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L E M B E R G F E L É . . 
Sikereink Galíciában. 

Kifelé takarodik az orosz. 

A németek győzelmei. 
Hat hete mult, hogy Höfer tá-

bornok, a vezérkari főnök helyet-
tese azt a hirt tudatta, hogy csa-
pataink föladták Galícia fővárosát, 
Lemberget, mert a hadviselés ér-
deke ezt parancsolta. A hir nehéz 
sóhajtást váltott ki sokak lelkéből. 
Azóta sok minden történt s a Ilófer 
tábornok jelentéseiből azt olvassuk 
ki, hogy csapataink erősen köze-
lednek Lemberg felé s néhány nap 
még talán, már újfent Lembergbe 
érnek. 

Ebben a néhány mondáiban 
megvan a legutóbbi események 
jelentősége. Mi, akik a rendületlen 
bizalmat, győzelmünkbe velett föl-
tétlen hitet képviseltük itt az újság 
hasábjain, jól eső érzéssel állapítjuk 
meg, hogy a nagy fordulat sokkal 
hamarabb következett be semmint 
reményiettük. Jól eső érzéssel, mert 
ime meg van a mi hitünk jogos-
ságának bizonyítéka: csapataink 
egy mesteri módon végrehajtott uj 
csoportosítás után győzelmesen ha-
ladnak előre és semmi kétség benne, 
hogy a következő napok a teljes 
sikert fogják eredményezni. 

Legutóbbi ujságunkban az ese-
mények összefoglalásánál megem-
lékeztünk azokról a diadalmas har-
cokról, amelyek a galíciai Przemysl 
váránál folytak le. Azóta ezeknek 
a diadalmas harcoknak megvan az 
eredménye: a vár felszabadult a 
milliós orosz sereg ostroma alól. 
Epen akkor szabadult föl, amikor 
nyugaton Antwerpen, a belgák be 
vehetetlennek mondott fóerőssége, 
alig 12 napi ostrom után elesett. 
A przeiiiysli vár fölmentése olyan 
nagy dolog, amit kellőképen alig 
lehet kommentálni. Ne utaljunk 
egyébre, mint arra, hogy az 18Í8 
49-es szabadságharc óta, amikor 
Görgey diadalmasan fölmentette az 
ostromlott Komárom várát, soha-

sem sikerült még várat fölmenteni 
az ostromzár alól. A vár, amelyet 
az ellenség ostrom alá fogott, min-
dig elesett. Komárom felszabadítá-
sát annak idején magyar fegyverek 
vívták ki s most ismét a magyar 
fegyvereknek jut az a dicsósség, 
hogy egy ostromlott vár fölmenté-
séről száll a világ minden részébe 
diadalmas hir. 

A milliók nagy harcában ez a 
vár fölmcntés jelenti az ujabb küz-
delmek első nagy eseményét. Vé-
tenénk az igazság ellen, ha ezt az 
eseményt nem értékelnénk kellő-
képen és halálos bünt követnénk 
el önmagunk ellen, ha ennek nem 
örvendenénk kellőképen. Pedig ez 
még csak a bevezetés. Emlékezzünk 
vissza, hogy pár hét előtt, amikor 
az orosz hivatalos jelentés diadal-
mámorral kürtölte világgá, hogy 
csapataink összeroppantak, Hőfer 
vezérőrnagy mindössze azt mondta 
jelentésében, hogy nagyon keser-
vesen fognak csalódni az oroszok, 
ha ebben a hitben ringatják ma-
gukat. 

Hát valóban nagyon keserve-
sen csalódtak már is. 

Az általuk összeroppantottnak 

mondott hadsereg diadalmasan tör 
előre, minden lépése ujabb döntó 
csapás, amelynek ezer és ezer orosz 
harcos az áldozata. 

„OíTenzivánk sokszoros, csapa-
tainkra mindvégig győzelmes har-
cokban elérte a Sant" — mondja 
vezérkari tónökünk helyettese. „A 
németek megakasztották Lycknél 
az orosz előnyomulást" — vallja 
be az orosz vezérkar. Egyeztessük 
össze ezt a két jelentést, mit je-
lentenek ? 

Semmi egyebet, mint azt, hogy 
az északi harctér legmagasabb és 
legalsóbb pontján egyaránt meg-
tört a muszka haderő és ehez nem 
kell semmi egyéb, mint a német 
jelentés, amely azt tudatja hogy 
az é s z a k i h a r c t é r közepén 
a német csapatok Grojecnél, Var-
sótól 40 kilométernyire arattak di-
adalt. 

Jó hírek ezek, jó reményeket 
keltettek és megerősítették a bizók 
hitét. Megyünk diadalmasan előre, 
hogy a ránk kényszeritett harcot dia-
dallal fejezzük be és megvessük 
alapját boldog, nyugodt és biztos 
fejlődésünknek! 

