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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ret bérház) ide iutézendők a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A mi harcaink. 

A német-francia küzdelem. 
A magyar közvélemény mióta 

a háború kitört mindig a szerbek 
megfenyitését kivánta legerősebben. 
A viszonyok azonban lényegesen 
megváltoztak és hadseregünk teljes 
erővel volt kénytelen föllépni a 
muszka cár hordáival szemben s 
így a szerb háború a világháború-
ban nagyon is alantas helyre került 

Amit sejtettünk az a napnál 
fényesebben beigazolódott: Szerbia 
csak eszköz volt a hármas ántánt 
kezében arra, hogy lángba tudják 
boritani a világot. Az a körülmény 
pedig, hogy a muszka cár minden 
hordáit a galíciai határra vetette 
azt bizonyítja, hogy az orosz poli-
tika végső célja a mi nagyhatalmi 
állásunk megsemmisítése nem pedig 
francia szövetségesének megsegítése. 
Ebben a céljában azonban vitéz had-
seregünk megakadályozta a muszkát 
és az az észvesztett kísérlet, ame-
lvet a szerbek a magyar területre 
való betörésükben követtek el a 
magyar közvélemény óhajtásának 
megvalósulását hozta a fölszínre. 

Déli hadseregünk rendithetet len 
erővel és lelkes kitartással nyomul 
előre a szerb földön, leküzdve a 
legnehezebb természeti akadályokat 
azon az uton halad, hogy a már 
megsemmisített szerb hadak után 
a szerb főseregre is döntő csapást 
mérjen. Ha ez bekövetkezett, akkor 
a magyar közvélemény forró óhaj-
tása valóra vált és királygyilkos 
dinasztia, a bérgyilkos nemzet nin-
csen többé, A bűnök végtelenül 
hosszú sorozata elvette a méltó 
büntetést s mintha az úristen is 
sújtani akarná erős kezével az el-
vetemült nációt, mert a szerb had-
sereget az éhség, a kolera és vérhas 
is tizedelik, mintegy fegyvertársai 
lettek a mi fenyítő hadainknak. 

Míg ez délen történik az orosz 
kolosszus nem tud mozdulni észa-
kon. A sokszoros túlerő megtörik 
vitéz hadseregünk ellenállásán s | 

mialatt hivalkodnak, hirdetik az 
orosz lapok, hogy a muszka had-
sereg már bevonult Berlinbe és nem 
sok idő multán két tűz közé szo-
rítja a franciáitkai s az angolokkal 
a német haderőt, a valóság az, hogy 
a németek megtörték a franciák leg-
nagyobb ellenállását is s a német 
Hindenburg tábornagy kiverte az 
utolsó orosz hadakat is a német 
földről és már az orosz földön halad 
előre győzedelmes hadseregével. 

Minden, ami eddig történt a 
mi reményeinknek biztos záloga. A 
világtörténelem legnagyobb csatáját 
— 400 kilometeres fronton — di-
csőséggel vivtuk meg. Olyan túl-
erőt bénítottunk meg. aminőre még 
példa nem volt s hadaink mai uj 
állásukban a hivatalos jelentés sze-
rint keserves csalódást fognak hozni 
a muszka hadvezetőségnek. A mi 
hadainkat a lélek teszi győzhetet-
lenné: a muszka hadak múló sike-
rét. aminek jelentősége különben 

sincsen, a tömegek súlya eredmé-
nyezte. 

S hogy mi a különbség a lélek 
és a tömeg között, arra fényes ta-
núságot szolgáltatott az a kis tenger-
alatti német hajó, amely rövid né-
hány perc alatt megsemmisítette a 
büszke angol tlotta három nagy cir-
kálóját. 

A világtörténelem legnagyobb 
jelentőségű eseményeinek 'közép-
pontjában állunk. Hitünk legyen 
megrendithetetlen. Amit eddig tet-
tünk hervadhatatlan dicsőséget •su-
gároz csapatainkra, vezéreinkre. A 
lelkünket hassa át az a gondolat, 
hogy olyan hadsereg, amelyet nem 
a kancsuka, hanem a nemzet jöven-
dőjének jól fölfogott érzése visz a 
csaták lüzébe csak győzni tud, mert 
győznie kell, mert a vezérektől 
kezdve az utolsó katonáig mindenki 
tudja és mindenki megteszi a köte-
lességét, ugy, ahogyan még soha egy 
hadsereg sem tette meg kötelességét. 

