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Helyben: egész évre i K 
Félvére 2 K negyedévre 1 K 

Előfizetési á rak : 

Vidéken: egész évre 6 K 
félévre3K negyedévre 160 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztéséri teleifis 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A m m á a a v v i 
Előrenyomulás délen. 

Nagy küzdelem északon. 
A világháború legnagyobb üt- j 

közetét vivta meg a magyar nem- j 
zet. Nem vérrel és nem fegyverrel, j 
de nag> dicsőséggel. A nemzet a j 
maga áldozatkészségével előterem-
tette a hadviseléshez szükséges ösz-
szeget. 

Egyetlen rövid hét volt kitűzve 
a hadi kölcsön jegyzésére és ez az 
egyetlen rövid hét olyan eredményt 
hozott, aminőt illetékes helyen senki 
sem várt és nem remélt. Ez a kö-
rülmény egy ujabb tanúságtétel a 
mellett, hogy a magyar nemzet e 
történelmi fontosságú nagy napok 
idején nem csak tudja, de teljesiti 
is a maga nagy kötelességeit és bár-
miként gyaláznak bennünket ellen-
ségeink, láthatják most már, hogy 
nem csupán fiaink fegyvereinek ere-
jével kell összemérni erejöket, de 
mi belevitünk a létlükért folyó Ihá-
boruba mindenünket: nem fétett 
nekünk a vagyon: első és legfon-
tosabb a hazai 

A magyar nemzet fiai sohasem 
vettek részt a szó szoros értelmé-
ben az állami kölcsönök jegyzésé-
ben. Nagy vérveszteség volt a ma-
gyar államra az, hogy a polgárság 
idegenkedett attól a gondolattól, 
hogy megtakarított pénzeit állam-
papírokban ^helyezze el. Külföldre 
szorultunk mindig és a külföldre 
küldtük millióinkat állami kölcsö-
neink után. Most a világháború ide-
jén a nemzet megtalálta ezen a 
téren is magát s az eredmény annál 
fényesebb, mert az aránytalanul 
rövid idő alatt, tisztáu a közönség 
lelkes áldozatkészségére miveltszinte 
csudát. 

Ezért mondhatjuk nyugodt lé-
lekkel, hogy a világháború legna-
gyobb ütközetét sikerrel vívtuk meg. 
Tanújelét adtuk nem csupán ál-
dozatkézségünknek, de annak is, 
hogy a magyar nemzet gazdaságilag 
is erős és ha ki>karja fejteni erejét, 
akkor megszégyenülnek vele szem 
ben a hires és uzsorás pénz-nem-
zetek; a világ bankárjai. 

Ez az eredmény annál öröm-
telibb mert, amikor a mi vértelen 
nagy harcunkat megvívtuk önma-
gunkért és hazánkért, ugyanakkor 
harctereinkről is jó hirek érkeznek. 
A hadbavonultak és az itlhonma-
radottak egyszerre érnek el sike-
reket és ezeknek a sikereknek ösz-
szessége jelenti azt, hogy a magyar 
nemzet ebből a háborából szövet-
ségeseivel együtt győzedelmesen és 
megerősödve fog kikerülni. 

A napoleoni haditerv napoleoni 
eredményeket log hozni, ezt jelenlik 
a haditudósítók és mialatt a gyenge 
lelkűek kétségbeesve olvassák az 
oroszok kárpáti betörésének kísér-
letéről szóló hireket, azalatt derék 
hadseregünk diadalmasan törtet 
előre a neki kijelölt uton, Przemysl 
vára körül ismét bőségesen arat a 
halál a muszkák soraiban és nem 
lehet kétségünk benne, hogy a leg-

közelebbi időpontban ismét lelke-
ket fölemelő jelentések érkeznek 
arról, hogy az északi kolosszus, 
mint kénytelen, minden túlereje da-
cára, engedni diadalmas tegyvere-
inknek. 

De lényegesen változik a hely-
zet abban is, hogy a megifjuhodott 
Törökország minő eredményeket 
produkál kétfelé való hadakozásá-
sában. Nem szabad a mi szempon-
tunkból semmibe venni azokat az 
eredményeket, amelyeket a töröjc 
hadak a kaukázusi és az egyiptomi 
harctéren elértek. Különösen. )(az 
egyiptomi eredmények a fontosak, 
mert a szuezi csatorna elfoglalása 
az angol világhatalmou ejt halálos 
sebet és a kalmár nemzet, amely 
legbünösebb a háború előidézésben 
ezen a helyen mindent elveszít. Ez 
pedig az igazság diadalát jelenii. 

