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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

magyar nőkhöz. 
Haderőnk törhetetlensége. 

A mi ellenségeink hazudnak. 
Magyar hölgynek születtél 
Áld érte sorsodat 
Magyar hölgynek születni 
Nagy és szép gondolat. 

A háború semmi esel re sem 
jelentheti a társadalmi és gazdasági 
élet teljes megbénulását. Igaz ugyan, 
hogy a nemzet szinc virága a csa-
tamezőn oly viszonyok között van, 
ahol az életet a haláltól csupán egy 
hajszálkeskenységü távolság vá-
lasztja el s igy akárhány gyönyö-
rűen felépített családi életnek osz-
lopa vagy társadalmi tevékenységé-
nek mozgató ereje pillanatok alatt 
megsemmisülhet; de vájjon ez azt 
jelenti-e, hogy az oszlop kidöltével, 
a mozgató erő megszüli ével végi 
van mindennek. Azt jelenti-e, hogy 
a családfő elestével pusztuljon el 
;» család is. pusztuljon el a békés 
időnek minden munkája? Nem. Ma 
napság sem a családok, sem a tár-
sadalmi szerzetek létét nem ala-
pozzuk egyetlen oszlopra, a családfő 
mellett ott van mint erős tartó 
oszlop a szerelő hitves, ott vannak 
a serdülő gyermekek sőt értékes 
munkájukkal mindig számba jönnek 
az aggok is. Egy bonyolult szerve-
zet a család, épugy a társadalom, 
amelynek minden része minden 
gátló körülmény dacára is kell, 
hogy folytassa működését, mert hisz 
az az erő, ami mozgásba tartja ezt 
a kötelességteljesítés. S olyan rend-
kívüli alkalomnak mint a háború 
a kötelességteljesitést, a kötelesség-
tudást nemhogy lankasztani, de in-
kább soksoroznia kell A háború 
termeli a Carnéliákat, a Grachusok 
anyját, az.ukat a mi történelmünk 
által is büszkén emlegetett erős 
lelkű és vasakaratu asszonyokat, 
akik megsütvén a harcoló férfiak 
számára a kenyeret, ágvba fekvének 
és megszülték gyermeküket. Mek 
kora szivóság, mekkora edzettség 
kell ehhez.! 

A mai finomultabb korszakban 
már nem várunk a képzelő erő vilá-
gításában is szokatlan teljesítést a 
mi asszonyainktól, de mégis sokat 
várunk. És haf Istennek a köte-
lességteljesilésben a magyar nőnek 
nr.m is igen akad párja. Ezernyi és 
ezernyi példáját tudjuk felsorolni 
annak, hogy amint az itthonmara-
dott asszonyok vagy serdülő haja-
donok büszkék lehetnek az ó vitéz 
férjükre vagy jegyesükre ép ugy a 
harcoló férfiak is bnszkék lehetnek 
a magyar nőkre. A háztartás meg-
sokasodott gondjai csak vajmi ke-
veset nyűgöztek le asszonyainból, 
nem hiányzik ma széles e hazában 
sehol e nőknél az oly annyira szo-
katlan erős sziv és erős kéz. Hall-
juk mindenünnen, hogy az eltávo-
zott férfiak munkakörét mily pon-
tosan betöltik az asszonyok, az 
igába fogott szántogató ökör ma 
ép ugy hallgat az asszonv szavára, 
mint nemrég a férfiéra. Es az eke-
vas sem szánt csekélyebben, ha az 
asszony áll az eke szarvánál. 

Hát ha még a háborús jóté-
konyság aranybetűs jegyzékét ol-
vassuk? A gyöngéknek hitt nők 
ezrei, akik egv tűszurás okozta seb 
láttára elájultak, ma véres, roncsolt 
férfi sebeket kötöznek. A gyémánt-
gyűrűs menyasszony, akinek két 
szakácsné leste parancsait, ma táp-

láló ebédet főz a fárasztó küzdel-
mekben elcsigázytt harcosoknak. 
Valóban mélységesen megnyilatko-
zott a magyar asszonyok szive s 
feltarta dús kincseit: az önzetlen 
részvét az áldozatkész hazaszeretet 
gyönyörű virágait. 

