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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 mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Diadal jegyében. 
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F I o I í á II k li a r cra k é s z e n . 

A híres Montecuccoli még híresebb 
mondása réges-rég kiegészítésére 
szorult. A háborúhoz régóta nem 
elég már a hármas egység: a pénz, 
pénz és pénz. De nem elegendő 
hozzá hadvezéri lángelme, fölülmul-
hatatian fegyelem, az igazság győ-
zelmébe vetett törhetetlen hit, a 
lobogó nemzeti lelkesedés és mind-
az a sok hadi erény sem, amelynek 
világraszóló tanújelét adla máris 
Németország és a monarkia, Ha-
nem kell hozaá még valami — és 
pedig legelső sorban — ami azután 
dönt csaták és háborúk sorsa, nem-
zetek és népek élete halála fölött. 
A modern háborúhoz föltétlenül 
kell a titoktartás. 

A közönség türelmetlen Az 
idegek mai fölzaklatott állapotá-
ban, amikor kirobbanni készülő iz-
galmaktól reszket a forró levegő, 
érthető ez. De a máskor minden-
ható közönségnek meg kell értenie 
hogy türelmetlen, lázas kíváncsi-
ságának kielégítése ma kell, hogy 
épúgy alárendelődjék a hadviselés 
érdekeinek, mint a nemzet egész 
polgári élete. Nagy és szent dolog 
a nyilvánosság gyors és teljes szol-
gálata, de ez a hírszolgáltatás ma 
csak másodrangú kérdés. Újságírók 
vagyunk teljes tudatában és min-
den szeretetével hivatásunknak és 
mégis mi magunk mondjuk a kö-
zönségnek : mindent, még a hírszol-
gálat nyilvánosságát is hadtnivele-
leink sikeréért és fegyvereink di-
csősségéért. 

A francia lapok tele vannak 
huzug diadalmi hírekkel. A német 
és az osztrák magyar hadvezetőség 
az előkészületekről hallgat. A német, 
az osztrák és a magyar sajtó elölt 
sérthetetlen szentség a hadilílok. 
Az eredmény pedig befejezett té 
uyek után az igazság harsonájával 
jelenteni a fegyverek dicsősségét. 

Gyors és tökéletes ma a hírek 
továbbítása. Egyetlen meggondolat-

lan sor — talán csak egy szó — 
valamely készülő hadniiveletről és 
már száguld a villamos szikra ke-
rülő utakon száguld a hír, már el-
ei lenségeink kezében hadititok. Es 
kitudja hatása minő rettenetes le-
het. Ma ugy kell venni, hogy vesz-
tett csata minden egyes hír amely 
idő előtt az ellenség tudomására 
jutóit. A nagy porosz-francia há-
borúban, 1871-ben, egyik legna-
gyobb francia lap ujjongva jelen-
tette a francia közönségnek, hogy 
a francia hadlestek hol egyesüllek 
és honnan akarnak a poroszok el-
len vonulni. Abban a pillanatban, 
ahogy a nyomdafestéket látott a 
hir, már töpült egy látszólag jelen-
téktelen semmitmondó távirat előbb 
kerülőuton Londonba, onnan Ber-
linbe. Egy óra múlva a német had-
vezetőség már tudla, hol egyesül-
tek a francia csapatok, merre vo-
nulnak, már tudta ebből a francia 
haditervet és az eredmény: a po-
roszok Párizsban. Es így van ez — 
sót még fokozottabb mértékben — 

ma is. Érthető, hogy a közönség 
lázasan lesi a harci híreket, érthető 
ha minden család csak híradásokért 
liheg, amelyek hadbavonult hozzá-
tartozóikról mondanak valamit, de 
a láznak, a lihegésnek és a türel-
metlenségnek gátat kell vetni. Ab-
ban a pillanatban, amikor a nyil-
vánosságra kerülés nem veszélyez-
teti a a hadmüveletetet, hivatalosan, 
nyíltan, az igazsághoz híven tudtára 
ad a hadvezetőség a közönségnek, 
mindent. Ha néhány napig nincsen 
hir a déli harcterekről, az nem ok 
a nyugtalanságra, sót épen ellen-
kezőleg, nagy es diadalmas öröm 
előjele ez a pillanatnyi hircsöndes-
ség. Fegyvereink eddig mindig győz* 
lek és ezentúl is győzni fognak. 

