
Szentes, 1914 
XLlV-ik év 80. szám Csütörtök, szeptember 17. 

Előfizetési árak : 

Vidéken : e^csz évre 6 K 

féiévre.'l K negyedévre ÍM) 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben egész évre 4 K 
félévre á K negyedévre I K 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Nagy események előtt 
A német francia harctér. 

Az orosz harctér. 
A mai történelmi események 

a világ sorsát hivatvák eldönteni. 
Nem esztendőkre és nem évtize-
dekre, hanem legalább egv évszá-
zadra. 

A szerajevói gyilkos merénylet, 
amely trónunk várományosát el-
pusztította, nem annak a fiatal fa-
natikus gonosztevőnek munkája 
volt, aki a merényletet végre haj-
totta, hanem azoknak a diploma-
táknak, akik a szerb hóbortot föl-
neveltek csak azért, hô »y fölidéz-
hessék ezt a világháborút. 

A népek mostani egymásra ro-
hanása tervszerűen kieszelt gonosz-
tett, amelyet az angol kapzsiság, az 
orosz hatalmi őrjöngés és a fran-
cia hóbort hozatott létre. Az állig 
fegyverkezett népek mostani össze-
csapása a világtörténelem legret-
tánetesebb eseménye, de szükség 
szerint el kellett következnie, mert 
különben a gazság uralkodik a föl-
dön, a hazugságok és az ámítások, 
az egymás becsapása, ami kormá-
nyoznak. 

Még nincsen három hónapja a 
a szarajevói véres eseménynek s 
az első hadüzenet elhangzásának 
sincsen még két hónapja, de már 
nagyon értékes tapasztalataink van-
nak arról, hogy a világháborút 
tervszerűen idézték föl s ha mi 
nem előzzük meg az ellenségeinket, 
akkor azok támadnak miránk. 

Csak egyetlen futó pillantás az 
orosz harctérre és azonnal látjuk, 
hogy ez igy van. 

A lassan mozgó orosz haderő 
egészen teljességében rá tudott fe-
küdni Galíciára. 

Hogvan történhetett ez meg? 
Egyszerűen úgy, hogy a muszka 

titokban előre fölkészült, hónapok-
kal a hadüzenet előtt mozgósított s 
az a béke szándék, amely a car 
távirataiban megnvilvánult mi egyéb 
sem volt mint leplezése a megtör-
ténendő dolgoknak további ido 
nyerésének céljából. 

Nem adhatunk elég hálát az 
úristennek, hogy vezetőink átlátták 

a szitán s a gonosztett a maga tel-
jességében nem sikerült. Fiaink ott 
állanak a gránicon és szuronyaik 
félelmes ereje áttörheretlen gátat 
vetettek az embezi gazság árjának. 
Az a szándék, hogy az orosz túl-
erővel összetörjék hadseregeinket, 
egyszerűen lehengereljenek minket, 
meghiusult s a muszka hadvezető-
ség tapasztalhatja, hogy sokkal 
kevesebbre becsülte a magyar-oszt-
rák ármádiát, mint amekkora re-
ményeket sajjít hadaihoz fűzött. 
Mert amit eddig elért épen semmi. 
Ami ezután következik az bizony-
nyára ennek a semmi eredménynek 
is a megsemmisülése lesz. 

Németországot és a monarkiát 
halálra itélle a háromas untán?. Az 
eddigi eredmények azt tanúsítják, 
hogy azok a tisvtelt hatalmak ma-
gukkal nem számoltak, amikor a 
világháborút kierőszakolták. Az a 
kétségbeesett küzdelem, amely Pá-
rizs alatt folyik s melyben a német 
csapatok lépésről-lépésre haladnak 
előre azt bizonyítja, hogy a német 

erő megsemmisíti a francia dicső-
séget és a porig alázott francia 
nemzet kénytelen lesz belátni eddigi 
politikájának végzetességét. De szól 
amellett is, hogy a tisztelt angol 
nemzet lefog szállani arról a magas 
lóról, amelyen eddig ült és szépen 
visszavonul a maga külön kis ber-
keibe : lesz az. akinek lennie kell, 
megszűnik a tengereken korlátlan 
kényuralommal kalózkodni. 

