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Előfizetési á rak : 

Helyben: egész évre 4 K Vidéken „elyl — .. 
Félévre 8 K negyedévre 1 K 

Egy lap 2 Hllér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

egész évre fi K 
félévreSK negyedévre 1 60 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 

(ref. hérház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Galíciai győzelmek. 
31.000 orosz fogoly. 

A harctéri helyzet. 
Csak a gyenge fél az igazságtól. 

Mi erőnk tudatában megengedhetjük 
magunknak az igazság luxusát. Na-
gyon helyesen cselekedett hadve-
zetőségünk, midőn az őszinteségnek 
ezzel a fényűzésével tette közhírré 
a déli harctér megváltozott hely* 
zétét. Csak a német legfőbb vezér-
kar jó példáját követte, mely a 
hadiszerencse forgását sohasem tit-
kolják el a közvélemény előtt. 
Ugyanez a becsületes őszinteség és 
nyíltság ömlik el a hivatalos harc-
téri jelentlésen,—mely tudtul adja, 
hogy Szerbiában Valjevótól délke-
letre nagy túlerőben lévő ellenségre 
találtak csapataink s ezért kény-
telenek voltak az offenzívának föladá-
sával messzebbre visszavonnlni ama 
pozícióktól, melyeket hetek óta 
nagy veszteségek mellett hősiesen 
vivotl szívós harcokban elfoglaltak 

A magyar közönségnek hite és 
bizodalma is megingadhatatlan ka-
tonáink vitézsége és hősies bátor-
sága iránt. Sőt ép az ilyen inciden-
sek alkalmasak arra, hogy csapa-
taink nagy erejét kellő világításba 
helyezzek a polgári publikum előtt. 
Most íme láthatja a közvélemény, 
hogy nagy túlerővel kell küzdeniök 
csapatainknak Szerbiában is. S amint 
azt már többször kiemeltük, a szerb 
nerti csak szívós ellenfél, jó katona, 
haneríi a hazáját vad fanatizmussal 
és hatálmegvetéssel védi, ugy, hogy 
a déli harctéren ember-ember ellen 
élet halálharcot vív s a szó legszo-
rösabb értelmében ki kell irtanunk 
a szerb hadsereget. Az ilyen két-
ségbeesettül védekező ellenséggel 
szemben csak a magyar vitézség 
tudott eddig is tért nyerni s a ma-
gyar őserőben való bizakodásunk 
biztosítja a végső győzelmet is. 

A déli harctér már régóta téli 
harctér. Egyszerre kell küzdeni az 
ellenséggel és természettel. Ily vi-
szonyok közepette előrelátható volt, 
hogy lesznek epizódjai a háború-
nak, melyek pár napra s pár kilo-
méterre visszavetnek. Sót előre fi-

gyelmeztettük közönségünket, hogy 
az életükért, vagyonukért s hazá-
jukért halálmegvetéssel küzdő szer-
bek még több helyen erős ellenál-
lást fognak kifejteni. Ez természe-
tes is. Szivünk mélyéből sajnálunk 
minden egyes hőst, ki a kemény 
harcokban elesett. De kötelességünk 
minden egyes helyére két hőst ál-
lítani, hogy mi legyünk odalenn 
túlerőben. 

Ugyancsak mi hirdettük, hogy 
a gyors és hirtelen elónyomulásnál 
jobb a lassú, de biztos haladás, a 
lepésról-lépésre való hódítás. S most 
is arra készítjük elő a publikumot, 
hogy erős, hosszú harcra van ki 
látás mindenütt. Erre kell beren-
dezkednünk, emberanyaggal, muní-

cióval. élelemmel és türelemmel. 
Határidőre nem lehet győzelmeket 
liferálni. Jó hadvezér nem dolgozik 
terminusra. 

Aztán még egy körülményt kell 
tekintetbe venni: Szerbiában most 
már tulajdonképen nem csupán a 
szerbekkel harcolunk. Lassanként 
beszivárgott oda az entente-hatal-
mak erejéből is egy nem megve-
tendő mennyiség. Oroszok és fran-
ciák egyaránt szállították oda úgy.Uv 
kat, muníciót, élelmet és kis mér-
tékben katonákat is. Mindez nem 
veszélyezteti végső győzelmünket. 
De föl kellett említenünk, mert ez 
is növeli a déli harctéren küzdő 
katonáink dicsősségét. 

— 

Győzelmek Cialiciálmii» 
V e z é r k a r u n k j e l e n t é b e « 

Nyugat Galíciában hadseregeink offenzívája az ellenséget visszavo-
nulásra kényszeritette és az oroszok arcvonalát Dél Lengyelországban is 
megingatta. Áz ellenségei Nyugat Galíciában dél felől fáradhatatlanul üldöző1 

csapataink tegnap Jastó-Rajbodt vonalba jutottak. 
Üldözés küzben, valamint az utolsó csatában az eddigi jelentések 

szerint 31000 oroszt fogtunk el. 
Ma hirek érkeztek arról, hogy az ellenség Rajbrodt—Níepolomice -

Wolbrom — Noworadomsk—Piotrokow egész vonalán visszavonuló moz-
dulatokat tesz. 

Az Erdős Kárpátokban az ellenséges erőnek a Latorca völgyében 
való előnyomulása ellen megfelelő intézkedéseket tettünk. 

H Ő F E R vezérőrnagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

Itclffrádof f c l a i l l u k . 
i 

Budapest, dec. 15, éjjel 10 óra. Érkezeti 1 óra haszonöt perckor. 

