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Előfizetési árak : 

Helyben : egész évre 4 K Vidéken egész évre fi K 

3|évre2 K negyedevre 1 K félévreM K negyedévre t-50 

égy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért feleifis 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szánj 

(ret. bérház) ide intézcndők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

6 harc kezdetén. 
Harcok Varsó alatt. 

Haladunk előre. 
„Méltóságomon alulinak tar-

tom, hogy szégyenletes föltevésére 
érdemlegesen választ adjanak." Ezt 
a kategorikus választ adta október 
2-án a przemysli vár parancsnoka, 
Kuzmanek altábornagy az orosz 
ostromló seregek vezérének, aki a 
„hiábavaló vérontás elkerülése vé-
gett" a vár föladására szólította föl. 

Történelmi érdekességü írás ez 
a levél, mert akkor keletkezett, 
amikor az oroszok diadalmámoruk-
ban azt hitték, hogy a stratégiai 
okokból visszavonuló magyar oszt-
rák seregeket tönkre verték és ab-
ban a meggyőződésben voltak, hogy 
egyetlen roham és Przemysl a ke-
zükben van. Ók nagy lelkűek akar-
tak lenni. Hiábavaló vérontás mi-
nek ? Szabad elvonulást nyer az 
őrség... „A vár úgysem kaphat 
segítséget,44 „elhagyta a szerencse 
a császári és királyi seregeket" — 
mondja az orosz vezér. 

Ez október másodikán volt. 
megtörtént az oroszok ro-
Negyvenezer orosz harcos 
került és pár nap multán 

az orosz seregek ellakarodtak a 
vár alul. Nem segítséget kapott a 
vár, hanem felmentették diadalmas 
seregeink az ostrom zár alul. A 
hiábavaló véráldozatot nem a vár 
őrség, hanem az ostromló sereg 
hozta meg. 

Utánna vagyunk az események-
nek, amelyek az ujabb események 
bevezetéséül szolgálnak s most lát-
hatjuk igazán, hogy mekkora ön-
bizalom tölti el vezéreinket a leg-
válságosabb pillanatokban is. Es ez 
az önbizalom lehetetlen, hogy ha-
tással no legyen a csüggedőkrc, 
azokra, akik egyik pillanatban a jó 
hirek nyomán túláradnak a bol 
dogságtól, a másik pillanatban 
pedig, ha a hirek kedve/ól len csen-
gésüek, lehanyalInnak a kétségbe-
esésbe. 

Azután 
ha ma. 
életébe 

Ez a háború nem gyerek játék. 
Jövendőnkért, boldogulásunkért fo-
lyik s most, amidőn minden jó ki-
látással megindult a háború má-
sodik, hihetően eldöntő szakasza, 
minden polgárnak egyetlen köte-
lessége van, az, hogv nyugodt ön-
tudattal nézzen a jövendő esemé-
nyek elé. A háború eddigi folya-
mán megtanulhattuk, hogv milyen 
óriási erő kifejtésére képesek se-
regeink, tudjuk azt, hogy a lehető 
legfényesebben oldották meg azt a 
nehéz föladatot, amely az orosz 
túlerő időleges feltartóztatása által 
csapatainkra háramlott. Bennünket 
le akartak hengerelni, egyszerűen 
megsemmisíteni — és íme az az 
eredmény, hogy a henger nem tu-
dott eredményesen működni, meg-
akadt, sőt visszafordult. 

Visszafordult, mert az a hely-
zet, hogy az oroszok kénytelenek 
föladni galíciai állásukat, hacsak azt 
nem akarják, hogy Lengyelország 

területén a legborzasztóbb sorsnak 
rohanjanak neki. 

Egyezer kilométeres vonalon 
állanak szemközt az ellenséges se-
regek, A legmagasabb északi reszen 
a németek, lent a déli szélen a mi 
csapataink már megadták a választ 
a muszka támadásra s a harcvo-
nal közepén már német csapatok 
állanak Varsó közelében, ahol nyolc 
orosz hadtest kísérelte meg a né-
metek visszaszorítását és véres fej-
jel volt kénytelen visszavonulni 

Az egybehangzó jelentések sze-
rint a nagy ütközetet, milliók csa-
táját a legrövidebb időn belül vár-
haljuk. Lehet, hogy mire ezek a 
sorok napvilágot látnak, már meg 
is indul a nagy harc, amely hivatva 
lesz Európa békéjét biztosítani. Mi 
jó reménységgel, bizva ügyünk igaz-
ságában, Istenben vetett hittel vár-
juk a fejleményeket: győzni fogunk 
mert nekünk csak győznünk szabad 1 

Elsiilycdl angol cirkáló. 
London, okt. 17. Az admirálités a következő kommünikét 

közl i : A Havke páncélos cirkálót tegnap délután az északi ten-
geren megtámadták. A páncélos cirkálót egy ellenséges torpedó-
naszád eJsülyesztette. Nyegyvenkilenc tengerész és tiszt meg-
menekült, 350 ember eltűnt. (Min. sajtóosztály.) 

