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Előfizetési árak : 

Hel/bcn: egész évre i K 
veiére2 Fi negyedévre 1 K 

Vidéken: egész évre fi K 
félévre ÍK negyedévre 1 f.O 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér szám 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

• D A magyar ladikttlcson. 
A császár elismerése. 

300 szerb fogoly. 
A hadikölcsönjáradékok jegy-

zésének hétfőn voll az első hiva-

talos napja. Az országos eredményt 

még nem ismerhetjük, de már tud-

juk azt, hogy a jegyzés megkezdése 

előtt több mint kétszázmilló az, 

ami jegyzésre be van jelentve. Ez 

a szükségletnek csak egy töredéke. 

Bizonyos, hogy mindennap a leg-

nagyobb versengés lesz az aláiró 

helyeken, mert hiszen az embereket 

nemcsak a hazaszeretet, nemcsak a 

kötelességérzet serkenti, hanem fő-

leg és leginkább a járad kpapirok 

előnyei, hasznossága és biztossága 

izgatják. 

Aki magától meg nem érti, 

hogy a 6 százalékos járadékpapírok 

beszerzése hasznos üzlet, annak ezt 

hiába akarnánk megmagyarázni. 

Akinek pénze van és most azt 

elrejti, ostoba és nem érdemes arra, 

hogy normális embernek tekintsük. 

Egyáltalában lehetetlenné válik 

az is, hogy a tekintélyes, gazdag 

emberek, bizonyos ismert pózba 

vághassák magukat és mint egyéb-

kor szokásos, így szólhassanak • 

nagy áldozatokat hoztunk a hazá-

ért, mert vettünk 6 százalékos já-

radékkötvényt bizonyos mennyi-

ségű ezer koronákért. Ma ez nem 

beszéd, — mert nem áldozatot kér 

a haza, hanem egyszerű, közön-

séges kölcsönt kér és ad érte 0 

százalékos kamatot, — aki ezt a 

kölcsönt megtagadja, arról gondo-

lunk valamit, de nem mondjuk ki, 

hogy mit gondolunk; aki pedig ezt 

a kölcsönt nem tagadja meg, az 

örüljön annak, hogy a pénzét gaz-

dag gyümölcsöztet és melletl, a leg-

hitelképesebb adósnál, az 

elhelyezhetetlc. 

amnál 

A hadi járadékkölcsön-kötvé-

nyek vásárlása nem áldozatkészség. 

Mindenki annyit vesz át ezekből a 

kölcsönökből, amennyit akar; de 

ha valaki nem veszi át azt a meny-

nyiséget, amelyet vagyoni képessé-

geihez mérten átvenni köteles volna, 

az a saját kárára és még ezenfelül 

mindnyájunk rovására és hátrá-

nyára szűkkeblű és a szó teljes 

értelmében fukar. 

Senkitől sem vár az állam ga-

valléroskodást. Senkitől sem köve-

teli, hogy vagyoni erejét megha-

ladó összegekkel szerepeljen a jegy-

zések listáján. Mindenkinek csak az 

a kötelessége és az az érdeke, hogy 

annyit jegyezzen, amennyi az ő va-

gyoni erejének megfelel. 

Ez a közérdek. Ha pedig azt 

tudom, hogy valamelyik polgártár-

samnak milliónyi fölöslege van és 

a/.t látom, hogy ez a polgártársam 

minket azzal akar vakítani, hogy 

30.000 koronát, tehát egy egész 

polgári vagyonnak megfelelő ösz-

szeget jegyzett, akkor nyiltan meg 

merem mondani, hogy ez a polgár-

társam megsértette a közérdeket; 

mert az államnak hadikölcsönre 

van szüksége és ez a polgártársam 

ezt a hadikölcsönt nem adta meg 

olyan mérlékb.n, mint amilyen 

mértékben a/.t megadni saját érde-

kében lett volna kötelessége. Ez a 

polgártársam ezzel azt bizonyította, 

hogy ő arra vár, hogy helyette 

mások teljesítsenek kötelességeket. 

