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Előfizetési árak: 
Helyben egész évre 4 K Vidéken : egész évre 6 K 
félévre 2 K negyedévre! K félévre a K negyedévre 1*50 

Egy lop 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

(iet. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Folyik a nagy küzdelem. 
Csapataink haladnak előre. 

Levelek a harctérről. 
A döntés a legrövidebb időn 

belül várható. 
Ezt a hir röpítette a harctér-

ről a hivatalos tudósítás és mi 
mindannyian bízó reménységgel 
várjuk a döntés hirét. 

A harctéren, ahol fiaink vérük-
kel pecsételik meg hazaszeretetüket 
a magyar és az osztrák fegyverek 
diadalmasan törnek előre s hogy 
a döntés a küszöbön van az azl 
jelenti, hogy a négyszáz kilométe-
res harcvonalon végig a mi csapa-
taink uralják a helyzetet, ott is, 
ahol sokszoros túlerői ve telt ve-
Ilink szemben a muszka. 

Az izzó türelmetlenség lázas 
képzeleteket fest, szerte az ország-
ban nincsen egy lélek, aki esengve 
ne várná a nagy döntés hirét s 
mégis örömmel kell érezni, hogy 
a lázas türelmetlenségbe nem ve-
gyül bele a bizalmatlanság. 

A hirek, amelyek az egy hét 
óta duló csataról eddig érkeztek 
mind a mi hajnalunk virradatát 
hirdetik. A honti vérnek egyetlen 
drága csöppje sem omlik hiába: az 
acélcrós magyar kar torkon ra-
gadja a muszka hatalmat és szo-
rító fogása fegyvereink gvőzedel-
mét, a kancsuka uralmának visza-
szoritását. legyőzését jelenti. 

Nincsen toll. amely híven tudna 
s z á m o t a d n i a z o k r ó l 

az érzésekről, amelyek a magyar 
földön a diadalmas hírek nyomá-
ban keletkeznek. Mi győzni fogunk 
mert győzni akarunk, nekünk győz-
nünk kell, mert ez a győzelem je-
lenti azt, hogy a második évezred-
ben is megáll a népek öldöklő ver-
senyében az a magyar nemzet, 
amelynek megsemmisítésére annyi-
szor törtek, de amelyet az Isten 
segítsége és saját erőnk meg Uni-
tok tartani. 

Ivshitűség nem mocskolja be 
lelkünk érzéseit. Az emberek tudják 
és érzik, hogy ezek a nagy napok 
a hősök napjai és nem szabad a 
8Y"va kétségbeesésnek meggya 

iázni azokat, akik ott a gránicon 
vérüket hulajtják, hogy megvédjék 
családi tűzhelyeiket és megtartsák 
a jövendő nemzedéknek a magyar 
hazát, amelyen kívül nincsen szá-
munkra hely a nagy földlekén. 

Ki nem olvasott volna már 
árokról a hősökről, akik eddig gvó-
zelmeinket 1 ívták, ki nem olvasta 
volna még. hogy a megsebesült hő-
sök epedve várják azt a pillanatot, 
amikor visszamehetnek újra a csa-
ták terére vérüket hullatni, meg-
halni, hogyha kell, de minden esetre 
győzni. Es ki nem olvasta volna a 
hősi bravurobat, amelyeket a ma-
gyar fiuk hajtottak végre, akiknek 
támadásától tízszeres túlerő me-
nekült riadtan, vagy adta meg ma-
gát kegyelemre I 

Es mit mondanak a mi ellen-

ségeinknek fogságba jutott katonái? 
Csak egyet jegyezzünk ide: „Ne-
künk még meghalni sem volt időnk, 
mert akkorra végig szántott raj-
tunk a magyar huszár 1 

Az a hadsereg, amelynek ilyen 
katonái vannak, amelyről igy be-
szél az ellenség az csak győzni tud. 
Es az győz is az egész vonalon. 

