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Helyben . egész évre i K 
élévreá K negyedévre 1 K 

Előfizetési árak : 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévreM K negyedévre 1/0 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

íilás északon. 
Antwerpen elesett. 

Diadalmas harcok Przeniyslnél. 

A roiiiáa király meghalt. 
Az idők méhe nagy eseményeket I 

hord. Mindenik nap ujabb jő hirekel | 
hoz: fönt északon és lent délen 
diadalmasan törnek előre fegyve-
reink. S amint a múlt hetek ese-
mény telensége aggodalmakat vallott 
ki a kishitűek lelkéből, ugy most a 
bizó reménység öröm mosolya je-
lenik meg az arcokon. 

A lembergi két nagy csata után 
beállott szünet jelentős változásokat 
hozott. Mig az első hadműveletek 
célja az volt, hogy seregeink meg-
állítsák útjában az orosz offenzívai, 
a két nagy ütközet után az volt a 
legfontosabb, hogy csapataink egye-
sülhessenek a német segitő csa-
patokkal s igy az erő és számbeli 
különbség kiegyenlítődést találván, 
most már mi vehessük fel a tá-
madást. Ez megtörtén!. Megtörtént 
anélkül, hogy az óriási orosz had 
sereg képes lett volna csapataink 
uj elhelyezkedéséi meggátolni és 
meg tudta volna akadályozni a szö-
vetséges seregek egyesülését. 

A fejlemények mutatják, hogy 
hogy ez az egyesülés mit jelent. 
Nem érte célját a muszka hadve-
zetőségnek az a terve sem, hogy a 
Kárpátokon át való betöréssel meg-
zavarja hadműveleteinket, A két 
napi pünkösdi királyság Mármaros-
szigelen keserves lecke volt az oro-
szoknak, de egyúttal fényes tanúság-
tétel arról is, hogy a Kárpálok igenis 
megtörhetetlen védő vonalai alkot-
nak. Betörhetett az ellenség a hágó-
kon, a francia pénzen kikémell rej-
tett utakon, de a betörés a megsem-
misülést jelentette számára — s 
amint elveszeti a muszka offenzíva 
a San és Visztula vidékén, amint a 
lVzemysl vára ellen inlézett egyet-
len rohamn k 40.000 orosz katona 
lett az áldozata, azonképen ezer és 

ezer muszka holttest boritolta el a 
Kárpátok lejtőit. 

lis lent délen? A-halálvergődés 
között levő Szerbia kétségbeesett 
erőfeszítéseket tesz, de hasztalan. 
Védő vonalaik egymásután esnek el. 
Kétségbeesett kisérlUeik, hogy Bosz-
niába betörjenek olyan sorsra jut-
nak, mint az oroszok kárpáti elő-
nyomulása: ezrek pecsételik meg 
életükkel a leheletlen 'erveket. 

Höfer vezérőrnagy egyik jelen-
tésében azt mondja, hogy a ma-
gyar és keletgaliciai népfelkelés, va-
lamint a lengyel lövésziljak vetél-
kedtek a vitézségben amikor a Kár-
pálok megvédelmezéséról volt szó. 
Van ebben valami felemelő dolog: 
a magyar földre jut az ellenség, a 
szabadság ezredéves hazáját ostro-
molta a rabszolgaság s iin fegyvert 
log ezért a földért és vérét ontja 
a szabadságra vágyó lengyel, a kelet-
galiciai népfelkelő, akinek házában 
muszka egyelőre az úr. 

A világháború egyik nagy je-
lentőségű következménye nyilvánult 
meg ebben. Az, hogy a munarkia 
minden ajkú népe hiven, Hősiesen 
állja meg a helyét s hogy a kelet-
galiciai rutén népfölkelö épen olyan 
hiven ontja vérét a magyar föld 
megvédésében, mint maga a magyar I 

A nagy események nagy át-
alakulást hoznak a lelkekben. És 
kell is, iiogy hozzanak. Nemzeti lé-
tünk harcát folytatjuk s ebben a 
harcban hűségesen áll melletünk a 
lest vérállam minden fia, hűséges 
szövetségesünk Németország. A tör-
ténelem, amely megörökitendi majd 
ezt a nagy háborút, bizonyára rá 
fog mutatni arra, hogy a szövetségi 
hűség és a hazafias önfeláldozás 
olyan dolgokat vitt véghez, amit 
senki sem remélt — s épen ez teszi 
megmgathatatlanná a mi bizalmun-
kat: győzni fogunk, mert erőnket 
meghatványozza a hűség, a becsület, 
az önfeláldozás. 

