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Előfizetési árak : 

Helyben : egész évre 4 K 
félévre2 K negyedévre 1 K 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre8 K negyedévre l őO 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája KossutH-tér 4. szám 

(rcf. bérház) ide iutézendők a lapot érdeklő miadeafél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Wagj Iiarcok kezdődnek. 
Győzelmes előrenyomulás délen. 

A német-francia harctér. 
„Az orosz offenzíva kezd ösz 

szeroppaní" — ezzekkel a sokat 
jelentő szavakkal kezdődik a hadi-
parancs, amelyet Frigyes főherceg, 
seregeinek főparancsnoka bocsátott 
ki. Ez a hadiparancs akkor jelent 
meg, amikor Magyarországon kí-
nos izgalmat keltett az oroszok 
kárpáti betörése és mintegy vá-
lasz volt a leikeikben önkéntelenül 
keletkezett kérdésre : mi lesz most ? 

A Kárpátokon át való betörés 
az egyik Inp haditudósítója szerint 
„egy haldokló oroszlánnak remél-
hetőleg utolsó vonaglása." Hadaink 
teljesen részen állanak uj küzdel-
mekre s most már támogatva né-
met szövetségesünknek hadainkkal 
egyesült csapataitól, azok a nagy 
számbeli különbségek, amelyek a 
muszkák pillanatnyi sikereit meg-
szerezték, ki vannak egyenlítve. 
Amihez még azt is hozzá kell ok 
vétlenül számítani, hogy seregeink 
elhelyezkedése a lehelő legkedve-
zőbb : a galíciai harctér képe, ahol 
eddig defenzívára voltunk kénysze-
rítve, bizonyára gyorsan megvál-
tozik és mind Galícia, mind Buko-
vina megszabadul az oroszoktól. 

„Az új hadműveleteknek egyéb-
ként az idő is kedvez már. Galícia 
fölött, újra kisütött a nap és a 
verőfényes, napos idő, amely kissé 
hűs ugyan, nagyban emelni fogja 
katonáink harci készségét. A mi 
hadseregünk semmit sem veszített 
erejéből, és harckészségéből, akár-
mit hazudnak róla ellenségeink 
lapjai, sőt tokozza kedvét és el-
szántságát az a körülmény, hogy 
német szövetségesünkkel vállvetve 
veszik föl a harcot. Meg akarják és 
meg fogják mutatni, hogyan har-
colnak. ha nincsen meg az a nagy 
számbeli aránytalanság, ami például 
Kavaruskánál volt, ahol az oroszok 
óriási tömegeit nem lehetett utjok-
ban hosszabb időre föltartóztatm. 

Mindent összevéve: az ujabb 
harcok nagyon kedvező körülmé-
nyek közt indulnak meg. Olyan el-
lenség áll velünk szemben, amely 
elpazarolta erejét az első két csa-
tában. Elpazarolta csak azért, hogy 
azt mondhassa, hogy győzött. Nem 
törődve azzal, hogy ez épen olyan 
hazug látszat, mini az a szemér-
metlen híresztelés, amellyel a szer-
bek önmaguknak tetszelegtek, ami-
kor a szerb trónörökös elfogadta 
az orosz nagyherceg szerencse ki-
vánatait és ünnepeltette magát, 
mint győztes hadvezér. 

Nyugodtan tekinthetünk tehát 
az elkövetkezendő események elé. 

A bielcei összecsapások be-
vezetői a jövendő napok harcainak, 
amelyekben kétségtelenül be fog 
bizonyosodni, hogy ellenségeink 
diadalhireinek semmi alapja nem 
volt. 

Hadseregünk ott áll uj hadál* 
lásaiban, öklét sujtócsapásra emelve. 

Bízunk abban, hogy ez az ököl 
megsemmisitóen fog lesújtani." 

Egy haditudósító írásából idéz-
zük az ebnondottakat. Ezekből tát* 
hatja mindenki,hogy minő hangú-
tok uralkodnak azoknak leikein, 
akik ott vannak a harc közvetlen 
közelében s akik mindent tudhatnak 
és mindent láthatnak. 

Hós hadaink diadalmas előre* 
nyomulás a lentdélen a bizó remény-
ség lángjait magasra lobbantotta. 
Most az északi harctér hirei fognak 
lelkesedést kelteni. Nyugodtan és 
bizván-bizva tekintsünk a jövendő 
felé: eljön a nagy nap, amely meg-
újhodását jelenti a világnak, a mi 
diadalunk ! 