Szálljon a szivekbe a nyuga-
lom érzése és remény honoljon 
minden lélekben. Jogos a remény, 
nem elbizakodottság... A szeptem-
beri nap arany verófénnyel hinti 
be a csaták terét, annak meleg su-
gara csókolja körül hőseinket, 
minlha azt jelképezné a természet 
is, hogy százados ború után föl kel 
a magyar nap, vakitó fénye láng-
csóvákkal világit szerte a világba... 

100 ftilometerre Párizstól. 
Neue Freie Presse irja, hogy miként a Párizshoz már 100 

kilométernyire előnyomult németek hadseregének lépte alatt ösz-

szetaposódik a revanche politika ez a vérszomjas bálvány, ép 

ugy Galicia csatamezöin az orosz hadsereg vérébe kell fojtani 

a pánszlávizmust, az emberiségen elkövetett ezt az aljas bűn-

tényt. (Min. sajtóosztály.) 

A galiciai harcok. 
Bécs, szept. 2 A Fremdenblatt irja, hegy a Galíciából érkező 

hirek arra engednek következtetni, hogy csapataink helyzete igen 

kedvező. S/ámitani lehet arra, hogy csodálatraméltó katonáink 

hősies eröinegieazitésa t2lje3 sikerre fog vezetni. (Min. sajtóoszt.) 

Bombát dolilak R'áa-izsra. 
Párizsból jelenti a Havas ügynökség, hogy a németek tegnap ismét 

két bombát doblak le egy katonai léghajóról Párizsba. (Miniszterelnök-

| ség sajtóoszt.) 
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516 orosz ágyút zsákmányoltak, 
Neue Freie Pressenek jelentik Berlinből, hogy a tannenbeni csa-

tában a németek 516 orosz ágyút zsákmányoltak. (Min. sajtóosz .) 

Oroszország a románok ellen. 
Reichspostnak jelentik, hogy az orosz kormány 30.000 románt uta 

sitott ki Besszarábiáből. (Min. sajtóoszt.) 

Párizs felé. 
A német nagy főhadiszállásról jelenlik tegnapi kelettel hivatalosan: 

Kluck tábornok hadserege Comles vidékén egy gyönge francia haderő 
oldaltámadáskor egy egész hadtestet visszavert. — Bülow tábornok had-
serege St. Quentin mellett teljesen megverte a túlerőben levő francia 
hadsereget, miután előzőleg már előnyomulása közben elfogott egy angol 
gyalogos zászlóaljat. — Hausen tábornok hadsereg Bethel közelében 
Aisne felé szorította vissza az ellenséget. — A würtenbergi herceg had-
serege Maason való átkelés további folyamatában előcsapataival neki 
rontott az ellenségnek, később azonban nagyobb ellenséges haderő ellen-
séges haderő ellentámadására csapataink egy része kényszerül visszatérni 
a Maas innenső partjára. Később a hadsereg ismét átkelt a Maas folyón 
és most az Aisner felé nyomul. A Les Angvelles erődöt a sereg elő-
nyomulása közben bevette. — A német trónörökös hadserege folytatja 
elónyoniulását a Maas felé és az azontúl fekvő vidékeken Miután Mont-
medy erőd parancsnokát és helyőrséget egy kirohanásuk alkalmával 
elfogták, az erőd elesett. A bajor trónörökös és Heeringen tábornok 
hadserege folytatja harcait a francia Lotharingiában. (Min. sajtóoszt.) 

A Reichspost jelentése szerint Páris észak felőli elzárása befejezett 
teny A teljes francia debacle immár elkerülhetetlen. 

Cenzúrázott magántávirat jelenti Budapestről, hogy Parisból a lakos-
ság rémülten mendkül. (Táviroda,) 

Döntés elöli. 
A hadisajtószállásról aug. 31. kelllel jelenlik, hogy a/, északi harc-

téren csapataink továbbra is kemény harcba állanak. A Lublin, Krasnik 
és Kribieszov vonaltól délre a döntés a legközelebbi időben várható. 