A galíciai liarrler. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya) 

Budapest, október 13. A főhadiszállásról jelentik: Tegnap & 
mi Przemysl felé előnyomuló erőink a védősereg kirohanása által 
támogatva annyira visszavetették a körülzáró csapatokat, hogy 
csak a vár keleti vonala előtt áll még ellenség. Az ellenség visz-
szavonulásánál Sosnioa közelében több hadihíd leszakadt. Számos 
orosz a Sanba fulladt. Chyrowtól keletre a harc még ¿11. Egy 
kozákhadosztályt a mi lovasságunk visszavetett. Az utolsó hét 
meneteléseiben és harcaiban, melyeket a kedvezőtlen idjőárás és 
a rossz utiviszonyok rendkívül megnehezítettek, a mi derék csa-
pataink teljesítőképessége újólag fényesen bevált. 

Höfer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. 
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A németek harcai. 
(Miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin, október 13. A nagy főhadi-

szállásról jelentik: Nyugati hadszinterén nevezetesebb hir nincs. Ellen-
ségnek Soissonnál történt heves támadásait visszautasítottuk. Az argon-
nesi erdőkben állandóan sűrű harcok folynak. Csapataink sűrű cserjékben, 
rendkívüli nehéz terepen, várháború minden eszközével lépésről-lépésre 
kiküzdik az előnyomulás!. Franciák szívósan e l l e n á l l n a k . Fákról és Iákon 
elhelyezett gépfegyvereikből lőnek és emeletszerűen elrendezett lövész-
árkok mellett erős várszerű árkokat is b e r e n d e z t e k . Francia hadvezetőség 
részéről, csapatainak voevrei síkon kivívott sikerekről terjesztett hírek 
valótlanok. Hadifoglyok nyilatkozatai szerint csapatokkal közölték, hogy 
németeket megverették és Metz több erődje elesett. Tény, hogy az ott 
harcoló csapataink egyetlen helyen sem vesztettek tért. Etáin csak ugy 
mint eddig birtokunkban van. St. Michelnél levő hadállásaink ellen in-
tézett heves francia támadásokat mind visszavertük. Antwerpeni hadi-
zsákmányunk még nem tekinthető át, Hollandiában lefegyverezettek száma 
megközelithetóleg huszonnyolcezer, köztük kettőezer angol. Antwerpenben 
épületekben csekély kar esett. Kikötőben többek között 22 német, 2 
osztrák gőzös van. Keletországi hadszintéren október 11-én általában 
nyugalom volt. Másnap Sirvindnél oroszoknak ujabb átkaroló kísérletét 
visszautasítottuk. Itt oroszok ezerötszáz foglyot, husz ágyút vesztettek. Var-
sótól délre orosz előcsapatokat visszavertük. Oroszoknak Ivangoródtól délre 
megkísérelt átkelését a Visztulán, veszteséget okozva nekik, meghiúsítottuk. 

Elpusztult orosz cirkáló. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata:) Bpest: okt. 13. Berlin-

ből jelenti a Wolf ügynökség hivatalosan: Egy Bajan tipusu orosz pán-
célos cirkálóhajót okt. 11-én a Finn öböl előtt torpedólövés elsülyesz-
tett. Előliünk fekvő táviratok szerint az orosz hivatalos távirati ügy-
nökség az orosz páncélos cirkáló elsülyesztéséről a következőket je-
lenti: Október 11-én orosz idő szerint délutávi két órakor ellenséges 
tengeralatt járó naszádok újból támadást intéztek intéztek Baján és 
Palada cirkálók ellen, amelyek a keleti tengeren előőrs szolgálalot tel-
jesítettek. Noha a cirkálók nyomban erős tüzérségi tüzet nyitottak 
egy tengeralattjáró naszádnak sikerült torpedókat lőnie a Paladára, 
lyen robbanás történt. A cirkáló az összes rajtalevőkkel függélyesen a 
tenger fenekére sülyedt. 

meg 
ame 

A sebesült kórház üzenetei 
A polgári leányiskolánál felállított 

kórházhoz szükséges ágyfa és ágyne-
műek már együtt vannak, — felkérjük 
azonban a közönséget, hogy lábravaló-
kat, ingeket, — alsólepedőket szíves-
kedjék adományozni, mert ezekre még 
nagy szükség van. 

Felkérjük mindazokat, akik ágya-

kat és ágynemüeket szándékoznak még 

adományozni, hogy ezen adományaikat 

most már ne a polgári leányiskolához 

hanem a vármegyeházához szíveskedje-

nek beszállítani, ahol azokat a vármegye 

alispánjának, mint a szentesi Vörös-

kereszt Egylet elnökének megbízásából, 

a kapus (a vármegyeház a főkapu alalt 

balra) fogja átvenni az adományokat, 

elisinervénnyel nyuglázza. 

