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Előfizetési árak : 

Helyben; egész évre 4 K 
élévreá K negyedévre 1 K 

Vidéken egész évre fi K 
félévreS iv negyedévre 1 fO 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

i . 

A helyzet északon. 

Diadalróf-diadalra délen. 
A háború legvéresebb percei-

ben kell, hogy nagy elhatározások 
szülessenek minden lélekben. Eddig 
csak fiaink vérére volt szüksége az 
országnak. Három hónap óta hihe-
tetlen erővel és elszántsággal tar-
tották fönn a mi fiaink az ellen-
séget. Ők megtették és megteszik 
kötelességüket, de most már rá ke-
rül a sor az anyagi áldozatokra is. 

A modern háború lényege alig 
változott azóta, hogy Montecuccoli 
elmondta azt a hires kijelentést, 
hogy a háborúhoz három dolog 
kell: „Pénz, pénz és pénz." Nem 
változott, mert egy hadjárat sike-
rének főbiztosítéka a gazdasági fel-
készültség. Ettől függ, hogy az élel-
mezés, muníció és a velük járó 
szükségletek kielégítése rendben és 
bőségesen megtörténjék. Az államra 
rendkívül terhes feladat vár, ami-
kor az egész felfegyverzett nép 
mindennemű szükségleteiről gon-
doskodnia kell és e mellett az ál-
lamháztartás rendes menetének sem 
szabad fenakadást szenvednie. 

Mi sem természetesebb, hogy 
a kormány az ország nagy érde-
keinek biztosítása céljából az ösz-
szességhez forduí, amikor oiyan 
anyagi áldozatot kér, amelyet meg-
követelni is joga volna anélkül, 
hogy gyümölcsöző ellenértéket biz-
tositana. Az uj államkölcsön azon-
ban a nehéz időkre való tekintet-
lei rendkívüli előnyöket is biztosit 
s igy iparkodnia kell minden egyes 
állampolgárnak, hogy a nemzeti 
kölcsönből minél jobban ki vegye 
a maga részét. 

Igen természetes, hogy az ál-
lam most az összes társadalmi osz-
tályoktól elvárja azt, hogy a köl-
csön ügyét a magukénak tekintsék. 
A főpapság és a főnemesség kell, 
hogy legelsősorban megmozduljon 
és kell, hogy odaadja minden nél-
külözhető vagyonát, mindazt, amit 
évszázados kiváltságos szerepe szá-
niára juttatott. Ugyancsak meg kell 
mozdulnia bankjainknak, takarék-

pénztárainknak, iparvállalatainknak, 
amelyek annyiszor élvezték az ál 
lam előzékenységét. Csatasorba kell 
állaniok a különféle szövetkezetek-
nek, egyesületeknek és testületek-
nek, amelyeknek tőkéik, tartalékaik 
vennak. 

De újra hitet keli tennie az 
egész magyar polgárságnak, legelső 
sorban a vagyonos és iőkebirtokos 
magyar gazdáknak amellett, hogy 
egy a nemzettel nemcsak a javak 
élvezetében, hanem a kötelességek 
vállalásában is. A betétek, félretett 
ezresek és fillérek egész erdejének 
kell megmozdulni, a nemzeti va-
gyon sok száz milliója egyesüljön 

ebben a nagyszerű és páratlan be-
fektetésben, amellyel mindenki a 
maga küszöbét védi, a maga csa-
ládját oltalmazza és a maga két ke-
zének munkáját állandósítja. 

A német nép, a mi szövetsé-
gesünk, megrendítette az egész vi-
lágot, amikor teleszórta arannyal 
hadserege útját, hogy győzelme 
biztos és göröngy nélkül való le-
gyen. A magyar nép büszkén és 
erővel teljesen várja, hogy a vér és 
arany határtalan folyama söpör-
hesse el az útból az útonállókat és 
összeroppanthassa azokat, akik 
karja és szive erejét nem ismerik. 

A g a l í c i a i l i a r r o l t . 
Hivatalos jelentés: Eszakkeleleti hadszintéren hadműveletek tervsze-

rűen és az ellenség által meg nem zavarva bonyolódnak le. Az oroszok kö-
zép Galíciának részünkről önként kiürített területén alsó Wyslokán át-
keltek Rzeskowon át Lysko környékén előrenyomultak. Przcmysl ismét 
körül van zárva. Strvj völgyében egy ellenséges csoport egy páncél tüze 
és meglepetésszerűen fellépő lovasság elől nagy vesztességgel menekülni 
volt kénytelen. Höfer vezérőrnagy, vezérkar főnökének helyetese, 