Bécs, szept. 1. A lapok haditudósítóinak a hadiszállásról érkezett 
jelentései egyérte|míileg egyeznek abban, hogy az osztrák-magvar csa-
patok offenziája északon tartós és heves harcok közben egyre előre-
halad s mind az előréhaladásban, mind a kiterjedésben lényegesen meg-
egyezett. Az északi harcvonalon küszöbön áll a döntés. A keleti harc-
vonalon a helyzet változatlan, de kedvező. E milliók által küzdött harc-
ban az érkezett jelenlések indokolttá teszik azt a feltevést, hogy az 
osztrák-magyar csapatok parancsnokai azt a taktikát követik,' amelyet a 
német vezérkar Franciaországgal szemben oly sikerrel alkalmazott. A 
keleti hadsereg állásai következtében erősén tartja magát az ellenség 
nagy túlerejével szemben. A küszöbön álló nagy döntést illetőleg álta-
lános a kedvező kimenetel reménye. Az eddigi eredmények a zseniális 
vezetésen kívül tisztjeink és katonáink leírhatatlan halálmegvetésének 
köszönhetők. 

Berlin, szept, I. A Neue Freie Presse haditudósítója jelenti, hogy 
tegnap Lembergben csak négy órán át hallatszottak az ágyrlövések, 
amiből azt kel következtetni, hogy a harcvonal Lembergtől távolabbra 
tolatott el. 

Dankl Viktor lovassági tábornok seregének sikere különösen abból 
a szempontból fontos, hogy az orosz visszavonulás útját elvágta Wladimi-
Wolinszki irányban. (Miniszterelnökség sajtóosztályától.) 

A király kegyelme. 
Abból az alkalomból, hogy Ó 

császári és aposloli királyi Felsége 
folyó évi augusztus 24-én kelt leg-
felsőbb elhatározásával azoknak a 
hat hónapot meg nem haladó sza-

badságvesztés büntetésre itélt egyé-
nek, akiknek büntetésük végrehaj-
tása a mozgósítási hirdetmény foly-
tán a közös haderőnél, a honvéd-
segnél vagy népfelkelőknél leljesi-
tendó tényleges szolgálatuk miatt 
elhalasztalotl. vagy félbeszakitlalotl 
büntetését illetve a büntetés hátra 
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lévő részét kegyelemből elengedni 
ha ezek katonai kötelezettségüket 
hiven teljesítették. 

A m. kir. igazságügyi miniszter 
aug. 30-án rendeleteket intézett az 
ország valamennyi főügyészéhez. A 
rendelet felhatalmazza a kir. ügyész-
ségek vezetőit, hogy a katonai szol-
gálatra kötelezett és hat hónapot 
meg nem haladó szabadságvesztés 
büntetése végrehajtásának elhalasz-
tása, vagy félbeszakítása tárgyában 
saját hatáskörükben intézkedjenek. 
A rendnlet részletes utasításokat ad 
a kir. ügyészségek vezetőinek a 
szükséges ellenőrző kimutatások 
készítésére nézve. 

Levél a katona kórházból. 
Szerkesztőnk öccse, Sima Andor 

honvédhuszár, a galíciai harctéren 
megsebesült sa lembergi tartalék kór-
házban várja a gyógyulást. A kór-
házból levelet küldött bátyjának, 
amely szépen világit rá a magyar 
katonák hősiességére. 

A levél szószerint igy szól: 

„Kedves ÍAICÍ bátyám! Mintán 
három ütközeten átesve két kozák 
és egv kozáktiszt másvilágra kül-
dése közben kissé megsebesültem, 
módomban van irni Megírhatod 
a lapodban, hogy a magyar hu-
száruk remekül tudnak háború-
ban dolgozni. Ez mind-mind egy 
oroszlán. Ugy ágyúztak ránk, 
de mentünk rájuk, mint a sárkány. 
Tüzérségüket teljesen szétvertük 

lovasságot is roppant megver- I 
lük. Bennünk is tettek kárt, de 
az oroszok sokkal többet vesztet-
tek. Mi alig várjuk a gyógyulást, 
hogy újra apríthassuk a kozákot. 
Csokol öcséd Bandi." 

