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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intczendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Galíciában csönd van. 

Török győzelmek. 
A nemzeti had ¡kölcsön re való 

hivatalos aláirási felhívás megje-
lent. 

Az ország népéhez szól a íel-
hívás. És erre a felhívásra népének 
élén elsőnek az ösz uralkodó, Ma-
gyar orsz. ág koronás királya jelent-
kezett. Őfelsége a király öt millió 
koronás jegyzése nyitja meg az alá-
írók sorát és ezzel a legelső ma-
gyar ember ragyogó példáját is 
adta annak, hogy minden magyar 
ember teljesítse készséggel, oda-
adással kötelességét, amikora nem-
zet hivó, kérő szózatát halljuk. Ma-
gyarország királya mindig és min-
denben egy volt népeivel. 

A példa adva van. Ragyogó 
példa. És az ország népe megindul 
a példa nyomán. íme — itt van 
mindnyájunk előtt az állami felhi 
vás. Fekete betűkkel, fehér papi-
roson. Egyszerű, keresetlen szavak, 
számok. Égy szó sem mondja eb-
ben a felhívásban, miért, milyen 
célra fordul az állam az ország né-
péhez közvetlenfd. Egy szóval sem 
utal arra, hogy a háború költsé-
geiről van itt szó, arról, hogy a 
győzelem biztosításához a maga 
anyagi erejével járuljon hozzá az 
ország népe. 

A nemzeti kölcsön kiegészítő 
része a nemzet akciójának a há-
ború diadalmas sikeréért. Van-e, 
ki nem érezné át, hogy kötelessé-
gét teljesiti csak, amikor a nem-
zeti kölcsönhöz hozzájárul, kiki a 
a maga erejével, szerény, kisebb 
összegekkel az egyik nagyobbal a 
másik. Állami létünkért és a jö-
vendő boldogulásnnkért áldoz mind-
egyik. 

Ez az egyetlen ok is elégseges 
volna ugyan, hogy mi feliétlenül 
bízzunk a nemzeti kölcsön teljes, 
hatalmas, nagy sikerében. Van azon-
ban egy másik ok is, mely jelen-
tős, nagy mértékben kell, hogy fo-
kozza még a nemzeti kölcsön si-
kerét. És ez az okos, előrelátó, jó-
zanul számító, gazdálkodó mcrle-

befek-
egyben olyan párat-
gyümölcsöző 

gelés, amelylyel, ha boncoljuk az 
állami felhívás egyszerű szavait, 
betűit, számadatait, arra a meggyő-
ződésre jutunk, hogy ezek az uj 
állami kötvények elmulaszthatat-
lanul nagyszerű alkalmát adják a 
legkitűnőbben 
tetéseknek és 
lan biztonsággal szolgálnak érték 
csökkenés ellenében, amilyenre még 
alig volt példa. 

Az állam tehát nem áldozatot, 
nem ajándékot kiván. Nem kéri, 
hogy az ország ;iéf>V a nemzet ol-
tárára tegye le le vagyonát. Nem is 
ró ki adót, kötelezően szabva meg, 
hogy vagyonához mérten ki mikor 
mennyit adjon Önként, szabad el-
határozásával kölcsönt adhat most 
mindenki, szegény és gazdag, a nem-
zetnek és az állam busás, nagy ka-
matot tizet e kölcsönök után. 

Az állam kamatot fizet a köl-
csönért, a nemzet viszont háláját 
rójja le azoknak, akik most so-

rompóba lépnek a kölcsön sike-
réért. Ea a siker semmivel sem ki-
sebb jelentőségű, mint a hábpru 
valamelyik nagy döntő csatájának 
a sikere. 

És mert látjuk, hogy az ország 
népe, a nemzet a maga fenség/esen 
nagyszerű egységében máris mqg-
indult, lelkesen, készséggel, áldó 
zatkészen, hogy a nemzeti kölcsön 
sikeéét biztosítsa, — mert látjuk, 
hogy népei élén koronás királyunk, 
mögötte mindazok, akik a nemzetet 
alkotják, a törvényhatóságok, a fő-
papság, az egyházak, a gazdasági 
tényezők teljes összessége, a tudo-
mányos világ, a munkásság, föld-
mi velők, kereskedők, iparosok — 
mind, mindenki megmozdult az első 
hivó szóra: erős és rendithetlen a 
bizalmunk, hogy hatalmas, nagy, 
lelkesítő és gazdag sikere lesz az 
állam felhívásának. Minden igaz ma-
gyar ember teljesítse most köteles-
ségét! 

yőzeleiíipől győzelemre Szerbiában. 
(Hivatalos jelentés.) Az ellenség visszavonulását Koeeljevotól ésVal-

jevotól kelet felé folytatta. A Száva mentén Uscet rohammal bevettük 
Beljint és Banjanit elértük. 

A gomile— draginjei erődített ellenséges vonal már birtokunkban 
van és Sopot—Slohcet elértük. 

A nyugatról és északnyugatról előnyomuló hadoszlopok — rész-
letek nem közölhetők — Valjevó felé közeledtek, miközben különösen 
a déli oszlopok teljesítményei a legnehezebb terepen is bámulatraniél-
tóak voltak. 

