
Szentes, 19M 

Ara: 4 fillér. 
XL!V-ik év 72. szám Vasárnap, augusztus 30. 

Előfizetési árak : 

Vidéken egész évre f? K 
félévre HK negyedévre 1\?0 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtököd 

Helyben egész évre 4 K 
félévre2 K negyedévre 1 K 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(reí. bérház), ide iutézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

m vonalon. 
Fut az orosz, fut a francia. 

Megverték az angolokat. 
„Hadd tudja meg a világ, hogy 

az idők végéig semmi sem szakít-
hatja szét a testvéri szövetséget, 
amely fölépült rokonságon, amelyet 
megszentelt a közösen kiontott vér 
és amelyet megpecsételt a két had 
sereg küzdőinek utolérhetetlen hő- , 
siessége." A legnagyobb német lap 
hasábjain jelentek meg ezek a szavak, j 
amelyek bizonyára kifejezésre jut-
tatják az egész német nemzet ér 
zelmeit s amely szavak visszhangot 
keltenek itthon a magyar földön is. 

Mert visszhangot keltenek. 
A küzdelem, amelv most meg-

indul! népek és nemzetek sorsát 
hivatvák eldönteni, trónra emelni 
a szilárd és becsületes akaratot, a 
knllurát és a békességet. 

A harcot nem mi kerestük. 
Bennünket és a mi hűséges szövet-
ségesünket gaz módon kergették 
bele a világháborúi);», amelyről im-
máron kitűnt, hogy egyedül és ki-
zárólag a monarkia és Németor-
szág megsemmisítésére idéztetett 
fel. 

Egy fél világ áll harcban ve-
lünk szemben és ebben a rettentő 
viharban, mint a szikla állunk egv-
más kezét fogva, minden lépésünk 
egy-egy hősköltemény és minden 
szuronytámadásunk egy egv diadall 

A világtörténelem még nem 
mutatott példát arra, hogy két szö-
vetséges a legválságosabb pillana-
tokban olyan büszkén emelt tővel j 
lógott volna kezet egymással, mini I 
mi: a monarkia és Németország, j 
És nem találunk példát arra, hogy j 
a szövetségesek ké/fogása olyan 
irtózatos erővel cselt volna a mér-
leg serpenyőjébe, mint most a mi 
kézfogásunk. S midőn ezt látjuk és 
mikor azt tudjuk, hogy Istenben 
hizva, támaszkodva a saját erőinkre 
a fél világgal fölvezetjük a küzdel-
met, lehetetlen, hogy arra a kö-

vetkeztetésre ne jussunk, hogy a 
nagy közös Cv I által megszentelt 
ez a szövetsi g a világ végéig kell, 
hogy megtartson. 

Szikla i.: a szövetség, amelyet 
viharzó hullámok ostromolnak. 
Szikla, amelynek talaja a becsület 
és a hűség, amelynek fala A hon-
szerelem és a hősiesség, az elszánt 
erős akarat, amely végig gázol min-
den akadályon. . . Szikla ez a szö-
vetség, amelyet viharzó, észvesztett 
hullámok ostromolnak, de amelyről 
visszahull az áradat és az össze-
ütközés erejétől a iegvészesebb 
hullám is megsemmisülve terül 
szét a háborgó tenger tükrén. . . 

Nézzen szét bárki, mi történik 
ellenségeink közt? 

Belgium immár porig alázva, a 
francia kormány megbukott, vi-
harzó nép szenvedély követel má-
sik vezért a francia sereg élére, 
három napos csala után tulerős 
orosz sereg riadtan fut hős kato-
náink elöl, az angol biztatja a le-
győző tl belgákat, hogy megmenti 

őket, de ugyanakkor az angol ve-
res kabátos zsoldos futva fut a 
nejetek elől, lent délen Szerbia az 
éhhalál karjai közt van és vitéz 
seregünk őrt áll, nehogy a gyilkos 
hordát bárki is megmenthesse at-
tól a sorstól, amit kiérdemelt.. . 

Föl szivek! Emelkedjék a leg-
szentebb érzés és lángoljon ma-
gasra a hazaszereteti Akik itthon 
vagyunk, legyünk mi is kafonái a 
szent ügynek. Az elömlő vérből, 
a könnyekből sarjad ki a mi dia-
dalunk, amelynek jelentősége a nem-
zet jobb jövendője. 