Hivatalos jelentés a déli ő s z i n t é i r ő l . 
Csapataink súlyos harcok között már mindenütt átlépték a Kolu-

bara mocsaras völgyét és a keleti magaslatok ellen intézett támadás-
ban tért nyertek. Ellenséges tartalékok több heves támadását ellenség-
nek nagy veszteségeket okozva visszavertük. Számos szerbet foglyul 
ejtettünk, számosan pedig átszöktek hozzánk. Valjevótól délkeletre csa-
pataink Maijen és Subovoz hóboritotta magaslatait harcolva átléptél^. 
Ott teguap újból tíz tisztet és több mint háromszáz főnyi legénységet 
elfogtunk és három géppuskát zsákmányoltunk. (Min. sajtóo.) 

M é m d o k h a r c a i . 
Berlin, nov. 24. Szentesre érk. éjjel 10 óra. Nagy főhadiszállás je-

lenti: Angol hajók tegnap is megjelentek Flandria tengerpart közelében 
és bombázták Lombartzydét és Zeebrügét. Csapatainkban csak kevés 
kárt tettek. 

Keleti harcszintéren még helyzet nincs tisztázva. 
Kelet-Poroszországban csapataink tartják Tavak mellett és Tavak-

tól északkeletre levő hadállásaikat. 
Lengyelország északi részén ott folyó uj harcokban még nincs 

döntés. 
Lengyelország déli részén Czenstochova környékén áll a harc. 
Déli szárnyunk Krakótól északra támadása előre halad. 
Hivatalos orosz jelentés, mely szerint Lincvert és von Pannovitz 

tábornokot elfogták volna, tisztára koholmány. Előbbi Berlinben van, 
utóbbi csapatai élén. 
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N e h é z t ü z é r s é g ü n k s i k e r e i . 
Bpest, nov. 24., éjjel 10 órn. Orosz Lengyelországban most folyó 

harcokban nehéz tüzérségünk hatása ismét a legfényesebben bevált. A 
sok fogoly beszéli, hogy nehéz ütegeink tüzelése borzalmas és meg-
rázó volt. A lecsapó súlyos bombák miatt rókalyukból űzték ki min-
den irányban az oroszokat. Mindenesetre megállapítható, hogy nehéz 
tüzérségünknek lényeges része van a sikerben. 

H O . O O O o r o s z h a d i f o g o l y . 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata) Bpest. nov. 24. Fő-

hadiszállásról jelentik: Orosz-Lengyelországi csata kemény hidegben 
mindhét részről nagy eréllyel folyik. Csapataink több támasz pontot 
elfoglaltak. Különösen Volbrom felé és Pilica község mindkét oldalán 
tért nyertek és ismét számos foglyot ejtettek, egyébként helyzet válto-
zatlan. Monarchia belsejében ezidőszerint száztízezer a hadifoglyok száma, 
köztük sok ezer tiszt. HÖFER vezérőrnagy, a vezérkar tónökének he-
lyettese. 

A n é m e t e k e l o h a l a d á s a . 
Berlin, nov. 25. Főhadiszállásról jelentik: Az angolok tegnap nem is-

mételték meg tengerpart ellen intézett vállalkozásukat. Nyugati hadszin-
téren helyzet változatlan. Arras körül kisebb elóöaladást tettünk. Ke-
let-Poroszországban csapataink összes támadásohat visszaverték. Orosz-
oknak Varsó irányából ellenünk intézett ellentámadása Lowicz, Strikow, 
Brzeziny környékén meghiúsult. Czenstochovától keletre összes orosz 
támadások arcvonalunk előtt összeomlottak. (Min. sajtóoszt.) 

ahépviselőház ülése 
A képviselőház ma delelőt ti ülé-

séről a fővárosi tudósítónk a kö 
vetkezőket jelenti: 

