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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajd . Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide iutézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

zászló; tj. 
Hétfőn lejár a nemzeti kölcsön 

jegyzésének határideje. Egy nap 
inához és aki nem jegyzett hadi 
kölcsönt, már nem is jegyezhet 

Az eddigi eredményeket elég 
kielégítőnek mondják azok, akik a 
jegyzéseket figyelemmel kisérték 
és megállapítják, hogy a jegyzések-
nek a reméltnél is teljesebb, na-
gyobb sikere lesz. Nem csalódunk, 
ha most már még fokozottabb re-
ménységgel nézünk az aláírások 
eredménye elé. Mert hiszen az or-
szág népenek nagyobb része a hét 
első felében inkább csak. in formá-
lódott és ahogy megismerte az uj 
állami kötvényekkel biztosított ha-
talmas befektetési előnyöket, hatá-
rozta el magát a jegyzésre. 

Most azonban már mindenkinek 
sietnie kell a jegyzésekkel, mert a 
terminus vége közel« (lik és épen 
ezért újból nyomatékosan figyel-
meztetjük az érdeklődőket, figyel-
meztetünk mindenkit, aki még nem 
jegyzett, figyelmeztetünk minden 
magyar embert 

jegyezzen sürgősen, jegyez-
zen azonnal, még ina, leg-
később holnap a nemzeti 
kölcsönből, mert az aláirási 
terminus utolsó napja: Hétfő. 

Osi magyar szokás a Pató Pál-
kodás, a kenvelmcskcdés, minden-
nek az utolsó pillanatra való ha-
gyása és végén lemondás minden-
ről. Most nincsen helye a halaszt-
gatásnak. ligy percet sem szabad 
most már késni senkinek sem. Nem 
lehet sürgősebb dolga ma egyetlen 
egy magyar embernek sem, mint 
az, hogy vagyoni erejéhez mérten 
jegyezzen a nemzeti kölcsönből. 
Értse meg minden magyar ember 

nem szabad késlekednünk a 
jegyzéssel — a nemzet lét-
kérdéséről van szó — je-

gyezzen mindenki, amennyit 
csak jegyezhet, de jegyez-
zen azonnal. 

Xe bizakodj( k scüki abban, 
'U)Sy jegyeznek mások sokat, mil-
liókat, száz és tizezreket és 
nincsen szükség az apró kis 

Fiaink a 
vitézséggel és 
kö telessé» üke t. 

hav en osi magyar 
h a z a s z e r e t c 11 e 1 v é g z i k 

hogy 
jegy-

Ilalálos vétek, halálos bűn erre 
gondolni. Meri ¡¿t:»,is szükség van 
a milliók, a milliónyi polgárok öt-
ven, száz és kétszáz, meg ezer ko-
ronás jegyzéseire. Ezekből az apró 
jegvzésekből száz és százmilliók 
gyűlnek egybe. Ezek a száz és száz-
milliók adják azt a végtelen, bősé-
ges termést ígérő kalásztengert, 
amelyek közül a milliós jegyzések 
ugv emelkednek ki, mint buza kö-
zül a magasabbra nvult, korábban 
érő rozskalász. 

Vérükkel és életük-
kel pecséíe! \ i. < kölelességtudá-
sukat. Kell, hv> .̂ i.ó, akik itthon 
vagyunk, méltók legyünk hozzájuk 
és becsületes magyarsággal álljuk a 
mi helyünket, a mi kötelességünket. 
Most pedig csak egyetlen köteles-
sége lehet mindenkinek, jegyezni a 
hadi kölcsönből legalább 50 koro-
nát, hogyha több nem lelik, mert 
minden egyes jegyzés az ellenség 
legvőzését segiíi elő. Nekünk pedig 
gyó/ufink kell és mi győzünk is, ha 
mindenki megteszi a 
ségét. 

Magyarok vagyunk, nagy időket 
élünk, nagy időkben mindig helyt-
állottunk: áll junk most is helyt, 
es a kötelességünk! 

maga kötelcs-

is 
"fog-

(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata.) Budapest nov. 20. Fő-
hadiszállásról jelenlik: Szövetségesek Orosz-Lengyelországban tegnap 
mindenütt sikereket érlek el Döntés még nem történt. Az orosz 
Ívok száma növekedőben van. 