A mi h a r c a i n k . 
Ellenségeink hazudozása. 

(Min. sajtóosztálya.) Bpest, szept. 20. Hivatalos jelentés, kiadatott 
délelőtt 10 óra 35 perckor: Haderőnknek a lembergi csata után a San-
tól nyugatra eső területen megkezdett gyülekeztetése nem csupán az 
entente sajtójának szolgáltatott alkalmat a legrosszabb indulatú kitalá-
lásokra és a legnevettségesebb kommentárokra, hanem máshelyfttt is 
hadseregünk helyzetének téves felfogására vezetett. Ezzel szemben utal-
nunk kell arra, hogy az említett gyülekezés teljesen önszántunkból tör-
ténik, mire elég bizonyíték az, hogy az ellenfél megzavarni seholsem 
tudta s még csak meg sem kisérelté. Az ellenségnek a San vonalon 
való sikereiről szóló állitások teljességgel valótlanok. Mindössze egyes 
harcszerűen biztosított és csupán kis erővel megszállott átkelési hefye-
ket bombázlak nagy menyiségű csapatoknak, nehéz lövegeknek és lő-
szernek feüiasználáíával. Ezeket az átkelő helyeket, miután céljukat be-
töltötték, a hidak felrobbantása után önként hagytuk el. Az a londoni 
hir, mely szerint Przemysl két erődje elesett volna, természetesen 
puszta koholmány. A balkáni harcszintéren a helyzet az egész világosan 
szóló legutóbbi kommüniké óta is változatlanul kedvező maradt. 
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9 német francia harctérről. 
Berlin, szept. 20. A nagy főhadiszállásról jelentik szept 25 i;n 

este 9 órakor: A hadműveletek folytatása jobb szárnyunk lcg.ze.cn 
ujabb harcokra vezetett, amelyekben eddig döntés nincs. A középen 
mindkét fél egyes előretöréseit kivéve semmi sem történt. A Ver-
dimtől délre fekvő első záróerőd Camps des Roniains, Saint Michiel 
felett, elesett. Von der Tann bajor ezred az erőd ormára a német zász-
lót kitűzte. Csapataink ott a Maast átlépték, különben sem nyugaton, 
sem keleten semmiféle változás nincs. (Min. sajtóosztály.) 

Német hivatalos jelentés a 
francia és orosz harctérről. 

Berlin, szeptember 25. A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik 
24-én éjjel 1 óra 22 perckor feladott táviratban: 

A nyugati harctéren ma általában nem fordultak elő jelentékenyebb 
események. Egyes részleges ütközetek a német fegyverekre nézve ered-
ményesek voltak. Belgiumi és keleti harctérről nincs jelentenivaló. 
(Wolff- ügynökség.) 

A szkntarii francia 
különítmény harcban. 

Montenegró, szeptember. Ott, a hol egy folyó választja el Monte-
negrót Hercegovinától, egy gépfegyverosztag fedezete alatt gyalogságunk 
átkelt a folyón s megtámadta a montenegrói hegyeken levő ellenséget. 
Rövid harc után gyalogságunk kiverte fedett állásaikból a monteneg-
róikat s ekkor kiderült, hogy a civil ruhában harcoló montenegróiak 
között egyenruhás katonák is vannak. 

Futásuk közben nehéz lett volna megállapítani, hogy milyen had-
sereghez tartoznak, de amikor katonaságunk tőiért a hegytetőre s ott 
néhányat megsebesülve és holtan lelt, megállapították, hogy az egyen-
ruhás katonák franciák, a kik a szkutarii francia különítmény tagjai vol-
tak. Ez a különítmény eleinte Cettinjében Nikita udvarában testőri szol-
gálatot teljesített, később hire járt, hogy Lovcen-hegyen felállított mon-
tenegrói ágyúk kezelését átvették s most kiderült, hogy néhányan kö-
zülük itt a hercegovinai határon a montenegróíakkal egy sorban küzdenek. (E.) 

Románia szigorúan semleges. 
Róma, szeptember 24. Bukaresti hirek szerint a román kormány 

visszautasította az orosz követ panaszát, a melylyel tiltakozott a román 
kormánynak ama tilalma ellen, hogy nem szabad orosz csapatokat szál-
lítani Szerbiába. A bukaresti kormány az orosz követtel szemben hi-
vatkozott arra. hogy mint semleges hatalom kötelessége volt ezt meg-
tiltani. (M. T. 1.) 