Ezt a munkál tohjlalni keli Ha 
valamikor, ugy most mutassák meg 
a magyar nők, hogy valóban ré-
szesei és számottevő tényezői a 
társadalmi és gazdasági munkának. 
Nincs szükség arra, hogy Amazon 
csapatokat létesítsünk, a magyar 
asszonyok csatatéren most talán 
jóval nagyobb, mint az, ahol a har-
cosok űzik az ellenséget. Jóval na-
gyobb és küzdelmesebb is, mert 
hiszen kell-e nagyobb lelkierő, mint 
omló könnyeket felszárítani, amikor 
magunk is könnyeztüuk ? A léleknek 
milyen nagy küzdelmében kerülhet 
sebeket gvógyitani akkor, amikor 
mi is sebektől véreztünk? Mi azon-
ban bízunk a magyar nőkben, bí-
zunk mert eddigelé még nem csa-
latkoztunk. Es ha a megpróbál la-
tások a mostaninál is nagyobb erő-
vel szakadnak ránk, akkor hisszük, 
hogy a magyar asszonyok már is 
acélozott testi és lelki ereje még 
szívósabbá még keményebbé fog 
válni. Igv számithalunk csakis min-
den tekintetben győzelmes had-
járatra. 

K l l c i i s c g c i n k l i a / i i ^ á s a L 
Bpest. szept. 18. Höfer vezérőrnagy, a vezérkar főkének helyettese 

egyes külföldi sajtóorganunfoknak hadsaregünk nemzetiségbeli csaptairól 
közölt ferdítő és képtelen állításaikkal szemben megállapítja, hogv ugy 
az orosz galíciai harctéren, mint a balkáni csatamezükön németek és 
magvarok, északi- és délszlávok, olaszok és románok a legfelsőbb Had-
úrhoz való hű ragaszkodással és tudatában annak, hogy milyen szent 
javakat vépelmeznek valamennyien oly csodás hősiességgel küzdenek, 
hogy még a mi legveszedelmesebb és számbelileg messze túlnyomó el-
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lenségeink elismerését is kivívták. így északon a szlovénekből, horvá-
tokból és olaszokból álló 97. gyalogezred Lembergnél kiváló bravúrral 
és elszántsággal harcolt és nagy veszteségeit állhatatosan viselte el. A 
délvidéken pedig az otocsányi 79-es gyalogezred az alsó Drina menti 
nehéz harcokban tartott ki hősiesen. Valótlanok azok az erősen túlzott 
híradások is, amelyek ennek a csapattestnek vesztességeiról szeib^ rész-
ről terjesztenek. A szerbek azt híresztelik, hogy ebből az ezredből há-
romezren estek volna el, holott hivatalos megállapítás szerint az eltűn-
teknek, halottaknak és sebesülteknek összes száma 1424 főre rug. Orosz 
források viszont azt a hirt terjesztik, hogy a lembergi csatákban 70.000 
osztrák-magyar katona esett volna foglyul. Az ilyen híresztelések az 
eddig kiadott hivatalos megállapítások után még cáfolatra sem szorulnak. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

D a n k l h a d i p a r a n c s a . 
Bpest. szept. 18. A főhadiszállásról jelentik, hogy Dankl Viktor lo-

vassági tábornok szeptember llén hadseregparancsot bocsátot ki, mely-
ben a következőket mondja: 

„A derék első hadsereg egy rendkívül nehéz hadműveletet fényesen 
oldott meg. Kraszniknál és Lublin előtt az oroszokat döntóleg megver-
tük, azután az erőditményszerű állásban elhelyezkedett ellenséggel két 
héten át éjjel nappal harcban voltatok és annak számtalan támadását 
mindannyiszor eredménnyel visszavertétek és miután az oroszok na-
ponta ujabb erősítéseket kaplak és végül legalább kétszer olyan erő-
sökké lettek mint mi, támadásainkat önként beszüntettük, hogy a hoz-
zánk csatlakozó többi hadseregünkkel vállatvetve tovább küzdjünk. A 
Tanniev régió mocsarain és erdőin át való menetelés szintén óriási kö-
vetelményeket támasztott veletek szemben Hála kitartásunknak és szí 
vósságunknak, e feladatnak megoldása is sikerült és az oroszok alig 
merészeltek a ti meneteiteket megzavarni. A veretlen első hadsereg ma 
a számára kijelölt helyen áll. Köszönetet mondok hőslelkű első had-
seregem valamennyi tagjának mindazért A kiváló cselekedetért, amit 
eddig minden irányban teljesített. A háború eddig velünk szemben nagy 
követeléseket támasztott. Ezek a követelmények a jövőben sem lesznek 
kissebbek, de ti, az első hadsereg katonái állhatatosan és eredményesen 
meg fogtok azoknak felelni hazánk üdvére s Őfelségének, fenkölt csá-
szárunknak s királyunknak dicsósségére. (Min. sajtóosztálya.) 

