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TES1 LAP 
Előfizetési á rak : 

Helyben: egész évre 4 K Vidéken : egész évre 6 K 
felévre 2 K negyedévre 1 K félévreH K negyedévre lfiO 

Ejjy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Éljen a király! 
Ujabb előrenyomlás Szerbiában. 

Pétervárról fut az orosz. 

Visszavertük a kozákokat. 
Éljen a király! 
Ez íi kiáltás hangzik minden 

magyar ajakon és ez a kiáltás 

megostromolja a magas Eget. 

Éljen a király I egy nemzet fo-

hászkodása ez a kiáltás, amelyben 

hó kifejezést nyer minden szeretet 

és minden ragaszkodás, amelyben 

ott rezeg az aggodalom is a pát-

riárkák korát élő fenkölt fejedelem 

magasztos személye iránt. 

Ez a nemzet mindig szeretet-

tel, lelkesedéssel gondolt ósz ural-

kodójára, király tiszteleiében nem 

volt hiány soha s a béke csendes 

éveiben „a legalkotmányosabb" di-

szitó jelzővel ruházta föl a népsze-

retet s a nemzeti ragaszkodás. Most 

a harcok idején, amikor ágyúk dö-

rögnek, puskák ropognak és kar-

dok csattognak a háború szinterén, 

meghatványozódott a tisztelet és az 

odaadó önfeláldozás. 

Nyolcvannégy éves a magyar 

1 

És ifjú erővel, csudálatos szí-

vóssággal áll a viharban, amely ke-

resztül szánt egész Európán és 

megremegteti az egész nagy világot. 

Még fülünkbe cseng a királyi 

szó, a komoly elhatározás szava: 

„mindent megfontoltam, mindent 
meggondoltamu s a komoly szóra, 

mint a megdönthetetlen, hatalmas 

ércfal emelkedett föl az egész ma-

gyarnemzet, hogy tetté váltsa a 

királyi elhatározást, amely e nem-

zet' becsületének, tekintélyének, ha-

talmi állasának megvédelmezését 

kívánta. 

És nincsen e nagy darab föl-

dön, amerre magyar szó hangzik, 

egyetlen lélek sem, aki a nagyszerű 

történelmi idők varázsos hatalma 

alatt ne állana, nincsen senki, aki 

ne érezné a komoly kötelességtu-

dást, nincsen senki, aki a legmé-

lyebb tisztelettel ne tekintene föl 

a trónra, a fenkölt .fejedelem felé 

s nincs senki akinek a nyolcvan-

negyedik születés napon fohász-

kodás nem hagyná el ajkát. 

Nehéz napokat, nagy órákat 

élünk. 

A pátriárkák korát élő fejede-

lem a béke megőrzésére törekedett 

és ember feletti erővel küzdött 

minden indulat ellen, amely a bé-

két, az emberiség e legfőbb javát 

veszélyeztette. 

A nemes szándék meghiusult: 

orgyilkosok lángba borították az 

egész világot, hogy megkeserítsék 

élete alkonyát Szent István koro-

nája viselőjének. 
S im az egész világ, amint 

lángba borult: a király és a nem-

zet még közelebb jutottak egymás-

hoz, mint valaha voltak. Az orgyil-

kosok pedig éket akartak verni a 

nemzet és királya közé. Kellett a 

vész viharja, hogy a szeretet, a 

kölcsönös megértés egészen össze 

forrassza a királyt nemzetével... 

Ágyúk dörögnek, puskák ro-

pognak, kardok csattognak... Ott 

lent délen a sabáci várfokon dia-

dalmasan leng a nemzeti trikolór 

— fönt északon halált megvetve 

rohannak előre fiaink: a hazáért a 

királyért, a becsületért, a békéért, 

a nemzet jövendőjéért... 