Háborúban nem csak az egyen-
ruha teszi a katonát. Katona min-
den polgár és minden asszony. A 
harctérre vonult katonák fegyver-
rel küzdenek az ittonmaradottakért. 
Az itthonmaradottak teendője a 
harcolókért egyetlen szó — és ez 
a szó egyben hadíparancs: türelem 1 

Bevonultunk Szerbiába. 
Csapataink több ponton bevonultak Szerbiába és az ottani ellenséges erőket 
visszavetették. Csapataink valamennyi akciója sikeres volt, Sabac birtokunkban 

van, A magyar csapatok mindenütt győzedelmesen vonultak előre, 
Sajtó vélemények a 

Szerbiába való bevonulásról. 
Budapest, aug. 15 d. u. 1 óra 

Sabac bevételét a fővárosi lapok 
akciónk clsö jelentékeny ctappjakénk 
üdvözlik Pester Lloyd szerint benyo-
mulásunk Szerbiába ma folytatódik. 
Pesti Hirlap és Pesti Napló örömmel 
konstatálja, hogy Sabac birtokával a 
vizi akadalá nehézségein túlvagyunk és 
szabaddá lett a leszámolás útja. Az 
Újság Szerbia elestével véti a megsér-
tett igaz ságérzet elégtételét befejezettnek. 

Az erőszakos Oroszország. 

(Kxpressz tudósítás.) Bécsi amerikai 
nagy követség közölte tegnap a külügy-
miniszterünkkel, hogy HílTinger alkon-
zult, akit nagykövetünk a pétervári 
levéltár őrizetére hátra hagyott és aki-
nek biztonságáért az orosz külügyi hi-
vatal kifejezett garanciát vállalt, mint 
hadifoglyot letartóztatták. Oroszország 
erőszakos lényére külügyi kormányunk 
a megtorlás nemzetközi jog fegyverével 
válaszolt és elrendelte a bécsi orosz 
nagykövetség hátrahagyott irodatisztjé-
nek és a Budapesten tartózkodó orosz 
konzulnak letartóztatását. 
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Újoncok behívása. 

Budapest, aug. 15. 

Az ez évi újoncoknak és póttartalékosoknak 
háború esetire tervezett idft előtti behívása a 

jóvö héten fog elrendeltetni. Ugyanekkor a hon 
védság létszáma miatt ismét szabadságolt tarta-
lékosainak, valamint ama népfelkelőknek behí-
vása is megtörténik, akik katonai szolgálatot 
teljesítettek. 

A trónörökös adománya. 

Károly Ferenc József trónörö-

kös 70,000 koronát adományozott a 

Vöröskereszt Egyletnek. 

A miniszterelnök nyilatkozata. 

Egyes fővárosi lapok a miniszter-
elnöknek a munkapárli körben beszél-
getés közben lett nyilatkozatairól min-
denek előtt pedig arról, bogy a tettrekész 
fériias elszántság, amely a hadsereget és 
a monarkia két államának lakosságát át-
hatja a legjobb reményekre jogosit és 
garanciát nyújt arra, hogy a ránk kény-
szeritelt nagy mérkőzésben megálljuk he-
lyünket, hoznak közleményeket, amelyek 
számos félreértést tartalmazna« és egé-
szen téves benyomást keltenek a mi-
niszterelnök által Liondottak felől. 
Ezeknek a lényege az volt, bogy a siker 
Isten kezében van, de mindazt, ami 
eddig történt, csüggedésre, kishitűségre 
okot nem ad. Arról egy szót sem mon-
dott a miniszterelnök, hogy ne kössünk 
olcsó békét, ha az egész vonalon a miénk 
a győzelem, hiszen ilyen hadjárat ntán 
rendszerint a közvélemény igényeinek 
mérlékelése a felelős állásban levők fel-
adata, hanem azt mondotta, a miniszter-
nők, hogy amilyen nehéz szivvel tudta 
magát a háborúra elhatározni, épen 
olyan elhatározott meggyőződése, hogy 
a harcot végig kell küzdenünk s nem 
szabad addig megnyugodnunk, amíg 
meg nem szereztük jövő nyugalmunk 
garanciáit. 