A d e l i S i t i E * r ( < ' » E T & E . 
Budapest, nov. 11. Déli hadszintérről hivatalosan jelentik: November 11-én 

a reggeli órakban a Mizari magaslatokat Sábáétól délre 1 napi, veszteséggel 
teljes harc után rohammal bevettük és az ellenséges jobb szárnyat benyomtuk. 
Sok szerb katonát elfogtunk. Az ellenségnek a Mizar Cer-Planina közli erősen 
megerősített vonalat ki kellett üríteni és vissza kellett vonulnia. Erős ellenséges 
utóvédek előkészített hátsó védő állásokból ujabb ellenállást fejtenek ki A Loz-
nica Kruppanje vonaltól keletre való előnyomulásunk az ellenséges utóvédek he-
ves tüzelése dacára állandóan folyik. Zavlakától keletre fekvő magaslatok már 
birtokunkban vannak. Amennyire eddig ismeretes, a folyó hó 0-tól 10-éig tartolt 
harcokban körülbelül 4300 szerbet fogtunk el, 10 géppuskát, 28 löveget, köztük 
egy nehéz löveget, egy zászlót, több lőszerkocsit és igen sok lőszert zsákmányoltunk. 

( l y ő z e l e i i i a N ^ e r b e k e n . 
Sabác Ljesnicai ven J hegyének lábánál elkeseredett harcok tegnapi 

napon is északéig fioi} :., miközben ellenségnek egyes erősen elsáncolt 
állásait rohammal >l*e\> • ük. Cer Planínától délre győzelmes csapataink 
előző napon < lért ml! t ől Losnica —Kruppanj Ljubovijai vonaltól ke-
letre további előfon in*nk. Ilt is SZÍVÓS harcok voltak ellenség utó-
védjével, me' keLrövi i időn belül mind visszavetettük. Számos fog-
lyot, közötte m ) idarkovics ezredes is és egy modern nehéz ágyút 
is zsákmányoltunk (M. t. ¿ajlóoszt.; 
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harctéren. Karácsony a 
Közeledik a karácsony, a sze-

retet és a családi otthon bolodog 
ünnepe. A szegény keservesen meg-
takarított filléreiből, a gazdag fe-
leslegéből egyaránt szeretetteljes 
meglepetésben részesetik azokat, 
akik szivökhöz legközelebb állanak. 
Van e közöttünk, akinek ne tó-
dulna könny a szemébe, midőn ka-
tonáinkra gondol, akik ez ünnepet 
otthonuktól távol, barátságtalan vi-
déken a legnemesebb, de bizonyara 
legnehezebb kötelesség teljesítése 
közben töltik. , . 

A cs. és kir, hadügyminisztéri-
um, valamint a m, kir. honvédelmi 
ministérium hadsegélyzó hivalalai 
elhatározták, hogy derek katoná-
inknak szerény karácsonyi 
dékot küldenek s e célra jelenté-
keny összeget adományoznak, 

A rendelkezésükre álló 
azonban, sajnos, távolról sem ele-
gendő arra, hogv abból a harctéren 
küzdő minden egyeskatonánk méltó 
karácsonyi ajándékban rés2 
hessen. , , 

Ehhez mindegyikünk hozzájá-
rulása szükséges s azok a kevesen, 
akiknek senkijök nincs a harctéren 
e tekintetben bizonyára nemes ver-
senyre fognak kelni azokkal, akiknek 
fiuk, férjük, fivérük, vagy vőlegé-
nyük küzü a hazáért. 

Ezért a hadsegélyzó hivatal 
(Budapest, IV. Vácsi-u. 38.) azzal a 
kérelemninl fordul hazafias és a 
harctéren küzdő katonáink érde-
kében már eddig is miéden áldo-
zatra késznek mutatkozott közön-
ségönkhöz, hogy az e célra szánl 
nagylelkű pénzadományaival mi-
előbb keresse fel. (A Hadsegélyzó 
Hivatalnak cimzets pénzküldemé-
nyeket a posta vidékről portómen-
tesen továbitja továbbítja.) A hiva-
tal azután gondoskodni fog róla, 
hogy csapataink a nekik szánt ka-
rácsonyi ajánnékot az édes ott-
honból jövő' szeretetteljes üdvöz-
letként, valamint a legbensőbb me-
gemlékezés és az örömteljes vi-
szontlátás reményének jele gynánt 
szászadokként idejekorán megkapják 

i n é m e t e k g y ő z e l m e i . 
Német főhadiszállásról jelentik Yser szakaszon tegnap jó előre baladtunk. 

