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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Belgrádot elfoglaltuk. 
Frank tábornok jelenti: 

BELGRÁDOT ELFOGLALTUK. ( M . T . I . ) 
Világok harca dul, amely el-

dönti népek és nemzetek sorsát, jö-
vendőjét. Ebben a küzdelemben 
ezredéves dicső múltjához illő hősi-
ességgel, megingathatatlan erővel 
vesz részt a magyar nemzet Mintha 
megelevenednék a századok törté-
nete, mintha kikeltek volna sírjaik-
ból a félistenek, a névtelenek, akik 
a szabadságot és a kultúrát védel-
mezték dicsőséggel. 

Ez a háború a mi háborúnk. A 
magyar nemzeté, Nem azért, mintha 
uii kerestük volna, mi szítottuk 
volna, hanem azért, mert nemzeti 
nagylétünk ujjú születéséért, jöven-
dőnkért mindenért a mi szent előt-
tünk, harcolunk benne kelet és 
nyugat ellen. 

„ . . . a mai időben az egész 
magyar nemzet hősi küzdelemben 
a haza ellenségei ellen ragyogó bi-
zonyságát adja ősöktől örökölt ha-
zafias és hadi erényeinek" mondja 
a magyar király a képviselőházhoz 
intézett táviratban és ebben a rövid 
mondatban benne van mindaz az 
elismerés, amit egy nemzet szóban 
kifejezve kaphat, benne van meg-
dicsőitése ezredéves históriának. 
nEz a küzdelem elnémította a párt-
viszályt, elnémította az osztályhar 
cot, háttérbe szorította a nemzeti-
ségi ellentéteket és az egységnek, 
az együttes hazaszeretetnek olyan 
fényes tanújelét szolgáltatta, amely 
lehetetlen, hogy eltűnjön a magyar 
nemzet jövendő fejlődésében. A há-
ború a nemzetek megméretése. A 
magyar nemzet is a világtörténelem 
kérlelhetetlen szigoruságu mérlegére 
helyeztetvén megméretett és nehéz-
nek találtatott. Nekünk kötelessé-
günk gondoskodni róla, hogy ne 
vesszen kárba a patakokba kiömlött 
honfivér, hogy meghozza e nemzet 
számára áldásos gyümölcseit." — 
mondja Magyarország miniszterel-
nöke és szavai jóleső melegség ér-
zésével hatnak egész valónkra. Meg-
mondhatjuk nyíltan: ezt a hangot 
mi nem vártuk, ezt a hangot mi 

nem reméltük s hogy ezt a hangot 
meghallottuk minden áldozatra sok-
kal nagyobb elszántsággal és akarat 
erővel vagyunk képesek: terméke-
nyedjék meg tehát a jelenben ki-
hullott honfivér által a magyar 
nemzet jövendője . . . 

Kellett ez a háború . , . kellett, 
hogy a mi háborúnk legyen ez a 
háború, kellett hogy az egész világ 
meglásson minket, kellett, hogy a 
széles világ minden kis zege-zugá-
ban a tisztelet és nagyrabecsülés 
szaván legyen kénytelen barát és 
ellenség szólani a magyar nemzet-
ről, de kellett az is, hogy hosszú 
századok minden keserű érzését, 
minden tévedését elsöpörjenek a 
világtörténelmi nagy napok és a 
nemzet és az uralkodó ugy találja-

nak egymásra, amint egymásra ta-
láltak: együtt képviseljük a meg-
dönthetetlen őserőt, egymás nélkül 
tehát nem élhetünk . . . 

Virrad a magyarnak. A harc-
mezőkön kiömlött honfivér bibora 
pirkadást hozott a magyar nemzet 
egére s a dicsőséges nagy napok 
eredménye nem lehet más, mint az. 
a Magyarország, amelyről mi ál-
modtunk, amiért imádkoztunk: a 
hatalmas, az erős, amelynek fiai 
büszkén vallják magukat hazájuk 
fiainak, amely hazában jólét van, 
megértés van, amely haza virul, 
amelynek hatalma napról-napra 
erősbödik . . . 

Most összefogunk, míg a nagy 
munka nincsen befejezve együttesen, 
erőnket összevetve gyerünk előre! 

Hivatalos jelentés Belgrád bevételéről. 
(Min. sajtóosztály.) Bpest, dec. 2. Hivatalos jelentés déli hadszíntér-

ről: Mivel ellenség visszavonulóban van, tegnap nem voltak na-
gyobb harcok. Előre küldött hírszerző osztagok ellenséges utóvé-
dekre akadtak és több száz foglyot ejtettek. 

Frank tábornok jelentése. 
Az ötödik hadsereg nevében Őfelsége dicsőséges uralkodásának 

hatvanhatodik évfordulóján leghódolatteljesebb szerencsekivána-
taimat rakom Felséged lábai elé azon legalázatosabb jelentésem-
mel együtt, hogy az ötödik hadsereg csapatai ma Belgrád városát 
birtokba vették. F R A N K gyalogsági tábornok. 

