aminek el 

kellett jönni: a népek nagy leszá-

molása, amelynek eredménye nem 

lehet más, mint megsemmisítése a 

a hazugságoknak és diadala a be-

csületnek, a tisztességnek, a jog 

uralmának. 

Csudálatos átalakulás ment 

végbe a magyar földön. 

Amint elhanzott a hivó szózat 

Szent István koronájának viselője 

ajakáról, mintha kicserélték volna 

azokat a nemzetiségeket, amelyek 

fanatikus gyűlölettel viseltettek a 

magyar állam eszme ellen, az ez-

redéves Magyarország védelmére 

lelkes odaadással vonultak táborba 

és a magyar katonák ajakán átvál-

tozott a Kossuth nóta fölséges dal-

lama, Ferenc József azt üzente... 

Ellenségeink, akik meg akarnak 

semmisíteni minket, akik abban 

bíztak, hogy a magyar állam dé-

delgetett nemzetiségi lakosai, aki« 

ket ók izgattak ellenünk, most 

most mind ellenünk fordulnak és 

jobban fognak vágyakozni a muszka 

kancsuka után, mint a jog és 

az igazság magyar uralma után, 

beláthatják rettentő tévedésüket és 

saját megaláztatásukon fogják ke-

servesen tap isztalni azt, hogy az 

ezredéves magyar nemzet íini csak 

a béke óráiban marták egymást, de 

amint komolyra fordult a helyzet, 

mindenki egy a haza szeretetében. 

Mert a magyar népet és a ma-

gyar föld nem magyar ajkú lakos-

sait a haza szeretet lelkesíti harcba 

indulásakor és azt a nemzetet meg-

törni nem lehet, amely a hazasze-

retet szent nevében indul a harcok 

terére. 

Háború, mily irtózatos szó ez, 

ha a gyűlölet, ha a megtébolyodott 

hatalmi vágy, ha a becsület meg-

aláztatása az ok, amelyért megindult, 

de lelkeket öntudatra és erő érze-

tére keltő riadó, amint a nemzeti 

becsületről, amint a családi tűzhely 

megvédéséről, a béke és a nyuga-

lom megvédéséről van szó. Ebbe a 

háborúba a lelkek lobogva égő lel-

kelkesedése szólilja az embereket 

és az a hadsereg, 'amelynek ilyen 

katonái vannak a poklok minden 

kiszabadult ördögét legyőzi, 

Német szövetségesünkkel a vi-

lág békéje, a becsület védelme és 

a jog uralmának biztosítása céljá-

ból fogtunk fegyvert. Ellenségeink 

a gyilkosok nemzetének keltek vé-

delmére, kibontott zászlajukon az 

elnyomatás, a kultura megsemmi-

sítése, a nemzeti becsület sárba 

tiprása a jelszó. 

Már dörögnek AZ ágyúk... 

fiiaink a zászlót magasra emelve 

haladnak előre. Mindenki tudja és 

mindenki megteszi a maga szent 

kötelességét. Olyan ércfal a hadba 

szállt hadsereg, amely csak győzni 

tud, amely viszalök minden táma-

dást és amelynek csak egyetlen 

jelszava van : „Előre a győzelemre!" 

Mi győzni fogunk, mert nekünk 

győznünk kell. Mi a becsületünket 

és életünket, jövendőnket védedel-

mezzük és a mi diadalunk fogja 

azt jelenteni, hogy megsemmisült 

a vén Európa, ahol csak magunk 

maradiunk a becsület védelmében, 

ahol az angol, a francia odaállutt 

a muszka kancsuka és a szerb or-

gyilkosok tőre mellé . . . 

Hadaink nyomulnak előre... 