Hivatalos. A déli hadszintérről a budapesti tudósítás jelenti: Jobb szár-, 

nyunk szükségessé vált visszavonása folytán előállított hadművelet\ 

helyzet tanácsossá tette, hogy Belgrádot egyenlőre feladjuk, a várost harc 

nélkül ürítettük ki A csapatok kiállóit fáradalmaktól és harcoktól szen-

vedtek ugyan, de legjobb szellemtől vannak eltelve. 
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A német vezérkar jelentése. 
Berlin, dec. 16. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugaton az ellenség 

ismételten előretörést kísérelt meg Nieuport ellen, melyet tenger felöl 
hajó tüzeléssel támogattak. A tüzelés teljesen hatástalan maradt. A 
támadást visszavertük. 450 franciát elfogtunk. Többi arcvonalon neveze-
tes dolog csak annyi történt, hogy Sennheinitól nyugatra az ellenség 
részéről tegnapelőtt óta szivósan tartott magaslatot rohammal bevettük. 
Kelet Poroszországi határról nincsen semmi újság. Észak Lengyelország-
ban támadó mozdulataink normális folyásnak. Az ellenségnek több erős 
támaszpontját elfoglaltuk, miközben mintegy 30.000 fogoly és géppuska 
került kezünkre. Dél Lengyelországban szövetséges seregekkel együtt 
harcocoló csapataink tért nyertek. (Min. sajtóosztály.) 

F e n y e s t ö r ö k g y i m v l n i o k . 
Konstantinápoly, dec. 16. Főhadiszállás hivatalosan jelenti: Kaukázusi 

arcvonalon december 13 án egy gyalogos zászlóalj által támogatott orosz 
lovas dandár mgglámadla főállásunk jobb szárnyának egy különítményét. 
Támadását visszavertük* A Nessudije nevü régi hajó horgonyzás közben 
léket kapott és elsülyedt. A Vau nevü vilajet határán csapataik Sarai 
mellett offenzívába átmentek és több ellenséges támaszpontot ostrommal 
bevettek. A Szerbeidzsamban operáló csapataink egyike Perzsiában Sele 
masz iránvában nyomul előre Seldos mellett Ukmiató déli pattján török 
és perzsa lovasság megtámadott egy kozák ezredet és teljesen megverle, 
Urnice irányában üldözte ellenséget és hatalmába kerítette a város előtt 
álló orosz lőszerrel megrakott hajót. Perzsa törzsek vállvetve harcolnak 
velünk. Konstantinápolyi lapok jelenlik, hogy Irhám perzsa kurd vezér, 
kit oroszok már régen meg akarlak nyerni, török csapatoknak Causz 
Bulába való bevonulása után tízezer emberével törökökhöz csatlakozott. 
(Miniszterelnökség sajtóoszt.) 

A i i c i i i H h a r f o k . 
Berlin, dec. 15, éjjel 10 óra. Nagy főhadiszállás jelenti: Franciák 

több ponton eredménytelenül támadtak Yperntől délre. Állasaink ellen 
intézett támadd.*uk összeomlott, miközben nagy veszteségeket szenvedtek. 
Zuippestől északnyugatra levő területről ellenünk intézett ellenséges 
előretörést épp ugy mint a Verdimtől északra Ornestól északkeletre el-
lenünk intézett ellenséges támadást ellenségnek súlyos vesztesegeket 
okozva vertük vissza. Aill\ Apremont környékén Saint Mihieltől délre 
franciák egyszer intéztek rohamot állásaink ellen, de támadásaik meg-
hiúsultak. fcpoly hevessé sikerűit Flyreg irányából Toultól északra ellen-
ségnek ellenünk intézett uj előretörése. Vogézekben harcok még folynak. 
Sennheimtől nyugatra fekvő Steinbach falu visszahőditása alkalmából i 
háromszáz franciát elfogtunk. Keletporoszországból nincs semmi újság. 
Soldautól Mlaván át Csechanew irányában előrenyomult német hadosz-
lop tulerös ellenséggel szemben állásait ismét elfoglalja. Oroszlengyel-
országban nem történt semmi jelentősebb dolog. Kedvezőtlen időjárás 
befolyásolja intézkedéseinket. 

A sebesült kórház üzenetei 
A szenteli Vörös Kereszt Kórház-

ban ápolt sebesült és beteg katonák lét-
száma 178. 

Vasárnap kellemes meglepetésben 
részesültek katonáink, ugyanis Csúcs 
Antalné és Király Lászlóné karácsonyi 
ajándékaimén 206 drb. csomagot küld-
tek betegeink számára. A csomag tar-
talma volt: egy zsebkendőbe kötve 2 
drb. pogácsa, 2 drb. barátfüle, 2 drb. 
alma, 6 dió és 2 drb. cigaretta. Ilyen 
csomagot kapott minden katona, akik 
nagy örömmel vették a figyelmes ked-
ves ajándékot. 

Az elmúlt napokban nagyobb ado-
mányban részesítették kórházunkat* Rác 
Lászlóné 2 zsák kukoricát, 1 pár pulykát, 
Eisler Lajosné 110 drb süteményt, Nagy 
Ferenc kereskedő 50 pár téli' kapcat, 
Erdőháti Nagy Jánosné 300 drb. kalácsot, 
Fésűs Nagy Imréné 56 drb. süteményt, 
Török Imréné (I)erckegyliázi oldal 124) 
100 drb Kalácsot küldött betegeink szá-
mára. 

Fogadják e nemessiivfl adakozók 
hazafias cselekedetükért ez uton is hálás 
köszöne tünke t . 

Felkérjük a nagyközönséget, hogy 
a katonák karácsonyára adakozni szí-
veskedjék. Kérünk a katonák karácsony-
tájára alkalmas adományokat, mint apró 
sütemények, cukoikák, gyümölcs, slb. 

