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SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
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(ref. bérház) ide iitlézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetést és előfizetési dijak. 

OYŐZE ESEN... 
Szerb csapatok veresége. 

10.000 orosz fogoly. 
Vasárnap november elseje lesz : 

halottak napja. 
A kegyelet napja, amelyet az 

élők a halottakról való megemlé-
kezésnek szentelnek, Ami virág 
még van, mind-mind a temető 
ékességévé válik. Szép nap ez, min-
den szomornsága mellett fönségessé 
avatja a legszentebb emberi ér 
zések egyike, a kegyelet. 

De az idén ne legyen halottak 
napjai 

Mindannyióíiknak van szerettei 
künn a temetőben. Mindannyiónkal 
szinte ellenállhatatlan érzés von 
oda ki a temetőbe, iiogy kegyele 
lünk adóját lerójjuk; ele mégis eb-
ben az esztendőben nem szabad a 
holtak iránt való kegyelelnek olyan 
adóját lerónni, mint más esztendő 
ben. A kegyelelnek nem szabad az 
idén pompázni: a sziv érzése, a 
szem hullasson könnyel, legyen a 
visszaemlékezés fájdalmas, de min-
denki érzése, hogy most a kegyelet 
azt parancsolja, hogy az élőkre 
gondoljunk, a sebesült hősökre, 
akik a kórházakban várják a gyó-
gyulást, azt a napot, amelyen is-
mét a harctérre mehetnek. 

Világok harca dul. A vad för-
getegben, amely átszánt a népek 
tengerén ezredéves hazájának meg-
maradásáért, jövendő boldogul ha-
tásáért küzd a magyar nemzet. A 
harcok vad zenéje mi tőlünk mesz 
sze harsog, mi csak a sebesült 
hősöket látjuk, akik már vérök hul-
lásával pecsételték meg a legszen-
tebb kötelességtudást, akiknek vére 
hullatása a legdrágább adó, amit a 
hazának bárki is nyújthat. 

Vasárnap halottak napja lesz: 
a nap legven a kegyeleté; de a ke-
gyelet adója legyen mind az élőké, 
a sebesült katonáké. 

Ennek a gondolatnak testté 
kell válni. A hazug álszemérém ne 
legyen erősebb, mint a kötelesség-
tudás. Ez a cselekedet nem a ke-
gyelet megsértése. Nem a hervadó 

virág, nem a kihamvadó gyertya, 
ami halottak napját a halottak ün-
nepévé avatja, hanem a megemlé-
kezés, amely könnyet fakaszt és 
sóhajt kelt a lelkekben. 

A virág, a gyertya: anyagi ál-
dazat. 

Es az idén a magyar társada-
lomnak nagy áldozatkészszéget kell 
tanúsítani. Mi, akik itthon vagyunk, 
nem tudunk akkora áldozatot hozni 
a harcoló tes.lv< reink javára, amek-
korái azok megérdemelnek s egy-
egy Mindszentek napján ezrek és 
ezrek vándorolnak ki a temetőbe, 
elhervadni, elhamvadni: ezt a nagy 
összeget vonjuk el a kegyelettől az 
élők javára. 

Közeleg a tél minden borzal-
maival s épen most a tél kezdetén 
l< szen legbővebb aratása a hábo- , 

runak. Fent északon most kezdő-
dött meg az a döntő ütközet, amely 
kell, hogy valóra váltsa győzel-
münkbe vetett hitünket, de amely 
döntő ütközet ismét a magyar tár-
sadalom áldozatkészségét követeli 
meg a sebesültek gondozásában és 
ápolásában. 

Mindenki tegye a szivére kezét 
s érezze át igazán, hogy ezekben a 
napokban minden fillér, még ha a 
kegyelet nevében is áldozzuk pom-
pára és fényre eldobott, elveszett . . . 
s halottak napjának kegyeletes meg-
emlékezése az idén még szentebb, 
még magasztosabb lelt, ha nem 
koszorúkban, nem gyertyákban jut 
kijejezésre, hanem a sebesült ka-
tonákat ápoló Vereskeresztnek ado-
mányozzuk. 

Szerb csapatok veresége. 
Budapest, okt. 27. (Min. sajtóoszt.) Hivatalos jelentés. Ramanja Pla-

ninán megvert szerb-montenegrói haderőket négy napi szakadatlan ül-
dözés után Visegrád és Gorazde közelében a Drinán át visszaszorítottuk, 
csapataink e közben a Stjenica melletti iskolában sok gyalogsági lőszert 
és Velikó Brdó Vracevicán vívott utóvédharcokban gépfegyvereket és 
hegyi ágvukat zsákmányoltak. Bosznia keleti része ezzei a Drináig megvan 
liszhtva az ellenségtől. Ugyan a napon.melyen szerbeket és montenegróiakat 
Drinán visszaszorítottuk, Szerbiában levő csapataink is jelentós sikert 
értek el. Ravaje közelében a Maczvában két erődített ellenséges állást 
rohammal bevettünk s e közben négy gépfegyvert és hatszáz puskát és 
bombát zsákmányoltunk és számos foglyot ejtettünk. POTIOREK, tá-
borszernagy. 