I l a d i k ö l c s ö i i p é i i k I á r a k . 
Bpest, szept. lí). Az osztrák magyar bank főtanácsának mai ülésén 

elhatározták, kogy a bank két kormánnyal megállapodást létesít a hadi-
kölcsön pénztárak dolgában. Két ilyen pénztárt állítsanak fel, amelvek-
nek egyike Ausztriában, másik pedig Magyarországon lesz. (Min sajtóo.) 

A n é m e t g y ő z e l e m l i a l á s a . 
^ Bécs, szept. 19. Neue Freie Presse szerint a németek Marne menti 

győzelme nemcsak katonai esemény lesz, hanem egy nagy fontosságú 
politikai akius. A francia nemzet nem lógja megbocsátani köztársaság 
elnökének a megalázó veresége. (Min. sajtóosztálya.) 

H a d e r ő n k t ö r i i e f e t l e n s e g e . 
Zeit szerint Dankl hadiparancsa haderőnk megtörheletlenségének 

eddigi legjelentősebb dokumentuma. Északi haderőnk tömör sorban 
összpontosított erejének további hősi munkája iránt a legteljesebb bi-
zalommal lehelünk. (Min. sajtóosztálya.) 

S z e r b á t l a p o l o k . 
Cenzúrázott magántávirat: Bécs Heichpost jelenti, hogy Macedó-

niában borzalmas állapotok uralkodnak. A kormány az összes foasátf-
ban levő rabokat kiengedte és bandákká alakította őket. Uiszerbiában 
mindenkit kényszeriteltek, hogy belépjen a szerb hadseregbe A bol-
gárok es szerbek között összeülközések voltak. Bulgária diplomáciai lé-
péseket tesz Szerbiában. (Táviroda.; 

F ö l h í v á s . 
A „Vörös Kereszt-Egylet" duna-

parti betegnyugvó állomása jóté-

konycélu ievelező-lapokat árusitott 

budapesten egy hónap óta. 

Ez a nemes actiója a legfénye-

sebb eredménnyel járt, amennyiben 

a levelező-lapok árából tartja fen a 

dunaparti betegnyugvó állomását, 

amely jelenleg is tele van sebesül-

tekkel. 

Vidéken is oly nagyarányú ér-

deklődés mutatkozott, hogy a leve-

lező-lap terjesztő iroda kénytelen a 

lapok ujján az érdeklődőkkel az 

alábbiakat tudatni: 

A művészi levelező-lapok ára 

darabonkint 20 íillér, egyesületünk 

hivatalos pecsétjével van ellátva és 

egyesületünk által lett kibocsátva. 

A kivitel módjánál és a leve-

lezö-lapok csekély áránál fogva 

szerény actiónk semmiféle megyei 

vagy helyi jótékonysági szervezetet 

nem érint. 

Az egyesület felkéri a hivatalok, 

testületek, iskolák vezetőit, üzletek 

tulajdonosait és magánosokat, Hogy 

támogassák sebesültjeinket azzal, 

hogy minél szélesebb régiókban ter-

jesszék levelező-lapjainkat, melynek 

bevétele a sebesültek javára for-

dittatik. A levelező-lap terjesztő iroda 

bárkinek küld levelező lapot, aki 

eladásra ez iránt az irodához fordul: 

A „Vörös Kereszt Egylet" beteg-

nyugvó állomásának levelező-lap 

osztálya, Budapest, VIII. József-körut 

34. II. 8. 

HIREK 
S2«nt«s. l y u sztpUmber hó 1» 