Minthogy n karácsony szent ünne-
pétől már csak egy hét valaszt el ben-
nünket, felkérjük a közönséget, hogy 
azokat az adományokat, amelyek nem 
romlékonyak hanem cltartöatók, már 
most beszállítani szíveskedjék, mert a 
nagyobb mennyiség elrendcltelése, ami 
a betegeink ellátására kívántatik, továbbá 
annak megállapítása, hogy mire lesz 
még majd szükségünk, a közönség ado-
mányán tul, időt kíván, előre kell tehát 
tudnánk, íjogy mire számithalunk. Épen 
ezen okból felkérjük azokat, akik olyan 
dolgokat szándékoznak adakozni, ami 
csak karácsony szombatján szállítható be 
és friss állapotban használható, legalább 
három nappal előbb tájékozás végett 
bejelenteni szíveskedjenek. 

A katonák karácsonyára minden 
adományt, arra vonalkozó minden érte-
sítést a Vörös Keresz Kórház irodájába 
kérünk, ahol a kívánt értesítések és fel-
világosítások is megadatnak 

KARÁCSONY. 
Az idén karácsonykor a szeretét 

öröm ünnepén, sokak szivét fájda-
lom, lelkét szomorúság, bánat tölti 
el és az érzelmeket kifejező sóhajok 
ezrei szállanak messze ismeretlen 
véráztatta tájakra, hol a gyilkos 
fegyverek golyóinak siivitésében 
megérti azt valaki és a fagyos hi-
degben és meleg érzelmeket válta-
nak ki. 

Karácsony közeledik Annak a 
szeretetnek kézzel lógható jelei a 
csomagok is. Mennyi és mily érzés 
kíséri azokat és mily érzelmeket 
ébresztenek, azok azt csak azok tud-
ják igazán értékelni, akik küldik és 
és akik kapják. 

Nagyon sokan vannak akikről 
gondoskodnak, mert majdnem min-
denkinek van valakije a harcmezőn, 
de sokan vannak olyanok is, akik-
ről a hozzátartozóik nem gondos-
kodhatnak, egy részt mert maguk 
is szegények, másrészt mert azt sem 
tudják, hogy hol vannak. Még arról 
sem bírnak tudomással, ami meg-
nyugtatná aggódó lelküket, hogy 
hozzátartozóik habár sebesülten is, 
vagy betegen idegen helyen, bár 
kórházakban, de gondos ápolás alatt 
vannak. értve alatta azokat, akiknek 
szerény,de békés otthonát a muszka-
hordák dúlták fel és hazájukat e<s 
idő szerint elfoglalva tartják. 

Nem is jó erre gondolni, annál 
kevésbé látni az ily katonák köny-
nyeit. Ezeknek a könnyeit nekünk 
kell letörölni. Nyíljanak meg tehát 
az érző szivek, osszák meg velük 
szeretelüket még ha idegenek is 
azok hozzánk, hiszen ók is mind-
nyájunkért szenvedtek, a mi ha-
zánkért is ontották vérüket. 

A vármegyei kórház vezetősége, 
miként addig tette most a betegjei-
vel megünnepelni készül a karácsony 
ünnepét. Most azonban nem csak a 
szegénysorsu betegekről kiván gon-
doskodni, de a sebesült katonákról 
is, akikkel legalább ezen a napon 
felejteni akarja az átélt szenvedé-
süket és azt, hogy távon vannak a 
szerető családi otthontól. Ez pedig 
csak akkor teljesíthető, ha a jószívű 
közönség pénzbeli adománnyal já-
rul, amelyen meleg ruhákut, hasz-
nos tárgyakat is kapnanak. 

Jusson eszünkbe az ő áldoza-
tuk. ami melleit a miénk leíiven az, 
bár mekkora is csak elenyésző cse-
kélység. 

Az adományokat kérjük lehe-
tőleg 20-ig a kórház gondnoki hi-
vatalába küldeni. 

HÍREK 
Srentes, 1914 december hó 16. 

— Tanyai i s t m l t isztetet . Folyó hó 20-án, 
vasárnap d. e. 0 órakor a kajáni, dél-
után 2 órakor az ecseri állami iskolánál 
isteni tiszteletet tart Pap Lajos refor-
mátus lelkész. 

— Kozipaz^atási b izottsági ütés. Csongrád 
vármegye közigazgatási bizottsága héttőn 
délelőtt tartotta dr. C i c a t r i c i s Löjos 
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főispán elnökletével e liavi rendet ülé-
sét. Ezen az ülésen mutatkozott be elő-
ször Tőrös Sándor, az uj pénzügyigaz-
gatót s ugyanekkor mutatták be Kedacic 
Károly volt pénzügyigazgato búcsúzó le-
velét is. Az ülésen nagyobb vitát provo-
kált a főorvos jelentése, mely a szentesi 
vörheny járványról számolt be. A bizott-
ság utasitotla a főorvost, hogy a járvány 
továbbterjedésének megakadályozására 
minden szükséges intézkedést tegyen meg 
jelentését pedig tudomásul velte. Az ülé-
sen ezenkívül több folyó ügyet tárgyaltak. 

— Isteni t isztelet tartatik a helybeli 
görög templomba folyó évi december hő 
19-én, szombaton d. e. 10 órakor, ugyan-
akkor úrvacsora is felvehető. 

— Katonai kórház Szentesen. Szentesen a 
katonai hatóságok egyenlőre mintegy 1000 
beteg részére katonai kórházat állítanak 
fel. A kórház a főgymnasiumban, a kath. 
központi iskolában, a ref. elemi iskolá-
ban, a kaszinóban, a ref. és kalh. körök-
ben, a városháza közgyűlési termében 
esetleg a színházteremben lesz egyelőre 
elhelyezve, továbbá az izr. iskolában 
tiszti kórházat rendeznek be. A kórházak 
teljes katonai vezetés alatt lesznek és a 
sebesült és beteg katonák ellátásáról 
maga a katonai kincstár fog gondos-
kodni. A betegek és sebesültek érkezé-
séről ezidőszerint nincs még intézkedés 
s jelenleg csupán a kórházak berende-
zése folyik. A katonai vezetőség élén egy 
ezredesi rangban levő főtörzsorvos áll. 
Az adminisztrációt a város több pontján 
felállított katonai irodában fogják ellátni. 
A katonák élelmezése előreláthatólag a 
piaci árakon is éreztelni fogják hatásu-
kat és nem lenne célszerűtlen erre való 
tekintettel az élelmiszerek maximális 
árának megállapítása. 