1 ii niiol e li ** loiial ad a s a* i 

Budapest, okt. 27. Német főhadiszállásról jelentik: Yser-Ypresi csa-
torna mentén Ypres mellett és Liliétől délnyugatra harcok szivósággal 
folynak. Német csapatok más tekintetben is előhaladtak. Augusztowtól 
nyugatra németek támadásajassan előre halad. Varsótól délre csapataink 
erős orosz haderőknek minden támadásait visszaverték. Ivangorodtól 
északra ujabb orosz hadtestek átkeltek a Visztulán. (M. e. sajtőoszt.) 
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IO.OOO oromé fogoly. 
Budapest, okt. 27. (Min. sajtóoszt.) Hivatalos jelenlés. K ó ^ P - O ^ 

ciában a helyzet változatlan. Ivangorodtól délnyugatra felulmu ha la a. 
hősieséggel küzdő hadtesteink, mely közül csak az egyik 10.000 togljol 
ejtett, ellenséges túlerővel állnak harcban. HÖFFER, vezérőrnagy, a ve-
zérkar főnökének helyettese. 

l i F i U H J A I t l I . 
Berlin, okt. 28 A nagy főhadi-

szállás közli. Nieuport-—Dinamin-
dennél még áll a harc. A belgák 
ott jelentékeny csapaterősiteket 
kaptak. Mi folytatjuk támadásainkat. 
Tizenhat angol hadihajó vett részt 
a jobb szárnyunk elleni harcban. 
Tüzelésük eredménytelen volt. Yp-
résnél a helyzet okt. 27-én válto-
zatlan maradt. Liliétől nyugatra 
támadásainkat sikerrel folytatjuk. 
Az argoné: erdőben ismét néhány 
ellenséges lövészárkot elfoglaltunk, 
melyek katonáit foglyul ejtettük. 
Nyugati hadszintéren egyéb lénye-
ges dolog nem történt. Lengyelor-
szágban a német, osztrák és ma-
gyar csapatok uj orosz haderő elől, 
amel\ Ivangorod, Varsó és Novo-
gorgievszk felől nyomult előre, 
kénytelenek voltak kitérni, miután 
addig több napi harcban az orosz 
támadásokat sikeresen visszaverték. 
Az oroszok egyelőre nem követlék 
csapatainkat. Az ellenséggel való 
érintkezés megszakítása nehézség 
nélkül ment végbe. Csapataink a 
helyzetnek megfelelően újonnan 

hadi szolgáltatások 
kjv̂ téŝ  Szentesre. 

A katonai parancsnokság az 
utóbbi napokban több i/.ben távi-
ratilag kereste meg a katonaügy 
vezetőséget, hogy munkásokat ren-
deljen be szolgálattételre, külön-
böző természetű munkák elvégzé-
sére. A berendelendő munkások a 
katonailag kí nem képzett népfel-
kelők közül voltak kiválasztandó!; 
és pedig a hadi szolgáltatásokról 
szóló törvény ér.elmében 19 éves 
kortól kezdve egészen az 50 éves 
korú emberek közül. A városi ka-
tonaügyvezetóség elsősorban azokat 
rendelte ki, ¿kik a most felhívott 
és orvosi vizsgálat alá kerülő nép-
felkelők közé nem esnek, tehát a 
36 évesnél idősebbeket. Ezzel azt 
akarván elérni, hogy azok is vegyék 
ki részüket a honpolgári köteles-
ségekből, akik még alkalmatosságuk 
esetén sem teljesítenek fegyverbi ti 
szolgálatot. A munkások kirende-
lésénél különös tekintettel kell 
lenni a felhívott családi és vagyoni 
viszonyaira, esetleg foglalkozására. 
Amennyiben tehát lehetséges, ugy 
köztisztviselőket, mezei ingatlanság 
tulajdonosait, kiknek helyettesük 
nincs, az idevonatkozó törvények 
értelmében fel kell menteni a sze-
mélyes szolgáltatások alól. Min-
den berendelt munkás napibérl kap, 

fognak csoportosulni. Északkeleti 
hadszintéren lényeges változás nem 
történt. 

Hivatalos jelenlés. E hó 27-én Szer-
biában ujabb sikereket vívtunk ki. Ravnje 
helységét és a Macvában Drnabarától 
északra a gátuton nagyon megerősített 
ellenséges hadállást csapataink az ellen-
vég vitéz védelme után rohammal be-
sették, miközben négy ágyul, nyolc gép-
fegyvert és számos hadianyagot zsák-
mányoltunk és öt tisztet valamint ötszáz 
katonát foglyul ejtettek. 

POTIOREK, táborszernagy. 

(Hivatalos jelentés.) Cialiciaban teg-
nap sem történt lényeges dolog. Az arc-
vonal némely részén mind a két ellenfél 
beárkolta magát. Nehéz ütegeink töb 
ellenséges üteget és támpontot megsem-
misítettek. 

HÖFER, vezérőrnagy, 

a vezérkar főnökének helyettese. 