Előre a gyózelelcmre I 

Világháború. 
Az események rohanva fejlőd-

nek. Minden nap meghozza a maga 
nagy szenzációját. Minden napnak 
meg van a magajelentós eseménye. 
És amilyen fölemeló az a tudat, 
hogy a német és az osztrák—magyar 
hadak diadalmasan törnek előre s 
s maholnap egész Lengyelország a 
mi fegyvereink uralma alá kerül s 
hogy nyugaton a német hadak ellen-
álhatatlan erővel vonulnak be a fran-
cia földre épen olyan mértékben 
örülhetünk annak, hogy a muszka 
birodalom, amely az egész világhá-
ború iszonyatát ránk zúdította tehe-
tetlenül vergődik, Hogy a franciák, 
akik gyalázatos módon dűltek a 
muszka cár ölébe, képtelenek föltar-
tóztatni a diadalmasan előre haladó 
német hadakat. 

A legutóbbi eseményekről a kö-
vetkező tudósítások számolnak be: 

Német győzelem. 
Krakkóból jelentik, hogy je-

lentékeny német haderő nyomul 
Censtochautól Petrikov felé és Ka-
liszból Lodz felé. Graszyn környé-
kén véres ütközet volt, amelyben 
mind két oldalon jelentékeny vesz-
teségek voltak. Az ütközet az oro-
szok vereségével végződött. Számos 
lengyel tartalékos, akiket az oroszok 
behívtak a német hadakhoz szökött 
át szállítás közben. 

Föllázadnak a francia 
gyarmatok. 

Saigoniban, Indokinában, nagy 
nyughatatlanság észlelhető a ben-
szülöttek közt. A francia hatóságok 
lázadástól félnek. Kantonban és 
Bang-Kokban szintén nagy az elke-
seredés a bonszülöttek közt. 

Fegyverkezik az Unió. 

New-yorkból jelentik, hogy az 
Egyesült Államok kormánya meg-
sürgette az építés alatt álló hadi-

1 hajók befejezését. 

Anglia zsákmányol. 
Alig hogy a német angol há-

ború kitört az angolok megszállot-
ták a délafrikai Togo nevű német 
gyarmatot, amely jelentéktelensé-
génél fogva nem volt katonailag 
megerősítve. Ez a foglalkozás bizo-
nyítja legjobban, hogy az angolok 
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tisztán azért avatkoztak bele a há-
borúba, hogy szabadon kalózkod-
hassanak. 

Föllázadlak a lengyelek. 
Lembergből jelentik, hogy mi-

előtt a német csapatok bevonultak 
Censtochauba a lengyel tartalékosok 
föllázadtak és harcba mentek az 
orosz sorkatonasággal. Kielc kor-
mányzóságban a lengyel tartalékosok 
megtagadták az engedelmességet, 
mintegy ezéf tartalékos nem vo-
nult be. 

Az élbán fölkelők 
szerbia ellen. 

Szófiából jelentik, hogy az albán 
határon albán bandák nyugtalanítják 
Az albán fejedelem és a fölkelők 
csapatai barátkoznak és egyesült 
erővel mennek Szerbia ellen. 

Szerb katonaszökevények. 
Kula és más bolgár határmenti 

falvakban naponta százával szök-
dösnek át teljes fegyverzetben levő 
szerb katonák, akik mondják, hogy 
a szerb hadseregben nagy elkese-
redés és teljes fejetlenség uralkodik. 

Élelmiszerekben nagy a hiány, 
ló és egyéb igavonó állat pedig 
alig kerül. 

A francia hetedik 
hadtestet szétverték. 

Francia 7-ik hadtest és Belfort 
helyőrségének gyalogos hadosztálya 
Belfortból előre nyomult Elszászban 
lévő Mülhausen városa felé. Német 
csapatok déli irányba visszaszori-
tották. A németek vesztesége jelen-
téktelen, a franciák vesztesége rend-
kívül nagy. 

Berlinben hajnalban leírhatat-
lan öröm szállta meg lakosságot 
amidőn a vezérkar főnökének uta-
sítására kerékpáros rendőrök és mi-
hamar a lapok külön kiadásai kö-
zölték a közönséggel az elzászi 
fényes győzelmet. Leírhatatlan uj-
jongás töltötte be a város utcáit. 
— Berlin egész éjjel talpon volt. 

A cionisták. 
A galíciai cionisták kiáltványban 

felhívják a galíciai zsidó ifjakat lép-
jenek be önként az osztrák-magyar 
hadseregbe. 