Bpest, nov. 14. Érkezett este 8 órakor. (Hivatalos távirat. Minisztpri 
sajtóosztály.) hllőnyomu'ásunk Valjevótól északnyugatra erős ellenáilásra 
talált Esőtől és hótól feneketlenné vált talaj is megnehezíti tüzérsé-
günk tovább haladását. Mindazonáltal összes hadosztályaink nlóbbre ju-
tottak. Töhb fontos hadállást elfoglaltunk és elértünk a Száva mepli 
Szkelától Koceljevától délre eső területig és innen tovább a Drináig 
lerjedő területet. Számos foglyot ejtettünk, kik szerint a szerbek VáJje-
vó mellett újból ellenállást akarnak kifejteni. Néhány ezredben hir sze-
riül zendülés tört ki. A legutóbbi harcokban a Körös, Maros és Lajta 
monitorok is igen eredményesen veitek részt. A/, ellenseg oldalába irá-
nyitolt megsemmisítő tüzeléssel támogatták csapataink előnyomulását. 
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A déli harctérről. 
Cseuz Béla városi főmérnök 

november 5-ről keltezve a követ-
kező levelet intézte lapunk szer-
kesztőjéhez Szerbiából: 

Ötödik napja, hogy bent va-
gyunk Szerbiában mi is. mégpedig 
jó mélyen, meri csaknem egy napig 
tartott," mig a mostani állásunkig 
eljutottunk. 

Az előttünk levő gyalogság, 
miután október 24-én délután 4 
órakor vagy 30 ágyú folytonos tü-
zelése mellett áttörte a szerbek erős 
gyalogsági vonalát, megnyílt az ut 
ezen a részen is Szerbia belseje 
felé. Az előrenyomulás azonban 
nem ment gyorsan, mert az első 
vonal mögött több kisebb állás 
volt, amiknek legnagyobb részéből 
szuronynyal kellelt kipiszkálni a 
rácokat. A Száva parttól befelé volt 
egy második erős gyalogsági vonal 
is, amelynek ostromlásához a köny 
nyű tüzérség már 27-én átkelt. Ezt 
a vonalat a legnagyobb védekezés 
mellett sem tudták a szerbek 29-
nél tovább tartani. Miután innen is 
ki lettek verve hátrább, már meg 
sem kisérlették az ellenállást, ha-
nem lutva menekültek a sokkal 
messzebb levő, már előre elkészí-
tett állásaikba. 

Az én nehéz ütegem november 
l-én kelt át a Száván. Több falun 
jöttünk keresztül. A lakosság csak-
nem mindenünnen elmenekült. Egy-
két faluban maradtak vissza né-
hányan, de azok nagyon öreg fér 
fiak és asszonyok, meg kis gyer-
mekek voltak. Ilyen ronda, piszkos 
népet még nem láttam. A mi kó 
bor cigányaink elegánsak ezekhez 
képest. A falvak rettenetesen pisz-
kosak. de maguk a házak is. Mi 
most az egyik faluban állítottuk 
föl ütegünket, de azért nem épü-
letben lakunk, hanem kint a sza-
badban sátrak alatt, mert a házak 
oly piszkosak és bűzösek, hogy 
azokban jóizlésű ember nem ma-
radhat meg 

Ennek dacára jól élünk itt. A 
lakásokat kiürítették ugyan, a ga-
bonaféléket is elvitték, de disznók-
ból és baromfiaküól hagytak itt 
annyit, hogy egy hónap múlva sem 
fogyaszthatja el az itteni hadsereg. 
Mi ma is csirkepaprikást eltünk. 

Ez a vidék Szerbia legtermé-
kenyebb pontja. A föld elsőrendű. 
A gazdálkodás azonban minden kri-
tikán aluli. Az látszik, hogy a rácok 
a nehezebb munkát nem szerelik. 
A föld nincsen kellőképen kihasz-
nálva A fő kereseti forrás a disznó 
és birkatenyésztés, no meg a szilva. 
A szilvától még most is büdös az 
egész vidék. Olyan, mintha minden 
lépésnél árnyékszék volna. 

No, beljebb majd máskép lesz. 
Azt hiszem, hogy sokáig már nem 
bírják. 

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

i n é m á i t 1 
Berlin november 14 A német nagy főhadiszállás jelenti: Nyugat 

Flandriában a harcok még tar. u.ak Utóbbi napolkban wharok es eso-
»ések által me-'nchezitve támadásaink lassan tovább haladnak. Eprestől 
dé ré 700 franciái fogtunk el ül i , lói nyugatra ango'ok tamadasa.t visz-
s í vertük, líarry au Bacnál a franciáknak egv hadaMasa , amely a terep 
felett uralkodik, ki kellett ürifemök. Argonues, erdősedben tamadasa nk 
jól haladnak. Franciáknak súlyos veszteségeik valtak es lefínap ií> l.>0 
foglyot ejtettünk közülök. Kelet-porosz orszagban harcok meg aitanak. 
Stallupomennél 500 oroszt elfogtunk. Soldaunál meg nincs döntés, 1 o-
davec tájékán egv orosz hadtestei visszavertünk s ezerötszáz fogoly es 
12 géppuska jutott kezünkbe. (Min. sajtóo.) 