Nemet hivatalos jelentés. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályától.) Berlin, dec. 2. Nagy főhadiszál-

lás jenti: Ellenség előretöréseit visszavertük. Argonnei erdőségben wür-
tenbergi 120. gyalogezred, császár Őfelsége ezrede erős támaszpontot 
elfoglalt, miközben két lisztet és 300 , főnyi legénységet foglyul ejtett. 
Kelet Poroszországból nincs újság. Eszak-Legyelors/ágban normálisan 
tovább folynak a harcok Dél Lengyelországban ellenséges támadásokat 
visszavertük. Leglőbb hadvezetőség. 
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Török győzelem. 
(Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata.; Konstantinápoly, dec. 

2 Főhadiszállás jelenti: Asserbeidzsán határán folynak a harcok. Az 
eisó csapat hadifogoly, 6 tiszt és 83 közlegény Trapezuntba érkezett. 

Fezza tartomány déli részén, Saoján és Galatánál a szenussziak és 
a francia csapatok között heves csata folyt. Szenussziak vezére, Abdnl-
lah sejk, életét vesztette, de a csata a franciákat mégis menekülésre 
kényszerilette. Szenussziak Kanén és Vadaji vidéken is fényes győzel-
met arattak. 

Né in el nagy vezér kar 
jelentése. 

Berlin, dec, 1. este 7 óra. Német főhadiszállásról a legfőbb hadve-
zetőség jelenti: 

Nyugati harctérről nincs újság. 
Kelet-Poroszországban és déli Lengyelországban is aránylag nyu-

galom volt. 
Észak-Lengyelországban Visztulától délre hadizsáknizny tegnap je-

lentett sikerek kiaknázása következtében gyarapodott. Foglyok száma 
mintegy 400-al emelkedett, zsákmányolt ágyuké 18-al azonkívül 26 gép-
puska és számos lószerkocsi jutott kezünkbe. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, dec. 1. este 7 óra. Hivatalos jelentés a déli harctérről: 
Déli hadszintéren hadmüveleteknek egy további szakasza nyert győ-

zelmes befejezést. Ellenség, mely végezetül összes haderejével Koluba 
rától és Lygtól Keletre több napon át legmakacsabb ellentállást kifej-
tette és ismételten megkísérelte támadásba átmenni, egész vonalon ve-
reséget szenvedett és visszavonult. 

Szerbeket újból is érzékeny vesztesség érte. Csapataink kanaticei 
csatatéren körülbelül 8000 temetetlen hullára találtak. Számos fogoly és 
anyagokban való vesztesség is ellenségnek tetemes gyengülését jelenti, 
mivel legutóbbi offenzíva kezdete óta 19000-nél több foglyot ejtettünk, 
47 gépfegyvert, 46 ágyút és számos egyéb hadianyagot zsákmányoltunk. 

Az oroszok kudarca Przemyslnél. 
Budapest, dec. 1. Főhadiszállásról jelentik : Nyugatgaliciai és Orosz-

Lengyelországi arcvonalunkon általában tegnap is nyugalom volt Prze-
mysl előtt ellenséget mely megkísérelte, hogy vártól északra előretolt 
állásainkat megközelítse, várőrség elletámadással visszaverte a Kárpá-
tokban a harcok még folynak. Höfer vezérőrnagy. (Min. sajtóo.) 

A sebesölt kórház üzenetei 
A szentesi Vörös Kereszt Egylet kór-

házi kirendeltsége ma a következő kom-
münikét tette közé: 

A kórházban ezidőszerint 202 sebe-
sült és beteg katona ápoltatik. 

A katonák karácsonyára az adakozást 
Plesznik Antal nyitotta meg, aki 50 koronát 
adományozott erre a nemes célra. Eogadja 
a jószivü adakozó ezúton is hálás köszö-
netünket, szolgáljon hazafias érzésre valló 
emberbaráti nemes cselekedete sokaknak 
lelkes buzditásul. Nagy Kovács István 
(Tóth József-utca) 2 zsák lisztet, Tóth 
Lászlóné 1 birkát, Csúcs János egy zsák 
kukoricát és egy zsák árpát adományoztak 
az elmúlt napokban. 

Felkérjük a közönséget, hogy a ka-
tonák karácsonyára, továbbá a katonák el-
látására adakozni szíveskedjenek. Még min-
dig igen nagy szükség van aprójószágnak 
való eleségre. Felkérjük a hadbavonultak 
államsegélyben részesített hozzátartozóit, 
hogy a katonák fehérneműinek mosására 
jelentkezni szíveskedjenek, 
í . ; A Yttrös Keresz Kórhazának irodája 
a polgári leányiskolában földszint, a főbe-

járattól jot?bra van, itt adatik meg minden-
féle felvilágosítás és értesítés, az irodába 
szállítandó be minden adomány. 

HÍREK 
Szentes. 1914 december hó 2. 

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. 

— Tanyai istenitisztelet. F. hó ÍUán 
délelőtt 9 órakor a külsődónáti állami 
iskolánál istententiszteletet tart Pap La-
jos ref. lelkész. 