A német flotta. 
Berlinből jelenti a Wolf ügy-

nökség, hogy a német hadi flotta 
mind az északi, mind a keleti és 
a földközi tengeren folytatja az offen-
zívát, sót egyes részeken a hadi 
műveleteket az ellenséges pariig ki 
terjesztették. Libán bombázásában 
az Augsburg és a Magdeburg cir-
kálók vetlek részt Libau bombázása 
nagy rémületet kellett. Ennek kö-
vetkezménye lett Mangó orosz ki-
kötőnek az oroszok által való ön-
kénles elpusztítása. A földközi ten-
geren cirkáló flotta az algíri parto-
kon nagy sikereket ért el és nagyon 

megnehezítette a francia csapat 
szállításokat, A Oresden nevű cirkáló 
a Cuard társaság Naurentan nevű 
gőzösét egészen Halifaxig kergette. 

Apponyi gróf ajánlata. 
Apponyi Albert gróf megjelent 

Hazai Samu honvédelmi mimszternel 
s fölajánlotta személyes szolgá-
latait a honvédelemben, egyúttal 
közölte a miniszterrel azt is, hogy 
eberhardi kastélyát a sebesültek 
számára rendelkezésre bocsátja. A 
miniszter Apponyi mindkét ajánlatát 
köszöneltelvetteés kijelentette, hogy 
örömmel fogja igénybe venni szol-
gálatait. 

Tisza nyilatkozata. 
Gróf Tisza István a munkapárti 

körben nyilatkozatot tett, mely 
szerint eddig csak egy döntő ese-
mény történt a harctereken a mül-
hauseni német győzelmen. A többi 
eddigi összeütközések csak az előre 
tolt csapatok összeütközései. Aki a 
döntőben győz, azé a győzelem, 
Hadseregünket olyan lelkes, nyugodt 
és offenzív szellem hatja át, hogy 
mikor a döntő küzdelem megkez-
dődik, amelynek idejét a miniszter-
elnök nem tudja, mert lehet egy 
nap, lehet tíz nap — föltétlenül 
erőteljes és határozott lesz. 

A mülhauseni győzelem. 
A Wolf ügynökség jelenti, hogy 

a mülhauseni győzelem, mely je-
lentőség és a harcolók számát te-
kintve a wörtli csatához hasonlít-
ható, azért fontos, mert a megvert 
hetedik hadlestben a francia had-
sereg elitjét látták eddig. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóm tejes és vajas f^hér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
«">pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb, tt^gtekint-
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Maris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN . 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZVTÁRS 

Sasonov hazugságai. 
A WolíT-ügynökség a birodalmi 

dúma üléséről a következő pétervári tu-
dósitást közli és zárjelben megteszi meg-
jegyzéseit : 