Minthogy a polgári leányiskolánál 

felállított 200 ágyas Vöröskereszt se-

besült kórház már be van rendezve 

UtfYhogy a sebesültek már rövid időn 

belül megérkeznek, előtérbe lép a se-

besültek ellátási szükséglete, miért is 

felkérjük a az áldozatra kész hazafias 

közönséget, hogy élelmi c í k k e K e t — 
mint búzát, lisztet, zsiradékot, szalonnal, 

aprójószágot, eleven állatot, babot, bor-

sót, lencsét, levestésztát, tarhonyát, zöld-

séget és egyéb élmet, továbbá az ado-

mányozott állatok részére szükséges 

élelmet szíveskedjék adományozni. Min-

denféle élelmezési dolgokra szükség 

van — mert ez még kevés küldetett be, 

csak a romlandó élelmezési cikkek nem 

szállitandók még be mindaddig, míg a 

katonák meg nem érkeznek, 

Szükség van még kefékre, fésűkre 

Szükség van: Beszelő, pecsenye 
forgató, nagyvilla, kávé-daráló, nagy, 3 
dc. zománcozott kanál, kávé-pörkölő 
tésztasziirőre. 

A Vöröskereszt Kórház irodája a 
polgári leányiskolában, földszint — fő-
bejárattól jobbra van, - mindennemű 
adomány ide szállítandó be — itt ada-
tik meg mindeknemű felvilágosítás — 
hivatalos órák tartatnak — d. e. 9 -12-ig, 
és d. u. 3-5-ig. 

A vármegyeházához szállítandó ado-
mányokra nézve, s általában minden 
dologra, ami nem kizárólag a polgári 
leányiskolánál levő Vöröskereszt Kór 
házat illeti — Kövér Imre vármegyei 
árvaszéki ülnök — a szentesi Vörös-
kereszt Egylet tilkára adja meg a fe-
lelelet. 

Kik a Vörös Kereszt Egylet 
tagjai nálunk? 

( F o l y f a u 4 ) 
Rendes tagok: Bocskay Béla, Bokody 

Jánosné, Bolyó Kálmán, Bóna József 

Borbély Lajos, Bricher Istvánné, Brüll 

Ferenc, Bugyi Ferencné, Burián Lajosáé 
Burián Lajos, Burkus Imre, Búzás Lajos 
dr. Cicatricis Lajosné, dr. Cicatricis Lajos 
Cicatricis Vilma, Csallány Gábor, Csapó 
János, dr. Csató Zsigmondné, dr, Csató 
Zsigmond, dr. Csák Béla, Csák Imréné 

Csányi Imre, Csenki Istvánné, özv. Csep-

regi Antalné, dr. Csergő Károly, Csernus 

L. István, Cseuz Béla, Csillag József, Csúcs 

János, Csúcs Károlyné, Csuppai Rózsa 

Csuray Imréné, Cakó Imre, Czilich Péter 

dr. Cukkermann Andor, dr. Cukkarniaon 

Sománé, dr. Cukkermann Soma, Dancslk 

Mária, Dancsó Aulai, Deák Mária, Derzsi 

K. Ferencné, Derzsi K. Ferenc, Derzsi K. 

Jenő, Dobay Andor, Dobócky Józsefné, 

Dobos Mihályne, Dobovszky József Ist-

vánné, Dócy Ferenc, Dóci Julianna, Üo-

inokos Elekné, Donáth István, Dósa 

Elekné, dr. Dósa István. Dósa Sándor, 

özv. Dudás Sz. Imréné, Dudás Szabó 

Lajos, Dunás Varga Ferenc, dr. Ecseri 

Lajos, özv. Egedi Sándorné, Ehrenfeld 

Mór, Eisler Lajos, Engelmann Malvin, 

Engelthaler Lászlóné, Engelthaler László, 

Eperjessy Sándor. (Folytatjuk.) 

HÍREK 
Szentes. 1914. októker hó 14 

— Tanyai Istentisztelet. Pap Lajos ref. 
lelkész vasárnap folyó hó 18-án, délután 
3 órakor a derekegyházi állanii|iskolánál 
istentiszteletet tart. 

— Vármegyei közgyűlés. Csongrád vár-

megye törvény hatósági bizottsága október 

hó 24 én a vármegyeház nagytermében 

tartja évnegyedes rendes közgyűlését dr. 