11 a rcok Pr zcHi ysI nél• 
(Minisztersluökség sajtóosztálya.) A főhadiszállásról jelentik: 

E!őnyomulásunk kényszeritette az oroszokat, hogy alább hagy-
janak a Przemysl ellen kifejtett hiábavaló erőfeszítéseikkel, 
ineíyek október 8-án éjszaka érték el tettőpontjukat és az ost-
romlóknak rettentő áldozatukba kerültek. Tegnap délelőtt gyön-
gült a tüzéraigi tűz a vár ellen és a támadó megkezte erői egy 
részének viszauulását. Lancutnál a mi előnyomuló oszlopainkkal 
erős ellenség szállott harcba. Ez a harc még tart. Roswadowból 
az ellenséget már kiűztük. A Kárpátokban is jó l állunk. Az el-
lenségnek Mánnaros megyéből való visszavonulása futássá fajult. 
Booskónál erős kozák-osztagot ugrasztottuk szét. Ezekben a har-
cokban az ukrajnai önkéntes csapat is kitüntette magát, Saját 
előnyomulásuak a Beszkideken és a vereokei szoroson keresztül 
Slawsko és Tucholka irányában előrehaladt, az uzsóki szorosnál 
visszavetett ellenséget Turkán át tovább szorítjuk. Höfer vezér-
őrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. 
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A i i l u f r p e i i o l e s e ü , 
Fővárosi tudósítónk cenzúrázott táviratban, a sajtóalbizottság 

Jóváhagyásával, jelenti október 9-én éjjel feladott táv irat iban: 
Antwerpen délután óta német kézben, védősereg kivonult. 

A z a n t w e r p e n i l i a r e o k . 
Nesen on den Rulir. okt. 9. A Reimisch Wastpelisch Zei'ung külön 

kiadásban a következőket jelenti: Rotterdam. Ma az antwerpeni kikö-
tőben 32 német kereskelmi gőzöst, több nagy tengeri gőzöst és több 
mint 20 rajnai hajót az angolok ösztönzésére a levegőbe röpítettek, mert 

| Ifjú Pass Ferenc j 

Hollandiában nem egyeztek bele abba, hogy ezen gőzösöket az antwer-
peni helyőrség menekültjeivel Angliába engedjék. Ugy látszik, hogy az 
antwerpeni helyőrség végső esetben szökni készül Angolországba. Albert 
király tegnap a város bombázásának megkezdése előtt át akarta adni a 
várost, de az angolok megakadályozták benne. 

A n é m e t 
s e g é d c s a p a t o k . 

A munkapárti körben gróf Tisza István miniszterelnök, akit meg-
kérdeztek a német csapatokra vonatkozó ellentmondó hírlapi jelentések 
tárgyában, felvilágosításul körülbelül a következőket mondotta : Mindég 
jól mulattam azokon a híreken, amelyek hol a Kassa Oderbergi vasúton 
hol Galíciában, hol pláne Mármarosban akartam német katonákat látni 
Mi Németországyal teljes szolidaritásban hátunkat összevetve vívjuk 
meg a reánk kényszeritett nagy létküzdelmet. Ebben a küzdelemben 
segítjük egymást erőnk teljes megfeszítésével és.az elmaradhatatlan győ-
zelem befejezéséig hiven kitartunk egymás mellett. Németország a fran-
cia harctéren egyesült ellenséges koalíció legyőzésével mind nagyobb 
katonai erőt tud az orosz harctérre is áttolni. Ezzel a csodálatra méltó 
katonai erejével egybeforrva vívja hadsegünk hősi harcát, A Viszlu'a 
mentén egyesült erőfeszítésünk fogja ott az orosz fősereget legyőz« i. 
Annak a nagv stratégiai hadállásnak melyből az ott vívandó küzdelmet 
felvesszük, természefszetszerűleg a német sereg balszárnyát alkotja, mi 
pedig a jobb szárnyát Igy verekszünk, rendületlenül bízva egymásban, 
ki ki a maga helyén. A németeknek eléggé meg nem becsülhető segít-
sége igv érvényesül nem pedig azon. a némelyek által elképzelt módon 
minthogyha egyes német segédcsapatok jönnének a mi Galíciában, vagy 
a kárpáti szorosokban küzdő csapaltesteinkhez, azok megerősítésére. 

