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Előfizetési á rak : 

Vidéken : egész évre fi K 

félévre:iK negyedévre 1 50 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben, egész évre 4 K 
Félévre2 K negyedévre 1 K 

A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Lodzi győzelmek. 
Beteg a német császár. 

Jelentés a német főhadi szállásról. 
Rennenkampf muszka generá-

list elfogatta és hadi törvényszék 
elé állíttatta az orosz cár. Rennen-
kampf annak a muszka hadsereg-
nek volt a fővezére, amely Hinden-
burg tábornagy német serege ellen 
operál. Az elfogatás oka az, hogy 
teljes 18 órával megkésett a muszka 
generális a harctérről és így a 
nagyszerűen kieszelt muszka hadi-
terv pozdorjává zúzódott s mi több 
a németek épen december 6-án, a 
muszka cár nevenapján heves küz-
delem után elfoglalták Lodzot. 

Belgrád és Lodz meghóditá a 
nem csupán fegyvereink fényes győ 
zelmét jelenti, hanem a világháború 
egy fejezetének bevégezését s míg 
az előbbi morális tekintetekből je-
lent sokat, az utóbbi olyan fényes 
siker, amelyet maguk az oroszok 
bizonyítanak azzal a régebbi kije-
lentésükkel, hogy az északi nagy 
harc Lengyelország területén fog 
eldőlni. A német hivatalos jelentés 
után nem tagadhatják le a musz-
kák sem, hogy döntő vereséget 
szenvedtek itt, noha épen ők voltak 
akik még a kutnói vereséget is je-
lentéktelen epizódnak mondták és 
fennen hirdették Posenen át nyitva 
áll az ut Németország szivébe. 

A kettős szövetség katonai 
szakértői csak annak hangsúlyozá-
sára szorítkoztak, hogy a Varia és 
a Visztula közelében ij»en nagy har-
cok folynak, amelyeknek jelentő-
sége beláthatatlan. Az angol és a 
trancia szakértők egyenesen arra 
utaltak, hogy ennek az ütközetnek 
sorsa az egész világháború jövő 
fejlődésére, sót a háborá egész sor-
sára döntő befolyással lesz. Na 
gyon hihető, hogy Lodz elfoglalása 
az entent államaiban szomorúságot 
fog kelteni, de nem lehetetlen, hogy 
egyszerűen lefogják tágulni eddigi 
szakvéleményeiket és a maguk meg-
nyugtatására azt fogják mondani, 
hogv az egész lodzi győzelem egy-
szerű apró incidens, amelynek nin 

liciai harctéren is kikapott a muszka. 
Ennek a mi támadó fellépésünk 
folytán bekövetkezett harcnak fon-
tos jelentóséget ad az a körülmény 
hogy megállítja a muszkák to-
vábbi előretörését Kárpátok felé, de 
ezen fölül abból a szempontból is 
fontos, mert sietteti a döntő mér-
kőzést azon a terepen, amely ne-
künk mindenképen alkalmas hatal-
mas ellenségünknek pedig teljes 
séggel alkalmatlan. 

összegezvén tehát a legutóbbi 
események jelentőségéről szóló 
megjegyzéseinket, mint végső kö-
vetkeztetést azt vonhatjuk le, hogy 
az északi fronton a lehető legked-
vezőbbre lordul a helyzet, kiváló 
hadseregeink a kiváló vezetés alatt 
olyan fényes eredményeket érnek 
el, amelyek reményeinket fölül ha-
ladják és amelyek meghatványoz-
zák a győzelembe vetett jogos hi-
tünket. 

csen befolyása a további hadmive 
letekre. 

A mi naptárunk szerint Lodz 
bevétele a muszka cár és a muszka 
hadsereg főparancsnokának neve-
napjára esett. Minden esetre nagyon 
szép névnapi ajándék nekik ez a 
német diadal, mert egyes orosz la 
pok Przemvslt Ígérték a cárnak 
névnapi ajándékul. Igaz ugyan, hoî y 
az orosz kalendárium szerint csak 
december 19-én lesz Miklós napja, 
lévén 13 nap különbség az ó is a 
mi naptárunk szerint, tehát egye-
lőre korai volt a névnapi ajándék 
de a harctéri helyzet remélhető 
ujabb alakulása, Lodz elfoglalása 
után nem teszi lehetetlenné azt, 
hogy az orosz Miklós napon a vi-
lágháború egy nekünk tetsző és a 
muszkáknak keserves ajándékkal 
lepi meg a világot. 

A l o d z i győzelem azonban 
nem magánosan álló dolog. Mert 
a diadallal egy időben a nyugat ga-

llcl cg' a német <**ás%iíi*. 
Berlin, dec. 8. Wolf ügynökség jelenti: A császár kénytelen volt a 

frontra elutazását néhány nappal elhalasztani mert lázas légcsőhurutja 
van, mindazonáltal tegnap és ma meghalgatta a vezérkari főnök jelen-
téseit. (Min. sajtóosztály.) 