Hadiflottáink a harcra készen. 

A Neues Wiener Tagblatt ír ja: Kitűnő hadi-
flottánknak nemsokára alkalma lesz bizonyítania 
a világ előtt, hogy a haza nemcsak a hadseregre, 
hanem a bátor flottára is támaszkodhatik. 

A belga nők forró vizet 

öntöttek a németekre 

A Wolf űqynökség jelenti Kopenhágából: 
Herbesthalból érkezett távirat szerint a lOttichi 
fegyvergyárban dolgozott nők is résztvettek a vár 
vádelmében. Forró vizet öntöttek a rohamra menő 
nemet katonákra. 

A török mozgósítás. 

A hadsereghez intézett prokla-
máció végrehajtásával kapcsolatban 
a hadügyi vezetőség ma elrendelte, 
hogy valamennyi hadlest állomá-
nyának teljes kiegészítése után 
azokat a bevonultakat szabadságolja, 
akik még nincsenek kiképezve és 
pedig a legmagasabb kortól lefelé 
menő soi rendben és olyan módon, 
hogy egyes hadtestek nagyobb, má-
sok pedig kisebb számú legénységei 
szabadságoljanak. A szabadság nem 
tekinthető állandó jellegűnek, ha-
nem csak ideiglenesnek. 

Hadiállapot a gyarmatokon 
Hamburgból jelentik: 

Az itteni kereskedelmi hajózási 
és ipari bizottság kérdésére a kül-
ügyi hivatal azt a fölvilágosítást 
adta, hogy a Kangó-állam belga gyar-
matnak tekintendő és azért éppen 
ugy mint Belgium, Németországgal 
háborúban áll. Ugyanez mondható 
az angol gyarmatokról is a néme-
tekkel szemben, de természetesen 
ugyanez áll megfordítva. 

Ki kezdte Franciaország-

gal való diplomáciai vi-

szonyunk megszakítását ? 

A Havas ügynökség tendenció-
zus értesítésével szemben illetékes 
helyen megállapítják, hogy mikor 
Pichon nagykövetünkkel, gróf Szé-
chennel tegnapelőtt beszélgetett, kö-
zölte vele, hogy nézete szerint 
nagykövetünk többé nem töltheti 
be sikeresen küldetését, annál ke-
vesbé, mert Dumatne, Franciaország 
bécsi nagykövete utasítást kapott, 
hogy kérje ki útlevelét. Ennek foly-
tán gróf Széchen színién kikérte 
uHeveiét. Ilyen körülmények között 
Franciaország volt az, amely a dip-
lomáciai szakítást előidézte és az 
Agence Havas ferdít, ha azt állítja, 
hogy gróf Széchen kérte ki útlevelét. 

Két honapos moratórium. 

A hivatalos lap mai száma közli 
a kormány 6045 — 1914 számú ren-
deletét az ujabb moratórium elren-
deléséről. 