Királyunk távirata, amelyet a 
németek császárjához küldött, tör-
ténelmi nevezetességű okmány, 
mondják a németek. Olyan törté-
neti okmány, amelyhez a történel-
met a szuronyok írták, azok a 
szuronyok, amelyeknek viselői nem 
ismernek mást, mint hazafias köte-
lességet és akiknek jelszavuk egyet-
len rövid szó, de amely a tetteket 

! jelenti: ELŐRE! 

ü plicioi harcok. 
(Min cin. sajtóoszt.) Tisza István gróf miniszterelnök a mun-

kapárti körben a párt tagjaival azt közölte, hegy a galíciai nagy 
csatáról szóló kirak egytöl-egyig kedvezőek és mindenképen bi-
zalomra és reménységre adnak okot. Ami a végdöntő eredményt 
illeti, türelemmel kell lennünk, hiszen oly óriási területen lezajló 
csata, amilyen az északi harctéren felyik, esetleg még néhány 
napig is eltarthat. Türelmünknek előreláthatólag meg lesz a 
gyümölcse. 

l l a r c K i i i i a k foxaikon. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályától) A/, északi harctérről jelentik, hogy 

szerd.i óta harcok vannak folyamatban a mi csapataink és az oroszok kö-
zöli. A harcok ezidőszerint a Visztula és Dnyeper közöli levő területen 
folynak (iyőzelmesen nyomulunk előre. 
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A franciák visszavonulnak. 
(Miniszterelnökségsajtóosztályától) A Wolf ügynökség jelentése szerint 

a nyugati német hadsereg a felvonulás befejezését követő kilencedik napon 
folytonos győzelmes harcok után, Cambraitól a délnyugati Vogézekig ter-
jedő francia területre hatolt be Az ellenséget mindenütt megverték és 
azok teljesen visszavonultak. Klux tábornok csapatai az angol csa-
patokat Maubeugenél visszaverték ésMaubeaugetőldélnyugatra, mint Bü-
low és Hausen báró tábornokok csapatai újólag körülzárták őket, mintegy 
nyolc francia és belga hadtestet vertek meg a Sambre, Namur és a Maas 
között, több napig tartó harc után. 

Maubeuge ostromát pedig megkezdték. Albrecht wurtembergi herceg 
csapatai a megvert ellenséget a Semoison túl üldözték és átlépték a 
Ma^st. A néinet trónörökös csapatai elfoglalták az ellenségnek Longwy 
előtt megerősített állását. Visszaverlek egy Verdun felőli erős támadást 
és a Maas felé haladtak. Longwy elesett. 

A bajor trónörököst üldözés közben Lotharingiánál ujabb ellenséges 
haderők, a Nancy és déli irányban lévő állásaikból megtámadták, de 
visszaverettek. Heringen tábornok csapati a Vogézekben dél felé foly-
tatják az ellenség üldözését. Elszászból kitakarodott az ellenség. 

A hadtápvonalak biztosítását eddig a hadseregekre bízták, minthogy 
azonban az erre a célra visszahagyott hadierők a további harcokban 
való részvételre szükségesek, Őfelsége elrendelte a népfelkelés mozgó-
sítását, a hadtápvonalak biztosítására és Belgium megszállva tartására. 
A német közigazgatás alatt álló országot a hadsereg szükségleteinek 
fedezésére mindenképpen felhasználják, hogy a hazát mentesítsék. 

Az angol vereség. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályától.) Az angol alsóházban Asquith mi 

niszterelnök kijelentette, hogy a French tábornok vezetése alatt álló angol 
sereg visszavonulása az uj hadállásba sikerült, de nem jelentéktelen veszte-
ség árán. Az angol csapatok nagy szorongatásban voltak, de ki tudlak vágni 
magukat a németek közül. A miniszterelnök epillanatban minden egyéb köz-
lést feleslegesnek tart, mint amelyet French tábornok nyilaikozata közöl Az 
angol csapatok szelleme kitűnő, veszteségük több mint 2000 ember. 

Megsemmisült angol hadosztály, 
(Miniszterelnökség sajtóosztályától.) A Magyar Távirati Iroda jelen-

tése szerint a nagyvezérkar közli, hogy az angol hadsereget, amelyhez 
három territoriális hadosztály is csatlakozott a német csapatok St. 
Quentintől északra teljesen szétverték. Az ellenség St. Quentintől az 
egész vonalon visszavonult. A németek több ezer foglyot ejtettek to-
vábbá hat tábori és egy nehéz üteget zsákmányoltak. Méziérestól dél-
nyugatra csapataink széles harcvonalban átkeltek a Maas folyón. Foly-
tonos harcok közepette balszárnyunk kilen napig tartó hegves vidéken 
folytatott csaták után a francia csapatokat Epinaltól keletre" visszaverte 
és győzelmesen nyomult előre. 