U a l i c i á l M U B r t t i m é v a n . 
Hivatalos jelentés. (Erk. nov. U-én esle 9 órakor.) Az északkele/i 

hadszintéren a mi arcvonalunkon tegnap sem volt harc. HÖFER ve/ér-
őrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. (Min. sajtóo.) 

i « 8 7 « • w 

(Min. sajtóoszt.) Konstantináboly nov, 
vember 11-én és 12 én Köpriköj mellet 

14. Főhadiszállásról jelentik: 
November 11-én és 12 én Köpriköj mellett folyt harcokban oroszokat 
megvertük. Oroszok vesztesége 4000 halott és ugyanannyi sebesült. Csa-
pataink több mint ötszáz oroszt ejtettek foglyul, tízezer fegyvert és 
nagymennyiségű lőszert zsákmányo lunk, oroszok Kutek felé vonullak 
vissza. Minthogy lejtős talaj, valamint köd és hó csapataink szabad 
mozgását akadályozták, nem vághatták el ellenség visszavonulását, de 
mindezért üldözzük. 

•sszehivják a képviselőházat, 
Budapest nov. 14 A min. eln. sajtóosztálya táviratozza: Félhivata-

losan jelentik, hogy képviselőház e hó 25-»'n szerdán délelőtt 10 órakor 
ülést tart. Öfateége a képviselőház ülésezése idejére a Ház hadbavonult 
tagjai számára szabadságot engedélyezett. 

i i s i g o ! f i r k á l o k . 
London, nov. 14 Az admiralitás közli, hogy bár 

nem érkeztek, a Good Ilope és a Monmouth cirkál 
tekinthetők. (Min. sajtóoszt) 

ujabb jelentések 
>k elveszetteknek 

Egylet Kór 

fi vörös 
Kórház üzenetei, 

A Vörös Kereszt 
házi kirendeltsége ma a következő 
kommünikét teszi közé: 

Szentes város nemesen érző 
közönségénnk áldozalhészségéból a 
polg. leányiskolában levő Vörös 
Kereszt kórház fokozott tevékeny-
séggel tész eleget emberbaráti mű-
ködésének. Annak dacára, hogy az 
elmúlt hét folyamán csaknem na-
ponként a felgyógyullak nagyobb 
csoportba tért vissza a szegedi 
központba, a sebesült kórházban 
esidőszerint is 18.") beteg áll ápo-
lás alatt, kik közül 30 súlyosan se-
besült csütörtökön érkezett és vé-
tetett kórházi ápolás alá, Csak ter-
mészetes, hogy a sebesültek ál-
landó nagy száma fokozott igé 
nyeket támaszt városunk nemesen 
gondolkodó áldozatkész közönsé-
gével szemben. Városunk lakossá-
gának nem remélt mérvben meg-
nyilatkozó áldozatkészsége bátorít 
fel bennünket arra, hogy folylon 
érkező betegeink kifogástalan ellá-

tása érdekéből ismét a jószívű ada-
kozókhoz fordulunk és arra kérjük 
őket, hogy betngeink számára min-
dennemű élelmiszereket, a jövőben 
is adományozni szíveskedjenek. 

Ezidőszerinl nagy szükségünk 
van zsírra és zöldségfélékre, külö-
nösen gyökér, zeller és sárgarépára. 

Katonáink ruhaneműi a jóté-
konyság szolgálatában álló nemcs-
szivű uri hölgveink részéről, ál-
landó gondozásban részesülnek. K 
javítási munkálatoknál sötétkék és 
csukaszürke posztóra van szüksé-
günk. Felkérjük a nemesszivű ada-
kozókat. hogy ilv poszló adomá-
nyainkat hozzánk sürgősen bekül-
deni szíveskedjenek. 

Csülörtök óta nagyobb ado-
mány érkezett be kórházunkhoz 
Kanász N Sándortól, aki 400 drb. 
töpöltős pogácsát és 30 korona 
készpénzt adományozott. Szolgáljon 
a jótékony adakozó áldozatkész-
sége mindenkinek buzdító például. 
Cigaretta, szivar fogytán van. 

Nyers káposztára még mindig 
van szükség. 

A szentesi Vörös Kereszt Kór-
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ház irodája polg. leányiskolában fő-
bejárattól jobbra van, itt adatik 
meg mindennemű felvilágosítás és 
értesítés, ide szállítandó be min-
dennemű adomány. Hivatalos órák 
cl. e. 9—12-ig, d u. 3- 5-ig. 

Még holnap hétfőn kamat 
nélkül lehet adót fizetni. 

Távirat a miniszterelnökségtől. 