Az ágyúk tüze mellől. 
Cseuz Béla, városi főmérnök, I 

mint tartalékos vártőzérhadnagy I 
szintén a harctéren teljesiti hazafias I 
kötelességét. Tegnap reggel levelet I 
kapott tőle szerkesztőnk. Az ágyúk I 
tüze mellől küldött levelet érdé-1 
késségénél fogva itt adjuk: I 

„Kedves Lacikám! Benne val 
gyünk a munkában. Porolhatjuk I 
rácokat. A tábori élet apró kényei-1 
illetlenségeit alig érezzük. A j>"ha| 
ágv helyett a jó kemény földal 
pihenő helyünk. De mily puhá i 
nak érezzük azt egv 24 órás szol-1 
gálát után. Itt látja az emberi 
valóban miiven a magyar katona I 
Hihetetlen dolgokat müveinek I 
Néha tul merészek is, ugy,** I 
őket erővel visszatartani. NaflV'l 
szerű látványt nyújtanak ncntfl 
ágyúink: gyújtott fáklyák olt 
túlsó oldalon. A jó kedv és "u I 
mor nagyobb, mint a békénél 

élelmezés nagyszerű. Mc#y I 
minden rendben. Közöttünk 
sebesült sincs. Üdvözöl: Béla. I 
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Kérelem a közönséghez! 
Bizonyára nincsen egyetlen polgára 

sem Szentes városának, aki át ne érezné 

hogy a határainkon folyó háború nem-

zetünkre a nemzet létkérdését fogja el-

dönteni. Ép ezért nem lehet egyetlen 

olyan polgára sem a városnak, aki 

szivvel-lélekkel, mindennemű erejével 

nem támogatná ezen igazságos szent 

küzdelmeket, melyekkel a magyar nem-

zet nagyságát örökre megszilárdítani, 

édes hazánk határait megvédelmezni és 

e szent földön lakó minden rendű és 

rangú testvéreinket s igy magunkat is 

megvédeni törekszünk 1 

Nagy és véres csatákat vivnak honfi-

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, jószivű és 

nemeslelkü támogatásukra jzámitunk 

akkor, midőn az érettünk, a mi család-

jaink és javaink, a mi és hazánk, és 

csendes otthonunk szent védelmében 

vivott dicső harcok mezején megsebesült 

honfitársaink gyógykezeléséről, ápolá-

sáról, sebeik behegesztéséről van szó! 

Édes hazánk iránti szent köteles-

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 életének 

megmentéséről, vaskezeik izmainak uj 

étetrekeltéséről van szó ! 

Megszentelt dicső jelvényünk alatt 

egyesüljön Szentes város minden rendű 

ét rangú lakosa anyagi erejéhez képest 

segalább is azzal, hogy legyen tagja a 

sebesült katonák ápolására és ápolási 

költségeinek előteremtésére alakult Szen-

tesi Vörös-kereszt fiókegyesületének ! — 

lliszen ez évenként csupán 2 (keltő) 

korona aldo/at. Kinek volna szive ezt a 

hetenként alig 4 fillért sajnálni vérző 

sebeiktől lázban fekvő vitéz katonáink-

tó l? ! 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 (gabonanemű, rizs, tar-

honya, cukor, liszt, burgonya, kávé stb) 

jöjjenek segítségünkre. Ajánljanak föl 

felszerelt ágyakat, férfi fehérneműket, 

törülközőket, ágyhuzatokat. 

A tagok és ajánlások összeírására 

megbizottaink meg fognak 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-

vétiel. 
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Felvilágosítással készséggel szolgál-

nak dr. Kiss Gábor várai. t. főorxos, az 

egylet üg)vezető orvosa és Tórday Lajos 

főgimn. tanár, megbízott titkár. 

A tagsagi dijakat Derzsi Kovács 

Ferenc, főgimn. tanár, egyleli pénztárnok 

gyűjti s kezeli. 
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Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPfl, 
TENGERIbflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a leg ju tányosabb á r o n 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

¿Npró rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. tt^gtekint-

hetö és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É BEN. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZVTÁRS. 