(Höfer jelentésenek első része 
szórói-szóra egyezik a német jelen-
tésnek a lengyelországi uj csopor-
tosulásra vonatkozó jelentésével.) 
(Min. sajlóoszt.) 

amely feltétlenül megfelel a beren-
delt munkás átlagos napi kerese-
tének, tehát amellett, hogy kötele-
zővé teszi a törvény mindenkinek 
a bevonulást, a behívott megélhe-
tését is biztosítja. Ezideig minden 
fennakadás nélkül tudott a polgár-
mester eleget tenni a megkeresés-
nek. jóllehet oly rövid idő állolt 
rendelkezésére, hogy 1—2 nap 
alatt katonai munkáscsoportot is 
kellett beküldenie. Jólesőleg álla-
píthatjuk meg, hogy minden he-
hivott szó nélkül lesz eleget a pa-
rancsnak, mert érzi mindegyik, hogy 
legalább ennyivel ő is tartozik ha-
zájának. 

Sebesültek érkezése. 
Hétfőn este 51 sebesült érke 

zett a Vöröskereszt Egvlet szentesi 
200 ágyas kórházába. Csuk a késő 
délu áni órákban terjedt el s sebe-
süllek érkezésének híre a városban, 
mégis mire a vonal nem sokkal 
fél G óra illán berobogott a pálya-
udvarra, már ezrekre menő tömeg 
között tartotta lenn a rendet a ki-
vonult rendőrség és csendőrség. 

A kórház fűtött előcsarnokába, 
szuronyos csendőrök között, egyen-

| ként vonultak be a sebesült kato-
nák segyrészüket a földszinten még 
üresen levő helyeken, a többieket 
az emeleti szobákban helyezték el. 

Az elhelyezkedés és mosakodás 
után az orvosok megvizsgálták a 

kötéseket és egyrészüket ujjal cse-
rélték ki, azután pedig vacsorára 
tálaltak. 

A sebesült kórház intézóségé-
nek a beteglétszám növekedésével 
a tej. kenyér és élelmiszer szük-
séglete is növekszik és igy ismé-
telten kéri a nemesszivű közönség-
nek fokozottabb áldozatkészségét. 
A polgári iskolában levő irodában 
egész nap elfogadják a sebesültek 
részére szánt adományokat. 

Szentes város katonaügyosztályától 

1200—k. ü. 1911. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 1877, 1876, 1875, 1874, 

1873. és 1872. évben született katonailag 
ki nem képzett népfelkelőköteleseket, 
tehát a most 37, 38, 39, 40, 41 és 42 éves 
népfelkelőket, hogy a városi katonaügy-
osztálynál /'. évi október hó  lJ9-tő[ be/'á-
rólag legkésőbb november hó 2. napjáig, 
azaz hétfőig a hivatalos órák alatt jelent-
kezzenek az összeírásban leendő felvétel 
végett. 

Jelentkezni kell foglalkozásra, csa-
ládi és vagyoni viszonyra való tekintet 
n é 1 k i11 min den olya n fentikorosztiílybeliek-
nek, aki nem volt katona, vagy besoroz-
tatotl is, de katonailag nem képeztetett 
ki és aki még e hét folyamán a katona-
ügyosztálynál nem jelentkezett. 

Szentes, 1911 október 28. 

Bugyi Antal. 
polgái niesterhelyettes 

A sebesült kórház üzenetei 
A polgári leányiskolában lévő Vö-

rös Kereszt kórházban ez idő szerint is 
több mint 140 sebesült katon i van gondos 
ápolás és gyógykezelés alatt. Sebesült 
katonáink mindenike családjához irott 
levélben a legnagyobb elismeréssel nyi-
latkozik ellátásáról. Legfőbb igyekeze-
tünkkel azon vagyunk, hogy az érettünk 
vérüket hullatott sebesült vitéz testvéreink 
a jövőben is a leggondosabb ellátásban 
részesüljenek. Kellő ellátásuk azonban 
nemcsak teljes odaadásunkat hanem azt 
is megkívánja, hogy városunk nemes-
szivű áldozatkész hazafias közönsége 
részéről a jövőben is olyan kitűnő tá-
mogatásban részesüljünk, mintahogy 
eddig, mert csak ha mindjájan mindent 
megteszünk, akkor remélhetjük, hogy 
nemes munkálhodásunk a kitűzött célt 
eléri, sebesültjeink kórházunkban mielőbb 
gyógyulást találnak és betegségükből tel-
jesen felépülnek. 

Felkérjük azért városunk nemesen 
gondolkodó, velünk együtt érző hazafias 
közönségét, hogy nemes célunk elérése 
érdekében jóindulatú támogatásába a 
jövőben is részesitre kórházunkat, hozza 
el irodánkba sebesültjeink ellátására hasz-
nálható bármiféle adományát, mert napi 
nagyszükséglelünket csak ugy tudjuk 
fedezni, ha varosunk közönsége velünk 
együtt lesz a hazafias áldozásban. 