Pr/emvsl előtt ellenségnek azt a kísérletéi, hogy erősebb biztosító 
csapatokat'hozzon közelebb a vár déli harcvonalához, nyomban visz-
szautasitotluk. Az ellenség ez alkalommal súlyos veszteséget szenvedett. 
HÖFEK vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. 

Konstantinápoly nov. 20 Török főhadiszállás jelentése: Nov. 17-én 
csapataink rohammal bevették összes főjródöket Arloin környékén. El-
lenség sok halott és nagymennyiségű hadiszer hátrahagyásával megfu-
tott Orosz lőerővel való harcok Kaukázus határvidékén tovább tarta-
nak. Törökök orosz területen Linné melleit megverték az oroszokat, kik 
Csurut másik partjára meneküllek. (Min. cin. sajtóoszt.) 
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H u n K á t 
a nőKneK-1 

Városunkban a szegénvsorsu 
családok asszonyai és leányai kö-
zül igen sokan, sőt legnagyobb 
részt tétlenül töltik idejöket és 
semmi olyan hasznos dologgal nem 
foglalkoznak, mely nekik valami 
jövedelmet hozna. A moslani drága 
világban pedig nemcsak azokra, akik 
a saját kezök munkájára vannak 
vannak utalva, hanem azokra is, 
akiknek az ura, kenyérkeresője itt 
hon van, de bizony vagyon szűken 
csurran, cseppen egy kis kereset. 

Most dr. Cicatricis Lajos főis-
pán kezdeményezésére mozgalom 
indult meg abban az irányban, 
hogy azok a szentesi szegény asz-
szonyok, lányok, akik varrni tud-
nak, jelentékeny keresethez jussa-
nak. A főispán kieszközölte, hogy 
a Magyar To'i i gyár, mely a ka-
tonák részér szükséges ruhane-
rnűek szállit t eszközli, két he-
tenkint egy .'g?, n varrni való 
anyagot küld le Szentesre feldol-
gozás végett, K varrni való katona 
ing és alsónadrág, mely óriási meny-
nyiségben kiszabva jön Szentesre s 
azok varrását végeznék az asszo-
nyok és lányok a megállapítandó 
darabár mellett. Ez oly egyszerű 
munka, hogy azt nemcsak a hiva-
tásos varrónők, hanem olyanok is 
képesek végezni, akik csak kevesel 
értenek a varráshoz s e munkával 
nagyon szépen kereshetnek, mert 
egy személy nappnkint 2 koronát 
az oly család, ahol kelten, hárman 
is segédkezndk, naponta 4—5 ko-
ronát könnyen megkereshet. Nagy 
előny, ha valakinek saját varró-
gépe van, mert az otlhon végezheti 
a munkát, de az intézők gondos-
kodnak arról is, hogy az is loglal-
kozhassék, akinek saját varrógépe 
nincs. Az ilyenek részére közös 
varrómühelv lesz felállítva, ahol a 
kölcsön kért vagy adományozott 
gépeken dolgozhatnak. 

Ismételjük, nem a katonák ré-
szére kért ingyen munkáról van 
szó, hanoin arról, hogy a szentesi 
szegénysorsu asszonyok és lányok 
jelentékeny keresethez jussamik. 
Azok is dolgozhatnak, akiknek ál-
lamsegély ök van, e munka miatt 
nem fogják tőlük az államsegélyt 
elvonni. 

A szentesi asszonyok és lányok 
bizonyára szívesen és örömmel fog-
ják venni e kezdeményezési, melv 
őket az egész télen át, de meg 
azután is szép jövedelemhez fogja 
juttatni. 

A német 
Berlin, nov 21. Nagv főhadiszállásról jelentik: Nyugati hadszíntéren 

helyzet lényegében változatúi maradt. Ellenség egész arcvonalon élénk 
tüzérségi tevékenységet fejtelt ki. Kelet* n hadműveletek tovább fejlőd-
nek. Kelet Poroszországban nincsen jelenleni való. Mlaván ál és Plock-
nál visszavert ellenség üldözését folytattuk. Lodznál támadásaink előbbre 
haladtak. Censtochoválól keletre csapataink vállvetve harcoltak szövet-
ségeseink csapataival és tért nyertek. (Min. cin. sajlóo.) 