Cicatricis Lajos főispán elnökletével. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. Csongrád 

vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn 

délelőtt 10 órakor tartotta rendes havi 

ülését dr. Cicatricis Lajos főispán elnök-

letével. Az ülésen a szokásos jelentések 

hangzottak el, melyek minden tekintet-

ben kíelégitőek Különösebb említésre 

méltó ügyet ezúttal nem tárgyalt a köz-

igazgatási bizottság. 

— iparostinonclskolal felmentés. A vallás és 

közoktatásünyi miniszter egy rendeletet 

adott ki, mely szerint azon iparos és 

kereskedőtanoncok, kik a katonaság ré-

szére dolgozó, vagy oryan műhelyekben 

vagyüzletekbeu vannak alkalmazva, mely 

műhelyekből a mester vagy a segéd nagy 

része hadbavonult, a háború tartamára 

a tanítás alól felmentést nyerhetnek. A 

felmentésre vonatkozó kellőleg indokolt 

kérelmeket a kereskedő, illetve iparos-

tanonciskolák igazgatóihoz kell benyúj-

tani. 

— Visszaélések a segélyesek törül. Megál-

lapí tot ta a ka tonaügyveze tőség , hogy két 

segélyezett n e m je len te t te be fér jük liaza-

szabadságolását , a megá l l ap í t o t t segély-

összeget a zon i dőkre is felvette, amíg 

fér jük i t t hon volt , ezért csa lás vétség 

mia t t az e l járást f o l y ama tba tétette elle-
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nük s kérte szigorú megbüntetésüket, 

ügy tudjuk mások ellen is folyamatban 

van a puhatolás, aki szintén téves ada-

tokat, vagy a valósággal ellenkező ada-

tokai mongottak be és jogtalauul szedik 

a segélyösszeget. Egyébként szigorú uta-

silása van a katonaügyvezetőségnek arra, 

hogy minden segélyezel! családnál a 

bemondott adatokat vizsgálják télül s 

amennyiben valótlanságot tapasztal, ki-

métlenűl inditlassa meg a büntetőeljárást. 

— A második 4 8 as Kór a sebesültek 
k ó r h á z i n a k . A szentesi társas egyletek 
sorában a legelső a Szentesi Il-ik 
48-as Népkör volt, amely a sebe-
sültek kórházának berendezéséhez 
hozzájárult. A Népkör választmánya 
most vasárnap tartott választmányi 
ülésén egyhangú határozattal ki-
mondotta, hogy magára vállalja 10 
ágy berendezési költségét, illetve a 
berendezesi költségeknek megfelelő 
összeget a Vöröskereszt Egylet 
szentesi fiókja rendelkezésére bo-
csátja. Örömmel regisztáljuk ezt a 
hirt, amely fényes bizonyítéka an-
nak, hogy a város polgársága mi-
lyen hazafias kötelességtudással 
veszi ki a maga részét a harctéren 
megsebesültek ügyének felkarolá-
sából s azt a reményünket fejezzük 
ki, hogy a Szentesi II ik 48-as Nép-
kör áldozatkészsége erre példa, 
amelyet többi hazafias egyesüle-
teink lelkesen fognak követni. 

— Rendkívüli nagyszabású előadás a Tudományos 
Mozgészinhazban Csütörtökön, 1914 éri okt. i 
bó 15-én délután 5 órakor zóna mérsé- ' 
kelt helyárak és este 8 óraKor rendes 1 

helyárak mellett, Gábor Pista cigányzene- I 
karának közreműködésével be lesz mu-
tatva a cs. kir. hadügyminisztérium enge-
délyével a Wiener Kunst film háborús 
felvételének 1-ső sorozata mindkél harc-
térről. — Béketíy László, az országos 
nevű konferencier és író személyesen ; 
tart felolvasást a háborúról és aktuális ! 
tréfákat mutál be a háború nevezetes ! 
alakjairól, a térképmérőkről. — Műsor: 
1. Orosz foglyok és szállításuk. 2. Tá- i 
bori konyha és sütöde a harctéren 3. A : 
skutarii német különítmény elutazása. 4. 
Tábori pilóták munkában. 5. Felvonulás 
Szerbia leié. fi. A kiasznikai ütközet se-
besültjei. 7, 8. Dráma az északi sarkon. 
9. Idomított majom. 10, l l .Gigelta neve-
napja. 12. Bulgária. 

A szentesi reí. egyház a szeretet és 

emlékezés jeléül a hazánk védeltnezésére 

inent szentesi összes reformátusoknak 

megküldi az »Az Isten a mi reménységünk« 

cimű Uray Sándor által a harctéren levő 

katonák részére írott kis imakönyvel. 