Közönség tájékoztatása végett közlöm, 
hogy Galiciai visszavonulásunk a végleges 
s:kert|biztositani hivatott stratégiai okokból 
teljesen önként határoztatott el és sz ellen-
ség niegverése után zavartalanul hajtatott 
végre. Az orosz sereg "csak távolról kisérte 
csapatainkat, a harcok egyelőre szünetelnek. 
A kárpáti szorosokat megszállottuk és meg-
erősítettük, bizalommal és reménnyel vár-
hatjuk a küszöbön álló eseményeket A 
szerb fősereget támadó haderő északról 
Sabác, délről Krupanje felől győzelmesen 
halad előre és a szerbeket vállszerüen meg-
erősített állásaikból kivetették, tegnap 4300 
foglyot, 28 ágyút stb. zsákmányolt. A két 
tüz közé vett szerb sereget csak gyors 
visszavonulása mentheti meg a pusztulás-
tól. — A németek nyugaton lassan, de biz-
tosan haladnak előre. — Török győzelmek 
hire érkezik ugy a Kaukázusból, mint Egyip-
tom felől. TISZA. 

HÍREK 
Szentes, 1914. november hó 14. 

A téli háború borzalmai ellen 
katonáinknak prémre van szük-
ségük. Akinek van, küldje e cim-
re: Hadsegélyzó Hivatal, Buda-
pest, Váczi-utca 38. szám Posta 
ingyen szállítja. 

— H á z a s s á g . Hoirer Jucika és Lich-
tenstein Manó, a »Szentes és Vidéke» 
felelős szerkesztője, folyó hó 14-én há-
zasságot kötöttek. (Minden külön értesí-
tés helyett) 

— Isteni t i s z t e l e t tartatik a helybeli 
görög templomban f. évi november hó 
15-én vasárnap d. e. 10 órakor. 

— Fe lo l vasás a református körben 
ma d. u. 4 órakor felolvasás tartatik. 
Felolvasnak Illés Sándor és Doktor De-
zső segédlelkészek. 

Halálozás.1 Egy derék polgártár-
sunk haláláról hoz hírt a gyászjelentés 
Dohosy Dávid költözött el az élők so-
rából, szorgalmas, mnnkás és hasznos 
élet után. Koporsója mellett nagy csa-
lád áll nit^ly gyászn í borultan. A halál-
esetről a család ezt a gyászjelentést 
adta k i : »Alólirottak ugvamaguk, mint 
az összestrokonság nevében is fájda-
lomtól megtört szívvel tudatják, a felejt-
hetetlen jo férj, szerelő édes apa, nagy-
apa é» a legjobb rokonnak Dobosv Dá-
vidnak folyó hó 13-án d. e. lel 10 óra-
kor hosszas szeevedés után életének (>2-
ik, boldog házasságának 30-ik évében 
történt gyászos elhunytát. A drága ha-
lolt hült tetemei folyó hó 15-én d u. 
3 órakor fognak a református egyház 
szertartása szerint a református középső 
temetőben levő családi sírboltban örök 
nyugalomra holyeztetni. Szentes, 1914 
november hó 13. Áldás és béke legyen 
emlékezetén !« 

— A g a z d a s á g i fe lüg>e iö Mezőhegyesen . A 
földművelésügyi m. kir. miniszter /bo-
rai Bertalant, Csongrádvármegye gazda-
sági tel ügyelőjét szolgálattételre a me-
zőliegyesi Ménesbirtokra rendelte k i és 
helyettesítésével Begáry Kálmán Csanád 
megyei gazdasági felügyelőt bízta meg. 

— T ö r v é n y hat foság i tag va lasása A szen-
tes III, válaszlóketúletben megüresedett 
t'gy vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tagsági hely választás utján f. hó 28-án 

lesz betöltve. Az alispán a szavazás he-
lyéül a Gazdasági Egylet helyiségét je-
lölte ki, ahol a fenti napon a III, kerü-
letbeli választók d. e. 9 órától d. u. 4 
óráig adhatják le szavazataikat. A le-
gétóbbi megyei közgyűlésen elnökké 
Lsucs Antal hlyetlesévé dr. Purjesz Já-
nost választottak meg. 

— M e g h l f ó . A szentesi áll. főgymna 
sium Segitő Egyesülete f é. november 
hó 21-én d. u. 3 órakor a főgymnasium 
tanári szobájában hadikölcsön kötvé-
nyek jegyzése ügyében rendkiviili köz-
gyűlést tart, melyre az Egyesület alapitó, 
rendes és pártoló tagjait tisztelettel meg-
hívja . az Elnökség. 

— A „ F a r k a s ' cimű nagyszabású drá-
ma 2 felv. kerül Bemutatásra a Tudo-
mányos Mozgósninházban ma délután 
4, 6 és este lel 9 órakor. Kísérője lesz 
ennek a műsornak a „Fehér Dáma,, 
életkép 3 felv., melyben ^Hitta Sacehetló 
a dán színház művésznője játsza a fő-
szerepet. Ezenkívül a fényesen kísérő 

— A ga l íc ia i menekültek segé lyezése . Mivel 
Magyarország területén nagyon sok. a 
tanügz terén működő menekült van, a 
kultuszminiszter megbízta a kir. tan-
felügyglőt, hogy azokat irja össze a sa-
ját működési területén fiizetésük esetleg 
segésök utalhatása végett az öszeirt me-
nekeltek tanerők névjegyzékét a galiciai 
országos Iskolai tanácsnak Bialába küld-
meg. Ezúton fiigyelmeztetünk mieden 
esetleg itt tartozkodó menekültek, hogy 
személyazonosságát igazaló okmányai-
val együtt a polgármesteri hivatalban 
vagy a kir. tanfelügyelőségnél, közsé-
gekben az eőljáróságoknál azzonal je-
kezzék, hogy fizetésének folyositása 
iránt az előterjesztés beterjeszthető-
legyen. 