Az olasz $<*iiilcgcsség. 
Róma, szeptember 25. A hivatalos Stefani-ügynökség jelenti: Egy 

milanói lap azt a hirt közölte, hogy az olasz kormány kezdeményezé-
sére Olaszország és Franciaország kormányai között tárgyalások foly-
nak Olaszországnak a jelenlegi európai háborúban való intervenciója 
dolgában. Ez a hir alaptalan. (M. T. I J J 

Francia ügynökök olasz 
önkénteseket toboroznak. 

Milánóból jelentik a WollT ügynökségnek: A „Corriere deíla Sera" 
San-Remóból eredő hiteles értesülése szerint az olasz kor.nány neszét 
vette, hogy a francia-olasz határon francia ügynökök fiatal olasz férfiakat 
Franciaország hadseregébe toboroznak és hogy sok fiatal olasz férfi 
elvándorolt. Ennek következteben az olasz kormány szigorú intézkedé-
seket tett, hogy gátat vessen az ilyen elvándorolásnak. 

A fehér zászló ellen, 
Berlin, szept. 26. A lapok je-

lentik, hogy a fehér zászló durva 
megsértésével a franciák három 
parlamentairt, akik automobilon 
közlekedtek egy városhoz, hogy azt 
megadásra szóliisák fel, elfogtak. 
A három tiszt, akit egész Berlin 
ismer, a következő: Arsen gárda 
lovasezredbeli őrnagy, Wiener szá-
zados, főparancsnoksági adjutáns és 
Slevinga, a berlini udvari színház 
ismert tagja, aki a tiszteket mint a 
jelentés megtételére kirendelt lovas 
kisérte. Hir szerint a három elfogott 
tisztet arra kényszeritették, hogy 
gyalog masírozzanak Párizsba. Sor-
siakról megbízható értesüléseket 
eddig minden igyekezet ellenére 
nem tudtak szerezni. (Min. sajtó-
osztálya.) 

A németek által kirótt 
hadisarc. 

Genf, szept, 26 Francia érte-
sülés szerint a németek az eddig 
elfoglalt francia és belga városokra 
összesen hatszázötvenegy millió 
frank hadisarcot vetettek ki. Ennek 
eddig tizedrésze folyt be. 

F ö l h í v á s . 
A „Vörös Kereszt-Egylet" duna-

parti betegnyugvó állomása jóté-
konycélu levelező-lapokat árusított 
budapesten egy hónap óta. 

Ez a nemes actiója a legfénye-
sebb eredménnyel járt, amennyiben 
a levelező-lapok árából tartja fen a 
dunaparti betegnyugvó állomását, 
amely jelenleg is tele van sebesül 
tekkel. 

Vidéken is oly nagyarányú ér-
deklődés mutatkozott, hogy a leve-
lezó-lap terjesztő iroda kénytelen a 
lapok ujján az érdeklődőkkel az 
alábbiakat tudatni: 

A művészi levelező-lapok ára 
darabonkint 20 fillér, egyesületünk 
hivatalos pecsétjével van ellátva és 
egyesületünk által lett kibocsátva. 

A kivitel módjánál és a leve-
lező-lapok csekély áránál fogva 
szerény actiónk semmiféle megyei 
vagy helyi jótékonysági szervezetet 
nem érint. 

Az egyesület leikéri a hivatalok, 
testületek, iskolák vezetőit, üzletek 
tulajdonosait és magánosokat, hogy 
támogassák sebesültjeinket azzal, 
hogy minél szélesebb régiókban ter-
jesszék levelező-lapjainkat, melynek 
bevétele a sebesültek javára for-
ditlatik.A levelező-lap terjesztő iroda 
bárkinek küld levelező lapot, aki 
eladásra ez iránt az irodához fordul: 
A „Vörös Kereszt Egylet" beteg-
nyugvó állomásának levelezőlap 
osztálya, Budapest, VIII. József-körűt 
34. II. 8. 
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A reltenhetetlen F iu^n . 
• i l o m , o n i Keutei-ögynökségnck hivatalosan 
jelentik Ka kullábol: A/, hmden német cirkáló megjelent Madras előtt 
és ke olajtartályt ágyúzással lángba bontott. Az angol erődök vi«o-
no/tak a tüzetest, mire a/. Emden kioltotta lámpásait és a sötétségben eltűnt. 