— A királyné ékszere. Egy királyné éle-

téből meritett fantázia, mely egy etaján-

dénozott ékszer visszaszerzéséért folyik 

a nagy halálküzdelem léghajón, repülő-

gépen, express vonaton stb. — Ma csü-

törtökön láthatjuk a Szentesi Tudomá-

nyos Mozgószinházban délután 5 és este 

8 órakor zóna helyárak mellett. — Ezen-

kívül még bemutatásra kerülnek : »A fe-

kete kéz« vígjáték 2 l'elv. — »A szolid 

Gyula« vígjáték, a dán színészek által 

előadva. — A rabló madarak, term. felv. 

— Ezen remek előadásra felhívjuk a 

közönség figyelmét. 

— Házikezelésben levő katonák vizsgálata, * 
Szentes város területén tartózkó hazike-
zelésben lévő sebesült és beteg katonák 
orvosi vizsgálata ma, azaz csütörtökön 
délután fél 2 órakor fog a városháza 
katonaügyosztályánál megtartani. A vizs-
gálatot a szegcdi honvédkerületi parancs-
nokság fogja megejteni. Ezúton hivja fel 
a katonaügyvezetőség a háziápolásba 
adott katonákat, hogy a fentjelzett idő-
ben múlhatatlanul jelentkezzenek. 

— 3 0 0 márk i egy szivarért. Berlinből távi-
rátozzak: Németalföldi lapok jelentik 
Longonból, hogy azt a szivart, amellyel 
Vilmos császár egykor Lonsdale lordot 
kinálta meg, a Vöröskereszt javára árve-
résen eladták. A szivart kerek .00 már-
káért egy nagy mészáros-cég vette meg. 

— Élösködés az itthonmaradottakon. Szomorú 
jelenség, de való, hogy mindig akadnak 
emberek, akik a mások szerencsétlensé-
géből hasznot akarnak maguknak húzni. 
Szentesen is előfordult már olyan eset, 
hogy a bevonultak itthonmaradt család-
tadtagjai Vörös Kereszt levelezőlapot 2 
koronaért állíttattak ki, tábori levelező-
lapot pedig 1 koronáért címeztettek meg. 
Az itthonmaradtak ily lelketlen kihasz-
nálását nem tudjuk eléggé elitélni és azt 
hisszük, hogy a hatóságoknak köteles-
sége lenne, a közönséget ilyen felesleges 
megterheltetéstől megóvni, nki pedig 
ilyesmire vetemedik, megfelelő uton ki-
józanítani. 

3 oydal. 

— »Urán ia* . Az Uránia Társaság va-
sárnap délután tartja harmadik ismeret-
terjesztő felolvasását a színházteremben, 
bemutatván Egyptomot gyönyörű színes 
képekben és mozgóképekben. Ezen elő-
adás tiszta jövedelme szintén a sebesült 
katonák karácsonyára fordiltatik. 

— Értesíttetnek a reformálus egyház 
tagjai, miszerint az egyház pénztári hi-
vatala 1914 év december hó 15-től a 
Gerőcz Lajos-féle parokliia épületébe té-
tetetett át. A gondnoki hivatal. 

Adományok 
a sebesült kó rház részére. 

(Fojtatás.) 

Balogh Jánosné 1 ágy fölszereléssel, 
1 szalmazsák, 1 párna 2 párnahuzat, 1 
kispárna, 2 kispárnahuzat, 2 ágylepedő, 
3 ing, 3 lábravaló, 6 zsebkendő, i tö-
rülköző, 1 nyántakaró, (ajándék) Práz 
novszki Erzsébet 1 szalmazsák, 1 párna, 
2 párnahuzat, 1 kispárna, 2 ágylepedő, (> 
zsebkendő, 4 törülköző, (ajándék) Gyu-
ríca Ltván 5 ing, 3 lábravaló, Burkus 
Imre 1 fürdőkád, Szigeti István 5 ing, 6 
labravaló, Mészáros Miháiyné 1 doboz 
kockacukor, Pusztai Istvánné 6 zseb-
kendő, Horváth Ferencné 3 üveg befőtt, 
Vigh Mihály 5 ing, 2 lábravaló, 2 nyári 
takaró, Molnár Andrásné befőtt, meggy, 
szilva, 5 I. bab, 5 tojás, 5 kg. krumpli, 
Ilotfmann Jakahné 3 párnahuzat, 2 ing, 
5 lábravaló, 11 zsebkendő, 2 törülköző, 
Erdőháti Nagy Ferencné 1 drb. szap-
pan, 2 1. zsír, ifj. Kálmán Ferencné 3 
ing, 3 lábravaló, Kürti Imréné 1 paplan, 
2 paplanhuzat, 4 ing, 4 lábravaló, Ka-
nász Nagy Imréné 2 kosár alma, 2 kg. 
tarhonya, 1 és fél kg. szalonna, Piti Mi-
hály és neje 10 kg. szalonna, 8 kg. bab, 
50 tojás, Farkas Gézáné 2 ing, 2 lábra-
va'ó, 2 zsebkendő, 2 törülköző. Busa 
János, 5 üveg befőtt, 15 alma, Csúcs 
János 3 ing, 3 lábravaló, Albertényi An-
talné 0 kispárna, 12 kispárnahuzat, Érsek 
Imre 2 hónajmankó, özv. Széli Imréné 
3 ing, fél kg. szappan, dr. Matélly Pálné 
1 párna, 2 párnahaj, 6 pár harisnya, 8 
szebkendő, 3 ágylepedő, 3 törülköző, 3 
lábravaló, 1 takaró, 2 ing, Kürti Imréné 
6 üveg befőtt, 10 kg. tarhonya, 1 kg. 
leves-téjzta, Szépe Lajosné 5 és fél kg. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ulelcs 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjfchér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, Köményes 
rtpró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. H^gteKrint 
hetö és kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

