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KARÁCSONYKOR... 
A franciák kudarca. 

Potiorek nyugalomban. 
Ünnep van: a béke és a szeretet 

nagy ünnepe. 

A keresztyén világ ül ünnepet: 

Jézus születése napján. 

És az ágyuk dörögnek, íegy-

verek ropognak a véres harcme-

zőkön. 

Sebesültek szenvednek nehéz 

fájdajmat, a haldoklók hörögnek . , . 

a béke, a szeretet ünnepén. 

A kép borzasztó... A keresz-

tyén ünnepén a keresztyén népek 

milliói állanak egjmással szemben 

állig fegyverkezve. Mintha a pokol 

minden ördöge felszabadult volna... 

Azért mi mégis a békét, azért 

mi mégis a szeretetet hirdetjük. 

Háborúban állunk a félvilággal. 

A háborút megvívjuk. Nem mi ke-

restük. Galádul ránk kényszeritették 

azok, akik töl akartak falni, meg 

akartak semmisiteni bennünket, akik 

le akartak törölni minket a világ 

térképéről. 

Ötödik hónapja, hogy az első 

ágyú megdördült s azóta változó 

szerencsével folyik szakadatlan a 

véres küzdelem. Minden hitünk, min-

den reményünk ép. Nem volt a 

nagy háborúnak egyetlen eseménye, 

amely megingathatta volna a mi 

szent reménünyket, nagyszerű el-

szánásunkat és erős akaratunkat. 

Nagy messze időknek nagy em-

lékei intenek felénk . . . 

Az ezredéves Magyarország lé-

téért, jövendőjéért harcol, a kulturát, 

a szabadságot védi nyugat és kelet 

kapuján kelet minden zsarnokságá-

nak megtestesítői ellen. Megismét-

lődik a történelem s valamiként 

századokon keresztül a magyar nem-

zet volt az a sziklafal, amelyen 

megtörtek kelet minden hordáinak 

áradatai, azonképen ebben a világ-

háborúban is mi vagyunk a szikla-

fal, amelynek ellentálló erejét nem 

képes a muszka hatalom megdönteni. 
A béke, a szeretet ünnepe vau... 

s mi bámulattal, szeretettel tekin-
tünk hós fiaink telé, akik a véres 
h a r c i e r e k e A I t ú s d c n e k ¿ i n t ü n k . T á n 

megrezdül egy könny a szemünkbe, 

hiszen nincsen közöttünk egy sem, 

akinek ne volna szerette ott a véres 

küzdelmek szinterén . . . de letö-

röljük a könnycseppet, égő lelkesedés 

lobogó lángja gyul a sziveinkben... 

Gálád ellenségeink megfertőz-

tették a béke és a szeretet ünne-

pét. Elvették tőlünk azt, amit szent-

nek hittünk és szentnek hiszünk; 

de nem vehették el magát a nagy 

reménységet, amelyet dicső katoná-

ink hós fegyverei növeltek meg, de 

nem vehették el tőlünk a kitartást, 

az erőt, amely félelmes hatalommal 

ifjúhódott meg bennünk, s a leg-

nagyobb párt'usákban olyan egysé. 

gessé varázsolta ezt a nemzetet, 

aminő egységes nem volt soha egy 

ezredéven át. 

A béke, a szeretet ünnepe van 

s mi a háborúról, a vérés küzdelr 

mekről i runk. . , de ezt a háborút, 

azokat a véres küzdelmeket mi a 

békéért, a szeretetért, az igazságért 
r i r juk . lülu 

Az északig rém, a moszkovíta 

koloszus már megingott. A német, 

a magyar, az osztrák, a törők fegy-

verek ereje, ellenállhatatlansága, 

kitartása és hősiessége ledönti azt 

a véres bálványt, amelyet eddig 

csak félni tanultunk.,. 

Elvérzik a vész a harc viha-

rában . . , A sötétségbe, amelyet a 

világháború támasztott, már bele-

dereng a hajnal pírja: győzolmesen 

haladunk előre . . . 

Lesz még egyszer ünnep a vi-

lágon, lesz még béke, szeretet ünnepel 

Potiorek felmentése. 
Budapest, dec. 24, feladatott éjjel 2 órakor. A Budapesti Közlöny 

mai száma a következő legfelső kéziratot közli 
Kedves Lovag Bilinsky I Potiorek Oszkár táborszernagy -egészségi 

okokból előterjesztett kérelmére nyugállományba átvétetik. Kelt Wiert-
ben, 1914. december 22. Ferencz József s. k. Bilinszky s. k. 

Kedves Lovag Bilinszky I Kinevezem nemes Sarkotic István altábor-
nagyot vezénylő tábornokká Bosznia Hercegovinában tartományfőnök 
teendőivel. Kelt Wienben, 1914. december 22. Ferencz József s. k, Bi-
linszkv s. k. 

Hivatalosan jelenti a miniszterelnökség sajtóosztálya: Haderőnknek 
a szerbiai győzelmek előnyomulása után történt visszavonulása nyomán 
különböző részben teljesen alaptalan híresztelés keletkezett. Ez okból 
azoknak a felderítéseknek alapján, amelyeket legfelsőbb rendeletre egy 

| magas katonai bizalmi személyiség a helyszínen haladéktalanul végzetj, 
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a következők szolgáljanak fel világosi lássul. A kivívott sikerek után a 
balkáni haderők főparancsnoksága minden hadviselés ideális célját, az 
ellenség tdjes leverését tűzte ki feladatául. Emiitett azonban nem szá-
molt eléggé a leküzdendő nehézségekkel, az időjárás mostohaságn foly-
tán csekSy számú és zordon területen átvezető uton a szállítási vona-
lak olyan állapotba jutottak, hogy a szükséges élelmiszer és lőszerkész-
letek odaszállitása lehetetlenné vált. Mivel pedig az ellenség egyidejűleg 
uj erőket gyüjött és támadásba ment át, oflenzivánkat kénytelenek vol-
tunk megszakítani és az okosság parancsolta, hogy a hadsereg a ked 
vezőllen viszonyok között döntő harcba ne bocsátkozzék. Szerbiába be-
nyomult haderőnk hátrányos Viszonyokkal számolva visszavonult, de 
meg nem verték, s meg nem tört bátorsággal nézett a jövő harcoknak 
elébe. Aki a mi derék csapatainkat fáradságos visszavonulás után 
láttat annak fel kell ismernie, hogy milyen nagy erkölcsi érték lakozik 
bennünk. Elkerülhetetlen volt, hogy a v i s s z a v o n u l á s alkalmával ember-
ben és anyagban érzékeny veszteséget ne szenvedjünk, de megállapí-
tandó, hogy a veszteségeink mérvéről elterjesztett hirek a való ténye-
ket messze túlhaladják. A legjobb szellemtől áthatott csapataink napok 
óta jó szállásokban vannak, melyeket mindennel elláttunk, ami szük-
séges s várják további rendeltetésüket. Eddigelé a határoknál csupán 
jáfőrök között lefolyt jelentéktelen csatározásokra került a sor. Őfelsége 
az eddigi főparancsnokot egészségi tekintetekből előterjeszteti kérdésére 
a főparancsnokságtól felmenteni és helyébe () cs. kir. fenségét Jenő fő-
herceg lovassági tábornokot kinevezni kegyeskedett. Azt a hírt, hogy Ö 
cs. és kir, fenséee veszi át a balkáni haderőkn k oly fontos parancs-
nokságát, hálás örömmel fogják fogadni a hadsereg körében, ahol a fő-
herceg ur a legnagyobb bizalomnak és legnagyobb tiszteletnek örvend. 