Oroszország provokálta a világháborút. 
Meghazudtolt angol nagykövet, 

Bécs, szeptember 25. A Fremdenblatt közli a következőket: Egy 
jelentésben, a melyet a bécsi volt angol nagvkövet szeptember elsejéről 
közreadott és a melyben a mostani háború előzményeit ismertette, 
orosz kollégájának, az az állítása is foglaltatott, hogy a pétervári oszt-
rák-magyar nagykövet, gróf Sznpáry, közölte Sassonovval, hogy „Ausztria-
Magyarország a Szerbiához intézett jegyzék ama pontjait', a melyek 
Szerbia függetlenségének fenntartásával " összeegyeztethetetlennek lát-
szottak, hajlandó közvetítés alá bocsájtani." 

Beavatott részről közlik velünk, hogy ez az állítás egyáltalán nem 
felel meg a tényeknek. Az osztrák magyar monarkiának Belgrádban tett 
diplomáciai lépése már természeténél fogva is kizárta volna ezt. A nagy-
követ jelentésének idézett része és ugyanannak más fordulatai is nyil-
vánvalóan azt célozzák, hogy Ausztria-Magyarországnak állítólagos en-
gedékenységevei ugy tüntessék fel a dolgot, mintha a német diplomácia 
lett volna a háború kitörésének tulajdonképpeni oka 

Ilyen ferditési kísérletek nem képesek a valóságot elhomályosítani 
a mely abban állott, hogy Auszlria Magyarország és a német birodalom 
egy volt az európai béke fentartására irányuló törekvéseikben. Ha ez 
a kívánságuk nem valósult meg és európai konfliktus tört ki, az csu-
pán annak a körülménynek tudható be, hogy Oroszország, miután előbb 
csak az osztrák magyar monarkiát, majd a német birodalmat is fenye-
gette jogsulatlan mozgósításával, mind a két l.ö/.épeurópai hatalmat 
háborúba kergette és ez által okot adott az általános konllagrációra. 

HÍREK 
Szentes, 1914. szeptember hó 23 

— Emlékeztető. A Szentes-Vidéki ta-
karékpénztár ma délelőtt 10 órakor lartja 
saját székházában rendkívüli közgyűlését. 

— Népfelkelők sorozása. Értesülésünk sze-
rint az 1891, 1893 és 1892. évben szü-
letett népfelkelők bemutatása október hó 
első napjaiban fog megtörténni Gyulán. 
A sorozás pontos határidejét a katona-
ügyvezetőség 1-2 nap múlva fogja fal-
ragaszokon a közönség tudomására hozni 
s egyidejűleg a népfelkelők számára az 
utasitást is megadja. Azon népfelkelők 
vezettetnek orvosi vizsgálatra, akik szep-
tember hó 1 5 napjától kezdve a katona-
ügyosztálynál jelentkeztek. Akik ez ideig 
sem jelentkeztek, azokat a hatóság eré-
lyesen puhatoltalja. 

Sebesült katonák ápolása. A gyógykezelésre 
kiadott sebesültek PollákSóndor igazgató 
főorvos által a közkórházban kitűnő ke-
zelésben s ellátásban részesiltetnek. Ne-
vezett főorvos kezeli a házi ápolásban 
lévő szabadságolt katonákat is teljesen 
díjmentesen. Megállapíthatjuk, hogy a 
Szentesen lévő sebesültjeink épen ezen 
fáradságot nem ismerő ápolás követ kez-
niényekép örvendetesen javulnak úgy-
annyira, hogy a közel napokban visz. 
szatérhetnek csapatjaikhoz. — E helyen 
akarjuk kérni liakkrrosainknt arra, hogy 
a vonalon érkező sebesült katonákat az 
állomástól lakhelyükre dijmentesen szál-
ütsák el, hogy e tekintetben sem lehes-
sen panasza sebesültjeinknek, mert bi-
zony a napokban történt meg, hogy 

szegény katonának az állomástól 
megsérült lábával g v a l o g kellett bejönni, 
mivel a hatóság az érkezésről nem tu-
dott s igy nem volt módjában városi 

fogatot kirendelni, a katonának pedig 
kocsira pénze nem lévén, restelte a 
íiakkerost a beszállításra kérni. 