Döntő harcok az orosz harctéren. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályától.) A sajtó hadiszállásról hitelesen 

jelentik. A hadsered főparancsnoksága délután kél órakor közli: az orosz 
harcszintéren több nap óta döntő harcok vannak folyamatban. A z o k a 

csapataink, amelyek a kraszniki győzelemben résztveiettek, Lublin felé 
kövelik az oroszokat. Egy szomszéd csoport szintén győzelmesen nyo-
mai előre és a Zamosc körüli területet foglalta el. M is seregtestek Ke-
let Galíciában betört erős ellenségekkel szemben a Lembergtól é s z a k n 

keletre és délkeletre levő területeket tarifák megszálva. * 

Longwy ellenállása. 

(Miniszterelnökség sajtóosztá-
ly ától.) Longwy — a Wolf ügv-
nökség jelentése szerint vitézül 
ellentállott. A várost a parancsnok 
csak akkor adta ál, mikor már csak 
egy használható ágvuja volt. A né-
met trónörökös elismeresül meg-
hagyta a fogságba jutóit parancs-
nok kardját. 

Loeven város sorsa. 

(Miniszterelnökség sajtóosztá-
lyától.) A Wolf ügynökség jelenti, 
hogv az antverpeni helyőrség meg-
kísérelt kirohanása közben Loeven 
belga város lakossága nvilván ösz-
szebeszéles alapján a házakból né-
met csapatokra lövöldözött. A vá-
rosi ezért teljesen rommá lőtték, 

Királyunk és német császár. 

(Min. e)n. sajtóoszt.) Bécsből 
jelentik, hogy a német császár 
rendkívül meleg hangú táviratban 
köszönte meg Őfelségének a Mária 
Terézia renddel való kitüntetését 
és közli, hogy a kraszniki gyóze-
zelemnél tanúsított osztrák-magyar 
hősiesség méltánylása és nagyra-
becsülés jeléül a porr le mérité 
rendjelel adományozza a királynak, 
Konrád vezérkari főnöknek pedig 
Vaskereszt első és második osztá-
lyát. A király erre a táviratra szin-
tén rendkívül meleg hangú távirat-
ban válaszolt. 

Előre a francia földön. 

(Min. eln. sajtóoszt.) A nagy 
vezérkar jelenti Berlinből, hogy 
Badonviller. Lunevilletól keletre a 
legerősebb francia zárerőd,a németek 
birtokába jutott. 

Német előrenyomulás 

Oroszországban. 

(Min. eln. sajtóoszt.) Krakóből 
érkezett lapjelentések szerint a né-
metek megszállották Piotrokowot, a 
Censtechova— varsói vonalon. 

Kérőiem a közönséghez! 
Bizonyára nincsen egyetlen polgára 

í>e.n Szentes városának, aki át ne érezné 

hogy a határainkon folyó háború nem-

zetünkre a nemzeí létkérdését f;>gja el-

dönteni. Ép ezért nem lehet egyetlen 

olyan polgára sem a városnak, aki 

szívvel-lélekkel, mindennemű erejével 

nem támogatná ezen igazságos szent 

küzdelmeket, melyekkel a magyar nem-

zet nagyságát örökre megszilárdítani, 

édes hazánk halárait megvédelmezni és 

e szent földön lakó minden rendű és 

rangú lestvéreinket s így magunkat is 

megvédeni törekszünk! 

Nagy és véres csatákat vívnak honli-

társaink! S bár bizonyos, hogy sok ezer 

ellenfél hull el vitéz katonáink dicső 

harcaiban, mégis bizonyos, hogy az 

igazságot felforgató s önmagában is for-

rongó ellenség sok kárt tesz a mieink-

ben is. 

Szentes város minden rendű és 

rangú közönségéhez szólunk, jószívű és 

nemeslelkü támogatásukra izámitunk 

akkor, midőn az érettünk, a mi család-

jaink és javaink, a tni és hazánk, és 

csendes otthonunk szent védelmében 

vívott dicső harcok mezején megsebesüli 

honfitársaink gyógykezeléséről, ápolá-

sáról, sebeik hehegesztéséről van szó! 