— Esküvő. I)r. Temesváry Géza 
szegedi rendőrkapitány házasságot kö-
tött Fekete Márton udvari tanácsos, or-
szággyülési képviselő leányával, Maris-
kával, 

— Sebesül t katona köszönete. Mint sebe-
sült katona a vármegyei közkórházban vol-
tam ápolás alatt két hónapon át. Súlyos 
karsebbel kerültem a kórházba s a gondos 
ápolás, ha nem is teljesen, de annyira 
helyreállított, hogy ismét embernek kezdem 
érezni magamat. Most, hogy a kórházat el-
hagytam, kötelességemnek tartom, hogy a 
gondos ápolásért, szives gondozásért há-
lás köszönetemet fejezzem ki, Szentesen, 
1014. évi december hó 2-án. Sarkadi Nagy 
Sándor. 

— Halálozás. Csongrádvármegyének 
gyásza van: farádi V ö r ö s s László iroda-
datiszt halt meg. Derék, szorgalmas ember 
volt. Foglalkozott az irodalommal is. Né-
hány tárcát lapunkban is elhelyezett. Teg-
nap délelőtt fél 10 órakor temették el nagy 
részvét mellett. A gyászoló család ezt a 
gyászjelentést adta ki: „Alulírottak a maguk 
s az összes rokonság nevében mélyen meg-
szomorodott szívvel tudatják a szeretett 
férj, apa, testvér cs sógornak farádi Vöröss 
László csongrádvarmegyei irodatisztnek f. 
hó 29-én délután 5 órakor, a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele után életének 48, 
boldog házasságának 24-ik évében hosszas 
szenvedés után történt gyászos elhunytát. 
A boldogult földi maradványai december 
hó 2-án, szerda d. e. fél 10 órakor fognak 
a róni. kath. egyház szertartása szerint a 
Kálvária temetőben IV. ker. Nagyörvény-
utca 47. szám alatti gyászházból örök nyu-
galomra helyeztetni Az engesztelő szent 
miseáldozat pedig a szentesi róm. kath. 
templomban f. hó 3-án reggel 8 órakor fog 
a Mindenhatónak bemutattatni. Szentes, 
1914. november hó .'>0. A ketté tört munkás 
élet emléke felett lobogjon a kegyeletes 
megemlékezés fáklyája! 

— /Maximális árak megállapítása 
Szentesen. A hivatalos lapban már meg-
jelent az a rendelet, mely a gabonaáruk 
és az ezekből előállított élelmicikkek 
maximális árak megállapítására Cicatri-
ricis Lajos dr. elnöklésével lesz tanács-
kozás szombaton délután, amelyben az 
elnökön kívül az alispán, polgármester 
és tekintve, hogy a járásokra nézve kü-
lön árak is megállapíthatók, a járási fő-
szolgahirák vesznnek részt. A maximá-
lis árak megállapításánál a búzánál és 
rozsnál az 1914. évi október hó utolsó 
két hetében, árpánál és tengérinél pedig 
a november hó első két hetében elért 
árak átlagos vételára fog alapul véletni 
A maximalis árakat azonnal kihirdetik 
és azok december 10-én lépnek életbe. 
A rendelet ellen vélők szigorú bünte-
tésben részesülnek. Az árak megállapí-
tásánál természetesen a gazdasági fel-
ügyelőt és a gazdasági egyesület kikül-
döttjét is meghallgaatják. 

— Kedacic Károly nyugalomban 
K e d a c i c Károly kir. tanácsos, a szegedi 
pénzügyígazgatóság igazgatója, 40 éves 
szolgálata után nyugalomba vonult. Ez al-
kalommal őfelsége legfelsőbb elismerésének 
tudomásul adása mellett, 40 éves szolgálati 
ideje alatt tanúsított buzgó szolgálataiért a 
pénzügyminiszter is külön köszönetét fe-
jezte ki. Utódjává a király a királyi taná-
csosi cím adományozása mellett oroszlá-
nosi T ö r ö s Sándor pénzügyi tanácsos, 
helyettes pénzügyigazgatót nevezte ki. 

— »Raffles megtérése.« Ez az ér-
dekfeszítő monopol film 3 felvo.iásban, a 
Tudományos Mozgőszinházban ma csütör-
tökön délután 5 és este 8 órakor lesz be-
mutatva. Ezen műsort kiséri a legszebb 
vígjáték, melynek a címe: „A SZERELEM 
TALÁLl-KONY." Tehát tátogassa meg ezt 
az előadást mindenki. Ezután következik a 
HÁBORÚS AKTUÁLIS 17 képben és a vig 
kacagtató darabok. — Legközelebbi vasár-
nap „GYŐZELEM VAGY HALÁL" 3 fel-
vonásos detektiv dráma lesz előadva. — A 
szünetek alatt Lehota K. Bandi zenekara 
hangversenyez. Katonák ingyen jegyet kap-
nak a pénztárnál. A terem állandóan fűtve 
van. 