Ez bizonyára megszégyenítő lesi-

puskás eljárása az olyan embernek, 

aki ga/.dag. A/.t bizonyítja továbbá, 

hogy nem képes fölismerni a köl-

csön elónveit és a kölcsön rendel-

tetésének nagy jelentőségét, fontos-

ságát. 

Akinek pénze, vagyona van, az 

nem épen csak azzal az eshetőség-

gel vet számot, hogy győzni fogunk 

a háborúban és mienk lesz a dia-

dal és annak közgazdasági előnye; 

hanem arra is, hogy mi lesz akkor 

ha mégis csak legyőznek bennünket? 

Ez a kérdés természetesen nem 
a politikai következményeket ke-
resi, hanem a járadékkölcsön-köt-
vények értékének maradandóságát, 
vagy ingadozásait. 

Hát erre vonatkozólag a köz-

gazdasági élet nem tájékozatlan. Ha 

| győzünk, akkor a háború minden 

kárát megfizeti ajlegyőzött ellenség. 

Ha nem győzünk, akkor mi fizet-

jük a háború költségeinek reánk 

eső részét. Miből fizetjük meg? Hadi 

adóból. 

A hadi adó a legyőzött fél ke-

serves terhe lesz; de ennek az adó-

nak fedezni kell a kibocsájtott ha-

dikölcsönjáradék kamatterheit is, 

járadék tehát még a legvégső eset-

ben is a legjobban garantált köl-

csön. 

A hadi járadék kölcsön l most 

azért kell jegyeznünk, hogy győz-

hessünk és hogy hadi adót fizet-

nünk ne kelljen. Aki ebben a jegy-

zésben vagyoni erejéhez mérten 

részt nem vesz, aki a kötelességek 

teljesítése elöl elzárkózik, elbújik, 

az a közérdekel károsítja. 

A téli háború borzalmai ellen 
katonáinknak prémre van szük-
ségük. Akinek van, küldje e cim-
re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-
pest, Váczi-utca 38. szám Posta 
ingyen szállítja. 
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Városi közgyűlés. 
Szentes város 100 0 0 0 ko. 
rona hadikölcsönt iegyzett. 

Szentes város képviselőtestülete 
szerdán délelőtt tartotta e havi ren-
des közgyűlését, melynek legfőbb 
tárgya a hadikölcsön jegyzése volt-

Nem sokkal 9 óra után nyi-
totta meg dr. Mátéffy Ferencz pol-
gármester a közgyűlést, melyen a 
képviselőtestületi tagok meglehe-
tősen szép számmal jöttek össze a 
nagy fontosságára való tekintettel. 
A napirerd előtt a polgármester 
rendkivül meleg szavakkal paren-
dálta el a képviselőtestület egyik 
legfiatalabb tagját, Szabó Béla fő-
gimnáziumi tanárt, aki hazafiúi kö-
telessége teljesítése közben az északi 
harctéren hősi halált halt. Emlékét 
a közgyűlés a polármester indít-
ványára jegyzőkönyvben örökíti 
meg s özvegyéhez részvétiratot in-
téz. 

Ezután Székely József városi 
képviselő interpellált, azt kérdez-
vén meg a polgármestertől, hogy 
miért nem történt intézkedés az-
iránt, hogy a népfelkelésre kötele-
lezettek szemléje Szentesen tartas-
sék meg. Az interpellációra Bugyi 
Antal polgármesterhelyettes vála-
szolt, aki kijelentette, hogy a ka-
tonai hatóságok intézkedései ellen 
óvással élni nem lehet, de ugy sem 
időszerű a mostani viszonyok mel-
lett a katonaság intézkedéseit kri-
tizálni. Székely József kijelentette, 
hogy ő csak információt kért, mire 
a választ a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul vette. 

