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ESI LAP 
Előfizetési árak : 

Vidéken : egész évre fi K 

félévre."* K negyedévre 150 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben egész évre 4 K 
élévreá K uegyedevrel K 

A szerkesztésért telelós 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide hitézendók a lapot érdeklő mindentélt 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A nagy küzdelem. 
Győzelmek délen. [> 

Szélcsönd északon. 
„Megvirrad még valaha", hej 

de sokszor sóhajtottunk mink igy 
magyarok. Ha ránk nehezedett az 
idők járása, ha nyomasztó napok 
következtek el, ez a rövid sóhaj 
volt a mi vigasztalásunk, erőnk, 
reménységünk. S ha fölcsendült aj-
kainkon a nemzeti zsolozsma, a 
hymnusz fönséges melódiája a 
balsorstól régen megtépetve vig 
esztendőért ostromoltuk az Eget. 

Nagy napokat élünk. A világ-
történelem mérlegére helyeztettünk. 
Olyan idók következtek el, ame-
lyeket nem akartunk, talán ame-
lyekre sokkszoros agodalommal 
gondoltunk — és ime ezek a na-
pok hozták meg a mi virradtunkat, 
a vig esztendőt, amelyért a hym-
nusz melódiájában könyörög a ma-
gyar, a vérzivatarokban találjuk 
meg, 

A harc. amely mint förgeteg 
tombol, ránk nézve a becsület, az 
élet és halál harca. Es ebben a 
harcban imé megismerte az egész 
világ a magyart. Barát és ellenség. 
Azok, akikkel kari karba öltve har-
colunk és azok, akik ellen a gyil-
kol szórjuk egyaránt a legnagyobb 
tisztelet és megbecsülés hangján 
szólanak a magyarról. 

Nekünk ez az elismerés jól 
esik. Multunk a tanúság, hogy min 
dig hívek valánk önmagunkhoz je-
lenük a bizonyíték, hogy a magyar 
földön minden érzés elhallgat ab-
ban a pillanatban, amint a haza 

a / ^¡t jói ősik az elis-
merés, mert amit a barát nyújt: 
multunk és jelenünk megbecsülése, 
fölismerése a mi erényeinknek, 
amelyek egy ezredéven át szállot-
tak apáról ti ura. Jól esik az elis-
merés, amit az ellenség nyújt: bi-
zonyítéka annak, hogy a trónnak 
legerősebb támasztéka, legnagyobb 
biztositéka a magyar kar acélos 
ereje, a magyar faj sziklaszilárd 

hűsége, metörhetetlen hősiessége. 
Évtizedeken át sokak lelkében 

vert tanyát a kishitűség a magyar 
földön. Fájt a bizalmatlanság, amely 
kisérte vágyainkat s lemondóan 
hittük, hogy lehány a tlóban van a 
neni7eli trikolor. Am jött az eget 
és földet megrázó zivatar. A lét, 
vagy a nemlét nagv küzdelme, 
amely sorompóba szólította a ma-
gyart. Már az első napok a hir 
borostyán koszorújával övezték kö-
rül fiaink fejét s azóta minden nap 
hozott uj dicsósséget, mint ellen-
ség a legfélelmetesebb lett a ma-
gyar katona, mint katona a nagy 
harcban legmegbízhatóbb legönfel 
áldozóbb. 

A vér és anyagi áldozat, ame-
lyet a nemzet hiven kötelességéhez 
meghozott óriásinak látszik so 
kak szemében, de nemzetünk léte, 
jövendője kéri tőlünk ezt az ál-
dozatot s minden elcsöppent kis 
vér megtermékenyíti a jövendőt, a 
virradt pírját festi mind élénkebbé 
az égboltozaton. Kell, hogy érezze 

mindenki: minden magyar katona 
e harcban. Aki fegyverrel szolgálja 
a hazát ott a harcok szinterén, aki 
nem ölthet fegyvert itthon a bé-
kés munkában, mert mindannyi-
ónknak egy a kötelessége elősegí-
teni, biztosítani a győzelmet, amely-
nek nyomán áldás és boldogság 
fakad a magyar földön. 

Nincsen akkora áldozat, amely 
sok lehetne, nincs az a kitartás, 
amelynél nagyobbra szükség ne 
volna, nincs az a hit, amely elég 
erős volna, nincs az a reménység, 
amelynél színesebbet táplálnunk 
nem kellene. 

Agyuk dörögnek, világok harca 
dul: ebben a harcban születik ujjá 
a magyar nemzet s a mi hüségünk, 
önfeláldozásunk, kitartásunk vezet 
a nagy célhoz. Nincs magyar aki 
ezt nem érzi. ne legyen egy ma-
gyar, aki kötelességét nem telje-
siti... Könnyeken, elhullott véren 
át vezet az ut a megújhodás felé... 
senki ne sajnáljon semmi áldozatot! 