A n t w e r p e n b e v é t e l e . 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata:) Bpest. okt. 10. Német 

fóhadiszáliás jelenti tegnap este. érkezett éjjel félkettőkor: Ma délelőtt 
az antwerpeni belső védelmi von d több erődje elesett. A város ma dél-
után óta német birtokban van. A vár panancsnoka és a védő sereg el-
hagyták az erőd területét, csak még egyes erőditeseket tart az ellenség 
megszállva, ez azonban nem hefolyásolja Antwerpen birtokát, 

A r o m á n k i r á l y m e g 
Bpest. okt. 10. Károly román király meghalt. (Min. sajtóosztálya) 

A r o m á n t r o n v á l t o z á s . 
Budapest, okt. 10. Komoly politikai körökben, amelyekben a román 

viszonyokkal teljesen tájékozva vannak, meg vannak arról gvőzódve, 
hogy az elhalt román király utódja, Ferdinánd, az ő nagybátvjának po 
litikáját fogja követni. Ferdinánd herceg abban a politikai iskolában 
nőtt fel, amelyet elődje olyan komoly államférfiúi éleslátásával kövelelt 
és amely politika Romániának a hármas szövetséghez való benső és 
baráti viszonyában látja Románia boldogulásának utját. Románia uj 
királya alatt is kétségtelenül lenn fogja tartani a hármas szövetséggel 
való baráti politikáját. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) V 

Dicsőség a hősnek, nyugalom 
és béke porladó hamvainak! 

A fájdalom megrezegteti a lel-
künket, amikor leírjuk, hogy ifjú 
P a s s Ferenc meghalt, de a dicsőség 
érzése dobbantja meg szivünket, 
amikor utána tesszük: ott halt nie« 
a harc mezején, hazája védelmében* 
hogy hős volt, aki véit és életet 
áldozott. 

Nehéz szavakat találni, amelyek 
hiven visszatükrözik érzéseinket és 
gondolatainkat. Nehéz a gyászba-
borult családnak a vigasz szavain 
szólani . . . És mégis, mintha a mély-
séges gyász panaszába belecsendülne 
a megvigasztal ás: ő hős volt s az 
érette hulló könnyek meghozzák a 
megenyhülést. 

Ifjú Pa ss Ferenc, Csongrád 
vármegye közigazgatási gyakornoka, 
P a s s Ferenc nyugalmazott rendőr 
alkapitány fia, mint tartalékos zászlós 
vonult be csapatához s a keleti harc-
terén esett el. Az ifjú hós halálá-
nak liire mindenütt ahová eljutott 
mély részvétet váltott ki, mert egy 
igazán derék, szorgalmas, igyekvő 
fiatal élet megsemmisülését jelenti. 
A városi rendőrség, a következő 
részvétiratot intézte az eleseit hós 
szüleihez: 

Tekintetes 

PA SS FERENC 
nijug. alkapiláng űr és b. családjának 

SZENTESIM 

Megdöbbenéssel vet lük a szo-
morú hírt, mely szerint kedves gyer-
mekük az általunk is szeretve' lisz-
téi t ifjú Pa ss Ferenc ügyvédjelölt, 
Csongrád vármegye közigazgatási 
gyakornoka a folyamatban lévő há-
borúban a csatatéren — orosz go-
lyótól találva — hősi halált szen-
vedett. 

Atérezzük és el tudjuk képzelni, 
hogy a sors eme legszigorúbb csa-
pása: a kegyetlen halál milyen léket 
vágott a mindannyiónk által tisztelt 
családban Es mivel a hős fiúban 
mi is nagy veszteségünket érezzük: 
mert őt szerettük, tiszteltük, be-
csültük, sót a jövendő generátiónak 
benne egy törekvő, ambiciózus és 
megbízható tagját véltük, nem mu-
laszthatjuk el, hogy a tisztes család 
iránt érzett jóindulatunkból és a 
hősihalált szenvedett honfitársunk 
iránt érzett szeretetünkből kifolyó-
lag hálás kegyeletünknek kifejezést 
ne adjunk, 

Azért tehát megállunk a sírod-
nál kedves halott I és megállapítjuk, 
hogy a hazáért és királyodért hősi-
halált szenvedtél I 

Az egekbe angyalok vigyék hoz-
zád, hogy, mi mindannyian veled 
éreztünk és ha a parancs szó hívott 
volna, talán együtt estünk volna el 
veled. 