Mikor Tisza megérkezett, be-
ment az elnöki szobába, ahol közölte 
Szász Károly és Simontsits alelnö-
kökkel, hogy szükséges volna tár 
gyalni az ellenzék vezéreivel. Simon-
sits alelnök magára vállalta, hogy 
elviszi Tisza üzenetét Andrásyhoz 
és Károlyihoz. Károlyi Mihály azl 
izente vissza, hogy nem hajlandó 
tárgyalni Tiszával, A Apponyi vál-
lalta erre Károlyi helyett a meg-
bízást. Andrási tehát Apponyival és 
a néppárt nevében Molnár Jánossal 
bement Tiszához az elnöki szobába. 
Körülbelül negyedóra hosszat ta-
nácskoztak a mai ülés napirendjéről 
és általában a képviselőház legkö 
zelebbi üléseinek beosztásáról. Pon-
tosabb politikai ügyekről nem volt 
közöttük szó. 

Az ellenzék tagjai 11 órakor a 
kupolateremben megbeszélésre gyűl-
tek össze, amelyen gróf Andrássy 
C.}ula és gróf Ápponvi Albert kö-
zölte velük annak a tanácskozásnak 
eredményéi, amelyet a miniszter-
elnökkel az ülés elölt folytattak. A 
két pártvezér,miután előrebocsátotta 
hogy a miniszterelnökkel semmiféle 
formális megállapodásra nem jutott, 
közölte velük gróf Tisza István szán-
dékát, amely szerint a mai ülés ele 
jén a miniszterelnök felszólalásában 
méltatni lógja a mi királyunknak és 
a német császárnak érdemeit, vala-
mint néhány szót szól a szövetsé-
gesekről, azután beterjeszti a tör-
vényjavaslatokat, amelyeknek tár 
gyalására a bizottságoknak szomba-

tig engednek időt. Szombaton a Ház 
újból formális ülésre jönne össze 
és az első érdemleges ülés a jövő 
hétfőn lesz. 

Az ellenzék tudomásul vette 
ezeket az információkat. 

Kevéssel tizenegy óra után 
kezdődött az ülés. A korzalok zsú-
folásig tele vannak Az elnökséggel 
szemben, szokott helyén Tisza Ist-
vánné, az elnöki emelvény felett 
levő karzaton p^dig Beöthy Pálné. 

Szász Károly nyitotta meg az 
ülést. 

Gróf Tisza István miniszterel-
nök jelenti a képviselőháznak, hogy 
királyi kézirat érkezeti. Kéri annak 
felolvasását. 

Az elnök felolvastatja a Bécs-
ből keltezett királyi kéziratot, mely 
tudatja, hogy az 1914. juuius 28-án 
királyi kézirattal elnapolt ország-
gyűlést 1914. november 25-re, a 
magyar királyi kormány előterjesz-
tésére összehívja. 

Felkiáltások: Éljen a királyi 
Az elnök: Egyszerű utalássala 

jelenlegi állapotokra, minden indo-
kolás nélkül javasolja, hogy a kép-
viselőház határozata értelmében ki-
tiltott Fernbach Károly, Palugyay 
Móric, Polónyi Géza, Polónyi De-
zső és Sümegi Vilmos képviselők 
kitiltását a háza mai naptól kezdve 
hatályon kívül helyezze. 

Egy hangu Iag el fogadják. 
Az elnök azután megemlékezik 

a határainkon is duló világhábo-
rúról, amelyben az ország biza 
lommal és büszkeséggel tekint a 
magyar igazáért és a magyar ki-
rályi trónért hősiesen küzdő sere-
geinkre 

Inditváuyozza, hogy hódoló 
táviéatot küldjenek Őfelségéhez és 

Frigyes főherceghez, kifejezve azt 
az őszinte csodálatot, azt a nemes 
büszkeséget és azt a rendithetetlen 
bizalmat, amelylyel a magyar kép-
viselőház a hadsereg dicső küzdel-
mét nézi. Méltatja azután a szövet-
ségi hűség fényes példáját, amelyet 
a hatalmas német birodalom fen-
költ császárjával együtt tanűsit és 
azt a fegyverbarátságot, amely kö-
zöttünk és az ottomán nemzet kö-
zött van. 

A sebesült kórház üzenetei 
Betegeink száma ezidőszerint 120 

de a közel napokban várunk ujabb 
sebesülteket. 