Flottáink diadala az Adrián. 
Budapest 

kúl, hogv tám 
t, dec. 23, éjjel 10 óra. Curie francia tengeralattjárót anél-
nadáshoz juthatott volna, tengerparti ütegek és őrli ¿jók lö-

völdözték és elsülyesztették. Parancsnokot és 26 főnyi legénységet meg-
mentettünk és foglyul ejtettünk, csak másodtiszt hiányzik. XII. tenger-
alattjárónk, melynek parancsnoka L»ch Egon sorhajóhadnagy, e hó 
21-én délelőtt otrontói szorosban 16 nagyhajóból álló francia flottát 
megtámadott. A Courbet tipusu zászlós hajóra két torpedót lőtt ki és 
mindkétszer találta. Ellenséges flottában erre keletkezett zavar, egyes 
hajóknak veszedelmes közelség és tenger erős hullámzása, kedvezőtlen 
i d ő j ó r « « mollctl njogahudi'tJyoaia azt, hogy longzralaltjáró ae i J J e f ő hajó 
további sorsáról bizonyságot szerezhessen. 

Flottaparancsnokság is jegyzett hivatalos a közléshez: 
Francia haditengerészetnek 4 Courbet tipusu hajója van: Jean Bart, 

Courbatt, Francé és Paris. Mindezek az újonnan épült dreadnou^htosz-
tályhoz tartoznak és 1911 és 1912 években bocsátották vizre, ° 23467 
tonnatartalmuak; 20—22 tengeri mértföldnyi gyorsaságot képesek ki-
fejtem. Fegyverzetük 12 drb. 30*5, 22 drb. 14 és 4 drb. 47 ágyúból és 
4 vizalatt lansirozó készülékből áll. Ama zászlós hajón, melyre a Xll 
tengeralattjáró torpedókat lőtt volt, vaiósziuüleg Doué de Lapeyerere 
altengernagy francia flotta parancsnoka 5 legénységi állománya mintegy 
1100 ember. Curie tengeralattjáró naszád ahhoz a 16 tengeralattjáróhoz 
tartozik melyek az 1910-1913 iki épitési időszakban készültek. Curie 
tengeralattjaronak 400 tonna deplacementja volt viz felszínen és 550 
tonna víz alatt. Két torpedolansirozó csövei volt felszerelve és 840 ló-
JffJÍ í 2 " 1 4 mértföldnyi sebességet fejtett ki és 8-9 tengeri mért-
to dny; sebességet viz alatt. Műveleti körének sugara 10 tengeri mért-
földnyi ut mellett 1400 métföldre terjed ki 

Gyűlés 
a vármegyén. 

Csongrádvármegye törvényha-
tósági bizottsága Szentesen, 1914 
évi december hó 30-ik napján dél-
előtt 10 órakor a vármegye szék-
házában évnegyedes rendes közgyű-
lést tart. J 

TÁRGYSOROZAT: 
A vármegye alispánjának év-

negyedes jelentése. 
A vármegye alispánjának jelen-

tése a th. bizottsági tagok 1915. 
évi névjegyzékének 
ügyében. 

megállapítása 

Alispáni jelentés a különféle 
vármegyei alapok terhére jegyzett 
hadikölcsön kötvények tárgyában. 

Földmivelésügyi m. kir minisz-
ter úr leirata a juh, szarvasmarha 
és sertés tenyésztésről alkotott vár-
megyei szabályrendelet módosítása 
tárgyában, 

A közigazgatási bizottságba 1915. 
1916. évekre 5 tag választása 

Az állandó bíráló választmány 
kiegészítése 1 taggal. 

Intézkedés a várm. igazoló vá-
lasztmány újra alakítása iránt. 

Intézkedés a vm, központi vá-
lasztmányba egy tag választása iránt. 

A közigazgatási bizottságba he-
lyettestiszti ügyész választása 1 évre. 

Az iparkamarai központi bizott-

ság kiegészítése jegyző és 1 iparos-
taggal 1 évre. 

Intézkedés a községi számadások 
megvizsgálására e l n ökök kiküldése 

iránt. 

Intézkedés az állatvizsgáló bi-
zottság újra alakítása iránt. 

A vármegye kezelése alatti ala-
pok tőkéjének és a gyámpénztár 
pénzkészletének az 1915, évre leendő 
gyümölcsöző elhelyezése. 

Kecskemét város közönségének 
rendkívüli hadi segélyadó kivetése 
ügyében kelt körirata. 

Székesfehérvár sz. kir. város 
törvényhatóságának, a drágaság el-
leni országos küzdelem megindítása 
tárgyában kelt körirata. 

A pozsonyi m. kir. Erzsébet 
Tudományegyetem megnyitása tár-
gyában kelt rektori körirat. 

A.községi és körjegyzői nyugdíj-
szabályrendelet módosítása. 

Sváb Jakab alapítványnál egy 
ösztöndíjas hely betöltése. 

Alispáni előterjesztés a községi 
és körjegyzők állal végezhető magán 
munkálatokról szóló vármegyei 
szabályrendelet helyesbítése tár-
gyában. 

Alispáni jelentés Széli Gyula 
ulibiztos részére engedélyezett 3 
havi szabadság időről. 