Édes hazánk iránti szent kölelcs-

ségünket teljesítjük ezzel. Lelkesedéssel 

hadba indult katonáink feláldozzák éle-

tüket és vérüket a hazáért, mi pedig 

viszonozzuk ezt a nagy áldozatot egye-

sült erővel, anyagi támogatásunkkal a 

hazáért és ő érettük. Milyen csekély 

áldozat ez tőlünk amahoz képest és 

mégis nélkülözhetetlen akkor, midőn a 

sebeikből vérző vitéz katonáink éleiének 
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megmentéséről, vaskezeik izmainak uj 

életrekeltéséről van S2ó! 

Megszentelt dicső jelvényünk alalt 

egyesüljön Szentes város minden rendű 

és rangú lakosa anyagi erejéhez képest 

legalább is azzal, hogy legyen tagja a 

s. besült katonák ápolására és ápolási 

költségeinek előteremtésére alakult Szen 

lesi Vörös-kereszt íiókegyesületének! — 

Hiszen ez évenként csupán 2 (kettő) 

korona aldozat. Kinek volna szive ezt a 

hetenként alig 4 fillért sajnálni vérző 

sebeiktől lázban fekvő vitéz katonáink-

tól?! A tehetősebbek pedig legyenek 

alapitó tagok egyszer és mindenkorra 

40 korona összeggel 

Kérünk minden nemesszivű embert 

és jó hazafit, hogy a jobbmóduak pénz-

beli adományaikkal tegyék lehetővé a 

Szentesen felállítandó kisegítő kórház 

berendezését és egyéb kellékeinek be-

szerzését és fentartását. Avagy egyéb 

adományokkal (gabonaneinű, rizs, tar-

honya, cukor, liszt, burgonya, kávé stb ) 

jöjjenek segítségünkre. Ajánljanak föl 

felszerelt ágyakat, férfi fehérneműket, 

törülközőket, ágy huzalokat. 

A tagok és ajánlások összeírására 

megbizotlaink meg lógnak jelenni a 

vörös-kereszt pecsétjével ellátott ivekkel 

minden háznál — kérjük, fogadja őket 

mindenki szeretettel és e szent küzdel-

mekben érettünk harcoló s megsesebe-

sült hős katonáink iránti odaadó rész-

véttel. 

Felvilágosítással készséggel szolgál-

nak dr, Kiss Gábor várm. t. főorvos, az 

egylet ügyvezető orvosa és Tórday Lajos 

főgimn. tanár, megbizotl titkár. 

A tagsagi dijakat Derzsí Kovács 

Ferenc, főgimn. tanár, egyleli pénztárnok 

gyűjti s kezeli. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R I b f l R f l 

és 

Á R P f l b f l R f l 
a legjutányosabb áron 

( i a z d a s s z o u y o k f i g y e l m é b e ! 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
finom tejes és vajas fchér-

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

Zsúrsütemények, uzsonna-

Kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, Köményes 

¡Npró rozsvekni, felvidéki 

rozskenyér sth. ftcgfteKint-

hetö és Kapható a Kenyér- ; 

gyár piactéri (llaris-ház) 1 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ 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 . 

IV-ik kimistatés 
a behívóit katonák családtagjainak 

segélyezésére eszközölt gyűjtésről. 
Dr. Kövér Imre gyűjtőivén őszesen : 

150 korona. Rúzs Molnár L:«jos (Kosuth 

utca) 40 K. Zolnay Kálmán és neje 30 

K. Nagy Bálint és neje 20 K. l)r. Kövér 

Imre 20 K. Szilády Géza 10 K. Nagy 

Albert 10 K. Farkas Lajos 10 K. Csuray 

Imre 10 korona. 

Mikecz Ferenczné és Horváth Je-

nőné gyüjtőivén őszesen 72 korona 

Fábiánsebestyén kö/ség 20 K. Berceli 

Dániel 10 K. Berceli Dánielné 10 K. 

Kálmán linréné 10 K. Magyartés község 

5 K. Mikecz Ferencz (havonta) 5 K, 

Német János 5 K. Dezső Pál né 5 K. 

Gallasz Ignácz 2 korona 

Természeti: Kátai Pál János (Vá-

sárhelyi utca 18 szám) egy zsák buza. 