Az 1912: LXIIÍ. t.-c. 16. §a 
alapján kibocsátott rendelet ki-
mondja, hogy lejárt, vagy szeptem-
ber 30-ig bezárólag lejáró pénztar-
tozások fizetésére, amelyek 1914, 
augusztus hó első napja előtt kiállí-
tott váltón, kereskedelmi utalványon, 
közraktári jegyen, csekken, vagy ál-
talában olyan kereskedelmi ügyle-
ten, vagy más magánjogi cimen 
alapulnak, a mely 1914 augusztus 
elseje előtt keletkezelt, két hóuapi 
Halasztás engedélyeztetik. A halasz-
tás idejét a lejárat napjától, és ha 
a tartozás 1914. aug. 1. előtt járt le, 
aug. 1-től kell számítani. 

Oly tartozások tekintetében, a 
melyek után kikötések alapján, vagy 
törvénynél togva kamat jár, a ka-
matot a halasztás idejére is lehet 
számítani. Nem kamatozó tartozás 
után törvényes kamat számiiható. 

A halasztás ideje alat a fizetés 
hiánya miatt felvett óvás, illetve 
csekknél az igazolás hatálytalan. 

Román tüntetés az oroszok ellen. 

A bukaresti villamosvasút al-
kalmazottai sztrájkban állottak, mert 
a villamos vasút igazgatóságával 
sem a fizetés, sem a munkaidő te-
kintetében nem tudlak megegyezésre 
jutni. Az utolsó napokban is süni 
csoportokban járták be az utcákat 
és a -legnagyobb forgalmú bukaresti 
ulcákon tanyáztak éppen, midőn a 
mozgósítást bejelentő plakátokat az 

oszlopokra és házak falaira kira-
gasztották. A villamos vasút sztráj-
koló alkalmazottai lelkesedéssel tün-
tettek a háborút előidéző Szerbia 
és Oroszország ellen. A rosszofilek 
kis csoportja ugyanekkor Stefanescu 
az ismert nevő oroszbarát agitátor 
vezetése alatt felvonulást rendezett 
Szerbia mellett és a Piaca Amsein 
át igyekeztek a szerb követség háza 
elé. A két tüntető tömeg találkozott 
és heves összetűzés támadt közöt-
tük. A rendőrség a szerb és orosz 
követség házaihoz vezető utcákat 
elzárta. A bukaresti oroszellenes 
hangulatra való tekintettel a rusz-
szofiil ifjúság a további tünteté-
sekről lemondott. 

A fiAiuel torpedógyAr lK»EgatóJát 
letart Axial iák. 

Fiúméban van tudvalevőleg a 
Whitehead és társa angol cég tor-
pedógyára, amelynek székhelye Lon-
donban van, a részvények pedig 
angoloké. Ennek a gyárnak az igaz-
gatója, Jones James főmérnök, aki 
angol állampolgár, tegnap éjjel hir-
telen elutazott. Az igazgatót azon-
ban már napok óta szemmel tar-
tották, ugy hogv elutazása nem ma-
raut titokban, s a határrendőrség 
távirati intézkedésére közvetlen az 
olasz határon, Cormosban letartóz-
tatták. A gyárigazgatót már vissza 
is szállították Fiumébe, ahol őrizet-
ben tartják, mert a torpedók gyár-
tási módja, amelyet Jones jól ismer, 
fontos hadititok. 

Orosz csapatösszevonások 

a besszarábiai határon. 

Hiteles hírek vannak róla, hogy 
a besszarábiai határ mentén az 
oroszok nagy csapattestek koncent-
rálnak. Az itteni orosz követség 
kijelenti, hogy az orosz csapatok 
csak a beszarábiai vasutvonalakat 
használják, megállásról nincs szó 
és a halárról a harctérre mennek 

A <lttnt* caatAk 
as oron területeken leasuek. 

Bécs, augusztus 14. 

Az orosz határszéli seregek 
viszavonulása lehetővé teszi, hogy 
hadseregünk hadműveleteinek szin-
terét az ellenséges területre vigye át. 
Ennek következtében a nagyobb 
hadi események határainktól távol, 
Oroszország területén fognak le-
játszódni. Ennek ugy hadműveleti, 
míut erkölcsi szempontból igen 
nagy előnyei vannak. 