özv. Szabó Zsigmondné kérelme 
Jenő íia nevelési járulékának 24 éves 
koráig leendő engedélyezése iránt. 

Oláh Sándor vm. szolga kérelme 
nyugdíjazása iránt. 

Mindszent község képviselőtes-
tületének a hadikölcsön kötvények 
jegyzése tárgyában 15 kgy. 1914 SZ. 
a. hozott határozata. 

Tápé község képviselőtestüle-
tének Hadikölcsön kötvények jegy-
zése tárgyában 20-kgy. 1914. sz. a. 
hozott határozata. 

Derekegvház község képviselő-
testületének hadikölcsölcsön köt-
vények jegyzése tárgyában 25-kgy. 
1914. sz. a. hozott határozata. 

Kiskundorozsma község kép-
viselőtestületének hadikölcsön köt-
vények jegyzése tárgyában 281—kgy. 
1914 sz. a. hozott határozata. 

Szentes város képviselőtestü-
letének hadikölcsön kötvények jegy-
zése tárgyában 157—kgy. 1914. sz. 
a. hozott határozata. 

Szentes város képviselőtestü-
letének ¿munkások hazaszállítást 
és élelmezési költségeinek leirása 
tárgyában 159--kgy. 1914. sz, a. 
hozott határozata. 

S/.cntes város képviselőtestüle-
tének perelőleg leirása tárgyában 
161 —kgv. 1914, sz. a. hozott hatá-
rozata. 

Szentes város képviselőtestüle-
tének Ruufh Károly elleni per ter-
hén előirt perelőleg leírás tárgyúi 
ban 102—kgy. 1914. sz. a. hozott 
határozata, 

H a s z n á l j u n k 

hadisegély postabélyeget. 
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I l Katonáink árváiért. 
Irta: LÉVAY MIHÁLY onz. Ryiil képviselő. 

A háború napról-napra uj leiadatok, uj 
kötelességek elé állítja a társadalmat. 

Nincs annyi balzsam Galíciában, ameny-
nyi a sok seb beheggesztésére kellene e 
nehéz napokban. De ahol a csodatevő bal-
zsam liiái yzik, ott nem szabad most hiá-
ányzaniamég csodatovőbb szeretetnek. Mert 
»a szeretet mindent igér, mindent elvisel, 
mindent remél«, mint Pál apostol nngy igazán 
mondja. 

»A szeretet tfirö, a szeretet kegyes.« 
A szeretet szinte emberfeletti türelmére van 
most szüksége azoknak akik csapások ke-
resztje alatt roskadoznak. Ha ez a szeretett 
nem üresfrázis, hanem élő valóság, akkor 
a nem ijedünk meg az uj feladatoktúl sem és 
készek vagyunk az uj kötelességek vállalás 
ára. 

Egyre többen kerülnek haza katonáink 
közül a harctérről olyanok, akik kenyérke-
reső munkára nem képesek többé. Mindin-
kább elfogja lelkünket a részvét, ha egy-egy 
családfő hősi haláláról értesülünk. Mindin-
kább fokozódik ezzel is az a kötelességünk, 
hogy e katonáink családjainak szomorú hely-
zetén segitsünk. 

Nem csak az állam teszi meg a maga 
kötelességét, a társadalom is kiveszi e ne-
mes munkából részét. Sajnos, eddig még 
nem indult meg olayn aktió, amely a munka-
képtelenné vált, vagy a csatába elesett hősök 
családjainak intenzív segítését tűzte volna 
ki célul. Pedig épen ezeken a családokon 
kell különösen segítenünk, ott kell megtör-
nünk a szeretet kenyerét, ahol nem lesz többé 
aki azt megtörje övéinek. 

E nagy föladat megoldásához hala-
déktalanul hozzá kell fognunk. Ha ezt a 
társadalom ujabb megterhelése nélkül meg-
tudjuk tenni, csak annál nagyobb megér-
téssel találkozhatunk mindenütt. 

Az újévi köszöntések megváltása, szél-
tében széles e házban. Annyira el van ter-
jedve ez a szokás, hogy egészen szegény 
sorsú emberek se sajnálnak újévi üdvözlé-
sekért negyven ötven fillért kiadni A jobban 
szituáltaknál meg egész csinos összegek 
juttatnak évenként erre a célra. 

Rendelné el a belügyminiszter, hogy 
minden községben, a közoktatásügyi mi-
niszter pedig, hogy minden iskolába gyűj-
tenék össze azt a pénzt csupán, amelyet 
újévi gratulátiókra akartak költeni az egyesek, 
meg a családok, ugyancsak erre lennénk 
fölszólitandók a pénzintézetek, a gyárak és 
egyéb vállalatok, akkor mindjárt szép ösz-
szeghez lehetne jutni, az emberek külön 
megterhelése nélkül. Hasonlókép kellene 
tenni a püspököknek is egyházmegyéjük 
területén. Ha másutt nem, a templomokban 
elhelyezett perselyekben letemes adomány 
folynék be a kenyérkereső nélkül maradt 
katona családok fölsegitésérc, hogy ha an-
nak célját idején minden pap meghirdetné 

Gondtól terhes, súlyos időkbe ugy 
sincs semmi értelme a sztercopitb. u. é. k. 
betűknek; de meg a sok irka firkálástól 
is megmenekednénk, ha az újévi üdvöz-
lések megváltására elhatároznék magunkat. 
S hogy erre kivétclnélktil mindenki elhatá-
rozza magát, ezt nagyon könyü lesz elérni 
abban az esetben, ha az újságok néhány 
buzdító szóval ajánlják e felkarolásra érde-
mes ügyet olvasóiknak. 

Közönségünk nem fog habozni, hogy 
ezt a buzdítást kövesse. Nem, különösen 
azért, mert senkitől nem kérünk egyetlen 
fillérrel sem többet annál, mint amit újévi 
üdvözlésekre elkölteni szokott. 

De egyöntetűen kellene ezt az aktiót 
keresztül vinni, amely költségbe se kerül. 
Az említett tényezők mindegyikének lehetflcn 
gyorsan ki kellene adnia rendeletét, hogy 
még idejekorán végrehajthassák. 

