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A szerkesztésért telelös 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

előre. 
Lembergnél szünetel a küzdelem. 

Az orosz tüzérség pusztulása. 
Még áll a harc, de már olvas-

tuk a vezérkari főnökünk hivatalos 
jelentéséi az eddigi eseményekről. 
Es az a jelentés fölemeli lelkünket, 
meghatványozza bizó reménységün-
ket. Pedig van benne olyan pont is, 
amelyet jobb szeretnénk, ha nem 
volna benne. Ez a Lemberg körüli 
nagyon nehéz harcokra vonatkozik, 
amelyet az oroszok indítottak min-
den erejükkel, hogy a bekerités ve-
szedelmeiéit megszabadulhassanak 
minden erejüket Lemberg ellen in-
ditva, hogy legalább részben meg-
fordíthassák a hadiszerencsét. 

Tehát folyik a nagy küzdelem 
tovább. Északon immár sereg-ro-
mok állanak szemben hős csapa-
tainkkal, talán mire e sorok nap-
világot látnak keleten is lengeti a 
szél a magyar trikolort és a fekete-
sárga zászlót. Remélhetjük ezt ab-
ból a harctéri jelentésből, amely 
értesít róla, hogy a lembergi vona-
lon az oroszok igen nagy veszte-
séget szenvedtek és ennek követ-
keztében támadó kedvük nagyon 
megerótlenedett. 

Az a nyílt őszinteség, amellyel 
Hőffer vezérőrnagy szól a harcté-
ren történt eseményekről, legfőbb 
erőssége a vitéz hadsereg verheleí-
lenségébe vetett hitünknek. Az erős, 
a bátor, aki érzi a fölényét nem 
fél megmondani azt sem, ami kel-
lemetlen és fölemelő az a körül-
mény. hogy a lembergi rossz hírek 

mert mindannyian rossz hírek-
nek gondoltuk azokat — egv pil-
lanatra sem homályosittották el 
lelkünk élő reménységét, a győze-
delembe vetett hitet. A négyszáz 
kilométeren folyó nagy küzdelem 
ezen az egv ponlján a sokszoros 
túlerő előnyöket érhetett el, de 
ezek az előnvök önmaguktól sem 
misülnek meg, amint diadalmas 
seregeink a többi összes vonalakon 
előre törnek. 

Es nézzük ellenségeink táborait. 
A francia kormány futva fut 

Párizsból, de azt nagy bölcsen el-
hallgatja, hogy hová. Megtanulták 
az eddigi eseményekből, hogy mit 
jeleni Németország ellen hadat vi-
selni s nyilván attól tartanak, hogy 
a német csapatok az uj fővárost is 
elfoglalják. Az orosz vezérkar hadi 
jelentésben elösmeri az északi nagy 
veszteségeket s a keleti küzdelem-
ről csak annyit mer mondani, hogy 
az elkeseredetten folyik tovább. . 

Ez a helyzet. Ez megmond 
mindent. A monarkia és Németor-
szág titáni küzdelme megérleli a 
gyümölcsöket. A két szövetséges 
zászlóján az igazság fénye ragyog 

és a hősök homloka körül glóriát 
fon a győzelem, a dicsőség. Minden 
muló pillanat világtörténelmi ese-
ményt jelent s ha a német fegy-
verek porig alázták a franciákat, 
következik a teljes leszámolás az 
orosszal is. Addig az utat egyen-
getjük a jövendőhöz... 

Napok múlnak, napok jönnek: 
a nagy küzdnlem még folyik. A 
hadjáratnak nem lehet addig vége, 
míg makacs, gonosz ellenünket meg 
nem aláztuk, mig helyre nem ál» 
lott a biztos béke... Oda az ut 
pedig Franciaország és Oroszország 
romjain át vezet... Fegyevereink 
diadalmasan törnek előre, minden 
muló nap közelebb hoz a diadalhoz. 