A közgyűlés elhatározta, hogy 
a Körös folyón közlekedő komp 
vámdijának szabályozása tárgyában 
a kereskedelemügyi miniszterhez 
felir. 

A hadikölcsön jegyzése tárgyá-
ban készített tanácsi javaslatot dr. 
Kanász Nagy Lajos jog és pénz-
ügyi tanácsnok ismertette. A ta-
nács javaslata alapján, mely minden 
tekintetben számolt egyrészt a vá-

3 császár elismerése. 
A Berliner Tageblatt Hinden-

burg tábornagy következő hadse-
regparancsát jelenti Thornbol: Vil-
mos császár Őfelsége tegnap távi-
rati jelentésemre következőképen 
válaszolt: Az ön által vezetett had-
műveleteknek tegnap és ma elért 
sokat igérő eredményeiért nagy 
örömmel küldöm Önnek császári 
köszönetemet. Az ön vezérkarának 
főnökéről és több segítő társáról 
is a legnagyobb elismeréssel emlé-
kezem meg. Derék csapatainak, mely 
önt soha nem hagyják cserben, 

adják át szintén üdvözletemet és 
köszönetemet menetelésben és harc-
ban egyaránt felülmúlhatatlan tel-
jesítményeikért. Legjobb kivána-
taim kísérik Önöket legközelebb el-
következendő napokban is. Vilmos. 

Hindenburg tábornagy hadse-
regparancsa a császár táviratához 
s következő megjegyzést fűzi: E 
legfelsőbb elismerés buzdítson min-
ket jövőben is kötelességünk telje-
sítésére. Hindenburg, a keleti had-
sereg főparancsnoka. (Miniszteri saj-
tóosztály.) 

i \ é i u e ( v e z é r k a r j e l e i a í f s e . 
Berlin, nov. 17. A nagy német főhadiszállás jelentése: Nyugati hadszin-
téren tegnapi napon is általában nyugalom volt. Verduntól délre és Ci-
regtől északkeletre Iranciák sikertelenül támadlak. Keleti hadszíntéren 
hadműveletek most továbbra is kedvezően folynak. 

Nagy főhadiszállás jelenti: Kulovi Alkabdával fogságba került oro-
szok között van Korit, varsói kormányzó egész vezérkarával. (M. e. s) 

V 
Budapest, nov. 18 Hivatalos jelentés a déli harctérről: Déli had-

szintéren csapataink tegnap Kolubráig nyomultak előre és azon részben 
már át is keltek, bár az ellenség az összes hidakat lerombolta. Valpe-
roban, ahová már egy magasabb parancsnokság is megérkezett, nyu-
galmat és rendet gyorsan helyreállították. Város szerhcsapaloktól sokat 
szenvedett, egv kisebb lovassági különítmény tegn..p háromszáz szerbet 
ejtett foglyuk (M e. s.) 

ros anyagi helyzetével, másrészt 

azzal a hazafiúi kötelességgel, mely 

a hadikölcsön jegyzésére u^y az 

egyes ket, mint a városokat sorom-

póba szólítja, a közgyűlés elhatá-

rozta, hogy lOO.OOo (egyszázezer) 

korona névértékű szabad, léhát 

nem zárolt kötvényt jegyez. A köt-

vényeket a következő alapok ter-

hére jegyzik: a város rendelkezé-

sére álló összegekből Szentes vá-

ros mint jogi személy részére53000 

koronát, a gyámpénztári tartalék-

alap részére 12000 koronát, a Bart-

ha féle földalap részére 16000 ko-

ronái, a liszti nyugdíj alap részére 

11000 koronát. Az előadó javasla-

vaslatát általános helyesléssel és 

éljenzéssel fogadták, majd pedig 

Török Imre és Varga József felszó-

lalása és a polgármesterhelyettes 

felvilágosító szavai után a közgyű-

lés névszerinti szavazással egy szó 

ellenében valamennyi szavazattal 

elhatározta, hogy 100000 korona 

névértékű hadikölcsönt jegyez. 