1 5 0 0 s z e r b f o g o l y . 
Min. eln. sajtóoszt. Bpest. nov. 7. Déli hadszíntérről hivatalosan je-

lentik: Faágakból készült torlaszok és sodronyakadályok mögött elsán-
colt szerbek ellen Planicén és Sibáctól délre fekvő területen intézett 
támadásaink lassanként előrehaladnak. Tegnap harcászatilag fontos Mi-
zari magaslatokat hatalmunkba kerítettük és kétszáz embert foglyul ej-
tettünk. E hadművelettel összhangban Krupanjenál is megkezdtük a tá-
madást igen jól megválasztott és megerősített ellenséges hadállások el-
len.Bészlelek még nem közölhetők. Csodálatraméltó hósieséggel küzdő 
csapataink már tegnap szerb sáncok egész sorát rohammal bevették és 
körülbelül 1500 szerbet fogtak el, négy ágyút. (> géppuskát zsákmá-
nyollak. Csapataink kitűnő szelleme és állapota reményt nyújt arra, 
hogy e nehéz hadművelet is kedvezően fog sikerülni, 

T ö r ö k - f r a n < * í a l i á b o r i i . 
Bordeaux nov. fi. Franciaország Törökországnak megüzente a há-

borút. (Min, sajtóoszt.) 
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F u t n a k a z a n g o l o k . 
Minísvterelnökség sajtóosztályának távirata: Konstantinápoly nov. 

7. Török főhadiszállás jelenti; Tegnap orosz hadseregnél ugylátszik 
nyugalom volt. Angolok Akkabánál ismét csapatokat szállítottak partra, 
de csendőrök és törzsek megtámadták. Miután egy angol tiszt eLüett, 
angolok muníciójukat eldobálván, futva menekültek. Ma délelőtt orosz 
flotta két óra Hosszat bombázta Zunegulda és Koznu fekete tengeri vá-
rosokat. Koznuban Mikes nevű görög hajót elsülyesztették. Zuneguldá-
ban a francia negyedet, francia templomot, trancia konzulátust és két 
más épületet elpusztítottak. 

F r a n c i á k v o r o s é g e . 
Berlin nov. 7. Német nagy főhadiszállás jelenti: Ypres irányában 

támadásunk tegnap és hülönösen Yprsstől délnyugatra előrehaladtak, 
több mint ezer franciát foglyul ejtettünk és három gépfegyvert zsák-
mányoltunk. Noyontól nyugatra, valamint általunk elfoglalt Vaillytól és 
Chavonne ellen intézett francia támadásokat ellenségnek súlyos veszte-
ségeket okozva visszavertük. Általunk bevett és csak csekély erővel 
megszállott Sopír helységet, valamint Sapigneul nyugati részét, amelv 
állakdóan a legsúlyosabb ágyutűznek volt kitéve, kí kellelt ürítenünk. 
Servonnál az elli nséget visszavertük. Argonnei erdőben hátrább szorí-
tottuk. A keleti hadszintéren három orosz lovassági hadosztályt, amely 
Kolo felett átkelt a folyón, megvertünk és a folyón tul visszavertük. 
Egyéb összetűzés ott nem fordult elő. 

T ö r ö k ö k l i a r e a i . 
Konstantinápoly, november 6, este 7 óra. Főhadiszállásról jelentik: 

Keleti határunkon csapataink az egész arcvonalon érintkezésben vannak 
az ellenséggel. 

Szmyrna kikötőben három nagy angol hajót, valamint több kisebb 
angol és francia gőzöst lefoglaltunk és személyzetét fogságba ejtettük. 

Bagdadi angol és francia konzulátusságokon tartott házkutatások 
alkalmával — mindkét konzulátiisságon sok fegyvert és hadifelszerelést 
találtunk és foglaltunk le. 

Az angol nagykövetségen, valamint az itteni francia Saint Benőtte 
iskolában drótnélküli táviróhoz szükséges készülékeket talaltunk. 

Agence Ottómén hivatalosan jelenti: Vitéz lovasságunk összeütközött 
orosz kozákokkal, megverte és visszavonulásra kényszeritette oroszokat. 
Lovas hadosztályunk ellenséges hadsereg utóvédjegyét szuronyattakkal 
semmisilette meg. 