Ullár Ilslván gyüjtőivén őszesen 95 

korona Özv. S/őke Mátyásné 80 K. Varga 

József 10 K Marschall Endréné 5 K. 

Várady Lajosné gyüjtőivén őszesen : 

| 70 korona. Várady Lajos 50 K. Hózen-

! siók Salamon 20 Korona. 

A patronage bi/ottság ivén összesen 

i7 K Temesváry Antal és csa'ádja ado-

mánya 10 K P Balogh Mihalyné 5 K. 

Bonezos Margit 2 korona. 

• • • • • • • • • a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

HÍREK 
Szentes, 1914. augusztus hó 29 

— Nep i roda . A hadba vonult katonák 

itthon maradt családjai érdekeinek védel-

mére alakult meg városunkban ujabban a 

népiroda intézménye, melynak hivatása az 

lesz, hogy ingyen jogsegélyt nyújtson azok-

nak, akiknek családfenntartóik harcba vo-

nultak. Felhívja tehát az intézőség mind-

azokat, akik bármiféle ügyes-bajos dolgaik-

ban utasításra, tanácsadásra szorulnak, 

hogy a Népirodához forduljanak, ahol na-

ponként reggel 8 órától 10 óráig egy ügy-

véd és egy közigazgatási tisztviselő fog 

útbaigazítást és jogi tanácsot adni az arra 

szorulóknak, A népiroda helyisége a város-

házában I. emelet 42. szám alatt van és 

működését augusztus hó 30-án kezdi meg. 

— Népiskola i beiratások. A helybeli evang. 

egyház népiskolájában a beiratások szep-

tember 1 - 4 napjain történnek. Az egyház 

tanítójának ideiglenes helyettesítéséről gon-

doskodik az iskolaszék. 

— S z e n t e s i Tudományos M o z g ó s z i n h á z ma 

vasárnap, augusztus 30-án a mindvégig 

fokozádó érdeklődés mellett tartja két elő-

adását zónahelyárak mellett. Színre keriil: 

„A szegény gazdag" nagyszabású amerikai 

drámai darab, a „Törzsbecsületéért" nagy-

halásu dráma és a „Nászuton" cimfl víg-

játék, melyeket több kacagtató képek kisérik 

A helyárak 40, 30, 20 és 15 filléresek 

lesznek. Jegyek a háznál is előre válthatók. 

— A tieiybéli fogimnázimiian az idén kivé-

ti lesen szeptember 15-dikén felvehetők 

a tanulók, hogy a vidékről jövők is 

megérkezhessenek. Addig a napig azon-

ban be kell iratkozni mindenkinek, aki 

azl kívánja, hogy az iskolai évet beszá-

mítsák neki, vagy egyáltaláben esetleg 

valamely későbben szükségessé váló ked-

vezményben részesüljön. Akik azonban 

helyben laknak, sőt ha tehetik, a vi-

dékiek is igyekezzenek beiratkozni le-

hetőleg az első három napon, hogy a 

tantermek szük volta miatt ki ne ma-

radjanak. A szükséges útbaigazítások az 

intézetben kifüggesztett kirdetéseken 

olvashatók s az igazgatói hivatalban is 

megtudhatók. A tanítás 7-én megkez-

dődik. 

— Ért8Slté$. A harcbavonultak csa-

ládjaiiuk segélyezésére alakult bizottság 

pénztárosa Nyíri Bertalan gyógyszerész 

katonai szolgálatra behivatván — az 

elnökség a pénztárosi teendők ellátásává 

dr. Kövér Imre vm. árv. ülnököt — a 

bizottság titkárát bízta meg, — a ki 

vármegyeház emelet 20. ajtó alatti hi-

vatalos helyiségében a délelőtti órákban 

az érdekelt közönjég rendelkezésére áll. 

Iskplai ért̂ sitéseK-
A református elemi iskolásban a 

beiratások szept. 1. 2. 3. 4. napjain na-

ponként 8—12 és d. u. 2—5 óráig tör-

ténnek ; — a fiuk a központi fiúiskola 

— leányok a központi leányiskola tan-

termében iratnak be. Az iskolába fel-

adottak az anyakönyvvezetői hivataltól 

díjmentesen kivaltandó »tanúsítvány« -

nyal tartoznak igazolni tanköteles vol-

tukat; ugyanezek oltási bieonyitváuyu-

kat is előmutatni kötelezek. Minden 

tanuló beiratáskor 30 fillér könyvtár 

illetéket fizet. Az iskolai évet megnyitó 

istentiszteles szeptember 5-én d. e 8 

órakor a Kossuth-téri nagy templombau 

tartatik az összes növendékek résztvé-

telével. A tanítás minen oszsztályban 

megkezdődik ; szept. 7-én. Elemi iskolák 

igazgatósága. 

