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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

Vidéken . egész évre 6 K 

félév re S K negyedévre 1 fO 

I £{y lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben : egész évre 4 K 
tlévre2 K negyedévre 1 K 

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. 

Diadalmasan előre. 
Győzelmek északon. 

Mármarossziget felszabadult. 
Magyar Távirati iroda jelenti, hogy csapataink ma bevonultak Mármarosszigetre. 

Nyolcezer orosz halott. 
Budapest, október 7. A Budapesti Tudósító jelenti: Hivatalos jelen-

tések szerint Mármarosszigeten csapataink a betörő orosz seregtestet 
megverték és azt eddig már Nagybocskóig üldözték. A közigazgatási 
hatóságok Mármarosszigeten még a mai nap folyamán felveszik rendes 
működésüket. Az uzsoki hágónál a minapi harcok alkalmával elesett 
orosz katonák temetése folyik és eddig nyolcezer orosz holtestet temettek 
el. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

Mindig komoly jelentősége | 
van, ha a mi vezérkari főnökünk 
helyettese néhány sorban össze-
foglalja mondanivalóit. Komoly je-
lentősége van, mert a kész, befeje-
zett dolgokat adja tudtul, de sem-
minek az értékét nem szállitja le. 

Az a jelentés, amelyet kedden 
publikáltak a lapok, röviden azt 
mondja, hogy seregeink a német 
szövetséges seregektől támogatva 
a Visztulán túlra vetették az orosz 
haderőt, tehát orosz földön sújtot-
tak le a muszkára s az nem bírt 
ellene állani a megkezdett táma-
dásnak : visszavonulni volt kény 
leien. 

A harciéri helyzet tehát lénye-
gesen és örvendetesen megváltozott 
s ez a változás most már bizonyára 
azt fogja jelenteni, hogy hős csa-
pataink, amelyek eddig a defenzí-
vára voltak kénytelenitve és gát-
jául szolgáltak a mindent lehenge-
relni líivánó orosz haderőnek, most 
már az egész vonalon ál ismét tá-
madásba fognak lépni és rövidesen 
döntő csapást mernek az oroszokra, 
akiknek bizonyára elmegyen a 
kedve attól, hogy túlságosan ott-
honosnak érezzék magukat a nio-
uarkia területén. 

Általán véve az összes harc-
tereken nagy tordulatok következ-
tek be rövid néhány nap alatt. 

Nyugaton a belgák utolsó me-
nedéke : Antwerpen vára végsőt 
vonaglik s nem lehetetlen, hogy 
mire e sorok a sajtó alul kikerül-
nek, a belga vár is elesett s ezzel 
az a német haderő, amely Belgium-
ban foglalkozott eddig fölszabadult, 
a nehéz tüzérség minden erejével 
a verduni erődítmények vonala 
ellen fordulhat, aminek további 
következménye, hogy a francia el-
lenállás ezen a vonalon is megszű-
nik s a némemeleknek szabad az 
utjok Franciaországba. 

Ez a helyzet keleten és nyu-
gaton. 

Épen ilyen örvendetes fordulat 
van délen, ahol Potiorek táborszer-
nagy veri kegyetlenül a szerbeket, 
a végromlás örvényébe került or-
szág haderejét. A" Timok divízió 
betörése, mintha a jelt adta volna 
meg arra, hogy a lehető lerövidebb 
idő alatt teljesen végezni kell a 
szerbekkel. Es ezt a jeladást sere-
geink megérlelték. Ha csak felét 
vesszük komoly valóságnak ama 
híradásoknak, amelyeket a bolgár 
lapok közölnek a szerb viszonyok-

ról, már akkor megdöbbenés fogja 
el az embert, mire jut az az or-
szág, amely a maga vakságában 
nem akar elférni a saját bőrében, 
amelyet saját jól föl fogott érde-
kei ellenére neki tudnak ugratni 
hatalmas szomszédjának. 

Az események sorába tartozik, 
hogy a háromas antant ullimáltu-
mot küldött Törökországnak s hogy 
az afgánok megtámadták angol In-
diát és Oroszországot. Ezek a tá-
volabb eső dolgok közvetlen be-
folyással nincsenek a mi harcainkra 
csak abból a szempontból érdemel-
nek komolyabb ügyeimet, hogy 
imé, mire jutott a háromas antant. 

