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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(lef. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Kérelem Szentes város nemesszivű közönségéhez! 
Nehéz időknek nehéz pillanataiban, örvénylő világesemények forgatagaiban, amikor magyar hazánk 

és a magyar nép szabadsága, fenállása, léte forog kockán: minden magyarnak helyén kell állania és erős szivvel 
teljesítenie azt a kötelességet, amit sorsa, hivatása elé szabott. 

A katonát kötelessége a csatamezére szólítja, ahol a világrendító tusában életét veti az ellenség fegyvere 
elé, hogy megvédelmezze ezt az ezeréves magyar hazát, édes otthonát s itthonmaradt családját, testvéreit,szeretteit 

Miránk itthonmaradottakra felemeló, nagy és szent kötelesség hárul: enyhíteni azoknak szenvedéseit, 
kik érettünk vérüket hullatták. Felszárítani a fájdalom könnyeit, melyek a szívből fakadnak, s végig perdülnek 
a harcos orcáján, mikor kórágyán fetrengve érette a távolban aggódó szeretteire gondol. Beheggeszteni az 
emberszeretetnek gyógyító balzsamával a testen-lelken ütött sebet s visszaadni a hősöknek a legdrágább 
kincset: az egészséget. 

A Vöröskereszt Egylet szentesi fiókja ennek a magasztos kötelességnek teljesítésében elhatározta, 
hogy az állami polgári leányiskolát sebesült kórházzá alakítja át, s 200 sebesült katonának biztosit gyógy-
kezelést és ellátást. 

Szentes város társadalmára hárul megadni a lehetőséget ennek az akciónak végrehajtásához. 

A ¿00 ágyas sebesült kórház teljes felszerelését, kezelését, ellátását és állandó fen'artását városunk 
áldozatkész és nemesltlkü polgárságának kell vállalnia. 

A magasztos céltól hevülő lélekkel, a város polgárságának nemesszivűségébe vetett törhetetlen hittel 
hisszük és valljuk, hogy ennek a kötelességnek városunk társadalma nemes versengéssel fog megfelelni. 

Adakozzunk I 

Adakozzék mindenki tehetségéhez képesti 

Aki a soisnak már születése pillanatában kegyence volt, aki vagyonba, jólétbe született bele: ada-
kozzék gazdagon, bőségesen, mert bármennyit ad, elenyésző csekélység az ahhoz képest, amit a kórágyon 
sínylődő hós áldozott édes mindannyiónkért! 

Akinek pedig sorsa a szegénység keserű kenyerét juttatta osztályrészül: törje ketté azt a keserű 
falatot s egyik felét nyújtsa oda szeretettel annak a sebesült katonának, a szeretet édessé teszi azt! 

Hazafias üdvözlettel: 
Szentes, 1914. szeptember hó 30. 

A Vöröskereszt Egylet szentesi fiókja. 

Á l t a l á n o s t i i j o k o x t a l ó 
a szentesi 200 ágyas sebesült kórház részére szánt adomá-

nyokról s azok beszolgáltatásáról: 

1. Az adományok a f. évi október hó 5-től, azaz 
hétfőtől kezdődőleg szolgáltatandók át a polgári leányisko-
lánál működő Vöröskereszt irodának. 

2. A nemesszivű közönségtől a következő adomanyo-

kat kérjük: 
Készpénzadomány. 
Kórházi felszerelések: teljesen berendezett és felszerelt 

ágyak, matrác, v.-gv szalmazsákkal, lepedőkkel, párnákkal, 
paplanokkal. Akik uj ágyneműeket készítenek, szíveskedje-
nek az egységes lepedő, párnahuzat stb. méreteket az isko-
lánál megtudakolni. Egyes ágynemű darabok: Éjjeli szek-
rények, hálóingek, lábravalók, köpenyek, harisnyák, papu-
csok, köpőcsészék, mozsdólálak, fésűk, hajkefék, logkelek, 
szappan. Fürdókákak, fürdőlepedők. 

Konyhaberendezések: főzőedények, tányérok, tálak, tálcák, 
evőeszközök (kés, villa, kanál), fiudzsák, asztalkendők, po-
harak, vizesüvegek, kancsók. 

Élelmiszerek: Minden néven nevezhető élelmi cikkek, 
oly kéréssel, hogy a romlandó élelmicikkek egyenlőre nem 
szállitaudók. Ellenben az elálló természetnek, mint cukor, 
kávé, tea, rum, fűszerek, zsir, szalonna, befőttek, száraz-
tészták, rizs, makaróni, tarhonya, lisztek, stb. már most 
szallilhatók. Eleven állatok: sertés, borjú, malac, baromfiak. 
Szívesen vesszük az ezeknek való eleséget, mint kukorica, 
zab, árpa. 