Jelentés a német főhadi szállásról. 
Berlin, dec. 9. Nagy főhadiszállás jelenti: Reimstől nyugatra Pec-

hercefermet, noha erről is geníi lobogó lenget, csapataink kénytelenek 
voltak bombázással felgyújtani, mert repülőfényképezés utján kifogás-
talanul megállapít tátott, hogy közvetlenül épület mögött francia nehéz 
üteg rejtőzködött. Franciáknak Leauin környékén és Varennes és Vau-
queis hejségek irányában argonnei erdőség keleti szélén ellenünk inté-
zett támadását ellenségnek veszteségeket okozva visszavertük Argonnei 
erdőségben magában különböző pontokon tért nyertünk, eközben fog-
lyokat ejtettünk Nancytól északra folyt harcoknál, melyekről tegnap 
tettünk említést, franciáknak erős veszteséseik voltak, mi veszteségeink 
aránylag csekélyek. Kelet Poroszországból nincs ujabb hir. Eszak-Len-
gyelországban csapataink közli érintkezésben állanak az oroszokkal, kik 
Miazga folyótól keletre nagyon megerősített hadállásban helyezkedtek el. 
Lovicért tovább folynak a harcok. Dél Lengyelországban osztrák-magyar 
csapatok és a mi csapataink vállvetve ujabb sikeres támadásba mentek 
át. (Min. sajtóosztály.) 
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Sikeres harcok («alicálian* 
Főhadiszállásról jelentik: Nyugat Galíciában harcok hevessébe foko-

zódott, immár nyugat felől is támadó csapataink ellenséget Dobcyic 
Wylickánál elfoglalt állásokból is kiűzték. Támadásunk még tart. Fog-
lyaink száma még át nem tekinthető. Eddig több mint ötezer foglyot, 
köztük 27 tisztet szállítottunk el. Lengyelországban Pietrkowlól délnyu-
gatra fekvő területen csapaink és németek ismételt orosz támadásokat 
mindenütt visszautasították. Kárpátokban jelentós esemény nem fordult 
elő. llöfer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. (Min. sajlóo.) 

A sebesült kórház üzenetei 
A magyar szent korona országai Vörös 

Kereszt Egyletének Budapesti Országos Igaz-
gatósága az alábbi köriratot intézte a Szen-
tesi Vörös Kereszt Egylet által fentartott 
katonai kórház vezetőségéhez, 

Az országos központ szózatát egész 
terjedelmében közzétesszük azon reményben, 
hogy kérésünk meghallgatlatik, jószivekre 
talál és teljesedik. 

K Ö R I R A T 

a magyar szent korona országai 
Vörös Kereszt Egyletének vala-
mennyi szervéhez és valamennyi 

hadegészségügyi intézetéhez. 

A madárnak fészke van, melybe pi-
henni lér és odnjába menekszik a vadállat 
a veszély elöl. Lehetetlen, hogy a gond-
viselés egyedül az embert hagyta volna 
magára az élet ezerféle megpróbáltatásának 
közepette. Oh nem! Hiszen az Isten végte-
len jósága „otthonM teremtett az ember-
nek. __ Otthont, mely a küzdelem erőfor-
rása, a pihenésnek révpartja, az események 
tűzhelye, a gyermek örömök megszentelt csar-
noka. Itt fürdik meg lelkünk a szeretet bol-
dogságában és a múltnak édes emlékeiben. 

Legyünk rangbeliek, vagy a nép egy-
szerű fiai, hatalmasak, vagy tehetetlenek, 
gazdagok, akár szegények, otthona mind-
egyikünknek van, melybe az összetartozan-
dóság melege hiv vissza, ha a sors végzete 
abból kiragadott, vagy magasabb rendelte-
tés annak elhagyására késztetett! 

A sarajevói égbekiáltó bűnös tett, 
mely bennünket szivén talált és az abból 
kipattant szikra tűzbe boritá és vérpaddá 
változtatta jóformán az egész világot, mil-
liókat kényszeritett otthonuk elhagyására, 
hogy egymás életére törjenek. 

Közöttük a mi fiainkat is! Elhagyva 
otthonukat, odaigérték életüket a nemzet 
otthonának, édes hazának védelmére, mert 
„mind hősük ök, mind férfiak, mind hü és 
hazafi!" S noha álmaikban látják házuk táját 
és hallani vélik szeretetteinek édes szavát, 
feladatunknak csodás varázsa elviselhetővé 
teszi a háború borzalmait és otthonuknak 
nélkülözését egyaránt. Ámde fájdalmasabban 
sújthatja e nélkkülözés ama derék fiainkat, 
kik a vérüket vesztve, vagy testileg megtör-
ten a harcok sorából kiestek ! — Igaz ugyan, 
hogy gondos szeretettel ápoljuk őket. azon-
ban az otthont pótolni még sem lehetünk 
képesek Csupán törekedni tudunk arra, 
hogy ennek minél csekélyebb hijja legyen. 
E nemes törekvésnek módja a mindennap 
keretében ismeretes. — Rendkívüli esetben 
azonban rendkivüli feladatnak megoldását 
követeli. 