A Vörös Kereszt Egylet buda-
pesti igazgatósága tudomást szerez-
vén a közönség hazafias áldozat-
készségéből fenntartott szentesi Vö-
rös Kereszt Kórházról, elhatározta, 
hogy megbízottja által kórházunkat 
a közel napokban meg fogja te-
kinteni. 

Az Országos Vörös Kereszt 
Egylet különös súlyt helyez a had-
egészségügyi intézetek társadalmi 
uton való létesítésére és fenntartá-
sára. Ezek között a legfontosabbak 
a sebesült és beteg harcosok elhe-
lyezésére szolgáló Vörös Kereszt 
Kórházak, ilyen a szentesi Vörös 
Kereszt Kórház is. Ezek a kórházak 
mindenütt a nagyközönség hazalias 
áldozatkészségével, közadakozása ut-
ján létesitettnek s tartatnak fen. 

Felkérjük ezért városunk neme-
sen érző hazafias kötelességét a leg-
teljesebb mértékben ismerő közön-
ségét, hogy miként eddig, ugy a 
jövőben is ne vonja meg adományát 
azoktól, akik a hazáért, nemzetért 
és királyáért vivőit harcokban meg-
sebesültek, tegyék lehetővé, hogy 
itt orvoslást, gyendég ápolást és 
erőt termő élelmezést nyerjenek, 
hogy a velük gyakorolt szeretetteljes 
gondozás megkönnyítése szenvedé-
seinek viselését előmozdítsa a sor-
sukban való megnyugvásukat és fe-
ledtesse velük a csatamezőkön át-
élt borzalmas fáradalmaikat. 

Adakozzunk vitéz testvéreink 
részére! 

E/ulon mondunk köszönetet a 
szentesi boripari szövetkezetnek, 
azon hazafias cselekedetéért, hogy a 
katonák bakancsainak javítását in-
gyen eszközölte. 

Özv. Zsoldos Ferencné 2 birkát, 
Csúcs Antal 1 birkát adományozott 
a sebesültek és betegek részére, fo-
gadják nemes cselekedetükért ez-
u on k öszönetünket. 

A Vörös Kereszt Kórház iro 
dája a polg. leányiskolában földszint, 
a főbejárattól jobbra van, hivatalos 
órák d. e. 9 — 12-ig. d. u. 3—5-óráig. 

Elnézésüket kérjük mindazon 
nemesszivű adakozóknak, kik ado-
mányának nyilvános nyugtázása a 
lapokban még nem jelent meg. az 
nem a mi hibánk és mulasztásunk, 
de a lapok térszüke miatt még nem 
tudták közölni, de a lehető legrö-
videbb idő alatt közölni lógják. 
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Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelni ébe 
ízletes 

HÁZI K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjfohér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács , magyar-fonatos, 

szombat i-kalács, köményes 

^ p r ó rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. / ^ g t e k r i n t 

he tö és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Har is-ház) 

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 . 

HÍREK 
Szentes, 191 í november hó 25 

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

— Tanyai istenitisztelet. F . hó 29-én 
délelőtt 9 órakor Veresegyházán, 
délután 3 órakor Vekerháton (ál 
lami iskolánál) istenitisztelelet tart 
Pap Lajos lei kész. 

Nöegyleti gyűlés. A szentesi Jő 
tékony Nőegylet folyó hó 19-ikére 
összehívott közgyűlése a megjelen-
tek elégtelen száma miatt nem volt 
megtartható. A közgyűlést a nő-
egylet a mai napon délután 4 óra-
kor fogja megtartani a vármegyei 
székház alispáni elfogadó termében. 
E gyűlésre a tagokat ezúton hivja 
meg az elnökség azzal a kérelem-
mel, hogy ez alkalommal a tagok 
— aki csak teheti — okvetlen je-
lenjenek meg. 