3. A további szükséges felvilágosításokat a lapok utján 
adjuk meg, de szives készséggel szolgál azokkal a Vörös-
kereszt állandó irodája a polgári leányiskolában. 
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Vasárnap este jött az első hir, 
amely azt tudatta, hogy a Kárpá-
tok hágóin muszka csapatok tör-
tek be. 

A világháború, amelyről tudjuk, 
hogy létünket ostromolja, új irányt, 
új alakulást nyert talán s a muszka 
had, amely Galicia s Bukovina föld-
jén komoly eredményt elérni nem 
tudott, rémületet akar úgy lehet 
kelteni Magyarországon, vagy — 
s ezt a hivatalos jelentés mondja 
— komolyabb támadást akar meg-
kockáztatni az eget ostromló hó-
fedte bércek vidékein. 

A hir, amely a kárpáti szoro-
soknak A muszkák által való ke-
resztül lépését jelentette, fölös iz-
galmakat s talán még több aggó 
dalmat váltott ki a telkekből. A 
megtörtént valóságot nézték nagyon 
sokan és nem a körülményeket is. 
Pedig tiszlában kell azzal lennünk, 
hogy a világháború nem egyszer 
hoz fekete híreket. Minden pilla-
natnak meg van a maga eseménye 
s a jó a rosszal könnyen válthatja 
egymást, de egynek nem szabad 
megtörténni, annak, hogy a magyar ( 

nemzet eiveszitse hitét, bizodalmát, 
reménységét, mert erre nncsen ok. 

A múlt hetekben a szerb Ti-
mók-divizió betörése izgatta föl a 
kedélyeket. Ma z orosz betörés 
hire kelt talán nagyobb lelki emó 
ciókat s ki tudhatja azt, hogy ;t 
holnap nem hoz-e olyan megnyug-
vást, amely az öröm harsogó ki-
törését fakasztja minden magyar 
ajkon ? 

A háború nem játék, komoly, 
véres és vészes dolog ; de mind-
eddig minden esemény, még az is, 
amely első pillanatban a fekete 
rémület fölidézésére látszott alkal-
masnak, amellett szóiolt, hogy 
mindaz a reménység, mindaz a hit 
és bizalom amelyet leikeinkben 
tápláltunk, táplálunk és táplálnunk 
kell, jogos. Jogos, mert ellenségeink 
komoly eredményt elérni nem tud 
lak és nem tudnak. 

Az orosz betörés megtörtént. 
Vitéz fegyvereink az első kísérletet 
visszavettetek s nyugodt öntudattal 
merjünk hinni, hogy a további kí-
sérleteknek is ez lesz a sorsuk s 
ha valóban az következik be, hogy 
nagyobb muszka erő akar a Kár-
pátok felől támadást intézni s így 
akar az eddigi sikertelenségek után 
sikert biztosítani magának az orosz 
hadvezetóseg, akkor csak utalnunk 
kell a hivatalos jelentés rövid 
mondatára: a nagyobb támadás 
visszaverésére is kellő erővel ren-
delkezünk. 

Az orosz támadást visszaszo-
rítjuk, de hogy meg ne ismétlődjék, 
arról nem csak elegendő erőnk 
föl ősege, de visszavető képessegünk 
kezeskedik, hanem kezeskednek a 
legközelebbi napok, amelyek bizo 
nyára nem telnek már el olyan 
csendben, tétlenségben mint az 
utóbbi hét. Az oroszok nagyon 
nagy fába vágták a fejszéjüket s 
ha számításba vesszük, hogy Né-
met országból a legnagyobb erély-
1 vei hármas támadás indult meg 
Oroszország ellen es ez a házmas 
támadás orosz földön folyik, két-
ségtelennek kell látnunk, hogy az 
eddig kizárólag mi ellenünk vetett 
teljes erő kényteie<i lesz meg'v7-
lani és reszben a fölvonuló m el 
hadak ellen indulni. 

Mit hoznak majd az események 
senki sem ludjn, r i e egyet . s z c u t ú í 
tudunk, hiszünk és vafít! k h.,;v 
reményünk, hitünk meg nem inog, 
meg nem inoghat. Feletünk a csil-
lag milliárdos égbolt, alattunk az 
ősök vérével átitatott szent föld, 
amelynek minden porszeme drága 
kincs nekünk, hálunk mögött egy 
ezredév dicsőséges története: bi-
zalmunk és hitünk az Istenben. 
Csak tőle félünk és mert ludjuk, 
hogy a magyar acélos kar veti a 
szuronyt a támadó ellenséggel szem-
ben bizalmunk erős, kifogyhatatlan. 