Dixmuident rohammal bevettük főbb mint 500 embert foglyul ejtettünk és 9 gép-
puska jutott kezünkbe. Tovább délre eső területen csapataink előnyomultak. Csa-
tornán át Langemaroktól nyugatra ezredeink »Deutschland uber alles« éneklése 
mellett nyomultak az ellenséges hadullások első vonala ellen és bevették. Mintegy 
2000 francia gyalogost elfogtunk és hat géppuskát zsákmányoltunk. Yprestol délre 
elűztük a sereget Suint Aloíből, melyért több napon át elkeseredetten folyt a harc. 
Itt mintegy ezer embert fogtunk el és (> géppuska került kezünkbe. Armentieres-
től északra eső terep felett uralkodó magaslatok az angolok többszörös heses ta-
madása ellenére birtokunkba maradtak. Liliétől déinyugatra támadásunk előbbre 
haladt Nagy veszteségeket szenvedtek a franciák azon kísérletük alkalmával, hogy 
az argonnei erdősig nyugati részén Wienne le Chalerautól északra eső terep fe-
lett uralkodó magaslatot visszaverjék. Argonnei erdőségben is, valamint Yerduntól 
északkeletre és délre a franciák előretöréseit mindenült visszavertük. Keleti had-
szintérről nincs lényegesebb hir. 

A megsemmisült szerb hadosztályok. 
Tegnap mintegy 200 szerb hadifogoly, köztük egy őrnagy és négy 

tiszt vonult át a városon. A foglyok elmondották, hogy a Stepanovicss 
yilkosságáról szóló hir valónak bizonyult és hogy a Ti-

mok, Morava és a Sumadia hadosztályok teljesen megsemmisültek. A 
többsége macedóniai bolgár volt. (M. H.) foglyok 

k bolgár ellenzék határozata. 
Az ellenzék ve érei együttes ülésükön a következő rezolucioban ál-

lapodtak meg: Az k vezérei szökségesnek látják, hogy Radoszla-
vov miniszterelnök úrral közöljék a következőket: Bulgária el van ha-
tározva arra, hogy mostani szigorú és loyális semlegességét végig meg-
óvja. Ez a kijelentés elvágja minden lehelőségét annak, hogy bármily 
átlátszó híreszteléseket terjesszenek a kormány mostanáig követett kül-
politikája ellen és egyben minden józan embernek garanciául szolgálhat 
arra vonatkozólag, hogy ha a kormány saját kijelentését realizálni fogja, 
az ellenzéki programm vezérférfiai részérő' nem fog nehézségekkel talál-
kozni. (M. H ) 

Csernovitz körül bekerítettük az oroszokat. 
Csernovitz körüli csapataink példátlanul bravúros mozdulattal há-

tulról kerítették be a Bukovina fővárosa közelében tanyázó orosz sere-
geket, amelynek nyilvánvaló célja az volt, hogy Csernovitzot visszafog-
lalja. Az oroszoknak ezt a kísérletét, az ó kénytelen pihenőjüket és 
óvatos készülődésük felhasználva, előre meghiúsítottuk. Tüzérségünk 
hátulról megtámadta őket, mire gyalogságunk rendkívül eredményes 
oldaltámadást intézett az ellenség ellen. 

Az oroszok gyalogságunk elől menekülvén, tüzérségünk tüzvonalába 
kerülnek, és ebben a csapdában rettenetes veszteséget szenvedtek. Több 
mint száz orosz került fogságba, de a halottak száma aránytalanul 
nagyobb. 

Az ütközet taktikai eredninye, hogy csapataink egyben átkellek a 
Pruthon és ezzel továbbra is biztosították Csernovitz helyzetét, ugy, mint 
tisztázták a helyzetet Kelet-Galíciában. (M H) 

H a s z n á l j u n k 
hadisegély postabélyeget. 

A sebesült kórház üzenetei 
Városunk valóságpal kisebb 

katonai központnak tekinthető, mi-
óta a szentesi Vörös Kereszt Kór-
hát fenáll és nemes hivatását tel-
jesiti, Jönnek-mennek mindenfajta 
és különböző nyelvű katonák, sé-
tálnak az utcákon, mert bizony a 
jó ebéd után jól esik egy kis séta 
a szabad levegőn, meg mindenki 
szereti is megtekinteni ezt a várost, 
látni kívánja annak nemesszivü ál-
dozatkész lakosságát, amely őket 
oly szerető magyar vendéglátásban 
részesíti, Cifra ruházatu idegenek 
jönnek messze vidékről városunkba, 
hogy az itt gondos ellátásban ré-

kvint n e m v é d i k . 
Milánóból táviratozzák: A Corriere della Sera közli bordeauxi tu-

dósítójának a következő jelentést: 
A trancia kormány elhatározta, hogy abban az esetben, ha komo-

lyan kell számolni a német hadsereg Paris ellen való vonulásával, Pa-
rist nyílt városnak nyilvánítja és csupán a legkülső erődvonalat fogja 
védelmezni A fra cia kormánynak a megváltozott álláspontja arra ve-
zetendő vissza, hogy a kormány szocialista tagjai kabinetben való meg-
maradásuk feltételéül azt tűzték ki, hogy nieg kell óvni Páris lakossá-
gát az ostrom borzalmaitól. 