Nyolcvannegyedik születése íjap 

ján a magyar király nem láthat 

egyebet, mint egységes magyar 

nemzetet, amelynek minden fia 

tettrekész és cselekszik, oem hall-

hat egyebet csak a lelkes fohász-

kodás eget ostromló szavát, amely 

tulharsagja a harcok vad zenéjét: 

Éljen a királyt 

Ujabb előrenyomulás Szerbiában. 
i M a p a í a l n k P r o ^ n r i i á l Z h i i o n y l ó l m i n t -

e g y k i l o m é t e r r e n y u g a t r a a § x á v á t 
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Fellázadt orosz hajóhad. 
A Reichspost jelenti Szótiából érkezett távirat alapján, hogy az 

orosz tekete tengeri flottán nagy zendülés tört ki. Odessza lángokban áll. 
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Általános mozgósítás 

Romániában. 

Ruszcsukból jelentik, hogy Románia 
minden városában és községében kira-
gasztották az általános mozgósítást el-
rendelő falragaszokat. Biztos forrásból 
közlik, hogy a vasúti forgalmat egész 
Románia területén kedden megszüntették 

Drinamenti harcok. 

A drinamenti harcok csapa-
tainkkat az erős ellenség fölötti 
győzelméhez vezettek. Az ellenséget 
Valjevó telé szoritotta vissza. Szá-
mos foglyot ejtettünk és sok hadi 
anyagot zsákmányoltunk. Az ellen-
ség üldözése a legteljesebb mérték-
ben folyik. Csapataink csudálatra 
méltó bátorsággal harcoltak az erős 
hadállásban levő, számra egyenlő 
ellenséggel. Különösen kiemelendő 
a varasdi 16 gyalogezred, amelynek 
tisztjei és legénysége a legnehezebb 
viszonyok közt a királyhű horvátok 
rég kipróbált SZÍVÓS vitézségével 
indultak győzedelmes rohamra. 

Az északi tenger vidékéről. 

A közös hadügyminiszter arról ér-
tesítette a hajózási társaságot, hogy a 
dán kormány országa semlegességének 
megóvása céljából a hadmüveleteknek 
országa partjaitól és vizeitől való távol-
tartására a Sundban, a Nagy és Kis 
Beltben tenger alatti aknák elhelyezé-
sét rendelte el. 

Ennek az intézkedésnek az a leg-
fontosabb jelentősége, hogy angol hajó-
had nem mehet az északi tengerre és 
igy ott lehetetlenné van téve az angol 
és orosz hajóhadak együttes működése. 

Megszűnt a hajózás az Adrián. 

A Gumei révhivaUl hivatalosan 
közhírré teszi, hogy a magyar- osztrák 
monarkia vizein minden hajózás a 
további intézkedésig föl van füg-
gesztve, A rendelet következtében 
sem az abbáziai, sem a tengermel-
léki hajók nem indulhatnak el, sót 
még a bárkák sem közlekedhetnek. 

Román hangok 

az oroszok letöréséről. 

Stra Konstantin dr. a jassy-i egyetem fa-
rira az Adverul című lapban migt imadja azokat, 
akik Románia hivatalos semlegessége dacára a 
társadalomban német ellenes tendenciákat akar-
lak kifejteni. Szinte kétségtelen, hogy Oroszor-
szágot Németorszáq és a monarkia le fogják 
verni. A balkáni eseményeket és ezt is ő már 
évok előtt megjósolta s talán szerencsétlenség 
nilkül állithatja, hogy Oroszországot feltétlenül 
letörik. E tekintetben hivatkozik a miniszterei-
nikre, Bratinaura és Majoreszkura, akik elótt 
ivekkel ezelőtt kijelentette ezt. Meggyőződése, 
hogy most Romániának Törökországgal és Bulgá-
riával kell szorosabb barátságra lépnie És ha 
Igazán fen akarják tartani a Balkán békéjét és 
szabad államokban való feilődésüket is biztosí-
tani, akkor véget kell vetni az elnyomó orosz 
uralom nemcsak aktiv támogatásával, de még a 
passzív viselkedésben rejlő segítséggel is föl 
t o l l hagyni. 

A lengyelek. 

A lengyel lapokban a nemzeti 
kormány kiáltványt tett közé, amely 
igy szól: 

Lengyel Polgárok! A lengyel 
nemzeti kormány Varsóban meg-
alakult. Kötelessége minden len-
gyel hazafinak, hogy engedelmes 
kedjék. A lengyel csapatok pa-
rancsnokává Pilsucki József pol-
gártársunkat nevezte ki, akinek 
rendelkezéseit minden lengyel 
polgár köteles követni. 