1 
Hivalalos jelentés Több mint tizennégy napi makac> küzdelem nlán 

csapataink a Drinát és a Szávát újból átlepték A cMke|c»ii hads/.inleren 

a hadműveletekben rövid s iinet állott be. Ö szes csapilaink szerb terü-

leten vannak és a véres harcokban kivivolt pozíciókban áltják a foly-

tonos makacs támadásokat, amelyek mindig az ellenlelek jelentékeny 

veszteségével végződnek. A- utolsó harcok!) m összesen iizen i ŷ á«;vul 

és több gépfegyver! zsákmányoltunk. A foglyok száma je .-nfékeny, ép 

ugy a szökevényeké is. Szerbek és moutenegróiak boszniai Hí nzivájáról 

szóló hírek abból keletkeztek, hogy alárendelt ellenséges erök a 

saját csapataink állal majdnem teljesen elhagyott szandzsák t rületre 

törtek be. Az ennek a területnek megtisztítására irányuló ínlézkedésekel 

haladéktalanul meglellíik. Puliorek táborszernagy. 

A haroíéri helyzet. 
Az ungmegyei és mármarosi 

határnál történi betörések kárte-
véseinek megakadályozása kitűnően 
sikerült és hivatalos jelentéseink 
immár leszámolhatnak csapataink 
ellentállásának sikereiről. Az oro-
szokat a határig visszaszorítottuk, 
a Kárpátok védelmére rendelt po-
zíciókat megerősítettük és az or-

szág belsejéből fölvonult erős csa-
patokkal gondoskodtunk afTelől is, 
hogy ha nagyobb orosz haderő 
rendszeres támadásával kellene föl-
venni a küzdelmet, annak is a si-
ker minden reményével tehessünk 
eleget. És pedig anélkül, hogy a 
főhad vonaltól bármily kis fegyveres 
erőt is kellene elvonnunk. íme az 
eredmények: 

l Az oroszok a határon innen 
nem helyezkedhetnek olyan pozí-
ciókba, ahonnan kilátásuk lehetne, 
hogy az ország belsejébe nyomul-
hassanak. 

2. Az ország területéről fölf lé 
irányított csapataink friss erővel 
képesek az oroszok betöréseit vé-
resen megbüntetni, aminL már most 

I az uzsóki szoroshoz történt vissza-
verésül bizony uh. 

3. A gal ciai harctéren, ahol a 
" »gy összeütközést, a főseregek 
" ss/eesapá at várhatjuk, a mieink 
n »11 Vi'fi MI »-vV erós állásban 

• ek bí pil analban felvenni 
a harcot, ugy hogy seregeink el-

! látásának, felszerelésének és hadi 
eszközeinek készeniétében akadályt 
nem szenvedhetnek. 

4. Az oroszoknak azt a tervét, 
j hogy főseregeinktől az ellátási utat 
! elzárják, már most meghiúsítottuk, 
j (M. 11) 

A németek harcai. 
(Berlin, szept. 30) A nagy ve-

zérkar közli: A nagy főhadiszállás-

ról érk. 29. este : A hadsereg jobb-

szárnyán Franciaországban ma el-

döntetlen harcok voltak. 

Az Oise és a Naas közti arc-

vonalon úttalanban nyugalom volt. 

| A Mass erődökkel szemben álló 

hadsereg visszautasított Verdimből 

és Tóul bői indított ujabb francia 

kirohanásokat. 

Az ostromló tüzérség tegnap 

Antwerpen egyes erődei ellen a tü-

zelési megkezdte Az angol erőknek 
1 1 ül záró vonalunk ellen intézett 

e! ó r e l ö r é sét visszaviheti ü k. 

Keleten a/, oroszoknak a N vemen 

folyón keresztül Suwalki kormány-

zóság ellen intézel t előretörései 

meghiúsultak. Az Ossowiec vára 
ellen legnap a nehéz tüzérség lépett 

harcba. (Min. sajtóosztálya.) 
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S z a l t t i l a i n 
Budapest, szeptember 29, éjjel 10 óra. A főhadiszállásról jelentik: A ! 

szövetséges nemet es osztrák-magyar haderők részéről megkezdett uj 
hadműveletek következtében a Visztula mindkét partján az ellenség-
nek visszavonuló mozdulatai vannak folyamatban. Biec mellett erős orosz 
lovassagot szetverlünk. A Visztulától is balra a szövetséges hadseregek 
tobb ellenseges lovashadosztályt kergetlek maguk előtt. Höfer a vezér-
kar főnökének helyettese. (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

A kárpáti betörés. 
A Budapesti Tudósitó jelenti: 

Illetékes helyről felhatalmaztak a 
következők közlésére: 

— A kőrösmezői határnál üt-
közet folyik. Megbízható értesülés 
szerint csapataink Ökörmező táján 
visszaszorították az ellenséget. 