Angol-francia hajóraj tegnapelőtt éjjel Kunkale erődhöz közeledett 
Dardanellák ázsiai oldalán, de az erődről leadott vaklövések után visz-
szavonult. Tegnap reggel megkezdték a hajók bombázását, amely rövid 
megszakítással délig tartott. 

Törökország bolgár hadi és kereskedelmi kajóknak a Fekete ten-
geren való szabad közlekedést megengedte. Szófiában ezt a tényt felette 
nagy fontosságúnak tartják. 

Elsülyesztett angol hadihajók. 
Berlin, november 6. Hivatalos angol sajtóiroda jelentése szerint 

november elsején egy cirkáló hajórajunk kínai partok közelében Mennsuth 
angol cirkáló gőzöst megsemmisítette és Grand Hope cirkáló gőzöst 
súlyosan megrongálta. Glasgow kis cirkálónak sikerüli elmenekülnie, noha 
megsérült. Német hajók közzül most vettek részt harcban Scharnherst 
és Cneisenau cirkálók, Nürnberg, Leipzig Drenden kis cirkálók, mi hajóink 
nyilván nem szenvedtek kárt.. (Min. sajtóoszt.) 

Ak m a k i k a r r i e r r ő l . 
Budapest, nov. 7. Hivatalos. Érkezeit reggel 6 óra 30 perckor. Teg-

nap északon harc szünetelt. Hadseregünk mozdulatai ugy Orosz-Len-
gyelorszagban, mint Galíciában tervszerűen lefoiynak anéikül, hogy el-
lenség zavarná. Ha helyzetünk előnyei dacára, arcvonal egyes részeit a 
már nyert területet oroszoknak átmenetileg ismét átengedtünk, ezt az ál-
talános helyzet indokolja. HÖFEH vezérőrnagy, vezérkar főnökének he-
lyettese, (Min. sajtóoszt.) 

Hadikölcsön kibocsájtása. 
Miniszterelnökség sajtóosztályá-

nak távirata: Budapest, nov. 7. Hi-
vatalosan jelentik, hogy a pénz-
ügyminiszter a hadi szükségletek 
fedezésére szükséges összegek be-
szerzése céljából legközelebb köl-
csönt fog kibocsátani. Hat száza 
lékkai kamatozó adómentes jára-
dékkölcsön kibocsájtása van tervbe 
véve, még pedig nyilvános aláirás 
utján kizárólag a magyar szent ko-
rona országai és Bosznia-Hercego-
vina területén. A pénzügyminiszter 
tehát közvetlenül fordul a közön-
séghez, amint az a német biroda-
lomban is lörtént és a kölcsön ki-
bocsájtás összege a nyilvános alá-
irás eredménye alapján fog niegál-
lapittatni. Az aláirás előreláthatólag 
egy hét lelorgása után veszi kezde-
tét és mint aláírási helyek az ósz-
szes állampénztárak és adóhivata-
lok, postatakarékpénztár és közve-
títő helyei ts az összes szémottevó 
hazai pénzintézetek fognak szere-
petni. 

A terv szerint az aláírási ár 
minden 100 korona névértékért 97 
korona 50 fillér lesz, amely az alá-
irás alkalmával azonnal befizetendő. 
A kötvények első szelvénye már 
1915. évi május hó elsején kerül 
beváltásra, a folyó évi november 
hó elsejétől az aláírási napig járó 
folyó kamatokat azonban az aláíró-
nak nem kell megtéríteni, ugv, hogy 
ha például az aláirás november 
23 án történik, ez az aláírónak 100 
koronánként 38 fillér megtakarí-
tást jelent, vagyis a tényleges ki-
bocsájtási évfolyam 97 korona 12 
fillér, ami 6.18 százalékos kamato-
zásnak telel meg. Az aláirt kötvé-
nyek árának kifizetésére azonban 
100 koronát meghaladó jegyzések-
nél kedvezményes fizetési módozat 
lesz igénybevehető olyképen, hogy 
az aláiráskor csak az aláirt névér-
tek 10 százaléka lesz biztosilék-
képen leleendő, még pedig vagy 
készpénzben, vagy megfelelő érték-
papírokban s a jegyzeti összeg ezt 
követőleg lesz befizetendő olykéyen, 
hogy 40 százaléka az aláírási fel-
hívás közzétételétől számitolt egy 
hónap alatt, a további 60 százalék 
pedig a két egyenlő részletben egy 
további hónapon belül lesz befize-
tendő. A biztosíték az utolsó rész-
let befizetése alkalmával lesz el 
számolva, illetőleg visszaadva. Ez a 
kedvezményes fizetési módozat min-
den 100 korona névértéknél 50 
fillér kamat megtakarítást jelent-
vén, az ily módon befizetett köt-
vények aláírási ára minden 100 
korona névértéknél 98 korona lesz. 