— Névtelen feljelentések i segeiyezettek.ellen. 
A katonaügy vezetőhöz naponként érkez-
nek névtelen feljelentések azok ellen, 
akik a kiadott segélyt elpocsékolják és 
azok ellen, akik segélyre bejelentetlek 
olyan hozzátartozóikat is, akiket eddig 
soha sem tartották. A katonaügy veze-
tőség minden feljelentést megvizsgál, 
amelyek bizony nagyon sok eselben nem 
alaptalanok, s ilyenkor a legszigornbb 
büntetést alkalmazza. Bármennyire is el-
itéljük a névtelen feljelentőket a rágal-
mazásért, de ez esetben hasznos dolog, 
hogy a hatóság figyelmét felhívja, mert 
annak az idő rövidsége és a jelentkezők 
nagy szá.na miatt nem igen van alkalma 
a jelentkezők vagyoni és családi viszo-
nyait apróra megvizsgálni. 

Értékek a háborúban. Kedves és mulat-
ságos levelet irt egy berlini újság szer-
kesztőségéhez a német hadsereg egyik 
katonája. Azt irja benne, hogy vannak 
olyan napok, amelyeken a rendes pol-
gári élet megszokott értékeit ugyancsak 
át kell értékelni, mert a legnagyobb 
fényűzési cikkek sem érnek semmit, inig 
az "elsőrendű szükségletek kiegészítésére 
való dolgokért a fél életét is odaadná a 
katona. A hadiélel ben az értékeket kö-
rülbelül igy lehélné kifejezni: 

1 üveg pezsgő — 
1 komisz kenyér 
1 szivar — — — — 
IVÓVÍZ poharanként — 

1 ágy -
Mozdóeszközök — — — 
1 revolver 
1 órácska otthon az anyá 

nál 

— 0.05 M 

3.-
1.- M 

35 - M 
10.- M 

— 1000. M 

— Kérelem Szentes város leánykáihoz. Hadba 
levő katonáink részére szükséges hósap-
kák, csukló és térdmelegítőnk kötése 
református elemi iskolánkban; az alsó-
párti, központi és felsőpárti leányisko-
láinkban megkezdődtek s tartanak néhány 
hétig minden délután. Honleányi köte-
lessége minden szentesi leánynak, hogy 
ebben a nemes munkában a maga ereje 
és tehetsége szerint részt vegyen s ez-
által hozzájáruljon azon magasztos cél 
eléréséhez, melyért hőseink küzdenek s 
a meleg ruhák készítésével enyhítsék a 
mi fiainknak kimondhatatlan sok szen-
vedéssel járó fáradalmaikat. — Felkérem 
azért az elemi iskolát elvégzett nagyobb 
leánykákat, (különösen az isméttő tan-
köteleseket) jelentkezzenek azonnal az 
emiitett iskolák bármelyikénél, ahol is 
a tanítónők a szükséges felvilágosítást 
megadják. — Anyagról gondoskodva van. 
— Egyúttal felkérem a közönség közül 
azokat, kik katonáink részére meleg 
ruhadarabokat készítenek, hogy az el-
készített ruhaneműeket alólirottnál is 
beadhatják, ki is azokat a kir. tanfel-
ügyelői hivatalhoz fogja juttatni. Papp 
Lajos, ref. leányisk. igazgató. 

— Árlejtés. A szentesi kir. járásbíró-
ság hivatali helyiségeinek fűtéséhez szük-
ségelt mintegy 300 métermázsa pirszén 
beszerzésére zárt írásbeli versenytárgya-
lást hirdetett. Az ajánlatok f. évi októ-
ber hó 5-fk napjának d e. 10 órájáig 
Pákozdy István vezető kir. járasbirónak 
adatik át. 

- - Nepiroda 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-
nultak. 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 11 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 
működését augusztus hó 30-án kezdte meg 

t,000.000 M 

A legszegényebb az, a kinek egy 
zsák aranya van, a leggazdagabb, aki 
barátja mellett küzdhet a hadseregben .. . 

Anyakönyvi kivonat 
Szept. 20-tól 27-ig. 