Ungmegyéból jelentik, hogy a 
vasúti vonal Csontosig szabad. 
Csontosról szerelők indultak Feny-
vesvölgyre, hogy a lávirdát helyre-
hozzák. Ebből következik, hogy az 
ellenséget sikerült Fenyvesvölgyön 
tul is visszaszorítani 

HÍREK 
Szentes. 1914. októker hó 1. 

A mi virág még van, hintsük a ko-
pórsójára .. , minden s/emből gördüljön 
le a könny . fiatal volt, katona volt, hős 
volt — itt halt meg falaink között. A 
nyelvünket se értetle és mégis A! »gyar-
országért halt meg . . . 

A déli harctér egy hőse: Maschl 
Emil adta meg lelkét teremtőjének hétfőn 
éjjel 10 órakor a vármegyei kórházban, 
leplitz-schönaui s/.ülelésü, 22 éves, fiatal 
ember volt, egyéves önkéntes a 74 gyalog-
ezrendben, A Mitrovica melletti harcok-
ban élte a gyilkos szerb golyó, amely 
nyakát és combjait fúrta át. 

Ő volt a legsúlyosabb a Szentesen 
ápoltak között, de a legönfelaldozóbb 
ápolás sem menthette meg az éleinek : 
két heti kinos szenvedés után elköltö-
zött az élők sorából. 

Temetése holnap, pénteken, dél-
előtt fél 10 órakor lesz a közkórháztól a 
római kath. egyház szertartásai szerint. 

Koporsójára a városi tanács a vá-
ros közönsége nevében koszorút helyez 
s a temetésen képviselteti magát. 

A déli harctér cseh szárm izásu hő-
sének kihűlt tetemeit a szentesi zeneka-
rok is kikísérik a temetőbe . . . A siró 
magyar nóla szavai mondják el az utolsó 
Isten hozzadot . . , 

Ami virág még van, hintsük a ko-
porsójára . . . minden szemből gördüljön 
le a könny: fiatal volt, hós volt . . 
megérdemli tőlünk. A magyar föld ölelje 
lágyan karjaiba . . . a magyar földért 
halt hősi halált . . . A migyar szellő 
vigyen üdvözletet a messze távolba sír-
járól s mondja el: Szentes népe meg-
siratta, mintha fia lett volna ! 

— A Tudományos Wozgószinhazban ma, csü-tőrtiikön dé l u t án 5 és este 8 ó rakör ket 

fényes előadást tart zónahe lyarak mel-

lett' ( i i ibor Pista c igáuyzenekarának kísé-

retével — Ez e lőadáson a porosz és 

amer ika i művészek szerepelnek. 

- Árlejtés. A szentesi kir. járásbíró-
ság hivatali helyiségeinek fűtéséhez szük-
ségelt mintegy H00 métermázsa pirsz.én 
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. 

Szentes város rendőrkapitányságától. 

4t>87—Kap. 1914. sz. 

Hirdetmény 
Tudomásomra jutott, hogy az ország 

némely vidékén ügynökök jelennek meg 
a falvakban, a katonaság megbízottjai-
nak adva ki magukat és azzal a valótlan 
állítással, hogy a katonaság részére vá-
sárolják a terményaket, a lakosokat ter-
ményeiknek aránytalanul olcsó áron 
való eladására birják leá, s ezzel őket 
megkárosítják. 

Előfordult, hogy 1 koroáért vásá-
rollak a széna métermázsáját, holott a 
katonaság húszat tizet egy métermázsa 
szénáért. M ,r>rtént egy esetben az is, 
hogv k .tonai segédlettel jelentek meg a 
faluban, amelyhez étidig még ki nem 
derített módon jutottak. 

Nyilvánvaló, hogy ha valaki azzal 
a fondorlattal lép fel, hogy a katonaság 
megbízottja, hogy a terményt a katona-
ság részére vásárolja, s ezzel a fondor-
lattal birja rá a termelőt a terménynek 
aránytalanul olcsó áron való eladásra 
és ez állal a termelőknek kárt okoz: 
hivatalból üldözendő csalást követ el. 
Különösen nyilvánvaló a fondorlat, a 
midőn az illető valami uton és módon 
még katonai vagy valamely hatóságinak 
színlelt segédletet is eszközöl ki. 