A szentesi iparostanonciskolában 

a beiratások szemtember hó 1—9 nap-

jai n d. u. 5—7 órőig Papp Lajos h. 

igazgató lakásán (ref. központi leány-

iskola) történneknek a következőképen. 

— szept. 1. 2.3-án beíratnak a mult tan-

évben az előkészítő osztályba jártak és 

azok, akik még egyáltalában iparisko-

lába nem jártak; — szept, 4 és 5-én 

azok, kik a mult tanévben az I —a és 

I—b osztályba ; — szept. 7 és 8-án, akik 

a II—a, I I-b , és II—c osztályba; — 

szept. 9-én, akik a III —a III—b osz-

tályba jártak kik azonban csupán a rajz-

órára kötelesek járni. — Felhívom az 

iparosmester urakat, hogy tanoncaikat a 

fenti napokon okvetlen beírassak mivel 

annak elmulasztása esetén a törvény 

értelmében büntetni fognak. Az iskolai 

előadások szept. 10-én megkezdődnek. 

Papp Lajos h. igazgató. 

Kiadja : 
Vajda 5. Utóda Könyvnyomdája. 
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NÉMET IMRE szegvári (kórógy-

oldali) szélmalmába molnárnak 

hozzáértő ember azonnal. Érte-

kezni lehet a helyszínen. 



SZENTESI LAP 4 oldal 

Kiadó Mhely iség . 
A szentesi róni. kath. egyház 
központi épületében katonai kö-
telezettség folytán egy bolti he-
lyiség jött üresedésbe, mely 
azonnal is elfoglalható. Ajánl*1 tok 
a gondnoki hivatalnál adhatók 
be. hol bővebb felvilágosítás is 
nyerhető. 

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 könvvek 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 

Kiadó bútorozott 
ffviafil«'« Egy csinosan butoro-S Z O D u . szoba- te l jes . t t 

tussai vagy anélkül 
azonnal kiadó. Báró Harucker-utca 
5. szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékelt dij mellett 

Réz és vasbűtorok 
háló, ebéulő, szálloda, kórházi és kert 

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

i — : 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. — Legjntányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. 

Az összeíró küldöttség Elnökétől 

2-ök. 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Az országgyűlési képviselő VasUok 

névjeggyékének egybeállításával megá-

zott összeíró küldöttség nevében közhírré 

teszem, hogy a küldöttség az össze-

irási munkálatokat a fojó évi Szeptem-

ber hó 1, 2, 3, 4, 5, és 7-ik napjain dé-

lelőtt 8 órától 10-ig és délután 3 órtáól 

4-ig folytatni fogja a városháza bizott-

sági teremban, amely idő alatt jelen-

kezhetnek mindazok, akik a törvény 

alapján magukat névjegyzékbe felvétetik. 

Szentes, 1914 augusztus 23. 

Mátéffij Kálmán 
az összeíró küldöttség elnöke. 

Kiadó föld 
F u t ó Zoltán ref, lelkésznek szendászlói 
mintegy 18 hold lelkészi földje haszoti-
Lérbe kiadó. Értekezhetni a központi ref. 

lelkészi hivatalnál. 

4 H - 4 5 év líöriiii tisz-
tességes jó, ü i a p i r ó asz-
szony tanyára kerestetik, 
Cim a kiadóhivatalban megtudható. 

IsKolai ért^sit^s. 

Az 1914—15 isk. évre a beiratkozá-
sok az áll. polg. leányiskolában és a vele 
kapcsolatos kézimunka tanfolyam és 
kereskedelmi szaktanfolyamon szép. 
1, 2, 3, 4. napjain d. c 8 — 12 óráig fog-
nak megtartatni a polg. I. isk. i««az^ dói 
irodájában. A kereskedelmi tanfolyam 
csak az esetben fog megtartatni, ha 35 
növendék jelentkezik. 

Szentes, 1914 aug 22. 

Pap Lajosné 
polg. isk. igazgató 

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

karban levő épületekkel rendkívüli ked-

vező fizetési fellélelek mellett sürgősen 

eladó. A tulajdonos eselleg felesnek meg-

marad. A földre alkut lehet kötni ifj 

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

Ferenc úr házába, Piactér.) 