— Nyugtázás A hadbavonult kato-
náknak meleg ruházattal leendő ellátása 
céljából Szabő Anlal áll. tanitó 131 K. 
14 fill, Vida Lajos áll. tanitó 102 K. 20 
fi 11 Szalayné Száuló Klára áll. tanítónő 
51 KI 60 fill. Kréter Gyula áll. tanitó 24 
K. 10 fill. Docy Klára h. áll. tanítónő 17 
46 fill. és Gallasz Józsefné. áll. tanítónő 
14 K 24 fill. gyüjtüttek. Az öszeget ren-
deltetési helyére juttaták. 

— S e b e s ü l t és beteg katonák v i zsg la ta . A 
békéscsabai állomásparancsnokság egy 
katonai bizottságot fog Szentesre küldeni 
e hó-19 napján azaz csütörtökön, hogy 
a harctérről hazaszabatságolt sebesült 
és beteg katonákat megvizsgálja. A vizs-
gálat a városházán csütörtökön délelőtt 
9 órakor kezdődik, olt minden otthon 
lévő beteg katona - még ha szabadság-
levele van is - pontosan megjelenni 
tartozik. 

— Népfelkelők sorozása. Ma dé-
lután pontosan 6 órakor iuduluak el az 
orvosi vizsgalat alá kerülő Szentesen 
tartózkodó népfelkelőkötelesek közül sz 
1890-188* évben született népfelkelők, 
holnap délután f> órakor pedig a többi 
népfelkelő, és az elmaradott 20. 21. 22. 
éves népfelkelőkötelesek. Ez alkalomból 
is felhívjuk a sor alá kerülőket, hogy la-
punk ezen számában megjelent hivata-
los hirdetményben foglaltakat pontosan 
tartsák be. 

— Ithon lévő katonakötelesek be-
hívását a parancsnokságok egyenlőra 
még nem rendelik cl, ezek, akár mini 
fölösszámúak, akár mint ideiglenesen 
fegyveképtelenek vannak szabadságon, 
bármiféle mrunkára elmehetnek, sőt vi-
dékre is eltávozhatnak, csaktávozásukat 
és illetve tartózkodásukat azonnal je-
lentsék be a kalonaügyosztálynál 

Veszteségi Kimutatás. 
fl harctéren megsebesült és elhalt szen-

tesi és környékbeli katonákról. 

Alábbi kimutatásban közlöm azok-

nak a 101. gyalogezredből! katonáknak 

a neveit, akik a hivatalos kimutatásban 

szerepelnek. A közelebbi adatokat leg-

közelebb hozom nyilvánosságra. 

Kat o nuügy vezet J 

(Foh tatán.) 

Lakatos Mihály gyl s., Mészáros 
Gáboi gyl. s., Mészáros János gyl. s. 
Mészáros Mihály gyl. s., Mezei József 
örm. s., Molnár András gyl. s. Molnár 
András gyl. s., Molnár Antal gyl. s., 
Molnár B. Imre gyl. cimz. orv. s., Mol-
nár Lajos gyl. s., Molnár L. Lajos gyl 
s., Mucsi János gyl. s., Nagy András gyl. 
cimz. orv. s. Nagy János gyl. gyl. s. 
Nagy Cs. László gyl. s. Nagy László gyl. 
s., Nagy László gyl. s., Német András gyl. 
s., Német Ferencz gyí. s., Papp Gábor gyl. 
s., Papp Gpörgy gyl. s., Papp János örv. 
s., Papp Lajos gvl. s., Papp Mihály gyl. 
s., Papp István gyl. f Patai Györgv sza-
kaszvezető s„ Patai János gyl. f . , Pa-
taki András gyí f . , Pusztai Pál örv. 
cimz. káplár s., Rácz Sándor gyl, s., 
Bácz Lajos szakaszvezető s., Hozgonyi 
Lajos gyl. s., Sáfrány Ferencz gyl. 
s., Sarkadi Nagy Sándor káplár cimz. 
szakaszvezető s., Sarkadi Nagy Sándor 
gyl. s., Sarkadi István örv. gyl. s., 
Sárkány Mihály gyal. s., Simon Sándor gyl 
f., Simon István káplár s., Sípos András 
örv. s. Sípos György gyl. s., Sütő Imre 
gyl. s., Szabó Imre cimz. s, Szabó Imre 
cimz. tizedes s., Szabó Ferenc gyl. s.. 
Szabó Gábor örv. s., Szabó Gábor gyl. 
s., Szabó János gyl. s„ Szabó János gyal, 
cimz. őrvezető s., Szabó János káplár 
s., Szabó János gyl. s., Szabó László gyal. 
s., Szabó Lajos század kürtös gyl. s., 
Szabó Márton gyal s., Szabó Péter gyl. 
s., Szabó Cs. László gyl. s., Szalai Ká-
roly káplár gyl, s., Szántó Imre gyl. s.. 
Széli János gyl. s., Széli László gyl. s 
Széli Bálint gyl. s., Szigeti István káplár 
s., Szilágy László gyl. s., Szilágyi Lász-
ló örv. f., Szilagyi István gyl. s., Szőke 
János gyl. s.. Szőke István káplár gyl. s., 
Szollát Ferencz gyl. s., Szűcs Imre örv, 
cimz. káplár s. Szűcs László gyl. s, 
Takács Imre gyl. s., Takács József gyl. 
f. , Tasnádi István gyl. s., Tégla Ferencz 
gyl. f . , Töröcsik György gyl. s., Török 
Sándor örv. s., Török Imre káplár s., 
Tóth Bálint gyl. s Tóth Dániel gyl. s., 
Tóth Imre gyl. s., Tóth Ferencz örv. 
s., Tóth Ferencz gyl. s., Tóth Gábor gyl. 
s., Tóth György gyl. s., Tóth Czeper 
György gyl. cimz. örv. f , Tóth László 
gyl. s. lóth Lajos gyl. s , Tóth Mihály 
gyl. s., Tóth Pál gyl. s., Tóth Pál gyl. 
s. Tóth István gyl. s., Tóth Vendel gyl. 
s., (Jrbán Márton gyl. s., Varga András 
gyl. s., Varga Mátyás gyl. s., Varga Pál 
gyl. s., Varga István gyl. f . , Varga Isi-
van gyl. f. , Veres György gyl. s., Veres 
Károly gyl. s., Veres László gyl. s., Vig 
Lukács gyl. s„ Virág Ferencz gyl. s„ 
Vízi Imre káplár a., Zsigrácsik Gábor 
gyí s., 