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

RÉSZVTÁRS. 

liszt, 15 tojás, Sehesí Fnencné 1 ! zseb-
kendő, 2 ing, 2 bőr sapka, 1 szőr gal-
lér, 1 téli kabát, Sinionovits 2 drb. szap-
pan, Gaál Józsefné 1 párnahuzat, 1 ágy-
lepedő, 3 törülköző, 1 lábravaló, 5 ko-
rona pénz, 5 kg. zsír, 1 i szappan, özv. 
Ónodi Gézáné 12 pár harisnyr, 5 lábra-
való, 5 ing, 12 kapric, 2» kaprichuzat, 
4 kabát, 3 nadrág, 2 mellény, Ágoston 
Miklósné 5 kg. liszt, 1 kg. szalonna, ílj. 
Ágoston Miklósné 1 kg. szalonna, Szij-
jártó Sz Béniné, 1 üvegbefőtt, 2 kg. tar-
tarhonya, 9 kg liszt, 30 tojás, Kozák 
Antal 3 kg. tarhonya, 1 kg szalonna, 
Papp Lászlóné 6 lábravaló, 1 ing, Vein-
berger Gyuláné 5 lábravaló, l takaró, 
Montalion Sándor 2 kilógram szalon-
na, Lévai A utal né hat pár harisnya' 
özv. Simon Edéné 2 párna, 4 párnahuzat, 
£ ágylepedő, Viener Miklósné 4 üveg 
befőtt, özv. Papp Lászlóné 8 és fél kg. 
f zappan, Czakó Gyuláné 1 párna, 2 pár-
nahuzat, > ¡ng Czakó Imréné 1 kapric, 2 
kaprichuzat, (ajándék) Debreczenyi Im-
réné 8 kg' kenyér 2 garaboly szilvá, 
Barta SAndor 10 zsebkendő4 3 törül-
köző, 4 pár papucs, 7 künyv, 
Sütő Józsefné 1 szapan, V4.»rga Béni-
aminné üveg befőtt, 12 álma, Csatári 
Sándor 2 nadrág, 2 mellény, 2 nyak-
védő Szabó Lajosné !2 alma, Kis Ar-
pádné (» kg szőlő, 8 kg. szilva, Buzs M. 
Ferenczné 5 üveg befőtt, 40 tojás, Mé-
száros Esztike 4 kg. alma, Szabó Im-
réné 15 alma, (.seri Sándorné 1 és fél 
kg. cukor, 50 dk. kávé, 2 és fél I. tej, 
100 cigaretta, dr Szeder Ferenc János 4 
pár harsnya, 4 ing, 5 kabát, 2 nadrág, 

2 mellény, Bárkai János 2(5 kg. szilva, 
Széli Juliánnal' 0 zsebkendő, László János 
3 könyv olvasni Sárdi Mihály zsebkendő 
Kiss Bozina, 2 pár papucs Dögei Sándor 
50 tojás, 1 pár csirke, 1 kisgaraboj 
szőlő, Gajda János 2 kapric 2 kapric-
huzat, (ajándék) Eisler Sománé 3 gara-
50 cigarectta, 120 fánk, Sütő Antalné 
1 kosár szilva, és alma, Tóth Gyula í> 
üveg bor, 2 kg. szalonna, Dobos And-
rásné 5 kg. alma, Dögei Sándorné l 
párna, 1 párnahuzat, 1 takaró, 1 kapric-
kuzat, Tóth Gyula és neje 60 személyre 
csiráké paprikás, és sült csirkn, kenyér, 
12 1, bor, 60 cigarellósz, Szépe Antalné 
1 párna 2 párnahuzat, 2 lepedő, 2 kap-
richuzat, 2 kapric, (ajándék), Kiss Ár-
nádné 1 szalmazsák, l párna, 2 párna-
huzat, 1 takaró, 2 lepedő, 1 kapric, 2 
kaprichuzat, Buzs M, Ferenc 1 szalma-
zsák, 1 párna, 1 takaró, Práznovszki 
Erzsébet 1 szalmazsák, l párna, 1 pár-
nahuzat, Balogh Jánons 1 ágy, 1 szal-
mazsák, 1 párna, 1 párahuzal, 1 kapric 
1 kaprichuzat, Onody Károly 1 párna-
házat, Vercscri Lajosné 1 parna, l pár-
nahuzat Hilipi Gál Sándorné 1 párna, 1 
párnahuzat, 3 kapric, 3 kaprichuzat, 
lványos Miklósné 1 párna, 1 párnahuzat, 
3 kapric 3 kaprichuzat, Széli Gyula 2 ágy, 
dr.Csató Zsigmondné 1 ágy, Haraszti Fe-
rencné 2 ágy 2 szalmazsák, 6 párna, 12 
párnnhuzat, 2 takaró, 4 takaróhuzat, 0 
lepedő. 0 törülköző, 2 kisasztal, Mis-
kolci Imréné 1 ágy, t szalmazsák, 1 
párna, 2 párnahuzat, 2 lepedő, 1 lábra-
való, Báró Maaburg Sándor 2 ágy, Deb-
reczcni János 1 agy, t szalmazsák, 1 
párna, 2 párnahuzat, 2 lepedő, 4 zseb-
kendő, Kiss Zsigmondné 2 kapric, 2 
kaprichuzat, 

Kiadja: 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

11106 -1911. szám. 