Sasonov külügyminiszter minde-
nek előtt megállapítja, hogy Oroszor-
szág az arcátlan kihívást (!) elfogadta, 
megjegyzi, hogy tekintettel Oroszor-
szág fáradozásaim, amelyek a béke 
fentartására irányultak, az ellenségnek 
nem fog sikerülni, hogy a világhá bo-
rúért a felelősséget Oroszországra há-
rítsa. Nem Oroszország diplomáciája 
az, mely Európa békéjét veszélyeztette. 
Mindazonáltal Oroszország békés jel-
legű hatalmi állása elkeserítette ellen-
ségeit^), főleg Ausztria-Magyarországot, 
azt az Ausztria-Magyarországot, mely 
szünetelenül Oroszág históriai balkáni 
poziziójának megingatásán dolgozott. 
Ausztria-Magyarország volt az, amelyik 
a szlávok belső háborúját felidézte, hála 
Istennek anélkül, hogy a szlávok egye-
sítésének művét megakadályozhatta 
volna. Ismeretes az ürügy (/), melynek 
felhasználásával a jelenlegi háborút 
megindították. (Így beszél a cár minisz-
tere a sarajevói gyilkosságról.) Belső 
zavaroktól szétdúlva, (!) Ausztria-Ma-
gyarország elhatározta, hogy belső 
zavaraiból kimenti magát olyan vál-
lalkozással, melylyel Oroszországot 
megalázni, Szerbiát vazalussá tenni 
akarta. Oroszország uem tagadhatta 
meg Szerbiától a védelmet. Sem Orosz-
ország, sem Franciaország, sem Aglia 
nem engedhette azt, Oroizország és 
szövetségesei mégis nagy erőfeszíté-
seket tettek a béke fentartására és 
Oroszország ellenségei csalódtak, ami-
kor ezt a béketörekvést a gyöngeség 
jelének tekintenék. Még a kihívás után 
is /A provokáció orosz 1 észről történt!! 
Oroszország nem adta fel a béke meg-
mentésére irányuló kísérleteit, ameny-
nyiben az ez irányban a maga vala-
mint szövetségesei részéről folyta-
tolt fáradozásokat becsületesen a lehe-
tőségig szorgalmazta. Amikor Orosz-
ország, tekintettel Ausztria-Magyar-
ország mozgósítására, hasonló intéz-
kedést tetl, a cár uralkodói becsület-
szavára kijelentette Vilmos császárnak, 
hogy Oroszország nem fog erőszakot 
alkalmazniaddig, ameddig remény 
van arra, hogy a konfliktust békés 
uton elintézni lehet. — Szava 
talált meghallgatásra. Németország 
hadat üzent Oroszországnak. (Sasonov 
itt megfeledkezik az általános orosz 
mozgósításról, mely háborús fenyegetés 
volt Németország ellen és miként tud-
nia kellett, hogy felfogja az orosz álta-
lános mozgósítástJ Németország a 
háború elején megszegte a semlegességi 
szerződésekei, amelyeket önmaga irt 
alá. E fejlemények folyamatában Fran-
ciaország a semlegességi szerződések 
megsértése következtében megkezdette 
a háborúi. Ezekben a harcokban Orosz-
ország területéért és nagyhatalmi állá-
sáért küzd. Oroszország és szövetsé-
gesei rem engedhetik meg, hogy Európa 
fölött Németország és szövetségesei 
uralkodjanak. 

Felhívás 
Szentes város közönségéhez. 

A megindult világháborúban, a 
haza becsületéért és nemzeti létünk jö-
vendő biztosításáért, hadba szállottak 
fiaink és testvéreink. 

A midőn büszkeséggel gondolunk 
lekies hacrkészségükre, ugyanakkor lel-
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idézi aggódó szeretetünk lelkünkben 
mindazokat a megpróbáltatásokat és az 

e/er veszedelmet a melyek drága vérein-
ket fenyegeti. 

Hadügyi kormányunk és az őt buz-
gón támogató oszszágos vöröskereszt 
c <íylet intézősége, már béke idején meg-
tilt minden intézkedést arra nézve, hogy 
katonáink egészsége és harcképessé-
gének fenntartására, a szükséges esz-
közök rendelkezésére álljanak. Azonban 
ezen eszközök, az óriási hadtömegek-
kel operáló mai hadviselés mellett elég-
telenek. 

Épen ezért nekünk az itthon ma-
radottaknak kötelességünk, felebaráti és 
hazafias érzésünk parancsolja, hogy a 
háború borzalmainak enyhítésében tel-
jes odaadással közreműködjünk, segéd-
kezet nyujtsunk ahhoz, hogy a hadjárat 
fáradalmai és a fegyverek állal beteggé 
és harcképtelenné tett katonáink, drága 
véreink, a mi városunkban is megfelelő 
elhelyezés és gondos ápolásban része-
sülhessenek. 

Ezen célt tartva szem előtt az or-
szágos vörös-kereszt egylet szentesi 
fiókjának vezetősége, — bizton számítva 
Szentes város hazafias közönségére, — 
a város egyes erre alkalmas tanintéze-
teit ideiglenes kórházzá rendezi be és 
önkéntes ápolónői tanfolyamot nyit. 
Hogy a betegek elhelyezésére kiszemelt 
helyiségek a szükséges fekvő helyekkel, 
— betegágyakkal ellalathassanak, fel-
kérjük a közönséget, hogy mindazok, a 
kik ezen felszereléshez hozzájárulni 
óhajtanak, vagyis a háború tartamára 
egy vagy több be'»»g részére ágynemű 
felszerelést (ágy, t 'mazsak, párna, ágy-
lepedő és takaró) ; ományozni szívesek, 
lesznek, alólirottal levélben közölni szí-
veskedjenek. 