HÍREK 
Szentes, 1914. szeptember hó 2 

— Az e l í i a l i l o z o t t a k r ó i , sebesü l tekrő l és b e -
tegekről a városi katonaügyvezetőhöz ér-
kezett kimutatás szerint ez ideig egy 
szentesi ember szenvedett könnyebb 
sérülést, Nyiri Gerzson 1886 évbe szü-
letett lakatos mester, legutóbb szegedi 
lakos. Mihelyt szentesi emberekről ér-
kezik értesítés, a hatóság ezek neveit 
lapunkban fogja közöltetni, és neveiket a 
városházán ki fogja irni. 

— Ál lamsegé ly . A Szentesről bevonult 
katonák családtagjai részére az állam-
segélyt a pénzügy igazgatóság csak 10—12 
nap múlva fogja utalványozni, mert az 
óriási anyag elbírálása legalább ennyi 
időt vesz igénybe. Ezulón hivja fel a 
polgármester mindazokat, akiknek csa 
ládi és vagyoni viszonyaikban a segély-
ért való jelentkezés óla valami változás 
állott be, hogv ezt a körülményt a ka-
tonaügyvezetőnél haladéktalanul jelent-
sék be, mert különben, akik ezt tenni 
elmulasztják, szigorúan megbüntettetnek. 

— Megsebesü l t katonáink támogatása. Az iz-
raelita hitközség és a kebelében mű-
ködő jótékony egyesületek újból fényes 
bizonyságát adták nemes gondolkozá-
suknak és jószívűségüknek; ugyanis a 
szentesi vöéöskereszt fiókegyesületnek a 
»Kérelem a közönséghez« című felhí-
vására elhívására elhatározták, hogy 10 
beteg-ágy teljes felszerelését s megfelelő 
ágynemű huzalokkal való ellátását, 
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vagyis ágy, szalmazsák, 2 párna és 1 
paplan két-két huzattal és 4 lepedő be-
szerzését magukra vállalják és saját hit-
sorsosaik között természetbeni adomá-
nyokból összeállítják — dr. Friedmann 
Friedmann Gyula főrabbi és dr. László 
Vilmos főorvos vezetése mellett. Itt em-
iitjük meg, hogy dr. Nagy Sándor alis-
pán, mint a szentesi vöröskereszt fiók-
egyesület elnöke, már szétküldötte Szen-
tes város buzgó fiatalságához a gyűjtő-
iveket, akik esetleg maguk mellé társat 
véve, a részükre kijelölt utcák lakóit 
felkeresik tag- és adomány-gyűjtés cél-
jából. Hisszük és a fenti szép cseleke-
detből ítélve — reméljük : Szentes város 
lakossága minden tőle telhetőt elkövet 
a város falai közé érkezendő megsebe-
sült katonáink ügyében s nem fog hátra-
maradni áldozatkészségben sem és nem 
vonja ki magát senki hazafias köteles-
ségünk teljesítése alól 1 Külön kiemeljük, 
hogy az ágyneműek adományozása igen 
sürgős, a menuyiben lehet pár napon 
belül szükség lesz rá. A kik tehát ágy-
nemüeket adományoznak, szíveskedjenek 
mielőbb elkészíteni s Torday Lajos tit-
kárnál, vagy dr. Kiss Gábor főorvosnál 
e nemes szándékukat bejelenteni; az 
ágvnemüekben valami jelt bevárni, hogy 
a háború befejezése után mindenkinek 
vissza lehessen adni a saját felszerelé-
seit. Megemlítjük továbbá és kérjük, 
hogy a súlyosabb betegek részére üdítő 
italokat, szörpöket, és befőtteket is szí-
veskedjenek adományozni. Alig van ház, 
mely pár üveg befőttet ily humánus és 
emberbaráti célból ne tudna nélkülözni. 
A gyűjtő-iveket kérjük mielőbb az alis-
páni hivatalba bevinni. 