Felhívjuk azért ezek hozzátartozóit, hogy 

az értünk harcoló szeretteink nevét, 

teljes címét, a tábori posta számának 

jelzésével a lelkészi hivatalnál vagy az 

egyházi pénztári hivatalban bejelent-

sék, hogy az imaköny elküldéséről az 

egyház elnöksége goudoskodhassék. 

— Közszemlére tett veszteségi lajstromok Dr 
Nagy Sándor alispán a közönség érdek-

lődésére való tekintettel s annak a feles-

leges kiadástól való megkímélése érde-

kében ugy intézkedett, hogy a>'ármegye 

részére érkező veszteségi lajstromokból 

a betegekről és a sebesültekről szóló ki-

mutatásokból egy egy példányt annak 

megérkezte után azonnal a következő 

bél helyen közszemlére tegyék: Gazda-

sági Egylet, Kaszinó, Ipartestület, 1 ső és 

U-ik 48-as Körök, Katolikus Kör, Refor-

mátus kör. A jelzett helyeken a veszte-

ségi lajstromok bármikor és bárki által 

megtekinthetők. 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Folytatás) 

Kotymán Sándorné 1 drb. faágv, 
(vissza) Bazsó Antal 1 drb. párna. 1 drb. 
kabát (ajándék) Pásztor Gyuláné 0 drb. 
nagy tányér, 4 drb. bögre, 1 drb. cukor-
tartó, dr. K. Nagy Lajos ágy megválása 
fejében 50 azaz ötven korona, Nyiri 
Lajosné 1 drb. nagy párna, 2 drb. 
huzat, 1 drb. kispárna, 2 drb. huzat, 
2 drb. ágylepedő, 2 drb. ing, Szántó 
Mihály és Szántóné 10 azaz tíz korona, 
Szántó Mihály 2 drb. párna, 4 drb. 
huzat 3 pár harisnya, Lehrel Alfréd 6 
drb. szappan, 5 drb. fogkefe 3 drb. fog-
paszta, 2 drb. fogkefetartó, 7 pár haris-
nya, Dallos Szilágyi Bálint ágy megvál-
tás fejében 50 azaz ötven korona Fe-
Fekete Mártonné 1 drb. vaságy, 1 drb. 
szalmazsák, 1 drb. nagypárna, 1 drb. 
kispárna, 1 drb paplan, 3 drb. lepedő 2 
drb. húzat. 2 drb. kishuzat, 6 drb. tö-
rülköző, (ajándék) Berezeli Dánielné 2 
d.b. faágy, 1 drb, szalmazsák, 2 drb. 
ágylepedő, 1 drb. nagypárna, 1 tucat 
pokróc, 1 drb. fazék, 1 drb lábas, 1 drb. 
fedő, dr. Kövér Imre és neje ágy megvál-
tás fejében 50 azaz ötven korona, Pásztor 
Jolánka, 8 pár harisnya, Csúcs Lajos 1 
drb. faágy, 1 drb. szalmazsák. 2 drb. 
lepedő, 2 drb. nagypárna, 4 drb. pár-
nahuzat, 2 drb paplan, 2 drb. paplan-
lekedő, Csúcs Antalné 1 drb. laagy, 1 
drb szalmazsák, 1 drb. matrac, 1 drb. 
nagypárna, 1 drb. kispárna, 1 drb. 
paplan, 2 drb. nagypárnahuzat, 2 drb. 
kishuzat, 2 drn. paplanlepedő, 2 drb. 
ágy lepedő, 3 drb. törülköző, 3 drb. 
szalvéta, 3 drb. zsebkendő, 2 drb. ing, 3 
drb. tálra való, 1 tábla szappan, Berezvay 
Islvánné 2 drb. nagypárna 1 drb. huzat, 
Nagy Alberk 2 drb. ing, 12 m. krelon, 
(ajándék) Lehrer Alfréd 2 drb. törül-
köző, 10 üveg paradicsom, (ajándék) 
Bokor Lajos i drb. szalmazsák, 1 drb. 
nagypárna, l drb. paplan, 2 drb. párna-
huzal, 2 drb. paplanhuzat, l drb. ágy-
lepedő, 1 drb. ing, 1 drb. lábravaló, 
1 drb. törülköző, t drb. zsebkendő, 1 pár 
harisnya l drb paplan, Kanász Nagy Sán-
dor 1 drb. faágy, 1 drb. szalmazsák, 1 drb. 
ágylepedő, 1 drb. nagypárna, 1 drb. hu-
zat, 1 drb. paplan 1 drb. paplanlepedő, 
özv. Dósa Béláné 1 paplan, 1 ágytaka-
ró, 2 párnahuzat, 2 paplanlepedő, 1 ágy-
lepedő, 4 ing, 6 zsebkendő, 6 pohár, fi 
kés, fi villa, 7 kis tányér, 7 nagy tányér, 
1 pecsenyés tál. Stammer Sándorné 2 
kispárna, 4 kispárnahuzat, 1 ágylepedő-