Meghosszabbították a morato-
riumot. A hivatalos lap mai rendkívüli ki-
adása közli a kormánynak 8680 -1914. M. 
E. száinu rendeletét az ujabb — immár 
negyedik — moratóriumról. Az uj rendelet, 
amely december 1-én lép életbe, ismét meg-
szigorítja az érvényben levő rendelkezé-
seket és az adósokra az eddiginél sok te-
kintetben lényegesebb kötelezettségeket há-
rít. Az uj rendelet a moratorium időtarta-
mát 1915. január hó 31-ig meghosszabbítja. 
November 30-ika után 1915. január 31-ig 
bezárólag lejáró pénztartozások teljesítésére 
nézve, amelyek 1914. évi augusztus első 
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napja előtt kiállított váltón, kereskedelmi 
utalványon, közraktári jegyen, csekken, vagy 
általában olyan kereskedelmi ügyleten, vagy 
más magánjogi cimen alapulnak, amely 1914. 
augusztus 1. előtt keletkezett, a lejárattól 
számított két hónapi halasztás engedtetik. 
Oly tartozások tekintetében, amelyek után 
kikötés alapján, vagy törvénynél fogva ka-
mat jár, a kamatot a halasztás idejére is 
tehet számítani. Nem kamatozó tartozás után 
a törvényes kamat számitható. 

— A dohányzás, mint a kolera el-

leni orvosság. Azt írja egyik fővárosi kő-

nyomatos, hogy több híres orvostanár, a 

kolera elleni küzdelem legkiválóbb harco-

sai azt állítják, hogy a kolerabacillusok leg-

biztosabb megölője a dohányfüst, amely 

ugyanis minden, a szájban levő bacillust 5 

perc alatt megöl és így a kolerabacillusokat 

is elpusztítja, mielőtt a szervezetbe jutná-

nak. Ezért a mostani háborúban is óriási 

fontossága van annak, hogy a katona meg-

kapja a maga dohányporcióját. 

Kölcsön-históriáK-
(Jgy gondoltam, hogy . . . leülném. 

Egy nagyobb alföldi városban történt. Apró 
szemű, dércsipte hidszárnybajuszu atyafi kö-
szön be a bankba és a nemzeti kölcsön 
irányában érdeklődik. Egy tisztviselő kész-
ségesen elmagyarázza neki a dolgot, az 
atyafi helyeslőleg bólongat a végén, meg-
győzötten jelenti ki: 

— No jól van. Hát akkor én is csak 
megteszem a magamét. 

— Jegyezni akar? 

— Igenis, hogy akarok. 

— Mennyit? 

Az atyafi gondolkozik egy percig: 

— Hát . . . Hát mondjuk, egy het-

ven pengőt. Elég lesz? 
--Hogy kívánja, bácsi I És mennyit 

fizet rá készpénzben? 

Az atyafi lehajtja a fejét és halkan, 
tagolva adja meg a választ: 

— Fizetni ? . . . Készpénzben . . . Azt 
én nem tehetem. Mert pénzem az nekem 
nincsen . . . De ugy gondoltam, hogy . . . 
leülném. 

* • * 
N*m fiadzani hoztam. Kunsági eset. 

Feketef ejkendös, kisködmönös néni állit be a 
takarékba és egy jókora zacskó ezüstpénzt 
tesz le a márványasztalra: 

— Tessen ezt megolvasni, lelkem. 

Megtörténik. Az eredmény ezerhárom-
száz korona. 

— Azért hoztam, hogy ezt is tessen 
bevenni a nemzeti kölcsönbe, ha még el-
veszik. 

A tisztviselő illőnek érzi, hogy megdi-
csérje ; 

— No hát ez okos dolog. Mert látja: 
a hazának is segít vele, magának is hasz-
nos, mert jó kamatot kap. Hat százalékot! 

A kun asszony felkapja a fejét. Az 
arca piros lett, a hangja csattanó a fölhá-
borodástól: 

— Nem fiadzani hoztam én ezt a kis 
pénzt, uram ! Akkor se veszek én cl inte-
rest, ha az Ignácznak adok kölcsön! Eztet 
meg a magyar királynak adom! 

Hadikölcsön készpénzben 
és postatakarékkönyvvel 
a postahivatalnál továbbra 
is jegyezhető. 

SZENTESI LAP 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjf^hér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-

kalács , magyar-fonatos, 

szombati-kalács, köményes 

i\pró rozsvekni, felvidéki 

rozskenyér stb. AAegteKrint 

hetö 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 . 

Pénzadományok a Vörös 
Kereszt Egylet céljaira. 