Ilyen rendkivüli eset a közelgő kará-
csonyi. A keresztyénség legnagyobb örömé-
nek napja! A megváltó születésének ma-
gasztos, de egyúttal családi életünknek, szent 
otthonunknak nagy ünnepe. — A jó gyermekek 
megjutalmazása és a gyermekkorra való em-
lékeztetője a felnőtteknek. Édes emlék! 
A szülők és gyermekek kölcsönös szerete-
tének kifejezői, mindnyájunknak közös tulaj-
dona. — Az egykori fenyőágacska ugyanis 
beavatva pár aranyozott dióval és piros 
almával, a s/mcs papirlánc, mely néhány 
vékonyka viaszgyertya lángja mellett az 
egyetlen disze volt az ekként kiállított ka-
rácsonyfának a közelgő ünnepen ugyanazt 

az emléket váltja ki, mint a valamikor el-
nyert leggazdagabb karácsonyi ajándék — 
Hiszen az olcsó öröm láttára a szegény 
gyermek szeme annak idején azonos fény-
nyel csillogott, mint a rogyásig megrakott 
fenyőfa alá sereglett apróságoké és a se-
lejtes ruhácska alatt is ártatlan, forrón sze-
rető sziv dobogott. 

A közelgő ünnepen tehát e soha nem 
halványuló emlékek mindnyájunkban egy-
aránt megujulnak. Ápoltjainkra nézve azon-
ban a megujhódásnak nem szabad az ott-
hon nélkülözése valamint a figyelmes sze-
retetnek és a megszokott külsőségnek hiánya 
által az elhagyatottságnak szomorú érzetét 
is ébreszteni. 

Ha a szüleik áldásos ölelésében, vagy 
szerető hitvesük és gyermekük csókjában 
nem is lehet részük — legalább érezzék, 
hogy testvéreink, kikkel jó szívvel meg-
osztjuk a karácsonyi ünnep örömét. 

Töltsük együtt sebesült vagy beteg 
hőseinkkel a karácsony szent estéjét, ezzel 
otthonná varázsolván kórházainkat és haj-
lítsuk feléjük a szeretetteljes figyelemnek mi-
nél bőségesebb szaruját: állítsunk karácsony-
fát ápoltjainknak! 

Budapest, 1914 évi november hó. 

Az igazgatóság: 

Gróf Csen kon ics Endre s. k. 
klr. biztos, elnök. 

Josiponich Géza s. k. 
II alelnök, elnökhelyettes. 

HÍREK 
Szentes. 1911 december hó ÍV 

— T a n y a i I s tent isz te le t . Folyó hó l uán, 
vasárnap délelőtt 9 órakor a kistőkei ál-
lami iskolánál istentiszteletet tart Pap 
Lajos református lelkész. 

— U | főorvos . L ) r . Péter Ferenc tarta-
lékos segédorvost, a bécsi egyetem ta-
nársegédét, dr Péter Albertnek, a Köz-
ponti Takarékzénztár ügyészének fiát, 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
és önfeláldozó magatartásáért elismeré-
séül soronkivül főorvossá nevezték ki 

— Pot lorek — d í s z d o k t o r , (irácból táv-
iratozzák : Az egyetem jog- és államtu-
dományi kara egyhangúlag elhatározta, 
hogy Potiorek Oszkár táborszernagyot a 
balkáni haderők győzelmes parancsokát 
díszdoktorrá avatják. 

— Csak ot kilót ! A következő sorok 
rok közlésére kérlek bennünket : A sajtó 
munkásai által létesített és fenntartott 
»Sajtó Otthon hadikórházban« kezelt 
sebesültek is vágyakozva gondolnak pesti 
betegkosztjuk mellől, a hazai disznó-
torokra. Lelkes vidéki családok, nenies-
lelkü honleányok hozzátok fordulunk 
kérésünkkel. Ez évben ne a szomszédba 
küldjétek a kóstolót kolbászból hurká-
ból, szalonnából, tepertőből s más jó-
félékből, hanem a Sajtó Otthon hadi-
kórháznak, Budapest, VII., Dohány-utca 
7f>. szám alá. 11a kamaráink megtelik a 
ti jóságtokból, ugy a mi sebesültjeinken 
kiviil ellátjuk a többi kórházak sebesült-
jeit is. Köszönettel elfogadunk öt kilós 
tojásszállitmányokat is és vadat bármi 
lyen nagy számban és súlyban. Az Isten 

áldja meg a ti jó sziveteket s vezérelje 
diadalra a li jóvoltotokból megerősödött 
vitéz katonáinkat. Hazafias tisztelettel: 
A Sajtó Otthon hadikórháza igazgató-
sága. 

— Csík f i n o m a n ! ez a címe annak a 
darabnak, amit nagy nehézségek árán 
szerzett meg a Szentesi Tudományos 
Mozgószinház áldozatkész Igazgatósaga. 
Ma délután 5 és este 8 órakor tárul a 
nézők szemei elé, nem csak képen, ha 
nem életben is gyönyörködhetünk ezen 
remek előadásban. A darabban előforduló 
főszerepeket B e r k e s Ilona, 11 o r-
v á t h Sándor és S z e p e s i Sándor fő-
városi művészek alakitjak, — Ezenkivül 
még bemutatásra kerül : »Az oroszlá-
nok menyasszonya« művész dráma 4 
felvonásban. A főszereplők között van a 
világhírű Eminy üestiu és Enricó La-
rusó. — Az előadások pontosan a jelzett 
időben kezdődnek. 