9z északi harctérről. 
Budapest, szept. 5. A hadisajtószállásról jelentik: Kelet Galioiá-

ban ma nem volt ütközet. Lublin ostroma tovább folyik. Auffenberg 

az ellenség üldözésével teszi teljessé kivívott győzelmét. A Tisov-

cetől délkeleten húzott sáncoknak rohammal való elfoglalása döntő 

következménnyel j á r t és az ellenséget a keleti és északkeleti 

irányba való veszélyeztetett visszavonulásra kényszeritette. Az 

oroszok, hegy fedezhessék a Komárownál gyülekezett haderőik 

elvonulását, kénytelenek voltak a lehető legszivósabban védelmezni 

e helység magaslatait. A mindaddig erősen szorongatott, most pedig 

tüstént előretörő derékhadunk valamint a déli arcvonalunk Boroe-

vics vezérlete alatt álló balszárnya hadállásról-hadállásra nyomult 

előre, amivel az oroszokat idő előtt pánikszerű visszavonulásra 

kényszeritették. a visszavonulás Tisowcenél kivivott sikereink 

következtében valósággal katasztrofálissá alakult. A győzelem 

döntő és jelentőségteljes. Ez az akció a kraazniki és Ujedsiva-

sudai győzelmekben kapcsolatban azt jelenti, hogy a Bug és a 

Visztula között operáló orosz hadsereg el van vágva a keletről 

Lemberg ellen vezető hadseregtől. 
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Az orosz tüzérség egynegyed része megsemmteölt, 
Átlag számítás szerint eddig negyven orosz tüzér üteg felszerelését puszti ^iiV el 

ami körülbelül több mint három orosz nadtest tüzérsagi felszerelését jelen; . k>j-
metek eddig több mint hatszáz orosz ágyút vettek el, az orosz tüzsrségi par* tehát iMintegy 
900 ágyúval kevesbedett es minthogy használat folytán is sok ágyú elrongalódott kurüLeiüi 
ezer ágvura kell tenni az orosz tüzérség veszteséget és igy bátran elmondhatjuk, hogy az 
orosz tüzérségi felszerelés egynegyed része segsemmisült. 

A m a g y a r i p a r d i a i l a l a . 
Budapest, szept. 5. A vi lágháború egyik legnagyobb meglepetése, sőt szenzációja a 

4 2 centiméter kaliberű ágyú szereplése volt. Lüttich és Namur ezeknek a mozsaraknak a hatása 
alatt esett el a legrövidebb idő alatt. Ebben a világraszóló diadalban a magyar iparnak is 
jelentékeny része van. mert a 4 2 centiméteres mozsarak lafettáinak és lövegeinek egyrészét 
a diósgyőri vasgyárban gyártották. 

A montenegrói győzelem. 
(Miniszterelnökségi sajtóosztály.) Budapest, szept. 4. A főhadiszál-

lásról jelentik, hogy a hadsereg főparancsnoka ma a következő paran-
csot adta ki: 

A harmadik hegyidandár hőstette. Az aftováci határvidéken álló hegyi 
dandár már kevés idővel ezelőtt sneidig betörést intézett montenegrói 
területre, melyet teljes siker koronázott. Rövid tüzelés után egy kisebb 
bátor csapat aug. 30-án ujabb előretörést kísérelt meg a Biiccka előtt 
álló, számra túlerőben levő montanegrói haderők ellen. A Pongrác Henrik 
vezérőrnagy vezetése alatt álló bátor dandárnak több napi hősies tá-
madásokban sikerült nagy veszteségekkel visszaverni a montenegróiakat, 
akiktől elvettek egy nehéz üteget és az erősen szorongatott Bileca határ-
erőditményt teljesen felmentették. Becsületbeli kötelességemnek tartom, 
hogy a bátor harmadik hegyi dandárnak ezen hősiességere és áldozat-
készségére való tényét haladéktalanul közöljem az összes parancsi > 
kokkal és csapatainkkal azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen nem 
mulaszthatom el a délvidéken küzdő bajtársaink e dicső tényét lega'á 
zatosabban jelenteni Őfelségének is. Frigyes főherceg, gyalogsági tábornok. 

A i i r f e n f H ' r s ' 
liad tosákíná n y a 

Hivatalos jelentés. A Dankl- és Auffenberg-hadseregtől eddig 11.600 
hadifoglyot szállítottak el, továbbá 7000-et jeleztek. A Hucva melletti 
csatában, amennyire eddig ismeretes, 200 ágyút, nagyon sok hadianyagot, 
számos trént, négy automobilt és a 19. orosz hadtest tábori irodáit 
nagyon fontos titkos ügyiratokkal együtt, zsákmányoltunk. Az ellenség 
teljes visszavonulásban van. Hadseregünk teljes erővel üldözi. 