A iapaii II»K>IIH<I ularkelt. 

A japán első és második hajó-
had báró Dewa admirális vezetése 
alatt teljes hadikészültséggel útra 
kelt. 

llollniidin MeiiilejteftR^K^iiek 
jolCHlOM^KC. 

Hollandia semlegességi nyilat-
kozatot tett Lodonban, a mely ke-
resztülhúzza az angol hadvezető-
ségnek ama tervét, hogy Hollan-
dián keresztül a belga és francia 
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hadsereg segítségére küld bizonyos 
szárazföldi haderőt, legkevesebb 
százezer embert. A semlegességi 
nyilatkozat azt jelenti, hogy Ho'í-
hndia nem engedélyezi az angol 
lujóknak a Schelde folyamban való 
behajózást, sem a Vlissingenben 
való kikötést, sem az Autwerpen 
felé haladó útirányt. Az egész Sc-
helde folyam alsó része a legmo-
dernebb erőditésekkeleyan ellátva, 
n melyek, ha kell, megakadálzoz-
hatják az angol hajók közeledését. 

Felhívás 
Szentes város közönségéhez. 

A megindult világháborúban, a he-
za becsületéért és nemzeti létünk jöven-
dő biztosításáért, hadba szállottak fiaink 
és testvéreink. 

A midőn büszkeséggel gondolunk 
lelkes harckészségükre, ugyanakkor tel 
idézi aggódó szeretetünk lelkünkben-
mindazokat a megpróbáltatásukat és az 
ezer veszedelmet amely drága véreinket 
fenyegeti. 

Hadügyi kormányunk és az őt buz-
gón támogató országos vöröskereszt 
egylet intézősége, már béke idején meg-
leli minden intézkedés arra nézve, hogy 
katonáink egészsége és harcképességé-
nek fenlartására, a szükséges eszkö/ök 
rendelkezésre álljanak. Azonban ezen 
eszközök, az óriási hadtömegekkel ope-
ráló mai hadviselés mellett elégtelenek. 

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

Ezen célt tartva szem elölt az or-
szágos vörös-kereszt egylet s/.cntesi 
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 belegek elhelyezésére kiszemelt 
helyiségek a szükséges fekvő helyekkel, 
— betegágyakkal ellalathassanak, fel-
kérjük a közönséget, hogy mindazok, a 
kik ezen felszereléshez hozzájárulni 
óhajtanak, vagyis a háború tarlamara 
egy vagy több beteg részére ágynemű 
felszerelést (ágy, szalmazsák, párna, ágy-
epedő és takaró) adományozni szívesek, 
esznek, 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 vár-
megyei tiszti főorvosnál (varmegyeház 
tiszti főorvosi hivatal) a délelőtti órák-
ban személyesen jelentkezni szívesked-
jenek. Jelentkezésre kéretnek fel azon 
hölgyek i*, a kik az 1912 évben tartott 
önkénles ápolónői tanfolyamon részt 
vettek. 

Szentes, 1914. évi augusztus hó 9-én. 

Dr. Nagy Sándor 
alispán, 

vöröskereszt egylet elnöke 

Kristó Nagy József 
188 hold kajáni (anyaföld-
jél haszonbérbe kiadja. 

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 behivottak családtagjai javára 

forditadó és egyébb adományok gyojtésére 

bizottságot küld ki. 

Ezen bizottság tagjai: Szűcs Gyula rk. 

segédlelkész és dr. Kövér Imre várrn. áva-

zéki ülnök titkárok, Bugyi Antalné, dr. Csató 

¿Jsigmondné, dr. Csúcs Jánosné, Csúcs 

Károlyne, 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 bizottság minden tagjánál, továbbá 

dr. Csergő Károly várm. ll-od főjegyzőnél és 

Lishtenstein M n ó szerkesztőnél gyiijtő-iv 

van. 