77 119 nszgöl (1100-as) tanyaföld mely 

bői 50 hold kitűnő szántó, 8 hold ve-

ker kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 

épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 

holdanként 500 koronáért, kedvező fize-

tési feltételek mellett azonnal eladó. 

Alkut lehet kölni ifj. Fazekas Antal iro-

dájában N igy Fercnc-ulca 1 sz. Piactér 
(iim ;i kiadó 
hivatal i* >n. msmzsmm 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 

7187-1914. szám. 

Hirdetmény. 
Az 1914—1915 tanévre vonatkozólag 

a beiratások ideje és a tanév kezdete 
tekintetében a következőket hozom a kö-
zönség tudomására: 

1., a ref. elemi iskolánál a beiratások 
t. évi szeptember I, 2, 3, 4. napjain min-
dennap d. e. 8 -12. d. u. 2—5 óráig esz-
közöltetnek; — a fiuk a központi fiú-
iskola, a leányok a központi leányis-
kola tantermében iratnak be; 

2., a róm. hath, iskolánál a beira-
tások f. évi szemlember első napjaiban 
lesznek ; 

3., az izraelita iskolánál a beiratás 
szeptember hó első három napján leszi 

5., a külterületi állami elemi isko-
lánál még pedig az alsóréti, újtelepi, to-
vábbá a hékédi elemi és kisebhfoku gaz-
dasági iskolaban a beiratások szep-
temper 1, 2, 3, 4. és 5-lk napjain esz-
közöltetnek, a többi összes külterületi 
állami és kisebbfoöu gazdasági iskolák-
ban a beiratások szeptember hó 10, 11. 
és 12-ik napjain történik; 

5, a város által fentartotl iparos-
tanonciskolánál a beiratások szeptember 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. és 9-én lesznek még 
pedig úgy, hogy szeptember 1, 3-án 
beiratkoznak azok, akik múlt tanévben 
az előkészítő osztályba jártak és az 
újonnan szegődöttek, 4. és 5-én akik a 
múlt évben az 1. osztályba, 7. és 8-án 
akik a II-ik osztályba és végül 9-én akik 
csak rajzra kötelesek járni, 

6. Az 1868 évi XXXVIII. t. c. 1-6. 
§-ai értelmeben minden szülő, gyám, 
munkaadó és gazda a gondozás alatt 
levő gyermeket 6 ik életévtől a 12 ik 
életévük betöltéséig a mindennapi, a 
!3-ik életévüktől a 15 évük betöltésiig 
az ismétlő illetve a kísebbfoku gazdasági 
iskoláim feljáralni s olt taníttatni tar-
tozik. 

Iskolaköteles lesz a f évi szep-
temberében minden gyermek, aki az év 
szeptember l-ig <>-ik életévét betölti s a 
mindennapi iskolába járásra való köte-
lezel tsége tart azon tanév végéig, amely 
évnek folyamán a gyermek betölti 12-ik 
életévét. 

Az ismétlő iskolába illetve a ki-
sebbfoká gazdasági iskolába való járásra 
köteles az, aki ezen év szeptember hó 
1-éig 12-ik életévét betölti és az ismétlő 
iskolai kötelezettség tart azon lanév 
végéig, amely évfolyamán az illető a 
15 ik életévét betölti. 

Az iskolákban az 1908 évi XLVI. 
t.-c. értelmében teljes tandíjmentesség 
van. A mindennapi tankötelesek csakis 
50 fillér beiratási dijat fizetnek. 

Az iparosok oly gyermekeket, akik a 
l.'-ik életkort még be nem töltötték, 
tanoncul . em alkalmazhatnak, 12-ik 
életévüket be nem töltött egyének cse-
lédekül fel nem fogadhatók s a szor-
galmi idő alatt pásztorokul nem alkal-
mazhatók. 

Az elemi iskolákba belépő gyermek 
felvétele alkalmával köteles igazolni a/t, 
hogy jó sikerrel be van oltva, vagy a 
legutóbbi öt év alatt valóságos himlőt 
állott kí, esetleg, hogy a törvény által 
felvan mentve a heoltási kötelezettség alól 

Szentes, 1911 évi augusztus hó 24. 

Dr. Mátéffy Fcrcncz. 
polgármester. 
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