Szerbiai csapataink előrehaladnak. 
(Hivatalos jelentés, kiadatott októben 2-án délután) Szerbiai csapa-

taink két nap óta támadó harcban állanak. Offenziávánk eddig min-

denült elsáncolt ellenséggel szemben lassan, de eredményesen halad 

előre. Bosznia egyes szerb és montenegrói katonaság, valamint 

az irregurális csapatok által nyugtalanított részeinek megtisztilását eré-

lyesen megkezdtük. E közben tegnap egy teljes szerb zászlóaljat beke-

rítettünk, lefegyvereztünk és hadifogságba szállítottunk. A 40-edik hon-

véd hadosztály megsemmisítéséről terjesztett szerb állítás a szerbek 

élénk fantáziájának újólagos bizonyítéka. Ez a hadosztály, amint arról 

a szerbeknek a legutóbbi napokban ismételten alkalmuk volt meggyő-

ződni a legjobb állapotban a harcvonatban van és épugy, mint Viseg-

rádnál, a legutolsó hét harcaiban ís, dicsőségesen vett neszt. 

P0T10REK, 
táborszernagy. 
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A németek luireai« 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin, okt. 3. A nagy vezérkír közli: 

A nagy főhadiszállás jelenti október 2-án este 10 órakor: Hadseregek 
nvugati szárnya a franciáknak ismételt átkarolási kísérletét elhárította. 
Royetól délre a franciák állásaikból ki vannak űzve. A harcvonal köze-
pén a helyzet változatlan maradt. Az Argonnesekben előnyomuló csa-
pataink dél felé való elónyomulásukban nagy előnyöket vívtak ki. A 
Maastól keletre a franciák"Toulból erélyes északi támadásokat intéztek 
ellenünk, amelyeket — súlyos veszteséget okozva nekik visszavertünk. 

Antwerpen elótt a Wawre st. Chatharins erődöt és a Doroweldl 
redoutot a térközművekkel együtt tegnap délután öt órakor rohammal 
bevettük. A Wadben erőd körül van zárva. A Termődétől nyugatra kél 
fontos erőd birtokunkban van. A keleti harcszintéren — ugy látszik 
orosz erőknek — a Nyemen át a Suwalki kormányzóság tllen való vo-
nulása küszöbön ál. 

Áldozzunk a hősöknek! 
Gróf Colloredo-Mels Józsefné egy 

nagyszerű jótékonysági eszme megvaló-
sításához kérte a napokban a magyar és 
osztrák társadalom áldozatkészségét. 
Arról ián szó, hogy az idei Halottak 
napján a sirok fényes kivilágítása és 
költséges koszorúk helyett váltsuk meg 
a kegyelet adóját a Vöröskereszt Egylet 
javára. Szenteljük a Halottak Napjának 
minden adományát a halottakra való 
kegyeletes emlékezéssel az élő hősök 
javára. A gyűjtést a hírlapok, hrtóságok 
és segitőbizottságok végezzék s bizonyos, 
hogy a befolyt adományok óriási mér-
tékben elősegítik majd a Vöröskereszt 
Egyletet nagy feladata teljesítésében. 

Mégis most, amikor az egész or-
szágban már megindult a lelkes moz-
galom aziránt, hogy a sirok kivilágítá-
sára szánt összegeket a sebesülteket 
ápoló Vöröskereszt Egylet javara for-
dítsuk, innen is, onnan is, halluuk han-
gokat, mintha ezt a szokást a katolikus 
egyház irná elő. Ez a feltevés. A katolikus 
egyház nemcsak hogy nem irja elő a 
sirok kivilágítását, hanem az ellen rég-
óta minden erejével küzd. A Halottak 
Napján szokásos kivilágításhoz tehát a 
katolikus egyháznak semmi köze nincs. 
Az egész kivilágítás csak az Őskorból 
reánk maradt szokás. Ezekután pedig 
ugy hisszük, nem kell a kegyeletesnek 
látszó, de voltakép fényűzést szolgáló 
kivilágítás ellen további érveket felhozni 
a remélhető, hogy most már mindenki 
az élők kultuszának fog áldozni. A sze-
retteink sirhalmán évenkinl áldozni szo-
kott emlékezés helyett fordítsuk fillére-
inket a harctérről visszaérkezett kato-
náinkat ápoló Vöröskereszt Egylet áldo-
zati oltárára. Sebesülteink megérdemlik, 
méltán elvárhatják ezt, kötelességünk ez 
velük szemben, akik teljesítették köte-
lességüket: hi«z' sebeiket mindjájunkért, 
a hazáért kapták s minden seb a hősies-
ség, a bátorság, a haza iránti pecsétje. 