1 ing, 6 pár karisnya, 1 kefe, t fésű, 1. 
sűrűfésűi 1 fásli, 1 teás kanna, l tálca 
Mátéffy László 1 faágy, 1 szalmazsák, 1 
derékaj, 1 paplan, 5 nagy párna, 1 pok-
róc, 4 nagy párnahuzat, 2 paplanlepedő, 
2 ágylepedő. Kardos Arminné 10 csésze, 
10 csészealj, 2 üveg málnaszörp. Kun 
Arpádné 3 vaságy. Engelmann Testvé-
rek különféle vászonés szftvetmaradékok. 
dr. Kiss Zsigmondné ágvmegvállás írjében 
50 korona. Tabajdy József 5 ing, 8 pár 
harifiiya, 2 drb. szappan. Pirithy Mátyás 
2 drb. vaságy, fi drb. matrac, 2 nagy 

1 párna, 2 paplan, 4 ágy lepedő, 4 párna -
| huzat 4 paplanlepedő. Szabó Ferenczné 
l 8 üveg befőtt, l üveg málnaszörp. Ibo-

lya Karoly né 2 nagypárna, 1 paplan, 2 
paplanlepebő, 3 ágylepedő, 2 párnahu-
zat. Kristó Zsótia 1 nagy párna, 2 huzat, 
2 ágylepedő. Özv. Szombathy Lajosné 18 
nagytányér, 1 teáskanna, 1 vágótőke, 1 
vágódeszka. Nagy Lajos Jenő 1 véka bab, 

I félódal szalonna, 10 I tarhonya. Kristó 
N. Imre 2 faágv, I szalmazsák, 1 paplan, 
1 paplanlepedő, 1 nagy párna, 2 drb. 