Ilt közöljük, hogy az elmúlt na-
pokban dr. Péter Albert ügyvéd 2 hordó 
sört és 200 darab keménymagos kiint. 
Kirják Árpád vendéglős 50 üveg sört és 
400 darab killit, Bleier József mészáros 
20 kg. Iiust és Nemes Sándor mészáros 
20 kg. husi adoniánny/ott sebesült ka; 
tonáink részére. Fogadják e nemesszivű 
adakozók ezuton is hálás köszönetünket, 
egyben szolgáljon hazafias cse lekedetük 

mindazoknak áldozatkészségére buzdí-
tásul, akik abban a helyzetben vannak, 
hogy az értük küzdőknek valamit ad-
hatnak. 
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Az idén az élőknek hozzunk áldo-
zatot, felkérjük azokat, akiknek elhatá-
rozásával nem ellenkezik, hogy a meg-
boldogult szeretteik sírjára szánt koszo-
rúk és virágok megváltása kép készpénz 
adományokkal járuljanak kórházunk 
szükségletének fedezéséhez. 

Mindeféle élelmiszert dohánynemű-
ket, készpénzt igen szívesen fogadunk, 
melyet a Vörös Kereszt Kórház irodájába 
a polg. leányiskolában, földszint, jobbra 
szállitandók be, ahol bármiféle útbaiga-
zítás, vagy értesítés megadatik Hivatalos 
órák d. e. 9— 12-ig, d. u. 3-5-ig. 

HÍREK 
Szentes, 19U. októker hó 29 

A téli háború borzalmai ellen 

katonáinknak prémre van szük-

ségük. Akinek van, küldje e cim- | 

re: H a d s e g é l y z ő Hivatal, Buda- kar repnznniMiv céljaira szolgál, a 
másik alapítvány pedig az ezred tovább-
szolgáló altisztjeinek. lvz utóbbi alapít-
vány évi kamatai 1100 koronát tesznek 
"\i, amivel minden évben egy arra méltó 

felvidéki kormánvbiztosok gondoskod-
nak, de a társadalom is részt vesz a 
segítés munkájában. 

— Népfelkelői! bevonulása. Hétfőn reggel 
órakor vonult be 112 népfelkelő 

újonc Szegedre, köztük 26 önkéntes, 
akiket a legutóbbi szemle alkalmával az 
1892., 1893. és 1894. évfolyamokból a 
sorozóbizottság alkalmasnak talált. A 
népfelkelő újoncokat rezes banda hang-
jai mellett nagyszámú közönség kisérte 
ki a vasútállomáshoz. 

— Zaszlósokat nevezhetnek kl a csapatpa-
rincsnokok. A hadvezetőség megengedte, 
hogy a csapatszolgálatban sikerrel al-
kalmazott egyéves önkéntes altiszteket 
a csapatparancsnokok zászlósokká ne-
vezhetik ki. 

— DanKI alapítványai. Dankl Viktor lo-
vassági tábornok a nevét viselő 53. gya-
logezred (a zágrábi háziezred) javára 
nemrégiben két alapítványt tett. Az egyik 
alapítvány, amely 6000 korona, a tiszti-

pest, Váczi-utca 38. szám Fosta 

ingyen szállítja. 
— Tanyai istentisztelőt. A nagytőkéi íil-

lami iskolánál vasárnap, nov. 1 én dél-
elolt 9 órakor Islenitiszteletet tart P>p 
Lajos ref. lelkész. Kire a hívek figyel- ! 

mét ez. uton is felhívjuk. 

— R e f o r m á c i ó i emlékünnep. A református ! 
templomokban és pedig ugy a közpon- : 
ton, mint a felsőpárlou a reformáció j 
emlékére október 31 én, lehat szombaton 
d. e. 9 órakor ünnepi islenilisztelet fog 
tartatni, istenitisztelet utáu pedig pres- \ 
byleri gyűlés lesz az egyháztanácslc- 1 

remben. A szokásos október 31- ik i sze 
retetvendégség ez alkalommal, a hahn 
rus időkre va'ó tekintettel elmarad, 

— Október 31. A két protestáns egv- j 
ház mint születésnapját ünnepli eszten-
dőről esztendőic e napot, annak a kor-
szakos eseménynek emlékezetére, hogy 
L u t h e r Marton a vittemhergi várlem- | 
plom ajtajára kiszegezett 95 tételével 1 

indította meg a középkori visszaélések 
ellen a nagv jelentőségű szellemi harcot, 
melyből győzedelmesen az evangélikus 
és református egyházak álllak elő. A 
református egyház rendesen a n a p j á n, | 
az evangélikus a rákövetkező, tehát a 
legközelebbi vasárnapon szentel a nagy 
eseménynek ünnepet. 

— Katonailag ki nein képzett népfelkelők je -
l e n t k e z é s e A katonai ügyvezetőség mai 
lapunkban közzétett hirdetményére oly 
figyelmeztetéssel hívjuk fel a 32 12 éves 
népfelkelők figyelmét, hogy a kitűzött 
időnél lehetőleg hamarabb jelentkezze-
nek, mert elsősorban azokat küldi el <i 
katonaügy vezetőség, akik a jelentkezés 
alól kibújni igyekeznek. Természetesen, 
aki nem jelentkezik, katonailag példásan 
és szigorúan büntettetik A jelentkezésre 
felhívott népfelkelőket a katonaügy ve-
zető amúgy is nyilvántartja és azokat 
akik nem jelentkeztek, soronkivül fogja 
bünletéskép elküldeni. 