szesülő kedveseiket viszontlássák, 
mindenféle nyelven beszélnek most 
városunkban, de ezek a hősök csak 
nyelvben hoz; 
házatukbin ¡(1 
cél elén'seben 
saért viu t hu 
éreznek M hmfc együtt 

átartozóik csak rü-
gen . de a közös 
Jia k fenmaradá-
U' elemben együtt 

küzdenek 

velünk egy szívvel-lélekkel, lássuk 
el őket magyaros vendégszeretettel. 
Történeti időket élünk. Nagy idők, 
nagy emberek, akik nagyok a harc-
mezején a hősies küzdelemben, 
azoknak ápolásában, gondozásában 
és ellátásában legyünk mi is na-
gyok, mert csak hazafias köteles-
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ségünket teljesítjük. Szentes város 
nemesen érző közönsége erejétől 
telő nemes áldozatkészséggel telje-
sili ezen nemes kötelességét, min-
denkor adott annyit, hogy abból 
sebesülteinket és betegeinket kel 
lőeti elláthattuk, n gvon kérjük, 
hogy adományukkal jövőb n is 
felkeresni sziveskedjenek. 

Kórházunkba 165 katona gyógy-
kezel letik, a napokban azonban 
ujabb sebesültek és betegek fognak 
érkezni. 

A helyi lapokban térszüke miatt 
még nem voltak nyugtázhatok az 
eddig beérkezett összes adományok. 
Intézkedtünk azonban, hugy a lapok 
legközelebbi számában nyugíáztas-
sék mindenféle eddig beérkezeti 
adomány. Akiknek adománya, vagy 
annak egy része tévedéshói nem 
jelennék meg, nagyon kérjük az 
illetőket, hogy ezt irodánkban be-
jelenteni szíveskedjenek, hogy a 
hiba helyreigazítása iránt intézked-
hessünk. Addig is, inig az ado-
mányokat nyilvánosan nyugtázTiat-
jug, a nemes adakozók szíves el né 
zéset és türelmét kérjük. 

F. hó 10-én nagyméltóságú 
Tóth János volt állán; itkár, mint 
a budapesti központ egyik megbí-
zottá látogatta meg kórházunkat s 
a legteljesebb megelégedését és el-
ismerését fejezte ki kórházunk be-
rendezésén, felszerelésén és bete-
geink szeretetteljes, gondos ellátá-
sán kijelentvén, hogy intézetünk 
minden tekintetben a vidéki váro-
sokban hasonló intézkeoésnk kö-
zött az első helyet foglalja el. 

Felkérjük a közönséget, hogy 
nagyobb adományaikat a beköldés 
előtt egy nappal, lehetőleg irodánk-
ban közötni szíveskedjék. 

A helyi lapok vasárnapi szá-
mában tévesen közöltetett, hogy a 
400 drb. pogácsát Ibolya Margit 
adományozta. Ezen 400 drb. pogá-
csát Bolyó Margit úrhölgy küldötte, 
a betegeink számára. Helyrzigazi-
tásul közöljük, hogy Ibolya Imréné 
nemcsak 90 drb. pogácsát, hanem 
90 drb. kiflit is adományozott. Dr. 
Nagy Sándor alispán ur még e hó 
elején egy 50 l-es nagy hordó sort 
adoményozott a betegek számár», 
melynek közlése előbb tévedésből 
elmaradt, Az elmúlt napokban: 
Debrecenvi Imréné (Kákóci-tér 8. 
sz.) 24 db, nagy fonott kalácsot, 
Bubi a Zoltánné 104 db túrós le-
pényt, idb. Kürti Imréné 30 db. 
nagykalácsot, Nagy Józsefné 10 db. 
hizott kacsát, Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester ur 1 db vágó mar-
hát, Mátéfíy László földbirtokos 1 
db. vágó marhát, Lantos Károlyné 
100 db. pogácsát, özv: Sarkady N. 
Mihályné 200 db. kiflit és 25 üveg 
sórt, dr. Ecseri Lajos t birkát, kira 
Sándor 1 birkát, Sárközv János es 
neje 1 zsák lisztet, 1 zsák árpát, t 
nagy oldal szalonnát és 40 korona 
készpénzt adományozott sebesül-
teink részére. Fogadják a iiemes-
szivű adakozók ezúton is hálás kö 
szönetünkct legnagyobb adomá-
nyaikért s szolgáljon nemes cse 

lekedetük a nemes cél érdekében 
azoknak buzdításul! 