— Továbbra is lehat hadikölcsönt j e -
gyezni Bár a hivatalos aláírás határ 
ideje nem lelt meghosszabbítva, a 
postatakarékpénztár igazgatósága 
elhatározta, hogy a saját részére 
jegyzett 15 millió értékű szabad 
kötvényt a közönség rendelkezé 
sére bocsájtja. Ezen elhatározása 
folvtán a szentesi postahivatal ve-
zetője, kinek dicséretreméltó buz 
gólkodása folytán több mint 2f>000 
korona jegyzést eszközöllek eddig 
is, továbbra is elfogad jegyzéseket 
a hadikölcsönre és a jegyzett da-
rabok értékét készpénzben, vagy 
postatakarék betétkönyvekben eset-
leg folyószámláról való átutalás 
folytán lehet nála leróni. Azt hisz-

szük, a szentesi közönség értékelni 
fogja a postatakarékpénztár nemes 
intencióju elhatározását és ezentúl 
is az eddigihez hasonló mértékben 
fogja különösen azt a feiesleges 
készpénzkészletét a hadikölcsön 
jegyzésére fordítani, amelyet eddig 
indokolatlan félelmében a lehető 
legrosszabb helyen, a ládafiókban, 
vagy a szalmazsákban tapogatott. 
A hadikölcsön jegyzésére vonat-
kozó mindenféle értesítést és fel-
világosítást készséggel nyújt a szen-
tesi postahivatal agilis vezetője. 

— Levél a harctérről. Az északi 
harctérről, ahol az osztrák-magyar 
és német seregek most vívják a 
döntő ütközetet a muszka hadak-
kal, levelet küldött haza szüleinek 
ifjú Tóth Sándor polgártársunk, aki 
maga is ott vitézkedik a harctéren, 
ha kell a vérével megpecsételni a 
magyar kötelességtudást. A levél, 
családi vonatkozású részeitől elte 
kiütve, hiven jellemzi a magyar 
harcosok lelkületét s épen azért 
ezt a részét le is adjuk lapunkban, 
amint itt következik: „Talán meg 
is siratnak már otthon, azt hiszik 
meghaltam. Már pedig ilyet ne gon-
doljanak. Hiszen visszatérek én, de 
még egy kis dolog van a muszká-
val, aztan nem lehet addig pihenni, 
amig egy muszka van. De irtják is 
a magyar fegyverek szorgalmasan 
a muszkát. Egymásután esnek a 
mi fogságunkba a muszka ezredek 
s ha ez igy megy tovább, akkor 
nemsokára diadalmasan térünk haza 
szép Magyarországba." Eddig a le-
vel, amelyhez a kérés van fűzve, 
hogy adjunk neki helyet a „Szen-
tesf Lap" ban. Szíves örömest meg-
tesszük Egy-egy ilyen katona levél 
a maga szűkszavúságában, mert tele 
van hittel, bizalommal, a migyőze-
delműnkbe vetett törhetetlen re-
ménységgel szebben és ékesebben 
beszél minden más Írásnál. 

— A besorozott népfelkelők figyelmébe. 
A katonaügyzezetóség közli velünk, 
hogy ezidöszerint Szentesen nem 
lehet előírásszerű meleg alsó ruhá-
zatot, inget, alsónadrágot, takarót, 
kézvédőt és hósapkát kapni és azért 
felhívja a lapok utján a besorozott 
népfelkelőket, hogy ilyeneket ujabb 
értesítésig ne vásároljanak, mert 
értesülésünk szerint december ele-
jén ilyeneket már a szentesi ke-
reskedőknél is lehet majd besze-
rezni. A fent emiitettek előírásszerű 
beszerzése mindenkinek saját ér-
deke, mert azokat teljes értékében 
fogja a bevonulás alkalmával a had-
vezetőség megváltani. A katona-
ügyvezető az előírásszerű ruhada-
rabok megérkezte után ujabb érte-
sítést fog közzétenni. 

— Visszajött munkások ál lamsegelye-
Zése. Ezúton figyelmeztetünk min-
denkit, hogy akink az ura, vagy 
családfenntartója személyes szolgá-
lat teljesítésére valamely munkás 
osztaghoz vonult be. de időközben 
visszaszabadságoltatott, azt hala-
déktalanul jelentse be a katona-
ügyvezetőségnél, hogy az államse-

gély kiu'alása be legyen szüntethető. 
Arra az időre, amig a népjelkelő 
tényleg távol vult, az államsegélyt 
azok, akik arra jelentkeztek, meg-
kapják, viszont ha a népfelkelő 
visszaérkezését nem jelenlik be ha-
ladéktalanul, szigorú és példás bün-
tetésben fognak részesülni, nemkü-
lönben az államsegély sem fog szá-
mukra kiutaltatni. 