Felkéri a bizottság mind azokat, akik 

szeretett magya:* 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 hányukat gyöjtő-

ivekre feljegyezni, illetve—amennyiben a 

gyüjtőivvel felkerestatnek, a haza iránti 

áldozat készségüknek és nemzeti kötelessé-

güknek teljesítését a fegyveres szolgálatra 

elhívottak itthonmaradt családjának segélye-

zésére forditandó adományokkal szolgálni 

szfveskedjenek. 

Az ekként befolyandó adományok a 

helyi hiylapok vasárnapi számaiban lesznek 

kimutatva és nyugtázva. 

HÍREK 
S/.enles. 1914. augusztus hó 16 

Önodi Géza. 
Halottja van Szentes város társa-

dalomnak . Ónodi Géza ny. vármegyei 
árvaszéki elnök költözött el az élők 
sorából. Harminchárom évet szolgált a 
vármegye árvaszéknél és azt megelőzőleg 
ügyvédi gyakorlatot! folytatott. Ónody 
Géza halálával nagy veszteség érte az 
egész s/entasi társadalmat, melynek az 
elhunyt kedvelt tagja volt. Halálát Kiss 
Terézia és gyermekei, dr. Kolozsvári 
Sándorné szül. Ónody Ilona todamegyci 
t. főorvos neje és Ónody Géza rendőr-
ségi fogalmazó, népfelkelő hadnagy, 
gyászolják. Temetése folyó hó 15-én, 
szonbaton ment végbe nagy részvét mel-
lett. 

— A tábor i csomagfo rga lom Mostanáig 
magánszemélyek a hadsereghez csupán 
levélpostai küldeményeket és pénzesle-
veleket adhatnak fel. Legújabban a ke-
reskedelemügyi minnzter a hadügymisz-

terrel egyet értően megengedi, {hogy 
ezentúl a hagsereghez magánszemélyek 
is adhassanak fel a tábori postákkal 
továbbítandó csomagolAt az alábbi kor-
látozásokkal : Csak hadfelszerelési és 
egyenruházati tárgyak adhatók fel. Kész 
töltényt legfeljebb kétszáz darabot sza-
bad a csomagokban elhelyezni. A fel-
vevő hivatal a feladásnál a csomag 
felnyitását követelheti. A magán csoma-
gok súlya az öt kilgramot, ^kiterjedése 
pedig, bármely irányban, hozzávetőleg 
a hatvan centimétert nem haladhatja meg, 
kivétel például ha a kardot tartalmaz cso-
mag. A szállítólevélen a »feladó veszé-
lyére« jelzést fel kell tüntetni. 

— Á l l a m s e g é l y a behivot tak c s a l i d j á i a k . A 
belügyminiszter hirdetményben teszi 
közé, hogy az állam milyen módon fogja 
segélyezni a bevonultak családtagjait. 
Szentesen ez a segély összeg naponként 
és fejenként 62 fillér. A segély igényt be 
kell jelenteni a város katonaügyi hiva-
talban. Megjegyezzük azonban, hogy 
segélyre azok nem tarthatnak igényt, 
akiknek megélhetése vagyoni viszonyaik 
folytán biztosítva van. 

Az uj kelkoronások. Félhivatalosan 
feleittik: Az uj kétkoronás bankjegyek 
elkészítésén a legnagyobb buzgósaggal 
dolgoznak. Az Osztrák-Magyar Bank 
jegynyomó osztályának egész személy-
zete az erre vonatkozó munkálatokkal 
van elfoglalva. Az uj bankjegy kibocsá-
tása azért nem történhetik meg a kívá-
natos gyorsasággal, mert megfelelő na-
gyobb mennyiségű bankjegyet kell elő-
állítani, hiszen nem csak a budapesti és 
bécsi főintézetet, hanem a monarchia 
kél államában levő nagyszámú fiókot is 
kellőképen el kell látni az uj pénznem-
mel. A kétoronás bankjegyeknek ho-
szúkás formájuk lesz és valamivel na-
gyobbak lesznek a tízkoronás bankje-
gyek harmadrészénél. Az uj bankó szö-
vege a jelenleg forgalomban levő bank-
jegyekétől alig fog különbözni és ter-
mésztesen rajla lesz az uj bankjegyeken 
az a biztosítás, hogy >az Osztrák-Ma-
gyar Bank e banjegyért bárki kivánsá-