Pilsucki pediga következő prok-
lamációval fordul a lengyel néphez: 

Ütött a szabadság órája! 
Lengyelország megszűnt rab-

szolgaságban görnyedni s ezentúl 
maga fogja jövőjét és sorsát 
irányítani. 

Minden lengyel tartozik fegy-
vert fogni, hogy önálló lengyel 
hadsereggel védelmezze meg a 
lengyel királyság megszentelt 
földjét. 

Széttörjük a rabbilincseket. 
Mától fogva minden lengyel a 
nemzeti kormány köre sereglik. 

Bonyodalmak a Dardanellák 
miatt. 

A bécsi Reichspost írja: Orosz-
ország és Anglia közt megegyezés 
van, amely arra irányul, hogy az 
orosz birodalom haladéktalanul kö-
vetelni fogja a Dardanellák megnyi-
tását. Ebből természetesen bon)o-
dnlmak foghak származni, mert 
Törökország ezt a követelést visz-
szautasitta és védelmezni fogja a 
szorost. A két szerződő nagy ha-
talomnak az a célja ezzel, hogy Ro-
mániát és Bulgáriát is belevonja a 
háborús konllagrációba. Még ezen a 
héten tisztázódni fog a helyzet. 

A honvédség és a népfölkelés 

a határon átlép. 

A hivatalos lap tegnapi száma 
közölte az a királyi parancsot, amely 
elrendeli, hogy a magyar királyi 
honvédség és a népfölkelés a moz-
gósitottsági viszony egész tartama 
alatt az ország határain kívül is 
alkalmaztassék. — Ez természete 
sen nem azt jelenti, hogy most 
már az egész honvédség és nép-
fölkelés az ország határain ki vili 
kerül, hanem csak azt, hogy szük-
ség esetén mind a honvédség, mind 
a népfölkelés az ország halárain 
kívül is vihetők. 

Visszavert kozáktámadás. 

Krakkóból jelenlik, hogy egy 
egy nagyobb kozák csapat, amely 
betört a határon csapataink ügyes-
sége következtében póruljárt" A 
csapatjugyanis Witlmann nevű föld-
birtokos házában lakmározni kez-
dett s itt támadták meg katonáink. 
A kozákokat elfogták. 

Ugyancsak Krakkóból jelenlik, 
hogy Bródy közelében az erdősé-

gen át kozákok akarlak betörni. 
Csapataink azonban visszaverték 
őket. A Visztula partján hasonló 
eset történt Zawihost közelében. 
Itteni csapataink egészen leshelyu-
kig engedték közeledni a kozáko-
kat s akkor hirtelen golyózáport 
zúdítottak rájuk. Elesett 33 kozák, 
egy tiszlet és 12 kozákot elfogtak. 
A mi veszteségünk volt egy halott 
és két sebesült. 

Francia csapatok Belgiumban. 

Bécsből jelentik, hogy berlini 
hir szerint erős francia csapatok 
nyomulnak előre Belgiumban A 
jelenlések arra engendek következ-
tetni hogy Belgium földjén fogják 
a németek és franciák első döntő 
iilközetükel rövidesen meyvivni. 

Szentpétervárból is menekülnek. 

Miklós cár családjával cgyült 
elhagyta Szentpétervárt és Moszk-
vába költözött. Az oroszok, amint 
a jelekből kitetszik el vannak arra 
készülve, hogy a németek az orosz 
fővárosi elfoglalják A birodalmi 
bank minden vagyonát elszállította 
Moszkvába A város körül kiásták az 
erdőt 20 láb mély futó árkol húzlak. 
A Pétervártól Vyborgig húzódó öböl 
mentén lakók parancsol kaptak, 
hogy lakásaikat hagyják cl de az 
összes épületeket lebontották. 

józsefszállás hasznosítása 
— Városi közgyűlés. — 

Szentes város képviselőtestü-
lete tegnap délelőtt rendes ülést 
tartott, melynek egyetlen tárgya 
volt a józsefszállási puszta hasz-
nosításának kérdése. 