hnzat, 1 kispárna, 2 drb. huzattal, 2 drb 
ágy lepedő. Mátéffy Lászlóné 10 drb. ci-
rokseprő. Stockinger Edéné 14 drb. né-
met könyv olvasás vágett. Haraszthy 
Fereczné 10 korona koszorú és kivilágítás 
megvállás címén. özv. Vecsery Sándorné 
8 drb. nagy tányér, 4 drb. kis tányér, 3 
drb. csésze, 4 drb. ivó, 4 drb. boros po 
bár, 1 drb. főzelékes, 1 drb pecsenyés 
tál, 15 drb. evőkanál, 12 drb. villa, 5 drb. 
kés, 1 drb. salátástál, 1 nagy fazék, 20 
liter kása. Ids. Vig Mihály 4 drb, trikó-
ing, l drb. trikólabravaló. Huzs M. Sán-
dor 1 faágy, 1 szalmazsák, 1 nagy és 1 
kispárna, l pokróc, 2 drb. ing, 2 lábra-
caló, 2 drb. nagypárnahuzat, 2 drb. kis-
párnahuzat, 2 drb. ágylepedő, 2 drb. tö-
rölköző. ld. Joó Károlyné 1 nagypárna, 
1 kispárna, 2 drb. kispárnahuzat, 2 drb. 
nagypárnahuzat, 6 üveg befőtt. Albert 
Aronné 4 üveg befőtt, 1 vizes üveg, 3 
drb tányér, 2 drb. tálca, 3 kés, 3 villa, 
3 kanál, 1 drb lábravaló. Ibolya Ká-
rolyné 1 vaságy, 9 pár harisnya, 12 drb. 
zsebkndő- Kornea József 1 vaságy, 1 
szalmazsák, 1 paplan, 1 kispárna, 2 
nagypárna, 2 ágylepedő, 2 paplanhuzat, 
2 kisvánkoshuzat, 2 ing, 2 törülköző, 6 
zsebkendő, 1 üvegpaprika' 5 üveg befőtt. 
10 üveg paradicsom, 1 málnaszörp, 1 ko-
sár birsalma. Bóné Antal 1 paplan, 1 
nagypárna, 1 kispárna, 1 ágylepedő, 1 
paplanlepedő, 2 drb. párnahuzat, 2 
kispárnahuzat. Dr. Szeder Ferencz 2 
faágy, 1 zsák liszt, 1 drb. teknő. Varga 
Imre 1 faágy, 1 szalmazsák, 1 nagy pár-
na, 1 paplan, 1 kispárna, 2 paplanlepe-
dő, 2 ágylepedő, 2 nagypárnahuzat, 2 
kisbárnahuzat, 3 kgr. szappan, özvegy 
Berényi Anlalné 1 liter zsir, 2 liter tar-
honya, 15 drb tojás. 2 liter bab, 1 liter 
mák. Varga Józsefné 2 drb. faágy. Ko-
vács Sándorné 2 drb. kispárna, 2 drb, 
huzat, 6 drb. törülköző. Szentesi Mező-
gazdasági Ipar és Kereskelmi Bank H. T. 
100 korona, a kórház költségeire 100 
azaz egyszáz korona, ¡készpénz, Szeder 
Ferenczné 3 drb. matrac, 1 drb nagy-
párna, 2 drb. párnahuzat, 3(lrb. ing, Törö-
csik. Ferenczné 2 drb. kispárna, 1 drb. 
nagypárnahuzat, 1 drb. paplan, 1 drb. 
paplanlepedő, 4 liter tarhonya, 3 liter 
gyúrt tészta, 3 pár csirke, 1 zsák krump-
li, özv, Gaál Sándorné 1 drb. nagy párna, 
1 drb. kispárna, 2 drb. nagypárnahuzat, 
2 drb. kispárnahuzat, 2 drb. törülköző, 
3 drb. alsónadrág, 2 drb. ágytakaró. 
A harctéren levő katonák feleségei 185 
kornoa fi8 fillér, Klein Ignácz 5 kg. 
rizskása, l drb. vaságy, dr. Vecseri 
Sándorné 2 drb. faágy, 2 drb. szalmazsák, 
Pázmány Zsigmondné 2 drb. faá^y. dr. 
Szeder Ferenczné 12 üveg paradicsom, 
31- üveg befőtt, dr. Szeder Ferenczné 
1 drb. szekrény, 1 drb. asztal, 1 drb. tőke, 
özv. Schiller Dénesné 3 drb. lábravaló, 
3 drb. ing, 3 pár harisnya, Soltész 
Adolfné 6 pár evőeszköz, 1 drb. levesestál, 
8 drb. mély, 9 drb. lapostányér, 1 drb. 
vaslábas, Szőke István 1 drb. vaságy, 
1 drb. szalmazsák. 2 drb nagvpárna, 4 
drb. párnahuzat. 2 drb. ágylepedő, 1 drb. 
pokróc, Károlyi Józsefné 5 kg. szalonna, 
2 drb. szappan, 2 és fél liter szilvalek-
vár, 1 drb. kávéfőző, 12 drb nagykanál, 
1 drb. levosmerő, fi drb. kávéskanál, 
fi kés, 12 drb. villa, Bartus Istvánné 1 
drb. nagypárna, 1 drb. kispárna, 2-2 
huzattal 2 drb. ágyleoedő, Pázmány 
Zsigmondné 3 üveg málnaszörp, 1 fa-
zék baracklekvár, özv. Neumann Jónásné 
1 drb. fazék, 1 drb. födő, Szürszahó Nagy 
Sándorné 3 drb. paplanlepedő, 2 drb. 
merőkanál, 18 drb. nagytányér, 1 drb. 
fazék, 12 drb. evő kanál 6 drb. kávés-
kanál, 6 drb villa (ajándék.) 

(Folyt, köv.) 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 



i oldal. SZENTESI LAP 
86 szára 

Szentes város polgármesterétől. 

9490—1914. szám. 

hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Békésvár-

megye alispánja Békésvármegye terüle-
tén, cholera elleni védekezés érdekéhen 
az összes vásarokat további intézkedésig 
betiltotta. 

Szentes, 1914 évi október hó 14. 

Dr. Mátéffy Ferencz. 
polgármester. 

Kállai József 
felsőréti 1P)00 négyszögöl földje haszon-
bérbe kiadó. Úgyszintén Kállai Zsuzsánna 
hagyatékából nagyhegyi szőlőrész, Vá-
sárnelyi-utcai házrész és berekháti föld-
rész eladó, Értekezhetni Kállai Józseííel 

Mucsihát 5. szám alatt. 

I Hölgy közönség V 
- figyelmébe! -

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

hojfonataimat 
ntMyen leszállított 
áron árusítóin. 

l a c y t t i h i N x f é k 

Kiváló tiszteieltel: 

Brubmülicr József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett 

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

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madraeok, 
díványok rézkarnisok, ablak, roletare-
dónyök, mozsdóasztal és mozsdókészlc-
tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 
s? egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON 

4 0 - 4 5 év körüli tisz-
tességes ]U magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban megtud 

9001-1914. 
Szentes város tanácsától. 

Hirdetmény. 
Ü r ü - e l a < J á s . 

Szentes város józsefszállási gazda-
ságában 800 javítóit ürü eladó. — Átlajj 
páronkint 80 kg. súlyúak. 

Bővebb értesítést ad 

a városi gazdasági 
tanácsnoki hivatal. 

Szentes város polgármesterétől. 

9235-1914. szám. 