De ne álljon meg! Ne érjük be 
azzal, hogy a Halottak Napjára szánt 
összeggel áldozzunk! Folytassuk a meg-
kezdett utat és áldozzunk a »ma« hőse-
inek minden vonalon. Igy pl. számtalan 
olyan összeg és alap van együtt, amit 
békés időben egyszerre vagy méginkább 
napról-napra hoztak össze s amelyek 
bizonyos speciális célokat volnának hi-
vatva szolgálni. Vannak különböző s/o-
boralapok, tanulmányi és üdülési célokat 
szolgáló utazási alapok, kirándulási ala-
pok, legkülönbözőbb célú és irányú ala-
pítványok, művészeti-, tudományos-, 
spoit- és egyéb versenydijak, testületek, 
bankok és magányosok jubileumi alapjai 
stb. stb. A célok, amikért e pénzeket 
összehozták, bizonyára dicséretesek és 
béke idején a kulturális élet nagyfon-

tosságú előmozdítói. Ámde ma. háború 
idején e pénze* parlagon hevernek és 
semmiféle gazdasági célt sem szolgálnak: 
mondjuk ki tehát mindannyian és szank-
cionálja majd kormányrendelet, hogy e 
pénzek a sebesültek istápolására, az öz-
vegyek, árvák és itthonmaradottak segí-
tésére fordítandók. Mindazok pedig, akik 
e pénzeket annakidején valamely nemes 
célra adták, szívesen fognak beleegyezni 
abba, hogy e komoly napokban hadse-
gitö célokra fordíttassanak azok az ösz-
szegek, amelyekkel ők békeidején kul-
turális célokra áldoztak. 

Ha azután majd ismét béke leiz, 
meglehetünk győződve már előre is, a 
kultura előmozditói friss kedvvel és ujult 
erővel fognak megint nemes munkájuk-
hoz látni, Most azonban elvül szolgáljon, 
hogy minden rendelkezése álló segitő 
forrást felhasználjunk ! 

Ne hagyjuk tehát a béke idején 
felszaporodott alapokat parlagon hevei t i 
Használjuk fel azykat okosan, a »ma« 
köveselményeinek megfelelően. Hiszen 
ma igazán lényegtelen az, hogy vn!a-
mely nagy emberünk, akinek emlékét a 
jelen nemzedék szoborral szándékozott 
megörökíteni, néhány évvel előbb vagy 
később fog majd márványba faragva 
vagy ércbe vésve előttünk állani: mert 
bizony mérhetetlenül lantosabb ennél, 
hogy a »ma« hőseiről gondoskodjunk, 
visszaállítsuk egészségüket és megment-
sük a nyomortól családjukat. Ma nincs 
szükség tanulmányi és egyéb utazási 
alapokra s tudományos-, művészeti-, 
és egyéb versenvdijak, jubileumi alapo?< 
ma egytől egyig nevetséges, sőt Irivol 
anachronizmusok. Ma csak egyetlen nagy 
versengés léte/ik, a hazaszeretetben, a 
bátorságban, a harcolók és az itthonma-
radottak segítésében való versengés s 
ezeknek a mai olympiai versenyeknek 
legmagasabb kitüntetése, legtiszteletre-
méltóbb célja gyanánt elegendő az olajag. 
Hogy pedig a béke olajagál monarchiánk 
és nagy szövetségesünk nyerje el, azért 
folyik most apáink, fiaink és testvére-
ink vére, 

Attól se kell tartanunk, hogy ama 
nemes célok, amikor fenkölt gondolko-
zású emberek a szóban levő összegeket 
és alapokat annak idején szántak, a jö-
vőben kárt fognak szenvedni, ha ma a 
háború okozta szükségben ezeket a fel 
halmozódott kincseket arra fordítjuk, 
ami a mai viszonyok között a legszen-
tebb és legszükségesebb. Hajdan, barbár 
időkben lehetó volt, hogy a háború gon-
doskodjék önmagáról, hogy a háborúból 
táplálkozzék a háború Ma azonban más-
kép van már. Ma nem a ÖO éves háború 
korát érjük, amikor az egész generáció 
nem ismerte a békét s igy nem is bíz-
hatott annak eljövendő áldásaiban. Ma a 
háború nem más, mint a végső eszköz 
arra, hogy a gonosz szomszédot, ki nem 

hagy bennünket békében, a békére kény-
szeritsük. Ki fogjuk vivni fegyvereinkkel 
a békét, az áldásthozó aranykalászos 
békét, mely azután gondoskodni fog 
tudni önmagáról. És ezért bátran nyúl-
hatunk ma és nyulnunk is kell, azokhoz 
a pénzekhez és alapokhoz, amik béke 
idején halmozódlak fel: hisz', ha ma a 
háború sebeinek enyhítésére használjuk 
fel azokat, ezzel csak eredeti rendelte-
tésüknek megfelelően a béke és kultura 
áldásainak szent ügyét szolgáljuk. Rajta 
tehát! Valósítsuk meg a gondolatot! 

Turnái Aladár. 

k sebesüli kórház üzenetei 
Ezen e címen állandó rovatot nyi-

tunk lapuimban. Célja ennek a rovatnak 

az, hogy a magasztos célt szolgáló in-

tézmény és városunk hazafias és áldozat-

kész közönsége között állandóan fent-

lartsuk az összeköttetést. 