Jelmagyarázat: s-sebesült f-meghalt. 

9685-911 szám. " 

F e l h i n t s * 
Az állam és a város háztartásának 

zavaratlan menete érdekében felhívom 
Szentes város adózó, polgáiait, 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 állani, hogy a had-
bavonult gyermekeiket citálhassuk. 

Szentes, 1914 október hó 31. 

Dr. MÁTÉFFY FERENC polgármester. 
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Adományok 
a sebesfiit kórház részére. 

(Folytatás.) Bálint Jánosné 1 fa ágy, 
1 szalmazsák, 1 paplan, 1 nagypárna, 
2 ágylepedő, 2 paplanlepedő, 2 nagy 
párnahuzal, 2 kispárnaházal, Kovács Já-
nos 12 kanál, 2 ágylepedő, 2 pár ha-
risnya, 2!. drb. szappan, Táncos Teréz 1 
nagypárna, 1 kispárna, 2 nagypárnahuzat, 
2 kispárnahuzat, 6 törülköző, 3 lábra-
való, Molnár Bálintné 1 pár tyúk, 6 1. 
paradicsom, 6 üveg be fölt' 25 drb. birs-
alma, 5 drb. szappan, 10 tojás. Földvári 
Nagyimréné vendéglős 1 vaságy 1 szalma 
zsák, t nagypárna, 1 pokróc, 2 agylepedő, 
2 nagypárnahuzat, 5 ing, 6 törlő, 3 szalvéla 
(i kés, 0 villa, 2 I. zsir, 5 drb. szappan, N. N 
2 ing, 2 lábravaló, 0 pár harisnya özv Óno-
di Lajosné, 6 üveg, 6 üveg paradicsom. 
Bokody Jánosné 1 faágy, 1. szalmazsák, 
1 éjjeliszekrény, 1 paplan, l 'pokróc, 1 
nagypárna, 1 kispárna, 2 ágylepedő, 2 
paplanlepedő, 2 kispárnahuzat, 2 nagy-
párnahnzat, 4 lábravaló, 6 pár harisnya, 
özv. Zoó Jánosné 1 paplan, 2 paplanlc-
pedő, kötővászon, (ajányék) Schvarz An 
talnó kereskedő 1 paplan, 2 paplanlepedő, 

4 zsebkendő, 15 pár harisnya, 1 kalap 1 
1 sapka. 12 haskötő, (ajándék) Pollitzer 
Mártonné 1 nagy párna. 1 kispárna, 2 
nagypárnahuzat, 2 kispárnahuzat, Ber- . 
ger Soma és neje kereskedő 5 kg rizs, | 
0 csésze aljával egynegyed kg. tea, 0 
kanál, (ajándék) dr. Nagy Sándor alispán 
1 faágy, 1 szalmazsák, 1 nagvpárna, 1 
kispna, 2 nagypárnahuzat, 2 kispárna-
huzat, 4 ágylepedő, 4 törülköző, 1 pok-
róc* l'5 üvegbefőtt, 1 fazéklekvár, 5 liter 
tárkonya 1 éjjeliszekrény, 1 mosdó, Csa-
tári Sándorné 24 evőkanál, 8 üveg pa 
radicsom, (ajáedck) dr. Szeder Ferncné 
6 kispárna, 6 kispárnahuzat, 1 habverő, 
1 tintatartó, özv, Kiss Sámuelné 1 nagy 
párna, 1 paplan, 2 paplanhuzat, 2 nagy-
bárnahaj, 3 törülköző, 3 ing, 1 sekötöző, 
Szeder Ferencné, 1 sebkötöző haszná-
latra, Kohányi Gyuláné 2 ing, 2 láravaló, 
6 pár harisnya, 6 szalvéla, 2 kg. tarho-
nya, 1 kg. rizs, (Folytatjuk.) 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