I németek kiixdelme. 
Berlin, okt. Ifi. Wolff ügynökség jelenti: Oroszok október 14-én ismét 

megkisérel'ék, hogy elfoglalják Lycket. Támadásukat visszavertük. 800 
fogjot ejtettünk, egy ágvut és 8 gépfegyvert zsákmányoltunk. 

Csapataink e hó 14-én Brügget, 15-én pedig Ostendet szállották meg. 
A franciáknak Bcimstól északnyugatra intézett heves támadásait 

visszautasítottuk. A francia hivatalos tudósításban azt jelentik, hogy a 
harcvonal különböző pontjain, igv például Barry au Beimstól észak-
nyugati* i látható előadást tettek. Ezek a hirek egyáltalában nem felelnek 
meg a valóságnak. 
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Az m a k i liart'ok. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata.) Budapest, október 10 

A főhadiszállásról jelentik: A harcok egész harcvonalunkon Staiy S im-
bortól a San torkolatáig tegnap si folytak 

Mármarosban az ellenséget üldözzük. Csapataink birtokukba kerí-
tették Rahót a fekete Bysztrica völgyében. 

Az oroszok, akiket csapataink Rafailowál megvertek, Zielona fele 
vonulnak vissza. H ö f e r vezérőrnagy, a vezérkar főnőkének helyettese. 

Közgyűlés 
a vármegyén. 

Csongrádvár megye törvényhatósági 
bizottsága f évi október hó 24-ik nap-
ján délelőtt 10 órakor a vármegye szék-
házában évnegyedes rendes közgyűlést 
tart melyen többek között az alábbi 
ügyek fognak tárgyaltaim. — A vár-
megye alispánjának évnegyedes jelentése. 
— Gróf Tisza István m. kir. miniszter-
elnök köszöntő irata Ő császári és 
apostoli Felsége üdvözlése alkalmából. 
— Gróf Tisza István m. kir. miniszter-
elnök köszöntő irata, Ferencz Ferdinánd 
ő fensége és neje Hóhenberg Zsófia 
hercegnő elhunyta alkalmából kifejezett 
részvétnyilalkozatra. — Dr. Várady Lipót 
Árpád kalocsai s bácsi érsek köszönő 
irata. — Dr. Fejérváry Imre köszönő 
irata. — A vármegyei közigazgatási bi-
zottságnak az 1914 év első felére vonat-
kozó jelentése. — Csongrádvármegye 
háztartási alapjának 1915 évi költség-
vetési előirányzata. — Csongrádvár-
megye 1913 évi gyámpénztári számadása. 
A vármegye közúti alap 1915 évi költség-
vetése. — Horgosi Kárász alapítvány-
nál 2 ösztöndíjas hely betöltése. — 
Sváb Jakab alapítványnál egy ösztöndí-
jas hely betöltése. — özv. Onody Szabó 
Gézáné kérelme nyugdijának megállapí-
tása iránt. — Budapest székesfőváros 
közönségének körirata, Rákóczi Ferenc 
fejedelem szobrának Budapesten leendő 
fe'állitása.iránl. — Dr. Szarka Mihály és 
társa csongrádi lakosok felehhezése 
Csongrád közzéghen folyó évi jnnius hó 
30-ikán megtartott községi tisztújítás 
ellen. 

A külföldre szóló 
postaküldemények. 

A szegedi postafőnökség a közönség 

részére az alábbi értesítést teszi közzé: 

Kalonaí érdekek megóvása céljából 

a mai naptól kezdve a külföldre menő 

összes postai magánküldernények, az 

Ausztriába és Bosznia-Hercegovinába 

szólók kivételé , el katonai ellenőrzésnek 

vannak alátéve. Eunélfogva: 

I. a külföldre szóló összes közön-

séges és ajánlott leveleket nyitva kell fel-

adni, illetve a postaszekrénybe bedobni; 

II. a külföldre szóló értéklevelekbe, 

pénzeslevelekbe, értékdobozokba, cso-

magokba nemszabed írásbeli közleményt 

elhelyezni; 

III. a külföldre szóló szállítólevelek 

és postautalványok szelvényeire nem 

s/ubad magánközleményt írni; 

IV. a külföldre szóló pénzeslevele-

ket, értékleveleket,értékdobozokai nyitva 

ketl a postára hozni. 

Miután a postai tisztviselő meggyő-

ződött róla, hogy azokban írásbeli köz-

lemény ninesen, föladó tartozik a fölvevő 

postai tisztviselő előtt saját pecsétjével 

lezárni. 

Ez az ellenőrzés nem tejed ki an-

nak megállapítására, hogy a nyilvánított 

tartalom tényleg megvan-e, mert e te-

kintetben a posta nem vállal felelős-

séget, 

A hivatalos küldemények, valamint 

a belföldre, Ausztriába és Bosznia-Her-

cegovinába szóló magánküldemények 

nem esnek katonai ellenőrzés alá. 

