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Előfizetési árak : 

Helyben : egész évre 4 K 
Félvére 2 K negyedévre 1 K 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre.1 K negyedévre 160 

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 intézcndök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Folynak a harcok. 
Németek sikerei. 

Előnyomulás Szerbiában. 
A mai nap a j ó hirek napja 

odafentről, hol — ezt minden egyes 
kiadásáról újra elmondjuk, de. egyik 
mindig rálicitálva a másikra, min-
dig újra igaz — a világtörté-
nelem legnagyobb csatája folyik. 

Maga a nagy ütközet súlyos, 
mint a németek mondják, nehéz, 
mint a m i jeientéseink értékelik. 
Annál nagyobb dicsőségünk s di-
csóségesség nagy szövetségesünk-
nek, hogy nemcsak állunk, de jól 
állunk benne. Mi külömben sem 
panaszkodhattunk — most éppoly 
kevéssé Krakkó körül, mint annak 
idején nem Przemysl körül. De a 
németek ellen, mint jelentéseik meg-
mondták s az entente dicsekvések 
mámorosan trombitálták: az orosz 
jobbszárnyra ujabb erósitések ér-
keztek. Ma már az ideszivárgott en-
tente hirek is kénytelenek elismerni 
hogy erre az adjon istenre a po-
rosz vasutak tökéletességével re-
pült a fogadj isten. Nem kell fél 
tenünk a németeket s nekünk nincs 
mit félnünk. Van-e ennél megnyug-
tatóbb és tisztább helyzet, mikor a 
világ legnagyobb hadserege teljes 
erejével (az erőbe beleszámítva azt 
is, hogy nem vezetik rosszul) elle-
nünk vetette magát? Megint nem 
fog velünk birni, megint mi vezet-
jük a harcot, megint hiába az az 
erőfeszítése, melyet saját híradásaik 
jeleznek a kétségbeesésig elszánt-
nak és kitartónak . . . Gyönyörű volt 
nézni, hogy tegnap a parlamentben 
mily nyugodt, szinte derűs volt a 
hangulat. A rendületlen bizalom és 
biztosság hangulata volt ez — s 
ma már tényekkel, helyzettel, ered-
ményekkel igazolódik, ha nem is 
(ezt naivság volna most várni) vég-
leges döntéssel. De a háború sorsa 
ott fen fog eldőlni, s ma újra iga-
zolódik, hogy akármekkora ut van 
odáig, nem kell félnünk e döntéstől. 

S tán azt is megtanultuk a kár-
páti betörés második kiadásában, 

hogy megijedni sem kell, ha az 
orosz megpróbál átlépni ősi hegy 
határunkon. Hála istennek, mi ta-
nultunk is az első leckéből — most 
nyoma sem volt annak a rémület-
nek s annak a kis népvándorlás-
nak sem, ami az első betörésnek 
határmenti hatása volt. Mi nyugod-
tan fogadtuk az újra átsétaltakat, 
abban a biztos tudatban (ami mára 
már tény is lettj, hogy keserves 
árat fizet az orosz e pulitikotakti-
kai kirándulásért, s bár jönne át 
mentül több, hogy mentül többől 
menne vissza mentül kevesebb. De 
az orosz nem tanult, a szerbekre s 
nyilván az egész Balkánra kacsin-
gatva, megint átmerészkedett hágó-
inkon és pedig nagy erőfeszítéssel 
s erőkifejtéssel. A vége az lett és 
az lesz, ami a múltkor. Ungból 
máris teljesen ki van verve, rop-
pant veszteségeket szenvedve, Zemp-
lénben pedig irtózatosan megtize-
delve, kétségbeesetten menekül a 
határ felé. Mennyi szorul belőle át, 
mennyi marad őrökre itt — az is 
igen hamar el fog dőlni. De hogy 
kiszorul vagy itt pusziul, az épen oly 
bizonyos, mint az, hogy rövidesen 
megint nem lesz orosz a magyar 
földön más, mint aki felette fogoly 
alatta halott... Ennyi tapasztalat 
után talán megjósolhatjuk s népünk 

ennek biztosságával fogadhatja, hogy 
mindannyiszor igy fog járói, vala-
hányszor rávetemedik, hogy átver-
gődjék a Kárpátokon, akár hogy 
tartsa a szerbekben a lelket, akár 
hogy ugy elvonja csapatainkat a 
fővonaltól, mint ahogy lábfürdővel 
szokás a bő vért levonni a fejből. 
Ez a végzetes tévedése. Mi is állunk 
ugy, ha nem is vagyunk két világ-
résznyiek, hogy jut is, marad is 
nálunk is, — birjuk vérrel a fővo-
nalat, de van arra is emberünk, 
hogy kiverjük, aki magyar földre 
teszi lábát. Ezt megmutattuk a Sze-
rémségben. megmutattuk Mármaros-
ban, megmutatjuk Ungban s Zemp-
lénben. S meg fogjuk mutatni min-
dig és mindenhol, hol az ellenség-
nek nincs jobb dolga, mint hogy 
vesztébe rohanjon. 