A világháború mai állásában 
ostobaság volna jóslatokba bocsát-
kozni, de hogy a mi sziklaszilárd 
bizalmunk és reményünk jogos — 
kétségtelen A döntő leszámolás 
nem lehet olyan meszire, mint az 
elbizakodott angolok hitték a há-
ború kezdetén s mi, akikre ránk 
kényszeri tett ék ezt a háborút, jogos 
reménnyel hisszük azt, hogy fegy-
vereink megfogják teremteni az ál-
dást hozó békét, amelynek dús 
gyümölcsei naggyá, hatalmassá, bol-
doggá teszik Magyarországot. 
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Diadalmasan előre. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya) Budapest, október 6. Hivatalos 

jelentés: ü g y látszik, hogy a német és osztrák-magyar haderők-
nek Orosz-Lengyelországban való váratlan előnyomulása teljesen 
meglepte az oroszokat. Nagy erőket tolnak ugyan Galíciából 
északra, ezeket azonban a szövetségesek akkor amidőn a Visztulán 
Opatow irányában az átkelést megkísérelték a folyón, azt vissza-
vetették» Csapataink a Sandomoz melletti orosz hidfőt elfoglalták. 
Galíciában tervszerűen előnyomulunk. Tarnobrzegnél egy orosz 
gyaloghadosztályt visszavetettünk. Höfer \ ezérőrnagy, a vezérkar 
főnökének helyettese. 

A iiiái'iiiarosi harcok. 
Budapest, oklóber 6. Csapataink Mármarosszigeten is offenzívába 

melleitek ál, amely remélhetőleg róvid időn belől Magyarországot tel-
jesen meg fogja tiszlilani az orosz csapatoktól. Gyors menekvés vagy 
megsemmisülés vár ezen hadoszlop egyébb kisebb osztagaira is, melyek 
hegyi utakon Beszterce Naszód vármegyébe lopóztak át. Egyelőre a l o j ] 
közelben levő néhány csendőr tartóztatta fel ezen elónyomulókat, de 
már is uton vannak az egész vállalkozás tényleges meghiúsításához 
szükséges katonai csapatok. Az összes többi szorosoknál Magyarország 
határán tul győzelmesen nyomulnuk előre. (Min. sajtóosztályától.) 

Németek harcai. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata.) Berlin, oki. 7. A nagy 

főhadiszállásról hivatalosan jelenlik okt. 6-án esle 10 órakor: A fran-
ciák jobbszárnyunk ellen folylatolt álkarolási kísérletei következtében 
a harcvonal egészen Arraslól északra terjed. Lillelől nyugatra és Lench-
tói nyugatra ellenséges lovasságra bukkantak. Az Arras Albert Boyé 
vonalon át megkezdett ellenállásainkban még nincs 
az Aisne s a Maas közötti harcvonalon, továbbá 
Lotharingiában a viszonyok változatlanok. 

Antwerpenről nincs ma' különösebb jelenteni való. 
A keleti harcszintéren Suwalki kormányzóságában megállítottuk 

az oroszok lőnyomulását Kelet Poroszország ellen. Suwalkinál tegnap 
óta eredményesen támadjuk az ellenséget. Orosz Lengyelországban a 
német csapatok e hó 4-én kiverték Ópalow és Assowíec között lévő 
megerősített hadállásaikból az orosz testőr lövészdandárt. 

Mai napon körülbelül háromezer embert foglyul ejtet lünk és azok-
tól több gépfegyvert és ágyút zsákmányolniuk. E hó 5 én harmadfél 
orosz lovashadoszlályt és az iwangorodi fótartalék részeit Badomnál 
megtámadtuk és visszavertük Iwangorod íe!é, 

döntés. Az Aiss es 
Verdimnél és észak 

Városi közgyűlés. 
Pontban kilenc órakor nyitotta 

meg a közgyűlést Bugyi Antal fő-
jegyző, polgármesterhelyettes, aki 
bejelentette, hogy dr. MátéfTy Ferenc 
polgármester hivatalos ügyben a 
fővárosban tartózkodik s igy helyette 
a közgyűlést ő fogja vezetni. A pol-
gármesterhelyettcs ezután szép sza-
vakkal parentálta el Mojzsik Lajost, 
aki a képviselőtestületnek évtizede-
ken keresztül hűséges tagja volt. A 
képviselőtestület részvétiratot intéz 
az elhunyt özvegyhez s emlékét 
jegyzőkönyvben örökili meg. 