Nyilvános eiszámoiás. 
A harctéren küzdő katonáink ka-

rácsonyi ajándékára a polgármesteri hi-
vatal állal kibocsájtolt gyüjlöiveken a 
következők voltak szívesek adományozni: 

A Szentesi Jótékony Nőegylet 20 K, 
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Farkas Vilma és Emiké kisasszo-
nyok gyüjtőivén: Vass Antalné 2 kor. 
Soós Bálintné 4 kor. Kristó N. Juliska 
1 kor. Kristó N. Klárika 1 kor. Benes 
Gyuláné 5 kor. VVeisz Jakabné 1 kor. 
özv. SzathmáriJEdéné 2Jkor. özv. Farkas 
Antalné 5 kor. Ugrai 1 kor. id. Vecseri 
János 1 kor. Balog Sz. István 1 kor. 
Lévai Antalné 1 kor. özv. Podhrackyné 
5 kor. Jurenák Gyula 4 kor. Csúcs Ká-
rolyné 2 kor. Felsenburg Manóné 2 kor. 
P. Balogh Mihályné 1 kor. Vecseri Já-
nosné 2 kor. Dósa Elek 2 kor. Csató 
Zsigmondné 5 kor. Berezeli Dánielné 2 
kor. Dezső Pálné 3 kor. Soós Lajosné 2 
kor. Kurcz Márton 2 kor. Rácz Lászlóné 
10 kor., Cs. Balogh Ferenc 1 kor. dr. 
Szeder Ferenc Jánosné 20 kor. Stam-
merné 1 kor. Nagy Bálint 1 kor. Sághy 
Pál 2 kor. Soós Lajosné 2 kor. Mikecz 
Ferenc 2 kor. Krausz Arthur 1 kor. Pa-
taki János 20 fill. Szőke Istvánné 3 kor. 
Káló (syuláné 3 Weinberger Gyuláné 1 
korona, összesen 101 korona 20 fillér. 

Ibolya Teruska kisasszony gyűjtő-
ivén : Ibolya Antal 1 kor. Ibolya Jánosné 
1 kor. N. N. 10 fill., özv. Tóth Istvánné 
1 kor. Balogh Sámuelné 1 kor. Varga 
Imréné 60 fill. Foray Rókusné 40 fill. 
Gondi Györgyné 10 fill. Baranyiné 2 
kor. Rideg Pálné 10 fill. Csányi Vilmos 
50 fill. Gyarmati Sándorné 50 fill. PrunkI 
János 50 fill. Szemenyei Antalné 2 kor. 
Széphegyi Károly 2 kor. Pázmány né 1 
kor. Déló N. Kálmánné 1 kor. Buzi Jó-
zsef 2 kor. Ibolya Károlyné 3 kor., özv. 
Cs. Lakos Istvánné 2 kor özv. Félegy-
házi T. Istvánné 1 kor. Juhász Ferenc 
2 kor. ifj. Jordán Zsigmond 2 kor. Soós 
Jánosné 1 kor. Molnár István 1 kor. Má-
csay András 1 kor. Berger Soma 1 kor. 
Klein ignác 1 kor. Ehrenfeld Mór 1 kor. 
Móhr Sámuel 1 kor. dr. Kövér Imréné 
2 kor. Untermüllerné 1 kor. Pásztor Ju-
liska 20 fill Csöregné 1 kor. Borsos An-
tal 80 fill. Gunszt Lipót 1 kor. N. N. 30 
fill, Berezeli Károly 1 kor. N. N. 60 fill. 
Koroknayné 1 kor. Füstiné 40 fill. Mol-
nár né 30 fill. N. N. 3'f fill. Gyurica Mar-

Sith 1 kor. Kovács Sándor 20 till. Kiss 
yörgy 20 fill. Szarka István 30 fill. 

Szabó László 20 fill. Pintér Imréné 60 
fill. Czakó Ferenc 50 fill. Aradi Lajosné 
1 kor. Kölber Ferencné 2 kor. Crbán 
Ferenc 1 kor. Nádor Lajosné 50 fill. 
Bodnár Janka 30 fillér, özv. Bárányi 
Imréné 40 fill. Szegedi Józsefné 50 fill. 
Berényi Gergely 20 fill. Molnár Sándor 
10 fill. Dobai Juczi 20 fill. Répa Imréné 
30 fill. Csala Lidia 1 kor. Biró György 
20 fill. Gyarmati János 1 kor. özv. Vass 
Sándorné 2 kor. Mitlasóckyné 20 fill, 
özv. Sípos Lukácsné 1 kor. Molnár Te-
rike 2 kor. Gróf Irén 1 kor. Spár Já-
nosné 20 fill. Orsós Imréné 1 kor Be-
rezvai Pál Ferencné 40 till. N. N. 16 fill. 
Bartucz Gizi 2 kor. Engelmann Malvin 

2 kor. N. N. 20 fill. Fazekas Bálintné 1 
kor., H. Szabó Imréné 1 kor. Traj 
Lászlóné 60 fill. özv. Szabó Jánosné 40 
fill., Misztrik Károlyné 1 kor. Barlus 
Istvánné 1 kor. Kovács Imre 40 fill. 
Molnár Sándorné l'O fill. Balogh Mária 
20 fill. Gágyor Ignácné ,0 fill. N. N. 6 
fill. Szamosközi Imre 20 fill. Takács Fe-
renc 60 fill. özv. Túrák Jánosné 20 fill. 
Becsák János 20 till. Bujdosó Jánosné 
30 fill Marozsánné 20 fill. Dóczí Béniá-
min 10 fill. Sípos Annuska 30 fill. N. N 
4 fill. Józsa Károlyné 60 fill. Lakatos 
Mihály 10 fill. Aradi Flórián 50 till. 
László Mihályné 1 kor Komár Mihályné 
50 fill. Balogh Ferencné 40 till. Morcczky 
Zsigmond 1 kor. Hajlamász Jánosné 2 
kor. Molnár Sándor 1 kor., összesen 83 
korona 10 fillér. 