Továbbá érteiültem, hogy részint 
kereskedők, részint mágnások oly jelvé-
nyeket gvártanak, vagy hoznak forga-
lomba, amelyek megtévesztően hasonlí-
tanak a hadbavonultak családtagjainak 
segélyezésére, vagy a háborúra vonat-
kozó egyéb jótékony célra alakult bi-
zottságok, vagy egyesületek által a joté-
kony czél érdekében kibocsátott jelvé-
nyekhez Értésemre eset különösen, hogy 
egy külföldi czég »Aranyéri vasat» 1914 
felirásu vasgyűrűket késziltet és azokat 
darabónként 2 koronaért hazai keres-
kedők ulján árusittatja. 

E cselekményben megálapilhatónak 
mutatkozik a csalás összes ismérve. 
Nevezetesen egyfelől a fondorlat, mely 
a közönségnél azt a látszatot kívánja 
kelteni, mintha az illető jelvény megvásár-
lása a jótékony célt mozdítaná elő, más 
felől pedig a közönségnek és a jótékony 
cálnak egyaránt okozott kár is. 

Az ilymódon való csal »sok meg-
akadályozása czéljából febivom a varos 
közönségét, hogy az észleli csalási ese-
teket hozzák haladéktalanul a hatóság 
tudomására, hogy a tettesek megbünteté-
se iránt a szükséges lépések megtehetők 
legyenek. 

S/.entes, 101 í s/eplember hó 30 án 

Zilahii 
r. kapitány. 

Kimutatás 
a Vöröskereszt Egylet céljaira eszközölt 

gyűjtés eredményéről. 
(Folytatás.) 

Gaál Ilma urleány 6 rendes tagot 
és 20 kor. pénzadományt gyűjtőit, át-
adott a pénztárnak 2t koronát. 

Cicatricis Ilona urleány ujabban 
még egy 40 koronás alapító tagot gyűj-
tött. 

Kovács Ede irodatiszt úr gyűjtésé-
nek eredmenve 1 rendes, 3 rendkívüli 
tag és (.) korona adomány. 

Kürti Mihály úr gyűjtőivén 173 kor. 
20 fill. adomány gyűlt be a sebesült ka-
tonák javára. 

Csőreg Ferenc 2 rendes tagot és 
13 kor 40 fillért gyűjtött. 

Herényi László könyvelő 10 koro-
nát küldőit a szentesi sebesült katonák 
segélyezésére. 

A főgymn. VIII. o. tanulói közül 
még tagokat és pénzt gyűjtöttek : Füsti 
M. Lajos 3 koronát. Deutsch Zoltán 2 
rendes, 3 rendkívüli tagot, 10 kor. 10 
fillért, Kátai Pál István 20 kor. 30 fillért 
Sinóros Sz. Aurél ujabban 15 kor. 40 
fillért és Cserna János VII. o. t. 3 rendes, 
2 rendkívüli tagol és f> kor. adományt. 

Az Egylet elnöksége kéri mind-
azokat a kik tagokat vagy adományokat 
gyűjtöttek, hogv ivüket és a pénzt szí-
veskedjenek az alispáni hivatalnak, vagy 
Derzsi K. pénztárosnak (Pólya u. 1. sz.) 
s ü r g ő s e n átadni. 

Vll-ik kimutatás 
behívott katonák családtagjainak 
stQelyazéséra eszközölt nyújtási öl. 

(Folytatás) 