Miután o honvédelmi miniszter 
uj lóosztályoznst rendelt el, a tárgy-
sorozatba pótlólag kél bizottsági 
tag választása is felvételeiI. Miután 
interpelláció nem volt, az 1915. évi 
virilis képviselő névjegyzék össze 
állítására Bugyi Antal iőjegvző el-
nöklete alatt Bárkai János és* Pataki 
Imre képviselőket küldte ki a köz-
gyűlés. 

Bemutatták ezután az m. kir. 
közigazgatási bíróság Ítéletét a köz-
ségi képviselőválasztások tárgyában 
beadott ptnasz tárgyában. A köz-
igazgatási bíróság a felhozott kifo-
gásokat nem látta beigazoltnak s igy 
a választást szabályszerűnek mondva 
ki, azt jóváhagyta. A közgyűlés a 
bejelentést tudomásul vette. 

A Kossuth Lajos-alapítvány ka-
matai a főgimnázium tanári karának 
véleményezése alapján az intézet 
jelesen érett növendékének, Krísz-
tiáni Istvánnak adta ki a közgyűlés 

A képviselőtestület ezután a 
tanács javaslatára elhatározta, hogy 
a hadbavonult isztviselők fizetését 
a háború tartama alatt is utalja. 

Novak István indítványa felelt, 
melyben a napidijak eltörlését in-
dítványozza, a közgyűlés a napi-
rendre tért. Bácz Imre és nejének 
kérelmét vételárhátralék kamtának 
elengedése ügyében a közgyűlés 

Ijesithetónek találta de kíkötölle, 
részletek pontosan fizet-hogy a 

tesenek. 

Beregi Lajos hódmezővásárhelyi 
kereskedőnek évi 15 korona bér 
mellett petróleumos pince felálli. 
tására engedélyt adtak. 

Sántha János írnokot 20 évi 
szolgálattal 1080 korona nyugdíj és 
280 korona lakberrel nyugdíjazta a 
közgyűlés, ugyancsak nyugdíjazta 
Kiss János börtönőrt is 22 évi szol-
gálattal 512 korona nyugdíjjal és 
160 korona lakbérrel. 

Az illetőségi ügyek tudomásul-
vélele után a közgyűlés az állami 
elemi népiskolák gondnokságának 
tagjait, majd pedig lóosztályozó bi-
zottságba két tagot, MátéfTy Lászlót 
és Bálint Jánost választotta meg. 

A kért szabadságidőket a kép. 
viselőtestület nem engedélyezte. A 

jegyzőkönyvhitelesi tó bízottság meg-
választása után a közgyűlés három-
negyed tízkor ért véget. 

A sebesült kórház üzenetei 
Felkéri a kórház azon hazaliasan 

gondolkodó neinesszivű emberbarátokat, 
akik a felszerelés alalt lévő sebesült 
kórház részére ágvfákat, az ágyak fel-
szereléséhez tartozó mindennemű kel-
lékeket, ágyneműekei — továbbá fehér-
neműeket — mint: törülközők, ingek 
láhravalók stb. — ajánlottak fel — il-' 
letve szándékoznak adományozni, ezen 
adományaikat a kórház irodába sürgő-
sen beküldeni szíveskedjenek — mert 
a kórházra szükség van a hadvezetőség 
értesítése szerint azonnal jönnek a se-
besüllek, amint a kórház fel lesz sze-
relve. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a kór-
ház céljaira adományozott dolgok, a 
rendeltetésszerű használat után, az illető 
tulajdonosoknak kívánságukra vissza 
fognak adatni. 

A Vöröskereszt sebesült kórház 
irodája a polgári leányiskolában — föld-
szint, főbejárattól jobbra van — hivatalos 
órák d. e. 9— ÍJ és d. u. 3 5-ig tartatnak. 