Az aláírási áron kívül az alá-
író terhére sem folvókamat, sem 
jutalék nem számiiható le. Az alá-
író, aki az általa jegyzett kötvé-
nyeket zárolja s a zárolást 5 éven 
át fel nem oldhatja, a kötvényen 
alapuló követelését legkésőbb 1919 
évi november hő elsején ettől a 
naptól számított egy évre, névér-
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tékben leendő visszafizetésre fel-
niondhatja, viszont a pénzügymi-
niszter fenntartja magának a jogot 
hogy havi elmondás mellett a köl-
csönt egészben vagy részben név-
értékben visszafizethesse. A fel-
mondás azonban 1920 évi novem-
ber hó elsejét megelőző időre nem 
fog esközöltetni. A kölcsönre tör-
ténő befizetésekre a felmondási idő 
betartásával átutalás uíján igénybe-
vehető az 1914* évi augusztus' hó 
elseje előtt betéti könyvekre vagy 
folyószámlákra elhelyezett egyéb-
ként moratórium alá eső betétetek 
is s azok akik a befizetésre ily be-
tétjeiket kivánják igénybe venni, 
betétjük teljes összege erejéig az 
illető intézet közvetítésével jegyez-
hetnek s ezek az intézetek, ameny-
nyiben hivatalos aláírási helyek, a 
betétekből teljesítendő befizetése-
ket a hivatalos aláírási helyek vala-
melyikével fogják elszámolni. A ki 
bocsájtandó kötvényekre és pedig 
ugy a szabad mint a zárolt dara-
bokra az Oszlrák Magyar Bank és 
a Hadikölcsön pénztár a minden-
kori hivatalos váltóleszámitolási 
kamatláb mellett, amelyik jelelen-
leg 5 és fél százalék, fognak köl-
csönöket nyújtani, llv kedvezmé-
nyes kamatiábat legalább egy esz-
tendeig fognak alkalmazni. Ugyan-
csak kedvezményes, vagyis a sza-
cályszerünél fél szászalékkal ala-
csonyabb kamatláb mellett, tehát 
jelenleg az állampapírok legnagyobb 
részére öt és fél, más megtelelő 
értékpapírokra hat százalék kamat 
mellett fognak előleget nyújtani 
ezek az intézetek. 

Amennyiben a felveendő ösz-
szeg az uj k«bocsajtás jegyzésére 
szolgál, az uj járadékkölcsön köt-
vényeit ugy az Osztrák-Magyar 
Bank főintézete és fiókintézetei, 
mint a szelvények beváltásával 
megbízott fővárosi pénzintézetek, 
az 1915. év végéig költségmentesen 
megőrizni annak elérése végett. 
Hogy ennek a kizárólag hadicélokra 
szolgáló kibocsájtásnak jegyzése a 
kisebb embereknek is lehetővé té-
tessék, a legkisebb kötvény névér-
téke 50 koronában fog megállapit-
tatni. 

A kölcsön előnyös feltételei, a 
pénzpiac kedvező helyzele s annak 
elismerése, hogy kölcsön jegyzésé-
ben valamivel nagyobb részvéttel 
aláírók magánérdekei mellett köz-
érdeket is nagy mértékben szol-
gálja, biztosítékai annak, hogy a 
kizárólag belföldi kölcsön jegyzé-
sének eredményeiben az ország 
közgazdasági ereje impozánsan fog 
megnyilvánulni. 

H a s z n á l j u n k 
hadisegély postabélyeget. 

A sebesült kórház üzenetei 
Kórházunk még működése kez-

detén nemesen érző emberek ado-
mányából két zászlóval tünlettetctt 
ki. Ez e két zászló ékesen díszíti a 
Szentesi Vörös Kereszt Kórház hom-