Álljunk meg egy szóra! 
Tegye le azt a bagyut uram, 

amelyben a jövő esztendőre ese-
dékes értékpapír szelvényeit s azt 
egy-két tizezer korona készpénzét 
igyekszik „biztos" helyre cipelni s 
maga is nagyságos asszonyom, aki 
a legdivatosabb „bukjel" szoknyáját, 
párisi kalapját és a még vasgyűrűre 
fel nem váltott ékszereit akarja 
mindenáron megtenni, várjon egy 
kicsit: álljunk meg egy szóraI 

Miért szaladnak maguk, ha jön 
a muszka? Miért hagyják oda 5—G 
szobás kényelmes lakásaikai, hón 
szere'ett városukat, vagy falujukat. 
Az ágyúgolyótól félnek talán)? Vagy 
maguknak teljesen mindegy akár 
itt, akár másutt, hiszen a balyujokba 
rejtett ingó értékek másutt is biz-
tosítják azt a kényelmet, amit most 
ott akarnak hagyni? Az ott huni 
kényelem azért mégis nagyobb s 
ezt a kényelmet megmenthetnék, 
ha bátran helyükön maradnának' 
Hiszen, amit a közelmúlt eseményei 
bizonyítják, teljesen elegendő, ha 
valaki felveszi a békés polgári kaf-
táját s az ellenség nem csinál neki 
semmi rosszat, sót megköszöni, hogy 
emberrel találkozhatik, mert hiszen 
az ellenséges hadsereg is szeret 
etnográfiái tanulmányokat csinálni. 
Az ellenséges hadsereg is máskü-
lönben jámbor földmivelőkból szor-
galmas iparosokból és lehetséges 
fiskálisokból verbuválódott, az ilyen 
hadseregre mi sem szomorúbb, 
mintha a bódító útjában elnéptelene-
dett falvakra és városokra bukkan. 

Ne fussanak tehát el a lakó 
helyükről, ha ellenség szagot érez-
nek. Ne fussanak el elsősorban 
is azért, mert nem kanibálokkal 
állunk harcban, akik tisztán ember-
húsra vadásznak. A katona csak 
katona ellen harcol, addig tehát, 
amíg egy egy város népe komitácsi 
szerepre n m vállalkozik, az ellen-
ség fegyelme alatt álló katonáitól 

egyáltaláe nem félhet. Az oktalan 
menekülés azonban meg van egy 
szomorú következménye. Ha a föld 
népe azt látja, hogy már az arany-
gyűrűs nagyságák, a vasalt nadrágu 
urak is menekülnek, ó is megrémül 
s ennek a rémületnek igen-igen szo-
morú hatása van gazdasági téren. 
A föld népe a maga egy-két, esetleg 
busz hold ingatlanát nem veheti a 
vállára. Emiatt nem is kísérli meg 
a menekülést, de az ingóságán, lábas 
jószágán, csirkéin, tehenein siet túl-
adni. Potom pénzen dobja piacra 
mindazt, amiből egy kis aprópénzt 
tud csinálni. A rémületnek tehát 
egy óriási nagy értékdevalváció a 
következménye, az értékdevalváció 
pedig előfutárja egy hosszú nyo-
morúságnak. 

Mert hát az több mint bizo-
nyos, hogy az ellenséget egy bizo-
nyos idő muiva ki togjuk verni, 
amint kiverték 'Mármarosmegyéból, 
Ugból, Beregből is, ahonnan nem-
régiben kaptuk a menekülteket. Ha 
már most ez^k a menekültek visz-
szalérnek, sajuosan fogják tapasz-
talni, hogy mennyire megdrágul 
minden élelmiszernek az ára. Csir-
két, pulykát, ropogósra sütketó ma-
lacot aranyért sem lehet kapni s 
ennek az oka az, hogy épen az intel-
ligencia. az ingó vagyon birtokosai 
mutatnak szomorú példái, hogy kell 
hűtlennek lenni a megszokott házi 
tűzhelyhez. 

Álljunk meg tehát egy szóra, 
keményítsük meg sziveinket. Akinek 
a sors valami határszéli megyét je-
löli ki lakóhelyül, az maradjon a 
helyén meg akkor is, ha azt a me-
gyét az ellenség tisztelte meg láto-
gatásával. Maradjon otthon, különö-
sen a vezetésre hivatott intelligens 
társadalmi réleg. hiszen az alsóbb 
néprétegeknek tőlük kell megtanulni 
a barátságot, a férfias helytállást. 
Maradjon otthou, nehogy az alsóbb 
néprétegek megrémülése gazdasági 
romlásnak legyen előidézője. 