A szentesi Vörös Ki reszt Kór-
ház irodája a polg leányiskolában 
földszint, jobbra van. Hivatalos órák 
d. e. 9-12-ig és d. u. 3—5 ig. Itt 
adatik meg mindenfele felvilágosí-
tás, ide szállítandó be mindenféle 
adomány. 

J e g y e z z ü n K a n e m -

z e t i h a d i K ö i c s ö n r ^ ! 

Jegyzéseket elfogadnak: 

Szentesvidéki Takarékpénztár, Szentesi 
Takarékpénztár, Szentesi Központi 

Takarékpénztár, Szentesi Mező-
gazdasági Ipar és Kereske-

delmi Bank, Postata-
karékpénztár köz-

vetítő hivatala 
Szentesen. 

S-'entes. 19U november h6 7 

A téli háború borzalmai ellen 
Katonáinknak prémre van bzük-
ségük. Akinek van, küldje e cím-
re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-
pest, Váczi-utoa 38. szám Posta 
ingyen szállítja. 

— Tanyai ¡ ¡¿¡¿nit lsztelet F . hó 15-én va-
sárnap d. e. 9 urakor Zalotán, délután 
2 órakor Teésen tan istenitiszteletet 
Papp Lajos ref. lelkész. 

— A hadikölcson Jegyzési módozatai a posta -
takarék Ut ) ín . A hadjárat folytán előállott 
költségeket a m kir kormány egy nem-
zeti hadikölcson kibocsátásával óhajtja 
fedezni. E célból a m. kir. posta és táv-
írda hivatalnál li százalékkal kamatozó 
magyar államjáradék kölcsön bocsátta-
tik 1911. évi november hó 16 tói bezá-
rólag rláirásra. A hadikölcson jegyzé-
sére szolgáló aláírási ivet a hivatalve-
zető a jelentkező feleknek rendelkezé-
sére bossátja A jegyzett összegnek be-
fizetése a hivatalvezető által díjmen-
tesen kiszolgáltatott cheque befizetési 
lappal történik. A befizetési lap elis-
mervénye az átvett összeg nyugtázásául 
a félnek kiszolgáltatik. Az előjegyezhető 
legkisebb összeg 50 korona, az előjegy-
zett összegek 100 koronáig egyszerre 
fizetendők be, míg az ezenfelüli jegy-
zések részletekben fizethetők. Nagyobb 
összegű előfegvzé*n£l részlet 
mint biztosíték csak készpénzben fo-
gadható el. A fél biztosítékul postata-
karékpénztári betét vagy járadékköny-
vecskét is letehet. 

— Népfelkelők bemutató szemléje. Az 
1878 1879 évi születésű népfelke-
lők bemutatási szemléje f. hó 16, 
17, 18. és 19-én lessz megtartva 
Békéscsabán. A városi katonaiigy-
vezetóség ál al kibocsátolt hirdet 
meny szerint .1890 1884 évi szüle 
tésüek vasárnap délután az 1883-
1878 évi szülütésűek pedig hétfőn 
délután 6 órakór kötelesek Szen-
tesről elindulni a szálitásiikra ren-
delt vonattal 11 tfön délután in-
dulnak az 1894, 1893 és 1892 évben 
születtek azon népfelkelők is, akik 
az októberi szemléről elmaradtak. 
Minthogy előrelátkalólag 2-3 napig 
kell a szemlére bevonulóknak Csa-
bán tartózkodniok és mert az ott 
tartózkodás ide'e alatt kényelmes la-
kást a i bocsáj l hatott 
a népfelkelő endelkezésére, fel-

hívunk mindenkit, az utazásra 
megfelelő téli ruhái vigyen magával 
és élelmezésről is gondoskodjék. 
Aki a szemléről elmarad, az kato-
nailag büntettetik. Azok akik már 
katon k voltak és felülvizsgálat 
utján elbocsájtattak, katonai okmá-
nyuk ií vigyék magukkal Azok peeig, 
kik az egyévi önkénlesi szolgálatra 
jogosítottak, az erre jogosító ok-
mányukat (érettségi bizononyitvány, 
oklevél) vigyék magukkal. A nép-
felkelők a vonaton ingyen utaznak 
de azok kísérői nem. 