Berényi Lajosné, Német Jánosné, Ke-
cse K. Bálint, Székely Sándor, Nagy Ben-
jámin, Lénárt Istvánné, Papp Imre, Fábián 
T. János, Dunás János, Csák Imre, Fekete 
László, Kerekes Imre, Vermes Kata, Dobos 
Bálintné, Virágos Sándorné, Kovács Bá-
lintné, Tóth Vendelné, Rácz Erzsébet, Rácz 
Eszter, Paksi Andrásné, Botos István, 
Szépe Péterné, Balogh István, Turányi Jó-
zsef, özv. Turányi Józsefné, Rácz Sándorné, 
Pólya Pálné, Gál Imre, Takács Lafosné, 
Kovács Bálint, Bese Károly, Kovács Mihály, 
Erdélyi Józsefné, Váczi Imréné, id. Czirják 
Bálintné, Dancza Mihály, Kristó N. Ferenc, 
Szabó Sándorné, Bihari Mihályné 1—1 kor., 
Rúzs M. János 20 kor., Téli Mihály, ifj. 
Rúzs M. János és neie 10 — 10 kor, Mol-
nár József, Csovass András 5—5 kor., Kő-
rógyi Gábor, Tóth Gyula 4—4 kor., özv. 
Böszörményi Sándorné, Csák Sánoor, Vas 
Bálint, Puskás Varga Imre, Dorbás Sán-
dorné, Berezeli Minályné, Varga Béláné, 
Polgár Lajos, Babós Sándorné, Barta Jó-
zsefné, Csányi Ferenc, Antalfi Istvánné, Deák 
Erzsébet, Gyarmati István, özv. Juhász Sán-
dorné. Rácz István, Rideg Ferenc, Szabó 
Lászlóné, Rideg Imre, Gujdár Zsigmondné, 
Mecs B. János, Molnár Imréné, Öröm Ta-
másné, Makai Imre, Berényi Bálint, Gere 
János 2—2 kor., Tóth Eszter, Erdélyi Mi-
hály T»0 60 fillér. Kerekes Sándor, ifj. 
Czirják Bálint 50 -50 fillér. Nagy Sándor, 
Török Mátyásné, Vass Sándorné, N. N., 
Karai Ferenczné, Schwarcz Manó, Berezeli 
Sándor, Varga Mihály, Lakos Julianna, Váci 
N. Mihály, Keresztes N. Sándor 40 40 
fillér. Kovács Lajos, Lénárt Mihályné, Tar-
nóczi János 30—30 fillér. Doszlop Jánosné, 
Vajdik Károly, özv. Kuti Ferencné, Surányi 
Sándorné, özv. Kiss Jánosné, Déló N. Ist-
ván, Székely T. Mihályné, Székely Lidia, 
Balla Józsefné, Sallai Józsefné, özv. Nagy 
Bálintné, Pataki Józsefné, Demeter Istvánné 
20 -30 fillér. Szikszai Bálint, Gyeví Biró 
Mihályné 10 —10 fillér. Balogh Sz. Bálint, 
Borsos Sz. Ferenczné, Paksi Benjáminné 
5—5 kor., Molnár Sándor, Kis Gusztávné 
4—4 kor., Pápai Sándorné 3 kor., Mészá-
ros István, Keresztúri T. Mihály, Buzi N. 
Imréné, Nemes Imre, Csőszi Benjámin, Traj 
Istvánné, Szürszabó N. Antal, Kun Sándor, 
Tóth Istvánné, N. N., Szőke Sándor, Mik-

A l ^ ' 1 

lós István, Szabó . Mplnáf Jmra, 
Szaká-s János, Debreczeni j4n°s» Horváth 
János, Somogyi Bálint, Takács J ó z s e f i 
Sebesi Imréné, özv. Puskás Sápdjp^ié» 
Kis József, özv. Szoboszlai Sz Lajos/je, 
Czirbás Józsefné, Döme Erzsébet* J^ása 
Antal, Kovács Jusztina, Huszka Ferendné, 
Sárdi József 2—2 kor., özv. Borbás Jánosné 
1 kor. 10 fillér., Vecseri István, Kardos Já-
nos, Vas Lidia, Fényes István, Sáfrány Sán-
dorné, Halász Sz. Sándorné, Molnár János, 
Boskoviczné, Csiger Ferencz, Szántó János, 
Keresztes N. István, Vas Jánosné, Berezeli 
János, Zsiros János, Sándor Istvánné, Ve-
res András, Jordán Sándorné, Kánvási 
Sándor, Berényi Bálintné, Földvári N. Ist-
vánné, Mikecz Sándor, Téli Ferencz, Erdő-
háti N Sándor, Szabics László, Erdőháti N. 
Imre, Molnár János, Berezeli Mihály, Széli 
Erzsébet, Sarkadi Sz. József, Kuti Imre, 
Mecs B. Sándor, Sándor Bálint, Molnár 
András, Vecseri Lajos. Lénárt Sándor, Égető 
János, Makai Kis Ferencz, Rácz Sándor, 
Mái té Antal, Molnár György, Gáspár György, 
Gáspár Györgyné, özv. Kálmán Antalné, 
Kreizler Ferencz, Papp Ferencné, Török 
József. Ugrai Mihály, Fogel Dezsöné, Sár-
közi Sándor, Vecseri István, Serkedi Sán-
dor, özv. Sáfrán B.-né, N. N., Botos Bálint, 
Égető Imre, Téli Istvánné, Lami Imre, Mol-
nár Sándorné 1—1 kor. (Folytatjuk) 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Fojtatás.) 