Felkéri a kórház azon hadbavonul-
lak hozzátartozóit, feleségél, családtag-
jait — akiknek családi viszonyaik meg-
engedik, hogy a hói háznál szükséges 
teendők végzésére jelentkezzenek és el-
várja toll ük, hogy segítsük felajánlását 
hazafias kötelességüknek tekintik. 

Felkéri a kórház azokat, akik az 
élelmezéshez szükséges dolgokat kivan-
nak adományozni, hogy a romlandó 
ételek kivételével, a lobbikét beszállítani 
szíveskedjenek, mindenféle adomá >y a 
kórház irodájába szállítandó — ahol 
mindenféle felvilágosítás, útbaigazítás, 
vagy értesítés megadatik — az irodába 
jelentendő be, minden, ami a kórházra 
vonatkozik. 

A ki az adományok szállítására 
szükséges szállító eszközökkel nem ren-
delkezik, szíveskedjék a hórház irodá-
jában azt bejelenteni, mely esetben a 
kórház az adományokért elküld. 

* * 

Porcellántányér van elég, úgyszintén 
kés és villa is, kanál azonban még sok 
kell. 

* 
* * 

Ágynemuek közzül párnak nagyon szé-
pen jönnek; paplan, takaró, lepedő és 
szalmazsák (szalma nélkül is) azonban 
még sok kell 

* 
* * 

Betegeknek való köpenyt a Vöröskereszt 
kórháznál készítenek, kélünk azonban 
köpönyeghez való flanelt. 
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T W 
Mindenféle elálló élelmiszerek jöhetnek. * 

• • 
Amennyiben lehetseges minden tárgyra 

még otthon irjuk rá az adományozó 
nevét, hogy az iroda a/ átvételt gyor-
s.bban eszközölhesse. 

• 
* * 

Plévederre, vizeskannára, dézsára nagy 
s/ükség van. 

* 
* * 

Mosdószekrények, éjjeliszekrények és ezek 
felszereléseire még mindig nagy szük-
sége van a kórháznak, mert ezekből 
még kevés van. 

* 
* * 

Napszámosüökre is nagy szükség van. 
A kórház szivesen lát mindenkit, aki 
akár csak egy félnapra is felajánlja 
ebbeli szolgálatait. 

Sürgősen kérünk a polgári leányiskolá-
hoz tiz darab ruháskast. 

Nagymennyiségű krumplira van szükségünk 

Használatra is elfogadtatnak egyes bu-
tordarabok, párnák, huzatok stb., kér-
jük azonban ezt az átadásnál megüzenni. 

• 
* * 

önkéntes betegápolónőkre nagy szük-
ség van, felkéretnek mindazok, akik a j 
nemes cél érdekében a sebesült kato- j 
nák ápolására válalkoznak, hogy dr. Kiss | 
Gábor vármegyei tiszti főorvos urnái 
azonnal jelentkezni szíveskedjenek, aki 
részükre rövid tanfolyamot fog tartani. J 

HÍREK 
S centes, 1914. októker hó 7 

— A „ S z e n t e s i L a p " szerkesztősége a 

polgári leányiskolában felállítandó 
200 ágyas sebesült kórház részére 
két ágyat adományozott. 

— Vöröskereszt Egyesület szentesi fijók-
jának választmánya e hó 4-én ülést 
tartott,melyet a háborúval kapcsolatos 
intézkedések tettek különösen szüksé-
gessé. E gyűlés folyamán a mull hóna-
pokban rendezett ápolónői tanfolyamról 
dr. Kiss (labor tiszti lőorvos tett jelen-
tést, mely szerint a tanfolyamot húsz ápo-
lónő végezte, a kik azóta a legnagyobb 
buzgósággal igyekeznek teljesíteni köte-
lességüket. Szükségesé 'vált azonban a 
betegekről a nagyobb arányban való 
gondoskodás, ezért az Egyesület ujabb 
kisegítő korház felállítását határozta el. 
A polgári leányiskolában elhelyezendő 
200 betegről való gondoskodás és felü-
gyelet Szenles város nemesen érző 
hölgv közönségének lesz majd felada-
ta. Jelentés tétetett továbbá a gyűjtő ak-
eioról is melyeknek eredményeképen 
az Egylet lúgjainak száma 65-ről <>01 -re 
szaporodott. Pénzadományok alakjában 
pedig eddig 1731 -54 (¡11. folyt be. Ezután 
a választmány a nagy mértékben meg-
szaporodott munkára való tekintettel lisz-
viselői karát több taggal kiegészítette. 
Dr. Nagy Sándor elnök előterjesztésére 
a választmány társelnökül dr. Cicatricis 
Lajosné úrnőt női elnökké Ihigyi Au-
lalné úrnőt, titkárokká lvánesics Mariska 
úrhölgyet és dr. Kövér Imrét jegyzővé 
gondnokokká Kádár Árpádot, MátéITy 
Lászlót, és Nyiri Bertalant választotta 
meg. A/, orvosi teendők végzésére az 
Egyesület a helybeli összes orvosokat 
k^ri fel. 