— Oede A debreceni honvédkiegé-
szitőparancsnokság irodájába benyitott 
tegnap aeggel egy szürke hajú paraszt-
ember. A küszöbön megállott: 

— Jó napot adjon Isten őrmester 
uram! beakarok állani katonának. Itt az 
obsitom. Édesapámnak jis háborúban 
lőtték el a félkezét, én is megyek, én is 
szenvedni akarok a hazáért. 

Az öreget közelébb intették, végig-
mustrálták. Úgy állott, mint a cövek 

— Neve ? 
— Dede Ferencz földmives. 
— Hovávaló ? 
— Szoboszlóra. 
— Hány esztendős ? 
— Még csak ötvennégy. 
Dede Ferencz önkéntest, a ki még 

csak ötvennégy éves, beosztották a 3. 
hon védgy alogezredhdhezé s elviszik majd, 
ha neki is r.zenvedni kell a hazáért. 

— É r t e s í t é s . A harcbavonultak csa-

ládjainak segélyezésére alakult bizottság 

pénztárosa Nyiri Bertalan gyógyszerész 

katonai szolgálatra behivatván — az 

elnökség a pénztárosi teendők ellátásává 

dr. Kövér liure vm. árv. ülnököt — a 

bizottság titkárát bízta meg, — a ki 

vármegyeház emelet 20. ajtó alatti hi-

vatalos helyiségében a délelőtti órákbau 

az érdekelt közöniég rendelkezésére áll. 

— N é p i r o d a 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 4 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 

müködésétaugusztushó 30-án kezdte meg. 
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Adományok a katonák 
itthonmaradt családjainak. 

Adameszk Jusztinné és Özv. Schmidt 
Győzőné gyűjtése összesen 459 korona 
70 flll, Lasitz Pál és neje 5 K. Dömsödi 
Mihályné 3 Á. Csákó B. Ferencz 40 flll. 
Dobos Mihályné -8 K. Smuta János 1 K. 
Szabó Béláné 20 K. Misztrik Károlyné 
havonként 5 K. Maróti Vilma 1 K. Maróti 
Bálintné 5 K. Pázmány Dániel 2 K. 
Plesznik Antal 50 K. P. Anna 2. Nagy-
iván Mártonné 5 K. Soós Lajosné 5 K. 
Papp Zsigmondné 2 K. Özv. Sarkadi N. 
Istvánné 60 flll. Vagner Jánosné 40 fill. 
Kistó Nagy Imre 60 K Ozv. Pauer Károly-
né 50 fill. Érsek Zsigmondné 2 K. Buzi 
Józsefné 10 K. özv. Smuta Pálné 20 K. 
Csemegi Laci és Jenőke 4 K. Hajlamász 
Jánosné havonként 4 K. Farkas Lajosné 
1 K. Tihanyi Mária 20 flll Kalmár János 
20 fill Kórógyi Józsefoé 1 K. Keresztes 
György né 40 fill. Bazsó Istvánné 2 K. 
Juhász Jánosné 40 fill. Soós József 1 K. 
Bálint János 5 K. Kátai Ferencz 2 K, 
Szamosközi István 1 K. Tapodi Imréné 
4 K. Molnár István 1 K. Cserna Katica 
*0 K. Szőke Istvánné 1 K. N. N. 1 K. 
Lakatos Erzsi 1 K. László János 1 K. 
Ágoston Miklós 20 fill Pohánka Józsefné 
20 fill Bárkai János 20 K. Kristó Nagy 
Antal 40 K. N. N. 1 K. Tóth Jánosné 
havouként 4 K. Halász Szabó Ferencné 
10 K. Biró Gábor 10 K. Félegvházi T. 
Utvénné 4 K. Pataki János 20 fill N. N. 
20 fill Simka Sz. János 1 K. Ozv. Tóth 
Gyuláné 1 K. Ozv. Egedy Sándorné 2 K. 
Var#a István 2 K. Bubori József 1 K. 
Dósay Gábor 2 K. Nádor Lajos 1 K 
Sólyom Iniréné 40 fill. Bodnár Lajos 1 
K. Ozv. Bárányi Imréné 4 K. Szegedi 
József 1 K. Kiss Jánosné 1 K. Szabó 
Károly 20 fill Bérényi Imre 1 K. Vecsery 
István 1 K. Ozv. iüss Islvanné 1 K. 
Bodnár Istvánné 60 fill Ozv. Molnár 
Mihályné 20 fill Djmeter Pál I K. Mezei 
Pálné 3 K. Baranyai Imréné 1 K. Forrai 
Bókus 20 fill Böske-Valér 60 fill Harsányi 
Irén 7 K. Dr Molnár Albeit 30 K. Mazura 
Vilmos 2 K. özv. Bazsó Istvánné 5 K. 
Veres Zsigmondné 1 K. Burkus János 