— Fö l lebezések a limitáit t i s z t á i k i l i e n . Sze-
ged város tanácsához Back Bernát és 
Fia cég beadványt intézett A beadvány-
ban arra kéri a tanácsot, hogg a mi-
niszterhez főlebbezését terjesze föl a 
hatóságilag megállapított lisztárak ellen. 
Ezek az árak a cég vélemánye szerint 
olyan minimálisak a magas gabc.naár-
rakhoz képest, amelyek mellett a mal-
moknak őrölni lehetellen. A negyven 
koronás gabonaárak melleit a lisztet a 
hatósági áron eladni a cég szerint le-
hetetlon. A Back Bernát és Fiai cég arra 
kéri a minisztert, hogy a szegedi ható-
ságilag megállapított lisztárakat emelje 
föl. A kereskedelmi és iparkamara is 
hivatalból föllebezett a limitált liszárak 
ellen. 

— Lehet Be lg iumba u t a z n i . A belügymi-
niszter rendeletet adott ki, amely sze-
rint a haboru kitörése előtt Antwerpen-
ben lakolt magyar, vagy osztrák állam-
polgárok oda most már akadálytalanul 
visszatérhetnek a vagyontalan alkalma-
zottak és iparosok kivételével, akiknek 
visszautazása ez idő szerint még hatá-
rozottan nem tanácsos. Ami Belgium 
egyéb varosaiban és községeiben lakolt 
magyar, vagy osztrák állampolgároknak 
visszautazását illeli, ez még általában 
sem ajánlatos. Ha azonban egyes fontos 
és sürgős esetekben a visszatérés múl-
hatatlanul szükséges volna, ugy az ér-
dekeltek kellően megindokolt kérvénnyel 
forduljanak a külügyminiszterhez, aki 
aztán n Kérelem teljesítése kérdésében 
érintkezésbe fog lépni a német birodalmi 
kormánnyal. Minden Belgiumba utazni 
szándékozó magyar, vagy osztrák állam-
polgárra nézve tekintet nélkül arra, hogy 
előzetetesen Belgiumban lakott-e, vagy 
sem, általános szabály, hogy hazai ha-
tóság által kiállított útlevél bitokában 
legyen. Ez az útlevél az érdekelt lak-
helye szerinti illetékes német konzulátus 
által láttamozandó és pedig oly módon, 
hogy abból az utazás célja, iránya, ideje 
és időtartama megállapítást nyerhessen. 

— A tábor i posta c s o m a g f o r g a l m a A had-
vezetőség a karacsonyi ünnepek, alkal 
mával a láoori postacsomag fogalmat 
december 5-jől december lö ig ismét 
megt yilja. 

1 A tábori postacsomag 5 kilo -
gramn.il súlyosabb és bármely kiterje-
désben 00 centiméternél nagyobb nem 
tehet. 

2. A tábori postacsomag felszerelési 
és ruházati cikeken kívül nem romlo 
élelmiszert is lehat küldeni füstölt hus, 
sváraz kolbász, csokoládé, tea, ezen kí-
vül szivar, szívni ka, és dohány is meg 
van engedve. 

3. A csomagolásnak különösen tar-
tósnak kell lenni a burkolathoz viaszos 
vas/ont, viszhatlan szövetet vagy faládát 
kell alkalmazni, papiidobozt, vagy pa-
pírburkolatot használni nem szabad. 

\ A cini pontos és helyes legyen 
és magara a burkolatra legyen ráírva» 
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vagy oda várva. Papirt címlapul hasz-
nálni nen szabadj 

5. A nem pontós cini az oka, hogy 
csomag veszendőbe megy. 

A csomag l'első baloldalán a fela-
dó nevét lakhelyét kell megjelölni, a 
IVlső jobb oldalra pedig ezt kell irni : 

» T á b o r i p o s t a « 
Címzésben fel kell tüntetni a cím-

zett családi és utónevét, rendfokozatát, 
csapattestét, és alosztály megjelölését és 
pontos szánni tábori postahivatalt. A cim 
másolatát magában a csomagban is el 
kell helyezni. 

6. Tábori posta csomagért a posta 
nem vállalhat szavatossagot, azt a feladó 
kockázatára köldheti. Mellőzni kell a 
nagyértékű tárgyakat, a pénzeknek el-
küldését is. 

7. A postai szállítólevelet szabály-
szerűen kell kiállítani, az értékrovatban 
be kell irni »sajás kockázatra«. A szel-
vényre írásbeli közlemén veket irni nem 
lehet. A csomagban levelet is lehet kül-
deni, arra a címzett pontos cimét 
kell irni 

8. A tábori postacsomag díjköteles 
minden csomagért C>0 fiII. fizetendő. 

9. Azok a tábori posta csomagok, 
valamely oknál fogva elkézbesiteni nem 
lehet, (rossz cimzés, vagy nincs a címzés 
másolata a csomagban) eltűnt, elesett 
vagy sebesüllen elszálitott címzettnek 
szóló csomagokat nem küldik vissza, 
azt az osztályparancsnok az erre rá-
szorult legénység közölt osztja ki. 

A feladó kártéitési igényi nem tá-
maszthat. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
liliom tejes és vajasjfehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
i\pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. Hegtekrint 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-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 . 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Fojtatás.) 