- Kerékpárosok felvétele a hadseregbe. A bé-
késcsabai hadkiegészítő parancsnoksaga 

átiratot intézett a városi katonaügyveze-
tóséghez, hogy jelentjse he, kik volná-
nak hajlandók saj it kerékpárjukon ka-
tonai szolgálatot teljesíteni. — Ezúton 
hívja fel a katonaügyvezetöség minda-
zokat, akik erre hajlandók, hogy ebbéli 
•szádékukat 3 nap alatt jelentsék b<\ Min-
den egyén 200 korona felszerelési pótlé-
kot és kerékpárának teljes értékét kapja 
meg. Az illetmények egyenként a többi 
katonáéval egyezők. 

— A Vöröskereszt Egylet szentesi fiókja 
pénztárába ujabban Berényi Lászlóné 10 
koronát, Berényi Zsuz&ánna és Ferkó 
2 2 koronát, Balogh Szabó Ferencz 200 
koronát küldött be a sebesült katouák 
javára, dr. Kiss Gábor t. főorvos ur 
gyújtóivéu 7 rendes tag iratkozott be a 
Vöröskereszt Egylet tagjai közzé és özv, 
Kövér Bálintné 10 koronát adományozott, 
Novobáczki Kálmán főgymn. VIII. oszt. 
tanuló 6 rendes tagot és 7 korona 20 fillér 
pénz adományt és természetbeli adomá-
nyokat gyűjtött az egyesületnek. 

Öngyilkosság. JelenfTy Lajos városi 
előfogatos ma délben lakásán öngyil-
kossági kísérletet követett el. Egy 7 
milimélcres revolverből 4 lövést tett, de 
csak egy talált. — A golyó szive fölött 
hatolt be. Sebével a közkórházban ápol-
ják. Felépüléséhez, amennyiben komp-
likációk nem állanak be, remény van. 
öngyilkosságának oka ismeretlen. 

— Pesti Hírlap. Az év Utolsó negyede is 
el érkezett immár, mely alkalomból — a 
most folyó világháborúra való tekintettel 
— szinte fölösleges t. olvasóközönségünk 
figyelmét felhívni hazánk első legked-
veltebb és legellerjettcbb lapjára, a Pesti 
Hírlapra. Emlékezetbe kívánjuk mégis 
hozni, hogy aki most fizet elő, ezzel 
biztosítja magának a lap karácsonyi aján-
dékát : a Pesti Hírlap nagy képes naptárát 
az 1915 évre, melyet díjtalanul kap meg 
a Pesti llirlap minden negyedéves előfi-
zetője, ha csak havonkint ujitja is meg 
előfizetését. A naptár most éri meg 25-ik 
évfolyamát és sok érdekes olsasnívaló 
mellet pompás kivitelű aktuális képekkel 
lesz diszitve. Hogy a Pesti Hírlap körül 
legjelesebb tárcaíróink csoportosulnak az 
már rég ismert dolog. Külön tudósítója 
van ugy a nyugati, mint az északi haic-
téren s azért e háborúra vonatkozó érte-
sülései is a legjobbak. Nagy elterjedtsé-
ge hirdetéseinek a legnagyobb nyilvá-
nosságot biztosítja s így a hirdetések is 
legalkalmasabb. Melegen ajánlhatjuk 
azért t. olvasóinknak a Pesti Hírlap 
járatását. A Pesti Hitlap előfiizetési ára 
egy hóra 2 kor. 8'J fillér, okt.—dec. ne-
gyedévre 8 korona. A Divatszalon cimü 
gazdag tartalmú divatlappal együtt ne-
gyedévre 10 50 fillér Az Érdekes Új-
ság cimü pompás kiállítású képes hetil >p-
pal egyült negyedévre 10 kor 80 fillér. 
A három lap együtt negyedévre 13 kór. 
30 fillér. Az előfizetési összegek a Pesti 
Hírlap kiadóhivatalában kel küldeni: 
Budapest, V ker., Vilmos császár ulja 
(Váci-korul) 78 sz. 