Hiába volnánk elbizakodottak, 
— nem is illenék helyzetünk nagy-
szerű komolyságához De arról most 
már végképp s a háborúnak egy-
szer csak elkövetkező végig leszo-
kunk, hogy egy-egy pillanatnyi be-
borulás levegyen bennünket a lá-
bunkról. Keményen állunk rajta, — 
a jó híreket nyugodt elégtétellel 
fogadjuk, s a pillanatnyi hátrányok-
ról már kitapasztaltuk, hogy a vé-
gén nem mi adjuk meg az árát, 

Előrehaladnak a németek. 
Berlin, november 29. Érkezett este 8 órakor. Nagy főhadiszállás 

jelenti: Nyugati hadszintéren helyzet nem változott, Argonnei erdőség-

ben fránciák előretöréseit visszavertük visszavertük. Apremonttól észak-

nyugatra fekvő erdőben és a Vogézekben franciáktól heves védekezésük 

ellenére elhódítottunk néhány lövészárkot. Keletporoszországban csak 

jelentéktelen harcok folytak. Lovicnát csapataink újra támadtak. Novóra-

domoszklól nyugatra az oroszok erős támadásait visszavertük, Déllen-

gyelországban egyébként minden változatlan. Legfőbb hadvezetőség 

(Miniszterelnökség saj tóosztályú.) 
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Szerb harctérről. 
Boest nov. 27.. éjjel 9 óra. Hivatalos jelentés a dili harctérről: 

Kolubara menti harcok kedvezően haladnak előre. Tegnap is dacara <• -
l e n s é c szívós ellenállásának, céaknem az összes harcvonatakon ti i 

nyertünk. Körülbelül 900 foglyoti ejteU.lnk és egy á^ut /sakmany«.l 
tunk. Rendkívül kedvezőtlen időjárás, feneketlen talaj, val. n . a 
kőrülménv. hogy a magaslatokon hózivatarok dnhongenek, ha<lmu\ele-
ieinket igín megnehezítik, de azért csapataink hangulata, a harcvonalrol 
érkezett jelentések szerint, kitűnő. 

A németek küzdelme. 
Bpest nov 27., éjjel 9 óra. Nagy főhadiszállás jelenti: Angol hadi-

hajók tegnap sem alkalmatlankodtak flandriai tengerparton. 
Nyugati hadszintéren arcvonalon nem történt lényeges változás. 
Langenmarcktól északnyugatra egy ház csoportot bevettünk es ott 

foglyokat ejtettünk. 
Argonnes erdőségben támadasunk előbbre haladt. 
Franciáknak Saint Miheltól keletre levő Aprenient ellen intézett la-

niadását visssavertük. 
Keleten tegnap döntő harcok nem folytak. — Legfőbb hadvezetőség 

fl sebesült Kórház 

Karácsonya. 
Advent hete van, a szent karácsony 

ünnepe eljövetelének közeledése. Karácsony 
a szeretetnek, az együttérzésnek, az érző 
szivek összedobbanásának, egyért dobogá-
sának magasztos szent ünnepe. Más érzé-
sekkel tárjuk most a Karácsony ünnepét. A 
nemzeti létünkért, a hazánkért és Királyunk-
ért vivott, emberfeletti erőt kivánó hősi 
harcok, amelyekről bátran elmondhatjuk, 
hogy az egész emberiség érdekében foly-
nak, átalakítják az emberek lelkivilágát. 
Sokan nélkülözni fogják a családjukhoz tar-
tozó szeretteiket, rokonaikat az idei kará-
csony ünnepén, de ezek helyett itt vannak 
a velünk egy eszméért küzdő, csak nyelv-
ben, szokásaikban idegen, de hazafias ér-
zésben velünk együtt levő honfitársaink, 
kedves testvéreink, a szentesi Vörös Ke-
reszt Kórház lakói. Ezek a sebesült és be-
teg katonák lépnek a szeretett apák, test-
vérek és fiuk helyébe, akik közül sokan 
messze idegen tájakon teljesitik a haza 
iránti legszentebb kötelességüket. Fogadják 
ezek helyébe a mi sebesült ós beteg kato-
náinkat, szivből jövő szeretettel ünnepeljük 
meg velük a szeretet szent ünnepét, hogy 
így érezzék, hogy mindenkinek a szivébe 
észrevétlenül belopózzék az a megnyugtató 
szent érzés, hogy a karácsony ünnepét 
atyafiaik között töltik, szeretettől körülvéve, 
szerető érzéssel ünneplik a Megváltó szü-
letésének ünnepét, s ebből az érzésből 
születik meg az a lelkesülés, amelynek cso-
dálatos ereje szép magyar hazánk fenma-
radásán fog munkálkodni s a második ezer-
évnek szilárd talpkövéül szolgál. 