— Két es fél mill ió kart okoztak a felvidéken 
a muszkák. A magyar honosságú felvidéki 
menekült családok segítéséi a főváros-
ban már megszüntették s beszüntették 
az ingyenes hazautazásra jogosító vasúti 
igazolványok kiadását 
ugyanis már elutazott 
aki ott maradt, az 
a hatóság támogatására. Annál intcn-
zivebbé és nagyobbá válik a helyszínen 
megindult seg.tő-akció, melynek az a 
feladata, hogy a hazáért menekülteken 
addig is segítsen, amíg a kormány kár-
talanításukról nem gondoskodik. A/, ed-
digi hozzávetőleges becslés szeriül az 
oroszok a lakosságnak össze-vissza kit 
és fél millió korona kárt okoztak. A 
közvagyonban okozott kar azonban 
nincs beleszámítva ebbe. A visszaérke-
zet tek segítéséről most a főispánok es a 

is. A menekültek 
a fővárosból és 

nem szorul rá többé 

tényleges szolgálatban álló altiszt jutal 
mazandó, tekintet nélkül rangjára. 

— Katonanap Tudományos mozgó- j 
színház igazgatósága mai előadásának 
tiszta jövedelmét a sebesült kórháznak 
ajánlotta fel. A Vörös Keleszt Kgylet 
vezetősége ezúton kéri fel a közönséget, 
hogy a színházat ez alkalommal minden 
előálláson löilso meg. mert ezzel nagy 
jótéteményt g\ akorol. 

Öngyilkos kaionaszflkevény. Sütő Imre 
23 éves szabólegény, póttartalékost, aki 
sz.ázadalól megszökött, a szentesi esend-
ői ség elfogta A szárnyparancsnokságon 
vették őrizetbe a szökevényt, aki olt egy 
őrizetlen pillanatban zsebkéssel mellbe 
szúrta magát. Súlyos sérülésével a vár-
inegvei kozkórhazbau ápolják s felépü-
lése után katonai törvényszék elé állit-j ák . 

A juhhue aközéieimezásben 
A háborús időkkel kapcsolat-

ban nagyobb tért hódit a közfo-
gyasztásban a juhhus, amely egyike 
a legjobb emberi tápláléknak, de az 
a baj van vele, hogy a mai konyha-
művészet annak az olyan elkés/.i 
lési módját kevéssé ismeri, amely 
eltünteti annak az úgynevezett birka-
ízét. Ez pedig igen könnyű, csuk 
tudni kell a módját. Azt hiszik igen 
sok jó háziasszony szívesen veszi 
Kovácsy Béla gazdasági akadémiai 
igazgató útbaigazítását, amely a 
kővetkező: 

A juhhus birkaizét nagyon egy-
szerűen el lehet venni. Mindenek 
elolt /.sírjától teljesen és leggondo-
sabban meg kell liszlitani, a csontot 
a húsról az utolsó darabig ki kell 
vágni s azután anélkül, hogy a hus 
vizzel érintkezett volna, zöldséggel 
keli behiteai. A zöldség álljon kari-
kára vágott petrezselyem, sárgarépa, 
hagymából és néhány karika zel-
lerből, amely közé kis maréknyi 
magvar bors és egy pár szem sza-
gos bors keverendő. Ezzel a zöld-
ségkeverékkel, a nélkül, hogy akár 
a liust, akár a zöldséget mogsóznók, 
olvan módon hintjük be a husi, 
hogy annak felületét és oldalait 

I teljesen ellepje. 
! óráig állott 

Ha ilyen módon 21 
hus, meg-zöldségben 

íordiljulv és ugyanazzal a zöldség-
gel gondosan betakarjuk. Negyven-
nyolc óra után a hús már használ-
ható, bár jobb, ha három napig 
állhal — persze csak hideg időben 

a zöldség között, amely idő el-
teltével a zöldséget, amely a birka-
szagot elvette a hústól, eldobjuk, 
magát a liust forró vizzel leöntjük 
s abban tiz perc hosszat néhányszor 
megforgatjuk. Ezután a hus meg 
lesz spékelve vad lévén, vagy pa-
radicsommal, vagy paprikásan el-
készítve. Vagyis bármiként akarjuk 
is a húsl elkészíteni, akár pörkölt-
nek, akár más uton-módon a fen-
tebb leirt eljárás minden esetben 
alkalmazandó, mert ezen eljárás 
segélyével vonjuk el a hústól a 
birkaizt. 

Az ürügerincet is először a 
fagygvulól és a bőnyegtől kell meg-
tisztítani és azután olyan száraz 
zöldségpálcba rakni, mint fentebb 
említettük, azután pedig gyengén 
fokhagymázott szallonával kell meg-
spékelni s tepsibe s a sütőbe téve, 
forró zsírral leönteni. Sütés közben 
gyakran kell zsírjával megöntözni 
és alá egy kevés paradicsomot s 
pár kanál tejfelt adni. 