Az Érdekes Újság előfizetési (e lh ívása 
Három tartalmas és ízléses kötet 

»Az Érdekes Ujsáság« eddigi évfolyamá-
nak kötött példánya jelzi »Az Éidekes L j-
ság« eddigi törekvéseit, eddigi sikereit. 
Néhány ezer oldalon csupa be>állott ígé-
ret, csupa Ízléses és művészi kép csupa 
aktuális és lelki szenzáció. Aki latja 
már ismerősnek üdvözli, mert »Az Ér-
dekes Újság* alig két esztendő alatt for-
galommá lelt. Meglepetésül jött és ugy 
győzött, mint egy kellemes meglepetés: 
az első órában már meghódította a kö-
zönség« t Azon a napon, melyen »Az Jir-
dekes Újság« először kopogtatott, be-
bocsáttatást nyert s azóta ugy hozzá-
tartozik a család szükségleteihez, mint 
a kenyér. Ünnep, amikor friss szám 
kerül a család asztalára, »Az nrdekes 
Újság« ezt a gyors népszerűséget nyíl 

ván annak köszönheti, hogy nemcsak 
a közönség jogos kíváncsiságát elégíti 
ki gazdag és aktuális képtartalmával, 
de sújt fektet a képek művészi szépségére 
és ízléses kiállítására is A legszebb, a 
legérdekesebb és a legaktuálisabb képek 
mindenkor »Az Érdekes Újság*-bun ta-
lálható. Amióta a habom kitört »Az Ér-
dekes Újság* lett a háborús világesemé-
nyek leghűbb krónikása »Az Érdekes 
Újság*• mélynyomásu borítékai pedig 
egyenes szenzációi annak a hétnek, ame-
lyen megjelenne. Hozzájárultak »Az ér-
dekes Újság* gyors népszerűségéhez mel-
lékletei is melyeket állandóan fejlesztett. 
Amint »Az Érdekes Újság« az asszo-
nyok, a gyermekek, a sportok és a tu-
dományos tudnivalók iránt érdeklődő kö-
zönség számára hetenkint nyújt, az iga-
zán fölöslegessé teszi a családok szá-
mára a külön újságok járatását. *Az Ér-
dekés Újság« számol a család minden 
igényével és öröme az egész családnak, 
szülőnek és gyermekeknek egyaráut. Leg-
újabban a mellékletek sorozata kibővült 
»AZ ÉRDEKES ÚJSÁG HÁZIOBV()SÁ«-val 
mely szintén gyorsan vált népszervűvé. 
Fokozott buzgósággal tökéletesiti magát. 
»Az Érdekes Ijság« és fokozott buzgó-
sággal gazdagítja kedvezményeinek so-
rozatát. A lap technikai kiállítása tekin-
tetében pedig fölveszi a versenyt a kül-
föld legelőkelőbb képes lapjaival. Ebben 
a tudatban bizalommal és szeretettel kéri 
az uj évnegyedben is előfizetőinknek és 
olvasóinknak további támogatását »Az 
Érdekes Újság« előfizetési ára negyed évre 
2 SOK. fél évre 6*60 K. egész évre 1120 
korona. Az Érdekes Újság hiadóhivatala 
V., Vác -körút 78 sz. alatt van. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

9219 - 1914. szám. 

Hirdetmény. 
A német hadsereg részére német 

katonai bizottság f. évi október hó 11-én 
\ éven felüli lovakat fog Szentesen vá-
sárolni. A lóvásár a jel/.ett napon reg-
gel 8 órakor a vásártéri eédulaháznál 
fog megtartatni, A bizottság a megvett 
lovak árát készpénzben fogja ki-
fizetni. Felhívom a város közönségét, 
hogy a^lóvásárra minél több lovat ve-
zessenek fel. 