A világ jövendőjét dönti el ez 
a mostani nagy háború amelyhez 
hasonló meg nem dult soha. És 
mi nyugodt lelkiismerettel nézünk 
szembe az elkövetkezőkkel. Zászló-
inkat glóriával veszi körül a szent 
igazság, szuronyaink hós fiaink ke-
zében csudákat mivelnek : lesz még 
egyszer ünnep a világon, a mi ün-
nepünk, amely a gazság összeom-
lását és a mi igazságunk fényes 
diadalát hirdeti. 

Nyugodt öntudattal várjuk a 
múló napokat, minden muló perc 
közelebb hozza azt a nagy napot, 
amelyen fölvirrad a mi hajnalunk. 

Német-francia harctér. 
(Táviroda.) Róma, szept. 23 A Tribnna szerint a franciák a Párizs 

körüli harcokban eddig 100.000 embert vesztettek. A csata még napokig 
elhuzódhatik. A németek az angolok és franciák támadásait sikerrel visz-
szaverték. Verdunt sikeresen ostromolják. A francia balszárny megverve. 
Párizsban nagy az elkeseredés. Gallieni tábornok fogadta a munkás szin-
dikátus küldöttségét, mely alkalommal viharos jelenetek játszódtak He. 
Általános forradalom készül. Viviani tanácskozott Párizsban Gallieni 
tábornokkal, hogy védjék a várost. Viviani visszatért Bordeauxba. 

Angol hivatalos jelentés 
a harcféri helyzetről. 

Londonból nagy kerülóuton közli egy távírat, hogy az angol kül-
ügyi kormány sajtóirodája a harctéri helyzetről a következő hivatalos 
közleményt adta ki: 

A helyzet változatlan. i4z. időjárás rossz. A sajtóiroda hivatalosan 
megcáfolja azokat a híreszteléseket, a melyek arról szóltak, hogy orosz 
csapattestek szállottak partra Franciaországban. (M. T. I.) 
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Reims lángokban. 
A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik 21-én este 9 órakor: 
A Reims körül vivott ütközetekben meghódítottuk Craoncli var-

eródszerű magaslatait és elónyomulásunk közben az égő Reims ellen 
elfoglaltuk Betheny helységet. 

Verduntól délre a támadás a záróerődvonal ellen sikeresen tullepte 
a keleti szélen levő Cote Lorraine-t, a melyet a 8 francia hadtest vé-
delmezett. Az ellenség egy kitörési kísérletét Verdun északkeleti frontján 
visszautasítottuk. , 

Toultól északra tüzérségünk meglepetésszerűen rajtaütött a táborozo 
francia csapatokon. 

Egyébként ma a francia harctéren nagyobb ütközet nem fordult elo. 
Beigiumban és keleten a helyzet változatlan. (Wolff ügynökség.) 

Miért nem iá mail a% 
angol-francia flotta? 

(Róma, szeptember 22.) Az olasz lapok nagy érdeklődéssel tárgyalják, 
hogy miért van tétlenségre kárhoztatva a Földközi tengeri angol-írancia 
flotta. Az egyesült flotta Olaszország szilárdan megállapított semleges-
sége miatt sem a korfui csatornában, sem Albánia partvidékén nem tud 
műveletei részére célszerű bázist találni, másrészt Malta pedig tul messze 
esik az Adriától. Ha tehát a flotta akcióba akarna lépni, kénytelen volna 
Olaszország érzékenységét megsérteni, a mit az entente gondosan kerül. 

Délafrika nem akar háborút. 
A hollandiai határról jelentik a Kölnische Zeitung nak: A Times 

közli, hogy a délafrikai képviselőház elutasította az indítványt, amely 
azt ajánlotta, hogy Délafrika is vegyen részt a háhoruban. (M. T. 1.) 

Uj-Szerl»iál>an tart 
a forrongás. 