Ezen érzéstől áthatva, a szentesi Vö-
rös Kereszt Kórház vezetősége elhatározta, 
hogy a kórházban ápolt sebesült és beteg 
katonák részére karácsonyfát állit, s szere-
tetben fogja velük megünnepelni a kará-
csonyt. Gondoskodni fog a kórház veze-
tősége arról, hogy a kórház lakóinak min-
den szükséglete kielégíttessék, a különböző 
népfajokhoz tartozó betegeink mindenike a 
szokásaiknak megfelelő ellátásban és szó-
rakozásban részesüljön, mintha otthon csa-
ládja körében ünnepelne. Felkéri ezért a 
kórházunk vezetősége városunk nemes-
szivű közönségét, hogy a katonák kará-
csonyára szánt adományaikat és ajándé-
kaikat a Vörös Kereszt Kórház irodájába 
elhozni szíveskedjenek. A természetbeni 
adományok megváltásakép igen szívesen 
fogadunk el készpénzt, amelyből a szük-
séges dolgokat magunk fogjuk beszerezni. 

Adakozzunk a szeretet oltárán ! A mi 
szeretteinket (s el fogja látni a nemesen 
Érző szivek önzetlen szeretetei 

Mivel a kórházunkba a közel jövőben 
nagyobb számú sebesült és beteg katona 
fog érkezni, ismételten felkérjük a nagykö-
zönséget, hogy a katonák ellátására szük-
séges dolgokat adományozni szíveskedje-
nek. 

* 
* * 

Még mindig szíves elnézését kell kér-
ntlnk mindazon nemesszivű adakozóknak, 
akiknek jótékony adománya a hírlapokban 
eddig nyilvánosan megköszönhető nem volt, 
azonban a nyugtázás most már fokozottabb 
mértékben veszi kezdetét és a legközelebbi 
napokban az összes eddigi adományok 
nyugtázása meg fog történni. 

* * * 
A szentesi Vörös Kereszt Kórház iro-

dája a helybeli polgári leányiskolában van, 
földszint, főbejárattól jobbra Itt adatik meg 
mindenféle értesítés és itt adandók át az 
adományok. Hivatalos órák d. e. 9—12-ig, 
d. u. 3 -5-ig. 

* * * 
A kórházunkból eltávozott Vásári 

Sándor és Trájla György levélben hálásan 
köszönték meg azt a szeretetteljes gondos 
ápolást és ellátást, amelyben itt részük volt. 

* 
• * 

Csák Sándor és neje, Nagytőke egy drb. 
birkát, Halász Szabó János (Vásártér) egy 
drb. malacot adott a beteg és sebesült kn 
tonák részére. Fogadják a nemesszivű ada-
kozók jótékony adományaikért ezúton is 
hálás köszönetünket. Szolgál ion nemes cse-
lekedetük sokaknak buzdításul! 

* 
• * 

Felkéretnek a helybeli szabóiparosok, 
hogy a katonák ruháinak ingyenes kijavítá-
sára vállalkozni s eziránti szándékukat a 
Vörös Kereszt Kórház irodájában bejelen-
teni szíveskedjenek. 

Hogy bánnak a németek 
a hadifoglyokkal? 

Egy berlini lap tudósítása sze-
rint Pea r ce tizennyolc éves had-
nagy, aki jelenleg Krefeldhen van 
hadifogságban, a következő levelet 
irta egy angol újságnak: 