Felkérem Szentes város asszonyait 
s leányait a kik az ápolónői tanfolyam-
ban részt venni akarnak, azok a folyó 
augusztus hó 15-ig dr. Kiss Gábor var-
megyei tiszti főorvosnál (vármegyeház 
tiszti főorvosi hivatal) a délelőtti órak-
ban személyesen jelentkezni szívesked-
jenek. Jelentkezésre kéretnek fel azon 
hölgyek i?, a kik az 1912 évben tartott 
önkéntes ápolónői tanfolyamon részt 
vettek. 

Szentes, 1914. évi augusztus hó 9-én. 

b r . N a g y S á n d o r 
alispán, 

vöröskereszt egylet elnöke. 

Az uj hadimenetrend. 
Augusztus 13-ától vagyis mától 

kezdve uj hadi menetrend lépettéletbe. E 
menetrend minket érdeklő része a kö-
vetkező : 

Szentes —Szolnok. 

Szentesről ind. reggel 5 óra 13 p. 
Szolnokra érk. d. e. 8 óra 45 p. 
Szentesről ind. d. e. 10 óra 25 p. 
Szolnokra érk. d. u. 3 órakor. 
Szentesről ind. d. u. 5 óra 50 p. 
Szolnokra érk. éjjel 10 óra 06 p. 

Szoln ok—Szentes. 

Szolnokról ind. reggel 3 óra 31 p. 
Szentesre érk. reggel 7 óra 52 p, 
Szolnokról ind. d. e. 9 óra 36 p. 
Szentesre érk. d. u. t óra 09 p 
Szolnokról ind. d. u. 4 óra 55 p. 
Szentesre érk. éjjel 8 óra 23 p. 

Szentes—Hó dm ezö vásárh ely. 

Szentesről ind reggel 4 óra 27 p. 
Htnvásárhelyre érk. reggel 6 óra 21 p. 
Szentesről ind. d. e. 8 óra 32 p. 
Hmvásárhelyre érk. d. e. 10 óra 20 p. 
Szentesről ind. este 6 óra 45 p. 
Hmvásárhelyre érk. éjjel 8 óra 35 p. 

Hódmezővásárhely —Szentes. 
Hmvásárhelyről ind. d. e. 7 óra 22 p. 

Szentesre érk. d. e. 9 óra 17 p. 
Hmvásárhelyről ind. d u. 3 óra 50 p. 
Szentesre érk. d. u. 5 óra 26 p. 
Hmvásárhelyről ind. este 9 órakor. 
Szentesre érk. éjjel 10 óra 47 p. 

Szentes Kiskunfélegyháza. 

Szentesről ind. d. e. 8 óra 30 p. 
Kiskunfélegyházára érk. d e. 10 óra 16 p. 
Szentesről ind. d. u. 5 óra 35 p. 
Kiskunfélegyházára érk. d. u, 6 óra 58 p. 

Kiskunfélegyháza —Szentes. 

Kiskunfélegyházáról d. e. 7 óra 7 p. 
Szentesre érk. d. e. 8 óra 27 p. 
Kiskunfélegyhazáról ind. d. u. 12 óra 51 p. 
Szentesre érk. d. u. 2 óra 38 p. 

Szentes—Orosháza. 
Szentesről ind. d. e. 8 óra 39 p. 
Orosházára érk. d. e. 10 óra 33 p. 
Szentesről ind. d. u. 2 óra 56 p. 
Orosházára érk. d. u. 5 óra 32 p. 

Orosháza—Szentes. 

Orosházáról ind. reggel 5 óra 46 p. 
Szentesre érk. reggel 8 óra 18 p. 
Orosházáról ind. d. u. 3 óra 27 p. 
Szentesre érk. d. u. 5 óra 23 p. 