Kis Lajosné 1 nagypárna, 1 kis-
párna, 1 nagypárnahuzat, 2 törülköző, 6 
zsebkendő. Ciregely (iyőrgyné I kg. sza 
lonna, 22 birsalma, 10 tojás. id. Debre-
cenyi Józsefné 2 nagypárna, 2 nagypár-
nahuzat. 1 paplan, 2 palanlepedő, 2 
lábravaló, 2 ágylepedő, 2 törülköző. 
Stammer Béláné 1 faágy, 1 nagypárna, 
1 kispárna, 2 nagypárnahuzat, t> kispár-
nahuzat, 4 ágylepedő, 1 pokróc, 4 lábra-
való, 4 ing, 4 törülköző, 4 konyharuha, 
2 párharisnya, Í0 1. bab, 20 1. tarhonya, 
1 paplan, 2 paplanlepedő. Lantos Im-
réné 1 nagypárna, 2 nagypárnahuzat, 1 
ágylepedő, 1 szalmazsák. Cserna Jánosné 
0 zsebkendő, 6 poliártórlő, 6 törülköző, 
4 konyharuha. 6 ing, 6 drb. szappan, 
2 ruháskas, Kovács Károlyné csendőr-
századosné 1 bot, 0 kanál, 1 nagy faka-
nál 1 németkönyv, Hozenstok Salamon-
ná 1 vaságy, 1 szalmazsák, 1 nagy-
párna, 1 paplan 1 kispárna, 5 lepedő, 
2 nagypárnahuzat, 2 kispárnahuzat. Kál-
mán Imréné 1 vaságy, 1 szalmazsák, 1 
paplan, 1 éjjeli szekrény, 1 nagypárna, 
1 kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 kispár-
nahuzat, 2 paplanlepedő, 2 ágylepedő, 
2 törülköző, 2 szalvéta, 2 alsónadrág, 3 
ing. Borsos Antalné 2 ágylepedő, 6 tö-
rülköző, 6 szalvéta, fi zsebkendő. Ble-
ier Józsefné 20 K. özv. Filó Józsefné 1 
pár tyúk. Szilágyi Dezső tábori boriié-
kok árusításának tiszta jövedelme Ifi K 
özv. Polegze* Lipotné 5 I. bab, 6 zseb-
kendő. 3 törülköző, 5 kanál, 4 villa, 1 
kés, (ajándék). Balogh Jánosné 17 ui. 
vászon, 17 ru. l'anel köpenynek, 4 kg. 
liszt, 2 kg. só, 1 kg. kávé, 1 kg. rizs, 2 
2 kg. cukor, 2 fakanél 3 kg. szappan, 
2 labas, kosár alma. Paku T Miklósné 
1 faágy, szalmazsák, 2 lábravaló, fi zseb-
kendő, 0 evőkanál, 1 vizespohár, 2 kg, 
szalonna 1 véka krámpli. özv. Lővvné 
Kurc Zseni 1 paplan, 1 nagypárna 2 kis-
párna, 2 ágylepedő, 2 panlaulepedő, 2 
2 nagypárnahuzat 5 kispárnahuzat, 2 
törülköző, (> kötöző. Hoffmnuu Sándorné 
1 nagypárna, 1 kispárna, 1 pokróc, 1 
lepedő, 1 nagypárnahuzat, 2 lábravaló, 
2 ing, (> zsebkendő, 8 párharisnya, Ma-
téfíy Gyurka 2 német könyv (ajándék). 
Kátai P Istvánné 1 ágypárna, 1 paplan, 
2 nagypárnahuzat, 1 paplanlepedő. Vin-
ce Györgyné 1 párna, 1 ágy lepedő, 2 
párnahüyat, 1 üveg megy, 12 tojás. özv. 
üyŐry Jánosné 2 csésze, 2 csészealj, 2 
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kanál, 2 szalvéta 4 üveg piazke, 1 üveg ba-
rack, 10 tojás.özv. Szarvas Józsefné2 üveg 
bevőt, 4 úveg paradicsom, 3törülköző. 
Rúzs Molnár Sándor 60 kg. liszt, 6 kg. 
szalonna, 2 zsák krumpli. Rácz Sándor 
gépész 6 drb. lábravaló, ajándék. Özv. 
Toncs Ferencné és Toncs Gyula 1 riígy-
párna, 1 kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 
kispárnahuzat, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 
1 mosdótál, 1 kancsó, 1 szappantartó, 1 
fogkefetartó. Minden drb. ajándék a Vö-
rös keresztnek. Dr. Csúcs Jánosné 1 vas-
ágy, 1 szalmazsák, 2 paplan. 2 pokróc, 
3 és fél kg. borsó, I kg. bab, 5 üveg be-
főtt. A vaságy használatra, a többi aján-
dék. Dr. Rimély Dezsőné 1 faágy, 1 
szalmazsák, 1 éjjeli szekrény, 1 nagy-
párna, 1 kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 
kispárnahuzat, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 
2 ágylepedő, 2 vízhordó vizeskanna. Má-
téffy Kálmánné 2 nagypárna, 1 kispárna, 
1 dunna, 2 dunnahaj, 4 nagypárnahuzat, 
2 kispárnahuzal, 2 ágylepedő, 3 törül-
köző, 2 zsebkendő. 2 ing, 1 vaságy, 3 
matrac. Özv. Bánfalvi Lajosné 1 matrac, 
1 éjjeliszeliszekrény. Albertényi Antalné 
2 vaságy, 2 matraccal, 2 nagypárna, 2 
kispárna, 2 paplan, 4 paplanlepedő, 4 
nagypárnahuzat, 4 kispárnahuzat, 4 ágy-
lepedő, 2 ing. Tab. Tóth Sandorné 1 
nagypárna, 2 nagypárnahuzat, P> zseb-
kendőt, csak haszálatra. Ifj. Tóth Sán-
dorné 24 zsebkendő, 2 ágylepedő, csak 
használatra. N. N. Pap Lajosné polg. isk. 
igazgatónő utján 20 kor. azaz : Husz ko-
rona készpénz. Szántó Gusztávné 20 K. 
azaz: Husz korna készpénz. Török La-
josné Szegi Juliánná 5 liter főzelék, 14 
tojás, 9 ing, 2 lábravaló, 1 kabát, aján-
dék, 1 K azaz Egykorona készpénz. Gu-
lyás Sándorné 12 tányér, 1 tálca, 1 po-
hár, 2 szappan, ajándék. Miklós Vilma 
1 drb. lug. Smuta Pál 4 nagypárna, 4 
párnahuzat. Soós Józsefné Dósai M. I 
párna, 1 párnahuzat, özv. Nyíri Antalné 
1 lábravaló, 1 ing, 1 törülköző, 1 kis-