Ha a közönség tisztában lesz az ada-
kozás módjával s tudni fogja, hogy épen 
ennél a gyűjtésnél szolgálja a leghumánu-
sabb célt s a gyűjtést megindítóinak sze-
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mélyében megnyugodni látja ezt a bizto-
sítékot, hogy fillérjeivel hozzáforditása két-
séges nem marad, akkor biztosra vehetjük, 
hogy ez a hazafias aktió megtermi gyü-
mölcsét. Cseppekből lesz a tenger. Az újévi 
Üdvözlések megváltási összege nem várt 
eredménnyel fog járni. Én megpróbáltam és 
saját tapasztalásom sikerére hivatkozom. 

* 

Az újévi köszöntési összegét mindenki 
a honvédelmi minisztérium lladsegélyző Hi-
vatala, özvegy és árva alapja javára fizeti 
be. A posta a lladsegélyző Hival cimére 
(Budapest, IV. Váci-utca 38.) feladott pénz-
kuldeményeket portómentesen szállítja, ha 
az utalványra fel van jegyezve, hogy kato-
náknak szánt szeretet aeomány. 

Városi hoz 
Szentes város képviselőtestülete a 

í. évi december hó 29-én délelőtt 9 óra-
kor kezdődőleg a vármegyeház nagy-
termében rendes közgyűlést tart, a kö-
vetkező t á r g y s o r o z a t t a l : A m. 
kir. közigazgatási bíróság elutasító hatá-
rozata Faragó Sándor és társainak a 
szervezési szabályrendelet ellen benyúj-
tott fellebbeze-e. — A belügyminister el-
utasító határozata a hatósági orvosoknak 
az orvosok napidíjai eltörlése ügyében 
hozott képviselőtestületi határozat ellen 
beadott felebbezésóre. — Virilís képvi-
selői névjegyzék az 19l.r> évre. — Ta-
nácsi előterjesztés a községi közutak 
közigszgatására előljárósági tag megbi-
zalása iránt. — Tanácsi jelentés az 1915 
évi költségvetés ügyéhen. — Kirják Ár-
pád delelő csárdai bérlő kérelme bér-
letének megszüntetése iránt. — Nagy Gy. 
Bálint kérelme a Barlha-féle alapítványi 
földhaszonbérletének meghosszabbítása 
iránt. — Pénzvizsgálalról jelentés — 
Ozv. Schenk Hajmundné Jószai Katalin 
illetőségi ügye. — Vincze József illető-
ségi ügye. — Kiss Zsuzsanna illetőségi 
ügye. — Jegyzőkönyv-hitelesítő küldött-
ség választása. 

Cukorrépatermelők 
országos értekezlete. 

A hadműveleteknek a jövő évre 

való áthúzódása immár annyira bizonyos, 

hogy minden gazdának számolnia kell 

evvel az eshetőséggel a tavaszi munka-

programm megállapításánál. 

A hadműveletek okozta fokózottabb 

munkáskézclvonás következményeivel 

különösen számolnia kell a cukorrépa-

termelő gazdának, de számolnia kell a 

munkabérek nagymérvű emelkedésével 

is, ugy hogy e két tényezőre való ügye-

lemmel igen kérdésessé válik, vájjon a 

gazda bele mehet-e a cukorrépa ter-

melésébe s ha igen, milyen terjedelem-

ben s milyen feltételek mellett. 

A cukkorrépatermelés mai terje-

delmének fentartása közérdek s azért 

mindent el kell követnünk ennek ér-

dekében. Könnyelműen azon senki sem 

idézheti fel anyagi romlását s épp azért 

szükséges, hogy a cukorgyárakkal le-

hető egyetértésben beszéljük meg és ál-

lapítsuk meg azokat a teendőket, eset-

leges kormányintézkedéseket, amelyek a 

cukkorrépatermelés biztosítása érdeké-

ben szükségnek és kívánatosak. 

Felhívom tehát a cukorrépa ter 

melésével foglalkozó tisztelt gazdatár-

saimat, hogy 1915. évi január hó 10 én 

a »Mezőgazdák Szövetkezete« székhá-

zában (Alkotmány-utca 29. szám) tar-

tandó Cukorrépatermelők Or&zágos Ér-

tekezletén minél számosabban megje-

lenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1914. december hó 22. 

OMCiK. nevében: 

Bujanovics Sándor s. k. 

elnök. 

] Dr, Molnár Albert | 

Élete delén, hirtelenül, váratlanul halt 
meg dr. MOLNÁR ALBERT, a szentesi ki-
váló nőorvos. Halála, amely élénk részvétet 
keltett városszerte, bennünket is közelről 
érint, mert az elhunyt hosszú időn át dol-
gozo társa volt lapunknak. Halála nagy vesz-
teség, mert kiváló doktor volt, akinek or-
szágszerte jó hangzása volt, s aki ha élete 
delén el nem költözik az élők sorából egyike 
lett volna az ország legelső orvosainak. 
Temetése nagy részvét mellett ment végbe. 
-- Haláláról a gyászoló család a kövekező 
jelentést adta ki: »Mély fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy.egyetlen kedves fiunkat 
illetve édes jó testvérünket és nagyon sze-
retett rokont: dr. MOLNÁR ALBERT nő-
orvost, rövid, de súlyos szenvedés után, 
életének delén, 47 éves korában, folyó évi 
december hó 19-én, éjjeli 11 órakor, az úri 
szent vacsorának, Istenben bizó megnyug-
vással való felvétele után, elragadta a kér-
lelhetetlen halál. — Kihűlt tetemét a gyász-
háztól folyó hó 22-én, kedden délelőtt 10 
órakor lefolyó református szertartás szerint 
fogjuk a Középsőtemetőbe örök nyugalomra 
helyezni. Szentes, 1914. december hó 20. 
Találd meg oda fenn, a mivel neked itt lenn 
a földi lét adósod maradt! Drága porrészeid 
pihenjenek békében, amíg ismét ölelhetjük 
egymást 1 Molnár Albert és neje Műhelyi 
Vilma szülök. Molnár Gizella, dr. Molnár 
Evelin, Molnár Vilma testvérek 

HÍREK 
S'.entcs, 191 f december hó 94 

Lapunk előfizetőinek, olva-

sóinak, hirdetőinek és j ó bará-

tainak kellemes karácsonyi ün-

nepeket kívánunk. 

Lapunk legközelebbi száma 

december 31-én, csütörtökön Je-

lenik meg;. 

Eljegyzés. fcKiss Margitkát eljegyezte 
Bartlm Anlal a budapesti kereskedelmi 
és váltó törvényszék jegyzője. 