Nem mel csupán id. Htizs Mol-

nár Ferencz szavazott, de feltéte-

fí katonaügyveze őség fóihivja azokat a népfelkelőket, akik hu-
szárok voltak és 37 evnéi nem idősebbek, hogy azonnal, 
még a mai nap folyamán jelentkezzenek a főjegyzői hi-
vatalban. :—: 
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lezzük, hogy csak azért, mert nem 

értette meg a leitett kérdést, vagy 

pedig — bár kissé különös — a 

hadikölcsön lényegével nincs tisz-

tában. A vájjon bekövetkezendő 

nagy győzelem majd megtanítja rá. 

A közgyűlés ezulán a követ-

kező leírásokat, mint behajthatat-

lan követeléseket határozta el: 

Vasúti tartalékalap terhén vezetett 

előlegek 471 korona 60 üli., Neus-

tadtból hazahozatott munkások úti-

költsége 398 korona 38 fill., Nagy-

vendéglőpités terhén vezetett ösz-

szeg 985 korona 74 fill., Sarkadi N. 

Mihály terhén vezetett pereiőleg 20 

korona 70 fill. és Knuth Károly 

terhén vezetett perköltség 3636 ko-

rona 16 fillér. 

Néhány illetőségi ügy tudomá-

sul vétele után a közgyűlés dél-

előtt háromnegyed 10 órakor véget 

ért 

H a s z n á l j u n k 

hadisegély postabélyeget. 

fi vörös K r̂̂ szt 
Kórház üzenetei, 

A Vörös Kereszt Egylet kór-

házi kirendeltsége ma a követke-

ző kommünikét teszi közzé: 

A kórház vezetősége örömmel 

látja, hogy a nagy közönségnek az 

a hazafias áldozatkészsége, mely 

eleinte különös erővel megnyilvá-

nult, ma sem lohadt és napról-

napra érkeznek Szentes város és a 

környék hazafiasan gondolkodó és 

érző azok az adományok, melvek 

az itt ápolásban lévő ezidőszerinl 

150 katona ellátását lehetővé teszik. 

Bár, mint már annyiszor hang-

súlyoztuk, a kis adomány éppen 

oly szükséges és hasznos mint a 

nagyobb adományok, még sem te-

hetjük, hogy azoknak a nemes 

szívű adakozóknak névsorát,a kik 

nagyobb adományaikkal sietnek a 

nemes emberbaráti és hazaíiias cél 

szolgálatába állani, példaadó oká 

ból soron kívül is ne közöljük. Az 

elmúlt hét folyamán a következő 

nagyobb adományok érkeztek be a 

kórházhoz: 

Mécs Balogh Lajos 1 vágó mar-

hál. Kanász Nagy Imre 1 birkát, dr. 

Mátéffy Pál 2 birkái, gróf. Károlyi 

lmréné 50 nvul és dámvad (minden 

héten ennyit küld az uradalom) 

Bugyi Mihályné (Magyarlcés) 110 1. 

bor, 2 zsák krumlip, özv. Bazsó 

.Iá nos né 1 kocsi fa, ö/v. Sólyom 

Sándorné l zsák liszt, 10 kor., 

borsó, tej, -szappan, Kórógyi Gábor 

1 juh, 50 kg. liszt, Balogh K. István 
30 liter zsír. 

A mindég szükséges készpénz 

és élelmiszer adományokon kívül 

szükség van a kórháznak baromfi 

eleségre és cigarettára is, de kö-

szönettel vesz mindent, ami a ház 

körül esetleg felesleges, mert a 

kórház nagy háztartásában minden-

félét felludnak használni. Az ado-

mányok továbbra is polgárileány 

iskolában levő irodában adandók át. 