Valóban nagyon jól bánnak 
itt velünk a németek. Van tiszta 
ágyunk, meleg szobánk, naponta 
három jó étkezésünk, olykor kel-
lemes langyos fürdőnk és minden 

tisztnek van szolgája, egy-egv fog-
ságban levó francia katona. Napon-
kint kétszer tartanak fölöttünk szem-
lét és aztán egész napon át sza-
badon sétálhatunk. Van ilt a fo-
golytáborban olyan kantin, amely-
ben nemcsak ennivalót és italt le-
het kapni, hanem ruhát és minden 
más szükséges holmit is. A foglyok 
étkezése valóban jó. Reggelire a 
friss kenyérszeletkék, ízletes kávé 
és jó vaj valóban kitűnően izlenek. 
Ugy hallottam, hogy a háború vé-
géig ilt kell maradnom és nem me-
hetek többé vissza a frontba, amit 
nagyon sajnálok. Itt nem vagyok 
semmiféle veszélyben és c ak ak-
kor lőnének agyon, ha eszembe 
jutna megszökni, amit azonban nem 
teszek meg. Voll ilt egy érdekes 
találkozásom. A csatatéren igen kö 
/élről rálőttem egy német zász-
lósra és a vállán sebesilettem meg. 
Itt viszontláttam és ó is megismert 
Nem támadt reám, hanem felém 
jött, kezet nyújtott és azt kérdezte: 
„Hogy vagy, kedves barátom?4' 

HIREK 
Szentes, 1 í> 1 {• novemhor hó 2H. 

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

— Társulati közgyűlés. A Körös-Tisza-Ma-
rosi Ármentesitö és Belvizszabályozó Tár-
sulat ez évi rendes közgyűlését december 
hó lf>-én tartja Hódmezővásárhelyen a vá-
rosháza közgyűlési termében. A közgyű-
lést megelőzőleg december 14-én a társulat 
választmánya ülésezik. 

Előléptetés. Palásthy Ferencz 
posta és távírda növendéket az igaz-
gatóság a vizsga sikeres letétele 
után posta és távírda segédtiszt je-
lölné léptette elő és szolgálatra to-
vábbra is a szentesi postahivatal-
hoz osztotta be. 

— Felolvasás a rcf. Körben, Ma <1 
II. 1 órakor :i református körben pgy 
soroz.itos fefolvastist kezd meg Futó 
Zoltán esperes lelkész; felolvas még 
Aulai Aranka oki. lunitónó és szaval 
l'app Sándor, ¿jiiun. tanuló. A mai felol-
vasásra azért is felhívjuk a közönség 
figyelmét, mivel sorozatos felolvasás kez-
dődvén, i»z csak ugy lesz értékes a hall-
gatókra nézve, ha annak mindegyikén 
jelen lesznek. 

— Visszalőtt nepfelkilük bejnientese. Lapunk 
múlt számában közölt felhívásunkra, hogy 
a visszaszabadságolt népfelkelők és mun-
kások visszaérkezése a katonaiigyvezctőnél 
haladéktalanul bejelentendő, már eddig is 
nagyon sokan bejelentették, hogy család-
fentartójuk visszaszabadságoltatott s a vísz-
szaérkizés napjától a segély megszünteté-
sét kérték. Akik önként jelentkeztek, azok 

természetesen nem lettek megbüntetve. Azok 
azonban, akik ezt nem tették meg, siesse-
nek mulasztásukat pótolni, mert ellenkező 
esetben a megindított vizsgálat során szi-
gorú és példás büntetésben fognak része-
sülni. Az államsegély a tényleges távollét 
tartamára a szabadságolt népfelkelő itthon-
léte dacára is ki fog fizettetni. 

H a s z n á l j u n k 

hadisegély postabélyeget. 
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— A Szentes i Tudományos Nozgászfnházban a mai 

napon az eddiginél is lényesebb műso-

rok kerülnek bemutatásra. Ez alkalom-

mal az »Az ördög cimborája lesz bemu-

tatva 4 felvonásban, melyet Waldemár 

JNilander személyesiti a főszerepben. Ezt 

követi »A kis bős«, dráma 2 felvonásban 

és a teljes kacagtató műsorok. Katonák 

ingyen támlásszék jegyet kapnak a ház-

nál. Előadás kezdődik délután 4, 6 és 

este fél 9 órakor zónahelyárak mellett. A 

terem állandóan fűtve van. Csütörtökön 

nagy szenzációs műsor lesz bemutatva. 