- Pottartalékba helyezési kérelmek elo ter-
jesztése A honvédelmi miniszter rende-

letben közölte a katonaügyvezetőséggel, 

hogy a póttartalékba helyezési kérelmek 

a háborús viszonyok dacára is elbirálan-

dók, s a hozott határozatok a parancs-

noksággal kőzlendők. A kérelem benyúj-

tásának határideje most is csak október 

hó 1 napja, csakhogy az ezen ideig 

benyújtott kérelmekre a szabadságolások 

a háború befejezte után eszközöltetnek 

Az október hó 1 napja után indokolat-

lanul benyújtott kérelmeknél a szabad-

ságolás a legénység legközolebbi általá-

nos felváltásakor foganatosittatik. Ezúton 

hív nnk fel mindenkit, aki még kedvez-

ményi kérvényét nem terjeszletlc elő, 

hogy azt a városi kalonn ügy vezetőségnél 

halazéklalanul tegye meg 

— A szentesi Tudományos Mozgészinház Igaz -
gazgatósága által folyó hó 17-én tartott elő-
adásokból befolyt tiszta jövedelme 1H 
korona 86 fillér, mely összegben benne 
van az özv. Podraczky Ferencné úrnő 
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által felülfizetett 4 korona is, az igazga-
tóság elszamolta és rendeltetési helyére 
jutatta. Az előadásokon jelen volt 42 
sebesültünk, kiket íi fáradhatatlan em-
berbarát, Csal lány Gábor úr, dr. Lábos 
Endre, Székely József urak koesiján és 
Maróihi Bálint úr autóján szállítva a 
szi házban és vissza, mindent megtett, 
hogy a mi szeretett hőseink jól érezzék 
magukat A színház igazgatósága kijelen-
tette, hogy ezután a Szentesen tartózkodó 
javulásban levő összes katonai sebesült 
hőseinknek támlásszék jegyet teijesen 
ingyen adja. Reméljük, hogy mindenkor 
lesznek olyan nemesszivű fogattulajdo-
uosok akik a színházhoz és vissza szál-
lítják gyengébb katonáinkát, a mai elő-
ndésokra is több sebesült hősünket kisér 
el. Csallány Gábor. 

— Egyéves önkéntesek tanácsadója. Lambert 
Jenő békéscsabai főhadnagy, újoncaink 
kiképző parancsuoka az egyévi önkén-
tesek részére önkéntes! kedvez ményük 
elnyerésére vonatkozólag tájékozta ó 
kézikönyvet adott ki. Ebből apróra meg-
tudható minden, amire az önkéntesnek 
szüksége van, sok hiábavaló láradozás-
tól, kíméli meg az önkétest, ugyanazért 
figyelmébe ajánljuk minden önkéntes-
nek. Itt Szentesen a városi katonaügy-
vezetőnél szerezhető be. 

— Templomok előtti hirdetések. Sánta Já-

nos városi irnok munkaképtelenségére 

való tekintettel nyugdijaztatik. A híresz-

teléseket dr Mátéffy Ferencz polgár-

mester itezkedésére a központi iroda 

segédszemélyzete végzi és pedig akként, 

hogy a hirdetéseket a gépírók jegyzik 

fel, temploaiok előtt ezen feljegyzésekből 

Komendál Lajos a városi dobos publikál. 

— A sorozásról elmaradottakat, a városi ka-
tonaügyvezetőség kényszereszközök al-
kalmazásával fogj8 szorítani az ulóál-
litáson való megjelenésre. Ezúton hí-
vunk fel saját érdekébe mindenkit, aki 
a fősorozáskor nem jelent meg, hogy 
önként jelenkezzék a katonaiigyoszlynál. 
esetleg ezzel büntetését mérsékli. 

— Ma, vasárnap délután 6 és este fél 9 
órakor nagyszabású 1* s y 1 a n d e r est a 
Tudományos Mozgószinházban zóna fél-
helyárak mellett. 

— Rendivüll fontos, hogy a segélyek ki-

űzetése akadálytalanul történjék, épen 

ezért felhívjuk a közönség figyelmét a 

városi számvevőségnek lapunk mai szá-

inaban olvasható hirdetésére, mely sze-

rint a fizetési könyvecskék f. hó 22-én, 

azaz kedden átadandók a számvevőség-

nek. A könyvecskék újra számtejtetnek 

s a jövő havi kifizetéshez elő lesznek 

készítve. 