A közgyűlés megnyitása után 
Ó n o dy Gézát parentáita el a pol-
gármester, majd Török Imre kíván-
ságára fölolvasták a mult ülés jegy-
zőkönyvének azt a részét, amely a 
józsefszállási puszta dolgában el-
hagyott interpellációra vonatkozik. 

Ezután kövttkezett a napirend: 
Kalpagos Szabó Imre tanács-

nok ismertette a tanács javaslatát, 
amely a pénzügyi, gazdászati és 
mezőgazdasági szakosztályok együt-
tes javaslatához képest a házikeze-
lés beállítására vonatkozik olyan-
formán, hogy buza alá készpénzért 
szántasson a város, tavasziak alá 
pedig gőzekével, egyúttal pedig a 
gazdaság folytatásához szükséges 
minimális berendezkedést állítsa he 
a város. 

Burián Lajos kénytelen volt el-
fogadni a házikezelést, de jószág 
beszerzésnek ellene van. 

Terjedelmes vita fejlődött kí, 
amelynek során nagvon sokan föl-
szólaltak s a legkülönbözőbb indít-
ványokat tették. 

A vita bezárása után névsze-
rinti szavazásban 51 szóval 4(> elle-
nében a tanács favaslatát fogadtákel. 
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HÍREK 
Szentes, 1914. augusztus hó 19 

fl Katonanap rendező-
sége Kéri a Közönséget, 
hogy az l̂árúsitásra szánt 
étel és italnemüeKet ma 
d. u., legkésőbb 2 óráig a 
Széchenyi ligeti vendéglő-
be szivesKedjeneK KiKül-
deni. - fl tárgysorsjátékra 
adományozott tárgyaK ma 
délig a tanfelügyelőséghez 
KüldendöK-

Világítsuk Ki ablakainkat Ezt 

a felhivást kérelmet intézte az 

augusztus20-iki rendező bizotiság 

a Közönséghez. Tájékozásul kö-

zöljük, hogy a hódoló Körmenet a 

Széchenyi-uton sorakozva indul a 

megyeházához, onnan a Kiss Bálint, 

báró Harucker-, Petőfi-, Horváth 

Gyula-, Kossuth-utQáKon Keresztül 

tér vissza a Fötérrg, ahonnan el-

oszlik. Ezen az útvonalon mindenki 

világítsa ki ablakait, hogy a kör-

menet annál inpozásabb legyen. 

— M i s e a háborúban s z e n v e d ő k é r t . A szen-

tesi római katholikus templomban f. hó 

2£-én d. e. fél 9 órakor a háborúban 

szenvedők lelkiüdvéért Liise tartatik, — 

A kegyeletes misét Pénzes Elekné, szül 

Krékec Karolina őrmesterné szolgáltatja 

— Öngy i lkosság . Vecsery Imre szentesi 
40 éves földbirtokos f. hó 17-én, hétfőn 
éjjel lakásán szivén lőtte magát. A köz-
ismert földbirtokos pár percnyi vergődés 
utáu meghalt. A jómódú ember végzetes 
tettét valószínűleg — pillanatnyi elme-
zavarában követte el. 

— T á b o r i p o s t a . * hadrakelt sereghez 
tartozó katonai és polgári egyének ré-
szére feladott levelek a rendes forga-
lomban használt bármely levélborítékban 
is portómentesen továbbittatnak, bori-
tékon bármiféle pórtómentességi záradék 
alkalmazása teljesen felesleges és szük-
ségtelen. 

— Utóál l l tások e l rende lése . A mozgósítás 

elrendelésével felfüggesztett állandó so-

rozó bizottságok újbóli működését a 

honvédelmi miniszter elrendelte. Szentes 

város részére utósorozás f. évi augusztus 

hó 28 napján, Békéscsabán tartatik meg. 

-- Ezúton hívja fel a katonaügyvezető 

mindazokat, akik eddig állítási kötele-

zettségüknek eleget nem telitek, vala-

melyik sorozásról távolmaradtak, hogy 

azonnal jelentkezzenek nála, hogy 

soroztatásuk iránt intézkedhessen. 

Azon elmaradott állitáskötelcs, aki nem 

szentesi illetőségű, az is jelentkezzék 

azonnal, megérkeztek-e, vagy nem, so-

roztatásuk el fog rendeltetni. 