házában levő katonáknak. 
Lakos Sándorné 4 liter lej, fél vaj 

2 pár csirke, 4 üveg befőtt, Zsoldos 
Vilma 120 drb. kifli, dr. Mátéffy Palné 
kiili, Mihálik János 6 liter lej* Leres 
Alfrid 11 liter lej, Szőke Gergelyné 1 
garaboly alma, és cigaretta, Gyarmati 
Juliska 40 katonának uzsonna, és süte-
mény, Kátai Lajosné 2 drb. sajt, 1 fonalos 
kalacs, 4 drb, ducos kalács, özv, Bazsó 
Istvánné 2 nagypárna, 4 huzat, 1 llaner 
takaró, i lepedő, 2 lábravaló, 3 ing, tO 
zsebkendő, 1 szalmazsák, (ajándék; Gu-
lyás Papp Lászlónk az összes katonáknak 
vacsorához kompót, Alt Miksáné 300 drb. 
cigerella, Katona segélyző hivatal 500 
drb. cigaretta, Csapó Istvánné 8 kgr. 
kenyér, 4 üveg paradicsom, lüveg be-
főtt, Székely Sándorné 1 üveg befőtt, 

5 üveg paradicsom, dr. Tomasicsné 49 
drb. túróslepény, Mátéfíy Kálmánné dal-
kerlil, Farsang Ferenc 10 1. tej, 1 kgr, 
cukor, Mátélfy Kálmánné 5 I. tej Ökrös 
Jánosné 1 ing, 1 lábravaló, 1 pár ha-
risnya, Cicatricis Lajosné 1 fazék lekvár, 
és cigarella, MátéfTy Kálmánné 1 kosár 
tészta és cigaretta, özv. Podradszky Fe-
rencné I doboz cigaretta, Berényi Lász-
lóné, 3 liter tej, 1 kosár alma, Tóth 
Lászlóné 3 liter lej, özv. Aeketlyés Isi 
vánné 1 borjut, Géresi gyula 400 drb 
cigarclta, Szatmári Nagy Imréné 5 liter 
lej, I kg. cukor, 2 üveg befőtt, Fodor 
Istvánné 2 üveg befőtt, 2 liter bab, 5 
tojás, Erdőháli Nagy Ferenc 2 par csirke, 
1 drd. trikó-ing, egynegyed kg. kainillía 
tea, és 1 par cipő. báró Tomaschicsné 
az összes katonáknak vacsora 

Szentes város polgármesterétől. 

10397—191 1. szám. 

Hirdetmény. 
A nemzetünk becsületéért és íenmara-

dásáért vívott háború költségeinek íede.vse 
céljából a magyar királyi kormány hadiköl-
csön kibocsátását határozta el, s e kölcsön 
biztosítása végett a nemzethez fordul, hogy 
a magyar nemzet saját maga teremtse elő 
a háború szent céljaira szükséges anyagi 
eszközöket. 

Kölcsönt kér az állam polgáraitól az-
zal a kötelezettséggel, hogy a kölcsön vett 
összeget fi százalék kamattal használja. 

A kölcsön közelebbi feltételeiről a ki-
bocsátott s a lapokban is részletesen közzé 
tett ismertetésekből módjában áll minden-
kinek tájékozást szerezni. 

A feltételekből nyilvánvaló, hogy a 
kölcsönkötvények megszerzése üzletileg is 
előnyös tőkebefektetés lesz. A befektetett 
töke 0 százalékot jövedelmez, sőt mivel a 
100 koronás kötvényért készpénzben csak 
97 korona 50 fillért kell tényleg befizetni, 
minden 100 koronás kötvénynél 2 korona 
50 filléres tőke megtakarítás mutatkozik, 
amit kamatban számítva a kölcsön után kö-
rülbelül 6.6 százalékos kamat jövedelem 
számitható. 

E mellett a hadikölesön teljesen biz-
tos b 'fektetés, mert azért az állam szava-
tol. A kötvények értéke a névértéknél ki-
sebb nem lehet, tehát devalváfiónak kitéve 
nincs, a névérték erejéig az állam feltél-
lenül szavatol, valamint szavatol azon ka-
matjövedelem kiszolgáltatásáért, mely min-
den évben május hónapban a szelvények 
beváltása utján fizettetik ki a kir. adóhiva-
taloknál az illető kölcsönt adóknak. 

Kötelessége tehát minden hazafinak, 
főkép az itthonmaradottaknak, hogy aki 
csak teheti, nélkülözhető készpénzét kölcsön 
adje a hadi kiadások fedezésére az állam-
nak és ezzel is hozzájáruljon a háború ál-
tal okozott pénzügyj terhek könnyű elvi-
seléséhez és a kivívandó dicsőséges győ-
zelemhez. 

Hogy a kölcsönkötvények jegyzésében 
a szerényebb összegekkel rendelkező pol-
gárok is részt vehessenek, 50 koronás cím-
letek is lesznek kibocsájtva. 