Ha a háziasszony ily módon 
készíti el az ürühust, senkitől sem 
hal panaszt a hus fagygyuize miatt, 
sőt olyan kitűnő, olyan Ízletes lesz 
ezáltal az ürühús, hogy az kétségen 
kívül a legkényesebb igényeket is 
kifogja elégíteni nemcsak a mai 
háborús időkben, hanem akkor, ami-
kor a fogyasztást nem kell a leg-
szűkebb igények után irányítani. 

Elszámolás 
a ref. elemi iskolás gyermekek által 
katonáink réizére kötendő melegítő ruha-
darabok beszerzésére eszközölt gyűjtésről 

Papp Lajos igazgató növendékeinek 
központi leányiskola IV —V—VI. oszt.-
nak gyűjtése- 12i kor. 04 fillér, Molnárné 
Nagy Teréz, tanítónő tanítványainak alsó-
parti iskola 111—IV. osztályának gyűjtése 
105 kor. 62 fillér, Takács János növen-
dékeinek felsőpárti leányiskola 111—IV. 
osztályának gyűjtése 79 kor. 20 fillér, 
.lakó Berta tanítónő alsópárti 1—II. osz-
tályának gyűjtése 71 kor. 34 fillér, Te-
mesvári Mária tanítónő tanítványainak 
központi I II -III. leányosztály gyűjtése 
6i kor. k26 fillér, Boncos Margit tanít-
ványainak felsőpárti 11—111. leanyosztály 
gyűjtése 57 korona 59 fillér, Varga Jó-
zset tanítványainak felsőpárti III-IV. fiú-
osztály gyűjtése f>5 kor. 79 fillér, Papp 
Antal igazgató, Paksi János, Molnár Sán-
dor növendékeinek központi fiúiskola 
gyűjtése 142 korona 92 fillér, Papp Lenke 
tanítónő növendékeinek felsőpárti I. leány 
osztály gyűjtése 22 kor. 12 fillér, Szilágyi 
Károly tanítónak felsőpárti I 11. fiuosz-
tály gyűjtése 13 korona 81 fillér, Bertók 
Imre tanítónak felsőparti vegyes iskola 
gyűjtése 11 kor. 16 fillér. Kzeken kivül 
a református iskolásfiúk és leányok saját 
körükben eszközölt gyűjtése 71 korona 
02 fillér, végül ugyanezen célra fordít-
kittatoll a leányiskolában a behatáskor 
tett persely pénz 10 korona 47 fillér, az 
összes gyűjtés e szerint 820 korona 43 
fillér Beszereztetett ezen összegből 67 
kgr. gyapjufonal és '00 méter tlanell 
szövet, melyeket mind a ref. iskolás 
leányok dolgozgatnak fel. 

l'gy a kegyes adakozóknak, amiért 
adományaikkal lehetővé telték, hogy 
iskolás leánykáink is kivehették ré-
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szűket azon nemes munkából, melyet 
hős katonáink segítése által igazságunk 
diadalra juttatása érdekében mindnyá-
junknak teljesítenünk kell, mint a gyűj-
tésben résztvevő gyermekeknek, Kik fá-
radozásaik tudatában igazán lelkesedés-
sel és örömmel végezték a reájuk bí-
zottakat, e helyen mondok köszönetei. 

Jutalmazza meg a jóságos Isten e 
szép cselekedeteket vitéz katonáink győ-
zelmével, hogy ebben méltó jutalmat ta-
láljon mindenki szives adományáért és 
fáradozásáért. 