Szomorú látvány volt a közel-
múltnak a menekülő serege is. Ezek 
igazán megmulatták, hogy az ó jel-
szavuk: u b i b e n e, i b i p a t r i a . 
Ók a legkevesebbet veszthettek volna 
ha itthon maradnak is. Az ingóva-
gyon! el lehet rejteni az ellenség 
elől, de azt nem lehet megakadá-
lyozni, hogy a termő földet vé^ig 
ue gázolják a kozák lovak s ime 
mégis azok rémültek meg legjobban, 
akiktől nem vehettek el semmit, 
azok mulatták meg, hogy nem ra-
gaszkodnak sem szűkebb talán tá-
gabb hazájukhoz sem, mert aki 
Mármarosszigetről Budapestre me-
nekült, az holnap esetleg Budapest-
ről Himinbe leheti át a lóhadiszál-
llását, vagy Svájcba. Az ilyen em-
berekre igazán elkelne amolyan deb-
receni törvényhatósági határozat, 
amely kimondja, hogy ok nélkül 
menekülőket többé nem fogadják 
vissza a városba. 
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H sebesült kórház üzenetei 
A létekért folyó hősi küzdelemből 

mindnyájunknak ki kell venni a maga 

részét. Kettős kötelességük van az itt-

lionmaradottaknak, amelyet nemcsak 

l.a/áukért hanem annak védelméért vi-

t. zen harcoló testvéreinkért is kell tel-

jesítenie. 

Városunk nemesszivű közönsége 

ezen hazafias közönségét megérlelte, fel-

adatát szívvel lélekkel teljesítette, mert 

nemes áldozatkészségével, lehetővé tette, 

hogy a helybeli polg. leányiskolába be-

rendezett 200 ágyas sebesült kórház ma 

már teljesen felszerelten várja a hősies 

harcokbau sebet kapott vitéz testvéreinket 

hogy sebükré gyógyítást fáradalmunkra 

enyhülést adjon. 

További köteleséget reánk a már 

felszerelt Vörs Kereszt Kórházunk fenn-

tartása, sebesültjeink napi nagy szükség-

letének ellátása, miért is felkérjük a 

velünk együtt érző nagyközönséget, hogy 

hetedeink ellátását biztosító mindenféle 

élelmiszert és a minden szükségesnek 

beszerzésére felhasánálható készpénzt 

adományozni szíveskedjenek. 

Szükség van ínég: pecsenyevillára, 

tepsikre, ruhakefékre, vizeskantákra és 

különböző nagyságú dézsákra. 

A Vörös Kereszt Kórház irodája a 

polgári leányiskolánál, földszint, a fő-

bejárattól jobbra van, ide szállítandó be 

mindenféle adomány, ahol az adomá-

nyok elismervéuy adásával nyugtáztat 

nak, az irodába jelentendő minden, a 

sebesült kórházat érdeklő közlés, itt 

adatik meg mindennemű felvilágosítás 

és értesítés, Hivatalos órak tattatnak d. 

e. 9—12 ig és d. u, 3—6-ig. 

Kik a Vörös Kereszt Egylet 
tagjai nálunk? 

(Folytatás) 

Rendes tagok: Faragó Sándorné» 
özv. Farkas Antalné, Farkas (Leitner) 
Fekele József, Fekete Márlonné, Fekete 
Mirton, Felsenburg Manó, dr. Fenyvesi 
Adolf,Flesch Lipót,özv. Frankó Györgyné 
Frőnkl Hugó, Fried Jakab, dr. Fricdmunn 
Gyuláné, Fuchs Andorné, Futó Zoltánné, 
Futó Zoltán, Gaál Edit, Gaál Ilma, Gálfy 
Sándor, özv. Gerőcz Lajosné, (iéressy 
Gyula, Gibba Blanka, Gibba Istvánné, 
Gönczi Kde, özv. (iötzl Ignácné, Gulyás 
P. Etelka, Győri Antalné, Győri Antal, 
(iyurícza Irén, Gyuricza Margit, Hahn 
Szidorné, Hajdú János, Halász Sz. Fe-
rencné, Halász Sz. Ferenc, Halász Sz. 
Sándor, Halász Sz Lajosné, Halász Sz. 
Margit, Ha lika Imre, Harsánvi Irén, 
Havas Irsóné, Hegedűs Amália, Hegedűs^ 
István, Heunieg .1. és Társa, Héjjá János 
özv. HolTer Ignácné, llofimanné, Holí 
maiin Jakab, Horváth Béla, Horváth 
Imre, Horváth Jenőné, Horváth Jenő, 
Hunyecz Károlyné, Ibolya Imre, Ibolya 
Károly, özv. igaz. Gézáné, Istváncsics 
Mária, Jakó Etelka, ilj. Jelenti Sándor, 
dr. Joo Károlyné, Jószai Mária, Józsa 
Károlyné, Jurenák Gyuláné, Jurenák 
Kálmán, Kalpagos Sz. Bálíntné, Kainp-
ler Mór, Kanász N. Lajosné, Katkics 
fiyuláné, Katkics Gyula, Kádár Arpádné, 
Kádár Árpád, Kálmán Imréné, Káló Gyu 
láné, Kátai Pál Imréné, Kátai Pál Já-
nosné, Keresztes N. Imre, Khirer Jó-
zsefné, Király Lászlóné, Király László, 
Kiss Arpádné, dr. Kiss Béla, Kiss Ferenc. 