Budapester sfrasse 
Berlinből táviratozzák, hogy az ottani Königgralzer slrasset ma Bu-

depesten slrassera keresztelték, miről berlini polgármester táviratban ér-
tesitetle Bárcy polgármestert. (Min. sajtóo) 

(Min. sajtóo.) Bpesl, nov. 21. Érkezett es!e 10 órakor. Hivatalos je-
lentés: Szövetségeseknek orosz főerő elleni támadása Orosz Lengyel-
országban egész arcvonalon előrehalad. Censtochoválól észak keletre 
folyó harcokban két ell nséges zászlóalj megadla magát. 1IOFER vezér-
őrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. 

Konstantinápoly, nov 2<) éjjel 10 óra. Főhadiszállásról jelentik. 

Két nap i>la seregünk hevesen támadja az orosz seregekel, mely Azab — 

Zazak — Khochad határvonalon ájlott volt fel, Ísíen segítségével sere-

günk szuvonv rohammal elfoglalta Azab körüli magaslatokat 

melyeket az ellenség rendkívül megerősített. A h irc változatlan heves-

séggel ránk kedvezően folvik. Bálun felé előrenyomuló csapataink 

az ell nséget újból megverték. Zavollar <'s Kúra magaslatokat megszál-

lották Zavollarban az oroszoktól I zászlót, i ágvúl l automobil! nagv-

számu lovat, n ígymenyiségű élelmiszeri zsákmányoltunk (5 orosz tisztet 

köztük 1 alezredest és egy kozákszá/adost, valamint több száz kozák-

katonái elfogtunk. Orosz seregek maradéka rendetlenül menekül 

Balum felé. Csapataink Aser Beídja u tarlom'«nyban előnyomultak, no-

vember 10-án erős orosz csapatlal Selmas/.nál összeül kőztünk az oro-

szok vereséget szenvedtek, halottakban 7 lisztet és lO'i embert vesz-

tettek. A perzsa törzsek vezérei, kik étidig oroszok szolgálatában állot-

tak, különböző törzseikkel csapatainkhoz csatlakozlak (M. e. sajtóoszt) 

Maximális gabona és liszt árok megáilepitása. 
(Min. sajtóo.) Bécs nov. 21 Maximális gabona és liszt árak megha-

tározása tárgyában tegnap Slürgkh tiiiniszlerelnök vezelése alaP konfe-
rencia volt. mel\en Heinold belügyminis/.te«-. Sehuslor keresk. miniszter 
és Benker földmiv. miniszter, valamint ezen mi iszleriám szakközegei is 
részt vetlek. Min ismeretes, ezen kérdés rendezése belügyi okoknál 
fogva a magyar kormánynyal való cgvetérirsben oldandó me«f. Tegnap 
legutóbbi budapesti tárgyaíást beszeltek meg és megállapítható, íiogv 
enyeges pontokra nézve nagy közeledés történt a kel kormány között. 
Konferencia későbbi folyamán sikerült megállapítani azokat a pontokat 
ts, melyeket még magyar kormánynyal kell megbeszélni. Tunfi/alns ered-
ményes befejezése jönö héi elején tunhiió. 

Azok, akik munkát vállalnak, 
a polgári leányiskolánál (r. kalh 
iskola épületében) Jakó Etelka ta-
nárnőnél holnaptól kezdve okvetlen 
jelentkezzenek. 

A. téli háború borzalmai ellen 
katonáinknak prémre van szük-
ségük. Akinek van, küldje e cim-
re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-
pest, TJáczi-utca 33. szám Fosta 
ingyen szállítja. 
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A sebesült kórház üzenetei 
A Vörös Kereszt sebesült kór-

háza a következő kommünikét teszi 
közé: 

Városunk humanitárius intéz-
ménye: a sebesült kórház az el-
múlt hét folyamán is a kórházban 
ápolt sebesült "katonák teljes meg-
elégedésére teljesitette nemes em-
berbaráti kötelességét. A kórházban 
jelenleg is 155 katona részesül gon-
dos ellátásban, akiknek további ápo-
lása ezután is nagy mértékben 
igénybe veszi városunk közönsé-
gének még mindig nem lankadó 
áldozatkészségét. Hogy az itt ápol-
tak továbbra is megfelelő ellátás-
ban részesíthetők legyenek, tiszte-
lettel kérjük Szentes város nemesen 
gondolkodó áldozatkész közönségét, 
hogy adományaikat kórházunk ren. 
delkezésére bocsátani szíveskedjék 

Mindennemű élelmiszereken kí-
vül a folyó kiadások fedezésére 
ezidőszerint készpénz adományokra 
van szükségünk. 