Höfer vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese. 

Gyözeliniink egy monte-
negrói liadlesi ellen. 

A Balkán hadszinterén a Pongrácz vezérőrnagy parancsnoksága alatt 
álló harmadik hegyi dandár, amely egyszer már eredményűvel hajtolt 
végre egy előretörést, a zord és harcias Montenegróban néli tiv nappal 
ezelőtt ujbol előnyomult a Bileca melletti határmagaslntokon álló inon 
tenegrói hadlest ellen, a számra nézve tulerős ellenséget több napi hősies 
támadással visszavetette, nehéz ágyukat is zsákmánvolt és hős cselekede 
teivel mentesítette a mont^negrőiak által szorongatott határerődilményl. 

Höfer vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese. 

KIM*ÍBBI$ ¿1 I B E A I I D F K ^ 

elfogatták' A n a g y v n / í r k a r Íclcnli< h c W K h d m A «uirc nélkül 

Kedvezi! jelek Lemberyböi . 
A Neue Freie Presse haditudó-

sítója jelenti a sajtóhadiszálllásról: 
Hir szerint az osztrák-magvar Bank 
lembergi fiókja ismét megkezdte a 
pénztár szolgálatot* A posta egv 
napig szünetelt, de a mult éjjel Leni-
bergből ismét megérkezett a posta. 
Ezek kedvező jelek, amelyekből 
arra következtetnek, hogy Ivanov 
Kievi hadtest parancsnok Lemberg 
eiótt álló seregére valahol nyomást 
gyakoroltak és az érezteti hatását. 

Német hadtestek Lemberg alatt. 
Egyik fővárosi lap közli, hogy 

a sebesültek, akik szeptember 2-án 
indultak el Lembergból a legerélye-
sebben megcáfolják a Lemberg el-
estéről forgalomba került hamis 
híreket. Egyértelműleg azt állítják, 
hogy szeptember 1 én és 2-án Lem-
bergtől 50 kilometerre visszaszorí-
tották hadaink az oroszokat. Az oro-
szoknak ebben az ütközetben óriási 
veszteségük volt. A sebesültek egybe-
hangzó elbeszélése szerint augusztus 
31-én Rzeszovból egy teljes német 
hadtest érkezett Lembergbe és lo 
vábbi négy bajor hadtest útban van 
sőt már valószínűleg 
zett azóta. (E.) 

meg is érke-

fi y mionhai üt hflzet 
«s Sima Ándorr; 

Műit számunkban közöltük szer-
kesztőnk öccsének levelét, amely 
megsebesüléséről adott hirt. A kór-
házban irt szűkszavú levél nem 
mondja el részletesen a megsebe-
sülés történetét, csak a magyar 
honvéd huszárság fényes haditettére 
mutat rá. 

Sima Andor huszonhatod ma-
gával kedden Szegedre érkezett, ott 
várja meg teljes fölgyógyulását. A 
„Szegedi Hiradó" munkatársa be-
szélgetést folytatott vele a kórliáz-
házban, amelyet egész terjedelmében 
átveszünk a következőkben: 

A bábaképezdében fekszenek az 
orosz harctér sebesültjei, húszon-
hatan, olyan tiszták és fehérek a 
harc után, mintha otthon feküdné-
nek, a hazai ágyban Csak a sza-
kállukon látszik meg, hogy egy-két 
hétre elvonták őket a hiúságtól. 

Hrszonhat közül tizennyolc a 
szegedi 3. honvédhuszárezredben 
szoigál. Odamegyünk az egyik ágy-
hoz: jóképű, barna legény fekszik 
bent a párnák között. 

Ugy e. maga is a szegedi 
huszárok közül való? 

— Az vagyok én is, — mondja 
és hunyorgat, mikor meglátja: pa-
pirost, meg ceruzát vesz elő a ker-
de/ője. Meg hozzá: szentesi fiu. Az 
ujságiró: nem ismeri Szentesen Sima 
László újságírót? Annak az öccse 
vagyok. Sima Ferenc volt ,ország-
gyűlési képviselő az apám. Én pedig 
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— mondja igen illemtudóan - Sima 
Andor vagyok. 