(Folyt, köv.) 

HÍREK 
Szentes. 1914. októker hó 18 

~ Az Országos Betegsegélyzö Pénztár a 
takarékosságért. Az Országos Munkás-
betegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár 
leíratott küldött a kerületi mnnkásbiz-
tositó pénztár igazgatóihoz, amelyben 
ismételten a legnagyobb takarékosságot 
rendeli el. Minthogy némely kerületi 
pénztár már most is akadályozva van 
e törvényszerű fizetések teljesítésében, 
valamennyi pénztár tartózkodjék a rend-
kívüli kiadásoktól s ne hozzon határo-
zatot uj állások belöllése, különmunkák 
díjazása és fizetésemelése tárgyában. 
Kijelenti az Országos pénztár, hogy a 
normális idők beálltával azonnal gon-
doskodni fog minden jogos igény kielé-
gítéséről, 

— A Vörös Kereszt Egylet pénztárába a 
főgymn. tanulóifjúság a Maschl Emil ko-
porsójára helyezett k<szorura gyűjtőit 
összeg maradéka címén 5 kor. 80 fillért, 
a Il-ik 48-as Kör pedig 2 drb. ágy meg-
váltásául 100 koronát küldölt be. 

— Előadás a koleráról. Dr. László Vil-
mos Szentes város tiszti főorvosa ked-
den délután 3 órakor a városháza köz-
gyűlési termében ingyeues népszerű 
előadást tart az ázsiai kolera elleui vé-
dekezésről. 

— A háború. A Tudományos Mozgó-
szinházban ma vasárnap délután 5 és 7 
orakor zóna mérsékelt helyárak és este 
9 orakor rendes helyárak mellett, Lehota 
Bandi cigányzenekarának közreműködé-
sével a harmadik háborús aktuális ese-
mények lesznek láthatók az északi és 
déii harctérről. Ezenkívül még bemuta-
tásra kerülnek : „Az áruló", nagyhatású 
dráma 3 felvonásban, melyben a fősze-
replő Susanne Grandais, a hires volt 
jrancia, most kopenhágai nagy művésznő. 
— „Ha vége jó, minden jó," vígjáték 2 
felvonasban. Valona tengerparti szép-
ségei. — Ezen remek előadást ajánljuk 
t. olvasóink figyelmébe. 

— Barabasz Julián kadét aki Bécsben a 

Hifsspitalban Alleegorre 29. szám alalt 

fekszik, keresi feleségét és két gyerme-

két, akik Kólóméból menekültek et. Aki 

tud valamit róluk, jelentse a rendőrségen. 

— Hazafias színielőadást hirdet egy a vidék 

jónevű művészeiből alakult kis társulat. 

t\ gazdag műsoru előadás a Petőfi-szálló 

éttermében és sörcsarnokában fog ma 

este lefolyni 2 és 1 koronás belépődíj 

mellett. Mi ebez a jelentéshez csak any-

nyít fűzhetünk hozzá, hogy mindenki-

nek aki csak teheti, hazafias kötelessége 

a szerződés nélküli színészek pártolása. 

A villamtelep üzimkorlátozása A városi 

villamostelep, tekintettel arra, hogy az 

üzemhoz szükséges olajai csak nehezen 

lehet a mostani viszonyok között besze-

rezni, nappali üzemét e hó 19 tői két 

napra, azaz hétfőre és csütörtökre redu-

kálta é« ezt a motorral dolgozók tudo-

mására hozta. Az üzemredukálás a vilá-

gítás feltétlen biztosítása érdekében töi-

tént s így a szentesi villamtelep üzemé-

nek fennakadása teljesen kizártnak te-

kinthető. 

Anyakönyvi kivonat 
Okt. 11-től 18-ig. 

Születtek : Halász István, Hajdú hal-
vaszülettel . fiu, Pusztai Mátyás, Török 
Juliánná, Molnár Ilona, Kulcsár Zsu-
zsanna, Vajda Veronika, Lakos István, 
Keresztes N. János, Csendes János Dó-
sai M. 'Juliánná, Bihari Sándor, Szabó 
Eszter. 

Eljegyzés: Bartus Imre Lengyel 
Mária, Bárkai Béla Weiszmann Katalin. 

Elhaltak: Égető Imre ,16 napos, 
Keresztúri T. Juliánná, Sándor János 67 
éves, Grenyok Piroska 26 éves, Koldus 
N Terézia" 8 éves, Virágos István 72 
éves, Dömsödi István 70 éves, Tarján 
Péter 70 éves, Pólya Erzsébet 58 éves, 
Szőke Etelka 4 hónapos, Pólya Sándor 
80 éves, 

Adományok 
a sebesült k ó r h á z részére. 