Az elmúlt héten a következő 
nagyobb adományok érkeztek : Szij-
jártó Szabó Józseftől egy hordó 
káposzta, Dr. Rác László ügyvéd 2 
kocsi kukoricaszár, Csúcs Antal 1 
zsák árpa, 1 zsák kukorica. Alber-
tényi Antal né 100 iiter lej, özv 
Kárász Jánosné 1 köböl búzaliszt 
Kovács Jánosné 1000 darab perec* 
Török Sándor és neje l hordó ká-
poszta, 1 zsák buza, Rúzs Molnár 
Sándor (Kossuth-u. 23,) 1 hízott 
disznó, Rúzs M Sándor (Lakos-u. 2.) 
1 kocsi fejes káposzta. 

Szolgáljon a nemesszívű ada-
kozók áldozatkészsége követendő 
például. 

A szentesi Vörös Kereszt Kór-

ház irodája polg. leányiskolában fő-

bejárattól jobbra van, itt adalik 

meg mindennemű felvilágosítás és 

értesítés, ide szállítandó be min-

dennemű adomány. Hivatalos órák 

d. e. 9—12-ig, cl u. 3- 5-ig. 

hadi emléK^K 
a muzeumban, 

Már tekintélyes számra növe-

kedtek azok az adományok, ame-

lyeket a muzeum igazgatója a harc-

térről hazajött, vagy itt betegen 

fekvő katonáktól kapott. 

Ujabban Szegeden egy orosz 

kozák tiszti sapkát szerzett (ialam-

bosi tanító ur révén, Gál János 

pionértól, egy szerb sapkát pedig 

Károly sanilész révén. Néhány ér-

dekes Przemysli hadi lapot küldött 
Ausländer Sándor, egy szerb komi» 
tácsi kést adott Sreyma Bogumil 
Hirsch Ottó egy orosz tiszti és le 
génységi sapkarózsát, egy orosz 
gyufatartót, egy orosz hósapkát, 
egy szerb dohány szelencét, egy 
ezüst mellénygombot, egy fémkan. 
csót, egy pár szerb arany fülbeva-
lót, melyeknek, valamint a volt lu 
lajdonosának, aki katonákra lőtt, 
fülei hiányoznak és egy tajték szi-
varszipkát, amelyik a sabáci pópa 
tulajdona volt. Bubor József egy 
orosz selyem kendőt, Tóth József 
pedig egy kivarrott orosz tálcaken-
dót, Pásztor Sándor egy szerb ko-
mitácsi töltényt adott. E tárgyak 
is egyelőre Henning J, drogérista 
kirakatában lesznek kiállítva. 

HÍREK 
Szentes, 1914. november hó 12 

— A Szentesi Jótékony Nőegylet ma délu-

,án 5 órakor a vármegyeházán, az ails 

páni elfogadó teremben rendkívüli kőz 

gyolést tart a hadi kölcsön jegyzése 

ügyéhen, melyre ezután hivja meg e 

tagokat az elnökség. 

— Egy kitüntetett hös unepiese A szentesi 

vöröskereszt kórházban feküdt Hujj Já-

nos tengerész, aki a Lajtha monitoron 

szolgált és 5 lövést kapott, és 2 golyót 

cl snm lehetett távolítani testhői. A hős 

katonának, aki több csatában kitüntette 

magát Őfelsége a vitézségi érdemrendet 

adományozta. A szentesi vörös kereszt 

kórház vezetősége ebből az alkalomból 

a kórházból valók előtt II ujj Jánost meleg 

ünnepeltetésben részesítette s ugyanek-

kor egy díszes szivar tárcával, 100 szi-

varral és 2 szipkával ajándékozta meg. 