Tóth Lászlóné 1 ágy teljes felsze-
reléssel. Kiss Imre 156 drb őszibarack, 
155 fúrt szőlő, Csendes Jáuosné 4 kg. 
fzalonna, 12 liter tej, bab és 10 kor. 
Hi üli Ferenc né 100 drb. sütemény 6 
lábravaló, 2 ing, 200 cigaretta, Nagy Ko-
vács Lászlóné 2 ktí. szalonna, 6 férfiing, 
Szathmári Károlyné ¿t Borsos Lajosné 150 
drb. .sütemény és cigaretta, MatétTy Kal-
mánné 85 drb. rétes, Prunkl János és 
neje 26 katonának uzsouna, és minden 

előadásra ingyen jegyek, Br. Tomasicsné 
1 tát lepény Gullai Bertalanné 3 tepsi 
túrós lepény, Papp Sándorné 22 tojás, 
Csili Sándorné 4 kg. szalonna, Ádám 
Székely Bálint 1 garaboly szilva, Barta 
Sándorné|2 üveg ásványvíz, fél I. méz és 
virág, Cs. Balogh Ferenc 2 kg. szalonna 
Rideg Pálné 3 kg. köleskása, fél K^, SÓ, 
3 mosó szappan, 2 csomag inakarónia, 
1 csomag gyufa, Mészáros imréné 19 
tojás, Gulyás Zsigmondné 4 üvegbefőtt, 
10 tojás, 2 kg. szappan, d r Mátélíy Fe-
rencné 5 kispárna huzattal, gyümölcs 
6 üveg, bor, Rác Lászlóné 120 drb, le-
pény, Varga Jánosué 1 garaboly szíva, 
ti liter tej, ifj. Vecseri Miklósné 2 ga-
raboly gyümölcs, özv. Szabó Fereucné 
3 üveg befőtt, Váci György né 4 üveg 
befőtt, Varga Mihályné '<8 drb. sütemény 
Déló Nagy Istvánné 49 sütemény Bu-
dai János 2 és fél kg. szalonna, 5 drb. 
cseréppipa és dohány, özv. Gulyás Sán-
dorné és özv. Berényi Dánielné 55*adag 
tejeskávé, Fazekas Antalné 1 garaboly 
borsó, dr Cukermann Soma l kor. Sza-
bó Béláné l garaboly 1 garaboly szilva 
Szabó Imre pogácsa és sütemény özv. 
Atyimovics Ferencné sütemény, özv. 
Szőke Mátyásné 1 garaboly szőlő és 
barack, 5 üveg bor, 2 párna huzattal, 

2 llaneltakaró (használatra), 12 zseb-
kendő (ajándék), Kunos Gergelyné 49 
drb. kalács, 5 liler tej, Szegi Lajos 10 
üveg befőtt, 3 kosár alma. 2 kosár nas-
polya, 3 üveg bor, 1 üveg pálinka, 1 
doboz cigaretla Dóci Istvánné t> liter tej, 
Szabó Bálintné t törülköző, (ajándék) 
és 2 üveg befőtt, Kókai Imre nyugal-
mazott vrni. irodaigazgató 1 tál pogá-
csa, 5 üveg bor. 5 doboz cigaretta, dr. 
Reisz Soma 1 nagy kosár fzőlő Berényi 
Lász óné 1 üveg meggy, 4 üveg bor, 
és alma, Berkes Mihály 12 kg. kenyér, 
turó és 2 és fél tej, Molnár Rózsika. 4 
üveg befőtt, t kosár alma, Deutsch Dá-
vidné 1 doboz cigaretta, özv. Szalay 
Istvánné 13 liter tej, Jankai Szilvesz-
terné 20 alma, Dósai Ilonka, 25 drb. killi, 
Kutas Jánosné 6 koronát az erre át-
utazó katonáknak cigarettára. 

Vajda Ernő szerkesztő utján : özv. 
Zámpory Jánosné 10 kor. ö/.v Filó Já-
nosné 10 kor. Vecscry Miklósné 20 kor. 
özv. Berényi Dánielné 5 kor., Kuli Er-
zsébet (Budapest) 10 kor. 

Négyesi Jánosné f> szappan, 4 fe-
hérlúg, 1 I. tarhonya, 2 I. rizs, 2 kgr. 
szalonna, 50 tojás, Dékány L; josné 2 
párna, (ajándék), 1 doboz cigaretta, Hé-
a Lajnoné 1 kispárna, 2 huzattal, Cakó 
Józsefné 1 párna, 1 flaneltakaró, 2 ing, 
2 lábravaló, 2 zsebkendő, (ajándék), 
Hauszka Anna 5 könyv, és 2 doboz sü-
temény,. L., Horváth István fél zsák 
krumpli, Horváth Erzsike 2 üveg befőtt, 
és 2 I.. lekvár, egy kosár alma, Purák 
János 1 doboz cigaretta, és alma, Paksi 
Lidia özv. Vecseri Mihályné 5 I. bab, 
Szabó József 2 és fél kg. tarhonya, Jó-
zsa Jánosné blma, Kálmán Imréné 1 ga-
raboly szilva, 1 üveg lekvár, 1 doboz ci-
garetta, MáltTéy Kálmánné 4 liter tej 
Bánfalvi Lajo*né az összes katonának 
uzsonna, és borleves. Krisztiáni István 
1 garaboly szőlő és 1 garaboly szilva, 
Klein Ignác 120 kifli Köntös Jánosné 1 
doboz cigaretta, Sándor Jánosné 61 al-
ma, Bálint Istvánné l garaboly alma, 
Mikló Rozáli 1 szalmazsák, özv Varga Im-
réné 1 kosár szőlő, és 1 kosár krumpli. 
Bodnár Lacika 1 kosár alma, MátétTy 
Kálmánné sült tészta, Gulyás Pap Lász-
lóné és Berényi Dánielné katonáknak 
uzsona, Tóth Imrénné 5 I. tej, 3 fona-
tos kalács 7 I. borsó, 7 tojás, Györgyi 
Istvánné 12 I. tej Vecseri Zsófika és 
Teréz 1 tálca sütemény, Laki Imre 1 
kg. szalonna, bab, krumpli MátétTy Kál-
máné 1 kas sütemény Szíládi Géza 5 I. 
bab, öz . Farkas Imréné 3 üveg befőlt 
MátétTy Kálmánné 5 I. tej. Farkas Im-
réné 1 párna, lepedő, Mucsi Mihály 1 
üveg belőtt, 8 kalács Misztrik Károly 3 
doboz cigaretta, Sebők József 2 kispár-