— A trónörökös huszonhét éves. Hétfőn 
egy nappal a király születésének év-
fordulója előtt, születésnapját ünnepelte 
a trónörökös is, aki ezen a napon töl-
tötte be életének huszonhetedik eszten-
dejét. Károly Ferenc József főherceg 
nem ülheti meg családja körében kor-
ünnepét, mert kötelessége őt is elszól li-
totta csapataihoz. A magyar kormány 
nevében a miniszterelnök küldött neki 
üdvözlő táviratott. 

— A Szent Istvánnapi munkaszünet. A ke-
reskedelmi miniszternek a munkaszünet 
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezése 
az idei Szent Istvánnapra is érvényes 
amikor is mindennemű munkára üzemre 
és elárusitásra nézve a munkaszünet fel 
van függesztve és az üzletek nyitva 
tarthatók. 

— Háború a gyermek lelkében. Egy frank-
furti lap kedves apróságot közöl, amik 
érdekes visszatükrözései a háborúnak a 
gyermekek lelkében. A dokumentumok : 
két levél, amiket kis link írtak a német 
császárnak. Az egyik így hangzik: 

— Tisztelt császár ur! Az újságban 
sokat olvastam a szemtelen franciákról 
és angolokról. Olvastam azt a beszédet 
is, amelyet Ön Berlinben mondott. Any-
nyira örültem ennek a beszédnek, hogy 
nem is képzeli. Azt szeretném, ha tizen-
hét éves volnék, mert akkor önként je-
lentkezném. Most otthon segítek az 
édes anyámnak vagy elmegyek az is-
merőseinkhez és ott munkálkodom. Ha 
a munkáért pénzt kapok, megtakarítom 
háborús célokra. Szívesen üdvözli Önt 
a tanítóm és én is. 

Egy másik nebuló ezeket írja : 
Kedves császár bácsi! :>egits az 

apámnak, hogy nemsokára mint győző 
térjen vissza. Mi engedelmeskedünk a 
szüleinknek és szorgalmasan tanulunk. 
11a sebesülteket kapunk ápolásra, majd 
gondoskodom pénzről, de nemcsak a 
sebeskltek, hanem az apám részére is. 
Most zárom soraimat és tiszteletetlek. 

A levél alá egy nagy érdemkeresz-
tet rajzolt a hazalias gyermek. 

— K o r r e n d e l e t a f e r t ö z ö - b e t e g s é g e k ügyében. 
A belügyminiszter az ország összes tör-
vényhatóságaihoz körrendeletet intézett 
a fertőzőbetegségek meggátlása ügyében. 
A körrendeletben felhívja a törvény-
hatóságok első tisztviselőink figyelmét 
arra, hogy minden fellépő ferlőző-be-
tegséggel szemben azonnal tegyék meg 
a szükséges óvintézkedéseket és külö-
nösen ügyeljenek azokra a fertőző-be-
tegségekre, amelyek hányás és diarea 
kíséretében lépnek fel. A belügyminisz-
ter felhívja a törvényhatóságokat, hogy 
kórházi helyiségeiket tartsák készenlét-
ben. Egyben tudatja, hogy egyes ese-
tekben a környéken lévő katonaorvosok 
a törvényhatóság rendelkezésére állanak. 

— önkéntesek belépése. A honvédelmi 
miniszter elrendelte, hogy a hadsereg-
ben, illetve a honvédségbe önként belé-
pők' az utósorozásokkal egyideüleg 
vizsgáltassanak meg. Ezúton hívja fel 
a katon lügyvezető az önkét belépni kí-
vánó ifjakat, hogy auguszlus hó 24-én 
jelentkezzenek a hivatalban, amikor is 
intézkedni fog soroztatásuk iránt. 

Il-ik kimutatás 
a behívott katonák családtagjainak 

segélyezésére eszközölt gyűjtésről. 
Fekete Mártón gvüjtőivén 43 koro-

na : Kőteleki Nagy Hozál I K, Négyesi 
János .0 K, Pity József 2 K, Állami és tör-
vényhatósági altisztek és szolgák 40 ko-
rona. 