A hozzád tartozóidnak sajgó 
sebeire küldje le az egek Ura gvó-
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gyitó balzsamát és vigasztalja me* 
őket az özvegyek és árvák Istenei 
Néked pedig kedves szerettünk és 
honfitársunk, aki értünk hősihalált 
szenvedtél és messze idegen földbe 
fekszel, a jó Isten adjon csendes 
nuigovást. 

Szentes város rendőrtisztviselő-
kara és rendőr legénysége ekként 
kívánja a volt rendőrkapitánya, 
annak családja és a hósihalált szen-
vedett iránt érzett kegyeletét kife-
jezésre juttatni. 

Szentes, 1914 évi október 10-én. 

Mély tisztelettel: 

a szentesi Rendőrség, 

zsírra, szalonnára, búzára, lisztre, krump 
líra, tojásra, konvhasziiákra, konyha-
ruhákra, baltákra, vedrekre, dézsákra, 
lábmosó dézsákra, lavorokra. botokra, 
szemétlapátokra, főzfakasokra, talics-
kákra, sikárkefékre, és spmherd kefékre, 
végül fogkefére, fésűre, Imjkefére, ruha-
kefére, cipőkefére. 

Az el nem fogyasztható dolgok rendeltetés-
szerű használat után az illető tulajdo-
nosoknak kívánságukra vissza fognak 
adatni. 

HÍREK 
Szentes, 1914. októker hó 10 

A sebesült kórház üzenetei 
Kérésünk nem maradt kiáltó szó a 

pusztában, melyet senki sem hallgat meg. 

Kérő szavunk el jutott városunk hazafia-

san érző közönsége szivéhez, termékeny 

talajra talált, városunk közönsége hazafias 

emberbaráti kötelességének tekinti, hogy 

ezeréves szép magyar hazánk megtar-

tásáért vívott küzdelemből ki vegye a 

maga részét azáltal, hogy ezért a drága 

földért vérüket hullató testvéreink ré-

szére a helybeli polg. leányiskola helyi-

ségében felállítandó Vörös Kereszl Kórház 

berendezéséhez nemes áldozatkészséggel 

hozzájáruljon — ahol hőseink gyógyu-

lást találva — fáradalmuk kipihenése 

után hazánk fennmaradásán tovább 

munkálkodhassanak. Sokan elhozták az 

elmúlt héten adományukat — de még 

mindig van szükség — felkérjük azért 

városunk közönségét minden pol-

gárát, nemesszivű hölgyközönségét — 

érezzen velünk együtt mindenki, akit az 

Isten végtelen jósága földi javakkal ál-

dott meg, juttason a nemes cél előmoz-

dítására, ki-ki küldje be adok lányát a 

Vörös Kereszt Kórház irodájába és pedig 

minél előbb, mert ha valamikor, ugy 

most áll az, hogy kétszer ad ki gyorsan ad. 
* 

* * 

Semmi sem lehet sok, amit adhatunk, mert 
micsoda a mi áldozatunk azokéhoz, akik 
éleiüket és vérüket áldozzák állami fenn-
maradásunkért. 

* 
* * 

Adakozzanak tehát az itthonmaradottak.hogy ne 
szégyenüljenek meg azok előtt, akik 
mindenüket adják értük. 

* 
* * 

Ha már az ágyak fel lesznek szerelte sebesült 
testvéreink meg fognak érkezni, miért is 
felkérjük a közönséget, hogy romlandók 
kivételével a szükséges élelmeket, to-
vábbá a beteg embernek annyira szük-
séges csemegéket — mint belőtt, nem 
romlandó gyümölcs — szintén s ű r-
g ő s e 11 beszállítani szíveskedjenek. 