nahuzatlal, Engelmann Malvin 2 üveg 
befőtt, és sütemény, Ibojya Károlyné 3 
üveg befőtt, 5 doboz cigaretta, özv. Ve-
csery Sándorné 2 öveg befőtt, özv. La-
kos Antalné 1 nagypárna, lepedő flanel-
takaró, és 2 huzat, Léderer Józsefné 4 
4 üveg befőM, Brüll Ferencné 5 alsó-
nadrág. és 2 ing, Puskás Piroska 1 do-
doz cigaretta, Csendes Esztike 1 doboz 
cigaretta, Veres Sándorné .4 üveg befőlt, 
1 garaboly szilva, Horváth Jánosué 1 
1 tarhonya, Veres Maiiska 1 doboz ci-
garetta, Lovas Audrásné 1 garaboly 
szilva. 2 dohozeigeretta, Madarász Mi-
hály 1 kosár alma. 2 liter tej, Labádi 
Ferencné 2 doboz cigaretta Király De-
meterné 1 csemag gyufa, 1 csomag ci-
garetta, özv. Dani Imréné 1 garaboly 
gyümölcs, ö/.v. Kárász Jánosné 1 gara-
boly szőlő .és alma, llgrai Imréné l 
üveg üborka. 5 1. tészta, „Jószivfiek" 3 
kosár gyömölcs, dr. Szeder Ferenc Já-
nosné 1 zacskó tarhonya, bab, 1 sajt, 1 
I. málnaszörp, Király Demeterné 2 pár-
na, 4 huzattal, és H zsebkendő, Bajkai 
Klata i garaboly alma, Mátéft'y Kál-
mánné az összes katonának fánk, és 5 I., 
tej. dr. Cícatricis Lajosné 1 ágy fölszere-
léssel, 2 párna, 4 párnahuzat, 1 kapric, 
3 kapricluizat, 1 paplan, 2 paplan huzat 
4 ágylepedő, matraccal, Szabó Ferenc 
és neje 1 ágy fölszereléssel, 1 szalma-
zsák, matraccal, 2 párna, 4 párnahuzat, 
1 kapric, 2 kaprichuzat, i paplan, 2 
paplanhnzat, 2 agylepedő, 6 ing, 6 tö-
rülköző, Mitlasócki Imréné 1 párna, 2 
párnahuzat, 1 paplan 1 paplan l paplan-
huzat, 1 ágylepedő, 2 törülköző, Tóth 
Gyuláné, 1 ágy fölszereléssel, 1 szalma-
zsák, 2 párna, 4 párnahuzat, 1 paplan, 
2 paplanhuzat, 4 ágylepedő, 3 ing, 3 
labravaló, 4 tórülközó, Lantos Imréné 
10 zsebkendő, G törülköző, Zbóray Ber-
tarlanné 2 párna, 4 párnahuzat, 6 ing. 
Somody Ferenc 1 ágy felszereléssel, 1 
szalmazsák, 1 párna, 2 párnahuzet 1 
paplan, 2 paplanhuzat, 2 ágylepedő Ku-
cora Mártonné és leánya 1 párna, 2 
párnahuzat, 1 kapric, 2 kaprichuzat, De-
dícsik Rozália 2 kapric, 4 kaprichuzat, 
3 zsebkendő, 2 törülköző, Márton János 
1 párna, 2 párnahuzat, 1 ágylepedő, 4 
zsebkendő. 2 törülköző, Engelmann Mal-
vin 3 kapric, ti kaprichuzat, 1 ágylepe-
dő, Vass Bálintné és leánya 2 kapric, 4 
kaprichuzat, Molnár Sándorné és leánya 
2 kapric, és 4 kaprichuzat Fekete Mihályné 
1 kapric 3 kaprichuzat Gynricska Gáborné 
2 kapric, 4 kapricnuzal, Német Jánosné 
1 kapric, 2 kaprichuzat, Faragó Mi-
hályné és leánya, 2 kapric, 44 kapric-
házat, Hartvíg Józsefné 1 párna, £ pár-
2 ágylepedő, 2 ing, 2 lábravaló,l 2 zseb-
kendő 2 törülköző, 1 nyáritakaró, Szabó 
Béláné 1 ágyfelszereléssel. 1 szalmazsák 
1 párna, 4 párnahuzat, 1 paplan, 2 pap-
lanházat, 2 ágylepedó, Horváth István 1 
ágy fölszereléssel, 1 szalmazsák, 1 párna, 
2 párnahuzat, 1 kapric 2 kaprichuzat, 
1 daplan, 3 ágylepedő, Horváth Istvánné 
1 párna, 2 párnasuzat, 1 ágylepedő, 1 
zsebkendő, Montalion Sándor 6 törül-
köző, Sebesi Józsefné 1 párna, 2 párna-
huzat, 1 kispárna, 2 kipáruahuzat, 1 
ágylepedő, szalmazsák, Somedi István 
(Kistőke) 1 véka búza. Cakó Imre 5 K., 
2 kispárna, 2 törülköző, Cakó Lajosné 
l kispárna, 4 kispárnahuzat, 2 törülkö-
ző, 2 nyáritakaró 1 házi szappan, Hor-
váth Imréné 2 párnahuzat, l ágylepedő, 
3 törülköző, (ajándék). 