Jurenák Gyuláné gyűjtők vén 140 
korona : Podhraszky Ferenczné 100 K' 
Bolvó Kálmán 50 K, Dr. Eisler Samuné 

¿0 K, Toncs Gyula 5 K, Sarkadi Nagy 
Ferenc 50 K, boós Autal kovács 10 K, 
Özv. Kiss Imréné 10 K, Kósa Béláné 20 
K, Matolay Miklósné 5 K, Jurenák Gyu-
láné 50 K, Dr, Koller Andor 10 K, özv. 
Jurenák Sádorné 10 kórona. 

Váradi Lajósné gyüjtőivén 39 koro-
na : Hoffman Sándor 4 K. Eisler Lajos 
10 K, özv, Schitlerné 5 K, Eisler Samuné 
20 korona. 

Dr Csúcs Jáuos gyüjtőivén 263 ko-
rona : özv. Kiss Sámuelné 50 K, Dr 
Csúcs János 30 K, Csúcs Kornél 2 K, 
Bnrián Lajosné 20 K, özv. Gerőcz Lajosné 
20 K, ónodv Gézáné 20 K, Csúcs János 
20 K, özv Ónodi Lajosné 20 K, Molnár 
Sándorné várm. irattárnok 10 K, Dr, Sulcz 
Lajos 20 K, Seres Samu 5 K, Lakos Imre 
5 K, Zboray Bertalan 10 K, Alt Miksa 
10 K, Szalay Gyárfás 20 K, Mészáros 
Rózsika 1 korona. 

Ecseri Lajosné gyüjőivén 50 kórna : 
Dr. Vecseri Lajos 20 K, Dr. László Vilmos 
20 K, Göcze ignáczné 10 korona. 

Lichtenstein gyüjtőivén 15 korona 
Kiss János 5 K, Lehrer Alfréd 10 korona 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPfl, 
TENGERIbflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Ízletes 

MflZIKEN YÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
ZsúrsüteménycK, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E h L 

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 

R É S Z V - T Á R S . 

Nagy Ferencné gyüjtőivén 347 ko-
róna : Szentesi Kereskedelmi alkalmazot-
tak nevében Schleiei Sándor 50 K, Szen-
tesi jot. nő egylel 100 K, Nagy Ferencz 
100 K, Nagy Ferenczné 20 K, K. N. 2 K, 
özv. Koncz Imréné 5 K, özv. Kiló Jánosné 
20 K, özv. Zámporyné 10 K, özv. Báró 
Tomasics Lászlóné 20 K özv. SebesiJó-
zsefné 20 korona. 

Bugyi Antalné gyüjtőivén 50 koro-
na : Bugyi Anlalné 50 korona. 

Dr. Csató Zsigmondné gyüjtőivén 
121 korona : Dr Csaló Zsigmond 50 K, 
Cerszi K Ferencz 20 K, Zolnay Károly 
20 K, Zolnay Etelka 6 K, özv. Gaál Sán-
dorné 10 K, özv Klein Árpádné 5 K, 
Kiss Árpádné 10 korona. 
Csúcs Károlyné gyüjtőivén 40 korona : 
Mecs B. Lajos, 20 K. Csúcs 20 korona. 

Halász Szabó Lajosné gvüjtőivén 
133 korona : Csőreg István 5 K, ll. Szabó 
Ferencz 20 K, H. Szabó Lajos 20 K,id H. 
Szabó Lajos 10 K, ifj. Kovács Sándor 
5 K, Dobray Sándor 20 K. özv. Szendrőy 
Gyuláné 5 K, Dr. Magrkráf Vilmosné 6 K 
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Gálfi Lajosné 10 K, özv. Szatmáry Edéné 
lü K. Dr. Molnár Sándor 10 K, id 
Vecsery János 5 K Csatári Sándomé 2 K, 
özv. Dóci Zsigmondné 2 K, Székely 
Sándor 2 K, Papp Istvánné 2 korona-

Károlyi Józsefné gyüjtőivén 111 ko 
rona Károlyi Józsefné 20 K, Dr. őze 
Gyuláné 20 K, Brüll Ferenczné 5 K, 
Szépe Antal 5 K, Franki Hugó 10 K, 
Plón Samu 5 K, Ftesch Lipót 2 K, Fel-
zengburgné 3 K, Hoffman Sándor 4 K, 
Varga Józsefné 1 K, N. M. 5 K, Földvári 
N. Imre 4 K, HoíTman Jakabné 20 K. 
Polacsek Nándorné 5 korona. 