(Folytatás.) 

Dr. Őze Gyuláné ágymegváltás fe-
jében 50 korona, özv. Goldstein Józsefné 
2 drb. ágylepedő, 3 drb. lábravaló, 2 drb. 
párnahuzat, 1 drb. téli ing, 1 dib. téli 
alsónadrág, Kölber Ferenczné 2 drb. 
kispárna, 4 drb, huzat, 4 drb. törülköző, 
6 drb. zsebkendő, dr. Péter Albertné 1 
drb. faágy, 1 drb. szalmzsák, 1 drb. 
nagypárna, 1 drb. kispárna, 1 drb. 
paplan, 2 drb. ágylepedő, 2 drb. pap-
lanlepedő, 2 drb. nagypárnahuzat, 2 drb. 
kispárnahuzat, 3 drb- lábravaló, 6 drb. 
ing, 4 drb. törülköző, 1 2 drb. zsebkendő, 
12 pár harisnya, 3 drb. matrac, Flesch 
Lipót 168 pár evőeszköz, Héia Annuska 
2 drb. kispárna, 4 drb. huzat, 3 drb. 
sebkötöző, dr. Péter Albertné 2 drb. 
mosdótál, özv. Nagy Imréné 1 drb. 
festett ágy, 1 drb. asztal, 1 drb. vasmosdó, 
1 drb. mosdótál, 4 drb. szappantartó, 1 
djb. szalmazsák, 2 drb nagypárna, 1 drb. 
kispárna, 5 drb. nagyhuzat, 2 kishuzat, 
4 drb. ágylepedő, 1 drb. paplan, l drb. 
vastagiakaró, 2 drb. paplanlépedő 1 zsák 
bab, fél zsák borsó 10 drb. ing, özv. 
Polacsek Nándomé 1 drb. faágy, 1 drb. 
szalmazsák, 2 drb. pájna, 2 drb. huzat, 
3 drb. matrac, Korsós Zsuzsánna 1 drb. 
nagypárna, 2 drb. ágylepedő, 2 drb. 
párnahuzat, 2 drb. törülköző 6 drb, 
zsebkendő, Szépe Bálíntné 1 drb. faágy, 
1 drb. szalmazsák. 1 drb nagy párna, 
1 drb. kispárna,1 drb. paplan, 2 drb. 
paplnnlepedő, 2 ágylepedő, 2 drb Jnagy-
párnahuzat 2 drb. kispárnahuzat, Nemes 
Jánosné 1 drb. pokróc, 1 drb. paplan, 
2 drb. nagypárnu, 2 drb. kispárna, 4 drb. 
paplanlepedő, 4 drb. ágylepedő, 4 drb. 
nagypárnahuzat, 4 drb. kispárnahuzat, 
1 drb. lábravaló, 1 drb. ing, 2 drb. faágy, 
Pelrovics Sománé ágymegváltás fejében 
50 korona, Molnár Antalné 2 drb. 
kispárna, 4 darab, nagypárnahuzat, 
Kristó N. Imre 2 cserépfazék, özv. Szat-
máry Edéné 12 nagy tányér, Szarvas Mi-
liályné 6 nagytányér. 6 ivópohár, I szap-
pan, Halász Józsefné 1 vaságy, 3 matrac, 
1 paplan, 1 nagypárna, 1 kii párna, 1 
ágylepedő, 2 nagypárnahuzat, 4 kispár-
nahuzal, 2 ing, 1 lábravaló, Kis Károlyné 
1 faágy, 1 szalmazsák, 1 nagypárna, 1 
pokróc, 4 lápravaló, 4 ing, 2 párnahu-
zat, 2 ágy lepedő, Soos Lajos adomány 
2 K. Bálik János 2 faágy, I szalmazsák, 
1 paplan, 1 kispárna, I zsebkendő, Pap 
Géza 1 nagypárna, 1 nagypárnahuzat, 1 
kispárnahuzal, 1 ágylepedő, 1 lábravaló, 
1 ing 1 törülköző, 1 pár harisnya, 1 
zsebkendő, Hajdú Antalné 2 nagypárna, 
2 kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 kispár-
nahuzat, 2 ágylepedő, dr, Szeder Fe-
rencné 7 ágylepedő, 18 ing, 7 lábravaló, 
f> abrosz, 6 szalvéta, 2 nadrág, 4 zseb-
kendő, 6 párharisnya, 1 fogkefetarló, 1 
szappantarló, 1 hajkefe, 2 drb. fésű, 1 
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1 fazék szilvalekvár, özvegy Tólli Mík-
losné Futó Jolán 2 faagy, 1 szalmazsák, 
1 nagypárna, 2 ágylepedő, 3 párnahuzat, 
Iholya Károlyné 2 kgr. szappan. Kristó 
N. ¿sófia 2 kgr. szappann, Dongó Or-
bán 1 vaságy matraccal, Dosa Elekné 1 
nagypárna, 1 kipárna, 2 nagypárnahuzat, 
2 kispárnahuzat, özv. Szeder Jánosné 1 