— Memeslelkű adományozás. Zsoldos An-

tal gazdálkodóba polgármesternek áta-

dott 50 koronát azzal, liogv ezen össze-

get legjobb belátása szerint ossza szét 

a mozgós/tás folylán bevonultak család-

tagjai között. Zsoldos Antal a szentesi 

jómódú gazdák között úgyszólván az 

első volt, aki áttudja érezni azt, hogy a 

gazdagok segítsenek a szegéuyen, az 

első volt, aki tettekel igazolta azt, hogy 

a nyomort és szegénységet szép szó 

mellett anyagi áldozatokkal kell enyhí-

tem. Itcméljük, hogy Zsoldos barátunk 

nemeslelkűsége példát fog adni számos 

gazda lakosunknak. 

— Szövetségi húsé|jelvények darabonként 

1 koronáért a legtöbb kereskedésben 

kaphatók. A jelvények tiszta jövedelme 

a sebesült katonák ellátásai a lesz for-

dítva s igy azoknak vásárlása hazafias 

kütelesség. A kereskedők minden haszon 
nélkül árusítják ezeket a jelvényeket. 
Akik még ilyen jelvényt árusítani akar-
nak, azok a pénz előzetes beküldése 
mellett Budapesten Papnövelde utca 6 
szám alatt a Szövetségi Hűség Irodától 
rendelhetnek. 

— Árlejtés. A szentesi kir. járásbíró-
ság hivatali helyiségeinek fűtéséhez szük-
ségelt mintegy HUO métermázsa pirszén 
beszerzésére zárt Írásbeli versenytárgya-
lást hirdetett. Az ajánlatok f. évi októ-
ber hó 5-fk napjának d e. 10 órájáig 
Pákozdy István vezető kir. járasbirónak 
adatik át. 

- Néplroda. 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 Népírodához 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-

I házában I. emelet 42. szám alatt van és 
működését augusztus hó 30-án kezdte meg. 

Kimutatás 
a Vöröskereszt Egylet céljaira eszközölt 

gyűjtés eredményéről. 
(Folytatás.) 

Gulyás Papp Etelka urleánv ujjabban 
40 K. pénzadományt gyűjtött, a mely 

j összeggel a korábbi gyűjtésének ered-
I ménye 130 K. 56 f-re|növekedett Ugyanő 
| természetbeli adományokat is gyűjtött. 

Soltész Irénke urleány 2 busz koro-
nás rendestag, 3 két koronás rendesta-
got, 27 K. 38 íill.pénzbeli és több termé-
szetbeli adományokat güjtött. Átadott 
73 K. 38 fillért. 

Ibolya Teruska urleány gyűjtése: 
4 rendes 3 rendkívüli tag, 20 44 fill. pénz-
adomány. Összes eredmény 31 K 44 fill. 

Papp Aranka urleány 1 rendes, 
10 rendkívüli tag, tagsági dijat is dyüjtött 
pénzadományok fejében 39 koronát fize-
tett be. 

A gyüjtőivek és lefiztett összeg 
Derzsi K. Ferencz egyes, pénztárosa 
(Pólya u. 1 sz.) alatt vette át. 

A katonák és családjainak 
segélyezésére. 

A helybeli református egyház gyűj-
tése a segélyező bizolsághoz beérkezett. 
A gyűjtés erebménye a következő: 1206 
korona 16 fillér készpénz, 15 teljes ágy-
felszerelés, 22 üres ágy, 27 szalmazsák, 
100 párna, 129 párnahuzat, 32 takaró, 
27 takaróhuzat, 67 ágylepedő, 36 törül-
köző, 48 zsebkendő, 39 ing, 17 lábravaló, 
10 pár harisnya, 61 üveg befőtt, 17 liter 
tarhonya, 20 liter bab, 4 liter borsó 6 
kg. szalonna. 

Az egyénenkénti részletes elszámo-
ás a lapok legközelebbi számaiban fog-
eszközölletui. 