— Karácsony i I s t e n i t i s z t e l i l e k a ref . egyházná l . 
Ka ácsony első napján délelőtt a nagy-
templomban prédikál ; Futó Zoltán es-
peres, ágendázik Halász Szabó Imre se-
géd lelkész; a felsőpárti templomban 
prédikál : Papp Lajos alelkész ágen-
dázik : Siető Pál segédllkész. Csong-
rádon prédikál és urvacsorát oszt: Illés 
Sándor segéd lelkész Délután a nagy-
templomban prédikál a legátus, a felső 
párti templomban : Siető Pál segédlelkész 
Karácsony második napján délelőtt a 
nagytemplomban prédikál Illés Sándor 
segédlelkész, ágendázik Futó Zoltán es-
peres ; a felsőpárti templomban piedikat 
a legátus ágendázik Halász Szabó Imre 
segédlelkész. A vármegyei közkorházban 
prédikál és urvacsorát oszt Futó Zoltán 
esperes. Mindszenten prédikál és urva-
csorát oszt: Papp Lajos lelkész. Délután 
a nagy templomban prédikál : a legátus, 
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a felsőpárti templomban Siető Pál se-
gédlelkész. Vasárnap délelőtt a nagytemp 
lomban prédikál Halász Szabó Imre se-
gédlelkész a felsőpárti templomban Futó 
Zoltán espeses. 

— Karáczony fa ü n m p é l y i vö rös k e r e s z t 1 2 T -
feázban. Csütörtökön este folyt Je a vörös-
keresztes kórházban a karácsonyfa ün-
nepély, mely alkalommal a város kö-
zönségének áldozatkészsége folytán 200 
sebesült katona, valamint a hadikórház 
240 szanitéz katonája részesült ajándék-
ban. A karácsonyfa alatt dr. Cicatricis 
Lajos főispán tartott lelkesítő ünnepi 
beszédet, majd pedig a tábori püspök 
áldását hirdették ki. A kalonák dr. Ci-
catricis Lajosnénak és Bugyi Antalnénak 
hálájok jeléöl egy-egy hatalmas virág-
csokrot adtak át. 

— H a l á l o z á s . Mély megdöbbenéssel 

vesszük a hirt, amely tudatja, hogy Papp 

Uéláné születet Herényi Juliánná úrasz-

szony rövid szenvedés után Kedden éjjel 

meghalt. Meghalt úrnőben Papp László 

városi főszámvevő sógornőjét, Berényi 

Antal városi számvevő pedig nővérét 

gyászolja. Temetése tegnap délutáu ment 

végbe nagy részvét mellett. 

— O n n i p l e lőadások, A Szentesi Tudo-
ményos Mozgószinház áldozatkész igaz-
gatósága nem kiméivé sem költségét, 
sem fáradságot a karácsonyi ünnepekre 
a legszebb műsorokat válogatta össze. 
Aki ezen előadásokat végig nézi bizo-
nyosan.teljes megelégedéssel fog távozni-
Mozgószinház falai közül és megfogja 
emlegetni a kellemesen eltöltött kará-
csonyi estéjét. Karácsony első napján 
pénteken remek sláger kép lesz bemu-
tatásra, d. u. 4, 6 és este fél 9 órakor, 
zóna helyárak mellett: » K i t ö r t a há-
b o r ú « kémkedési történet 6 felvoásban, 
melyet a kitűnő dán színészek alakíta-
nak. >A s z e r b h a t á r o n « term. felv. 
— Karácsony másnapján szonbaton ér-
dckfestitŐ nagy dráma lesz bemutatva : 
» A b d o r R a h m a n k i n c s e « keleti 
dráma 4 felv. — Ezenkívül még be lesz 
nek mutatva humoros, vígjáték, termé-
szetes felv. — Vasárnap egy igen tanul-
ságos kép lesz előadva : >A k ö l t ő 
s z i v e « színmű, 2 felv. — Ezenkívül lesz 
dráma, vígjáték, term. felv. előadva. — 
Ezen remek előadásra felhívjuk a kö-
zönség figyelmét. 

— Hiodenburgnak sok dolga van. Hogy a 
világháború vezérei közül kik mennek 
be a halhatatlansagbn, azt ma még nem 
lehet tudni, de keltő közülök mar is el 
van jegyezve a történelemmel. Az egyik 
Hindenburg, a másik Nikolajevics Niko-
láj. Az utóbbiról, különös tekintettel arra, 
hogy nekik az ő naptáruk szerint teg-
nap volt a nevenapja s a nagyherceg 
talán még nem aludta ki a mikulásnapi 
örömöket, nem irjuk meg, milyen lé-
ven őrzi meg emlékezetét n história. 
Hindenburgról még fölösleges megírni. 
Tudják róla mindenhol, hogy ő a világ-
háború legendás hőse s így is ünneplik 
mindenhol, — a maguk módján ínég az 
oroszok is. Megünnepelte természetesen 
annak a városnak a népe is, ahol most 
az északi német főhadiszállás van. Nagy 
tömegekben tódult a város népe az elé, 
a melyben Hindenburg lakik s amely-
nek az értéke a háború után bizonyosan 
meg fog tizszereződni, mint büszke tör-
ténelmi emléké. Lelkesen éltették a fő-
vezért, köszöntötték versben, prózában 
és természetesen hallani is kívánták. Hin-
denburg csakugyan ki is hajolt az ab-
lakon és nagyszerű szónoki beszédet 
mondott. Ezt: 

— Bár az érdem inkább a Nikola-

Í'evics Nikolájé, mint az enyim, hálásan 
löszönöm, hogy reám gondoltak, jó em-

berek. Azonba n mostniár menjenek haza, 
mert nekem még nagyon sok dolgom van. 

Ezt bizony el lehet hinni Hinden 
burgnak. Két nagy ország népe öröm-

mel hallja, hogy sok dolga van még 
és tiszta szívből kiván neki hasznos 
munkát. 

— Urán ia , Ki nem halhatná szíves 
örömest, ha az-ellenségtől rettegett nz 
egész világnépe által csodálattal emle-
getette Németországról halhat s teljes 
valóságnak megfelelőleg és e bámulatos 
népet láthatja népszerűségében. Az »Urá-
nia Társaság« vasárnap délután 4 óra-
kor a színházteremben Németországról 
tart felolvasást és 180 színesen vevilett 
képpel és 9 mozgóképpel teszi szemlélhe-
lővé az ott hallottakat. Jegyeket a szo-
kásos mérsékelt helyárak mellett Bányai 
J. Utóda üzletében válthatók előre. 