Karácsony a harctéren. 
Közeledik a karácsony, a sze-

retet és a családi otthon boldog 

ünnepe. A szegény keservesen meg-

takarított filléreiből, a gazdag fe-

leslegéből egyaránt szeretetteljes 

meglepetésben részesitik azokat, 

akik szívókhoz legközelebb állanak-

Van e közöttünk, akinek ne tó-

dulna könny a szemébe, midőn ka-

tonáinkra gondol, akik ez ünnepet 

otthonuktól távol, barátságtalan vi-

déken a legnemesebb, de bizonyára 

legnehezebb kötelesség teljemtése 

közben töltik. 

A cs. és kir, hadügyminisztéri-

um, valamint a m, kir. honvédelmi 

ministérium hadsegélyző hivatalai 

elhatározták, hogy derék katoná-

inknak szerény karácsonyi aján 

dékot küldenek s e célra jelenté-

keny összeget adományoznak. 

A rendelkezésükre álló összeg 

azonban, sajnos, távolról sem ele-

gendő arra, hogy abból a harctéren 

küzdő minden egyeskatonánk méltó 

karácsonyi ajándékban részesül-

hessen. 

Ehhez mindegyikünk hozzájá-

rulása szükséges s azok a kevesen, 

akiknek senkijök nincs a harctéren 

e tekintetben bizonyára nemes ver-

senyre fognak kelni azokkal, akiknek 

tiuk, férjük, fivérük, vagy vőlegé-

nyük küzd a hazáért. 

Ezért a hadsegélyző hivatal 

(Budapest, IV. Vácsi-u. 38.) azzal a 

kérelemmel fordul hazafias és a 

harctéren küzdő katonáink érde-

kében már eddig is mi. den áldo-

zatra késznek ^utálkozott közön-

ségünkhöz, hogy az c célra szánl 
nagylelkű, pénzadományaival mi-
előbb keresse fel. (A Hadsegélyző 

Hivatalnak cimzfts pénzküldemé-

nyeket a posta vidékről portómen-

tesen lovábitja továbbítja.) A hiva-

tal azután gondoskodni fog róla, 

hogy csapataink a nekik szánt ka-

rácsonyi ajándékot fT. édes ott-

honból jövő szeretetteljes üdvöz-

letként, valamint a ledbcísóbb meg-

emlékezés és az örömteljes vi-

szontlátás reményének jele gyanánt 

szászadokként idejekorán megkapják 

HÍREK 
Szentes, 1914. november hó l 

— Halálozás, Mint részvéttel ér-

tesülünk súlyos veszteség érte Szigeti 

István téglagyáros polgártársunkat, ame-

nyiben a hitves társát szólitotta el,mel-

lőle a kérlelhetetlen halál. A család a 

következő gyászjelentést adta ki. „Alól? 

írottak ugy magunk, mint az egész ro-

konság nevében is fájdalomtól lesújtva 

tudatják, hogy a forrón szeretett hitves, 

édes anya, nagy anya, testvér és rokon 

Hajdú Nagy Juliánná férjezett Szigeti 

Istvánné életének .~)(i ik, boldog házassá-

gának 37-ik évében folyó hó 18-án éjjel 

egynegyed 1 órakor rövid szenvedés 

után történt gyászos elhunytát. A bol-

dogult földi maradványait folyó hó 19-

en délután fél 3 órakor fognak a nagy 

nyomás 88 számú gyászháztól a kö-

zépső református temetőben örök nyu-

galomra helyeztetni. Szentes, 1914 no-

vember 18. Áldás és béke kiszervedett 

tetemén. 

— Emlékeztető. Ax állami főgimnáziumi 

Segitő Egyesület f. hó 21-én, szombaton 

délután 3 órakor államkölcsön kötvények 

jegyzése ügyében a főgimnázium tanári 

szobájában rendkívüli közgyűlést tart. 