Bécs. szeptember 22. (Bud. Tud.) Szófiai táviratok szerint Uj-Szer-
biában a zavargások napról napra fokozódnak A szaloniki— hím vona-
lon Smokovicánál a nagy hidat a hvegőbe röpittették. A merényiéi után 
véres csatározások folytak a felkelők és a szerb katonaság közölt. A 
szerb csapatokat a forradalmárok futásra kényszeritetlék. 

A magyar csapatok dicsérete, 
Bécs, szept. 22. (Bud. Tud.) Az „Arbeiter Zeitung" haditudósítója 

táviratozza lapjának: A magyar katonák teljes mértékben igazolták azo-
kat a várakozásokat, a melyeket a háború kezdetekor, a magyar lakosság 
hangulata után Ítélve, Bécsben ezekhez a csapatokhoz fűztek. Különösen 
kivált a harcokban a magyar honvédhuszárság. 

Hindenburg serege délfelé nyomul. 
Londoni hírforrások is megerősítik, hogy Hindenburg tábornok ke-

letporoszországi serege győzedelmesen vonul délfelé és ennek kapcsán 
a Reichspost illetékes helyről szerzett értesülések alapján a kövekező-
ket jelenti: 

Hir szerint Pélervárott nagy megdöbbenést keltetlek a német sereg 
sikerei. Azt várták az orosz fővárosban, hogy sikerülni tog meglepni és 
megsemmisiltni az osztrák magyar galíciai sereget és most látják, ho<»y 
ez az orosz haditerv meghiusult. A terv az volt, hogy az orosz haderők 
túlnyomó számmal vetik magukat Galíciára és csak azután szállnak 
szembe a kelelporoszországi haderővel. Bevallják Pélervárott, hogy a 
galíciai osztrák-magyar sereg leverése nem sikerült. 

Az idézett lap így ír tovább: Az oroszok kudarca Galíciában tör-
vényszerű és siratégi íi következmenye volt a keb'tporoszországi orosz 
támadás kudarcának. Hindenburg tábornok éppen ugy feltartóztatta a 
nyugat felé nyomuló oroszokat, mint a hogy Galíciában megtört az oro-
szok minden ereje az osztrák-magyar sereg szívós ellenállásán. A Me-
meltől a Dnjeszteríg egy harcvonalban áll az osztrák-magyar és a 
met sereg és ugyanaz a sors érte a két sereg ellen támadó haderőket. 

ne-

Angol hajók pusztulása. 
(\lin. sajtóosztálya.) Berlin,szept. 

23. Londonban 22-én este kilenc 
órakor kiadott hivatalos kommü-
niké szerint tergeralatt járó naszá-
dok az északi tengeren több angol 
cirkálót elsülyesztettek. A cirkálók 
legénységének nagy részét az oda-
siető angol hadihajók és holland 
gőzösök megmentették. Német fél-
hivatalos közlés szerint a német 
admiralitás hivalalosan még nem 
adhat hirt, mert a tengeralatti na-
szádok a nagy távolság következ-
tében még nem tettek jelenlést. 
Más forrásokból vett hir szerint a/, 
ütközet 22-én reggel hat és nyolc 
óra kö ott husz tengeri mértföld 
nyíre Korckvan Hollandtól történt 
Egy holland gőzös 287 tengerészt 
Gmundenbe vitt. 

Lezuhant pilóta. 
(Táviroda.) Bécs. Illmer pilóta 

szombaton az asperni repülőtéren 
lezuhant, de sértetlenül maradt. 

Békeközvetités. 
(Táviroda.) Wilson elnök elha-

határozta, hogy csak ugy közvetít 
békét, ha felszóllitják. 

A sebesültek. 
(Táviroda.) Hadügyminiszter fel-

szólítja a sebesült katonákat, hogy 
csak akkor jelentkezzenek szolgá-
latra, ha teljesen felgyógyultak, 
addig az legénységet képezzék ki. 

Az egyiptomi helyzet. 
Konstantinápolyból jelentik a 

Magyar Távirati Irodának, hogy 
Kairóban a heiyzet igen komoly. 
Naponta tüntetések vannak. Forra-
dalomtól tartanak. 