Az ideérkező ezer sebesült ka-
tonának puha fekvőhelyet keli adnunk, 
mert ez hazafiúi kötelességünk! Ezer 
fejpárnára van szugseg! A nemes szivíí 
adakozók vigyék a párnákat a Vörös 
Kereszt kórhászhoz. 

H 
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GYEK, GYÁSZJELEN-

TÉSEK. s m s m 

is 
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szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Kiadó lakások. 
Pardi Imre Szemere Bertalan utca 

5. sz. házánál villanyvezetékkel felsze-
relt két utcai szoba hozzátartozó mel-
léképületekkel együtt kiadó és azonnal 
is elfoglalható. - Ugyancsak ottan egy 
udvari lakás is van kiadó, szintén az is 
azonnal elfoglalható, az udvarban ártézi 
kút is van. 

Értekezni lehet dr. Purieszjános 
ügyész úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP« 
kiadóhivatalában. 

szára. 

Van szerencsém a n. é . közönség 

szíves tudomására hozni, miszerint az i 

ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám alatt |ev6 

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 tisztelettel 

özv. Kocslsné 

Párezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre k e r e s t e t i k . ^ 

A téli háborn borzalmai ellen 

katonáinknak prémre van szük-

ségük. Akinek van, küldje e cim-

re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-

pest, Váozi-ntca 38. szám Po«U 

ingyen szállítja. 

- U] t á r g y a l á s a m a x i m á l i s árak ügyében. 
Osztrák illetékes körökből származó értesü-

lések szerint a maximális árak dolgában 

Ausztria és Magyarország kormányai között 

újra tárgyalások lesznek, mert az osztrák 

körök meggyőződése szerint a maximális 

árak megállapítása nem járt a kivánt ered-

ménnyel, sőt teljesen megbénította a ga-

bona- és lisztkereskedelm^t. Weisskirchner 

dr . bécsi polgármester tegnapelőtt egy kül-

dötség élén megjelent Stürgkh gróf osztrák 

miniszterelnöknél, aki a földmivelésügyi mi-

niszter jelenlétében fogadta őket és felkérte, 

hogy a kormány tegyen intézkedéseket Bécs-

nek liszttel való ellátására vonatkozólag A 

miniszterelnök megígérte, hogy meg fogja 

fennj szükséges lépéseket, a földmivelésügyi 

miniszter pedig közöle a küldöttségei, hogy 

a maximális árakra vonatkozó intézkedések 

revíziója valószínűleg kesesztül vihető lesz 

Természetesen ez csak a magyar kormány-

nyal egyetértésben történhetik és ezért a 

kormány rajta lesz, hogy erre vonatkozólag 

érintkezésbe lépjen a magyar kormánnyal . 

Nagyon kívánatos lenne, ha a magyar kor-

mány is modositaná ez alkalommal a mi 

árszabásunkat, melyvek sokkal többfogya-

tékossága van, mint az osztráknak. 

- Az E s t és 1 háború . Az újság hírszol-
gálatit a háború állítja a legnehezebb, a leg-
fárasztóbb és a legköltségesebb feladatok 
elé. Százszorosan nehéz a feladat, amikor 
a magunk háborúját vívjuk, amikor a m" 
tíizhejíink nyugalmáért harcolnak a katona-
ink. Hisszük, hogy minden u j s ágoUasó nieg-
tanultamár és tudja, hogy a hirszolgaiai 
pontossága és gyorsasága előtt más, nagy 



100 szám 

érdekekre kell tekintettettel lennünk, mert 
maikor hadseregünk harcol és vérzik mind-
nyájunkért, mi fáradunk és nélkülözünk velük 
együtt, de a nagy cél érdekében a mi mun-
kánk is beilleszkedik a haditervbe és a 
katonai szempontokhoz simul, Az Est mun-
katársai, akik a magyar irodalom és újság-
írás legelőkelőbb képviselői ott vannak 
minden harctéren, s a táborokból küldik 
lelkiismeretes, hű tudósításaikat, és ismer-
tető, szines cikkeiket, ugy, ahogyan ők ma-
guk tapasztalják. S boldogan látjuk, hogy 
nemcsak az itteni közönségünk, hanem a 
velünk szövetséges és barátságos viszony-
ban lévő külföld sajtója is a legnagyobb 
elismeréssel sorozza Az Estet a világ első 
hírlapjai közé. Hogy pedig még szorosabb 
legyen a kapcsolat Az Est és a hadsereg 
között a háború kitörése óta ezer számra 
küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 
a tábori postákon és a kórházakba, s öröm-
mel gondolunk arra. hogy a hónapok óta 
messzi harcoló vagy idegen kórházakban 
gyógyuló katonáink naponta hadhatják a mi 
szavunkat, a hazai hangot. Az Est kiadó 
hivatala Budapesten, VII., Erzsébet-körút 20 
szám alatt van. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjfchér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. /^gtekrint 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N' 
ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

RÉSZV-TÁRS. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Végrendelet. 
Embertelen téli éjszakában el-

gondolkozva hever az árok fene 

kén kőzvitéz Dobits Ede. Sok su-

garas nappalon, sok sugaratlan éj 

szakán állotta már görcsösen szo-

rongatott puskaaggyal, testet, lelket 

fájditó éberséggel az ellenség gyil-

kos támadását. Figyelve leste, va-

dászó, bősz szenvedélylyel, mikor 

bukkan fel elenyésző távolban, hol 

a szem köre, — mint az ég lehajló 

boltja, — ráborul a hideg, csendes 

főidre, eleven fej; csattanva csapta 

a ravasz závárját, meredő szemével 
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kereste, hol pattan és mit ér a 

golyó. Aztán rohanva, szuronyát 

szegve, égő harci vágygyal vetette 

magát a másik emberfalkára és 

döfte le sorra, akit ért, halálos gyű-

lölettel azok iránt, akiket sohase 

látott, akikről sohase halott. 

Közvitéz Dobis most pihen. 

Mások állottak harcvonalba, más 

hősök űzik a gonosz fajtát, ó most 

pihen. Ez a parancs. Pihen a zord 

földön, melynek nincsenek szelid 

hajtásai, megnyugtató rónái, s mely-

nek feketébb a csillagtalanege is, 

mint az otthon való vidéke. Ott-

hon . . . Esztergomi kis falu, kertes 

ház, csöndes tornác, a gerendáján 

sárguló kukoricafüzérek és piros 

paprika-koszorúk. A kerítéshez ki 

van kötve a tarka tehén, Teréz 

most készül fejni. Anyó bent ül a 

padkán, didergős öreg teste nagyon 

kívánja már a kemence melegét ; 

ölébe a Krisztus atyafiság könyve, 

abban a Háború idején való imád-

ság . , . 