örülünk az ismeretségnek és 
annak, hogy Sima Andor úrban igen 
jómodoru és intelligens úrra akad-
tunk. Legalább az tűnik ki abból, 
a nit mond és ahogyan elmondja: 

— Mi mind Kamionkánál se-
besüli iiuk meg. Hétfőn mult egy 
hete (augusztus 24; a kamionkai 
oatának, amelyben mi is, de a sze-
gedi tüzérek is részluettek, A falu, — 
inkább város mint falu, — mert 
hiszen emeletes házakat is láttunk 
benne, — teli volt kozákokkal és a 
falu végén orosz tüzérség táborozott. 
Az ott lakó lengyelzsidók már na-
pokkal ezelőtt elmenekültek. 

— Este hal órakor kaptuk a 
parancsot. Hattól félkilencig ugy 
megtisztítottuk az oroszoktól Kami-
onkát, hogy fej vesztetten menekültek 
befelé az erdőbe. Én már az ütkö-
zet végén sebesültem még: egy 
kozák hátulról a combomba szúrt 
pikájával . . . 

— Veszélyes-e a pika? 
— Nem az, uram. Inkább az a 

feneség, hogy a nagy túlerő mialt 
sebesültünk meg. Egy-egy huszárra 
öl liat kozák jut 

— A nagy rohamban aztán az 
oroszok kimutatták a foguk fehérét: 
a kamionkai toronyban, még mielőtt 
a mi támadásaink megkezdődtek 
volna, gépfegyvereket helyezlek el. 
A mi rohamunk közben aztán, ami-
kor elhagytuk a tornyot: utánunk 
tüzeltek . . . Fütyültek a golyók a 
fülünk mellett, de akár egy susz-
terinas fütyölt volna . . . 

— Amikor az orosz tüzérségen 
átlovagoltunk, a tisztek leemelték a 
sapkájukat. Ez annyit jelent az ó 
nyelvükön: Megadják magukat. De 
ahogy nekik nincsen kegyelem, 
ugy nekünk sem volt . . . Érdekes, 
hogy a kozák hogyan adja meg 
magát. Amikor már látja, hogy nem 
menekülhet, eldobja a fegyvereit, 
leugrik a lóról és imára kulcsolja 
a kezeit: ngy könyörög kegyele-
mért . . . 

Megsebesült 
katonáink támogatása. 

Szinte megható az a nemeslelkű-
ség, a mellyel Szentes város közönsége 
jószívű támogatásba vette megsebesült 
katonáink ügyét. Ezúttal in kérjük, hogy 
aki csak teheti legyen tagja a szentesi 
vöröskereszt egyletnek, mely háborúban 
sebesülteket, békében tüdőbetegeket vesz 
gondjaiba, nyilvános nyugtázás céljából 
egymásután fogjuk közölni, hogy az 

gyűjtők milyen eredményt érlek 
el a részünkre beosztott körzetekben. 
Ht ismételjük a református egyház szép 
határozatát, amely fennen dicsőíti a 
szentesi református egyháztanács elnök-
ségének és tagjainak hazafias érzelmeit 
és nemes gondolkodását. A református 
pgyház adománya a következő: 1 Ad a 
harcban levő katonák családjainak se-
gélyezésére 200 koronát. 2. Belép alapító 
lagnl a vöröskereszt egyletbe, X A sc-
besült katonák itteni ellálás céljára 100 
koronát ad. 4. A szegény iskolás gyer-

' raekek felruházási alapjából az egy évi 
! összeg felét: körü'belűl 100 koronát ad 
! a háborúban levők iskolás gvermekei-
| nek felruházására 5 A Szeder 
| Imre-féle alapítványi házban harcban 
elesett katonák családjainak ingyen ad 

; lakást. 6. Valamennyi iskoláját szükség 
I esetén a sebesültek számára kórházul 
! átengedi, elsősorban a kiséri és külső 
felsőparti iskola két-két tantermét. 7. 
Tanítói és presbyterei részére gyüjtőive-
ket ad, hogy a sebesültek kórházainak 
felszerelésére természetbeli pénzbeli ado-
mányokat gyűjtsenek. Méltán sorakozik 
e szép álbozatkészséghez víz eddig be-
érkezett 4 gyűjtő iv tartalma is. Gulyás 
Happ Etelka gyüjtőivén 2 rendes tag és 
egy csomó pénz (90 K. 56 f.) termény 
és egyéb adomány. MátéíTy Jolanka ivén 
6 rendes, 1 rendk. tag és egy korona 
pénz adomány, Danics László VII. ó. t. 
ivén !0 rendes, 6 rendkívüli tag. Vecseri 
Teruska gyüjtőivén 2 alapító (40 kor.) 
i huszkoronás átalányu rendes tag, 12 
rendes és 9 rendkívüli tag iratkozott fel 
ugy, hogy maga Ve cseri Teruska 153 
koronát adott at e nemes célra. 