Nagy időket élünk : nagyok a kö-

telességeink. Kell, liugy mindenki tehet-

sége szerint teljesítse a rá váró köteles-

ségeket. Azok a fiaink, akik a harctéren 

vérük huliásásával pecsételik meg köle-

lességtúdásukat, megérdemlik tőlünk, 

hogy mindent, amit adhatunk odaadjunk 

nekik szenvedéseik enyhítésére. 

Hisszük, meggyőződésünk, hogy 

Szentes varos magyar, hazafias és lelkes 

áldozatkész népe megérti az idők szavát: 

ad, mert tudja, hogy a legnagyobb ado-

mány is elenyésztően csekély azoknak, 

akik nemzeti létünkért vivott harcaink-

ban sebesülnek meg. 

* 
* * 

A Vörös Kereszt Irodája a polgári leány-
iskolában van, földszint, a főbejárattól 
jobbra. Az iroda működik délelőtt 9—12, 
délután .1—5 óráig. 

* 
* * 

Mindennemű adomány az irodába szállí-
tandó be, itt veszik át és osztják el a 
raktárakban. Itt jelentendő be az is, ha 
valaki hetenként, szóval egyes időköz-
ben óhajt bizonyos cikket, vagy kész-
pénzt beszolgáltatni. 

* 
* * 

Legsürgősebb az ágyak fe'szerelése, mert 
a hadvezetőség értesítése szerint azon 
nal jöni.ek sebesültek, amint a kórház 
lel I«'nz szerelve. Á i » y »kai léhát, teljesen 
felszereli ágyakat minél előbb és minél 
többel ! 

* 
* * 

Többen jeleníÁőZtdk az irodában azzal 
hogy szívesen adnának ágyakat, de nem 
tudjak hol szerezzék be és hol csinál-
tassak az ágyneniűeket Értesiti az iroda 
a közönséget, hogy egy szabványos ka-
tona vaságy ideszáliitva leljrs lelszere-
léssH, költségekkel együtt kereken T>0 
korona. Akinek tehát nincsen készen 
ágya és ágyneműje, az irodában ágv-
váltság díjba ágyanként 50 koronát ii-
zessen be, ezeket a katonaágyakai az 
iroda fogja meghozatni. 

* 
* « 

Éppen Olyan fontos a fehérnemű is, mint 
az ágy. Sürgősen szállitandők tehát hálló-
íngek, lábravalók, fürdőlepedők, törül-
közők, köpönyegek 

* 
* * 

Ne késlekedjünk a konyha felszrelések 
beszolgáltatásával sem. Jöhetnek : főzőe-
dények. tányérok, tálak, t á l c á k , evőeszkö-
zök, (kés, villa, kanál,) findzsák, asztal-
kendők, poharak, vizesüvegek, kancsók, 
satöbbi. 
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Élelmiszerek közül a ránk jövő héten jöhet 
niuiden. ami nem romlandó. Jöhetnek 
baromfiak és ezeknek való eleség. Az 
asszonyok figyelmébe hozzuk, bogv a le-
veslésztát, tarhonyát még lehet készíte-
ni, most van az ideje továbbá a paradi-
csom ellevésnek is, amiből nagyobb 
mennyiséget igényel a kórház-

HÍREK 
Szentes, 1911. októk«>r hó 

— HaiálOZáb. Közéletünk egyik szereplő 
egyénisége, Mojzsik Lajos ügyvéd dőlt ki 
az élők sorából, hirtelen váratlanul. Moj-
zsik Lajos halt meg 2 ári reggel Akinek 
temetése ina délután megy végbe nagy ' 
részvét mellett. A gyászoió -salad ezt a j 
gyászjelentést adta "ki: Özv. Mojzsik La-
josné Bukay Mária és leánya Sardi Ida , 
özv. Molecz Lajosné — édes anyja özv. ! 
Mojzsik Andrásné Sárdi Erzsébet inélven 
megszomorodó!!, bánattal sújtott vérző 
szivvel jelentik, ugy a maguk, mini az 
összes kiterjedt rokonság nevében, hogy 
a drága jó férj, gondos apa, szerelő fiu 1 

és jó rokon M o j z s i k Lajos ügyvéd, 
vármegyei tb. főügyész, egyházközségi 
felügyelő, központi takarékpénztári vezér- I 
igazgató, Csongrádvármegye törvény- j 
hatósági bizottságának és Szentes város 
képviselőtestületének tagja e hó 2-án 
reggel fél 5 órakor életének 66-ik és 
boldog házasságuk 18-ik évében rövid 
szenvedés után az Úrban elhunyt. — A 
drága halott hült tetemei e hó 4-én, dél-
után 3 órakor fognak az ág. hitv, ev. 
egyház szertartása szerint a halottas 
háztól a családi sírboltba elhelyeztetni. 
Szentes, 1914. október 2-án. Áldás és béke 
porai felett! — A Szentesi Központi Ta-
karékpénztár Részvénytársaság megille-
tődéssel tudatja szeretett igazgatója 
M o j z s i k Lajos ügyvéd urnák e hó 
2-án rövid szenvedés után történt el-
hunytát. A boldogult tiszta jelleme és 
ügybuzgósága intézetünket hathatósan 
gyarapította, veszteségét falaljuk, emlé-
két kegyeltei megőrizzük. Szentes, 19 4 
október havában. 