— Besorozott népfelkelőkötelesek 
bevonulása. Előbbi számainkban is közöl-
tük már, hogy a folyó hóban Békéscsabán 
besorozott népfelkelőkötelesek külön hirdet-
ménnyel értesíttetnek arról, hogy mikor kell 
bevonulniok. Ezúttal csak arra akarjuk fel-
hívni, hogy minden besorozott oda vonul 
be, ahová kiadott igazolványi lapon az fel 
van tüntetve. A parancsnokságnak a ka-
tonaügyvezetőséghez tegnap küldött értesí-
tése szerint mindazon besorozott népfel-
kelőköteiesek, akiknek igazolványi lapján 
Nagyvárad van feltüntetve bevonulási helyül, 
ezek ujabbi rendelet szerint nem Nagyvá-
radra, hanem egyenesen Péterváradra vo-
nulnak. Ezúton hivja fel tehát a katonaügy-
vezető a népfelkelőket, hogy igazolványi 
lapjuk helyesbítése végett nála minél előbb 
jelentkezzenek. Tekintet nélkel arra, hogy 
minden ilyen népfelkelő jelentkezett-e, ezen 
felhívás folytán Péterváradra köteles annak 
idején bevonulni. 

— Egy népfelkelő hadnagy hőstette. 
A elmúlt napok nehéz küzdelmeiben, 
melyeket a szerbek ellen folytattunk, egy 
íiatal tisztnek jutott az a nehéz feladat, 
hogy szakaszának homokzsák fedezékek 
segítségével egy az ellenséghez kö/.eleső 
helyet biztosítson a századnak. A szer-
bek erős fedezékben voltak elsáncolva s 
utolsó erejük végső megfeszítésével vé-
dekeztek s katonáink előző próbálkozása 
súlyos veszteségek árán is sikertelen volt. 
A sűrű, bozótos terep miatt csak egész 
keskeny átjárót használhattak az előre-
jutásnál. A liszt kellőképen felfegyver-
kezve elsőnek indult meg a nehéz fel-
adat megoldására s ez a fényes példa a 
legénységet is magával ragadta Kétszáz 
lépésnyire az előző front elolt erős ellen-
séget tűzben kezdődött meg a beásás 
nehéz munkája. Kél teljes órán ál kitar-
tottak a bátor katonák, míg az ellenség 
egy oldaltámadása hátrálása nem kény-
szerítene az egybeolvadt sereget. Mint 
az előrejutás, a visszavonulás is csak 
egyenkint történhetett s az exponált he-
lyen levő tiszt két jó vadásszal tartotta 
magát az utánuk nyomuló ellenség előli 
s csak utolsónak távozott, uljában meg-
mentve még egy sebesültet is. Lz a bős 
tiszt; O I g y a y István dr. magyar kir. 
1. néptelkelő gyalogozredbeli hadnagy, 
akit őfelsége e hőstettéért a katonni 
érdemrenddel a katonai szolgálati érdem-
kereszt szalagján tüntette ki. 

— Népfelkelési szolgálat alóli fe lmentés. A 
belügyminiszter rendeletileg intézkedett 
az iránt, hogy kik menthetők fel a most 
besorozott 24 - Ma évesnépfelkelők közül 
a katonai szolgálat aló.l A rendelet sze-
rint azok, akiknek polgári alkalmazásuk-
ban való meghagyására a közigazgatás 
közbiztonság, közegészség, közélelmezés 
érdekeiből, valamint a hadműveletekkel 
kapcsolatos érdekek szempontjából nél-
külözhetetlen s z ü k s é g van, továbbá «izok, 
akik közhatóságoknál, hivataloknál in-
tézeteknél, valamint a közérdekből fon 
tos intézményeknél, vállalatoknál üze-
meknél slb. vannak alkalmazva és olt 
nem helyettesíthetők és nem pótolha 
hatók. A felmentési javaslatot a városi 
katonaügyosztály terjeszti elő és pedig 
mivel Szentes varost illetőleg a népfel-
kelői szemle már megtartatott, a javas-
latokat a közel napokban lel is ¡er|i-szli. 
Tudomásunk szerint a felmentendők név-

jegyzéke már összeállíttatott, amenyiben 
azonban még lenne igényjogosult, jogo-
sultságát a katonaügyosztálynál je-
lentse be. 

— A régebbi l lszt fa j ták árusítása, A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara a kereske-
delemügyi miniszter rendelete alapján 
közhírré teszi, hogy a liszt keveréséről 
szóló november 8 iki miniszterelnöki 
rendelet egy legközelebb kibocsátandó 
rendelet akként lógja módosítani, hogy 
a liszt előálitásával nem foglalkozó ipa-
rosok és kereskedők a raktárukon levő 
liszfajtákat november *5-ike után is bi-
zonyos átmeneti ideig eladhatják. To-
vábbi intézkedésig tehát a kereskedők 
a régi liszt fajtákat is árusíthatják, lisz-
tet előállítani azonban csakis az uj ren-
delkezésenben előírt módon szabad. 