Pass Lenke kisasszony gyűjtőidén: 
Kiss Béla dr. 2 kor. Pass Ferenc 2 kor. 
Sipos Lajos 2 kor. Szánthó János 1 kor 
Praznovszky Zsigmond 1 kor. Konc 
Imre 50 till. Sarkadi Mihály végrehajtó 
1 kor. Farkas Mihály 2 kor. Szabó Fe-
renc 1 kor. Érsek Zsigmond 1 kor Blá-
»sik Tamás 1 kor. Rácz Esztike 1 kor 

Gyulavári Géza 2 kor. Török Imre 1 kor. 
N. N. 1 kor. Pass László 1 kor. Pass Ju-
liska 60 üli. Bugyi Antal főjegyző 2 kor. 
dr. MátétTy Ferenc 5 kor. dr. Purjesz 
János 2 kor. dr. Purjesz Imre 2 kor. 
Gyarmati Juli 1 kor. Kardos Annin 2 
kor. Sima László 2 kor. dr. Nagy Sán-
doi 2 kor. Gálfi Sándor 1 kor. Sz. Nagy 
Kálmán 1 kor. dr. László Vilmos 2 kor. 
Zilahy Kálmán 2 kor. Papp László 2 
kor. Kalpagos Szabó Imre 2 kor. Csa 
tári Sándor 1 kor. Misztrik Károly 2 
kor. dr. Seres Samu 3 kor., összesen 55 
kor 10 fillér. 

Reis Irma kisasszony gyfijtőivén: 
Pláger 1 kor. N. N. 1 kor. Reis Irma 2 
kor. dr. Révész 2 kor. Reis József 3 kor. 
N. N. 3 kor. N. N. 50 tili. N. N. 50 fiII. 
Simkó Ignác 2 kor. Lehrer Alfréd 2 kor. 
dr. Reis Samu 3 kor. dr. Révész Istvánné 
2 kor. dr. Fenyvesi Jenő 1 kor. Gunszt 
Sándorné 2 kor. Lőwy Etelka 1 kor. 
Hoffmann Gyula 1 kor. Hofímann Sán-
dorné 2 kor. Mócz 1 kor. Ausländer 
Sándorné 1 kor. Lampel Béla 3 kor. 
N. N. 1 kor. Szrenkányi Károly 1 kor. 
Kulcsár Ferencné 2 kor, Kiss Lajosné 1 
kor. Jelenfi Antal 1 kor. Lővy Lipót 2 
kor. Balázs 1 kor. N. N. 1 kor. N. N. 2 
kor. Székely 2 kor. Hofímann l kor. 
Hahnné 1 kor. Gombos Ferencné 1 kor. 
N. N. 1 kor. Hennig I. és Fia 1 korona 
összesen : 53 korona 20 fillér. 

Beszédes Panna kisasszony gyűjtő-
ivén : Beszédes Vilma 1 kor., Beszédes 
Mariska 50 fill, Kórősi Rózsi 42 fill., 
Kormos Sándor 60 fill. özv. Kolpakszi 
Mihályné 2 kor., Gyarmati Sándorné 50 
fill., PrunkI János 50 fill., övz. Schmid 
Győzőné 1 kor., Beszédesné 1 kor., Déló 
N. Erzsike 50 fill., Csernusné 1 kor., 
SzahójBéláné 1 kor., Biró Gábor 20 fill., 
Nagy Albertné t kór,, Pataki János 1 kor,, 
Mucsi Mihály 20 fill. Hajdú János 30 fill., 
Szilágyi 40 fill., G.-né 40 fill., Mecs B. 
Lidia 1 kor., özv. Pataki Szilvesztemé 
50 fill., Dunás V. Ferencné 80 fill., Soós 
János 1 kor., Beéch Mártonné I kor., 
Lahádi János 50 fill., Beszédes Márgít 
20 fill., Beszédes István ifj. 1 kor., Papp 
Erzsi 50 fill., Békesiné 1 kor., Béládi Jó-
zsefné 1 Ledniszki János l kor., Szabó 
Aranka 2 korona., Pásztorné 40 illíré., 
Nagy J. 20 fill. Pilcz Ödönné 30 fill., 
Kun Ferenc 20 fill., Dósai M. Gábor 1 
kor., Nagy Katalin 20 fill., Szikszai János 
30 fill., Lakos Imre 40 fill., Balsi Imre 
20 fill., Gombos Ferencné 14 fill., Sándor 
Jánosné 1 kor.. Molnár Bálintné 30 fill., 
Matélíy Mariska 1 kor., Temesváry 
Antal 1 kor., dr. Kiss Béla 2 kor., Czakó 
József 20 fill. Mészáros Ferenc 20 fill., 
Biró József 2 kor., Kandász Ferencné 
20 fill. Dudás Istvánné 60 fill., Dunás Mi-
hályné 8 fill. Balogh Márton 20 fill., Tö-
rök László 50 fill. Molnár István 20 fill., 
Balogh Istvánné 20 fill., Papp Antal 40 
tili., özv. Virágos Sándorné 40 fill., Ku-
ezora Imréné 40 fill, Faragó Mihály 20 
fill., Böde Sándorné 1 kor., Csák Bálintné 
1 kor., Mikec Sándorné 1 kor., özv. Csák 
Sándorné 1 kor., Aradi Rozika 30 fill., 
Bartuc János 40 fillér, összesen 48 
korona 57 fillér. 