Az ál lamsegélyt élvezők között az 
a téves felfogás kapott lábra, hogy 
azoknak, akik az államsegélyt él-
vezik nem szabad dolgozniok. Ezt a 
téves felfogást eloszlatandó sietünk 
kifelenteni, hogy ha az államsegélyt 
élvező asszonyok egyikének vagy 
másikának munkaalkalma akad, azt 
bátran elválalhatja, mert emiatt a 
a segély folyósítását nem szüte-
tik meg 

A Szentesi Tudományos Mozgósz ínházban 
ma csütörtökön délután ő este 8 órakor 

j fokoz tt érdeklődés mellett tartja nagy-
szabású előadását a rendes helyárak 
melleit. Mely alkalommal színre kerül: 
llaborus hírek (aktuális) A gyémánt 
bánya (3 felvonásos dráma) és a fényes 
kisérő műsor, lehat felhívjuk ere a 
közönség ügyeimét. 

— Milyen népfelkelők számíthatnak f ö l -
mentésre, A belügyminiszter ertesitet-
te Vas vármegve törvénvhatóságát, 
hogy az 1878-1890 éVek között 
született és az 1913 év végéig fegy-
verképtelenek osztályozott népfel-
kelésre kötelezettek összeírását el-
rendelte. A közszolgálatnak a had-
müveletek sikere szempontjából is 
fontos és zavartalan ellátása—mond-
ja a belügyminiszter — kívánatossá 
teszi, hogy azok, akiknek polgári 
alkalmazásukban való meghagyásra 
a közigazgatás (tűzrendészet, köz-
biztonság, közegészség és közélelme-
zés) szempontjából nélkülözhetet-
len szükség van. a népfelkelési tény-
leges szolgálat alól mentesittesse-

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

K O R P f l , 

T E N G E R I D f l R f l 
ós 

A R P f l D f l R f l 

a l e g j u t á n y o s a b b áron 

(íazdasszonyok figyelmébe 
l/.leles 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 
tinóm tejes és v.njasf^Kér-

S Ü T E n É N Y E K . 

Különlegességek! 
ZsűrsüteményeK, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-Kalács, Köményes 
r.pró rozsveKni, felvidék-
rozsK^nyér slb. tt^gteKint-
hetö és Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 
ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZVTÁRS. 
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nek. Az e tekintetben szóba jöhe-
tő egyénekre vonatkozó fölmenté-
sek kieszközlését a honvédelmi mi-
niszterrel való megálapodás folytán 
a belügyminiszter magának tart-
ja fönn, hogy a fölméntések egy-
séges elvek alapján történjenek. A 
belügyminiszter elrendeli, hogy a 
közhatóságnál, hivataloknál, közüze-
meknél, valamint a belügyi igazga-
tás ügykörébe tartozó, közérdek-
ből fontos intézményeknél vállala-
toknál, üzemeknél, satöbbi alkal-
mazott és a bemutatószemlén al-
kalmasnak talállak közül csak azok 
részesíthetők a fölmentés kedvez-
mnéyében. akik polgári alkalma-
zásukban egyáltalán nem nélkülöz-
hetők, nem helyettesittetők. Ezek-
ről kimutatás készítendő. A fölmen-
tési javaslatok az alkalmasnak ta-
lált népfelkelőkre nézve haladék-
talanul kiállitandók a főszolgabirák, 
illetve polgármester vagy alispán 
által. 

Veszteségi kjmutatás. 
fl harctéren megsebesült és elhalt szen-

tesi és környékbeli katonákról. 

Alábbi kimutatásban közlöm azok-

nak a 101. gyalogezredben katonáknak 

a neveit, akik a hivatalos kimutatásban 

szerepelnek. A közelebbi adatokat leg-

közelebb hozom nyilvánosságra. 

Katonnügy vezető. 