Olvasóinkhoz. A mostani tör-
ténelmi jelentőségű napokban súlyos kö-
telesség háramlik a sajtóra a tekintetből, 
hogy a közönséget hiven informálja a 
megtörténtekről. A lapcsinálás a mai 
viszonyok között nem csak nagy mun-
kát, ele soksorozott kiadást is jelent-
Alapok jövedelmi foirása minden idők. 
ben nem az egyes lapok előfizetési és 
eladási ára, hanem a lapokban meg-
jelenő hirdetések dijai. A gazdasági 
élet pangása következtében is, mint a 
többi lapok, föjövedelmi forrását el-
veszítette. 

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

Mindezen körülmények arra kény-
szerítenek bennünet, hogy mint azt a 
többi lapok már normális időben meg-
tették, lapunk a „Szentesi Lap" 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. 



i oldal. SZENTESI LAP 
67 szám< 

Íjára azonnal fizet bécsi és budapesti 
őintézeteinél két korona törvényes érc-

pénzt. «Az uj bankjegyek szinben és ki-
állításában természetesen különbözni 
fognak a többi bankjegytől. Körülbelül 
az olasz «biglietti di staló «-hoz fognak 
hasonlítani. Magától értetődik, de egyes 
néprétegek hiányos pénzügyi tájékozó-
dása miatt mégis ki kell emelni, hogy 
a kétkoronás bankjegyek épp ugv teljes 
értékűek lesznek, mint az Osztrák-Ma-
gyar Bank által kibocsátott egyéb bank-
jegyek és épp ugy alá vannak vetve 
utolsó betűig a bankszerű fedezet köve-
telményeinek, mint általában a többi 
bankjegyek. 

Gazdák íigyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R F f l , 
T E N G E R I D f l R f l 

és 

Á R P A D A R A 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

M f l Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

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

S Ü T E H É N Y E K . 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
iNpró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piacún (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYAR 

RÉSZV-TÁRS. 

— Folytat ják a vá lasz tók ö s s z e í r á s á t . A bel-
ügyminiszter rendeletére a választói 
névjegyzéket szeptember lü re kell elké-
szíteni. Eredetileg augusztus lü-ikén 
kellett volna elkészülni, de a hadiálapot 
folytán egy hónapi haladékot adott a 
kormány. 

— A lengyel grófné és i t a r t a l é k o s . Kra-
kóban történt. Egy gyalogezredet ültettek 
vonatra. A pályaudvaron a város hölgyei, 
élükön a báiós Potocka 'grófnővel, fá-
radhatatlanul osztogattak szivaroka, teát, 
vajaskenyeret a cjeh tartalékosok kö-
zött, a kik aztán sorakoztak, hogy fel-
szóljanak. Már megharsant a kürt, mi-
kor az egyik cseh tartalékos odaszól a 
szépséges Potocka grófnőnek: Ilolka! 
prosim vas pivo, bo je inam durszta! 
(Tubicám! adj egy ital sört, mert na-
gyou szomjas vagyok I) A fiatal grófnő 
hamar sört hoza'ott és megitatta a cseh 
legényt, a ki hálája fejében jókorát 
csípett a grótnő arcába. 