— A szegedi népfelkelő parancsnokság távirati 

utasítása tolytán a kalonaügyoszlály fel-

hívja a folyó hó 5-érc, azaz hétfőre be-

hívott népfelkelőket, hogy pontosan 

vonuljanak be s téliruhát, felsőkabátot, ! 

csizmát és kétrendbeli fehérneműt vigye- 1 

nek magukkal. 

— A házikezeiesban levő sebesült katonákat a 
katonaügy ve/.előség hétfő délelőtt ti/ 

órára a varosházán való megjelenésre 

megidézte. Figyelmeztetjük az összes 

sebesült katonákat, hogy a jelzeit időben 

pontosan jelenjenek meg. 

Aranyat-vasért. Fábián Tóth Berta 

kisasszony gyűjtésének eredményét közlő 

tudósításunkba néhány sajtóhiba csúszott 

be, amelyeket ezennel helyreigazítunk : 

Nevezetesen MátéfTy Margit nem egy, 

hanem két aranyfüggőt és Kiss Mari nem 

egy, hanem két aranygyűrűt adott a 

nemes célra. Kimaradt a névsorból Elrich 

Ilona, aki egy aranygyűrűt adott és 

rosszul volt szedve Szilágyi Ilonka neve. 

— A kolera és a rendőrség. Bár a mi vidé-
künket egyáltalában nem fenyegeti sem-
miféle veszély, a rendőrség minden in-
tézkedést megtesz a kolera elleni véde-
kezés érdekében a tiszti főorvosi hiva-
tallal karöltve. A főkapitány intézkedé-
sére minden házat sorra fognak vizsgálni 
s olt ahol a ház környékét, udvarai, 
árnyékszéket nem találják a legnagyobb 
rendben és tisztaságban, a lehetó legszi-
gorúbb büntetést lógják alkalmazni. 

Mindenki saját jól felfogott érdekében 
cselekszik, ha a fentiekre vigyáz é* háza 
tájékát tisztán tartja. A mindnyájunkat 
fenyegető veszély csak is ily körültekintő 
gondos és lelkiismeretes elővigyázat mel-
lett lesz elhárítható. Közérdek, hogy a 
rendőrséget fáradságos munkájában maga 
a közönség is támogassa, 

— Maschl Emil temetése. Pénteken dél-
után kisérte örök nyugalma helyére Szen-
tes népe Maschl Emilt, a déli harctér 
városunkban elhait hősét. A koporsót a 
virágok és a koszorúk erdeje borította 
el . . . Ezrek és ezrek jelentek meg a 
végtisztességtételen. A gyászszertartást 
dr. U I á r István pápai prelátus, apát-
plébános végezte nagy segédletlel. Szem 
nem maradt szárazon; utolsó utján a 
fiatal hőst, akinek legyenek álmai édesek 
a k.iagyar föld hantjai alatt, amelynek 
védelmében hősi halalt halt. 

— Hibaigazítás. Csütörtöki ujságunk né-

hány példánya nyomás közben észrevett 

boszanló sajtóhibával került ki a műhely-

ből A rendőrség 4687 —1911 szánni hir-

detményének negyedik bekezdésének 

második sorában ez a szó fordul elő 

m á g n á s o k e helyett magánosok 
A mondat kezdete helyesen ez: »To-

vábbá értesültem, hogy részint kereske-

dők, részint m a g á n o s o k oly 

jelvényeket gyártanak...« stb. — Sie-

tünk ezt a bosszantó sajtóhibát, bárcsak 

nagyon kevé» példányban maradt is 

benne, helyre igazítani, mert nagyon 

szembeötlő és sokféle találgatásra ad-

hat okot. 

— A Tudományos Mozgósilnházban ma va-
sárnap kél fényes előadás lesz, délután 
fél 6 és este 8 órakor zónahelyárak 
mellett, Gábor Pista zenekarának kísé-
retével a »Diadalmas szerelem« című 3 
felvonásos nagyhátásu színmű, melyben 
a főszereplők: Ellen Aggerholm és 
NVaIdemar Psilander, a világhírű dán 
mozi művészek alakítják. 

— Adományok a muzeumban. Mindig ujabb 
é> ujabb hareztéri tárgyakkal gyarap-
szik a harcztérről haza jött katonák ré-
Aén a muzeum gyűjteménye. Ujabban 
lleulenreich Mihály érdekes szives pa-
mut-c/.ipőkel, Dieltrich János egykoini-
tácsi töltény és régi papír pénzt, Vod-
irsehka József szerb férfi öltönyt. Posli-
meier Karoly díszes szerb női mellényt, 
(iörner József szerb bocskort, Weiszha-
upt József szerb töltény táska, Fenyve-
si Vincze szerb revorver töltényt, és Sós 
Lajos szentesi hadnagy a harctérről 1 
fel nem robbant szerb srapnellt ado-
mányozták. 