lokát. Az egyik a nemzeti tricolor, 
a másik fehér mezőben nagv vö-
rös kereszt. Mit jelent ez a két 
zászló együtt, jobbról a nemzeti 
színű, balról a vörös kereszt zászló? 
Azt jelenti, hogy abban az épület-
ben, amelyet ez a két jelvény éke-
sít, a nemzeti ügy, a hazaszeretet 
a nemes emberbaráti érzéssel ösz-
szeforrva munkálkodik a magyar 
nemzeti állam fentartásáért. Erős 
meggyőződésűnk, hogy a létért 
folyó ezen óriási küzdelemben csak 
a hazaszeretet és az emberbaráti 
érzés együttműködése fogja a si-
kert számunkra biztosítani, ha le 
tudjuk vetkőzni az emberi kicsi-
nyeskedést, emberi gyarlóságunkat, 
s mindnyájan egyesülni, közösen 
együtt munkálkodni tudunk, a mind-
nyájunk közös szent ügve érdeké-
ben. Olyan erősek leszünk, hogy 
igaz ügyünket el nem veszíthetjük. 
Akik nem küzdhetnek a harcme-
zőn fegyverrel, azoknak az értük 
harcolók segítségével kell kivenni 
részüket á hősi küzdelemből. Mert 
hogy küzdhessen értünk hősiesen 
az, ki nincs meggyőződve arról, 
hogyha a vívott harcban megse-
besül. vagy ha a fáradalmaktól ki-
merül, szeretetteljes ápolásban ré-
szesül azok részéről, akikért vérét, 
hullatja, akikért küzd. Az itthon-
maradottaknak kötelessége tehát 
azokért dolgozni, akik érettük küz-
denek. Szolgáljon megnyugtatásul, 
nemes áldozatkészségül mindazok-
nak, kiknek hozzátartozójuk a harc 
mezőn küzd és fárad, mert az övéit 
époly szeretettel látják el mások a 
messze idegenben, mint mi azokat, 
akikát a sorsuk hozzánk juttatott, 
Adakozzunk azért vitéz hőseink 
számára. 

A szentesi Vörös Kereszt Kór-
házban 184 sebesült és beteg ka-
tona ápolta lik, akiknek gondos el-
látása nagy kiadást jelent, felker-
jük városunk közönségét, amely 
eddig is o\y szép tanújelét és bi-
zonyságát adta a velünk együtt 
érzésének, hogy adományait a jö-
vőben is juttassa el hozzánk. Szük-
ség van mindenféle élelmiszerre, 
különösen szükség van tejre. 

A héten nagyobb adományok 
érkeztek betegeink részére: Ibolya 
Imréné 90 drb. pogácsa, Ibolya 
Margit 400 drb. pogácsa, Cserna 
János egy borjú és 2 drb. birka, 
Dezső Bálint mészáros 2 juh, Ba-
logh M. Ferenc 2 juh. Fogadják a 
nemesszivűadakozók a nemes cél elő-
mozdításáért hálás köszönetünket. 

A szentesi Vörös Kereszt Kór-
ház irodája a polg. leányiskolában, 
földszint, a főbejárattól jobbra van. 
itt adatik meg mindenféle értesítés, 
az irodába adandó be mindenféle 
adomány. Hivatalos órák napon-
ként d. e. 9-12 ig, d u. 3-5-ig. 

Kérjük a jószivü adakozókai, 
hogy nyers káposztát és káposztás 
hordót használatra ajándékozni 
szíveskedjenek. Nagy mennyiségű 
káposztát teszünk el télire. 

Törülközőket és jó hosszú-
ságú, meleg harisnyákat is kérünk. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ízletes 

HÁZI K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f*hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
¿Npró 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 . 

HÍREK 
Szentes, 1914. november hó 7. 

— Főispán látogatása vármegyei kózkórházban 
I)r. Cicatricis Lajos főispán ur szeretet-
teljes érdeklődésének a bizonyítéka, hogy 
a vármegyei közkórliázhan elhelyezett 
sebesült katonákat is többször meglá-
togatja, azok gyógykezelése, élelmezése, 
ápolása és tisztaság felől közvetlenül 
győződik meg. Legutóbbi ittléte alkal-
mával Kovács Károly csendőr százados 
ur kíséretében a kórtermekben lévő 
összes katonákat meglátogatta, velők le-
ereszkedő szívességgel beszélt és hely-
zetük! ől melegen érdeklődött. Főispán 
ur C) méltósága a hallottak és látottak 
felett a legteljesebb élismerését fejezte 
ki. Ugyancsak egyidőben jött tudomá-
sunkra a szegedi tartalékkórház főtörzs-
orvosanak és a csabai kórtláz parancs-
nokságának azon nyilatkozata, hogy a 
vármegyei közkórházból távozó katonák 
ugy egészségi — valamint conditió te-
kintetében kifogástalanul adatnak át 
Egyébként is erről a szentesi midkét 
kórházhoz érkező katonák által irt le-
velező lapok is tanúskodnak, a melyek-
ben a jó ápolást és ellátást köszönik. 

k református körben a mai napon 
megkezdődnek a szokásos felolvasások. 
Ez alkalommal megnyitó beszédet mond 
Futó Zoltán esperes-lelkész, felolvas 
Papp Lajos igazgató tanító. A felolvasás 
kezdete d. u. 4 órakor. 