Szentesen, 1911 évi október hó 5-én. 

Dr. Máté ffu Ferencz 
polgármester. 

Biiailó l ak i k 
Egy pár öreg család olcsó la-

kást kaphat Farkas Gézánál Nagy-
görgős ntea 25. szám alatt. 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre k e r e s t e t i k . ! ^ 
4 H - 4 5 év köröli tisz-
tességes jo9 magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Ciui a kiadóhivatalban megtudható 
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Szentes város polgármesterétől. 

9235-1914. szám. 

Hirdetmény 
a tavak bejelentése osztályozása tá órában 

A bonvédelmi miniszter az 1912 évi 
LXIX. t.-c. 11. § a alapján Szentes város 
lovainak újbóli osztályozását rendelte el. 

Ennélfogva a város területén tartott 
lovaknak újbóli leendő összeírását elren-
delem és felhívom mindazokat, akiknek 
birtokában ló van, hogy az 1914 évi 
október hó 12-től október hó 19-ig bezáró-
lag terjedő 8 napi határidőn belől lovaik 
számát, amennyiben azokat a város bel-
vagy külterületén tartják, a városi Elöl-
járóságnál jelentsék be. 

A bejelentést írásban a városi Elöl-
járóságnál ingyen kiszolgáltatandó beje-
lentőlapon kell megtenni. írni nem tudók 
a bejelentést szóval is megtehetik. 

Az összeírás helyéül a, városháza 
kötpooti iroda helyiségét (emelet 55 ajtó) 
jelölöm meg. 

A bejelentések naponként d. e. 8 
órától 12 óráig, d. n. 2 órától 5 óráig, 
vasárnap pedig d. e. 9 órától 11 óráig 
fogadtatnak el. 

Nem kell bejelenteni a következő 
lovakat: 

a) az 0 Felsége és a kir. ház tag-
jainak udvartartásához tartozó lovakat; 

b) a nemzetközi jog értelmében 
területen kivüliséget élvezők személyes 
használatára szolgáló lovakai; 

c) a fegyveres erőhőz tartozó egyé-
neknek annyi lovát, ahányat mozgó-
sításkor tartani kötelesek; 

d) csendőrséghez tartozóknak szol-
gálatuk teljesítéséhez szükségelt lovait; 

e) az udvari és állami ménes in-
tézeteknek, állami méneseknek, mén- és 
csikó-telepeknek, tenyész- és gazdasági 
lovait; 

f) a kincstár tulajdonában lévő-
lovakat; 

A lóosztalyozás Szentes városában 
a külső vásártéren lévő cédulaháznál 
működő bízottság által 1914 évi november 
7-től november 17-ig bezárólag fog meg-
tartatni és pedig: 

1914 évi november 7-én a város 
1-ső és ll-ik kerülete, 

1914 évi november 8 án a város 
Ill-ik és IV-ik kerülete, 

1914 évi november 9-én az Alsórét, 
Alsóréti újtelep, Berek, Berekhát és 
Bereklapos, 

1914 évi november 10-én a Belső-
ecser, Külsőecser, Hékéd, Kaján és 
Nagyhegy, 

1914 évi november 11-én Derek-
egyházoldal, 

1914 évi november 12-én Donát, 
Fertő, 

1914 évi november 13-án Királyság, 
Királysági-járandóság és Nagykirályság, 

1914 évi november 14-én Kistőke, 
1914 évi november 15-én Felsőrét, 

Lapistó és Nagynyomás, 
1914 évi november 16-án Bökény, 

Eperjes, Jaksor, Vekerhát, Vekerzug, 
Veresegyház és Zalota, 

1914 évi november 17-én a Mucsi-
hát, Nagytőke és szentlászlói tulajdonosok 
lovai állitandók, illetve vezetendők fel 
osztályozás céljából. 

Az osztályozás naponként d. e. 7 
órakor kezdődik. 

A lovakat kézen és egyenként kell 
elővezetni. Nyilvántartólappal ellátott lo-
vakkal a nyilváiitarlólapot is el kelt hozni. 