Születtek. Almási Mária, Áfra Antal, 
Kanfi Horváth Gábor, Szántó Lajos, Mit-
lasócky János, Farkas Klára, Murvai Já-
nos, Bi'ácsi Ilona, Nagy Mária, Béres Mol-
nár Rozália, Hegedűs Erzsébet, Gulyás 
Erzsébet, Pászti Mihály, Kiss Mátyás, 
Horváfh János, Baksai László, Deák Er-
zsébet, Pápai Ferenc, Darabos Jusztina, 
Fazekas Balint, Pulya Pál, Köntös Fszter, 
Urbán Mária, Nagy Imre, Kovács Sándor, 
llckellyés József, Égető Imre. 

Eljegyzés: Gránic Imre Gergely 
Terézia, 

Házasságot kötöttek: Babos Antal 
Szabó Sára, Farmasi Imre Molnár Er-
zsébet. 

Elhaltak: Ürmös János 48 éves, 
Pászti Mária 'ó\ éves, Kanász Nagy Juli-
anna 51 éves, Huzs Molnár Imre Döm-
södi Mária 56 éves, Mezei Sándor 37 
éves, lluszák János 67 éves, Piti Anna 
59 éves, Deutsch Katalin 88 éves, Fodor 
József 4 éves, Mészáros Bálint 19 hónapos, 
Kőrősi Imre 8 éves, Nóbik Antal 6 hó-
napos. BölcskeiMolnár Sándor 1 hónapos. 



JMAnl SZENTESI LAP 
81 szám. 

Airanyat-vasért. 
Fábián Tóth Berta és Irénke gyűjtése 

az »Auguszta alap« javára A gyűjtő-
ivükön adakozók névsora és adományaik 
a következő : 

Fábián Tóth Berta 1 drb. aranygyűrű 
Fábián Tóth Irénke 1 drb. arangyűrű, 
Fuchs Erzsi 1 drb. aniulet arany keret-
ben, Gaál Ilma 1 brb. aranygyűrű, Csúcs 
Eszkó 1 drb. ezüst fuggó, 1 d:b. arany 
sziv és 5 drb. tört arany és ezüst4 Far 
kas Emma 1 pár arany függő, Kis Mar-
git 1 pár arany függő Galti Juliska 1 
drb. aranygyűrű, Kovács T Erzsike 1 
drb, arany nyaklánc (törött) Rácz Ida 
1 pár arany függő, Füsti Molnár Kata 1 
drb. arany joujon, Füsti Molnár Mariska 
1 brb. aranygyűrű, Füsti Molnár Ilonka 
2 pár törött függő, Mátéfi Mimiké 1 drb. 
aranygyűrű, 1 drb. arany karkötő, Má-
téfi Jolánka l drb. aranyszív 1 arany 
broche, Cicatricis Ilonka 1 drb. arany-
gyűrű, 1 arany karcsat, 1 törött arany, 
Cicatricis Vilma 1 drb. aranygyűrű, 1 
ezüst karcsat, Bokody Gizella 1 drb. 
Bokoby Etta 1 drb. aranygyűrű, Nagy 
Gizella 1 pár arany függő, Eisler Sárika 
1 drb. aranygyűrű, 1 drb. arany függő, 
1 drb. arany broche, Eisler Rózsika 1 
drb. ezüstlánc, 1 drb. ezüstkarék, 1 pár 
függő, 2 drb, tört ezüstkarék, Tóth Gi-
zella 1 drb. aranygyűrű, Kiss Mariska 1 
drb. aranygyűrű, drb. ezüstgyűrű Kiss 
il«nka 1 drb. aranygyűrű, 3 drb. ezüst-
karék, Sebestyén Béláné 1 drb, arany-
óralánc. Futó Rózsika 1 drb. joujon, 1 
1 drb. ezüst karcsat, 1 pár aranyfüggő, 
Király Angyalka 1 drb. régi aranypénz, 
Papp Aranka 1 drb. aranygyűrű, Stam-
mer Ilonka 1 drb* aranygyűrű, Jakó 
Berta 3 drb. tört arany, Barta Jolánka 
I drb. aranygyűrűi Mágori Mici 1 drb. 
aranygyűrű, Mágori Dóri régi ezüst 1 
di'b. tört ezüst, Antal Aranka 1 drb. 
aranygyűrű, tíoncos Margit Boncos Irén 
I I drb. aranygyűrű, llácz Emiké 3 drb. 
aranygyűrű Bazsó Esztike 1 drb. arany-
gyűrű, 1 drb. arany függő, Nagyiván 
Mariska 1 drb. aranygyűrű Papp Lenke 
1 drb aranygyűrű 2 drb. töri arany. 
Eiiter Ilonka 1 drb. aranygyűrű, Virá-