A gyűjtők jól teszik, ha esetleg 
beis szedik az 1914 évre szóló tagdijat. 
Legközelebb közölni fogjuk a vörös-
kereszt beiratkozott tagjainak névsorát 
a'békében és háborúban egyaránt nél-
külözhetetlen emberbaráti munkásságot 
kifejtő egyesület tagjainak neveit. 

Itt emiitjük fel, hogy az ágy és 
egyéb adományokat egyenest a városi 
menházba kell vinni (l. Tóth József-u) 
a gondnokhoz s az adományt dr. Nagy 
Sándor alispán elnöknél vagy Torday 
Lajos titkárnál bejelenteni a nyilván-
tartás céljából. Az ágy és egyéb ado-
mányokat utólag fogjuk nyngtázni. D. 
Szabó Lajos kőműves mester, aki már 
50 koronát adományozott patronás cél-
jaira, most meg arany jegygyűrűjét adja 
a vöröskereszt egylet céljaira. 

Kérelem a közönséghez! 
Bizonyára nincsen egyetlen polgára 

se;n Szentes városának, aki át ne érezné 

hogy a határainkon folyó háború nem-

zetünkre a nemzet létkérdését fogja el-

dönteni. Ép ezért nem lehet egyetlen 

olyan polgára sem a városnak, aki 

szívvel-lélekkel, mindennemű erejével 

nem támógatná ezen igazságos szent 

küzdelmeket, melyekkel a magyar nem-

zet nagyságát örökre megszilárdítani, 

édes hazánk határait megvédelmezni és 

e szent földön lakó minden rendű és 

rangú testvéreinket s igy magunkat is 

megvédeni törekszünk I 

Nagy és véres csatákat vívnak honfi-

társaink ! S bár bizonyos, hogy sok ezer 

ellenfél hull el vitéz katonáink dicső 

harcaiban, mégis bizonyos, hogy az 

igazságot felforgató s önmagában is for-

rongó ellenség sok kárt tesz a mieink-

ben is. 

Szentes város minden rendű és 

rangú közönségéhez szólunk, jószívű és 

nemeslelkü támogatásukra ¿zámitunk 

akkor, midőn az érettünk, a mi család-

jaink és javaink, a mi és hazánk, és 

csendes otthonunk szent védelmében 

vivőit dicső harcok mezején megsebesült 

honfitársaink gyógykezeléséről, ápolá-

sáról, sebeik hehegeszlcséről van szó! 

Édes hazánk iránti szent köteles-

ségünket teljesítjük ezzel. Lelkesedéssel 

hadba indult katonáink feláldozzák éle-

lüket és vérüket a hazáért, mi pedig 

viszonozzuk ezt a nagy áldozatot egye-

sült erővel, anyagi támogatásunkkal a 

hazáért és ő érettük. Milyen csekély 

áldozat ez tőlünk amahoz képest és 

mégis nélkülözhetetlen akkor, midőn a 

sebeikből vérző vitéz katonáink életének 

megmentéséről, vaskezeik izmainak uj 

életrekelléséről van szó! 

Megszentelt dicső jelvényünk alatt 

egyesüljön Szentes város minden rendű 

és rangú lakosa anyagi erejéhez képest 

segalább is azzal, hogy legyen tagja a 

sebesült katonák ápolására és ápolási 

költségeinek előteremtésére alakult Szen-

tesi Vörös-kereszt fiókegyesületének I — 

Hiszen ez évenként csupán 2 (kettő) 

korona áldozat. Kinek volna szive ezt a 

hetenként alig 4 fillért sajnálni vérző 

sebeiktől lázban fekvő vitéz katonáink-

tól?! A tehetősebbek pedig legyenek 

alapító tagok egyszer és mindenkorra 

40 korona összeggel. 