A kölcsönkötvények jegyzésére alá-
írási helyekül szolgáluak az összes királyi 
állampénztárak és adóhivatalok, a m. kir. 
postataksrékpénztár és az összes királyi 
postahivatalok, az aláírási felhívásban meg-
nevezett pénzintézetek, valamint a helyluli 
takarékpénztárak. Az aláírási határidő 1911. 
évi november 16-tól nov. 2."-ig tart. 

Felhívom tehát a város hazafias kö-
zönségét, hogy a hadikölcsön sikere érde-
kében tegyen meg minden lehetőt és nél-
külözhető pénzfölöslegét bocsássa a szent 
célra a haza rendelkezésére. 

Szentes, 1911. évi október hó 11. 

Dr. Mátéffy Fcrencz. 
polgármester. 

Szentes város katonaügyoszlályától 
1240 —k. ü. 1911 s*. 

Népfelkelők bemutató szemléje. 

Hirdetmény. 
Az 1878—1890. évben született és 

Szentesen f. évi október hó 22 napjától 
kezdődőleg összeírt népfelkelőköteiesek, 
valamint az 1891, 1893 és 189i évben 
szülelett és október 3-án tartott szem 
léről elmaradt népfelkelőköteiesek be-
mutató szemléje 

a folyó évi november hó 1 8 , 1 7 , 1 3 és 19 napjain 
fog megtariatni Békéscsabán a község 
házánál naponként reggel 8 ómkor kez-
dődőleg. 

A szemlére a fenti 13 évfolyambeli 
népfelkelőköteleseket Gyulavári Géza 
katonaügyvezelő fogja felvezetni a kö-
vetkező sorrendben: 

az 1 8 9 0 . 1 8 6 9 , 1 8 8 8 . 1 8 8 / , 1886 . 1885 és 1 8 8 4 
évben születelt népfelkelőköteiesek 

november 15 én. azaz vasárnap doluíán G órakor 
| fognak szállításukra rendelt vonatta! 
1 indulni, 

8z 1 8 8 3 , 1 8 8 2 , 1 8 8 ' , 1 3 8 0 , 1 0 7 9 , 1 8 7 8 , évben 
született népfelkelőköteiesek az az 1894 

'1893,1892. évben születeti és az októberi 
szemléről elmaradt népfelkelők 

j noveaiher iio 16-án, mi hétfőn délután 6 órakor 
: fognak a szállításukra rendeli vonattal 
i indulni 

Mindkél indulási napon az említett 
évfolyambeli népfelkelők már fél 6 Órára 
a vasútnál pontosan j e l e n j e n e k mog . 

Minden népfelkelőköteles tartozik a 
szemlén megjelenni az alább felsoroltak 
kivételével: 

1., az utolsó sorozás (vagy felülvizs-
gálni) alkalmával törlendőnek talált nép-
felkelőkötelesek. Ezek már korábban 
vörös szinű igazolvannyal voltak ellátva; 

2, azok, akik az molsó sorozásuk 
óla nyilvánvalóan alkalmatlanná váltak 
és a következő fogyatkozások valamelyi-
kében szenvednek: egyik láb, vagy kéz-
liiánya, mindkét szem vaksága, siket-
némaság, hülyeség, biróílag kimondott 
tébolyodotlság, őrültség, vagy gyengeel-
méjűség, 

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

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

5., a íenteinliteU 13 évfolyam bár-
melyikébe ti rlozó 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, lm jelentke-
zésük alkalmával külön is lettek a ka-
tona ügy vezető által szóbelileg figyelmez-
tetve, a néjjlölkelui 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 \issza ingyen utaznak. 

Az orvosi vizsgálaton minden nép-
felkelésre kötelezett tisztán jelenjék meg. 

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

A vizsgálat sorrendjét a sorozási 
napokon reggel fél 8 órako* fogja Gyula-
vari Géza katonaiig}vezető a vizsgálat 
színhelyén tudtul 'nini. 

Elvárom minden népIVIkelőköteles-
től, hogy ugv az ulazásnál, mint a Békési 
csabán való tartózkodásuk ideje alatt 
kifogástalanul viselkednek s J( kiadott 
rendelkezésnek pontosan eleget tesznek. 

Kelt Szintesen, 1914 évi november 
hó 7 napján. 

Bugyi Antul 
polgármeslerhelvtetes 

\ an szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, miszerint az I. 
ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám alatt levő 

SZflNICS-jéie 

gőimosóda, kristály vasaló és vegytisztitó 

intézet vezetését átvettem é« azt fokozott 
törekvéssel tovább vezetni fogom és ugyan-
ezen helyiségben rendi ztem be 

n ő i K ^ l a p ü z l e t e m e t . 

Amidőn ezen körülményt bátor vagyok 
a mélyen tisztelt közönség szives tudomá-
sára hozni, tisztelettel kérem, hogy mindkét 
vállalkozásomban támogatni kegyeskedjék. 

Főtörekvésem lesz olcsó árak mellett 
ízléses munka által megnyerni a n. é. kö-
zönség pártfogását. 

Maradtam kiváló tisztelettel 

özv. Kocslsné. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyé.őre berendezett könyvnyomdája Szentesen" 