Felkérelnek a nemes szívű adako-
zók, hogy az ágy és ágyneműik kivéte-
lével adományaikat a menházhoz szíves-
kedjenek beszállítani, az ágyakat és ágy-

uemőeket a vöröskereszt egylet külön 
fogja maje bekérni vagy érlük fog 
küldeni. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Evang. egyházunk tagjaihoz. 
Tekintettel a hadbavonult családfők 

nagy számára akikkel szemben a leg-
messzekb menő türelmet és elnézést pa-
rancsol a hazafias együttérzés azokhoz, 
akik itthon vannak, azzal a kéréssel 
fordulok, hogy egyházi adójukat kétsze-
res buzgósággal fizetni szíveskedjenek, 
nem feledve, hogy a tetemes közterhe-
ket, személyi és dologi kiadásokat más-
ként egyházi pénztárunk fedezni nem 
képes. — Azoktól, akiknél az állami 
adóalap időközben változott állami adó-
alap időközben változott állami adó-
könyvük bemutatását is — a folyó évi 
egyházi adókirovásnak pedig legalabb is 
első felének — haladéktalan befizetését 
kérem. 

Szentes, 1914. szept. 15. 

MÁTÉFFY LÁSZLÓ, 
egyházi gondnok. 

Felhívás. 
Felhívom mindazokat, akik a hadba 

vonult hozzátartozóik után államsegélyt 
kapnak, hogy fizetési könyvecskéiket 

s z e p t e m b e r 9 9 - é n 
a városi számvevőséghéz okvetlenül hoz-
zák be, hogy az oktober havi fizetések 
zavartalanul megtörténhessenek. 

Értesítem a segély felvételre jogo-
sultakat, hogy az államsegélyek kifizetése 
azoknak, akiknek neve A, Á, B, C, Cs, 
D, E, F, G betűvel kezdődik október 1-én 
délelőtt, akiknek neve H, I, J, K betűkkel 
kezdődik október 1-én délulán, akiknek 
neve L, M, N, Ny, O, Ő, P, R belűvel 
kezdődik október 2-án délelőtt, akiknek 
neve S, Sz, T, Ty, Ü, V, Z, Zs betűkkel 
kezdődik október 2-án délután történik. 

Az elmaradottakat október 3-án 
fizeti ki a pénztár. 

Szentes, 1914. szeptember hó 19. 

Papp László, 
főszámvevő. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

1063-kü. 1914 sz. 

Hirdetmény. 
Az 1891, 1891 és 1892 évben szüle-

tett népfelkelőkötelesek összeírása a f. 
évi szeptember hó 15, 16, 17 és 18 nap-
jaira tűzetett ki. Minthogy ezen a na-
pokon az emiitett évfolyumbeli összes 
népfelkelőkötelesek « jelentkezésben a-
kadályozva voltak ugyanazért a népfel-
kelőkötelesek összeírását két nappal 
meghossabitom. Felhívom ennélfogva 
azon népfelkelő köteleseket, akik a fent 
emiitett hátom korosztály valamelyikéhez 
tartoznak, és a kitűzött összeirási napo-
kon nem jelentkeztek, hogv szeptember 
hó 19 és 20 napján, azaz szombaton és 
Vasárnap a városi katonaiigyvezetö-
ségnél múlhatatlanul jelentkezzenek, 
mert ezen idő elteltével a jelentkezőkről 
jelentést kell tennem s az elmaradtakat 
igen szigorúan kell büntetnem 

Szentes, 1914 szeptember hó 18. 

Bugyi Antal 
polgár mesterhely ette*. 



Gardák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fchér-

SÜTEnÉNTEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

«\pró rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. tttgtekint-

hető és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ő Ü Z L E T É B E N . 

ÉLSÖ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

Kiadó föld 
özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajtulévő épületekkel 

egyfitt kiadó, vagy feles munkálatra 

adandó — Értekezni lehet Pólya-utca 

2. szám alatt, (a kenyérgyár melett) — 

Ugyanott egy lakás vau kiadó.. 

tőzeg-gané 
megvételre k e r e s t e t i k 

Szentes város polgármesterétől 

8407— 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Fe'hivom mindazon ménló tu la jdo-

nosokat, kik ménjeiket az 1915- ik évbe n 
köztenyésztésre óhajtják engedelyeztelni, 
ezt f. szeptember hó 13-ig a ¿azdas gi 
tanácsnoknál jelentsék be. 

Szentes, 1914 szeptember hó ö. 

Dr. Máté ffij Ferencz 
polgármester. 