Kérünk minden nemesszivű embert 

és jó hazafit, hogy a jobbmóduak pénz-

beli adományaikkal tegyék lehetővé a 

Szentesen felállítandó kisegítő kórház 

berendezését és egyéb kellékeinek be-

szerzését és fentartását. Avagy egyéb 

adományokkal (gabonanemű, rizs, tar-

honya, cukor, liszt, burgonya, kávé stb.) 

jöjjenek segítségünkre. Ajánljanak föl 

felszerelt ágyakat, férfi fehérneműket, 

törülközőket, ágyhuzatokat. 

A tagok és ajánlások összeírására 

megbizoltaink meg fognak jelenni a 

vörös-kereszt pecsétjével ellátott ivekkel 

minden háznál — kérjük, fogadja őket 

mindenki szerelettel és e szent küzdel 

mekben érettünk harcoló s megsesebe-

sült hős katonáink iránti odaadó rész-

véttel. 
4 Felvilágosítással készséggel szolgál-

nak dr. Kiss (iábor várm. t. főorvos, az 

egylet ügyvezető orvosa és Tórday Lajos 

főginin. tanár, megbízott titkár. 

A tagsagi dijakat Derzsi Kovács 

Ferenc, főgimn. tanár, egyleli pénztárnok 

gyűjti s kezeli. 

HÍREK 
Szentes, 1914. szeptember hó 5 

- Akik csalnak az ál lamsegél lyel . Dr. Má-
téfly Ferenc polgármester feljelentette a 
rendőrségen Gránicz Imréné született 
Rákóczi Mária Huszár-utca 2. számú 
lakost, mert bejelentette az államsegély 
kérésekor, hogy három gyermeke is ott-
hon van s azokat el kell tartania. Az 
asszony két izben fel is vette a négy 
személyre szóló természetbeni segélyt, 
de az időközben megejtett puhatolód-
zás során megállapítást nyert, hogy az 
asszonynak első házaságából származott 
három gyermeke már régóta elhagyottá 
van nyilvánítva s mint ilyenek a gyer-
mekmenhely által tartásra ki vannak 
helyezve. A három gyermek 7 éves már 
elmnlt s értök Szentes városa fizeti a 
tartásdijat. A rendőrfőkapitány, miután 
megállapította, hogy a három- gyermek 
tényleg nem az anyjánál van s azokat 
a város tartja, csalás miatt eljárást In-
dított a/, asszony ellen, akit szigorúan 
megfognak bűntelni. Ugyancsak egy 
másik asszony ellen is feljelcntást tett 
hamis név használati miatt a polgár-
mester, mert az illető asszony nem tör-
vényes felesége volt a hadhavonultnak 
s mégis annak adta ki magát. Figyel -
meztetünk mindenkit, hogy a segélyre 
való jelentkezésnél mindig csak a való 



4 oldal SZENTESI LAP 74 szám. 

adatokat mondja be, mert azoknak 
utána járnak s a hamis adatokat, bedik-
tátókat szigorúan megbüntetik Mivel 
pedig az állam nem csak a törvényes 
feleséget és gyermeket, hanem a közös 
háztartásban élő asszonyt és törvény-
léten gyermeket is segélyezi, ovakadjon 
mindenki attól, hogy e tekintetben is 
a való tényállással ellenkező adatokat 
mondjon be. 

— Néplrodl. A hadba vonult katonák 
itthon maradt családjai érdekeinek védel-
mére alakult meg városunkban ujabban a 
népiroda intézménye, melynak hivatása az 
lesz, hogy ingyen jogsegélyt nyújtson azok-
nak, akiknek családfenntartóik harcba vo-
nattak. Felhívja tehát az intézőség mind-
azokat, akik bármiféle ügyes-bajos dolgaik-
ban utasításra, tanácsadásra szorulnak, 
hogy a Népirodához forduljanak, ahol na-
ponként reggel 8 órától 4 óráig egy ügy-
véd és egy közigazgatási tisztviselő fog 
útbaigazítást és jogi tanácsot adni az arra 
szorulóknak, A népiroda helyisége a város-
házában I. emelet 42. szám alatt van és 
mflködésétaugusztushó 30-án kezdte meg. 

Adományok a katonák 
HthfNimaradt családjainak. 

Dr. Csergő Károly (II. számú gvüj-
t&iv:) gyűjtése: Összesen: 123 K. 80 fill. 
Moleci Béla 50 K. Bene István 3 K. 80 
fiit. Bokody János 20 K. Kókay Imre 
50 K. 