Az itthonmaradtakért. 
A haza védélmére bevonult családa-

pák és családfenttartók családjáuak segé-

lyezése céljából folyó évi augusztus hó 2-án 

a vármegyeház nagytermében megtartott nagy 

értekezlet Nagy Ferenczné úrasszony— a 

szentesi jótékony nőegylet elnöke — és 

Fekete Márton udvari tanácsos, országgyű-

lési képviselő elnöklete alatt a katonai-

szolgálatra beliivottak családtagjai javára 

forditadó és egyébb adományok gynjtésére 

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 Várldí 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. UUár 

István urak. 

Ezen bizottság minden tagjánál, továbbá 

dr. Csergő Károly várm. ll-od főjegyzőnél és 

Lishtenstein Manó szerkesztőnél gyüjtő-iv 

van. 

Felkéri a bízottság 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 teljesítsék a 

haza iránti és emberbaráti szent kötelessé-

güket—az által, hogy a fentebb megnevez 

etteknél jelentkezni, ado pányukat gyöjtő-

ivekre feljegyezni, illetve—amennyiben a 

gyüjtőivvel felkeresőnek, a haza iránti 

áldozat készségüknek és nemzeti kötelessé-

güknek teljesítését a fegyveres szolgálatra 

elhívottak itthonmaradt családjának segélye-

zésére fordítandó adományokkal szolgálni 

szfveskedjenek. 

Az ekként befolyandó adományok a 

helyi hiylapok vasárnapi számaiban lesznek 

kimutatva és nyugtázva. 

HÍREK 
Szentes, 1914. augusztus hó U 

O l v a s ó i n k h o z . A mostani tör-
ténelmi jelentőségű napokban súlyos kö-
telesség háramlik a sajtára a tekintetből, 
hogy a közönséget híven informálja a 
megtörténtekről. A lapcsinálás a mai 
viszonyok között nem csak nagy mun-
kát, de soksorozott kiadást is jelent-
A lapok jövedelmi foirása minden idők. 
ben nem az egyes lapok előfizetési és 
eladási ára, hanem a lapokban meg-
jelenő hirdetések dijai. A gazdasági 
elet pangása következtében is, mint a 
többi lapok, főjövedelmi forrását el-
veszítette. 

A lappapir ára a vasúti szállítás 
hiányában és az óriási fogyaztás kö-
vetkeztében, de azon körülménynél is 
fogva, hogy a lap papírját Budapest-
ről tengelyen kell Szentesre szállítani 
— szintén megkétszerődött. 

Mindezen körülmények arra kény-
szerítenek benniinet, hogy mint azt a 
többi lapok már normális időben meg-
tették, lapunk a „Szentesi Lapu vasár-
napi számának árát 4 f i l l é r r e 

felemeljük. 
Midőn ezen körülményt igen tisz-

telt olvasó közönségünk tudomására 
hozzuk a dolgok szíves megértését és 
további támogatását kérjük, 

hazafias tisztelettel a 

Szentesi Lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

— Szentes i ügyvédek d r . L á n c z i ellen. A 
szentesi ügyvédi kar állást foglalt dr 
Lánczi Simon Pál ellen a »Szentesi El-
lénőrben leadott cikkei miatt. Ezt az 
állásfoglalást a következő beadványban 
hozták a szegedi ügyvédi kamara tudo-
mására : 

„Tekintetes Ügyvédi Kamara! 

l)r. Lánczi Simon Pál szentesi ügy-
véd, a ki egyszersmind felelős szerkesz-
tője az ide A. alatt csatolt »Szentesi 
Ellenőr« című politikai és társadalmi 
folyóiratnak, — a folyó évi augusztus 
hó 7-én megjelent lapszám első oldalán 
»A háború« címmel, továbbá az 5-ik ós 
6-ik oldalon »Igazi hangok« jelzéssel két 
hazafiatlan és tartalmilag valótlan cikket 
lett közzé, a meiy miatt tudomásunk 
szerint Szentes város rendőrkapitány-
sága bűnvádi eljárást tett folyamatba 
nevezett ügyvéd ellen. 