— Beborult i lóatkuszoknak. (A miniszter 
rendelete.) Mióta a háború kitört, min-
den cigányból lóalkusz lett, kik külön-
féle ravaszságokkal irigyelésre méltó üz-
leteket csináltak a gazdák lovaival. En-
nek a jó világnak, ennek a zsíros idő-
nek vége van; a miniszter rendeletet 
adott ki, melyben szigorúan meghagyja, 
hogy a katonai célokra alkalmas lovak-
nak kereskedők és lóalkuszok által való 
összevásárlását meg kell akadályozni. A 
miniszternek ezt a helyes és okos intéz-
kedését gazdáink örömmel fogadhatják. 

— A h dbavonultak családtagjai a 
katonáknak. Havonként kétszer lízéti ki 
a városi házipénztári tisztség a hadba-
vonultak családtagjainak utalványozott 
államsegélyt. A segélyezetlek minden ki-
fizetés alkalmával nemes szivüen meg-
emlékeznek a helybeli kórházakban elhe-
lyezett katonákról és államsegélyeik ösz-
szegéhez mérten odaadják a maguk ki-
sebb nagyobb adományaikat. A szoká-
sos cigaretta kiosztáson felül ez alka-
lommal a katonák karácsonyfájára gyűjti 
ezúttal az adományokat a házipénztár 
és meg vagyunk róla győződve, hogy 
a badbavonullak szentesi családtagjai 
a mostani december elsején történendő 
kifictész alkalmával saját hozzátartozóikra 
gondolva szívesen adják a nemes célra 
ismét filléreiket. Nemesszivüségüket az 
a tudat jutalmazza meg, hogy adomá-
nyaikkal ők is hozzájárulnak a szenve-
dések enyhítéséhez és adományaikkal 
gyönyörű példát mutatnak a város többi 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

ís 

ÁRPf lb f lRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjf^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács, magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

«-Npró rozsvekni, felvidéki 

rozsk^nyér stb. f\*gtekrint 

hetö és kapható a kenyér-

gyár piactéri (Har is-ház) 

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

RÉSZVTÁRS. 

lakosságának. Magunk részéről, mint 
örvendetes tényt állapíthatjuk meg azt 
az igazságot, hogy azok akik hozátarlo-
zóik illán államsegélyt élveznek igazán 
követésre méltóak, mert önként és arány-
lag bőkezűen adják filléreiket és ami a 
legfontosabb és legszebb nem hiúak arra 
hogy a nevük egyenként az újságba ke-
rüljön Amit adnak adjak azért, mert 
tudják, hogy a szenvedéseket enyhítik 
és ez a legnemesebb adomány. Amit a 
jobb kezed ad, ne tudja azt a te balke-
zed. Valóra válik-e ez a krisztusi ige? 

— Uránia. A »Szentesi Uránia Tár-

saság« december 6 án kezdi meg a szín-

házteremben ismeretterjesztő előadásait, 

aktuális és eddig be nem mutatott da-

rabokkal. A vezetőség 5 egymást kővető 

vasárnap délután tartja sorozatos elő-

adásait, melyek közül a második és har-

madik előadás liszta jövedelme teljes 

egészében a Szentesen elhelyezett sebe-

sült katonák javára fordittatik. Tekintet-

tel a jólékonycélra ezen két előadást fel-

emelt helyárak mellett tartja a rendező-

ség — a többi három előadás azonban 

a szokásos mérsékelt helyárak mellett 

lesz bemutatva. 

— Hogy élnek a trónörökötpár á r i á i . Prá-

gából jelentik: Az „Union" munkatársa 

látogatást tett Konopielban és leírja, 

hogy hogyan élnek most a trónörökös-

pár árvái. A kis hercegnő és a két her-

ceg nagynénjük, gróf Chotek Mária, csil-

lagkeresztes hölgy felügyelete alatt lak-

nak a konopisti kastélyban, ahol hadi-

kórházat rendeztek be. A hercegnő éa 

a kis hercegek egésznap a betegek közt» 

tartózkodnak és minden sebesültnek 

amikor elhagyja i kórházat ajándékot ad-

nak. A tónörököspár árvái minden nap 

bekocsikáznak Heneschauba, ott bevá-

sárolnak, hogy mindenbe kielégíthessék 

a sebesülteket. A hercegek és a herceg-

nő minden nap misét hallgatnak szüle-

ik lelkiüdvéért. Egy alkalommal a sebe-

sült tisztek arra kérték őket, engednék 

meg nekik, hogy ók is megjelenhesse-

nek ezeken a miséken. Azóta a tisztek 

is mindennap hallgatják a misét. Az 

Union tudósítója szerint Ferenc Ferdi-

nánd árvái csak egyet kötöttek ki ma-

guknak a kórház lakóira vonatkozólag 

Az», hogy ne hozzanak oda szerb sebe-

sülteket. ^ 

— Ahol a 4 2 - e s e k működnek. Egy német 
orvos, a ki közvetlen közelében tartóz-
kodott, annak a 42 es ütegnek, amely 
Antverpent is ostromolta, a következő-
kép irja le a csodaágyuk tevékenységét: 