Nyiri Imre és Pataki István gyűjté-
se: Összesen: 4 K. Szatmáry Karolvné 
4 K. 

Komáromy Lajos gyűjtése: Komá-
romi Lajosné 5 K. 

Vecseri Gyula és Lantos Ferencz 
gyűjtése: Összesen: 20 K. Lantos Károly 
10 K. özv. Liebwert Mihályáné 10 K. 

Természetbeli adományok: özv. Ba-
tik Sándorné eg gyermekágyas asz-
szony kosztolása. Fekete Mártonné egy 

ffermekágyas asszony kosztolása. Dr. 
övér Imréné egy, vagy két szemé.y 

kosztolása, vagy lekással ellatása. Csúcs 
Károlyué egy véka borsó, 3 liter zsir, 8 
klg. szalonna, özv. Farkas Antalné 10 
liter tej hetenkinl. 
Krisztáni István és Urbán Mihály gyűj-
tése. Összesen: 20 K. özv. Csonka Fe-
renczné 20 K. 

Természetbeli adományok. Alt Mik-
sáné Gaál Dezsőné egy család tartása, 
Albertényi Adolfné egy család tartása. 
Kis Árpádné burgonya, pénz és más 
termény. Dr. Vecseri Sándorné 4 csa-
ládtag tartása. Farkas Eugénia ha arra 
szffkté lesz, három szoba átengedése. 
Téli József 1 véka buza. 
Tasnády Imre és Szeder Mihály gyűjté-
se. Összesen: 10 K. özv. Tasnády Imréné 
5 K. Szeder Ferencz 5 K. 

Papp László és Ibolya Antal gyűj-
tése. Összesen: 11 K. N. N. 1 K. Csúcs 
Antalné 10 K. 

Bugyi István és Bonczos Miklós 
j^&^tése. Összesen 10 K. Kutas Jánoné 

Nagyiván Károly és Uszlricky Fe-
rencz gyűjtése összesen 12 K. 40 fill. 

Balogné 1 K. Dr. Antal Endre 4 K. 
Tóth né 1 K. N. N.-ué 10 fill Ozv. Hegőczy 
Györgyué havonként 2 K. Regőczy Ilonka 
b'avonként 1 K. Regőczy Anna havonként 
T korona. 

Természetbeli adományok O/.v. 
Német Lajosné fél kg. szalonna. 0*v 
Boriszlavszky Leoné 2 kg. kenyér. 

Kréler Kálmán és Kohányi Gyula 

Ibolya János gyűjtése összesen 19 
K. 60 fi'1- M e c s Balogh Lajosné 10 K. 
Horváth Béla 2 K. Kiss Károlyné 2 K. 
N. N. 60 fill Papp Kajos id. tanitó 5 K. 

Csőreg Ferencz és Alexander Géza 
gyűjtése összesen: 104 K. Joó K . olyné 
4 K. Cserna János né 50 K Ifj FÍSCUT 
János 2 K. Horváth István 20 K. Gállfy 
Imre 1 K. Mészáros Gyuláné 5 K Mészá-
ros Lola 2 K. Alexander Döme 20 K. 

Patronage-bizottság gyűjtése 
Természetreli adományok : Csuray 

Imre 1 csaalád tartása. Niri Berlalanné 
egy család eltartása, Boncos Miklósné 1 
család eltartás, Dr. Csató Zsigmond 1 
család eltartás Dr. Csergő Károly két 
gyermek tartása, Csernus L. László egv 
véka répa, Nagy József fél mtm liszt, 
Murvai Gábor 2 kg. szalonna, Sós János 
10 liter főzelék, Piti Lajosné fél véka 
buza Kiss Árpádné 2 véka krupli, Téli 
Sándor l véka buza, Burián Lajosné fél 
véka bab Ozv. Gerőc Lajosné 5 liter hab 
Ónody Gézáné őszi ruhák később, Dr. 
Jánosné egy kosár bab é< borsó, Dr. 
Ecseri Lajos egy zsák burgonya,egy fazék 
méz és 100 drb." tojás, Kanász Imréné 
5 liter tarhonya és'2 klg. szalonna 1). 
Gulai Lajosné hetenkinl egv 9-10 kilós 
kenyér, Piti János 5 K. Lővy'Lipót 10 K. 