Papp Lajos 
igazgató. 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Folytatás.) 
Bugyi István 1 dunna 2 nagypárna,4 párna 
huzat, 4 dunnahuzat, 1 derékalj, Halász 
Sz Ferencné 1 nagypárna, 1 kispárna, 
2 nagy, 2 kis párnahuzat, 2 paplan lepe-
dő, z "ágylepedő, 1 paplan, 1 szalmazsák, 
Szabó Menyhért 1 faagy, 1 matrac, 2 
ágylepedő, (ajándék,) Vajda Antal 1 
nagy párna, 1 k párna, 1 paplan, 2 ágy-
lepedő. 1 paplanlepedő, 2 nagy, 2 kis-
párnahuzat, fi törülköző, (> zsebkendő, 1 
vaságy, 1 szalmazsák, a vaságy kivételé-
vel ajándék. Szabó János 2 nagypárna, 
2 párnahuzat, 1 faágy, 1 szalmazsák, 
Berkovits.Ármin kereskedő 100 drb. por-
cellán tányér, 50 pár evőeszköz. Schreier 
Sánd rné 1 kg. zsir, 1 kg. füstölt sza-
lonna, 4 üveg paradicsom, 8 konyharuha 
(ajándék), dr. Szánthó Lajosné 4 üveg 
befőtt, 1 kosár alma, Pócsi Balog Mihályné j 
1 nagypárna, 1 pókróc, 1 kispárna, 2 i 
ágylepedő, 2 paplanlepedő, 2 törülköző, 
2 zsebkendő, 2 ing, 2 lábravaló, 2 kis-
párna, 2 nagypárnahuzat. Sipos Lajosné : 
1 taágy, 1 szalmazsák, 1 nagypárna, 1 
kispárna, 1 paplan, 2 nagy 2 kispárna 
huzat, 2 ágy, 2 paplanlepedő, 3 lábra-
való, 3 ing, 3 zsebkendő, 1 zsák krumpli, 
5 szappanlug, fél tábla szappan (ágy és 
és felszerelése kivételével, ajándék). Sí-
pos Lajosné 10" K. Dr. Szeder Ferencné 
12 törülköző, 3 lisztlapát, (ajándék), özv. 
Müller Gyuláné 2 éjjeliszekrény, 1 vas-
mozsdó, 11 pár harishya Dobosi Dávidné 
6 üveg befőtt 10 üveg főzelék, 1 nagy 
tápla szappan, 10 K. Domokos Elekné 
1 tűzött szalmazsák, 5 ing' 1 lábravaló, 
Montalion Sándorné 10 konyheruha, f> 
szalvétn, 8 törülköző, 12 kendő, Kenyér-
gyár 5 vaságy, matracai, 5 nagy 5 kis-
párna, 10 nagy 10 kispárnahuzat, 10 
ágylepedő, Dallos Szilágyi lmréné 1 
nagypána 1 vaságy, 2 szalmazsák, 1 
kispárna, 2' nagy, kispárnahuzat, 1 pap-
lan, 1 ágylepedő, 3 törülköző, 3 zseb-
kendő, 3 sebkötöző, 12 kanál, 1 labla 
szappan, 20 kg. bab, 7 és fél kg. zsir, 
(ajándék). Szatmáry asztalos 1 nyújtó 
deszka, (ajándék). Bertók lmréné 1 nagy 
párna, 2 párna huzat, 1 törülköző, 
(ajándék) Grubmiillcr Józsefné 1 kispár-
na, 2 párnahuzat, 3 párharisnya, 1 ágy le -
dő, (ajándék),Győry Antalné 1 faágy, 1 
szalmazsák, éjjeliszekrény, 1 nagy pár-
na, 1 kispárna, 1 paplan, 1 ágylepedő, 
1 paplanlepedő. 1 nagy 1 kispárnahu-
zat, 1 szalmatakaró, 1 darab szappan, 
özvegy dr. Gotzl Bertalanné 2 nagy-
párnahuzat, 2 (pár harisnya, 1 paplan, 2 
kosár krumpli, (ajándék), özvegy Cir-
ják Jánosné 1 faágy, 2 szalmazsák, 
5 nagypárna, 10 nagypárnahuzat, 2 
ágy lepedő, 2 törülköző, (iyőry Sá li-
nómé 1 nagypárn, 2 párnahuzat. 3 zseb-
kendő. Szépe Lajosné 2 nagypárna, 4 
huzattal, Vida Szűcs Jánosné 2 nagy-
párna, 2 huzallal, Kökény Nária 1 nagy-
piirni, t kispárna, 2 nagy 2 kispárna-
huzat, Lengyel Péterné 3 üveg befóll. 
10 drb. tojás, Vecscry Lajosné 12 pár 
evőeszköz, 12 kávéskanál, 12 csésze, 12 
csészealj, 12 szalvéta, Molnár Islvánné 
1 faagy, 1 szalmazsák, I nagypárna, 1 
kUhArai, 1 pokróc, 2 ágylepedő, 2 

nagypárnahuzal, 2 kispárnahuzat, fi to-
rülkűző, ü zsebkendő, (ajándék), Szente-
si Jótékony Nőegylet 15 alsólepedo, J 
paplan, 10 paplanlepedő, 10 nagyparna-
huzat, 5 nagypárna, 5 kispárna, 10 tö-
rülköző, 30 zsebkendő, 5 pokróc, 5 va-
ságy, 5 szalmazsák, (ajándék), Jelely 
Antal 12 szebkendő, 3 párnahuzal, 1 
párnába való toll, 1 kispárnahuzat, 
(ajándék), özv. Sebessy Józsefné 1 pár-
nába való toll, Nagy Ferencné 1 pap-
lan, 2 paplanlepedő, 1 nagypárna, 1 
kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 ágylepe-
dő. 1 szalmazsák, 1 pokróc, 2 törülküző, 
(ajándék), Szentesi Kölcsönös Segélyző 
Szövetkezet ágymegváltás fejében 100 
K. Jordán Zsigmondné 1 faágy, 1 
szalmazsák, 1 pokróc, 1 nagypárna, 1 
nagypárnahuzat 1 alsó nadrág, kötő-
vászon, Praznovszky Erzsébet 1 köpö-
nyeg, 40 tojás, l kg. só, 2 ki lógta ni 
kávé lkilógram kockacukor, negyed kiló-
gtam Franck kávé, 1 üveg zaegylekvár. 
N. N. 5 kilógram. rizs 5 kgr. kockacukor, 
Nagy Ferenczné 1 húsvágótoké. 1 gyúró-
tábta, 1 nyujtófa 1 nagylábas; 1 nagy-
fazék, 1 bárd, 1 tábla szappan, 1 fazék 
lekvár, 2 nagy tál, 1 faágy, (a faágy 
kivételével ajándék), Kovács György Ágy-
berendezésre 2 K. készpénz, 2 drb. ing, 
özv. Szlávik Jánosné 2 pohár, 1 leves-
mcrőkt'nnl, 1 fazék, 1 födíi, 4 kávéskanál 
Novobácky Győzőné 1 üstház. 1 üst, Széli 
Gyuláné <> drb. baromfi, 12 vizespohár, 
1 kispárna, 2 drb. huzat, 6 drb. törül-
köző, 7 ing, 2 tiikóing, (ajandék) Mikec 
Mária f> pár harisnya, 12 zsebkendő, 
Pászti Tóth Etel 1 lepedő, 1 törülköző, 