Hadiköicsön készpénzben 
és postatakarékkönyvvel 
a postahivatalnál továbbra 
is jegyezhető, 

— , .Egy szenzác iós p e r " Ez nem a va-
lóságban, hanem u mozi vásznon, azon 
a fehérre festett, nagy négyszögletes fe-
hér falon járja a maga nevét. Ilyen fe-
hér mozivászon sehol sincs, csak a 
Tudományos Mozgószinház belső falán. 
Ez a hely a közönség legnagyobb dé-
delgetett szórakozó helye, hol a város 
apraja-nagyja egytől-egyig egyformán 
megteszi tiszteletét. Szórói-szóra ez a 
darab a legszenzációsabb és 3 felvo-
násban terjed a kép, melyet a leghíre-
sebb drámai szinészek alkotják. Ezen-
kívül a h ú b o r u s a k t u a 111 á s ok 19 
képben lesznek bemutatva. És a szép 
kacagtató darabok, mely darabból a 
.egkitűnőbb humor, a „Hogy kerültem 
a börtönbe. Tehát siessen a közönség 
a moziba, de elővigyázatos legyen, hogy 
siettében a fagyos járdán cl ne csússzon 
és a műsort otthon ne felejtse. A kato-
nák ingyen jegyet kapnak a háznál és 
a pénztárnál. A színház állandóan fűtve 
van. Előadások kezdődnek d. u. & ¿s 
este 8 órakor zónahelyárak mellett. Va-
sárnap nagy szenzációs előadás| lesz, 
melyre felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Pasics idegbajos lett. Zsófiái la-
poknak jelentik Nisből, hogy az öreg 
Pasicsot súlyos idegbaj támadta meg. 
Elhisszük minden kételkedés nélkül. 
Az idegbajnak nálunk sem egészen 
ismeretlen fajtája ez. Nagy urak, 
akiknek tarka macskáik vannak, 
szoktak ilyen idegbajokat kapni, 
mikor a törvény kinyújtja utánuk 
a kezét, Egy csöppet sem csodál-
koznánk rajta, ha holnap azt jelen-
tenék, hogy az öreg Pasics súlyos 
idegbajával egv francia szanatóri-
umba vonult, llgy látszik tényleg 
ilyesmire készül, mert az is irják 
róla, hogy rettenetesen megváltozott, 
alig lehet ráismerni. Az ilyen válto-
zások is megszokottak idegbajos 
nagy gonosz uri gonosztevőknél. 
Például aki mindig borottvált ábrá-
zattal járt, bajuszt ragaszt magának, 
vagy akinek olyan híres szép sza-
kálla volt, mint amilyen a Pasics 
ábrázatát körili. az rászabadítja az 
ál Iára a borbély kését. Lehetne 
ugyan azt is gondolni, hogy a lelki-
ismeretfurdalás cigázta el S/.eibia 
nagy emberének az idegeit, de bal-
káni államférfiak nem igen szoktak 
lelkiismeretfurdalásba e>ni. Azéi i 
valószínűbb, hogy Pasics egyszerűen 
meg van ijedve, amire különben, el 
kell ismerni, minden jó oka megvan. 
Egyfelől a magyar bosszú kardja 
villog feléje, másfelől pedig a tulaj-
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don gazdája, Petár király is becsukta 
előtte az ajtói, mikor legutóbb 
audienciára jelentkezett nála. Petár 
ugy látszik, haragszik Pasicsra s erre 
ezt is el kell ismerni, megint, neki 
van meg minden jó oka. 

— A szász kóburgl herceg é l e t v e s z e d e l e m b e n . 
A szász-koburgi herceg a keleti had-
szintéren csodával határos módon me-
nekült hieß a haláltól. Egy gránát ama 
gyalogezred törzsének allása közelében 
csapott le, amely ezrednek a herceg a 
parancsnoka. B e r g ezredes meghalt, 
Petersen százados, valamint az ezred 
segédtisztje megsebesült. 