— A néptelki lök bematatásl szemlé je . Az 
1878-18W) évben született népfelkelőkö-
telesek bemutató szemléje folyó hó 16-án, 
17 én, 18-án és 19-én fog véghemenni 
Békéscsabán, ahova a népfelkelőkötelesek 
két részben, Gyulavári Géza katonaügy-
vezetővel együtt fognak elutazni. Az ér-
dekeltek Ügyeimét felhívjuk a lapunk mai 
számában megjelent hirdetményre, mely-
ben mindenféle tudnivaló benfoglaltatik. 
Mindenkinek érdeke annak figyelmes 
átolvasása, mort a rendelkezések meg-
szegése. főképen pedig a szemléről való 
elmaradása katonailag szigorúan bün-
tettetik. Mint a hirdetményből kitűnik, 
a nénfelkelőkölelesek két részben utaz-
nak ne a sorozásra s mivel ez különö-
sen fontos, azt e helyen a következők-
ben ismételjük : Folyó hó 15 én, vasárnap 
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délután 6 órakor beutaznak Csabára az 
1890, 1889, 1888, 1887, 1S86, 1885, 1S84, 
évfolyambeli, 10-án, hétfőn pedig az 1883, 
1882, 1881, 1880, 1879 és 1878. évfolyam-
béli népfelkelőkötelesek ugyancsak dél-
után 6 órakor. Továbbá hétfőn utaznak 
be azok az 189J, 189:1 és 1894évfolyambeIi 
népfelkelőkötelesek is, akik az október 
3 án Urtott szemléről elmaradtak. — A 
vonatindulás előtt egy órával a pálya-
udvaron mindenki jelenjen meg. 

A téli háború borzalmai ellen 
katonáinknak prémre van szük-
ségük. Akinek van, küldje e cím-
re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-
pest, Váczi-utca 38. szám Posta 
ingyen szállítja. 

— Fogházra ítélték Láncz i t . Pénteken dél-
előtt tárgyalta a szegedi kir. törvényszék 
*zakbirósaga Hevessy Kálmán elnökle-
tével Lánczi Simon Pál szentesi ügyvéd 
rágalmazási pőrét. A mull év szeptem-
ber 5 én, amikor Nagy György dr-t a 
szegedi csküdbiróság felmentette, nyílt 
levél jelent meg egyik vásárhelyi újság-
ban, amelyben egy névleien nyilatkozó 
támadást intézett Varga Imre kereskedő 
ellen, aki esküdt volt Nagy György 
ügyében. Azzal vádolta meg az esküd-
tet a levélíró, hogy izgatta a többi es-
küdteket Nagy György ellen és eszi po-
litikai okból tette. 

»Az ilyen fekete császármadarat — 
irta — ki kell irtani. . .t 

Kiderült, hogy a nyilatkozó Lánczi 
Simon volt vásárhelyi ügyvéd. Varga 
feljetentette Lánczit, akit most a bíró-
ság egy hónapi fogházra és külön 200 
korona pénzbirságra ítéli. 

— Conan Doyle — miér tünk . Conan Doyle 
eddig is nagyon népszerű volt nálunk 
világhírű protektora, Sherlock Holmes 
révén. Megérdemli, hogy ezután is az 
maradjon: a humanizmusa révén. A 
»Kreuzzeitung« londoni jelentése szerint 
Conan Doyle segítő akciói indított meg 
az Angliában élő vagyontalan németek, 
osztrákok és magyarok javára. A lapok 
jelentése szerint ennek a mozgalomnak 
nagy pénzügyi eredménye van. Nagyon 
jól esik ezt följegyezni akkor, amikor a 
szelíd Maeterlincktől bucsut kell \en-
nünk az emberszeretet nevében. 

— A sebesü l t j egygyű rű je . Özvegy Kibling 
Nándorné, rz Aranyat-vasért mozgalom 
szegedi vezetője a napokban a következő 
levelezőlapot kapta: Hajlandó vagyok 
jegygyűrűmet vasgyűrűvel felcserélni, ha 
azt val.iki lom fűrésszel a helybeli kö/.-
kórhaz 22-es számú kórteremben ujjam-
ról leveszi. Hazafias üdvözlettel: Z a l a 
Gyula. Kibling Nándorné fölkereste a 
kórházban fekvő sebesült katonái, aki-
nek az ujját srapnell érte és azért nem 
lehet róla levenni a jegygyűrűt. De lomb-
fűrészre nem volt szükség: Kibling Nán-
dorné megajándékozta a sebesült hőst 
egy vasgyurűvel. 