nagypárna, 2 nagypárnahuzat, 2 lepedő, 
2 láravaló, 2 ing, 1 pokróc, Sinka Sz, Já-
nos 1 faágy, 1 szalmazsák, 1 nagypárna 
1 huzal, Gerely Ferencné 2 kispárna, 4 
huzat, Déló N. Kálmánné 2 faágy, 2 
nagypárna, 2 kispárna, 2 paplau, 2 ágy-
lepedő, 2̂  nagyhuzat, 2 kishuzat, 2 pap-
lanlepedő 2 szalmazsák, özv. Farkas 
Antalné 2 nagypárna. 2 huzat, Kubin 
Pálné 2 törülköző, dr. Fisler Samuné 5 
törülköző, 1 pár papucs, 12 pár haisnya, 
3 ing, 1 lábravaló, N, N. 4 pár harisnya, 
Herkovics Annin 6 drb. mosószappan, 
Engelman Testvérek ágymegváltás fe-
jébe 50 K. dr. Purjesz János tagsági di-
jak fejében 31 K. Déló N. Kálmánné 2 
ágylepedő, 2 nagypárnahuzat, 2 kispár-
nahuzat, Halász ístvánné I faágy, 1 szal-
mazsák, 1 nagypárna, 1 kispárna, 1 pap-
lan, 2 ágylepedő, 2 paplanlepedő, 2 
nagypárnahuzat, 2 kipárnahuzat, 2 tö-
rölköző, Kenyeres Rafael 1 faágy desz-
kával, 1 szalmazsák, 1 vaságy matrac-
cal, Matyó Sándorné 1 vaságy, matrac, 
1 nagypárna, 1 paplan, 1 ágylepedő, 
2 paplanlepededő, 2 nagypárnahuzat 1 
lábravaló, 1 póróc, dr. Révész Ferenc 20 
K. Pollák Gynri és Baba 18 pár harisnya, 
1 db. trikó, Egyed Lajosné 1 faágy, 
deszkával, 1 szalmazsák, 1 nagypárna, 1 
paplan, 2 paplanlepedő, 2 ágylepedő, 2 
nagypárnahuzal, Soos Imre 1 faágy, 
1 szalmazsák, I dunna, 2 nagyvánkos, 
4 huzat, 2 dunna huzat. 2 ágylepedő, 
Plesznik Antal 1 vaságy, 1 matrac, 1 pár-
na, 1 paplaui 2 ágylepedő, 2 paplanle-
pedő, 2 párnahuzat, (ajándék,) Plesznik 
Antal 50 K. dr. Reis Soma 1 ing, 13 
lábravaló, 1 vaságy, matraccal, Flesch Li-
pót, 1 faágy deskával.Boncos Mik-
lósné 1 drb. vaságy, 1 drb. szalma-
zsák, 2 drb. pokróc, 1 drb. nagy-
párna, 3 drb. ágylepedő, 2 drb. párna-
huza, özv. Oláh Józsefné 1 drb. nagy-
párna, 1 drb. paplan, 2 drb. ágylepedő, 
2 drb. párnahaj, 1 dlb. paplanlepedő, 
1 drb. törülköző, 2 drb. zsebkendő, 1 
drb. faágy, 1 drb. szalmazsák, Károlyi 
Józsefné 3 drb. ing, 4 drb. lábravaló, 
6 drb. párnahuzal, Szeder Ferencné 4 
drb. faágy, 4 drb. szalmazsák, 1 zsák 
kukorica, 1 tábla szappan, 1 drb. vas-
mosdó, 1 drb. fürdőkád, 10 drb. cirok-
seprű, 1 drb. ruháskosár, 1 drb. tálca, 
özv. Szeder Jánosné 1 drb. faágv, 1 drb, 
szalmazsák, Bariba Sándor, kereskedő 
1 drb. faágy 1 drb. matrac, 2 drb. vas-
mosdó, 2 drb. pléh mosdótál, 2 drb. 
vödör. 1 drb üveg, 1 drb. kancsó, I drb. 
dunna, 2 drb. nagypárna, 1 drb. kis-
párna, 1 drb. paplan, 1 drb. ágylepedő, 
4 prb. nagypárnahuzat, 2 drb. kispárna-
huzat, 2 drb. dunnahuzat, 2 drb. éjjeli-
ssekrény, özv. Sípos Lukácsné 2 drb. 
kisvánkos, 2 drb. párnahuzat, 1 drb. 
lábravaló, 4 drb zsebkendő, 4 drb. törül-
köző 4 drb. kávéscsésze, 1 drb. vizes-
üveg, 1 drb. cseréplábas, 1 drd. tészta-
szűrő, 1 drb. szappan, 3 és fél liter borsó, 
(ajándék) Kútas Jánosné 1 drb. nagypárna 
1 drb. kíspárnt, 1 drb. paplan, 4 drb. 
ágylepedö, 2 drb. paplanlepedő, 2 drb. 
nagy, 2 drb. kispáraahuzat, 4 drb. 
törülköző, 6 drb. törlő, 2 drb. ing, 2 
drb. lábravaló. 1 pár papucs, 1 drb. 
vaságy. 1 drb. szalmazsák, Torday La-
josné 1 drb vaságy, 1 drb, szálmazsák, 