(Folytatjuk.) 

A téli háború borzalmai ellen 
katonáinknak prémre van szük-
ségük. Akinek van, küldje e oim-
re;. Hadsegélyző Hivatal, Buda-
pest, Váozi-utoa 38. szám Posta 
ingyen 8 Zál l í t ja. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 
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SZENTESI LAP 

100 szám 

Csongrádvármegye ármegá l lap i tó 
bizottságától. 

2-1914. sz. 

Hirdetmény. 
A m. kir. ministeriumnak 1914. évi 

november hó 28-an 8682-1914. szám 
alatt kiadott rendelete alapján ezennel 
közhírré tétetik, hogy Csongi advármegye 
ármegállapitó bizottsága a búzáért, rozs-
ért, árpáért és tengeriért, úgyszintén 
az ezekből előállított lisztért követelhető 
legmagasabb árak megállapítására nézve 
a kővetkező határozatot hozta : 

A jelzett gabona és lisztnemüek 
legmagasabb ára a következőkben álla-
píttatott meg: 

I. Szentes város területén: 

A buza legmagasabb ára mmkint 40 K — f-

a T * ' " " 24 K 50 f 
az árpa . » » oi 5 f 
a tengeri w „ » 21 h. — i. 

A búzából előállított finom 
tésztaliszt legmagasabbára méter 
mázsánkint 67 K — f. 

A búzából előállított főző 
liszt legmagasabb ára mmkint 63 K — f. 

A búzából előállított ke-
nyér liszt legmagasabb ára méter 
mázsánkint 46K96Í. 

A búzából előállított egy-
minőségű (sima őrlésű) liszt leg-
magasabb ára métermázsánkint 48 K 80 f. 

A rozsliszt legmagasabb ára 
métermázsánkint 41 K 94 f. 

Az árpa liszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 38 K 66 f. 

A tengeri liszt legmagasabb 

ára métermázsánkint 30K45f. 

II. A csongrádi járásban: 

A buza legmagasabb ára mmkint 39 K 50 f. 
a r o i s . 30 K 70 f. 
az árpa * „ » 24 K — f. 
• tengeri . . „ 20 K 50 f. 

A búzából előállított finom 
tészta liszt legmagasabb ara méter 
mázsánként 66K16f. 

A búzából előállított főző 
liszt legmagasabb ára mmkint 62 K 21 f. 

A búzából előállított ke-
nyérliszt legmagasabb ára méter-
mázsánkint 30K37 f. 

A búzából előállított egy-
minőiégii (sima őrlésű) liszt leg-
magasabb ára métermázsánkint 48 K 19 f. 

A rozsliszt legmagasabb ára 
métermázsánkint 41 K 51 f. 

Az árpaliszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 37 K 87 f. 

A tengeri liszt legmagasabb 
ára métermázsénkint 29 K 72 f. 

III. A tiszántúli járásban: 

A buza legmagasabb ára mmkint 39 K 50 f. 
a rozs „ „ „ 30 K 70 f. 
az árpa „ . . 23K60f. 
a tengeri „ „ „ 20 K 50 f. 

A búzából előállított finom 
tésztaliszt legmagasabb ára méter 
mázsánkint 66K50f. 

A búzából előállított főző 
liszt legmagasabb ára mmkint 6 2K2 l f . 

A búzából előállított ke-
nyérliszt legmagasabb ára méter-
mázsánkint 46 K 37 f. 

A búzából előállított egy-
minőségü (sima őrlésű) liszt leg-
magasabb ára métermázsánkint 48 K19 f. 

A rozsliszt legmagasabb ára 
métermázsánkint 41K53f. 

Az árpi tiszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 37 K 54 f 

A tengeri liszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 29 K 72 f 

IV. A tiszáninneni járásban: 

A buza legmagasabb ára mmkint 39 K — f. 
a rozs „ % . 29 K 40 f. 
• i árpa , . . 23 K 50 f. 
a tengeri „ „ „ 20 K 50 f, 

A búzából előállított finom 
tészta l iszt legmagasabbára méter 

mázsánkint 65 K 32 f. 
A búzából előállított főző 

liszt legmagasabb ára mmkint 61 K 42 f. 
A búzából előállított ke-

nyér liszt legmagasabb ára méter 
mázsánként 45 K 78 f. 