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

parti belegnyugvó állomása jóté-

konycélu levelező-lapokat árusított 

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 lele 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 fillér, egyesületünk 
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hivatalos pecsétjével van ellátva és 
egyesületünk által lett kibocsátva. 

A kivitel módjánál és a leve-
lező 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-

dittalik. 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 Jó/sef-körút 

34. II. 8. 

HÍREK 
Szentes, 19U. szeptember hó 23 

— Erzö Szívek. Hogy az emberbaráti sze-
retet, a melynek Krisztus volt az egyik 
legnagyobb hirdetője és követője, két-
ezer év múlva sem hall ki az emberek 
szivéből, ez kitűnik az alábbi kimutatás-
ból a melyek azon egyének neveit és 
adományai soroltatnak fel a kik a 
vármegyei közkorházban ápol) sebesült 
katonáknak részden kényelmesebb fek-
vő helyet részben ruhaneműeket s fő-
leg élelmi cikkeket és cigarettákat adtak. 
Az adományozók ugylátszik ugy gon-
dolkoztak, iiiint a hogy mindnyájuknak 
gondolkozniok kell, hogy ezek az em-
berek Ja hazáért tehát mindnyájunkért 
szenvedtek és ontottak vérüket, tehát 
igy szinle kötelességünk is enyhíteni 
fajdalmukat és helyzetüket kellemesebbé 
tenni. Reméljük, hogy a jó példa köve-
tőkre talál és az emberbaráti szeretet 
nyomán egyik felől hála, másik felől 
áldás fog fakadni. Adományok a gond-
noki hivatalába küldendő. 

-Vi lmos császár és a katolikus apát. Köln-
ből jelenlik : A »Kölnische Volkszoitug« 
közli; A császár a főhadiszálláson ki-
hallgatást adott Herwegen maria-laachi 
apátnak és az audiencia során szóba 
került, hogy a külföldi klérus méltatla-
nul viselt magát a háborúban. Az apát 
megjegyezte; 

— Biztosíthatom felségedet, hogy 
senki sem itéli el élesebben ezt az eljárást 
a papok részéről, mint éppen a német-
országi katólikus klérus, a mely bű a 
császárhoz és hazája iránt. 

Vilmos császár igy válaszolt; 

— Apár ur, erről sziklaszilárdan 
meg vagyok győződve. 

— Köszönetnyilvánítás. A kórházban fekvő 
sebesült katonak nevében is hálás kö-
szönetét fejezi ki a kórház vezetősége 
Prunkl János urnák a miért minden elő-
adásra 60 katona részére ingyen helyet 
ajánlott fel, amelylyel igen nagy Örömöt 
okozott nekik, továbbá MátéíTy Kálmán, 
Mátéffy László, Székely József, Bleir 
József, Pirithy Mátyás, Klein Jakab és 
Vinee uraknak, amiért ők az előadásokra 
kocsin, valamint Maróthy Bálint úrnak 
ki őket aátomobiton többször oda és 
vissza vitte. Tapasztalt jóindulatukat jö-
vőben is kérjük, valamint másokat hasonló 
szívességre kérünk. 

— Mezőgazdáink figyelmébe. A sándorházai 
(1 orontálm.) vasúti állomás ér'esilette a 
vármegyei vegyvizsgáló állom tst, hogv 
a Toronlalujhelyi gazdasági szövetke-
zetnek 334 zsák műtrágya érkezett. Az 
értesítést azért kapta a vegyvizsgáló ál-
lomás, mert az alispáni hivatal megkérte 
a MÁV üzletvezetőségét, hogy az állo-
mások minden műtrágya érkezéséről 
értesítsék a vegyészeti hivatalt, a mű-
trágyák ellenőrzésének megkönnyítése 
céljából. Ez az értesítés sokat mond, íme 
egy kis torontáli sváb községben meny-
nyire belátják a gazdák a műtrágya hasz-
nálatának fontosságát, inig nálunk való-
sággal húzódoznak töle. Figyelmébe 
ajánljuk gazdiánknak, hogv gondolkod-
janak kissé a dolog felett.* 