2 K. Kürti Mihályné 2 K. Gyarmati János-
1 K. I) Szilágyi Bálint 2 K. Pauli Ilona 
4 K. Tóth Margit 4 K. Beszédes Vilma 
2 K. I K. 10 K. Fejes Károlyné 5 K. 
Urbán Ferenczué 60 fill Szabó Istvánné 
2U fill Szemenyei Antal 60 fill Görves 
József 20 fill Pauli Antal 10 K. 

Természetbeli adomanyok: Lasitz 
Pál és neje egy gyermekágyas asszony-
nak 2 heti koszt, Körtvélyesyné heten-
kint élelmiszer a napközi gyermekott-
honba. Tóth Sándor 2 klg. szalonna és 
2 liter bab, László János 1 liter tarho-
nya, 1 klg. szalonna, és 2 klg. liszl, Gö-
bölyös János 5 liter bab és 1 kosár 
burgonya, Kálmán Gerelyné l klg. sza-
lonna, ̂ Czakó József 1 mtm. lisztet, Ká-
tai Pál András 1 zsák lisztet, ^zabó Fe-
renczné 2 klg. szalonna, Bollizsár János 
1 véka liszt, Vass Erzsébet 3 liter tarho-
nya, Lakos Sándorné 10 drb. tojás és 4 
liter tarhonya, Maróti Vilma 5 gyermek 
részére ruhavarrás, Pásztor Jánosné 1 
liter tejfel és túró. 

Sánta Ferencné gyűjtése: Összesen 
68 K. 20 fill. Radimeczky Antal 1 K. 
Nagy Mártonné 2 K. Özvegy Szűcs Dá-
nielné 5 K. Vida Lajosné 3 K. Szépe 
Kálmánné 2 K, Ozv. Bartha Sándorné 
és fia 10 K. Kovács József és neje 2 K. 
Hufnágel Jakabné 2 K. Ozv. Balogh Jó-
zsefné 5 K. Ozv Sós Mihályné 3 K. Ilu-
n\ ady Sándorné 1 K. Borbély Lajosné 
(ellenőr) 2 K. Ozv Berényi Dánielné 10 K. 
Kiss Károlyné (lanitóné) 1 K. Fodor Ist-
vánné 1 K. Kúlas János kertész 5 K. 
Vecseri Imréné 10 K. Otv Dózsa Ká-
rolyné 1 K. Csordás Ferenczné 20 fill. 

Természetbeli adományok: Hácz 
Lászlóné (ügyvád nrje) későben hajlan-

Nyouiatolt Vajda 

dó egy asszonyt, egy, esetleg kettő 
I gyermekkel tartani. Vecseri Jan s egy 

véka árpa, egy véka kukoncza. Nagy 
i Kovács Lászlóné 1 léi kgr. szallonn:i. 

Molnár Gézáné 5 liter hab, I'» 'Hei 
borsó. Soós Lajosné 1 klg. f^ajesuiu, 
fél liter tej naponta, 5 liter bor^ú,j hu*r 
bab. Lakos Bálint 5 liter hah O/.v. 
Fenyvesi Istvánué szülésnél segedkezest 
nyújt lakik: (IV. kerület Nagyörvény ut-
ca 46. sz. a.) fizetés nélkül. Csan)i Im-
réné hajlandó gondozásba veni Molnár 
Farkas József kis fiacskáját. 