A szentesi ref. egyház gyüjtőivén 
összesen : 1200 K. Ifi tiillér. A ref., egy-
ház 200 K. A ref egyház (a megsebe-
sült katonáknak) 100 K. Futó Zoltán 50 
K. dr. Szatmári Mihály 10 K. Herényi 
Lajos 2 K. Herényi Imre lgnácz 2 K. 
Soós László 1 K. Csőreg lgnácz 2 K. 
Papp Antalné 4 K. Takács János 20 K. 
Kórógyi Istvánné 10 K. Murvai Lidia 5 
K. Lénái t István 3 K. Hartha István 5 K. 
Székely István 6 K. 1). Szilágyi Hálint 10 
K. Höszörményi Sándor 10 K. Csák 
Sándor 2 K. Lami Ferencz 2 K. Székely 
Imre 2 K Pahi János 2 K. P. R. 2 K. 
Lakos Sándor 4 K Földvári N. Lajosné 
2 K Szabó Ferenezné 2 K. Sztmosközi 
Mihály né l k. 40 fill, Fazekas Ferenezné 
1 K. Hazsó Lajos 20 fill. Kotymán Sán-
dor 1 K. Braun Dez.si 1 K. Tóth Jusztina 
1 K Molnár M. t»0 fill. Herceli Mihályné 
1 K. Kovács Jánosné 1 K. Egri László 
Borsos Sz. Ferenezné 1 K. Hajós Sán-
dorné ^0 fill. Csendes Józsefné 40 fill. 
Nemes Istvánné 5 K. Horváth Sára 2 K* 
Herényi Sándorné 5 l\. N. N. 10 fill. 
Széli János 2 K. Nagy Józsefné 5 K. 
Kiss Bálint 3 K. Zsoldos Elek 50 K. 
Csákó B. F és neje 5 K. Somodi Istvánné 
2 K Zsiga Jánosné 2 K. Zsiga Mária 1 K1 

Sólyom J mos és neje 5 Szcnyéri István-
né * 50 fill. Ugrai Mihályné 50 fill. Kása 
István és neje 2 K. Kanász Nagy Antal 
3 K. Bonczos Margit 2 K. Morecki 
Zsigmond 10 K. Vági Sándor 2 K. 
Horváth Lajos 2 K. Szíjártó Sz. Béni 
5 K. (iebula 1 K Csicsai János 2 K. 
Kanász N. Lajos 1 K. özv. Kutas Iinré-
né 3 K Morccz Zsigmond 2 K. TWéch 
Marton 20 K. id. Papp István l K. 
Erdei Miklós 2 K. Csiger Lászlóné 5 K. 
Csiger Ferencz "J K. Erdei Sándor 1 K. 
Kelincér János 5 K. Papp htván 1 Ií 
ifj. Kürti János l K Veres György 6 K. 
ifj Kürti Mihály 1 K. Juhász Péter 20 fill. 
Buikus János 5 k. Erdei Mihály 1 K. 
Kifor János 1 0 K. Simon György 1 K. 
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N. Kovács János 1 K. Nagy Mihály 1 K. 
Papp Kálmán 2 K. Molnár Bálint 4 K. 
Piritliy Mátyás 3 K. Horváth Sándor 10 
K. Székely Imre 4 K. Törők József 2 K. 
Nagy Márton 2 K. Nagy Ferencz 1 K. 
Molnár Sándorné 10 K. N. N. 2 K. Mol-
nár Sándor t K. Székely Sándor 2 K. 
Somodi Bálint 2 K. Berényi Pálné 40 
fiil. Halász Szabó Imre 2 K. Kanász 
N. Sándorné 1 K. Földvári N. Lajos 2 
K. Kanász N. Sándor 5 K. Halász Jó-
zsefué 2 K. őz?. Horváth Lajosné 2 K. 
Dos*lop N. Istvánná 2 K. Pataki Péterné 
1 K. Fekete Sándorné 10 fill Marozsán 
Péterné 30 fill. Nemes Sándorné 4o fill. 
Nyiri Imre 1 K. Árgyellán Mihályné 2 
K. Fábián N. István 1 K. Ugrai Antal t 
K. N . N. 20 N. N. 20 N. N. 20 N. N. 20 
Lakos László 2 K. Szabó Lajos 2 K. 
Szilágyi János 2 K. 40 fill. Szeder Imre 1 
K. Póta Mihályné 40 fill. Szikszai Sán-
dorné 40 fill. Szíjártó Sz- Sándor 2 K . 