?os T Lídia 2 drb. aranygyűrű, Papp 
uliska duplafedelű aranyóra, Papp Sá-

rika 2 drb. tört arany, Satmári Terus 1 
drb. aranygyűrű, Kovács Anikó 1 pár 
arany függő, 2 drb. tört arany, 4 drb. 
tört ezüst, Endre Aranka 2 drb. arany-
gyűrű. 1 drb. 5 frankos ezüst pénz, 
László Veronka 1 drb. aranygyűrű, Kent-
ner Julcsa 1 drb, aranygyűrű, 1 drb. 
ezüst me'tű, Pásztor Jolánka 1 drb. 
arany gyűrű, 1 drb' tört ezüst, Mátéfi 
Margit 1 drb. aranygyűrű, 1 drb, arany-
TOggő, Scliwartz Mariska 4 drb. tört 
arany, bchwartz Etuska 2 drb. tört 
arany, 5 drd. tört ezüst, Scliwartz Ró-
zsika 1 drb. aranygyűrű, 1 drb. tőrt arany, 
Boné Icuka 1 drb. arany karcsat, Sol-
tész Irénke 3 drb. tört arany, 1 drb. tört 
ezüst óra, Szilágyi Ilonka 1 drb arany-
gyűrű, 1 drb. arany sziv, 1 drb. tört 
arany, Koncz Iduska liotfman Gizi 11 
drb. aranygyűrű, Gaal Edit 1 brb 
arany karcsat, 2 drb. tőrt arany, Ve-
cseri Zíófia 3 drb. lört arany, Papp 
Emília 1 drb, aranygyűrű, 1 drb. törtarany. 
Mátéfty Musi 1 drb Mária Terézia ezüst 
tallér, 2 drb. tört arany, Bárány Mártha 

2 drb. arany függő, 4 drb tört arany. 1 
drb. tört ezüst, Khirer Mariska 1 pár 
arany függő, 1 drb. tört arany, Pádozdy 
Icuka 1 drb. arany gyűrű, t drb arany 
joujon, 1 drb. tört arany, Földváry N. 
Erzsébet 1 drb. aranygyűrű, 1 drb. arany 
képkeret, Tordai Irénke 1 drb. ezüst lánc, 
Szijj Margit II drb. czüstárgy, Nagy Blanka 
1 drb. aranygyűrű, 1 drb. ezüst mellű, 
Adameszk Gabika 1 drb. arany kereszt, 
Jellufi Julánna 1 drb. arany függő, 
Vajda Ilona 1 pár arany függő, Braun 
Ilona 2 drb. tört arany, Bese Rózsika 1 
drb. arany függő, arany keret, 1 'pár 
tenunyfüggő, Berger Ilona l aranygyűrű, 

Kardos Magdus egy pár arany függő, 
Kutas Macus 1 drb. régi aranypénz, 
Eisler Juliska 1 drb aranygyurő, - drb. 
tört arany, Miklós Vilma 2 drb arany-
gyűrű, özv. Batik Kandómé 1 drb. arany-
gyűrű, Sinóros Szabó Erna 3 drb. arany-
függő 1 drb. arany tű 1 drb. ai .niy ka-
pocs, 4 drb. tör arany és 2 drb. tört 
ezüst, Bori Vilma 1 drb. aranygyűrű, 
Kelemen Böske 1 drb. arany, 1 drb. 
ezüst függő , 1 drb. tört arany, I drb. 
tört ezüst. Dömsödi Ilonka 1 pár arany 
függő, 1 drb. tört arany, Papp Emilha, 
Mária 1 drb. arany gyűrű, 1 drb. tort 
arany, Ehrlich Irén 1 drb- arany gyuro, 
Farkas Vilma 1 drb. ezüst függő, 1 drb. 
tört arany karcsat, Farkas Zsuzsóka 1 drb. 
arany függő, 2 drb. tört arany, Bazsó 
Eszlonka 1 drb. arany függő, Anslander 
Lilike 1 drb. aranylánc (tört) Fekete 
Mariska 1 drb. arany gyűrű, Fekete Bös-
ke 1 drb. arany függő, 2 drb. tőrt arany, 
Lantos Rózsika 1 drb. arany gyűrű, 
Lantos Irma 1 drb. arany gyűrű, Latnos 
Etelka 3 drb arany függő, 2 drb. tört 
arany, Menning Irma 2 drb. tört arany, 
Menning Bözsike 1 drb. arany gyűrű, 
Sebesi Emiké 1 drb. arany gyűrű Bugyi 
I ima 1 drb. arany gyűrű. 