— Egy nem is nagyon széles sík 
területen líét ágyú van beépítve. Az 
ágyuktól nem messze vannak a lövegek, 
amelyek közül egyet-egyet játszi köny-
nyűséggel emelnek magasba a legszel-
lemesebben szerkesztett emelődaruk. 

Mindnyájunkalellálnak vattával óva-
tosságból, mert védekezni kell az ágyú 
hangja ellen. Husz lépésnyire állunk az 
elsütendő ágyútól. Végre! Egy altiszt 
ve/ényel: tüzelj és az ágyú mellett levő 
platton álló tüzér felemeli a kezét. A 
várakozás végsőkig fokozódik. 

— Kész! Tüz I És megesik a csoda, 
az érthetetlen. 

Az ágyúcsőből hatalmas tűzoszlop 
tódul ki, amely egy pillanat allatt óriásivá 
nő, hatalmai, csattanás, n csö lehajlik a 
föld felé, de még mindig zeng zúg ft 
levegő, mindnyájan reszketünk, a cs őből 
füst lódul ki. Némák vagyunk, mert nem 
tudjuk ésszel felérni, hogy mi történt. 
Lassanként enged a feszültség és minden 
megven tovább a maga utján. Tizenkét 
perc múlva a másik agyút sötik el. 



4 oldal. SZENTESI LAP 100 szám 

H a d i k ö l c m készpénzben 
és p o s i p r é k k ö n y v v e l 
a postahivatalnál továbbra 
is 

— 100 munkást keres a munkás-
tózvetftő. Munkára jelentkezlietik a besö-
rözött népfelkelőköteles is, csakhogy ezek 
eltávozásuk előtt a katonaügyosztálynál je-
lentkezni kötelesek. 

— k KIS Érdekes Ezzel a címmel egy 
uj képes hetilap kéreckedik a művelt ma-
gyar közönség érdeklődésébe és figyel-
mébe. Az uj képes hetilap önmagában 
teljes, kész és az eseményeket összefog-
laló hetilap de — mint cinie is őszin-
tén jelzi — Az Érdekes Újságot kívánja 
kiegészíteni, annak akar az események 
torlódásával igazolt, rendes heti máso-
dik kiadás lenni, A rendkívüli idők 
rendkívüli feladatokat rónnak a köte-
lességóket felisuieróképes hetilapokra 
is. A viágliáboru nagy eseményei egy-
másra tórlódnak, s egy hetenkint csak 
egyszer mngjelenő, bármityen gazdag 
és tartalmas, képes újság ezekben az 
időkben nem elégítheti ki a művelt kö-
zönség jogos érdeklődését, Az Érdekes 
Ljság melyet a különböző harctereken 
nemcsak kiküldött fotoriporterei képvi-
selnek, hanem szenzációsnál szenzáci-
ósabb felvételekkel keresnek fel maguk 
a harcoló katonák is, nem egyszer fájó 
szívvel volt kénytelen lemondani igazán 
érdekes képek közléséről, mert az újság 
terjedelmének természetes korlátai van-
nak és minden, ami érdekes, nem szori-
ható bele a lap egyetlen számába. Pe-
dig az aktuálitás parancsolná, hogy az 
ilyen képek gyorsan jelenjenek meg. 
Ezeknek a közlésével nem lehet a kö-
zönséget egy hélig várakoztatni. Ebből 
a kényszerhelyzetből nőtt ki. „A Kis 
Érdekes,, gondolala. Címével hozzá-
illeszkedik Az Érdekes Újsághoz, mely-
nek gazdag heti tartalmát szenzációsan 
jogja kiegészíteni, l)a külön címmel je-
lenik meg azért, mert önmagában is 
teljes, egész és különálló képes hetilap. 
„A Kis Érdekes" hetenkint második ki-
elégítést fog jelenteni. Az Érdekes Újság 
olvasóinak gazdag tartalmával és aktu-
álitása pedig olcsó és művésziesen szép 
krónikáját fogja nyújtani a világesemé-
nyeknek, melyek sohasem voltak érde-
kesebbek és idegfeszítőbbek, mint a 
mai időkben. „A Kis Érdekes" teljesen 
önálló, független, képes lap, cikkei és 
képei teljsen függetlenek Az Érdekes 
Újság tartamától. Ugyanaz a cikk és 
ugyanaz a kép sohasem fog jönni mind 