A búzából előállított egy-
minőségü (sima őrlésű) liszt leg-
magasabb ára métermázsánkint 47 K 58 f. 

A rozs liszt legmagasabb ára 
métermázsánkint K 77 f. 

Az árpa liszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 37 K 08 f. 

A tengeri liszt legmagasabb 
ára métermázsánkint 29 K 72 f. 

V. Keverék lisztek ára. 

A búzaliszt és árpalisztből, vala-
mint a búzaliszt és tengerilisztből ké-
szült keverék-lisztek ára a következő-
képen állapittatik meg : 

L A 70% buza főző liszté s 30% ár-
palisztből készült keverék ára méter-
mázsánkint : 

Szentes város területén 55 K. 70 fill., 
a csongrádi járásban 54 kor. 90 fill., a 
tiszántúli járásban 54 kor. 81 fill. és a 
tiszáninneni járásban 54 kor. 12 fillér. 

2. A 67% buza-kenyérlisztből és 33*/. 
árpalisztből készült keverék ára méter-
mázsánkint : 

Szentes város területén 44 kor. 16 
fill., a csongrádi járásban 43 kor. 56 fill., 
a tiszántúli jérásban 43 kor. 46 fill. és 
a tiszáninneni járásban 42 kor. 90 fillér. 

3. A 67% egvminőségü (sima örlésü) 
búzalisztből és 33% árpalisztből készült 
keverék ára métermázsánkint: 

Szentes város területén 45 kor. 45 
fill., a csongrádi járásban 44 kor. 78 fill., 
a tiszántúli járásban 44 kor. 68 fill., a 
tiszáninneni járásban 44 kor. 12 fillér. 

4. A 70% buzakenyér lisztből és 30% 
tengerilisztből készült keverék ára méter-
mázsánkint : 

Szentes város területén 42 kor., a 
csongrádi járásban 41 kor. 18 fill., a 
tiszántúli járásban 41 kor. 18 fillér, a 
tiszaninneni járásban 40 kor. 76 fillér. 

5. A 70% egy minőségű (sima őr-
lésű) huzaliszlből és 30% tengerilisztből 
készült keverék ára métermázsánkint: 

Szentes város területén 43 kor. 30 
fill., a csongrádi járásban 42 kor. 44 fill., 
a tiszántúli járásban 42 kor. 41 fill., a 
tiszáninneni járást an 42 kor. 2 fillér. 

Ezen határozat 1914. évi december 
hó 10 napján lép hatályba. Ezen a napon 
tut búzát rozsot, árpát, tengerit és az 
ezekből előállított fent megjelölt liszt-
nemüeket ezen a területen, amelyre az 
ármegállapítás vonatkozik a 8682 1914 
számú M. E. rendelet hatályának ideje 
alatt — ezen rendelet 9. §-ában megba-
tározott árusítás kivételével — a meg-
állapított legmagasabb árnál drágábban 
árusítani tilos. 

Aki e tilalmat megszegi, kihágást 
követ el és 15 napig terjedhető elzárás-
sal és 200 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntetendő. 

Ezen határozat azon figyelmeztetés-
sel tétetik közhírré, hogy az ellen a tör-
vénybalóságok hivatalos lapjában történt 
közzétételt követő 8 napon belől Csongrád 
vármegye főispánjához benyújtandó és a 
kereskedelemügyi m. kir. minister úrhoz 
intézendő birtokon kívüli felebbezésnek 
van helye. 

Kelt Csougrádvármegye ármegálla-
pitó bizottságának Szentesen, 1914 évi 
december hó 5 én tartott üléséből. 

Dr. Cicatricis Lajos 
főitpán, elnök. 

H a s z n á l j u n k 

hadisegély postabélyeget. 

Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, miszerint az |. 
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. Kocsísné 

Csongrádvármegye, Szeged sz. kir. 
és Hódmezővásárhely thjf. városok fő-
ispánjától, mint a vármegyei ármegálla-
pitó bizottság elnökétől. 

ad 864 — 1914. szám. 

Póthirdetmény. 
A vármegyei ármegállapitó bizottság 

2—1914. számú határozat alapján pótló-
lag közhírré teszem, hogy a rozsliszt és 
árpalisztből készült keverék, valamint a 
rozsliszt és tengeriliszlből készült keve-
rék ára a következő: 

A 67 százalék rozsliszt és 33 száza-
ék árpalisztből készült kenyérliszt ára 
métermázsánkint: 

Szentes városban 40 K 86 f. 
a csongrádi járásban 40 K 32 f. 
a tiszántúli járásban 40 K 30 f. 
a tiszáninneni járásban 38 K 88 f. 
A 70 százalék rozsliszt és 33 száza-

lék tengeri lisztből készült kenyérliszt 
ára métermázsánkint: 

Szentes városban 38 K 50 f. 
a csongrádi járásban 38 K 99 f. 
a tiszántúli járásban 37 K 99 f. 
a tiszáninneni járásban 36 K 76 f. 
A búzaliszt és rozsliszt bármily 

arányban keverhető, e keverék ára a ke-
verési aránynak megfelelőleg a megálla-
pított lisztárak szerint számítandó. 

Szentes, 1914 évi december hó 7-én 

Dr. Cicatricis 
főispán. 
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szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 