Mojzsik Lajosné gyűjtőivén 70 K 
Mojzsik Lajos és neje 50 K, Kurc Már-
ton és neje 20 korona. 

Korsós Tóth Sándor gyüjtőivén 368 
K 70 fillér: Korsós Tóth Sándor 50 K, 
Cilich Péter 2 K, Debreceni Lajos 1 K, 
ifj. Kiss Lajos 5 K, Kornea József 2 K, 
Szemenyei Antal 1 K, Aradi Lajos 40 fill., 
Szabó Mihály és László 100 K, Korek 
Miklós 1 K, Lovas Dániel 1 K, Barakonyi 
János 1 K, Buday János J0 K, Bébeli 
Kiss András 30 fillér, Bajomi Nagy Lajos 
10 K, Szabó István 20 K, Sarkadi Sz. Imre 
5 K, Molnár János 2 K. Szabó Imre 50 
K, Erdőháti Nagy István 1 K, Szőke 
Józref 2 K, Molnár Sándor 1 K, id. Jordán 
Zsigmond 2K, Jordán Károly 1 K, Kanász 
Nagy Sándor 50 K. Ugrai Antal 50 kor., 

Dr. Mátéfly Ferenc gyüjtőivén 23 
Mácsui Lajosné 2 K, Kohn Janka 1 K, 
Rúzs Molnár Máléné 20 korona. 

Dr. Nagy Sándor gyűjtőivén 20 kor. 
Nyiri Bertalan gyűjtőivén 37 korona : 

Untermüller Ernőné 5 K Cukkermann 
Soma 10 K, Farkas Mihály 20 K, Győri 
Sándor 2 korona. 

Petrovics Soma gyüjtőivén 60 ko-
rona: Petrovics Soma 25 K, Bóné Antal 
15 K, Bóné Irén 5 K, Petrovics Sománé 
15 korona. 

Dr. Pollák Sándor gyüjtéivén 40 
korona : Beis József 10 K, Dr. Pollák 30 K 

Pásztor Jolánka gyűjtőivén 104 K 
50 fillér- Engelman 10 K, Pláger Miksa 
5 K, Kardos Ármin 10 K, Ausländer 
Sándor 10 K, Schwarz Mariska 1 K, Bilik 
J. 50 fill., Pásztor Gyula 3 K, Schwarz 
M. 10 K, Lampel Béla 10 K, Biró 1 K, 
Nemes Sándor 10 K. Virágos T. Ferenc 
2 K, Bleier Lipótné 2 K, Politzer Mártou 
4 K, Berkovits Ármin 4 K, Henning J és 
fia 1 K, Balázs Imre 30 K, Krausz test-
vérek 10 korona. J 