1 drb. nagypárna, 2 drb. kispárnahuzal, 
2 drb. ágylepedő, 1 drb. pokróc, özv. 
Hartvig Józsefné 1 drb. nagypárna, l 
drb. kispárna, 2 drb. nagy 2 drb. kis 
párnahuzat, 2 drb. ing 1 drb. mosdótál, 
1 drb. kancsó. 1 kg. kávé, fél kilógram 
tea, 2 üveg rum, Csongrád vármegye, 
2 drb. vaságy. \ drb. faágy, fí dr b szalma-
zsák, Déló Nagy Kálmán <i drb. ing. 

ifj. Joó Károly járásbíró 2 drb. nagy-
párna, 1 drb. paplan, 2 drb. paplanle-
pedó, 4 drb. párnabuza, Győri San-» 
dor városgazda ií drb. nagypárna, 2 drb. 
2 drb. kispárna, 1 drb. pokróc. 4 drb, 
nagy párnahuzat, 2 drb. ágy l eped«2 
drb. törülköző, Kürti Imre 1 drb la;igv, 
1 szalmazsák. 1 drb. nagy 1 drb. kis-
párna, 1 drb. paplan, 2 drb. paplanlepe-
dő, 2 drb. ágylepedő, 2 drb. nagypárna, 
2 drb. kispárnahuzat, 4 drb. ing. 5 kg. 
szalonna, dr. Sinóros Szabó Sándor 1 
drb. faágy deszkával, 1 drb. vaságy, 2 
drb. szalmazsák. 1 drb. matrac. 1 drb. 
derékalj,2 drb. paplan 1 drb.p »planlepedő, 
1 zsák' szalma, Kórógyi Gáborné 1 drb. 
nagypárna, 1 drb. kispárna, 1 drb. 
paplanlepedő, 2 drb. nagy, 2 drb kis-
párnahuzal, 2 drb. mély tányér, Váci 
Mihályné 4 drb. levesestál, 12 drb. mély-
tányér, 14 drb leveseskanál, 12 drb. 
villa, 12 drb. kés, 1 drb. levesmerőkanál, 
Krausz Arthurné 2 drb. ing, 6 pár 
harisnya, Derzsi Kovács Ferenczné 1 
drb. napypárna, 1 drb. paplan 2 drb. 
párnahuzat, 2 drb. paplan lepedő, 4 drb. 
ing, 6 drb. zsebkendő, 3 drb. törölköző, 
6 pár harisnya. 

(Folyt, köv) 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Itáliai Jézscf 
felsőréti 1600 négyszögöl földje haszon-
bérbe kiadó, llgyszintén Kállai Zsuzsanna 
hagyatékából nagyhegyi szőlőrész, Vá-
sárhelyi-utcai házrész és berekháti föld-
rész eladó. Értekezhetni Kállai Józselíel 

Mucsihát 5. szám alatt. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 

T E N G E R I b f l R f l 
és 

flRPflbflRfl 
alegjutányosabbáron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

MÁZI KENYÉR 
k i t űnő m inőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas fthér-

S Ü T E H É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
¿Npró rozsvekni, felvidék-
rozsk^nyér stb. n^gtekint-
hetö 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 Á R 

RÉSZV-TÁRS . 

figyelmébe! 
Értesítem a nagy-
érdemű' liülgykö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

l i i a d é l a k á s . 
Egy pár öreg család olcsó la-

kást kaphat Farkas Gézánál Nagy-
görgős utca 25. szám alatt. 

Réz és vasbútorok 
háló , ebédlő , szál loda, k ó r h á z i és ker 

berendezések, gyermékágyak , gyermek-

— : kocsi, aczél 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

d íványok, rézkarn isok , ablak, rolettare-

dönyök , mozsdóaszta l és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

s? egérfogók. — Leg ju tányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

hojfonataimat 
m ilyen leszállított 
áron árusítom. 

W » f t $ i i i l t i M x i é U 
Kiváló tisziclcllcl: 

GrÉíiÉiep Józse f P á r 

40-45 év körüli tisz-
tességes jó, magabíró asz-
szony tanyára kerestetik. 

fodrász. 

Csendőr laktanya mellett 
tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. k l̂ö 

|iivai»ll>»n' 

Nyomatott Vajda B. Utöda viMauyeróre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