A hős katonának rendkívül jól esett a 

váiatlan ünepeltelés. 

— Szenetsi sebesült katonák karácsonya 
Mint tudjuk, az egész országra ki ter-

jedő nagy akció van folyatban, mely 

a harctéren küzdő ¡katonák karácsonyát 

van hivatva melleggé és feledhetetlenné 

tenni A szentesi vörös kereszt egylet 

nem fejedkezik meg nálunk lévő sebe-

sült és beteg katonákról sem, mert mint 

értesülünk e célra gyűtrést indit. Erre 

fordítja már a városi ház pénztár azt 

az összeget is, mely az álamsegélyek 

kifizetésénél a bevonullak csaiádjainak 

áldozat késségből begyűl. Az ott be-

gyült összeg a múltban is a sebesült ka-

tonák részére fordított « most, hogy 

annak ily szép célra való felhasználása 

van kilátásban helyezve a segélyek ki-

fizetése alkalmával bizonyára még fo-

kozottabb mértékben fognak adakozni 

azok, akiknek hozzátartozói Karácso-

nyáról órszágos akciólyával gondosko-

dik az Aguszla alap utján a magyar 

társadalom! 

— A Refermátus Körben ma dé-

lután 4 órakor felolvasnak Halász Sz 

Imre és Molnár Sándor tanító; szaval: 

Bonczos Margit tanitóuő, 

Kel l -e hadmentességi adót f izetni ? 
A most alkalmasoknak talált nép-
felkelők valamennyien,fizettek had-
mentességi adót. Az eddig befize-
tett hadmentességi adőt természe-
tesen nem kapják vissza a besoro-
zottak s aki hátralékban van, az 
hadmentessédi adóját ee év vegéig 
be kell fizesse. Január elsejétől 
kezdve, vagyis az állományba vé-
tel napjétól a hadmentességi adó 
fizetése alól a besorozottak fel lesz-
nek mentve s az élőiét adók tör-
lése a katonaügyvezetöség utján hi-
vatalból fog megtörténni. 

— Halálozás. Hosszú szenvedés 

után, alig élete delén dölt ki az élők so-

rából Tabajdy József volt városi ta-

neje Szűcs Mariska úrnő. A haláleset 

amely egy köztiszteletben élő nagy csa-

ládot döndött gyászba mély részvétet 

kelt város szerte. A meghalt úrasszony 

temetése tegnap délelőtt ment végbe 

nagy részvét mellett. A halálesetről a 

gyászoló család ezt a gyászjelentést ad-

ta ki. Aluiiroltak a nagyszámú rokon-

ság nevében is fájó szívvel bár, de a 

mindenható Isten változhatatlan aka-

ratánvaló keresztyéni megnyugvásai tu-

datják, hogy a felejthetetlen jó feleség 

nevelő anya, leánya, testvére, sógórnő. 

nagynéni és rokon Tabajdy Józsefné 

születeti Szűcs Mariska életének 43-ík, 

zavartalan boldogsággal megáldott há-

zaságának 21-ik évében hosszú ideig 

tartó szenvedés után 1914 évi nov. hó 

19-én jóbb létre szenderült. A felejt-

hetetlennek földi részi f. évi nov. hó 

21-én délelőtt 10 órakor fognak az I. 

kerület Báró Harukker útca 9. sz. a. 

gyásházlól a református egyház szer-

tarlása szerint a református középső te-

metőben levő családi sírboltban nyuga-

lomra helyeztetni. Szentes 1914 noember 

19* Legyen pihenése csendes, emlékét 

szivünkben őrizzük. 