Közvitéz Dobis elgondolkozik, 

Mellette a komisz földön levetett 

nehéz bornyúja, heverő fegyvere, 

üres sajka, amiből esti ebédjét fa-

latozta. Nem szomorú, bizakodó a 

kedve. A többiek pihennek már, 

jóleső pihenéssel, az ó álma szebb 

igy, éberen. S/.ive most tele van 

melegséggel, azt osztogatja minden-

kinek, Anyónak, Teréznek, Galam-

bosék Pirosának különösen. Kicsit 

idegen volt hozzá Piros a nyáron, 

de nem bírt magával, mikor elkö-

szönt tőle, Rádőlt a vállára. Tulaj-

don ebben a ruhában volt, azóta 

se vetette le, ejnye, tán még meg 

is látszik rajta a könye helye... 

Közvitéz Dobis nyul a bornyu 

után, kicsatolja a szíjat, alulsó rej-

tekből előkotor rószaszinü kártyát, 

kurta, csonka fejű plajbászt, meg-

megérinti a szájával, mintha csók-

ját küldené el a Dunamentére 

Cimborája fel neszel álmából 

és kérdezi tőle, mit csinál. 

— Végrendeletet irok, — 

mondja nevetve közvitéz Dobis. 

A cimbora elalszik megint, ó 

pedig ir, ir: dermedt keze nehezen 

veti a betűket, — kürtszóra ejti el 

a plajbászt. Csak annyi ideje van 

még, hogy alákanyaritsa a nevét a 

félbeszakított levélnek és belegyürje 

a papirt a bugyellárisba, — aztán: 

szuronyt szegezz, közvitéz Dobis 1 
• 

* * 

Meghatóan rövid végrendelet 

érkezett az oszlányi fószolgabiró-

sághot. A csomagban egy megvi-

selt ki> pénztárca, melyben 35 ko-

rona 73 fillér volt, fmtllettepYpedig 

egy tábori lapon a következő irás: 

„Aki megtalál, kérem, adja át 

ezt a 35 koronát édesanyámnak, 

ózv. Dobis Pálnénak Esztergomban. 

Teréz húgomnak boldog ünnepe-

ket kívánok és Galambos Piros-

nak. . . Hazafias tisztelettel: Dobis 

Ede, 26. gy.-ezred.M 

A háború oyogyhatása. 
— Eltűnt a sok jaj. — 
Erről is lehet beszélni. Béke-

időben se szeri se száma azoknak 

a hon férfiaknak és honhölgyeknek, 

akiknek egész életök csupa jaj, 

csupa panasz. Egyiket zavarja az 

utca zaja, másik idegességében nem 

tud mit tenni, a harmadiknak men-

ten megfájul a fejecskéje, ha hen-. 

zingózt érez, némelyik megesküdne, 

hogy télre temetőbe vinnék, ha a 

nyarat nem — Balatonfüreden töl-

tené, akad, aki állandóan olyan fá-

radt, hogy nem bir dolgozni. 

Még sok ilyen manap divatos 

betegségben szenvedőt ismerünk. 

És ezek közül most egyiknek sincs 

eszeágában sem ilyesféle panasz. 

A férfiak vagy idehaza végeznek 

megerőltető munkát vagy pláne 

gránátok csapkodása, háború ideg 

rázó zajában szerzik a vitézség jel-

vényeit. az állítólag beteg nők pedig 

éjjelt nappallá téve, serénykednek a 

jótékonyság vagy betegápolás terén, 

sokszor idegrázó helyzetekben muu-

kálkodva angyali lélekkel, mikor 

még az erős sziv is, a férfi termé-

szet is megborzad. 

Hol van hát a sok jaj, a béke 

sok felpanaszolt betegsége? Eltűnt 

a békével együtt. A nagy idők nagy 

eseményei köezpette az embermii 

liók nem érnek rá a testkultuszra, 

a maguk vizsgálgatására. Már pedig 

a mai ideges kor gyermekeinek leg-

nagyobb része a fürdőzésre, pihe-

nésre cimet adó betegségét ugy 

szerzi, hogy egyre azon morfondi-

rozik: egészséges-e ó? Persze az 

állandó s az esetleges betegségtől 

való félelem által megriasztott meg-

figyelés feltétlenül felfedez valami 

betegség csiráját és igy születik 

meg a — képzelt beteg. 

Azonban eldördült a világhá-

ború első ágyulövése s ettől a kép. 

zelt betegségek milliói ugy meg-

ijedtek, hogy menten elszaladtak a 

megsemmisülésbe. 

Jó lesz ezt megjegyezni a béke 

időkre, főképp az orvosokuuk és a 

fürdóingerben leledző őnagyságák 
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férjeinek. Ezek majd igy szólhatnak 

ezután az ily betegségben szenvedő 

pacienseknek: 

— Ennek a betegségnek csak 

egy gyógyszere van : a világháború! 

Tessék elhinni, e gondolatra 

menten meggyógyul a beteg! 

Értesíteni a nagy-
érdemű liöí()\ kö-
zönségei, hogy a 
mai naplói kezdve 
a raktáron levő 

hajfonatnSmot 
núlyen leszállított 
áron árusítom. 

J¥a*y váln^lék 
Kiváló tisztelettel: 

Brubmüller József 
fodrász. 

Csendőr laktanya mellett 

A dicsőség bajjal jár. 
Ádám és Ábris fővárosi írók. Írtak 

már tárcát, regényt, beszélyt és verset, 

természetes tehát, hogy most a Par-

nassus legmagasabb ormát, a szinmű-

irodalmat igyekszenek megostromolni. 

Egy ezer koronás pályázat épen kapóra 

jött nekik és elhatározták, hogy írni 

fognak egy darabot, amelynek tárgyát a 

nép éleiéből merítik. 

De ki tehetné ezt tanulmány nélkül? 

Elutaztak tehát a vidékre, egy kis 

városba tanulmányozni. 

Épen vasárnap volt és a város liget-

jében népünnepély. Legjobb alkalom-

Elvegyültek a mulató sokaságban. 