* 
* • 

A Vórös Kereszt Kórház Irodája a polg. leány-
iskolában földszint, a bejárattól jobbra 
van, hivatalos órak tartatnak d e. U 12 
és délután 3 -5 óraíg, mindennemű ado-
mány ide szállítandó be, mindennemű ér-
tesítés Itt adatik meg. Koszorú és kivilá-
gítás megváltás címén és általában kész-
pénzadományt szívesen fogadunk. 

* * 

Szükség van vaságyakra, paplanokra, kis-
tányérokra, nagy lábasokra, süloabro-
szokra, levesbe való tészlákra, kantára, 

— Visszaélések az államsegélyek felvétele kö-
rül. Már többször adtunk hírt, hogy az 
államsegélyek felvétele körül hamis ada-
tok bemondásával sokan visszaéltek és 
jogosulatlanul vetlek fel segélyeket, 
avagy a bemondott hamis adatok alap-
ján nagyobb segélyösszeg lett neki ki-
utalva, mint ami a miniszteri rendelet 
értelmében jár. Most három ilyen asz-
s/onyra mért szigorú büntetést a főka-
pitány. A segélyzetlek viszonyainak fe-
leiül vizsgálása különben most van fo-
lyamaiban s ezúton is figyelmeztetünk 
mindenkit, hogy aki a segélyt hamis 
bemondás alapján élvezi, jelentse azt 
önként a városi számvevőségnél, mert 
ellenkező esetben szíroru büntetésben fog 
részesülni. Segély csak annak jár, aki-
nek semmiféle jövedelme, sem pedig 
vagyona nincs, mert az állam csak eze-
ket segélyezi. Nem jár segély azoknak 
sem, akiket a hadbavonult nem tartott 
el, akiket pedig csak részben tartott el, 
azoknak aránylagosat! kevesebb segély 
jár. Lakbér segély csak azoknak jár, 
akik lakbért tényleg fizetnek. 

— Tanítók közegéségügy szolgálatában. A há-
borúval kapcsolatos, fenyegető járvá-
nyok talpra állították a magyar tanító-
ságot, amely mindig hivatása magasla-
tán áll, ha a magyar népet óvni kell a 
veszedelmektől. Az Alföldi Magyar Köz-
művelődési Egyesület nevében gróf I\á-
day Gedeon pelsvárniegyei főispán társ-
elnök és dr. Hencz Károly országgyűlé-
si képviselő ügyvezető alelnök felhívást 
intéztek az alfcldi vármegyék tanfelü-
gyelőihez és tanítóihoz és erre a felhí-
vásra máris tömegesen jelenkezlek taní-
tók az önkéntes egéssgápolás katonái-
ként. A tanítók a városokban és falvak-
ban össze fogják gyűjteni a nébet és 
népszerű előabások keretébe kitanítják 
a fenyegető veszedelmek allén való vé-
dekezésére Nagyobb gyárakban és ipar-
telepeken a munkások részére is tart 
hasonló előadásokat a kultúregyesület. 
AZ A. M, K. E. nagy eredményeket vár 
ettől az agtációtól és bizonyosra veszi, 
hody buzdítására minden magyar taní-
tó akcióba lép és megteszi kötelességét. 
A közművelődési egyesület akcióját be-
jelentelle a belügyminiszternek, aki nagy 
örömmel vette tudomásul e nagyfon-
tosságú mozgalmat és a minisztérium 
részéről Frank Ödó közegésségügyi fő-
felügyelő egyenlőre 2000 füze let bocsáj-
íoll a kulim aegyesület rendelkezéséi* a 
tanítók közöt való szélosztás vágett, hogy 
a tanítók az ovintészkedésekre teljes 
szakszerűséggel oktassák ki a köziin?éget. 
Az előadások tartására jelenkezők taní-
tóknak dr. Gönczi Klem ér az A. M. K. 
E. főtitkára Budapets, IV lleállanonda u. 
íl. haladéktalanul megküldi az óvóiutéz-
kedéseket tartalmazó könyvel. 