Jurenák Gyuláné második gyűjtése 
össesen: 20 K. Dr. Kolter Andor 10 K 
Jurenák Sándorné 10 K. 
Boncos Miklósné é* dr. Eisler Samu gyűj-
tése összesen : 126 K. Ozv. Uácz Ferenczné 
havonkint lOjK. Rácz László ügyvéd 20 K. 
Bayer Pálné 5 K. Polgár Antalné 10 K. 
Halász (Rákóci-tér 16) 20 K. Váci Mihály 
20 K. Soós László havonként 5 K. özv. 
Tóth Miklósné 5 K. Vozár János 1 K. 

Természetbeli adományok: Ceisler 
Jakab két kisleány tartása, Farkas 
Eugénia két tiz éves íiu tartása, Vecseri 
Lajos egy család eltartása (4 tagu), Piti 
Imre (Rákóci-tér 22) 1 kenyér és egy 
klg. szalonna ifj. Piti Imre (Rákóci-tér 
22)3 tagu család eltartása, Sárközi János 
3 tagu család eltartása, Vajda István (D • 
ák F. u.) 2 klg. szalonna. 

gyűjtése összesen ; 20 K. Kovács Károly 
ÍŰ K. Bóna József 5 K. Bárány 5 K. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbflRfi 

és 

ÁRPfibflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kilünő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fehér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
;\pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér slb. negtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ö Ü Z L Q T É B E N . 

E L S Ő SZENTESI K E N Y E R G Y Á R 

RÉSZV TÁRS 

Természetbeli adományok: Csanyi 
tjttre hetenként egy cipó. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Njo.uatott Vajda B Utóda villanyerőre berendezett köuyvny 

Szentes város polgármesterétől. 

8370 1914 sz. 

Hirdetmény. 
A háború folytán tény.'eges kato-

nai szolgálatra bevonult hadkötelesek 
családtagjai részére megállapított se-
gélyöszegek kifizetése a szegedi pén-
ügyigatóságnál előállott nagy munkator-
lódás miatt még mintegy lo napi ha-
lasztást szenved. Minthogy azonban 
segélyre szükség van, a tanács elhatá-
rozta, hogy a megállapított segélyekre 
előleget ad. 

Értesítem ennélfogva mindazokat, 
akik a segélyösszeirásba felvétettek, nogy 
a nekik járó segélyekre elszámolandó 
előlegért a f. hó 5-lői, azaz szombaton 
délelőtt 8 órától kezdődőleg a katona-
ügyosztálynál jelentkezhetnek. A kifizeté-
sek vasárnap délelőtt 8 órától 12 óráig 
és a tovább hétköznapokon a rendes 
hivatalos órák alatt fólytattatnak. 

Szentes, 1914 szeptember hó 3. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 
8407- 1914 szám. 

Hirdetmény. 
Fe'hivoni mindazon ménló tulajdo-

nosokat, kik ménjeiket az 1915-ik évben 
köztenyésztésre óhajtjáK engedélyeztetni, 
ezt f. szeptember hó 13-ig a gazdasági 
tanácsnoknál jelentsék be. 

Szentes, 1914 szeptember hó 5. 

Dr. Máté[[ij Ferencz 
polgármester. 

Pár ezer darai) tüzelni való 
í ő z e g - g a n é 
megvételre kerestetik. Cini .1 kiadó 

hivatalban. 

Feies föld kerestetik. 
30—40 hold föld kerestetik feles 

munkálatra. Cim a kiadó hivatalban. 

B 4 i a d é l i t l á s á s » 
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 isj — értekezhetni 1. Far-
kas Mihály-utca 2. sz. Varga Béniámin-
néval. 

Kiadó bútorozott 
Egy csinosan buloro-

SZOEIH ZOU SZOHA' TE,IES E,,Á; 
UAUU l l a t n s s a l vagy anélkül 
a/onnal kiadó, Báró Harucker-ulca 
5, szám alatt, ugyanott k o s z t o sok 

is elfogadtatnak mérsékeltilij melletl 

l i r r e M l e Ü k 
NÉMET IMRE szegvári (kórógy-
oldali) szélmalmába molnárnak 
hozzáértő ember azonnal. 

kezni lehet a helyszínen. 