— Csongrádvármegye és a h i d i k & l c s ó n 
A nemzelikölcsön jegyzéséből ter 
mészetesen Csongrád vármegye tör-
vényhatósága is kiveszi részét még 
pedig ólyképen, hogy a vármegye 
nevében Dr. Nagy Sándor alispán 
nagyobb összeget mint értesültünk, 
több százezer koronát - jegyez s 
ezt a legközelebbi közgyűlésnek 
lógja jóváhagyás végeit bejelenteni. 
Semmi kétségünk aziránt, hogy a 
törvényhatósági bizottság egyhangú 
lelkesedéssel fogja az alispán jegy-
zését jóváhagyni. E helyen ismé-
telten rámutatunk arra, hogy nem 
elég az, ha csupán a megyék, vá-
rosok, vállalatok, nagy tőkések és 
pénzintézetek sietnek felajánlani fe-
lesleges pénzeiket a nemzeti köl-
csön céljaira, hanem a hadi kölcsön 
erkölcsi és anyagi sikere érdekében 
a kis emberek 50,100 koron ás jegy-
zései is feltétlen szükségesek és kí-
vánatosak. Semmi kétségünk azi-
rént hogy Szentesen nem lesz sen-
ki sem, aki legalább egy részjegy 
erejéig, ha azt vagyoni körűimé-
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nyei megengedik, részt nem kö-
vetelne magának abból a dicsőség-
ből, hogy hazájának jólkamatozó 
pénzt adjon kölcsön. 

— A pokolgépes százados a harctéren. 
Néhány év elótt országos szenzá-
ciót keltelt az a pokolgépes me-
rénylet, amelyei J 11 11 g a Sebő 
nagykanizsai honvédszázadws kö-
vetelt el M á t y á s s y Zoltán had-
biró-százados ellen. Most Jnnga mint 
közlegény belépett a hadseregbe és 
jelenleg a harctéren van. 

H a s z n á l j u n k 

hadisegély postabélyeget. 

— U| hadikölesön Olaszországban. Az 
Olasz minisztertanács négyszázmillió 
Mát szavazott meg hadicélokra. Ez 
az összeg azonban olyan kiadá-
sókra való, amelyeket a kormány 
már régebben felhasznált. A had 
Ügymifliszlérium azonkívül hétszáz-
ötven millió lirát fordit a hadsereg 
Harci készségének biztosítására. 

— A hesszeni nagyhercegi pár ba l -
esete A hesszeni nagyhercegi párral, 
amely rövid idő előtt tért vissza a 
harctérről, könnyen végzetessé vál-
ható baleset történt. A fejedelmi 
pár gépkocsin hajtatott be a tarms-
tadti pályaudvarról a kastélyhoz. 
Ütközően a gépkocsi egy villamos-
kocsival fitközölt össze, a gépkocsi 
felborult és a nagyherceg kiesett 
belőle. Az orvosok megállapították, 
hogy a nagyherceg könnyebb fajta 
sérüléseket szenvedett. 

— Népfelkelők beosztása. A most 
besorozott, illetve alkalmasnak ta-
lált népfelkelőkötelesek között na-
gyon sokan vannak olyanok, akik 
íriár szolgáltak a hadseregnél és an-
nak idején felülvizsgálat utján bo-
csáttattak el. Mint a városi katona-
ügyvezetóség minket értesit, ezek 
'a felülvizsgálat utján elbocsátott 
és njból besorozott népfelkelők 
kérhetik, hogy ugyanannál az ez-
rednél szolgáljanak, ahová tényle-
ges katonai szolgálatuk ideje alatt 
voltak beosztva. Bővebb fel 
¿¡tást a katonaügyvezető ad. 

— Pótszemle lesz decemberben. A 
mostani népfelkelői szemléről el-
maradt népfelkelőkötelesek a jövő 

' hó' folyamán állanak sorozóbizott-
ság elé. Mindazok, akik elmaradlak, 
december elsején jelentkezzenek a 
katonaügyvezetőnél. Akik elmara-
dásukat hitelt érdemlően igazolni 
tudják, azok nem büntettetnek meg 
inig ellenben azok, akik nem tud-
ják ezt igazolni, példás büntetésben 
fognak részesülni. 

— Az önkéntes népfelkelők. A Bé-
' késcsabán megtartott népfelkelői 
szemlén besorozottak közül azok, 
akik a bizottság előtt igazolták ön-
kéntesi jogosultságukat, mindjárt 

, mint önkéntesek vétettek nyilván-
tartásba. Ezek a népfelkelő önkén-
1 tesek azonban csak annyiban kü-
1 lönböznek a többi népfelkelőkön 
"hogy jogosítottak az önkéntesi kar-

fel világo-

paszomány viselésére. Ajánlatos, 
hogy a besorozott önkéntesek, ki-
fejezel len a háború tartamára lép-
jenek be a hadseregbe s ez eset-
ben valamennyi önkéntesi kedvez-
ményt élvezik es kilátásuk van a 
gyors elólépésre is. 