A bűnvádi eljárás eredménye to-
vábbi intézkedés végett bizonyára kö-
zöltetik a tekintetes ügyvédi Kamarával, 
mi azonban ezen hazafiatlan cikkek 
miatt különös tekintettel a folyamatban 
levő háborúkra, hazafias kötelessségünk-
nek tartjuk dr. Lánczi Simon Pál cse-
lekményét a tekintetes Cgyvédi Kama-
rának bejelenteni azzal, hogy alulírott, 
a háborúba be nem vonult szentesi ügy-
védek dr. Lánczsi Simon Pál cikkének 
tartalmával nemcsak nem azonosítjuk 
magunkat, de azt halározotaltan elitéljük. 

Dr. Szatmáry Mihály, dr. Czukermann 
Andor, dr. Péter Ernő és dr. Vajda An-
tal kartársaink a harctéren teljesítik 
hnzafias kötelességünket. 

Szentesen, 1914 évi augusztus hó 10. 

A tekintetes Kamarának 

kiváló tisztelettel : 

Burián Lajos s. k. 
Dr. Őze Gyula s. k. 
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66 szám, 

Dr. Fenyvesi Adolf s. k. 
Dr. Purjesz János s. k. 
Dr. Sinóros Szabó Sáudor s. k. 
Dr. Ecseri Lajos s. k. 
Dr. Albertényi Adolf s. k. 
Dr. Balázs Imre s. k. 
Dr. Fenyvesi Jenő s. k. 
Dr. Mikecz Ödön s. k. 
Di. Vecseri Sándor s. k. 

- » S z e n t e s i E l l e n ő r * u t c a i e l a r u s i t a s a t b e t i l t o t t a k . 
Dr. Nagy Sándor Csongrádvármegye al-
ispánja a »Szentesi Ellenőr« lap utcai 
elárusitását a mai napon az alábbi hatá-
rozattal tiltotta be: Határozat: A »Szen-
tesi Ellenőr« cimü lap kiadójának a 
Szentesi Ellenőr politikai lapnak Szentes 
város és a vármegye területén levő köz-
ségekben utca és nyilvános tereken áru-
sítására 5220—alisp. 1914 szám alatt ki-
adott engedélyt 1911 XIV. t.-c. 11 §-a 
alapján visszavonom, mert nevezett lap 
1914 augusztus hó 8-ik számában »Nyílt 
levél» — »Hol van?« »Igaz hangok« 
című cikkeiben közrendet sértő és 
»Háború« feliratú cikke osztályelJeni 
gyűlölet ébresztésére alkalmas, 

— A k o l o i z s v á r l egye lem ha l lgató ihoz ! Fel-
kérem egyetemünknek fegyveres szol-
gálatot nem teljesítő hallgatói közül 
azokat, a kik kötelességeiket teljésiteni 
óhajtván, betegek, sebesültek ápolására, 
irodai teendők végzésére, felügyelet gya-
korlására vagy egyéb képességünknek 
megfelelő szolgálatokra vállalkoznak, 
hogy ebbeli szándékuk nyilvánítása mel-
lett szükség esetén való értesithetésiik 
tartózkodási helyüket a rectori hivatal-
nak bejelenteni szíveskedjenek. Kolozs-
várt, 1914 angusztus 5. A Kolozsvári m. 
kir Ferencz József Tudományegyetem 
Bektora : Dr Kenyeres Balázs. 

— »A Vasárnapi Újság» augusztus 9-íki 
számának képanyaga egészen a mai 
napok egyetlen aktualitásának, a hábo-
rúnak s a vele kapcsolatos események-
nek vanszentelve: Károly Ferencz Jó-
zsef trónörökös és neje bevonulása Bu-
dapestre, hadseregünk főtiszjei, képek 
Belgrádból és a szerb hadseregről, a 
a berlini háborús tüntetések, a szerbiai 
hareztér térképe, a lóavatás és automo-
bil-szemle, stb. adják a képek érdekes 
és gazdag anyagát, Szépirodalmi olvas-
mányok: Ambrús Zoltán új regénye. 
Berkes Imre Novellája* Galsworthy an-
gol regénye s a rendes heti rovatok, 
irodalom és művészet sakk)álék, stb 
— A »Vasárnapi Újság» előfiszetési ára 
negyedévre 5 korona, »Világ-króniká»-
val együtt 6 korona. Megrendelhető a 
«Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyelem-utcza 4. sz.). 
Ugyanitt megrendelhető a «Képes Nép-
lap», a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre 2 korona 40 fillér. 