— k hazaf ias Rokkant egylet. A Magyar-

országi Munkások Rokkant és Nyugdij 

egylete 208-ik helybeli fiókpénztára szép 

példával jár elől a hazafiaséágban. Va-

sárnap tartott választmányi ülésén Var-

ga József elnök indítványára elhatároz-

ta, hogy ezen történelmi nevezetességű 

időben az egylet példaadó módon szol-

gálja a nemzet éidekét és helybeli kü-

lön segélyezési alapjából 1000 korona 

névértékű nemzeti kölcsön kötvényt fog 

jegyezni. 

~ Háborús aktuál is a Tudományos 

Mozgós/inházban. Ezen a napon tartja 

a legválogatottabb műsorát, melyből kü-

lönösen kiemelendők < A fekete ördög* 

3 felvonásos nagyhatású dráma a «Vak-

merőlovarnő» 2 felvonásos életkép és a 

»Juliska* cimfi álomkép 2 felvonásban, 

melyben Soyer Ilona kedvelt művésznő 

játsza a főszerepet. Ezt követőleg a há-

borús hirek kerülnek bemutatásra. Leg-

végül a vig kisérő műsor, E őadás kez-

dődik délután 5 s este 8 órakor zóna-

helyárak mellett. 

— A hadi kö lcsön és a Kereskedők Egylete. 
A szentesi Kereskedők Egyletének vá-

lasztmánya Fekete Albert elnöklete alatt 

¿zerda este ülést tartott, melyen, mint 

értesülünk, egyhangúlag elhatároztatott 

hogy dacára az egylet szerény pnyagi 

viszonyainak, a nagy nemzeti érdekeket 

szolgáló hadikölcsönből a rendelkezé-

sére álló tőkék felhasználásával 3(K ) K. 

jegyez. 

— Ál lomásparancs a sebesült és beteg t isztek 
r é s z é r e A cs. és kir. hadügyminisztérium 

sajtóirodája közti: Mintler katonatiszt- és 

tisztjelőit, (katonai hivatalnok és hivatal 

nokjelőltek) bármely csapathoz tartozók, 

kik sebesülten vngy betegen a harctér-
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ről vissza érkeztek, csapat vagy tartalék 

korházakban, önkéntes egészségügyi in-

tézetekben, civil kórházakban vagy ma-

gánápolásban részesülnek vagy szabad-

ságon vannak 

- Az evangél ikus egyházak a nem-
zeti kölcsönért! A Csanád-csongrádi 
evangélikus esperesség e hó 10-én 
tartotta ez évi rendes közgyűlését 
Szegeden Petroviis Soma esperes és 
Dr. Gerhauser József törvényszéki 
biró, világi elnök vezetésével. A 
közgyűlés egyik legfentosabb tár-
gya az az inditvány volt, melyet 
Dr. Mátéffy Ferenc polgármester 
közgyűlési tag tett és melynek el-
fogadásával a közgyűlés kimondot-
ta, hogy az egyházmegye vala-
mennyi gyümölcsözőkig elhelye-
z e t t takarékpénztári betétjét a nem-
zeti kölcsön jegyzésre torditja tel-
jes bizalommal és hazafiúi lelkese-
déssel. Vajha valamennyi egyház-
megye követné az evangélikusok 
szép példáját, 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGERIbflRfl 

ÁRPflbflRfl a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajas fehér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
i\pró rozsvekni, felvidkéi 
rozsk^nyér stb. tt^gteKrint 
hető és kapható a kenyé-r 
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É B E N. 

LESŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZVTÁRS. 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

házában levő katonáknak. 