a két lapban. Nem emlékeztetni fog egy-
másre a két lap, hanem kiegészíti egy-
mást. A Kis Érdekes minden bét csütör-
tökjén jelenik meg és egész terjedelmé-
ben azzal a méylnyomással készül, mely 
Az Érdekes Újságnak olyan páratlan si-
kert szerzett itthon és az oszág határán 
tul is, „A Kis Érdekes" előfizetési ára 
negyedévre 1 kor. 80 fill., félévre 3 kor. 
60 fill. Egyes példánynak ára 14 fillér. 
Ugy vagyunk meggyőződve, hogy a mű-
velt magyar közönség uj képes hetilapot 
úgyis, mint a szenzációs világesemények 
uj művészi és olcsó krónikását és úgyis, 
mint Az Érdekes Újság szolgalatkészsé-
flének és az idők parancsához való al-
kalmazkodásának ujabb bizonyítékát, 
ugyanolyan szeretettel fogja kegyébe fo 
gadni, mint ahogyan páratlan sikerre 
vezette Az Érdekés Újságot is. „A Kis 
Érdekes" kiadóhivatala V, Vilmos csá-
szár-út 78 sz. alatt. 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

házában levő katonáknak. 

Dr. Cicatrícis Lajosné 200 drb. ci-

geratta, Mátéffy Kálmánné 2 katonának 

ebéd, özv. Gulyás Papp Lászlóné 1 alsó-

nadrág. egy iiig, egy hósapka és egy pár 

kesztyű, azonkívül naponként egy ka-

tonának uzsonna, »Jó szívűek« 20 ka-

tonánvk ebéd, Mihálik Jánosné 2 kosár 

krumpli és 6 liter tej, Botos Mihályné 7 

üveg befőtt és 2 korona, Blum Mihályné 

10 üveg paradicsom, Cakó Péterné az 

összes katonának kalács, özv. Bánfalvi 

Lajosné egy lélekmelegítő, Tolnai Világ-

lapja szerkesztősége egy évfolyam Tolnai 

Világlapját ajándékozott a katonáknak, 

Mátéffy Kálmánné naponként küld kü-

lönféléket a katonáknak. Az Első Szentesi 

Kenyérgyár a katonák részére ingyen 

süti a kalácsot, ugy szintén Polgár Sán-

dorné is. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő Kurca 

mederben termett nád nyilvános szóbeli 

árverésenazonual készpénz fizetésmellett 

elfog adatni. 

Az árverés f. évi december hó 9 én 

délelőtt 8 órakor a szegvári határnál, 

délután tél 2 órakor a vecseri foknál 

kezdődik. 

Szenscs, 1914. november 27. 

Farkas Mihály 
tanácsnok. 

Pér ezer darab tüzelni valé 
tőzeg-gané 

< 

I 

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

két lakás 3—3 szobával melléit helyisé-

gekkel, ártézikut és villany vezetékké 

esetleg nngy kerttel azonnal kiadó. — 

Értekezhetni 1 ker Farkas Mihály-íitca 

2 szám alatt Varga Beniáminnéval. 

VflJbfl B. UTÓbfl 
: : : : : : KÖNYVNYOMDÁJA :: : : : : 
SZENTES. ::: KOSSUTM TÉR. 

LEGELŐNYÖSEBB FI-
ZETÉSI FELTÉTELEK 
/FELLETT FL KÖVET-
KEZŐ TTUNKFLK VFLL-
LFLLTFLTNFLK EL: : - : 

ELJEGYZÉSI-, LflKO-

bflLAI-, BrtLI nEGHI-

VÓK,KÖRLEVELEK, LE-

VÉLPAPÍROK, LEVÉLÉ 

BORÍTÉKOK, NÉVJE-

GYEK^ GYÁSZJELEN-

TÉSEK, STB. STB. 

:c 
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„SZENTESI LflP" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

jcözönség 

I. 

levő 

Van szerencsém a n. é. 

szives tudomására hozni, miszerint az 

ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám 

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 tiszteiette 

özv. Kocslsné E X T O m m m H 
Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 

I Hölgyközönseg V 
figyelmébe! _. 

Értesíteni a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonataimat 
melyen leszállított 
áron árúsitom. 

M a g j v » l i iN» ( éh "3K2 
Kiváló tisztelettel: 

Grubmülier József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett 