— Adományok a Múzeumnak. A csongrád 
vármegye muzeumáhan létesítendő hadi 
gyűjtemény számára ujabban több ér-
dekes tárgyat adlak, részben a szentesi 
fiúk, részben az itteni kórházban fekvő 
sebesültek mely tárgyakat Gsanány (iá-
bor a muzeum igazgatója, hogy köny-
nyebben lathaló legyen ideiglenesen Hen-
nlng János drogériájának kirakatában 
állított ki ahol azoknak igen sok szem-
lélője akad. Ujabban a következők gya-
rapították a gyűjteményt . Mecs Balogh 
Lajos gyógyszerész egy szerb puska, 
Tóth János (Szegvár) egy szerb srapnell, 
Mólda János 1 orosz, srapnell, hüvellyel, 
Simon Ferenc 1 szerb tábori kulacs és 
1 szerb törülköző, Tóth József I orosz 
bicskát, Sreyma Bohumér 1 szerb bics-
kát, Sziojanovies N. asztalos mesl< r 1 
szerb látképes levélnehezék. Lévai La-
jos 1 orosz tornUter, 1 orosz tábori 
kulacs csészével, Tóth János 1 orosz 
altiszti sapka rózsa, Vígilia Marsadró 1 

orosz köpenyt, Gulicska József 1 orosz 
sapkát, Csóka Béla 1 több ütközetben 
részt vett zászlót, Sima Andor 1 több 
ütközetben részt vett zászlót, s orosz 
köpeny parolit és váll szalagot Györgyi 
János orosz köpeny parolit és \.*il sza-
lagot, és Álra Imre egy orosz puskát 
szuronnyal, egy kozák bekecst és töl-
ténytáskát. 

— Nem ad jak ki a Nobel d i ja t A viiághá-
boru meglehetősen kinos promléma elé 
állította Nobel-dijakat odaítélő bizottsá-
got. Kármennyire szem előtt is tartsák 
az osztatlan igazságot semmiUéppensem 
kerülhetik ki a párloskodás vádját, mely 
a dijtól elesett államok részéről érné 
őket. A Nobel-díj kiadása most semmi-
képpen nem lenne tudományos ügy, 
kanéin csakis politikai szempontból bí-
rálnak a bizottság ítéletet. Egy ma éjjel 
érkezett stockholmi jelentés szerint a 
bizottság is ilyen kényesen látja a dol-
gát s ezért szigorú semlegességet logadva 
elhatározta, hogy ebben az évben nem 
adja ki a dijat. 

Vajda B. 

Kiadja : 
Utóda Könyvnyomdája. 

9685—911 szám. 

F e l l i i i á ^ 
Az állam és a város háztartásának 

zavaratlan menete érdekében felhívom 
Szentes város adózó, polgáiait, hogy hát-
ralékos adótartozásaikat most \már ha-
ladéktalanul befizessék. 

A mai nehéz időkben, mikor az 
államkincstár anyira igénybe van véve, 
hogv csupán a Szentesről bevonult ka-
tonák hátramaradottjainak napi 2000 
korona segélyt osztott szét az adó 
fizetés valóban hazafiúi kötelesség. 

Teljes bizalommal fordulunk tehát 
Szentes város közönségéhez, teljesítse 
kötelességét, hiszen tudjuk azt, hogy 
első sorban pénz kell, s hogy annak 
kimenetelétől hazánk jövendője fű« <\ 
de meg ez a legkevesebb amit joggal 
elvárhat tőlünk az állam, hogy a had-
bavonnlt gyermekeiket citálhassuk. 

Szentes, 191 1 október hó 31. 

Dr. MÁTÉKÉY FERENC polgármester 

Kiadó lakás. 
I. ker. Tóth József-utca 53 szám 

két lakás 3 - 3 szobával mellén helyisé-
gekkel, ártézikut és villany vezetékkel 
esetleg nagy kerttel azonnal kiadó. — 
Értekezhetni I ker Farkas Mihály-útca 
2. szám alatt Varga Beniáminnéval. 

Kiadó föld 
Özv. S e h e s i Jánosné Kistőkei állomás 
melleit levő l(i hold tanyaföldje a rajta 
levő épületekkel és a hozzátartozó egy 
holdas szőlős és gyümölcsös kerttel együtt 
haszonbérbe kiadó, az egy hold kert az 
épületekkel együtt külön is kiadó 
Értekezni lehet Bimbó Józseffel a kistőkei 
318. számú tanyáján, vagy a »Szentesi 

Lap« kiadóhivatalában. 

Igen jó, kévés rőzse nagyobb 
mennyiségben kapható, cím a 
„Szentesi Lap" kiadóim atalában 

Egy 5 -(> lóerős favágó motor megvételre 
kerestetik, cím e lap kiadóhivatalában. 