— A Szentesi Tudományos Mozgószlniiázban ma, 
csütörtökön délután 5 és este fél 9 óra-
kor zónaelőadás félhelyárak mellett, 
Gábor Pisla cigányzenekara kíséretével 
igen tanulságos és látványos előadások 
lesznek tartva, melyben igen előkelő 
művészek szerepelnek. Zónahelyárak: 
Támlásszék 40 fill., I-ső hely 30 fill., 
II-ik hely 20 fill., Ill-ik hely 15 fillér. 
Nagypaholy 2*50 üli., Kispáholy 2 kor. 

Uj tootbal Club. A szentesi Testvériség 
csapata f. hó 27-én, vasárnap délután fél 
4 órakor a kecskeméti Atlétikai Club 
II-ik csapatával barátságos mérkőzést 
tart a szentesen tevő sebesült harcosok 
szórakozására. A tiszta jövedelem 50 szá-
zalékát a Vöröskereszt Egylet javára ado-
mányozza. — Kérjük a nagyérdemű kö-
zönséget, hogy minél számosabban je-
lenjenek meg és kérjük az urakat, hogy 
minél több cigarettát hozzanak maguk-
kal, de nem azért hogy ők maguk szív-
ják, hanem, hogy a vitéz katonákat 
kínálja meg vele. 

— Árlejtés. A szentesi kir. járásbíró-
ság hivatali helyiségeinek fűtéséhez szük-
ségelt mintegy >̂00 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. járashirónak 
adatik át. 

— Népiroda. A hadba vonult katonák 

itthon maradt családjai érdekeinek védel-

mére alakult meg városunkban ujabban a 

népíroda 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 1 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 kezdte meg. 

Kimutatás 
a Vöröskereszt Egylet céljaira eszközölt 

gyűjtés eredményéről. 
(Folytatás.) 

Cicairicis Ilonka urleány gyűjtése 
3 busz kor. és 7 két koronás rendes tag, 
11 kor. pénzadomány és természetbeli 
adományok, átadott a pénztárnak 11 
koronát. 

Mócz Erzsike urleány 3 rendes ta-
got gyűjtött, kiknek 6 korona tagsági 
diját befizette. 

Szabó Blanka urleány ivén beirat-
kozott 6 rendes és 1 rendkívüli tag. 
Befizetett 24 koronát. 

Dobóvszky Erzsike urleány gyűjtött 
4 rendes, 13 rendkívüli tagot és 2 kor. 
adományt, átadott 23 koronát. 

Sipos Margit urleány 2 rendes és 
1 rendkívüli tagot gyűjtött. 

Tasnády Irmuska urleány és Tas-
nády Imre VIII. o. tan. 2 kor. rendes 
tagot, 41 kor, 60 fill. pénzadományt és 
természetbeli adományokat gyűjtöttek, 
átadtak összesen 45 kor. 69 fillért, 

I) Szabó Lajos ivén 5 két kor. 
rendes és 1 rendkívüli tag iratkozott be 
az Egyletbe és 68 kor. 20 fill. pénzado-
mány gyűlt be. Ugyanő természetbeli 
adományokat is gvüjtötl, átadott a pénz-
tárnak 80 kor. 20 fillért. 

A szentesi I-ső Negyvennyolcas Kör 
40 koronávaj az alapító tagok sorába 
lépett és 60 kor. adományt juttatott az 
Egyletnek. 

A II-ik Negyvennyolcas Kör szintén 
40 koronával alapító tagja lett az Egy-
letnek. 

Mikecz Ferenc körjegyző Fábián-
sebestyén és Magyarlés lakóitól 76 k-át 
és két 20 koronás rendes tagot gyűjtött. 
Befizetett 116 koronát. 