Szabó Adamik István gyal. czimz. 
orv. seb., Ágoston Mihály gyal. seb., Ala 
János gyal. seb,, Almási István gyal. seb., 
Antal János gyal. seb., Balázs László gyal 
seb., Balogh Jáno.-* gyal. seb., Balogh 
Pál gyal. seb., Barabás István gyal. seb., 
Baranyai Autal gyal. seb., Boros Zsig-
mond gyal. seb., Bartha Ferenc gyal. 
seb., Berényi Imre gyal. seb,, Berki 
László gyal. seb., Berta Mihály gyal. seb., 
Biró Gábor gyal. seb., Borbás János gyal. 
seb., Borbély Ferencz gyal. seb., Borbély 
János gyal. seb., Bozó József gyal. seb, 
Bozó József gyal. s., Bozó Mihály gyl. 
s., Budai István gyl. s., Csonka András 
gyl. s., Csonka János gyl. s., Cakó Má-
tyás gyl. s., Debreceni János őrm. s. 
Dudás Ferencz gyl. f Dudás József gyl. 
s. Erdei Demeter f . Farkas Mátyás gyl. 
s., Farkas Pál gyl. s., Farkas Péter gyl. 
s., Farkas István gyí. f., Fási Bálint gyl, 
Fazekas Sándor gyl. s. Fazekas István 
gyl. s. Fehér György gyal, s., Fehér Ist-
ván káplár f., Fekete Imre gyl, s. 
Fülöp János káplár gyl. s., (iái László 
káplár cimz. szakaszvezető -¿-., Gajda 
László gyl. s„ Gyólai Kálmán gyl. s., 
Gyulai László gyl. s., Hajdú József gyl. 
s., Hegedűs József gyl. s., Hegedűs Lajos 
őrvezető cimz. káplár s., Horváth Sán-
dor gyl. s., Horváth Antal gyl. s., Hor-
váth Imre gyl. s., Horváth János gyí. s., 
Horváth István gyl. s., Jordán Lajos 
gyí. s., Józsa György gyl. s., Juhász 
Sándor gyl. s., Juhász György gyl. s., 
Juhász M János gyl. s., Juhász Pál gyl. s., 
Juhász Péter gyl. s., Katona János gyl. 
s., Kclencz^s István gyí. káplár y., Kiss 
Ferenc gyl. s., Kiss Gábor örv. címzetes 
káplár s., Kiss B. Gábor gyl. s., Kiss 
Géza gyl. -¡-., Kiss János gyl. s., Kiss 
László gyl. s, Kiss Ltiszló gyl. s., Kiss 
Mátyás gyl. s., Kollár Ferenc század 
kürtös s., Kovács András gyl. s„ Kovács 
Ferenc gyl. s., Kovács A. Gábor gyl. s., 
Kovács György gyl. s., Kovács György 
gyl. s., Kovács János III. káplár s., Ko-
vács János gyl. s., Kovács János gyl. s., 
Kovács Józsel gyl. s., Kovács Lajos gyl. 
s., Kovács Mihály gyl. s., Kovács Mihály 
gyl. s., Kovács Mihály gyl. St, Kovács 
Mihály gyl. s., Kovács Pál gyl. -¡-, Ko-

vács Pál gyl. s., Kovács István gyl. s., 
Kovács Zsiga gyl. s., Ladányi György 
káplár gyl. s. s-seb. f-megh. (Folyt.) 

Szentes város katonaügyos/lályától 
1240—k. ü. 1914 sz. 

Népfelkelők bemutató szemléje. 

Hirdetmény. 
Az 1878—1890. évben született és 

Szentesen f. évi október hó 22 napjától 
kezdődőleg összeirt népfelkelőköteiesek, 
valamint az 1894, 1893 és 1892 évben 
született és október 3-án tartott szem-
léről elmaradt népfelkelőkötelesek be-
mutató szemléje 

a folyó évi november hó 1 6 , 1 7 , 1 8 és I S napjain 
fog megtartatni Békéscsabán a község-
házánál naponként reggel 8 órakor kez-
dődőleg. 

A szemlére a fenti 13 évfolyam béli 
népfelkelőköteleseket Gyulavári Géza 
katonaügyvezető fogja felvezetni a kö-
vetkező sorrendben: 

az 1 8 9 0 , 1 8 8 9 , 1 8 8 8 , 1 8 8 / , 1886 1885 és 1 8 8 4 
énben született népfelkelőköteiesek 

november 15 én, azaz vasárnap délután 6 órakor 
fognak szállításukra rendelt vonattal 
indulni, 

az 1 8 8 3 , 1 8 8 2 , 1 6 8 1 , 1 8 8 0 , 1 8 7 9 , 1 6 7 8 , évben 
született népfelkelőköteiesek az az 1 8 9 4 , 
1893, 1892. évben született és az októberi 
szemléről elmaradt népfelkelők 

november hó 16-án, azaz hétfőn délután 6 órakor 
fognak a szállításukra rendelt vonattal 
indulni 

Mindkét indulási napon az emiitett 
évfolyambeli népfelkelők már fé l 6 Órára 
a vasútnál pontosan je len jenek meg. 

Minden népfelkelőköteles tartozik a 
szemlén megjelenni az alább felsoroltak 
kivételével: 

1., az utolsó sorozás (vagy felülvizs-
gálat) alkalmával törlendőnek talált nép-
felkelőköteiesek. Ezek már korábban 
vörös szinű igazolvánnyal voltak ellátva; 

2, azok, akik az utolsó sorozásuk 
óta nyilvánvalóan alkalmatlanná valtak 
és a következő fogyatkozások valamelyi-
kében szenvednek: egyik láb, vagy kéz-
hiánya, mindkét szem vaksága, siket-
némaság, hülyeség, biróilag kimondott 
tébolyodottság, őrültség, vagy gyengeel-
méjűség, 

íl., azok, akik eskorban (nyavalya-
törés) szenvednek, 

4., azon egyének, kik népfelkelési 
kötelezettségük ideje alatt felülvizsgálat 
utján fegyverképtelennek mondatnak ki, 

5., a fenteinlitett 13 évfolyam bár-
melyikébe tartozó orvosok, és végül 

6., akik már az összeírásba való 
felvétel kötelezettsége alól is a koráb-
ban kibocsátott hirdetményem értelmé-
ben fel voltak mentve. 