Eárnahuzat, 4 zsebkendő, ajándék. Nlarsc-
all Endre 16 kanál, ajándék. Dr. Sze-

der Ferencné 12 literes bödön, 12 kg. 
háj. Mátéffy László 3 kocsi szalma, 1 
zsák kukorica, 12 litei esenc. Rúzs Mol-
nár Lajos 1 kocsi szalma. Körtvélyesi 
Sándorné 1 porcellán tányér, 1 pohár, 
1 kis kancsó, 1 evőkanál. Jakó Mihály 
12 drb. villa. Sarkadi Fazekas János 1 
drb. pohár, 1 kés, 1 kanál, 1 villa. 
Onody Lajosné 1 vizesüveg. Purjesz Mór 
3 fazék, 3 lábas. Dr. Szeder Ferencné 1 
nagy mázas tál, 3 fazék, 3 lábas, 1 cse-
réptál, 1 gyúródeszka, 1 üvegtál, 6 kávés-
csésze, 12 pohár, 1 pecsenyéstál, 1 tész-
tástál, 24 nagytányér, 6 kistányér, l 
ruháskosár. Lakos Juliánná 1 üveg ba-
racklekvár. Purjesz Mór 2 I. tarhonya, 
özv. Sebesy Józsefné 1 drb. szappan, 40 
drb. tojás, 1 pár csirke. Dr. Mátéffy Pál 
1 fazék zsir. Lakos Juliska 1 üveg meggy-
befőtt. Kunos Józsefné 33 tojás, 2 nagy-
párna, 2 nagypárnahuzat, 3 és fél kg 
szalonna, ajándék, tiálint Imréné 2 kg. 
tészta, 2 kg. levestészta, 10 üveg para-
dicsom, 6 kg. aszaltszilva, 1 kosár birs-
alma. Kálmán István és neje 1 faágy, 1 
szalmazsák, 1 nagypárna, 1 kispárna, 1 
paplan, 2 nagypárnahuzat, 2 kispárna-
huzat, 2 paplanlepedő. Dr. Szeder Fe-
rencné 10 csirke, 5 zsák kukorica, 2 zsák 
burgonya, 1 kas alma, 2 nagy dézsa, 3 
bádog vödör. Török Sándorné 1 kosár 
nospolya. özv. Koncz Imréné 1 üveg 
barack, 18 nagy 6 kiskanál, 3 szappan, 
6 nagyszalvéta, 6 kissszalvéta, 1 fehér, 1 
sárga abrosz. Tornyai Mátyásné 1 nagy-
párna huzattal, 1 kispárna 1 huzattal, 1 
ágylepedő. Varga lstvánné 1 kispárna 
huzattal, 1 ágylepedő, (ajándék), özv. 
Krausz Márkné t szalmazsák, 6 evőka-
nál, (ajándék). Vecsery Sándor 2 nagy-
párna, 2 nagypárnahuzat. Fábián Nagy 
Andrásné kötözővásznak, 1 lábravaló 1 
kispárnahuzat, (ajándék), özv. Kovács 
Jánosné 3 portörlő, 2 szappan, 1 kg 
makaróni, özv. Kovács Imréné 1 kor 
S*éU Gyula 4 asztal, 5 szék, 4 kanta, 3 