Begyűlt összesen : 61 drb. arany-
gyűrű, 1 drb. aranyóra, 1 drb. arany-
óralánc 2 drb. nyaklánc. 4 drb. arany-
karcsat, 12 pár arany függő, 14 drb. 
arany függő, 2 drb. régi aranypénz, 3 
drb. aranyjoujon, 2 drb. beroche. 1 drb, 
aranykereszt, 2 drb. arany keret 3 drb. 
aranyszív, 1 drb. arany kapocs, 1 drb. 
aranytű 1 drb. amulet arany keretben, 
6 drb. ezüst karcsat, 3 drb. ezüst függő, 

1 pár ezüst függő' 2 drb ezüst mellű, 
2 drb. ezüst lánc, 2 drb. ezüst pénz 3 
drb. ezüst tárgy. 1 drb ezüst gyűrű, 1 
régi ezüst. Töröttek : 1 drb. arany kar-
csat 3 pár arany függő, 56 drb. arany. 
2 drb. ezüstkarék, 19 drb. ezüst. Mindez 
1200 korona értékben. 

Az „Auguszta aalap"-tól leirtnk, 
hogy az adományokat nem az „Est,, 

mint az íven igérve volt— hanem „Az 
újság fogja nyugtáznil 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Evang. egyházunk tagjaihoz. 
Tekintettel a hadbavonult családfők 

nagy számára akikkel i<zeniben a leg-
messzekb menő türelmet és elnézést pa-
rancsol a hazafias együttérzés azokhoz, 
akik itthon vannak, azzal a kéréssel 
fordulok, hogy egyházi adójukat kétsze-
res buzgósággal fizetni szíveskedjenek, 
nem feledve, hogy a tetemes közterhe-
ket, személyi és dologi kiadásokat más-
ként egyházi pénztárunk fedezni nein 
képes. — Azoktól, akiknél az állami 
adóalap időközben változott állami adó-
alap időközben változott állami adó-
könyvük bemutatását is — a folyó évi 
egyházi adókirovásnak pedig legalabb is 
első felének — haladéktalan befizetéséi 
kérem. 

Szentes, 1911. szept. 15. 

MÁTÉFFY LÁSZLÓ, 
iegyházi gondnok 

Kiadó föld 
Özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajlalévő épületekkel 

| együtt kiadó, vagy feles munkálatra 

adandó — Értekezni lehel Pólya-utca 

2. szám alatt, (a kenyérgyár meletl) — 

Ugyanott egy lakás van kiadó.. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbflRfl 

és 

flRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
I/.letes 

hfiZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajas f^hér 

S Ü T E M É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
r.pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. f^gtekint-
hetö és Kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

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 . 

R i a d ó l a k á s * 
Varga Bcniáminné I. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sz. házánál 3 szobás nagyobb 
lakás mellék helyiségekkel, villanyveze-
ték és artézikuttal október 24-től kiadó 
(esetleg kertel is^ — értekezhetni 1. Far-
kas Mihály-utca 2. sz. Varga Béniámin-
néval. 

Kiadó bútorozott 
n n n l « í i E g y c s i n o s a n butoro -S Z D u u zolt szoba' le,jes e,,á 
H U I I I I 11» tással vagy anélkül 
azonnal kiadó. Báró Harucker-utca 
5, szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékeli díj mellett 

Olcsó fold. 
Kislőkén, Ullár-düllóben 31 hold föld jó 
karban levő épületekkel rendkívüli ked-
vező fizetési feltételek mellett sürgősen 
eladó. A tulajdonos esetleg felesnek meg-
marad. A föltlre alkut lehet kölni ífj 
F a z e k a s Antallal, Szentesen, (Na^ 
Ferenc úr házába, Piactér.) 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre k e r e s t e t i k , ^ 
4 0 - 4 5 év körüli tisz-
tességes jo, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik 
Cím a kiadóhivatalban megtűr i 0 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