A főgymn. VIII. oszt. tanulói közül 
tagokat, pénzadományt és természetbeli 
adományokat gyűjtöttek : Boncos Miklós 
befizetett 55 kor. 29 fillért, Tasnády Imre 
55 kor. 30 fillért, Négyesy Imre 40 kor. 
29 fillért, Sinoros Sz, Anrél 82 kor. 36 
filléit, Pataky Imre 28 kor. 40 fillért, 
Józst Lajos 21 kor. 60 fillért, Kréter 
Kálmán 17 kor. 90 fillért Krfsztiáni Lajos 
16 kor., Usztriczky Ferenc 15 kor. 80 
fillért, Fekete István 5 kor. 20 fillért. 

Az Egylet elnöksége felkéri mind-
azokat, akik tagokat vagy adományokat 
gyűjtöttek, hogy további intézkedések 
végett a gyüjtőiveket és pénzt rövid időn 
belül az alispáni hivatalban, vagy pedig 
Derzsi K. Ferenc pénztárosnál (Pólya-u 1) 
adják át. 

Anyakönyvi kivonat 
Szept. 12-től 20-ig. 

Születtek: Sándor Erzsébet János 
Lajos IGyarmati János Pető Sándor 
Bóntis Sándor Brül Mátyás Bozó halva 
született ¡fiú Kanfi Horvát Imre Pető 
György Szabó Lajos Törö János Détár 
Juliánná Tar Imre Garai Csák József 

Eljegyzés: Tirpák Kovács Erzsébet 
Malkócs István Bácz Juliánná. 

Házasságotkötöttek: Drahos János 
Sánta Máriával Horvát Ignácz Kósa Má-
riával Lakatos István Bafael Emiliával. 

Elhaltak: Botos Imre 26 éves Pins 
lés Ferencz 1 hónapos Molnár Farka-
Pál 77 éves Kovács Mária 18 éves He-
vesi Jusztina 4 hónapos Árvái Béla 4 
hónapos Sebők Viktória. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Evang. egyházunk tagjaihoz. 
Tekintettel a hadbavcnult 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 pénztarunk 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. 



JMAnl SZENTESI LAP 
81 szám. 

Szentes város központi választmányától, 

8—kpv. 1914 szám, 

hirdetmény. 
Az országgyűlési képviselőválasz-

tók 1915 évre érvényesen egybeállítandó 
névjegyzéke kiigazítása érdekében a 
központi választmány a következőket 
teszi közhírré : 

Az ideiglenes névjegyzék, valamint 
a kihagyottak névjegyzéke Szentes város 
közigazgatási jegyzői hivatalában (Vá-
rosházán emelet 39 ajtó) az 1914 évi 
október hó 10 napjától bezárólag no-
vember hó 10 napjáig közszemlére ki-
tétetik, ahol is az naponként délelőtt 9 
órától 11 óráig és délután 3 órától 4 
óráig megtekinthető, s délután 3 órától 
5 óráig pedig lemásolható. 

A névjegyzék elleni felszólamlások 
1914 évi október 11-tői bezárólag ok-
tóber 25-ig, a felszólamlásokra adható 
észrevételek pedig 1914 évi október 10-től 
november hó 11-ig nyújthatók be a 
polgármesteri hivatalnál a hivatalos órák 
alatt. 

Saját személyét illetőleg jogában áll 
mindenkinek felszólalni, továbbá minda-
zok, kiknek nevei a néjegyzékbe fog-
lalvák, jogosítottak minden jogtalan 
felvétel vagy kihagyás miatt felszólamlás-
sal élni. 

A felszólamlási kérvények és észre-
vételek bélyegmentesek, Írásban nyúj-
tandók be, s a jogosulságot igazoló ok-
mányokkal felszerelendők. Hivatkozni 
kell a beadváuyokban azokra a bizo-
nyítékokra is melynek megszerzése a 
félnek nem áll módjában, de ily esetben 
hivatkozni kell arra, hogy ezen bizonyí-
tékok honnan szerezhetők be. Minden 
felszólamlás csak egy szémélyre vonat-
kcrzhatik, a felszólamlás oly változásokra 
is alapitható, amelyek az összeírás óta ál-
lottak elő. Aki felszó«amlásra jogosított,az 
a felszólamlásokra észrevételeket nyújthat 
be. Az észrevétel minden felszólamláshoz 
külön adandó be. 