' W' t TÉT Tfef'flT' tíí ' x. ' "Él ' U ''Ü "litf' ' 'ti' 
* I 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
1 H) -k. ü. 1914 sx. 

Népfelkelők bemutató szemléje. 

Hirdetmény. 
Az 1878 — 1890. évben született és 

Szentesen f. évi október hó 22 napjától 
kezdődőleg összeirt népfelkelőkötelesek, 
valamint az 1894, 1893 ¿s 1892 évben 
született és október 3-án tartott szem-
léről elmaradt népfelkeiökötelesek be-
mutató szemléje 

a fölró évi november hó 1 6 , 1 7 , 1 8 és 19 napjain 
fog megtartatni Békéscsabán a község-
házánál naponként reggel 8 órakor kez-
dődőleg. 

A szemlére a fenti 13 évfolyambeli 
népfclkelőköteleseket Gyulavári Géza 
katonaügyvezető fogja felvezetni a kö-
vetkező sorrendben: 

az 1 8 9 0 , 1 8 8 9 , 1 8 8 8 , 1 8 8 7 . 1 8 8 6 . 1 8 8 5 és 1 8 8 4 
énben született népfelkelőköteiesek 

november 15 én, azaz vasárnap délután 6 órakor 
fognak szállításukra rendelt vonattal 
indulni, 

az 1 8 8 3 , 1 8 8 2 , 1 8 8 1 , 1 8 8 0 , 1 8 7 9 , 1 8 7 8 , évben 
született népfelkelőkötelesek az az 1894, 
1893 , 1892 . évben született és az októberi 
szemléről elmaradt népfelkelők 

november ho 16-án, azaz hétfőn délután 6 érakor 
fognak a szállításukra rendelt vonattal 
indulni 

Mindkét indulási napon az említett 
évfolyambeli néplelkelők már fé l 6 Órára 
a vasútná l pontosan je len jenek meg . 

Minden népfelkelőköteles tartozik a 
szemlén megjelenni az alább felsorollak 
kivételével: 

1., az utolsó sorozás (vagy felülvizs-
gálat) alkalmával törlendőnek talált nép-
felkelőkötelesek. Ezek már korábban 
vörös s/.inű igazolvánnyal voltak ellátva ; 

2., azok, akik az ulolsó sorozásuk 
óta nyilvánvalóan alkalmatlanná váltak 
és a következő fogyatkozások valamelyi-
ke ben szenvednek: egyik láb, vagy kéz-
hiánya, mindkét szem vaksága, siket-
némaság, hülyeség, bíróilag kimondott 
leholyodottság, őrültség, vagy gyengeel-
méjűség, 

azok, akik eskorhan (nyavalya-
törés) szenvednek, 

4., azon egyének, kik népfelkelési 
kötelezettségük ideje alatt felülvizsgálat 
utján fegyverképtelennek mondatnak ki, 

5., a fenleinlitett 13 évfolyam bár-
melyikébe t. rtozó orvosok, és végül 

6., akik már az összeírásba való 
felvélel kötelezettsége alól is a koráb-
ban kibocsátott hirdetményem értelmé-
ben fel voltak mentve. 

Mindezek esak akkor, ha jelentke-
zésük alkalmával kii Jön is lettek a ka-
tonai)gy vezető által szóbelileg figyelmez-
tetve, a nó/j fölkelői szemlén való meg-
jelenés kötelezettsége alóli felmentésükre. 

Amelyik népfelkelőnek igazolváuyi 
könyve van, vagy bármiféle katonai ok-
mány.», azt a szemlére hozza magával. 

A népfelkelőkötelesek Békéscsa-
bára és vissza ingyen utaznak. 

Az orvosi vizsgálaton minden nép-
felkelésre kötelezett tisztán jelenjék meg. 

A Békéscsabán való tartózkodás 
ideje alalt mindenki maga köteles gon-
doskodni ellátásáról, ugyanazért megfe-
lelő mennyiségű élelmiszert mindenki 
vigyen magával. Szeszes italok vitele tilos. 

A vizsgálat sorrendjét a sorozási 
napokon reggel fél 8 órakoi fogja Gyula-
vari Géza katonaügyvezető a vizsgálat 
színhelyén Unitul adni. 

Elvárom minden népfelkelőköteles-
től, hogy ugy az utazásnál, mint a Békés-
csabán való tartózkodniuk ideje alatt 
kifogástalanul viselkednek s a kiadott 
rendelkezésnek pontosan eleget tesznek. 

Kelt Szentesen, 1914 évi november 
hó 7 napján. 

Bilfjiji Aliiul 
polgárnieslerhely teles 