Iskolai értesítések, 
A református elemi iskolásban a 

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

ponként 8—12 és d. u. 2-5 óráig tör-

ténnek; — a fiuk a központi fiiuskola 

— leányok a központi leányiskola tan-

termében iratnak be Az iskolába fel-

adottak az anyakönyvvezetői hivataltól 

díjmentesen kiváltandó »tanusitvány«-

nyal tartoznak igazolni tanköteles vol-

tukat; ugyanezek oltási bizonyit ványu-

kat is előmutatni kötelesek. Minden 

tanuló beiratáskor 30 fillér könyvtár 

illetéket fizet. Az iskolai évet megnyitó 

istentisztelet szeptember 5-én d. e 8 

órakor a Kossuth-téri nagy templomban 

tartatik az összes növendékek részvé-

telével. A tanilás minen oszsztályban 

megkezdődik ; szept. 7-én. Elemi iskolák 

igazgatósága. 

A szentesi iparostanonciskolában 

a beiratások szemtember hó 1-9 nap-

jain d. u. 5—7 óráig Papp Lajos h. 

igazgató lakásán (ref. központi leány-

iskola) történnek a következőképen; 

— szept. 1. 2.3-án beiratnak a mull tan-

évben az előkészilő osztályba jártak cs 

azok, akik még egyáltalában iparisko-

lába nem járlak; — szepl, 1 és Fi 'n 

azok, kik a mull tanévben az I—a és 

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

a II—a, 11—b, és II—c osztályba; — 

szept, 9-én, akik a III—a III — L> osz 

tályba jártak kik azonban csupán a rajz-

órára kötelesek járui. — Felhivom az 

iparosmester urakat, hogy tanoncaikat a 

fenti napokon okvetlen beirassak mivel 

annak elmulasztása esetén a törvény 

értelmében büntettetni fognak. Az iskolai 

előadások szept. 10-én megkezdődnek. 

Papp Lajos h. igazgató. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Értesit^s. 

A szentesi kereskedő tanonc-
iskolába a beiratások f. hó 4-én és 
5 én, délután 5 órától 7 óráig a 
kereskedő tanonciskola helyiségében 
fognak megtartatni. 

Szentes, 1914 szept. I. 

Linczcnbold, 
igazgató. 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. 

Feles föld kerestetik, 
30—40 hold föld kerestetik feles 

munkálatra. Cim a kiadó hivatalban. 

I 4 i a d ó l a k á s . 
Varga Beniáminné I. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sz. házánál 3 szobás nagyobb 
lakás mellék helyiségekkel, villanyveze-
ték és ártézikuttal október 24-től kiadó 
(esetleg kertel is^ — értekezhetni I. Far-
kas Mihály-utca 2. sz. Varga Béniámin-
néval. 

Kiadó föld 
F u t ó Zollán ref, lelkésznek szendászlói 

mintegy 18 hold lelkészi földje haszon-

bérbe kiadó. Értekezhetni a központi ref 

lelkészi hivatalnál. 

4 0 - 4 5 év köröli tisz-
tességes jo9 magabiro asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható. 

;zoba. Egy csinosan bútoro-
zott szoba, teljes ellá-
tással vagy anélkül 

azonnal kiadó, Báró ILirucker-ulca 
5, szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékelt díj melleti 

Kerestetik 
NÉMET IMRE szegvári (kórógy-
oldali) szélmalmába molnárnak 
hozzáértő ember azonnal. Érte-
kezni lehet a helyszínen. 

Kiadó bolthelyiség. 
A szentesi róm. kath. egyház 
központi épületében katonai kö-
telezettség folytán egy bolti he-
lyiség jött üresedésbe, mely 
azonnal is elfoglalható. Ajánlatok 
a gondnoki hivatalnál adhatók 
be, hol bővebb felvilágosítás is 
nyerhető. 

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

karban levő épületekkel rendkívüli ked-

vező fizetési feltételek melleit sürgősen 

eladó. A tulajdonos esetleg felesnek meg-

marad. A földre alkut lehet kötni ifj 

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

Ferenc úr házába, Piactér,) 

B. Utóda villanyerőre berendezett könyvuyomdája Szentesen 