Az 1913 évi XIV t. c. nagyrészben 
egész uj alapokra helyezte a választói 
jogosultságot, azért az ezen törvény 
életbeléptetése óta első ízben egybeál-
lított választói névjegyzéket a központi 
választmány különös ügyeimébe ajanlja 
a közönségnek, s felhívja azt, hogy men-
nél nagyobb számban igyekezzék a név-
jegyzéket megtekinteni és sérelem cse 
tén az ellen felszólamlással élni, mert 
aki ezt elmulasztja választói jogának 
esetleges csorbítását saját hibájának tud-
ja be. 

Szentes 1914 ¿vi szeptember hó 14. 

Dr. Kiss Béla 
jegyző, 

közp. vát. jegyző. 

Dr. Mátíff jr Ferenc 
polgármester, 

közp. Tál. elnök 

R 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-

ták és ártézikuttal október 24-től kiadó 

(esetleg kertel isj — értekezhetni I. Far-

kas Mihály-utca 2. sz. Varga Hóniámin-

névai. 

9 Szentes-Ifidéi 
Tokorékpénr "r 

1914. 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. 

FEKETE MÁRTON 
udvari taaáttnos, alnök. 

TÁRGYSOROZAT: 

L A jegyzőkönyv hitelesítésére két 
részvényes megválasztása. 

2. Az alapszabályoknak a részvé-
nyekről szóló IV-ik, részvényesek jogvi-
szonyait tárgyazó V-ik, a szervezet és 
igazgatást tárgyazó Vl-ik, a hivatalno-
kokról szóló VH-ik, a jövedelem felosz-
lásáról szóló IX-ik, * az üzletágakat tár-
gyazó X-ik fejezetei módosítása iránti, az 
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 1915,1916. és 1917 évekre 

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

JEGYZET: A tárgysorozat i ponlj\bsn fő-
neveiéit alapszal-ályok módosítás iránti jav.\.^.at. 
az erre vonatkozó igazgatÓKÚgi j«l*ntés s * jrlon-
legi alapszabályt k n 1 <>z\¿nyesek és tigyfaiek 
részére hs ínléact hivatalos h«lyisé;*Abf n a ' üz-
g,ölés n tp j i i g közszemlére vannak kitéve s olt 
az érdeklődök általmegiekinthetok. 

A- alapszabályok Hé. i>-a érteimébvii a sza-
valni kívánó részvényes a szavazáshoz szüksé-
get igazolványt a közgyűlést megelőző 8 nap alatt 
a intézet hivatalos helyiségében átveheti, ha 
jiagat a közgyűlést megelö :űleg legalább H0 nap-
pal saját nevére irott részvénynyel igazolta 

Kiadó bútorozott 
n M A k i kgy csinosan butoro-

S Z Q u Q z o t t s z o b a ' t e , i e s c , | á * 
IIAJ11 N l l t tással vagy anélkül 
azonnal kiadó, Ráró Harucker-utca 
5, szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékelt díj mellett 

4 4 1 - 4 5 sv köriül tisz-
tességes jo, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cini a kiadóhivatalban megluilhalcí 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

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 ilj 
F a z e k a s Antallal, Szentesen, (Nagy 
Ferenc úr házába, Piactér.) 

Pár ezer darab tüzelni vaió 
tőzeg-gané 
Megvételre k e r e s t e t i k . ^ 

KORPA, 
T E N G E R i b A R A 

és 

Á R P A D A R A 
a legjutányo&abb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

MÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóin tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
ZsúrsüteményeK, uzsonna-

Kalács, magyar-fonatos, 

szombati-Kalács, Köményes 

apró rozsveKni, felvidéki 

rozsKcnyér stb. /*\tgteKint-

hető és Kapható a Kenyér-

gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N. 

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 . 

Értesítem a nagy-
érdemű liölgy kö-
zönségei, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hojfonotaimat 
mjlycn Ieszállitott 
áron árúsitom. 

I t f y v á l a n i i é k 
Kiváló tis/.teleitel: 

Brubműller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mell«*1-

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