— Halálozás. Részvéttel vesszük a 
gyászjelentést, amely azt ludalja, hogy 
Tanczik József téglagyáros hirtelen el-
hull. A halálesetről a családon kívül az 
ipartestület is gyászjelentést adott kí, 
amely igy hanzik: Á Szentesi Ipartes« 
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tület Elnöksége fájdalommal jelenti, hogy 
Tanczik József téglagyáros, alakulásunk 
óta ipartestületi tagtársunk, élete 83-ik 
évében váratlanul elhunyt. Földi ma-
radványai folyó évi október hó 11-én, 
délután 3 órakor a saját telepéről a 
róni. kath. egyház szertartása szerint 
a Kálvária temetőbe |fognak őrök nyu-
galomra helyeztetni. Szentes, 1914 okt. 
9-én. Nyugodjon békében ! Áldott legyen 
emlékezete 1 

— Az önkéntes betegápolénöl tufoiy ia 
melyre 17-en jelentkeztek hétfőn dél-
után 4 órakor veszi kezdetét. A Vörös-
kereszt Egylet ezúton kéri fel a jelent-
kezett ápolónőket, hogy a jelzett 
időre a városházán dr. László Vilmos 
főorvos hivatali helyiségében pontosan 
jelenjenek meg. 

A Tudományos Mozgószinházbin ma há-
rom fényes előadás tartatik, úgymint 
délután 5, 7 és este 9 órakor rendes 
helyárak mellett, Gábor Pista zeneka-
rának közreműködésével. A vaszonra 
kerül »Az a s s z o n y h a t a l m a « 
cimü 3 felvonásos dráma, melyben a 
dán színművészek Lili Beck és a mi 
kedvelt Róbeit Dinensenünk a főszerep-
lők. — Ezenkívül még bemutatásra ke-
rülnek : »A h á b o r ú e s e m é n y e i « 
— »Jönnek a zsiványok«, vígjáték 2 fel-
vonásban, a legkiválóbb berlini színmű-
vészek által előadva. — »A vasúti sin-
gyártás«, természetes felvétel, igen ta-
nulságos film. 

— Prémet, szőrmét és mindenféle me-
leg ruházatot a hadhavoult katonák ré-
szére köszönetei fogad és rendeltetési 
helyére juttat a városi katonaügyveze-
tőség. 

— Találtak valamit. Folyó hó 10-én a 
belső piacon 1 drb. női óra lánccal és 
fi ty elek kel találtatott. A találttárgy kel-
lőleg igazolt tulajdonosa által a rendör-
kapitányi hivatal 20. szám alatti szobá-
jában átvehető. 

kik a Vörös Kereszt Egylet 
tagjai nálunk? 

Alapító tagok: Bugyi Antalné, dr. 
Eisler Soma, Halász Szabó János, MáléITy 
Pál, dr. Molnár Albert, Nagy Lajos, Rácz 
László és neje. Huz.s Molnár Lajosné, 
Rúzs Molnár Sándor és neje, Szentesi 
I ső Negyvennyolcas Kör, Szentesi II-ik 
Negyvennyolcas Kör, Szentes Vidéki 
Takarékpénztár, Székely Józsefné, Váczi 
Mihály. 

Husz koronás rendes tagok. Balogi 
Imréné, Balogi Imre, Balogh Szabó Fe-
renc, Cicatricis Ilona, Cserna Jánosné, 
Cserna Józsefné, Csonka Pálné, Farkas 
Mihály, Földvári Nagy Imre, ózv. Hart-
wicli Józsefné, Horváth Istvánné, Kálmán 
Gergely, Kápolnai József, Pirithy Mátyás, 
Bácz Zsigmond, özv. Sebessy Józsefné. 
Soós Jánosné, Szabó László,Szabó Mihály, 
dr. Szeder Ferenc János, Szentesi Köz-
ponti Takarékpénztár, Szentesi Mező-
gazdasági Bank, Szentesi Takarékpénz-
tár, Szentes Vidéki Takarékpénztár, Szép-
hegyi Károlyné, dr. lllár István, Vajda 
Sándor, ifj. Vecsery János. 

Rendes tugok: AbaITy László, dr. 
Albertényi Adolfné, dr. /\lbertényi Adolf, 
Alexander Döme, Ali Miksané, Apatócky 
Valéria, Arady Flórián, Aradi Imre, 
Aradi Józsefné, Aradi Mihály, Adameszk 
Jusztinné, Bagi János. Balassa Bálint, 
Balázs Imre, Balogh Esztike, Balogh 
Franciska, Balogh Jánosné, B.Tóth Mihály 
Bartha Antal, özv. Bálik Sándorné, Bayer 
Pálné, Bazsó Antal, Bálint János, özv. 
Bánfalvi Lajosné, Bányai János, Suranyi 
Imre, (Slammer utca), Bárány Árpádné, 
Bárány Árpád, id. Bárkai János, Belicay 
Viktor, Terényi Sándor, Berger Soma, 
Beszédes Istvánné, Béh Martor-né, Bieher 
József (Perjámos), Biró Lászlóné. 