Szilágyi Dezsőné gyüjtőivéu 44 Ko-
rona N. N 50 f Molnár Imre 20 K, 
Fischer Albert 1 K, N. N 50 f, Nagy 5 K, 
olvashatatlan 1 K, Ausländer Sné. 1. K, 
Kelemen Ignácz 1 K, Özv. Schiller Li-
pótné 3 K, Möhr Sándor 2 K, Nagy Al-
bert 2 K, Fridrich Imre 2 K, Szilágyi 
Dezső 5 K. 
Horváth Jenőné Mikecz Ferenczné gyüj-
tőivén 135 Korona 60 Fillér: Horváth Je-
nő havonta 5 K, Batik János 1 K, Zsol-
dos Antal 2 K, Juliasz Ferencz 10 K, K. 
N. N 40 f Özv Dunás Varga Ferenczné 
10 K, Dósa Elek 2 K, N. O. 2 K Kristó 
Nagy Ferenczné 1 K, Széli János 2 K, 
Lénárt István 4 K, Buzs Molnár Imre 
5 K, Török János 40 f, N. N. 20 f Solti 
János 2 K, Papp Mihály 1 K, Özv Bnzs 
Molnár Istvánné 1 K, Bődi Etelka 1 K 
Balogh Józsefné 60 f, Ozv. Temesvári 
Istvánné 3 K, Temesvári Mariska 2 K, 
Ozv. Buzs Molnár Ferenczné 5 K, Grá-
nicz Antal 2 K, Pataki István 1 K, Buzs 
Molnár Lajosné 2 K, Zsoldos Sándor 20 
K, Klein Ignáőz 20 K, id. Zsoldos Sán-
dor 1 K, Dunás Varga Ferencz 6 K, 
Gyovai Julianna 2 K, Mohai Sámuel 10 
K, Pataki János 1 K, 
Fenyvesi Adolf gyüjtőivén 137 Korona. 
Szentesi Mezőgazdasági Ipar és Keresdel-
mi bank részévny tság. 100 K, Franki 
Henrikné 10 K' Csillag Józsefné 2 K, 
Lantos Artúr 5 K, Dr. Fenyvesi Abolf 
10 K. Dr.Fenyvesi Jenő 10 K. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre ke res te t i k , tü 
40-45 év körüli tisz-
tességes jo, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható. 

Kiadó bútorozott 
Egy csinosan butoro-S Z D O u zot l szoba' ic,Jes e,|á 

%MU U I I Ma jással vagy anélkül 
azonnal kiadó, Báró Harucker-utca 
65 szám alatt, ugyanott koszlosok 
is elfogadtatnak mérsékelt dij mellett 

Szenentes város reudőtkapitányságálól. 
4063—Kp. 1915 sz. 

hirdetmény. 
Közhirréteszem, hogy a hadi álla-

potra tekintettel a hadiállapot tartalmára 
a munkaszünet a munkaszüneti törvény 
hatálya alá tatozó minden nemű mun-
kára, üzemre és elárusitásra nézve föl-
függesztetett. 

Szentes, 1914 augusztus hó 16-án. 

Zilahy 
r.- kapitány 

A szentesi kir. Járásbíróság vezetőjétől. 

1914. El 15-K. 10-25. szám. 

hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbirósági ébület 

padlásán lévő az 1860-as évekből eredő 
volt városi törvényszéki iratok, továbbá 
kezelési és végrehajtói könyvek kise-
lejtezése elrendeltetvén a 13300—1912. I. 
M. számú rendelet 7 $ a alapján, felhí-
vom az érdekelteket, hogy amenyiben 
a kiselejtezendő iratok közül egyes ira-
tok kiadását vagy tovább őrzését kí-
vánják, ez iránt hozzám a hirdetmény 
közzétételétől számított egy hónap alatt 
indokolt kérelmet terjeszenekelő, mivel 
ellenkező esetben ezen iratok az emii-
tett rendelet értelmében ki fognak se-
lejteztetni. 

Szentes. 1914. év augusztus hó 12. 

Pákozdi István 
vezető kir. járásbiró 

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. 

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.) 

Kiadó föld. 
Bálint József kajáni 102 hold tanyaföldje 

egy tagban vagy kéttagban is, hároni 

évre haszonbérbe kiadó. — Értekezni 

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

l l c l s ó c c s e r c i i 
77 »• nszgöl (1100-as) tanyaföld melv-

bői 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-

ker kttünő lucernás, 19 hold kaszáló 1 
171 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 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 

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 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

mm 
Földhaszonbérbeadási hirdetmény. 

Szentes város képviselőtestületének 

96—1914 számú határozata folytán 

Szentes város tulajdonát képező Farkaf-

féle alapítványi föld 1914 évi október 1-

lől 19J0 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 niüút mellett Lapistó vasút állo-

más szomszédságádan terül el, megfelelő 

gazdasági épületekkel; területe 30 kis-

hold. 

Árverezni szándékozók az árverés 

megkezdése előtt 500 korona bánalpénzt 

tartoznak letenni. 

Bészletes bérleti felvételek a gaz-

dasági tanácsnoki hivatalban hivatalos 

órák alatt megtudhatók. 

Szentes, 1914 évi augusz'us hó 14. 

Kalpag os 
gazdasági tanácsnok 