, Dőmjén Sándor 5 K. Szilágyi Károly 2 K . 
20 fill. Soós István és neje 8 K. Sarkadi 
N. Mihály 10 K. Vecseri Jánosné 10 K. 
<Jr. Kiss Béla Í j K. Széli Jul/ánna 10 
K. ózv. Zsoldos Jánosué í K* Vozár Já-
uos 1 K. P. Tóth Miklós 4 K. Álra Im-
réné 50 fill. Szépe Antal 4 K. I). Szabó 
József 5 K. Barát Imre 1 K. Buzi N Im-
réué 1 K. Gálfi Lajosné 1 K. Lakos Sán-
dor és neje 20 K. Lakos Istvánné 5 K, 
Lajtos Imre 10 K. Mikecz Ferencz 6 K. 
J o r d á n Zsigmond 5 K. Váradi Imréné 2 
(¿. Szegedi József 3 K. Gulyás Juliánná 
1 K..Kiss Sándorné 1 K. Gránitz Pálné 1 K. 
Benedek islvanné 2 K. Elek Eszter 1 K. 
Sarusi K. Istvánné 1 K. Takács István, é 
2 K. Székelv Jánosné 2 K. Székely Jó 
zsefné 1 K. Pest Péterné 1 K. Négyesi 
Ferenczné 2 K Elek Józsefné 1 K. Ve-
cseri Mihályné 1 K. Mikecz Lajosné 2 K. 
Lóczi Jánosné 1 K. Berényi Péter 1 K. 
Nobik Mihály 1 K. Bimbó József 1 K. 
Csornán Hendriné t K. Bolvó Margit 10 
•K. R. Molnár János 20 K. Zolnai Károly 
10 K Gyulai Bálint 5 K. Varga József 3 
K. Derzsi K. Ferencz 10 K. IUizs M Fe-
rencz és neje Kutas Zsuzzsanna 10K. 
Hácz Sándor 2 K. Szabó Sándor 5 K. 
Horváth Imre 2 K. tdvardi Ferencz 2 K. 
Ki^s Sándorné 3 K. Khs Jánosné 15 K. 
Jakó Berta 4 K. Király Angvalka és 
Bandi ¿0 K. Soós Balint 10 K. Varga 
Ferencz 5 K. özv. Nagy Ferenczné 40 
fill. Somodi Bálint 20 fill. H. Szabó Im-
re 1 K. özv. Kanász N. Sándorné 1 K 
Füsti M. Esztike 40 fill. Bihari János 2 
K. Mecs fí. Lajas 10 K. Vass Istvánné 10 
K. Murvai Gábor 10 K Váczi Bálintné 1 
K. Prunkl Jánosné 3 K. 20 fill. Prunkl 
Jánosné 114 K. 86 tilt. Jelenti Sándor 5 
K. Larnpci Jenő 1 K. Depszer Káró y 1 
K. Székely Mihályné 10 K. H Szabó Já-
nos 10 K. Fábián Tóth Istvánné 20 K. 
Varga Beniáminné 5 K. özv. Kálmán 
Mihályné 10 K. Nagy Lidin 5 K. Vass 
Antal 2 K. Fazekas János 2 K. Mecs B. 
István 1 K. ifj Biró Sándor 2 K. Ta-
balydy József 10 K. özv. Dobos Ferencné 
2 K. Vas né 40 fillér. 

dr. Máttéfly Ferenc gyűjtői vén 20 
K ifj. Nagy Kovács Mihály 20 K. 

dr. Kövér Imre gyüjtőivén összesen ; 
20 K. Szalaiy Gvárfás 10 K. Bartha 
János 3 K. 40 fill. Tóth István 1 20 fill. 
Kuíwár Bálintné 40 fill, P. Balogh Mi-
hályné szept. hóra 5 K. 

(Folyt, köv.) 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Kiadó föld 
özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajUlévő épületekkel 

•IjyOtt kiadó, vagy fele» munkálatra 

adandó. — Értekezni lehet Pólya-utca 

3. «iám alatt, (a kenyérgyár meletl) 

Ugyanott egy lakás van kiadó.. 

Nyn natott Vájd; 

Szentes város katon?ügyo*ztályától 

1098—k. ü. 1914. sz. 

A népfelkelők bemuíató szemléj 

i r é j i m é i n ' 

Az 1894, 1893. és 1892. évben szü-
letett és Szentesen a f. évi szeptember 
hó J ">-iöi szept. hó 28-ig összeírt nép-
felkelő kötelesek bemuttvtó szemléje 

a folyó évi október hó 3 án és 4 -én , 
azaz szombaton és vasárnap fog meg-
tartatni Gyulán, a Göndöcs népkertben 
mindkét napon reggel fél 8 órakor kez-
dődőleg. 

A szemlére a fenti három évfolvam-
beli népfelkelőköteteseket Gyulavari Géza 
katona ügy vezető fogja felvezetni. A ne-
vezett népfelkelőkötelesek 

október hó 2 án, azaz pénteken dníuián 8 órakor 
fognak a szállításukra rendelt vonallal 
indulni, miért is fél 6 órarara a vasútnál pontosan 
jelenjenek meg. 

A népfelkeiokoteiesek Gyulára és vissza Ingyen 
utaznak. 

A/ orvosi vizsgálaton minden lép-
felkelőköteles tisztán jelenjék meg. 

A megvizsgáltuk a vizsgálat napján 
visszautazhatnak. 