(Folytatjuk.) 
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Anyakönyvi kivonat 
Okt. 4-tól 11-ig. 

Születtek: Mészáros Eszter, Herezvai 
Margit,;Sipos András, Tálas Terézia, Árvái 
János, Horváth Erzsébet, Sándor Juliánná, 
Magyar János, Dancsó Antal, Bese Kál-
mán, Polgár László, lléjja Anna, Vigh 
Zsuzsanna, Hajdú L a j o s , Hajdú Juliánná, 
(ikrek) Nagy Mária, Gránicz Viktória, 
Szabó Juliánná, Váradi Eszter, Tóth Im-
re, Juhasz Juliánná, Tarján Mária, Kürti 
Szabó Lídia, Csernus |L. Anna, Fülöp 
István. 

Eljegyzés: Lővy Dániel Spinger 
Amália, uze Lajos Pintér Juliánná. 

Házasságot kötöttek : Kálmán Imre 
Manheim Ilona, Balogh Szabó Imre 
Puskás Varga Erzsébet, Labanc Sándor 
Vecseri Eszter, 

Elhaltak : Koldus Nagy Mária 10 
éves, Csonka Juliánná 40 éves, Turi Kis 
Erzsébet 2 hónapos, Darabos Etelka 4 
éves, Székely János 28 éves, Nagy Má-
ria 1 napos, Négyesi Juliánná 68 éves, 
Kohcz Julianna 45 éves, Papp Miklós 84 
éves, Barakonyi Mária 53 éves, Szikszai 
Balázs 27 éves. Gál János 4 éves, Nagy 
Bórbála 6 éves, Tanczik Józsf 80 éves. 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

Visszhangra kelt az a fölhívás ame-
lyet a sebesüllek kórháza dolgában a 
közönséghez a szervezőbizottság intézett. 
Szentes város közönsége lelkesen karolja 
fel a sebesültek ügyét s nemes szívvel 
hozza adományait. 

Előljárnak jó példával a helybeli 
pénzintézetek is. A Szented Takarék-
pénztár, a Szentes vidéki Takarékpénztár 
és a Központi Takarékpénztár 1000—1000 
koronát, a Mezőgazdasági és Kereske-
delmi Bank pedig 200 koronát bocsátott 
a szervező bizottság rendelkezésére. Jól 
esik regisztrálnunk ezt a nagylelkű ado-
mányi, mert ez tanúságot lesz arról, 
hogy pénzintézeteink nemcsak fényesen 
megállják helyükéi közgazdasági életünk 
folytonossága biztosítására, de nemes 
áldozatkészséggel állanak helyt a tellek 
terén is. 

Berényi Jánosné 1 kosár szőlő, 6 
üveg befőtt, 1 zsák naspolya, Magyar Mar-
git 1 drb. fejkendő, Farkas József 8 üveg 
befőtt, 1 kg cukor, 3 kg. liszt, 1 drb. 
szappau 6 drb. tojás, 1 2 drb, birsalma, 
1 drli. kis párna, 2 drb. huzat, 1 drb. 
paplan, 2 drb. paplanhuzat, (ajándék) 
Raposa Kálmánné 3 drb. párnahuzat, 2 
drb. lepedő, Sebesi Ferencné 2 drb. nagy-
párna, 2 drb. kispárna, 2 drb. lábravaló, 
kötövászon. Földvári Nagy Ferencz 4 
drb. zsebkendő, Papp Jánosné 6 drb. 
Csúcs Jánosné 2 drb ing, Frankó György-
né 1 drb. nagy párna, 2 drb. huzat, 1 
drb. lepedő, Váczi Bálint né t drb. nagy-
párna, 1 drb, kispárna, 2-2 huzal, Szilá-
gyiné 1 korona, N. N. l'J íillér, N N 10 
fillér, Debreceni Jó/sefné 5 korona, Bugyi 
Antalné 6 drb. zsebkendő. Sarkadi Molnár 
Lajosné 6 drb. zsebkendő, özv. Frankó 
Györgyné 4 drb. villa, 3 drb kés, 4 drb. 
leveses kanál, 4 drb. kávéskanna 1 drb. 
reszelő, idb. Kürti Imréné 1 drb. nagy-
párna, 2 drb. huzat, 1 drb. kispárna, 2 
drb. huzat, 2 drb, ágylepedő, 1 drb. pap-
lanlepedő, 2 drb huzat, Szoinbathy Lajos-
né f> drb párnahuzal, 1 drb. paplanlepedő, 