Hirdetmény 
a lovak be je lentése és osztá lyozása t á r g y á b a n 

A honvédelmi miniszter az 1912 évi 
LXIX. t.-c. 11. §-a alapján Szentes város 
lovainak újbóli osztályozását rendelte el. 

Ennélfogva a város területén tartott 
lovaknak újbóli leendő összeírását elren-
delem és felhívom mindazokat, akiknek 
birtokában ló van, hogy az 1914 évi 
október hó 12-től október hó 19-ig bezáró-
lag terjedőn napi határidőn belől lovaik 
számát, amennyiben azokat a város bel-
vagy külterületén tartják, a városi Elöl-
járóságnál jelentsék be. 

A bejelentést írásban a városi Elöl-
járóságnál ingyen kiszolgáltatandó beje-
lentőlapon kell megtenni. írni nem tudók 
a bejelentést szóval is megtehetik. 

Az összeírás helyéül a városháza 
központi iroda helyiségét {emelet őö ajtó) 
jelölöm meg. 

A bejelentések naponként d. e. 8 
órától 12 óráig, d. u. 2 órától 5 óráig, 
vasárnap pedig d. e. 9 órától 11 óráig 
fogadtatnak el, 

Nem kell bejelenteni a következő 
lovakat: 

a) az Ő Eelsége és a kir. haz tag-
jainak udvartartásához tartozó lovakat ; 

b) a nemzetközi jog értelmében 
területen kívüliséget élvezők személyes 
használatára szolgáló lovakat; 

c) a fegyveres erőhőz tartozó egyé-
neknek annyi lovát, ahányat mozgó-
sításkor tartani kötelesek; 

d) csendőrséghez tartozóknak szol-
galatuk teljesítéséhez szükségelt lovait; 

e) az udvari és állami ménes in-
tézeteknek, állami méneseknek, mén- és 
csikó-telepeknek, tenyész- és gazdasági 
lovait; 

f) a kincstár tulajdonában lévő-
lovakat; 

A lóosztalyozás Szentes városában 
a külső vásártéren lévő cédulaháznál 
működő bizottság ált il 1914 évi november 
7-től november 17-ig bezárólag fog meg-
tartatni és pedig: 

1914 évi november 
l-ső és ll-ik kerülete, 

19!4 évi november 8 án 
lll-ik és lV-ik kerülete, 

1914 évi november 9-én az Alsórét, 
Alsóréti újtelep, Berek, Berekhát és 
Bereklapos, 

191 1 évi november 10-én a Belső-
ecser, Külsőecser, Hékéd, Kaján és 
Nagy hegy, 

7-én a város 

a varos 

1914 évi november 11-én Derek-
egyházoldal, 

1914 évi november 12-én Donát, 
Fertő, 

1914 évi november 13-an Királyság, 
Királysági-járandóság és Nagykirályság', 

1914 évi november 14-én Kihtőke] 
1914 évi november 15-én Felsőrét^ 

Lapistó és Nagynyomás, 
1914 évi november 16-án Bökény, 

Eperjes, Jaksor, Vekerhát, Vekerzug] 
Veresegyház és Zalota, 

1914 évi november 17-én a Mucsi-
hát, Nagytőke és szentlászlói tulajdonosok 
lovai állitandók, illetve vezettndők fel 
osztályozás céljából. 

Az osztályozás naponként d. e. 7 
órakor kezdődik. 

A lovakat kézen és egyenként kelt 
elővezetni. Nyilvántartólappal ellátott lo-
vakkal a nyilváutartólapot is el kell hozni. 

A ló behívás esetére szabványosnak 
megállapított árak a következők : 

hátas l ovaké r t 8 2 5 k o r m a , 
könnyű h á m o s lovakér t 8 5 0 „ 
nehéz h á m o s l ovaké r t 1 0 0 0 „ 
m á l h á s á l l a tokér t 4 0 0 „ 

Aki á lovak bejelentése és az osz-
tályozáshoz való elővezetése tekintetében 
fenálló törvényes rendelkezésnek nem 
tesz eleget, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedő pénzbüntetéssel bün-
tetetik. 

Figylemeztetem tehát a közönséget, 
hogy a bejelentési és elővezetési köte-
lezettségnek pontosan tegyenek eleget, 
mert az ezt elmulasztók szigorúan fog-
nak büntettetni. 

Szentesen, 1914 október hó 7-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas fehér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvktek-
rozskenyér stb. Megtekint-
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-házi 

F Ö Ü Z L E T É B EN. 

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y A R 

R É S Z V T Á R S . 

S i i a i l o E a k i i N * 
Egy pár öreg család olcsó la-

kást kaphat Farkas Gézánál N a g y -
görgős utca 25. szám alatt. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