— Árlejtés. A szentesi kír. járásbíró-
ság hivatali helyiségeinek fűtéséhez szük-
ségelt mintegy .100 métermázsa pirszén 
beszerzésére zárt írásbeli versenytárgya-
lást hirdetett. Az ajánlatok f. évi októ-
ber hó 5-fk napjának d e. 10 órájáig 
Pakozdy István vezető kir. járasbirónak 
adatik ál. 

Vll-ik kimutatás 
behívott katonák családtagjainak 
segélyezésére eszközölt gyűjtésről. 

(Folytatás) 

Kürti Mihály gyüjtőivén (a sebesült 
katonák javára) összesen: 173 korona 20 
fillér: Görög egyház 50 K. Kelenczés 
Sándor 5 K. Árgyellán Mihály 10 K. ár-
gyellán Miklós 10 K. idős Kürti Mihály 
20 K. Veres Péter 2 K. Kira Anlat 10 K 

Adományok. 
Sarkadi Nagy Ferenczné 1 kosár szil-

va, 1 kosár alma, Földvári Nagy Ferencz-
né 1 kosár szilva, és alma, Bartucz Fe-
renczné 1 üveg befőtt, Szőke Mihájyné 
1 tál befőtt, Balogh Mihályné fél kiló 
ezukor 1 kanta tej, Kulcsár Erzsébet 1 
doboz czigaretta és alma, MátéfTy Kál-
mánné megyszörp és 2 üveg szóda, Egy 
önkéntes ápolónő I kg. szalonna, Dob-
rai Sándor fél kg. kávé, Molnár Sándorné 
24 drb. sütemény, 1 kg. szalonna 1 üveg 
befőtt és kis kosár szilva, Szamosközi 
János szőlő és sütemény, 1 doboz cziga-
retta és 2 üveg befőtt, Pláger Miksáné 4 
üveg befőtt, Harsányi Irénke l doboz 
czigaretta, Apatóczki Bözsike 1 dobo-
czigaretta, Kirják Erzsébet 1 doboz czi-
garetta és szőlő, Károlyi József 4 kg. 
szalonna, Untelmüller 20 drb. könyv 200 
drb. levelező lap í> csomag dohány 3 drb. 
czigaretta töltő 2000 drb. szivarka hü 
vely, naponként 3 drb. „Est" Vecseri 
Imre tanuló 1 drb. könyv, Kupeczik Fe-
renezné 3 üveg befőtt, Harsány! Péter-
né gyümölcs, Nagy Imre 1000 czigaretta, 
Gál Dezsöné 100 drb. czigaéetta, és 200 
drb. szilvás gombóz, özv. Varga István-
né 1 garaboly szilva, Gróf Irénke süte-
mény, 1 doboz czigaretta, Mecs Balogh 
Margit gyümölcs, Kantár Imre 1 karaboly 
őszi baraczk, Kovács Sándor 2 kg. liszt 
fél kg. ezukor, Német Jenő 2 kg. liszt 
4 deka élesztő, Linczenbold Lajoska 1 kg. 
liszt, Eisler Lajos 1 kg. liszt Vecseri Já-
nosné 3 liter tej, Polgár Antalné 1 lijer 
tej 21 tojás, fél liter zsír, Berezvainé 1 
liter tej és 50 fill. Dócziné 5 drb. tojás 
2 liter tej és alma, Mezei Gáborné 1 üveg 
befőtt, Vass Béláné 4 üveg befőtt, Szat-
mári Károlyné bor és egy táleza süte-
mény, MátéfTy Lászlóné 58 darab tojás 
Kovács János 6 kilógrám szalonna dr. 
Szeder Ferenc Jánosné 5 doboz ciga-
retta, 2 kgr. kávé, 2 csomag pótkávé, 2 
pár csirke, Berki napközi otthon Pap 
Imre igazgató által szalonna, tarhonya, 
szemesbab és borsó, Gál Dezsőaé 60 
drb. cigarettás, Vas Bálintné 2 üveg be-
főtt, Kovács Jánosné 3 csomag cigaretta 
dohány, 3 csomag gyufa, 3 csomag ci-
garettapapír, Szépe Kálmánné 1 garaboly 
ősziharaczk és szilva és két üveg bor, 
Slőgl Lajos 1 liter méz, Henning János 
3 doboz hölgycigaretta, Ujj Imréné sült-
tészta, Bajer Pálné B üveg befőtt, 1 kgr. 
szalonna, fél kgr. kolbász, özv, Zsoldos 
Ferencné 10 üveg bor, 3 doboz cigaretta, 
200 drb. szivar, Czakó Mátyás 5 liter tej, 
Kiss Sándor 5 üveg bor, 3 üveg befőtt, 
Szamosközi Jánosné egy garaboly alma, 
Pataki Mariska őszibarack, Il-ik 48-as 
Kör hetenként ó liter bor, Vecsery János 
1 liter óbor, L. Horváth Ferenc 2 véka 
buza, Kiss Sándor 8 literes üveg meggy, 
Váczi Eszter 1 doboz cigiretta, özv. 
Szálkái Józsefné 2 hizott kacsa és 20 
tojás, Körmendi István 1 üveg befőtt, 5U 
darabb cigaretta, Kiss Pál Mihályné 3 
iiveg befőtt, MátéfTy Mimiké és Eszkó 1 
doboz sütemény, dr. Vecsery Sándorné 
doboz sütemény, özv. Gál Istvánné 1 
üveg befőtt, Kutas N. 4 üveg befőtt, Po-
szorákné I üveg befőtt, MátéfTy Kálmánné 
1 üveg befőtt és l üveg tokai, 1 doboz 
cigaretta, Molnár Isvánné 1 üveg befőtt, 
egy kosár alma, 3 üveg befőtt, dr. Nagy 
Sándor alispán 10 üveg bor dr* Nagy 
Sárdorné 20 üveg befőtt, dr. Cicatricis 
Lajos főispán 1 hordó sör, Alberténjfi 
Adolfné két malac, dr. Csató Zsigmond 
ny. főispán az összes katonáknak ebéd, dr. 
dr. Vecseri Sándorné az összes katonák-
nak vacsora, Nyiri Bertalanné az összes 
katonáknak vacsora, Kőtelekí Nagy Im-
re 15 kg. szalonna, 1 kosár alma 1 kosár 
szőlő 15 tojás, 16 liter bab, özv. Sós Pálné 
az összes katonáknak ebéd, Szabó János 
1 zsák liszt 0 és fél kiló szalonna Halász 
Szabó János l zsák krumpi, 1 drb birka 
2 pár tyúk 50 drb. tojás, 2 liter méz 1 ga-
raboly birsalma 25 kg. liszt, MátéfTy Kál-
mánné a katonáknak uz&oona dr. Rácz 
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Lászlóné az Őszes katonáknak vacsora, 
Rablóczki Tilda és Hegedűs Amália az 
öiszet katonáknak uzsonna, izraelita hit-
község lOfelszerelt ágyat,dr.FiedinannGyu 
láné alma ós 300 drb. czigaretta dr. László 
Vilmos ágynemű, ruhanemű és 200 drb. 
cigaretta dr. Cukkerman Soma ágynemű 