— A sebesü l t és beteg katonák i l le tményei . A 
tényleges katonai szolgálatból házi ápo-
lásba haza szabadságolt legénységnek a 
szabadság tartamára minden más egyéb 
illeték helyett két korona napi általány 
jár. Ez az átalány összeg — 4 hétig ter-
jedő szabságolás esetén a szabadságolás-
kor előre fizettetik — 4 hétnél tovább 
terjedő szabadságra pedig akkénl, hogy 
4 hétre járó 56 koronát a szabadságo-
láskor, a töobit utólagosan annál a pót-
testnél fizetik, ahol a szabadság letel-
tével a beteg vagy sebesült katona je-
lentkezni tartózik. — Jogában áll a 
póttestek parancsnokságainak, hogy 4 
hétnél tovább terjedő szabadság időre 
járó 2 korona napi ápolási dijat postán 
küldje el a szabadságolt legénynek. Ez-
úton hívja fel a katona ügy vezetőség az 
itthon lévő háziápolásba adott sebesült és 
beteg katonákat, hogy amennyiben a 
felemlített ápolási dijat szabadságolá-
sukkor nem kapták volna meg, annak 
kiutaltatása végeit nála jelentkezzenek, 
de csak az esetben, ha szabadságuk 
hátralevő része elegendő idő arra, hogy 
a neki járó összeget ithon kézbesíthes-
sék. Ha néhány nap múlva be kell vo-
nulniok, ugy az ápolási dijat ott kérjék 
ahova bevonulnak. — A négy bélnél 
hoszabb időre szabadságolt beleg ka-
tonák — a menyi ben a gyógykezelésükre 
szükséges összeg nem áll rendelkezé-
sükre — az esedékes ápolási dijak ki-
utalása iránt szintén a katonaügyveze-
tőségnél jelentkezzenek, aki az illetékes 
parancsnokságnál kieszközli a fizetés. 

— Fehérnemű varroda. A szentesi 
szegénysorsu nők részére szervezendő 
fehérnemű varrodáról a múlt számunk-
ban közzétett ismertetés már eddig is 
nagy eredménnyel járt, amennyiben a 
varrási munkára eddig több mint 600-an 
jelentkeztek s az iratkozások még min-
dig folyamatban vannak. Ebből látszik, 
hogy mily nagy hiányt fog pótolni ez 
az intézmény és mily sokan vannak 
Szentesen oly szegénysorsu nök, akik 
hasznos munkával akarnak foglalkozni. 
Az intézmény jövő sikeréhez azonban 
igpu fontos követelmény az, hogy kifo-
gástalan munka készüljön, mert a rossz 
munkát a Textil-gyár nem fogadja el s 
igy több lenne a kár, mint a haszon. 
Azért ezúton is felkérik a vezetők a kö-
zénséget, hogy csak az jelentkezzék, 
aki ért a dologhoz és komolyan elha-
tározta magát arra, hogy pontosan az 
utasítások szerint és kifogástalanul fogja 
a munkát végezni. Ugy iudjuk. egyelőre 
azok fognak varrnivaló anyagot kapui, 
akiknek saját varrógépük van, később 
kerül majd sor azokra, akiknek közös 
varróműlielyt rendeznek be. Még trra 
figyelmezteti a vezetőség a közönséget, 
hogy miután most a városban nagy 
mértékben uralkodik a vörheny, olyanok 
egyelőre nem kaphatnak munkát, akik-
nek családjában vörheny-beteg van, 
mert ily módon a ragály könnyen ter-
jedhet. httől másokat megóvni, minden-
kinek első és becsületbeli kötelessége. 
Ha valaki e tilalom dacára a ragalyt el-
titkolná és fehérneműt vinne e , ez a 
munkából egyszersmindenkorra kizá-
ratik. A további teendőket a lapok u»-
ján togja tudatni a vr/Höség 
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száma, mint a háború kezdete óta min-
den eddigi száma is, szenzációs képeket 
közöl harczainkról, ezúttal különösen az 
északi harctérről, Przemysl korul, a 
Magierán s egyebütt vivott harezokról 
a sajtó hadiszállásra kiküldött munka-
társainak fényképei alapján. Ez a szám 
jelenti be a lap karácsonyi ajándékát: 
minden előfizető szabadon választhat egy 
értékes könyvet, vagy ő maga vagy az 
ő nevében a kiadóhivatal elküld bármely 
kórháznak vagy tetszés szerinti sebesült-
nek. Egy közlemény a Szépművészeti 
Múzeumban rendezett jótékonyezélú mű-
kiállítás legszebb képeit mutatja be. 
— Szépirodalmi olvasmányok : Lakatos 
László és Galsworthy regénye, cikkek a 
modern hadvezérről, a török, orosz, ma-
gyar viszonyról, stb. Egyéb közlemé-
nyek : Sonnino új olasz külügyminiszter 
arcképe s a rendes heti rovatok : Iroda-
lom és művészei, Sakkjáték, Halálozás 
stb. A »Vasárnapi Újság» előfizetési ára 
negyedévre 5 korona, a »Világ-króniká»-
val együtt 6 korona. Megrendelhető a 
»Vasárnapi Újság» kiadóhivatalában (Bu-
dapest, IV, Egyetem-utcza 4,). Ugyanitt 
megrendelhető a »Képes Néplap» a leg-
olcsóbb újság a magyar nép számára, 
félévre 2 korona 40 fillér. 