Mindezek csak akkor, ha jelentke-
zésük alkalmával külön is lettek a ka-
tonaügy vezető által szóbelileg figyelmez-
tetve, a népfelkelői szemlén való meg-
jelenés kötelezettsége alóli felmentésiikre 

Amelyik népfelkelőnek igazolványi 
könyve van, vagy bármiféle katonai ok-
mánya, azt a szemlére hozza magával 

A népfelkelőkötelesek Békéscsa-
bára és vissza ingyen utaznak. 

Az orvosi vizsgálaton m. den nép-
felkelésre kötelezett tisztán jelenjék meg. 

A Békéscsabán való tartózkodás 
ideje alatt mindenki maga köteles gon-
doskodni ellátásáról, ugyanazért megfe-
lelő mennyiségű élelmiszert mindenki 
vigyen magával. Szeszesitalok vitele tilos. 

A vizsgálat sorrendjét a sorozási 
napokon reggel fél 8 órakot fogja Gyula-
vari Géza katonaügyvezető a vizsgálat 
színhelyén tudtul adni. 

Elvárom minden népfelkelőköteles-
től, hogy ugy az utazásnál, uiint a Békés-
csabán való tartózkodások leje alatt 
kifogástalanul viselkednél; s i kiadott 

rendelkezésnek pontosan eleget tesznek. 
Kelt Szentesen, 1914 évi november 

hó 7 napján. 

Buy ni Antal 
polgármesterhelyteles 

9685—911 szám. 

I ' e l l i i i m 
Az állam és a város háztartásának 

zavaratlan menete érdekében felliivom 
Szentes város adózó, polgárait, hogy hát-
ralékos adótartozásaikat most már ha-
ladéktalanul befizessék. 

A mai nehéz időkben, mikor az 
államkincstár anyira igénybe van véve, 
hogy csupán a Szentesről bevonult ka-
tonák hátramaradottjainak napi 2000 
korona segélyt osztott szét az adó-
fizetés valóban hazafiúi kötelesség. 

Teljes bizalommal fordulunk tehát 
Szentes város közönségéhez, teljesítse 
kötelességét, hiszen tudjuk azt, hogy 
első sorban pénz kell, s hogy annak 
kimenetelétől hazánk jövendője függ, 
de meg ez a legkevesebb amit joggal 
elvárhat tőlünk az állam, hogy a had-
bavonult gyermekeiket elláthassuk. 

Szentes, 1911 október hó 31. 

Dr. MÁTÉFFY FERENC polgármester. 

Értesítés. 
A helyi piacon fentállott bá-

dogos üzletemet felhagyom. Eddigi 
üzletvezetőm, Vébel Jánostól a 
kint levóségek beszedését megvon-
tam és kérem a t. közönséget, akik-
nek nálam számlatartozásuk van, 
hogy azt Kunszentmár'onban levő 
üzletem címére beküldeni szíves-
kedjenek. Feleségemen kívül senkit 
nem jogosítottam fel a pénzek fel-
vételére. 

Szentes, 1914. november 11. 

Berta Gyula 
bádogos. 

Kiadó f ö l d 
Özv. S e b e s i Jánosné Kistőkei állomás 
melleit levő 16 hold tanyaföldje a rajta 
levő épületekkel és a hozzátartozó egy 
holdas szőlős és gyümölcsös kertlel együtt 
haszonbérbe kiadó, az egy hold kert az 
épületekkel együtt külön is kiadó. — 
Értekezni lehet Bimbó Józseffel a kistőkei 
318. számú tanyáján, vagy a »Szentesi 

Lap« kiadóhivatalában. 

r o a s e . 

Igen jó, kévés rőzse nagyobb 

mennyiségben kapható, cim a 

„Szentesi Lap" kiadóhivatalában 

^sietik. 
Egy 5—6 lóerős favágó motor megvételre 

kerestetik, cim e lap kiadóhivatalában. 

Kiadó lakás. 
I. ker. Tóth József-utca 53 szám 

két lakás 3 - 3 szobával mellé* helyisé-

gekkel, ártézikut és villany vezelékkel 

esetleg nngy kertlel azonnal kiadó. 

Értekezhetni I ker Farkas Mihály-útca 

2. szám alatt Varga Beniáminnéval. 

Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 