Anyakönyvi kivonat. 
— 1914 augusztus 2—9-ig. — 

Születtek : Gömöri Imre Csomány 
János, Vecseri Erzsébet, Ökrös, Ilona, Kovács 
Erzsébet Dancsó Antal,SiprikóJuliánná, Vas-
vári Imre, Csizmadia Lajos, Csendes Julián-
ná, Jakab Mária, Pocsonáklmre Zsiros József, 
Kertész Balázs, Vézi István, Lakos Lajos, 
Félegyházi Török József, Bölcskei Molnár 
Sándor, Sipos László, Buzi Nagy Mária, 
Pető János, Pataki Piroska. 

Eljegyzés : Nagy Bálint Fülöp Mária. 
Házasságotköföttek: Ádám Székely Sán-

dor Virágos Lidia, Szikszai Imre Német Mária. 
Elhaltak : Pengő Rozália 35 éves, 

Búsi László 5 napos, Mészáros Mária 
29 éves, Hajdú György 73 éves, Kis Teré-
zia 13 napos. Csepregi Erzsébet 76 éves, 
Molnár Eszter 59 éves, Kertész Balázs 5 
órás, Benedek Antal 2 hónap, Félegyházi 
Török István 75 éves, Csuka Kiss Juliánná 
65 éves, Tóth Antal 22 éves, Kerekes Fe-
rencz 50 éves. 

Szentes város rendőrkapitányságától. 

3973—kap. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Közhíré teszem, hogy Oroszország 

ellen küzdő csapataink részére berendezett 
tábori posta szolgálatát augusztus hó 11-én 

megkezdte. 

Szentes, 1 9 1 4 évi augusztus hó 12-én. 

Ziluliy 

rkapitány. 

Babot bármely kis és nagy 
mennyiségben veszek 

Bartha Sándor 
kereskedő. 

Kiadja : 
_Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villaynerőre berendezett 

Olcsó főid. 
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 lehel kölni ilj 

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

Ferenc úr házába, Piactér.) 

Kristó Nagy József 
188 hold kajáni tanya föld-
jét haszonbérbe kiadja. 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 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 ö c c s c r c i i 
77 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
bői 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
»7S 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 

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. — Legjutányosabban szállít 

G A R A I K Á R O L Y 
réz és vasbiitor készítő 

A R A D O N . 

Szentes város rendőrkapitányságtól. 

3886—Kap. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a bejelenté i kötelezettségnek belföldi-
ekre való kiterjesztéséről szóló 5475-914 
M. E. számú rendelet hatálya Magyaror-
szág összes vármégyéinek és törvényha-
lóságijoggal felruházott városainak terü-
letére kiterjesztetett. 

Ebből folyólag köteles minden szál-
lásadó, vagy megbízottja miuden 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 címen 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 óla 
tartózkodnak. 

A nyilvános szállóhelyek tulajdo-
nosai, kezelői kötelesek a megszállótól a 
bejelentés adalait tüstént megérkezése 
után be-zerezni és mind az érkezésről, 
mind a távozásról szóló bejelentést na-
ponként kétszer megtenni. Más szallásadó 
vagy megbizollja 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 adalaitj„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 betekiutésül 
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, a közbiztonságra, vagy 
a közrendre veszélyes üzelmek gyanúját 
kelteni alkalmasak, köteles erről a szál-
lásadó vagy megbízottja a rendőrkapi-
tányságnál haladéktalanul jelentést tenni. 

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

Szentes, 1914 évi augusztus hó 5-én. 

Zilahi/ 

r.-kapitány 

könyvnyomdájában Szentesen 