Gulyás Papp Lászlóné fél liter mál-

naszörp és alma, Henning János 700 

drb. cigaretta, 100 drb. szivar és 12 ko-

rona 60 fillért, Herényi Antal (Fábián) 

2 pulyka, 4 fél klg, szalonna, 2 liter méz, 

Nagy Ferenczné 25 üveg befőtt, Sándor 

Imréné (Toldi-utca 4 ) 2f> hordó káposzta, 

özv. Zombori Pálné 10 liter tej, Herényi 

Lászlóné hét üveg befőtt, özv Gulyás 

Lászlóné 29 lengyel katonának compólt 

ozsonna, Mátéffy Fereucné úrnő 13 üveg 

befőtt, Mátéffy Miska 100 drb. cigaretta, 

Hollaky Béláné 8 üveg befőtt és egy 

Nyomatott Vajda 

liter tea rum, özv. Gulyás Papp Lászlóné 

lengyel katonáknak rózsalikőr és 6 üveg 

szódavíz, Vincze Imre 32 liter tokaji 

bort és 3 doboz cigaretta, Mátéffy Kál-

mánné 72 drb. palacsinta, Keresztes Mi-

hályné 5 liter tej, 38 tojás, Papp Amália 

110 drb. sigaretta, Mágori Antal 500 drb. 

cigaretta, Mátéffy Kálmánné katonáknak 

3 liter bort és 6 liter tejet, Mágori Antal 

500 drb. cigaretta, Keresztes Mihályné 

20 K. Nagy Imre 200 drb. cigeratta, Mol-

nár Sándor 2 pár papucs, Gujás Zsig-

mondné 4 üveg befőtt 2 kgr. tarhonya, 

0 tojás, Váci Imréné 1 liter lekvár, 4 

üveg befőtt, 6 tojás, 4 üveg paradicsom 

Gújdár Zsigmondné 4 üveg befőtt, 10 

tojás. 2 kgr. szappan, Petrovics Soma 

100 drb. cigaretta, Mátéffy Kálmánné az 

összes'katonának mandolás kalács, Vink-

ler Nusi 100 drb. cigaretta, Kelemen Er-

zsike fél vaj, Petrovics Sománé 15-ös 

szobának rátott csirke és pogácsa, Má-

téíTy Kálmánné 1 nagykas fánk, Sós 

Pálné 8 és fél kgr. szalonna, 7 kgr. hus, 

és 1 nagy kosár alma, Lakos Sán-

dorné 3 liter tej, és dió- Sztanó József 2 

liter bab, és három pár harisnya, An-

tali! Jánosné 2 liter bab, és 3 pár haris-

nya, Gyai matiJuliska 2 konyak, ciga-

retta, Balogh Ferenc 5 liter tej napon-

ta, Mátéífy Kálmánné 2 tányér palacsinta. 

Szentes város polgármesterétől 

10429-1914. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter az 

1912. évi LX1X. törvénycikk 12-ik § a 

alapján a nyilvántartó lappal ellátott 

lovaknak állítási járásaikból való eltávo-

lítását betiltotta. 

Figyelmeztetek tehát mindenkit, 

akinek lova a folyó évi november 7-től 

17-ig tartott újbóli osztályozás alkalmá-

val nyilvántartólappal látatott el, hogy 

a nyilvántartólappal ellátott lovat a vá-

ros határából eltávolítani, tehát sem más 

községbe, avagy vidéki kereskedőknek 

eladni, sem más községben lévő gaz-

daságban állandó tartásra elvinni nem 

szabad. 

Amennyiben a ló az eladás után is 

Szentes város hatarában marad az el-

adás meg van engedve, de az ép úgy 

mint a nyilvántartott lovakkal történt 

egyéb változások is (elhullás, elveszés 

stb.) a városi jogügyi tanácsnoki hivatal-

ban azonnal bejelentendő. 

Szentes, 1914 évi november 10. 

Dr. Máté ff íj Ferencz 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 

10397-1914. szám. 

hirdetmény. 
A nemzetünk becsületéért és fenmara-

dásáért vivott háború költségeinek fedezése 

céljából a magyar királyi kormány hadiköl-

csön kibocsátását határozta el, s e kölcsön 

biztosítása végett a nemzethez fordul, hogy 

a magyar nemzet saját maga teremtse elő 

a háború szent céljaira szükséges anyagi 

eszközöket. 