zsíros bödön, 2 mosdóveder, 2 födő, 
1, bogrács, 1 konyhaállvány, özv. Rácz 
Lajosné 1 paplan, 2 szappan, 6 zseb-
kendő, 1 üveg lekvár. Baloghy Imre 1 
vaságy, 1 matrac, 1 paplan, 1 paplanle-
pedő, 1 nagypárna, 3 nagypárnahuzat, 
1 kispárna, 2 kispárnahuzat, 2 ágylepedő. 
Molnár Józsefné 1 nagypárna, 1 kispárna, 
2 nagypárnahuzat, 2 kispárnahuzat. Nagy 
K. János 1 faágy. Nagy Kovács Lajos 2 
kispárna, 4 kispárnahuzat, 2 ágylepedő, 
1 szalmazsák. Csicsai János 6 kor., Ke-
resztes N. Imréné Boros Szabó Irén 10 
kor., Koroknai Gyula 10 kor., Plesznik 
Antal 5 kor., Balogh Jánosné 2 kor., 
Mácsai Rozália 20 fill., Fekete Demeter 
10 kor., Soós Lajosné 10 kor., Pázmány 
Dénes 5 kor., dr. Szeder Ferencné 1 
szila, í ? sikárkefe, 6 cipőkefe, 6 spar-
herd kefe, (ajándék), özv. Sarkadi N. 
Mihályné 2 fazék, 1 lábas, 1 konyha-
szekrény, ágymegváltás 50 kor. özv. Janó 
Pálné 1 nagypárna, 2 nagypárnahuzat, 1 
nagy üveg birsalma, 1 kosár krumpli. 
Dömsödy Szilveszterné 1 üveg meggy, 
1 zacskó borsó, 1 pár nyul. Soós Mihály 
1 zsák krumpli. Téli Antalné 2 ágylepedő 
12 pohár, 6 kanál, 1 tálca, (ajándék.) N. 
N. koszorú és világítás megváltás címén 
30 kor., N. N. 7 kg. szappan, 5 üveg 
befőtt. Somogyi Ferenc 2 pár csirke. 
Buday Jánosné 1 tápla szappan, 10 nagy 
drb. fehér lug Mátéffy Lászlóné 45 I. 
zsir, szőnyegek, (ajándék). Mezey Lajosné 
1 doboz cigaretta. Vecsery Lajos 6 le-
pedő 12 zsebkendő (ajándék), 2 sütő-
abrosz, 7 nagylábas, 1 nagytál. Tési Fe-
kete János ágymegváltás cimén 50 kor., 
Vajda Sándor ágymegváltás címén 50 
korona, Csúcs János 1 szalmazsák, 1 
paplan, 1 nagypárna, 1 kispárna, 2 ágy-
lepedő, 2 pcplanlepedő, 2 nagypárna-
huzat, 2 kispárnahuzat, 1 tápla szappan. 
Mátéffy Lászlóné 2 szakajtó, 1 mérő. 
Halász Sz. Jánosné élelmezésre 20 kor. 
Udvardy Lakos Sándor ágymegváltás 
cimén 50 kor., 4 drb. törülköző, 6 pár 
evőeszköz. Tóth Imréné 1 kosár krumpli. 
Fűt Géza 20 ing, 32 pár harisnya. 

(Folytatjuk.) 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 
10624-1914. sz. 
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Hirdetmény. 
A magyar kir. belügyminiszter úr 

8076 1914. sz. rendelete folytán közhírré 
teszem, hogy a talált katonai felszerelési 
tárgyak, úgymint ruházat, takaró, látcső, 
kerékpár, szerszám, edények, fegyverek, 
kardok, tű/érségi lövedékek hüvelyei a 
városi katonaügyosztálynak haladékta-
lanul beszolgáltatandók. Azok, akik ilyen 
cikkeket találnak, de nem szolgáltatják 
be, az 1878. V. t. 365. §-ában foglalt vét-
séget követnek el és szigoráan büntet-
tetnek. 

Szentes, 1914 november hó 24. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Nyul-eladás. 
Szentes város józsefszállási gazda-

ságában december 6-ikán tartandó vadá-
szaton lőtt nyulak darabonként 2koiona 
80 fillérért eladók. 

Előjegyzéseket elfogad a gazdasági 
tanácsnoki hivatal. 

Szentes, 1914 december hó 2. 

Kalpag os 
g. tanácsnok. 
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hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő Kurca 

mederben termett nád nyilvános szóbeli 

árverésen azonnal készpénz fizetés melletl 

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 Mihálg 
tanácsnok. 

Van szerencsém a n. é. közönség 

szíves tudomására hozni, miszerint az I. 

ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám alatt levő 

SZflNICS-féle 

gőzmosóda, 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 

tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. Cím • fc'*'1* 

hivatali»»-

Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 