5 zsebkendő, (ajándék) Husi Imre 1 für-
dőkád, 2 K. Pócs Józsefné 2 ágylepedő,-
Földvári Nagy István 1 zsák liszt, 16» 
kg. szalonna, 4 I bab, másfél I. tejföl 
Sarkadi N, Sándorné # kg. szalonna, 
1 kosár birsalma, 1 kanta must, Herényi 
László pénztáros 1 faágy, 1 szalmazsák, 
özv. Szabó Lajosné 3 matrac, 1 paplan, 
2 nagypárna, 1 ágylepedő, 2 paplanlepe-
dő. 2 ing, 2 nagypárnahuzat, 8 zsebken-
dő, Vajdovics Györgyné 1 nagypárn i, 
1 kispárna, 2 nagy, 2 kispárnahuzat, 7 
ing, 3 lábravaló, Pásztor Julianna, 1 
vaságy, l szalmazsák, Székelv József 1 
kocsi vágott fa, dr. Szeder Ferenczné 2 
paplan, 4 edény, 1 szakajtó só 1 szakaj-
tó, Kereszles b>z. lmréné 2 törülköző, 2 
zsebkendő, Bődi Jánosné 1 faágy desz-
kával, 1 szalmazsák Hiró Lukácsné, 2 
nagypárna, 2 kispárna, 4 nagy, 1 kis-
párnahuzat, Móc Kálmánné 1 faágy sod-
rony matraccal, 1 paplan, 1 lepedővel, 
50 evőkanál, özv. Bartha Károlyné 2 
nagy, 1 kispárnahuzat, 2 türülköző, 2 
pohártörlő, 0 zsebkendő, 2 pár harisuya, 

6 evőkanál, 1 vödör, 1 edény, (ajándék) 
özv. Oláh Józsefné 3 evőkanál, Biró 
Józsefné 3 és fél kg, szalonna, 2 ing, 
4 alsó nadrág 1 drb, vászon kötözéshez 
Slrmmer Jánosné 6 evőkanál, Káló Gyula 
1 vaságy matraccal, Kutas Jánosné 1 
mosdóálvány, 1 vödör, 1 mosdótál, 1 
kancsó, 1 szappantartó, 1 edény, 1 szap-
pan, l mosdóálvány és éjjeliszekrény 
kivételével ajándék, özv. Szőke Jánosné 
12 kanál, 7 kés, 7 villa, Molnár Bálint 
kosárfonó 2 ruháskosár, (ajándék) özv. 
Mihálik Ákosné 12 evőkanál, 1 nagy-
párna, 1 nagypárnahuzal, (ajándék) dr. 
Kövér lmréné 5 ing, 5 labravaló, 10 
üveg befőtt, 2 üveg paradicsom, 1 ko-
sár birsalma, Szilágyi Dezső, 20 ív papír 

(Folyt' köv ) 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 
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Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Szerém-

ségben elhelyezett katonai személyek 
meglátogatása még az cselben is a leg-
szigorúbban tilos, ha a látogatás katonai 
személyek kihívására történne. 

Szentes, 1911 évi október hó 25-én 

Zilahi) 
r.-kapitány 

T. MölgyKözönség 
figyelmébe! 

Alulírott tisztelettel van szerencsém 
tudatni, hogy lakásomat Törzs Kálmán-
utca 1. szám ala helyeztem, szives párt-
fogást továbbra is kérve vagyok, tisz-
telettel 

Csőszy Klára 
fésülő nő. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Iz íetes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
fi no in lejes és vajas f^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
r<pró rozsvekni, felvidék-
rozskenyér stb. ttegtekjnt-
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-házi 

F Ö Ü Z L E T É B E N. 

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

R É S Z V T Á R S m 

l i í l i l t t i J Ó K N C f 
felsőréií 1T.OO négyszögöl földje haszon-
bérbe kiadó. Úgyszintén Kállai Zsuzsanna 
hagyatékából nagvhegyi szőlőrész, Vá-
sárhelyi utcai házrész és berekháti föld-
rész eladó. Értekezhetni Kállai Józseffel 

Mucsihát 5. szám alatt. 

40-45 év körüli tisz-
tességes jó, magabiro asz-
szony tanyára kerestetik. 
(: i m a kiadó 1tivata11>an megludhaló. 

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

megvételre kerestetik. kiaJo 

hjvat«lb«» 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