Katonák a kenyérgyárban. A vár-
megyei közkórházban ápolt katonak 
közül azok akik legközeleb elhagy-
ják a kórházat, lü-an a kórház gon-
nok vezetése mellett megtekintették 
a modernül Lerendezett kenyér-
gyárat. A kenyérgyár vezetősége j 
és személyzete nem csak készség- , 
gel magyarázattal szogált a sokak 
előtt még nem látott gépekről és | 
az eljárásról, hanem még friss 1 

lángossal és sörrel is megkínálta 
őket. Nagyon tetszettek a gépek a 
katonáknak, akik ilyenekről még | 
nem is hallottak, s akiknél állitá- ! 
suk szerint otthon a kenyértésztát 
lábbal dagasztják. Az Ízletes lángos 
elfogyasztása után a vezetőséget és 
a személyzetet megéljenezve hagy-
ták el a szives vendéglátásáról is-
mert kenyérgyárat. 

— „Nehéz Választás" ez az egy két 

felvonásos dráma, mely a Tudományos 

Mozgószinházhan lesz bemutatva, felül-

múlja az eddig bemutatott drámai da-

rabokat. Nemkülönben a műsorból ki 

emelendő „Szegény gazdad" 3 felvoná-

sos színmű, melyben a híres dán mű-

vésznő S 11 s a 11 n e Grand is jálsza a fő-

szerepei. Azonkívül a h á b o r u s a k-

t u á l i s 11 képben és a kacagtató mű-

sor darabok. Előadás kezdődik délután 

4, 6 és este 9 órakor /.ónahely árak kai 

A sebesült katonák ingyen jegyet kap-

nak a háznál és a pénztárnál. A terem 

fűtve van, hol is a tisztelt közönség 

kellemes szórakozásban részesül LMiola 

K. Bandi zenekarának közreműködé-

se mellett. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

liázában levő katonáknak. 
Özv, Itazsó Istvánné 8 kg. szappan 

és 10 K. Pelrovits Sománé egy nagy 

kosár lekváros killi, MátéH'y Kálmánné 

í> I. tej, özv. Gilice Istvánné 2 K. 3 üveg 

befőt, fél barack lekvár, 2 K. 10 fill. ára 

szappan, 7 csomó gyökér, 1 lepedő. 

1 törülköző, 1 flanel takaró, 1 citrom 

prés, 1 galuska-esináló, és <> tojás, 

Halász László 1 bot, Adameszk Juszlin-

né és Schmidt Győzőné által a katonák 

részére adományozott 2 drb. kézimunka 

árából befolyt 10 K. 30 fillér. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 

TENGER Ib f lR f l 

és 

ÁRP f í b f lK f i 

a lei)jutányoí.abb áron 

Gazdasszonyok fiijyelméi) e 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

L ISZTEK 

finom tejes és vajasjfehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
ZsúrsütemcnyeK, uzsonna-

Kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

í>pró rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. A^gtckrint 

hetö és Kapható a Kenyér-

gyár piactéri (Maris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV TÁRS. 

Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, miszerint az I 

ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám alatt levő 

SZflNICS-féle 

gözmosóda, Kristály vasaló és vegytisztitó 

intézet vezetését átvettem és azt fokozott 

törekvéssel tovább vezetni fogom és ugyan-

ezen helyiségben rendeztem be 

nöi Kalap üzletemet. 
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 11. é. kö-

zönség pártfogását. 

Maradtam kiváló tisztelelte 

özv. Kocsisnc 

Motor kerestetik. 
Egy 5—0 lóerős favágó motor megvételre 

erestetik, cím e lap kiadóhivatalában. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villauyerőre berendezett kőnyvnv 

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

kél lakás 3 3 szobával mellén helyisé-

gekkel, artézikul és villany vezetékké 

esetleg nngy kerllcl azonnal kiadó. — 

Értekezhetni I kei Kai kas Mihály-úlca 

2 szám alatt Varga Beniámínnéval. 

oindája Szentesen. 