A ló behivas esetére szabvauyosnak 
megállapított árak a következők : 

hátas lovakért 880 korona, 
hámos lovakert 1050 „ 
málhás állatokért 500 „ 

Aki á lovak bejelentése és az osz-
tályozáshoz való elővezetése tekintetében 
ffenalló törvényes rendelkezésnek nem 

tesz eleget, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedő pénzbüntetéssel bün-
tetetik. 

Figylemezteleni tehát a közönséget, 
hogy a bejelentési és elővezetési köte-
lezettségnek pontosan tegyenek eleget, 
mert az ezt elmulasztók szigorúan fog-
nak büntettetni. 

Szentesen, 1914 október hó 7 én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

NÁZIKEN YÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
r*pró rozsvekni, felvidék-
rozskenyér stb. Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-házi 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

l i i a i l o l a k a i * , 
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 1. Far-
kas Mihály-ulca 2. sz. Varga Béniámin-
néval. 

Kiadó föld 
özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajtalévő épületekkel 

együtt kiadó, vagy feles munkálatra 

adandó. — Értekezni lehet Pólya-utca 

2. szám alatt, (a kenyérgyár melett) — 

unyanolt egy lakás van kiadó.. 

A magyar szent korona országaínak 
Vörös-kereszt Egylete. 

12553-1914. szám. 

Felhívás, 
illetve kérelem a ba/ai vadászterületek tulaj-

donosaihoz és bérlőihez. 
A harctéren sebesüli, vagy megbe-

tegedett vitéz katonáinknak száma az 
általuk aratott fényes győzel uek sorával 
arányban napról-napra szaporodik. 

Nemcsak a hadvezetőség, hanem 

m inden áldozatra önként és örömest 

kész, hazafias társadalom is kü lön-kü lön 

együttesen a;;legnagyobb lelkiismeretes-

séggel és semmiféle fáradozást sem kí-

mélve azon iparkodik, hogy bős fiaink-
nak sorsát lehetőleg tűrhetővé tegye, (ion-
doskodva van tehát igényeinkek és 
szükségleteiknek minden irányban való 
kielégítéséről, megfelelő élelmezésükről 
is. Kétségtelen azonban, hogy az élel-
mezés javítást, különösen pedig válto-
zatossá tétele tekintetében, szemben a 
gyenkélkedő szervezettel, megbecsülhe-
hetetlen jelentőséggel birna, ha sebesült 
és beteg, de különösen, ha a lábadozó 
katonák élelmezésébe az apró vad, mely-
ben hazánknak jóformán mindegyik vi-
déke bővelkedik,szintén bevonható lenne. 
Erre való tekintettel ama kérelemmel 
fordulunk tehát hazánk vadászterülete-
inek tulajdonosaihoz és bérlőihez, hogy 
vadászzsákmányuknak egy részét az em-
iitett célra áldozni szíveskedjenek. 

Akik hálára kötelező készséggel 
hajlandók kérésünket nagybecsű figyel-
mükre méltatni, szíveskedjenek a harc-
téren sebesült vagy megbetegedett ka-
tonáink élelmezésére szánt vadat a szál-
lításra alkalmas kihűlt állapotban, a 
Vörös kereszt Egylet címére (Budapest, 
Hűtőház IX. Tóth Kálmán-u. 8 10. sz.) 
feladva továbbítani és erről egyidejűleg 
egyletünket (Budapest, I. Disz-tér 1. sz.) 
levelezőlapon értesíteni. 

A MAGYAR SZENT KORONA 

ORSZÁGAINAK 
VÖRÖS KERESZT EGYLETE. 

9 Hölgy közönség I 
- figyelmébe! ! 

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

hajfonotaimat 
ingyen leszállított 
áron ánísíloni. 

v a l t i N x l é k " 3 K 3 

Kivá l ó t isztelettel : 

Grubmüller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett. 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

kocsi, aczél : — 

s o d r o n y á gv betétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 
díványok rézkarnisok, ablak, roletare-
dönyök, mozsdóasztal és mozsdókészle-
lek, szoba kloset, ruhaíogasok, patkány 
s? egérfogók. — Legjulányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomd,j . Szentesen 

réz és vasbútor készitő 

ARADON. 