Ís ruhanemű, dr, Ecsery Lajosné ágynemű 
s ruha nemű, Vince László egytál pe-

csenye, egy tál paprikás, 5 liter bor, Pi-
rithy Mátyás 224 almásqite 12 üveg bor, 
Soói Pálné 15 üveg bor és egy kenyér 

(Folytatása következik). 

Ágynemüeket és fehérnemüeket ré-
Ézint használatra, részint adományként 
a kővetkezők küldtek: 

Vecsery Jánosné 2 kispárna, I)é-
kány Zsigmondné 1 párna, (használat-
ra), Mátéffy Kálmánné 5 kispárnahaj, 
Dékány Zsuzsika 3 pár harisnya, Ha-
lász Szabó Lajosné 2 lepedő, és 2 párna-
haj, Vecsery Jánosné 2 kispárna, 4 hu-
zat, Dósa Béláné 2 kispárna, 4 huzat, 6 
férfiing, (ajándék), özv. Stammer Sándor-
né 1 pár, 2 huzat, 3 drb. zsebkendő, 1 
Ing, (ajándék), Mátéffy Kálmánné 5 kis-
párna, 5 huzat, 9 pár harisnya, 3 lábra-
való, 2 ing, dr. Tibély (ajándék), 6 szal-
véta, 6 drb. törölköző, 6 drb. férfiing, 4 
drd. párnahaj, 2 drb. lepedő, özv. Far-
kas Károlyné 6 törölköző, fi zsebkendő, 
íakó Mariska 2 ágy teljes felszereléssel, 
Vellis Vilmosné 1 nagypárna, 1 kispár-
n a 1 férfiing, 17 pár harisnya, 1 pár 
kamasni, Dobosi Dávid 1 nagypárna, 1 
kispárna, l-l huzattal, 12 zsebkendő, Brüll 
Ferenczné 2 lepedő, Szász Jánosné kis-
párna huzattal, Sárdi Mihály 6 drb. tö-
rülköző. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Pár ezer dara!) tüzelni való 
tőzeg-gané megvételre K e r e s t e t i k , = 
Gazdák figyelmébe! 

Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok fittyeimébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

ZsúrsUtemtnyeK, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. /Áttekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TÁRS. | 

Nyomatott Vajda B, 

Szentes város tanácsától . 