Kölcsönt kér az állam polgáraitól az-

zal a kötelezettséggel, hogy a kölcsön vett 

összeget 0 százalék kamattal használja. 

A kölcsön közelebbi feltételeiről a ki-

bocsátott s a lapokban is részletesen közzé 

tett ismertetésekből módjában áll minden-

kinek tájékozást szerezni. 

A feltételekből nyilvánvaló, hogy a 

kölcsönkötvények megszerzése üzletileg is 

előnyös tőkebefektetés lesz. A befektetett 

tőkééi százalékot jövedelmez, sőt mivel a 

100 koronás kötvényértjkészpénzben csak 

97;korona 50 fillért kell tényleg befizetni, 

minden 100 koronás kötvénynél 2 korona 

50 filléres 'tőke megtakarítás mutatkozik, 

amit kamatban számitva'a-kölcsön után kö-

rülbelül C.6 'százalékos ; kamat jövedelem 

számitható. 

E mellett a hadikölcsön teljesen ^biz-

tos befektetés, mert azért az állam szava-

tol. A kötvények értéke a j névértéknél^.;ki-

sebb nem lehet,,tehát devalvátiónak kitéve 

nincs, a névérték erejéig az állam feltét-

lenül szavatol, valamint szavatol azon ka-

matjövedelem kiszolgállatásáért, mely min-

den évben május hónapban a szelvények 

beváltása utján „fizettetik; ki a kir. adóhiva-

taloknál az illető kölcsönt adóknak. 

Kötelessége^ tehát i minden ( hazafinak^ 

főkép az itthonmaradottaknak, hogy ak-

csak^teheti, nélkülözhető készpénzét kölcsön 

adje a hadi kiadások fedezésére az állam-

nak és ezzel is hozzájáruljon a háború ál-

tal okozott pénzügyj terhek könnyű elvi-

seléséhez és a kivívandó dicsőséges győ-

zelemhez. 

Hogy a kölcsönkötvények jegyzésében 

a szerényebb összegekkel rendelkező pol-

gárok is részt vehessenek, 50 koronás cím-

letek is lesznek kibocsájtva. 

A kölcsönkötvények jegyzésére alá-

írási helyekíil szolgáluak az összes királyi 

állampénztárak és adóhivatalok, a m. kir. 

postataksrékpénztár és az összes királyi 

postahivatalok, az aláírási felhívásban meg-

nevezett pénzintézetek, valamint a helybeli 

takarékpénztárak. Az aláírási határidő 1911. 

évi november 16-tól nov. 23-ig tart. 

Felhivoni tehát a város hazafias kö. 

zönségét, hogy a hadikölcsön sikere érde-

kében tegyen meg minden lehetőt és nél-

külözhető pénzfölöslegét bocsássa a szent 

célra a haza rendelkezésére. 

Szentes, 1911. évi október hó 14. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Van szerencsém a n. é. közönség 

szíves tudomására hozni, miszerint az I 

ker. Nagy Fcrenc-utca 1. szám alatt levő 

SZflNICS-féle 

gözmosóda, Kristály vasaló és vegytisztitó 

intézet vezetését átvettem és azt fokozot 

törekvéssel tovább vezetni fogom és ugyan-

ezen helyiségben rendeztem be 

nőLKalap üzletemet. 
Amidőn ezcn[köriilményf bátor vagyok 

a mélyen tisztelt közönség szives tudomá-

sára hozni,'tisztelettel ¿két cm, hogy mindkét 

vállalkozásomban támogatni kegyeskedjék 

Főtörekvésem}lesz^olcsó árak mellett 

Ízléses munka által megnyerni a n. é. kö-

zönség pártfogását. 

Maradtam kiváló tisztelettel 

özv. Kocsisné 

B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szén i é i n 