— Katonanap S z i n t e s e n . Tegnap délután 
5 órakor dr. Cicalricis Lajos főispán el-
nöklete alatt népes értekezlet volt a 
vármegyeházán, amely a katona nap 
rendezése dolgában döntött. Az értekez-
let allasfoglalasa szerint a katona nap 
Szentesen augusztus 20-án lesz. A ren-
dezésre nagy bizottság alakult, amely 
minden lehetőt megtesz az ünnep sikere 
é r d e k é h e n . 

csát ki ma délután tartandó jótékonyeélu 
torna versenyre A torna versenz dél-
után fél 5 órakor lesz az Erzsébet kerti 
játékpá'yán. A verseny műsora a kö-
vetkező: Ifjúsági csapat. 1. Magasug-
rás. 2. Rúdugrás. 3. Síkfutás. 4. Szer-
gyakorlatok. a) Nyújtón, b) Korlaton. 
Díjkiosztás. II. Footbal verseny Oros-
házi T. K. és a Szentesi T. E. I. csapata 
között. Verseny előtt a Szentes és Vi-
déke diszserlegének ünnepélyes átadása 
a Szentesi Torna Egylet labdarugó csa-
patának. Belépti dijak : I. hely 1 K. 11. 
hely 60 fill. III. hely 30 fill. Diák-iegy 
30 fill. A tiszta jövedetem 50 százaléka 
a katonai szolgálatra behivottak csa-
ládjai segélyezésére fog adományoztatni. 

K iad j a : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Földliaszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének 

96—1914 számú határozata folytán 
Szentes város tulajdonst képező Farkas-
féle alapítványi föld 1914 évi október 1-
től 1920 szeptember 30-ig terjedő 6 év-
re 1914 évi augusztus hó 23-án délelőtt 
9 órakor a gazdasági tanácsnoki hiva-
talban tartandó nyilvános szóbeli árve-
résen haszonbérbe fog adatni. A bérbe-
adandó föld a Szentes-aradi törvényha-
tósági műút mellett Lapistó vasút állo-
más szomszédságádan terül el, megfelelő 
gazdasági épületekkel; területe 30 kis-
hold. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt 500 korona bánatpénzt 
tartoznak letenni. 

Részletes bérleti felvételek a gaz-
dasági tanácsnoki hivatalban hivatalos 
órák alatt megtudhatók. 

Szentes, 1914 évi augusz'us hó 14. 

Kalpag os 
gazdasági tanácsnok 

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, 1914 évi augusztus hó 12-én. 

Zilahy 
rkapitány. 

Babot bármely kis és nagy 
mennyiségben veszek 

Bartha Sándor 
kereskedő. 

Olcsó föld. 
Kistőkén, Ullár-düllőben 31 hold főid jó 
karban levő épületekkel rendkívüli ked-
vező fizetési feltélelek 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.) 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 
egy tagban vagy kéttagban is, három 
évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 
lehet III. ker., Aikotmány-utca 3. sz. alatt. 

B c l s ö c c s c r c n 
77 '» nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-
ből 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-
ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
I7« 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, rolelare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KAROLY 
réz és vasbútor készitó 

ARADON. 

Szentes város polgármesterétől 

7674—1914. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. Belügyminiszter ur az 1861. XI. tc. 9 §-a alapján elrendelte, hogy 

a mozgositás folytán bevonullak gyámol nélkül maradt családjai a segélyezés 
végett összeirassannk. 

Naponta délelőtt 7—12 óráig és délután 2 - 6 óráig vétetik fel a jeletkezés 
a városi katoraügyosztálynál a városházán. Bejárat az Erzsébettéri mellék-
lépcsőn. 

Segélyre igénnyel bír a bevonultak neje, gyermeke, mostoha gyermeke, 
unokája, apja, anyja, nagyanyja nejének szülei és testvérei, de valamennyi csak 
akkor, ha semmiféle állandó ellátásban nem részesül, ha magát vagyynának 
jövedelméből vagy önálló más keresetéből fenntartani nern képes és ha őt egész-
ben a bevonult tartotta el keresetéből. 

Szentes, 1914 augusztus 15 én. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

— Jótékonyceiu tornaverseny A Szentesi 
T o r n a Egylet lelkes hangú fölhívást bo- t 

Nyomatott Vajda B. Utóda villaynerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