90G1—19I4. 

Hirdetmény. 
Ürü-eladás. 

Szentes város józsefszállási gazda-
ságában 800 javitolt ürü eladó. — Állag 
páronkint 80 kg. súlyúak. 

Bővebb értesitést ad 

a városi gazdasági 
tanácsnoki hivatal. 

A magyar szent korona országainak 

Vörös-kereszt Egylete. 

12553-1914. szám. 

F e l h í v á s , 
illetve kérelem a hazai vadászterületek tulaj-

donosaihoz és bérlőihez. 
A harctéren sebesült, vagy megbe-

tegedett vitéz katonáinknak száma az 
általuk aratott fényes győzel nek sorával 
arányban napról-napra szaporodik. 

Nemcsak a hadvezetőség, hanem 
minden áldozatra önként és örömest 
kész, hazafias társadalom is külön-külön 
együttesen a legnagyobb lelkiismeretes- i 
séggel és semmiféle fáradozást sem ki-
méivé azon iparkodik, hogy hős fiaink- t 

nak sorsát lehetőleg tűrhetővé tegye. Gon-
doskodva van tehát igényeinkek és 
szükségleteiknek minden irányban való 
kielégítéséről, megfelelő élelmezésükről I 
is. Kétségtelen azonban, hogy az élei- i 
mezés javítást, különösen pedig válto-
zatossá tétele tekintetében, szemben a 
gyenkélkedő szervezettel, megbecsülhe-
hetetlen jelentőséggel bírna, ha sebesült 
és beteg, de különösen, ha a lábadozó 
katonák élelmezésébe az apró vad, mely-
ben hazánknak jóformán mindegyik vi-
déke bővelkedik,szintén bevonható lenne. 
Erre való tekintettel ama kérelemmel 
fordulunk tehát hazánk vadászterülete-
inek tulajdonosaihoz és bérlőihez, hogy 
vadászzsákmányuknak egy részét az em-
lített célra áldozni szíveskedjenek. 

Akik hálára kötelező készséggel 
hajlandók kérésünket nagybecsű fig) el-
mükre méltatni, szíveskedjenek a harc-
téren sebesült vagy megbetegedett ka-
tonáink élelmezésére szánt vadat a szál-
lításra alkalmas kihűlt állapotban, a 
Vörös kereszt Egylet cimére (Budapest, 
Hűtőház IX. Tóth Kálmán-u. 8 10. sz.) 
feladva továbbítani és erről egyidejűleg 
egyletünket (Budapest, I. Disz-tér 1. sz.) 
levelezőlapon értesíteni. 

A MAGYAR SZENT KORONA 

ORSZÁGAINAK 
VÖRÖS- KERESZT EGYLETE. 

Szentes város polgármesterétől. 

Hirdetmény 
Szentes város belső kertjében ter-

mett lúgos szőlő f. évi október hó 5-én 
azaz hétfőn reggel K órakor a helyszí-
nen nyilvános szóbeli árverésen azon-
nali készpénz fizetés mellett el fog 
adatni. 

Szentes, 1914 évi szeptember 30. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Kiadó bútorozott 
n i V f l l | i M ügy csinosan butoro-S Z O D ü . r b a - ,c|jes d l á 
w a i w n n i [ássa| vagy anélkül 
azonnal kiadó. Báró Harucker-utca 
5. szám alatt, ugyanott kosztosok 
is elfogadtatnak mérsékeltdij mellett 
Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 

40-45 év körüli tisz-
tességes jó, maeabirtí asz-
szony tanyára kerestetik, 
Cini a kiadóhivatalban megtudható 

1 4 i a d ó l a k « í m . 
Varga Beniáminné I. ker. Tóth Jó-

zsef-utca 53 sz. házánál 3 szobás nagyobb 
lakás mellék helyiségekkel, villanyveze-
ték és ártézikuttal október 24-lőt kiadó 
(esetleg kertel is) — értekezhetni I. Far-
kas Mihály-ulca á. sz. Varga Béniámin-
néval. 

KÍadó föld 
Özv. Németh Lajos tanitóné dónáti 

21 hold földje rajtalévő épületekkel 

együtt kiadó, vagy feles munkálatra 

adandó. — Értekezni lehet Pólya-utca 

2. szám alatt, (a kenyérgyár melett) — 

unyanott egy lakás van kiadó.. 

| Hölgy közönség I 
. figyelmébe! . 

Értesítem a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonataimat 
núlyen leszállított 
áron árusítom. 

v a l t i K K t c k ' 3 ( 3 
Kiváló tisztelettel: 

Brubmüller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett. 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és ker 

berendezések, gyermékágyak, gyerniek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik niadracok, 

díványok rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, mozsdóaszlal és mozsdókészle-

lek, szoba kloset, ruhafogasok, palkány 

s? egérfogók. — Legjutíinyosabban szállít 

G A R A I K Á R O L Y 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 