Fábián Irénke kisasszony gyüjtő-
ivén : Burián Lajosné 2 kor., dr. Szalh-
máry Mihályné 2 kor., özv. Kiss Zsig-
mondné 2 kor., Bolyó Margit 2 kor., 
Csntó Zsigmondné 5 kor. özv. Soós Pálné 
2 kor., Bokody Jánosné 1 kor., 20 fill., 
Nagy Sándorné 1 kor., Kiss Árpádné 2 
kor., Aulái Aranka 1 kor., Gaál Edithke 
2 kor., Kis Margit 1 kor., Szilágyi Ká-
roly 1 kor, Csúcs Antalné 1 kor., Slam-
mer Béla 1 kor., Csúcs János 1 kor., Papp 
Lászlóné 2 kor., Cs. Lnkos Istvánné 1 
k#r„ Kálmán Gergclyné 1 kor., Fábián 
Tóth Irén 1 korona, ö*szesen 34 ko-
rona 60 fillér. 

Lasitsz Mariska kisasszony gyűjtő 
ivén: Nagy Imre 5 kor., Répászky 4 
kor., Dobrai Sándor 2 kor., Jakó Mária 
3 kor., Nagy Ferenc 1 kor., N. N. 3 kor., 
Lasitz Marcsa 2 kor., összeien: 22 kor. 

Piti Boritfka kisasszony gyüjtőivén : 
Rúzs M. Máté 2 kor., H Szabó Lajos 2 
kor., Sebesi Józsefné 3 kor., Károlyi Jó-
zsef 2 kor., özv. Kutas Jánosné 5 kor., 
Piti Péterné 2 korona, Összesen 21 ko-
rona 80 fillér. 

Csúcs Emiké kisasszotiy gyüjtŐivén : 
özv. Polákné 5 kor , Polák Antal 5 kor., 
dr. őze Gyuláné 3 kor., dr. Cukkéltnfenn 
2 kor., Kiss Maegit 1 kor., Bartha Antal 
t kor., Soós Mihályné 80 fill., Csúcs Sán-
dor 20 fill., Balogh Lajosné 1 kor., Bor-
bás Sándor 2 korona, összesen 21 kor. 

Szeder Margit és Kátai Etelka kis-
asszonyok gyüjtőivén : Balogh Jánosné 
2 kor., Biró Gáborné I kor., Felsen-
burgné 1 kor., özv. Papp Lászlóné 1 
kor., özv. Kiss Sámuelné 1 kor., Dósai 
M. Imre 20 fill., Szegedi János 30 fill, 
Kátai P. Mihály 1 korona 20 fillér, Hanka 
Imre 60 fill., Horvárth 60 fill,, Kaltoa-
gosné 1 kor, özv. Tóth Istvánné 80 fill, 
Depszer Károlyné 50 fill., Szeder Fe-
rencné 50 fill, Csemus L. Lajos 1 kor, 
összesen 14 korona. 

Szvaton Margit kisasszony gyüjtő-
ivén : Czakó József I kor, Bálint János 
1 kor. Rúzs M. Lajos 1 kor, Szvaton 
József 2 kor. Piti Mária 2 kor, Bubor 
József 10 fill., Takács J. 24 fill. Kádár 
József 1 kor. Kanász N. János 10 fill, 
Sebők Gábor 10 fill , Szabó János 10 fill. 
Erdei János 10 fill, Csányi József 22 fill, 
Szvaton Margit 1 kor. 08 fill, összesen 
10 körona 20 fillér. 

Kutas Mariska kisasszony gyűjtő 
ivén: Balogh István 2 kor. Molnár Sán-
dor 2 kor. Kutas János 4 korona, ósz-
szesen 8 korona. 

Mátéfíy Mimiké kisasszony gyüjtő-
ivén : dr. Kőhegyi 2 kor. Csúcs Lajos 2 
kor, N. N. 30 fillér, összesen 4 korona 
30 fillér. 

Strasser Erzsike kisasszony gyüjtŐ-
ivén : Strasser Böske 1 kor, Vadáw 
Miklós 1 kor, Kolodinszki József 1 ko-
rona, összesen 3 korona. 

Sebesi Emiké kisasszony gyüjtő-
ivén Sebesi Ferenc 2 korona, össze-
sen 2 korona. 

A hazafias cél érdekében adomá-
nyozóknak valamint az adományok gyűj-
tésével közreműködő kisasszonyoknak 
a városi tanács nevében hálás köszö-
netemet nyilvánitom. 

Szentes, 1914 évi december hó 10. 

Dr. Máté ffy Ferencz 
polgármester. 

Uisflörf lős-utca 6. sz. ház 
igen olcsón eladó, vagy esetleg kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

Szentes város polgármesterétől. 

93 <2 -1914. szám. 

Nyilvános elszámolás. 
A hadbavonult katonák hozzátar-

tozóinak segélyezésére az országos bi-
zottság által küldött gyüjtŐiveken a kö-
vetkezők voltak szívesek adományozni. 

Biró József 30 korona, Dallos Szi-
lágyi Imre 30 korona, Beéch Márton, 
Halász István, id. Rúzs Molnár Ferenc 
(Rákóczi F. u.) 20 - 20 korona, Kálmán 
Gergely, Soós Bálint, Piti Péter, Kálmán 
Istvánné 10 — 10 korona, Nemes Sándor, 
Vajda István 5 - 5 korona, Piti Imre, 
Papp István gazdálkodó, özv. Műrvai 
Jánosné, Bazsó Ferencné 2—2 koróna, 
Győri Ferencné, Halász Istvánné 1—l 
korona, Czakó Imréné és Vassné 20 - 20 
fillér, összesen : 180 korona 40 fillér. 

Az adományozóknak e nemes cél 
érdekekében tett szives adományaikért 
a városi tanács nevében hálás köszöne-
tet nyilvánítok. 

Szentes, 1914. évi december hó 10. 

Dr. Máté ffy herenc 
polgármester. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 