A Gyulán való tartózkodás ideje 
alatt mindenki maga kötetes gondos-
kodni ellátásáról, ugyanazért megfelelő 
mennyiségű élelmiszert mindenki vigyen 
magával. Szeszes italok vitele tilos. 

A vizsgálat sorrendjét október hó 
3-án, reggel 7 órakor fogja Gyulaváry 
Géza katonaügyvezető a vizsgalat szín-
helyén: Gyulán a Göndöcs kertben tud-
tul adni. 

Elvárom minden népfelkelőköle-
lestől. hogy ugy az utazásnál, mint a 
Gyulán való tartózkodásuk ideje ai-it 
kifogástalanul viselkedjenek s a kiatic'.t 
rendelkezéseknek pontosan eledet tesz*«' 

Kelt Szentesen, 1914. évi szeptember 
hó -J8. 

Biiíj' i \ntal 

polgármesterbe! ytetes 

lútorozott 
Egy csinosan bntoro-

r j zott szoba, teljes ellá 
lássál vagy anélkül 

azonnal kiadó. Báró Harucker-utca 
5, szán) alatt, ugyanott kosztosok 

el fogadlatnak mérsékeltdij mellett 

Szentes város polgármesterétől. 

9 0 4 1 — 1 9 1 4 szám. 

hirdetmény. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R i b f í R f l 

és 

tiRpmmn 
a legjutányosabb áron 

(iazda^szonyok fkiycImObf 
Uleles 

M Á 2 1 K E N T É R 
k i t űnő minőségű 

L I S Z T E D 
finom tejes és vajas f^hér-

S Ü T É H É N Y E K . 

Különlegességek! 
ZsúrsüteményeK, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
c*\pró rozsveKni, feívidekj 
rozsk^nyér slb, /'̂ gtc-.Kint-
hető és Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (llsu is-ház) 

P Ö Ü Z L E T É S E N . 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

B. Utóda villanyerőre berendezett 

A mozgositás folytán bevonultak 
családtagjai részére megállapított segély-
összegek a f. évi október íió 1, 2 és 3 
napjain fognak kifizettetni. 

A kifizetés ez alkalommal mindazok 
részére teljesíttetik, akik az összeírás 
kezdetétől kezdve szeptember hó 15-ig 
jeíentkezztek és vétettek fel az össeíiás-
ban Ezek részere a kifizetés a következő 
beos/.tás szerint történik: 

Október hó t én azaz : Csütörtökön 
délelőtt az A. B. C. Gs. D. E. E. és F. 
belűvei kezdődő vezetéknevű bevonult 
katonák hozzátartozóinak. 

Október hó l-én azaz: Csütörtökön 
délután a G. Gy. H I. J. és K. betűvel 
kezdődő vezeléknevű bevonult katonák 
hozzátartozóina k. 

Október hó 2-án. azaz : Pénteken 
délelőtt az L. M. N. Ny. O. u. P. H. 
betűvel kezdődő vezetéknevű bevonult 
katonák hozzátartozóinak 

Október hó 2-án azaz: Pénteken 
délután az. S. Sz. T. Ty. ü. V. Zs. betű-
vel kezdődő vezeték nevű bevonult ka-
tonák hozzátartozóinak. 

Akik a segélyért a kitűzött időben 
nemjei ..itkeznek .azok utólagosan Szom-
baton reggeltől kezdve kaphatják meg a 
nekik járó segélyösszegeket. 

A a segély felvételére a számve-
. ségnél, földszint 2 ajtó szám kell 
jelentkezni. Bejáró a Szentesi Takarék-
pénzár melletti lépcsőháznál. 

A kifizetések kezdete reggel 8 óra-
kor és délután 2 órakor. 

A segély csak anuak a kezéhez 
fizettetik ki, aki be lett jelentve az ösz-
sze/rás alkalmával, hogy a segély felvé-
teli ne jogosult. 

Szentes, 1914 szeztember hó 29 

Dr. Mátéffij Ferencz 
polgármester. 

Pár ezer darab iiizeini való 
t ő z e g - g a n é 

» é v körüli tisz 
tességesjo, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban íneglutlható 

M J a t i ü é S i i S á á N . 
Varga Beniáminné !. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sz. házánál .. szobás nagyobb 
lakás mellék helyiségeivel, villanyveze-
ték és ártezikultal okiuber 24-től kiadó 
(esetleg kertel ¡s; értekezhetni I. Far-
kas Mihály-ulca .1. sz. Varga Béniániin* 

Uismmsm^B 
könyvnyomdája Szentesen 