4 0 - 4 5 év körüli tisz-
tességes jo, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható 

f Hölgy közönség ! 
I figyelmébe! . 

Értesítem a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonotainrct 
uúlyen leszállított 
áron árusítom. 

v t í l i i N x I é k 
Kiváló tisztelet lel: 

Bpubmüller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett. 

K i a d ó l i i k á N . 
Varga Beniáminné I. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sí. házánál .H szobás nagyobb 

lakás mellék helyiségekkel, villanyveze-

ték és ártézikuttal október 24-től kiadó 

(esetleg kertel \s) — értekezhetni I. Far-

kas Mihály-utca 2. sz. Varga Béniámin-

névaí. 

Kiadó bútorozott 
« L - Egv csinosan butoro-S Z D D u zoit szobii' te,Jes cllá 

U H H ű l i ® tással vagy anélkül 
azonnal kiadó, Báró Harucker-utca 
5, szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékelt díj mellett 

7 9 szám. 

9 Szentes-Vidéki 
Takarékpénztár 

1814. évi szeptember hó 

27-én, vasárnap délelőtt 

10 órakor saját házában 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 
tart, melyre a t. részvénye-

seket tisztelettel meghívom. 

Szentes, 1914 szept. 11. 

F E K E T E M Á R T O N 
udrari tanácsot, elnök. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két 
részvényes megválasztása. 

2. Az alapszabályoknak a részvé 
nyékről szóló lV-ik, részvényesek jogvi-
szonyait tárgyazó V-ik, a szervezet és 
igazgatást tárgyazó Vl-ik, a hivatalno-
kokról szóló VU-ik, a jövedelem felosz-
lásáról szóló IX ik, az üzletágakat tár-
gyazó X-ik fejezetei módositása iránti, :iz 
1914 évi febr. 7-én tartott rendes köz-
gyűlés által megszabott irányelvek szerint 
kidolgozott igazgatósági javaslat tárgya-
lása s ez alapon az intézet uj alapsza-
bályainak egységes megalkotása. 

3. Az elnök-igazgatói fizetéspótlék 
megállapítása az 1915,1910. és 1917 évekre 

4. Az alapszabályok 37. §-ának 9. 
pótja értelmében netáni benyújtott in-
dítványok tárgyalása. 

Kistőkén, Ullár-düllőben 31 hold föld jó 

karban levő épületekkel rendkívüli ked-

vező fizetési feltélelek mellett sürgősen 

eladó. A tulajdonos esetleg felesnek meg-

uarad. A földre alkut lehet kölni ifj 

f a z e k a s Antallal, Szentesi n, (Nngv 

Ferenc úr házába, Piactér.) 

30—40 hold föld kerestetik feles 

munkálatra. Cim a kiadó hivatalban. 

Nyu.uutott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 

JKGYZET: A tárgysorozat 2 p o n t j á é n meg-
nevetett Alapszabályuk módositás iránti javaslat, 
az « i re vonatkozó igazgat- s.-gi jflenté-j s a jtlen-
legi alapszabályok a u:>xvtnye.sck és ügyfelek 
részére az intezet hivatalos helyiségében a köz-
gyűlés napjáig közszemlére vannak kitéve s ott 
a-<: érdeklődők általmegtekinthetők. 

A', alapszabályok értelmében a sza-
va ni kivauó részvényes a szavazáshoz sziikst-
ges igazolványt a közgyűlést megelőző H nap alatt 
a*, intézet hivatalos helyiségében átveheti, ha 
.nagát a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nap-
pal saját nevére írott ré*zvénynyel igazolta 

B e l s é c c s e r e n 
77 ••• nszgöl (1100-as) tanyaföld mely-

ből 50 hold kitűnő szántó. B hold ve-

ket* kitűnő lucernás, 19 hold kaszáló 1 

nszgöl tanya telekkel, jó karban levő 

épületekkel, jó ivóvízzel, 1100 nszgöles 

holdanként 500 koronáért, kedvező fize-

tési feltélelek melleit azonnal eladó, 

Alkut lehet kölni ifj. Fazekas Antal iro-

dájában Nagy Ferenc-utca 1 sz. Piactér 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kert 

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-

lek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjul.tnyosabban száll ít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 