1 drb. ágyterítő, (ajándék) Paci Mariska 
2 drb. kispárna, huzat (ajándék), özv. 
Sclnllerné 3 drb. lábravaló. 0 drb. nagy-
párnahuznt, özv. Freund Lajosné 3 drb, 
nagypárnahuzat, Giba István né 4 drb. 
nagypárnahuzat, Frankó Sándorné egy 
teljes ágyfelszerelés fejében 50. korona. 
Sípos Andrásné I drb paplan, 2 drb. 
huzat, 2 drb. párna huzattal, 1 drb 
kispárna 2 huzattal, Molnár Farkas Já-
nosné 1 drb. ing, 2 drb. zsebkendő, 

nosné ágyváltság fejében 100 azaz egy-
száz korona, Vecseri Jánosné 2 drb. 
nagypárna, 4 drb. párnahuzat, 1 drb. 
paplan, I drb, paplanlepedő, 2 drb. ing, 
4 drb lepedő, G drb. törülköző, 2 drb. 
lábravaló (ajándék) 1 drb. vaságy hasz-
nálatra, matrac. 

(Folyt, köv.) 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város tanácsától. 
90(> 1-19:4. 

Hirdetmény. 
ü r ü - e l a d á s . 

Szentes város józsefszállási gazda-
ságában 800 javított ürü eladó. — Állag 
páronkint 80 kg. súlyúak. 

Bővebb értesítést ad 

a városi gazdasági 
tanácsnoki hivatal. 

Szentes város polgármesterétől. 

9235—1914. szám. 

I l í r á H n i n i y 
a lovak bejelentess es osztályozása tárgyában 

A honvédelmi miniszter az 1912 évi 
LX1X. 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-töl október hó 19-ig bezáró-
lag terjedőn napi határidőn belől lovaik 
számát, amennyiben azokat a város bel-
vagy kültei ületen tartják, a városi Elöl-
járóságnál jelentsék be. 

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

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

A bejelentések naponként d. e. 8 
órától 12 óráig, d. u. 'J órától 3 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 kívüliséget élvezők személyes 
használatára szolgáló lovakat; 

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-
lo rakat; 

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

191 1 évi november 7-én a város | 
1 ső és 11-ik kerülete, 

19 4 évi november 8 áu a város 
lll-ik és iV-ik kerülete, 

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

1911 évi november 10-én a Belső-
eeser, Külsőecser, Hékéd, Kaján és Ni»«1 i^gy , , 

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 Kúőke 
1911 évi november 15-én FelsŐrét' 

Lapistó és Nagynyomás, 
1914 évi november 16-án Bökénv 

Eperjes, Jaksor, Vekerhát, Vekerzuu' 
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 nyilvántartólapot is el kell hozni. 

A ló behívás esetére szabványosnak 
megállapított árak a következők : 

hátas lovakért 825 korona, 
könnyű hámos lovakért 850 „ 
nehéz hámos lovakért 1000 „ 
málhás állatokért 4 0 0 „ 

Aki á lovak bejelentése és az osz-

tályozáshoz való elővezetése tekintetében 

fenál ló törvényes rendelkezésnek nem 

tesz eleget, k ihágást követ el és 100 

koroná ig terjedő pénzbüntetéssel bün-

tetetik. 

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

Szentesen, 1914 október hó 7-én. 

Bugyi Antul 
polgármesterhelyettes. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 

T E N G E R I b A R f l 

és 
Á R P A D A R A 

a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
l inóm tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
i\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 . 

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 . 

1 3 4 i á d é l a k á s * 
Egy pár öreg család olcsó la-

kás! kaphat Farkas Gézánál Nagy-
görgős nlca 25. szám alatt. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