Hegs^b^sült, vagy elesett 
Katonák, nyilvántartása. 

A katonaügyvezetőség a hozzá-
érkező veszteségi kimutatásokból a 
szentesi illetőségű, vagy Szentesen 
tartózkodott sebesült, beteg, vagy 
elhalálozott katonák neveit szer-
kesztőségünkkel közli. Mi lapunk-
ban ezek neveit minden egyes eset-
ben közöljük. Közli egyébként a 
sebei ült katonák hozzátartozóival 
is a kimutatásban foglaltakat, épen 
ezért felesleges a munkával külön-
ben is túlterhelt katonaftgyosztályt 
ilyen irányú kérdezősködéssel is 
zaklatni. 

Legtöbb szülő, ha már 4—5 
napig nem kap fiától levelet, kétségbe 
esik és mindjárt a legrosszabbra 
gondol. Méltányoljuk a szülők aggo-
dalmát, de egy cseppet sem tartjuk 
különösnek a háborúban, ha a harc-
téren levőknek néha bizony 3—4 
hétig sem nyílik alkalma haza levelet 
küldeni, épen ezért hiábavalók a 
szülők aggodalma és indokolatlan a 
kétségbeesés. 

Legutóbb hivatalosan közölt 101 gy. 
ezredbeli szentesi sebesültek és halottak 
nevei. Bagi András ltf sz., Berényi Imre 
orv. 4 sz. s., Berkec József szkv. 2 sz f . , 
Bihari László gyal. 15. f , Biró László c. 
orv. 4. sz. s., Bodnár Béla gyal. 15. sz. s., 
Dömsödi Ignác gyal. 11. sz. s., Dömsödi 
István gyal. 9. sz. s., Dósai László gyal. 
14. sz. s., Elekes István t. szolga 10. sz. 
Mindszent s., Erdei Mihály c. orv. 14. sz. s., 
Fábián István pót. 10. sz. s., Fehér Lajos 
gyal. 16. sz. s., Gaál Lajos gyal. 11. sz. 
Mindszent s., Gál Józsei gyal. 2. sz. s., 
(iái Pásztor István gyal. 1. sz. s., Gallasz 
Zoltán gyal. 9. sz. s , Hanák Nagy Imre 
gyal. 1. sz. s., Hegyi Pál gyal. t/ . sz. s., 
Hézer János orv. c. káplár 2. sz. s., 
Kocsis Antal gyal. 14. sz. s., Ludányi Pál 
gyal. 12. sz. Mindszent s., Majszlinger 
Mihály gyal. s„ Molnár B. Sándor tizedes, 
2. sz. s., Molnár György gyal. 9. sz. s., 
Nagy G. István gyal. 14. sz. N. Mágocs 
s., Nótári Pál gyal. 1. sz. s., Sebők Gábor 
gyal. 2. sz. s., Sipos Antal pót. 13. sz. s, 
Szekeres István pót, 13. sz. s., Szénási 
István gyal. 2. AZ. sebesült. 
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Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, miszerint az |. 

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 

női 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 n. é. kö-
zönség pártfogását. 

Maradtam kiváló tisztelettel 

özv. Kocslsné 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 
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szerkesztősége és kiadóhivatala. 

I 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. Cím a kiu lo 

hivHUll'un 

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

két lakás 3—3 szobával mellé* helyisé-

gekkel, árlézikut és villany vezelékke 

esetleg nngy kerttel azonnal kiadó. — 

Értekezhetni I ker Farkas Mihály-űtca 

2 szám alatt Varga Beniámimiéval. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 