Kandi szemekkel fürkészték az eredeti 

alakokat, órákhosszat elálldogáltak egy-

egy érdekes jelenet mellett. A darab 

mindinkább kidomborult, teslet öllütl 

képzeletükben. Anyagot már annyit gyűj-

töttek, hogy két tucat színműre is elég 

lett volna, mikor a város felé igyekezve 

megpillantottak egy vén asszonyt, ki egy 

fához támaszkodva keservesen sírt. 

— Mi baja, nénémasszony ? — kérdé 

részvéttel Ábris 

— Nagy az én bajom, jó uram Nem 

tud maga afelő1 segíteni. 

— Ki tudja . . . hátha . . csak 

ínondja el. 

— Ellopták az erszényemet. 

— Mi az ördög! Aztán sok pénz 

volt benne? 

— Pénz éppen nem, de volt vagy 

hat zálogcédula. . 

— Ejnye, ejnye — morgolta Abris 

— ezen bizony nem igen tud >k segíteni. 

De kitudja, hátha nem is lopták el. Talán 

elvesztette és megtalálja valami becsü-

letes ember. Még visszakaphatja . . . Nem 

kell azon így busulni. 
Ezzel távoztak. Reflexiókat ffizve a 

jelenethez, sétállak tovább. Ábris éppen 

dohánytárcáját vette ki, hogy egy ciga-

rettát csavarjon magának, mikor valaki 

hirtelen megragadta gallérját, kiáltván 

— Tolvaj ! Zsivány! Fogjátok el ! 

Ábris elképedve né2ett hátra A síró 

öregasszony volt. 

Szemeiből a düh villámai etikáztak 

és rikácsoló hangján folyton kiabált, ki 

nem eresztve Ábris gallérját. 

— Mi bolondot beszél? — kérdé 

ingerülten az asszonytól. — Hisz én va-

gyok az, aki az előbb megkérdezem, 

hogy miért sír ? 

—- U merj ük már az íiyen fogásokat 

— kiálltoltak néhányan a tömegből. 

— Ki kell kutatni! - hangzott más 

oldalról. 

Ábris elutasító mozdulatokat tett. 

Ádám, aki nem vesztette el hidegvérét, 

igy szólt! 

— Menjfink a rendőrséghez. 

— llát persze, hogy elszökjenek! 

kiáltott a vénasszony. 

— Hát adja ide a karját, menjünk 

karonfogva, szólt Ádám, fölismervén a 

helyzet humorát. 

Ay asszony nem szabadkozott to-

vább. Karját az Ádáméba öltötte és né-

hány kíváncsi altal követve, megindultak 

a kapitányság felé. Érdekes volt az ele-

gáns Ádámot a rongyos vénasszonynyal 

karonfogvást látni. Mellettük Ábris ment, 

alig palástolta szégyenét és {dühét, mö-

göttük a zajongó néptömeg. 

A menet a rendőrséghez érkezett. 

Az irodában egy rendőr fogadta a tár-

saságot. 

— Hol a kapitány úr? — kérdé 

Ábris. 

— Ki a helyettese. 

Én, feleié az a legnagyobb mél-

tóiággal. 

Ábris rántott egyet a bajuszán erre 

a váratlan kijelentésre. De elvégre is, ki 

tudja mit takar a közrendőri ruha. 

Előadták a tényállást. Előbb az asz-

szony, azután Ábris. 

— Nem lévén lanuzásra hivatott? 

— kérdé a helyettes úr. 

— Tessék? 

— Lévén-e alkalmatos hitelesítő? 

— Mi tetszik ? 

— Van-e bizonyságtevő ember? 

— Hogy tanú van-e? Az bizonyos 

hogy nincs. De azt hiszem, nem is szűk 

séges.Csak nem teszi fel rólam helyet-

tes úr, hogy én lophattam el a tárcát. 

Miért tettem volna? Itt a névjegyem, 

irataim. Bujáky Ábris budapesti ügyvéd 

vagyok. Innut hozhatok akármennyit. 

— Hjah, kérem, azt nem lehet tudni. 

Láttam én már tisztességesebb tovajo-

kat is . . . 

— Kérem . . . kéreu ! demarst-

rált Ábris. 

— Hjah kérem alásrn — folytatta 

a helyettes — itt nincs írás mód, mint 

reggelig az áristomhu menni. Reggel 

majd bejön a kapitány úr . . . 

— Micsoda? Akkor kérek jegyző-

könyvet felvenni! 

— Azt nem teszem kérem alásan. 

— Nem teszi? De én követetelem. 

Jogom van követelni! 

— Az meglehet, kérem alásan, de 

én még sem teszem. 

— És szabad kérdeznem, hogy mi-

vel indokolja ezt? 

Nem lévén . . . írástudó. 

Erre a szóra nagyot nevetett Ábris. 

— Ez nagy baj — mondá — de 

segíthetünk rajta. Biztosítékot teszek le, 

Mennyi kell ? Száz . . . kétszáz . . . három-

száz koromi U 

— Nem fogadhatom el — vála-

szolt drákói szigorral a rendőr. 

— Hogyan? Miért? Talán csaknem 

gondolja, hogy itt hagyom veszni a 

pénzemet ? 

Nem lehessen tudói . . . hátha az 

is lopott pénzl 

De már erre nem tartotta volna 

semmi, hogy neki ne menjen a helyettes 

úrnak, ha nem lép be véletlenül a rend-

őrségi tollnok, akiben egy volt iskola-

társára ismert 

— Szervusz Ábris, hát le mit keresel 

itt? 

Elmondta. A tollnok előbb az öreg-

asszonyt, majd a helyettes urat szidta. 

Utóbbi az Őt megillető helyre, az ajtó 

mellé húzódott vissza. 

Ekkor nagylelkűségét bizonyítandó 

Ábris elállt minden keresetétől a vén 

asszonnyal szemben és még öt koro-

nával meg is ajándékoxta. 

— Fogadja nénémasszony. Hanem 

aztán szent legyen a békesség! 

Az húzódozva nyuít a pénz után. 

Meglátszott rajta, hogy röstelí, sajnálja 

a dolgot, de azért mégis elvette a pénzt 

szemrehányólag mondva : 

— Nem öt koronát értek az én 

zálogcéduláim ! . . . 

Micsoda szinmű lett ebből, micsoda 

szinmű! 

Pénzadományok a Vörös 
Kereszt Egylet cé'jaira-

Kristóf Kornélia, özv. Vajda Sán-

dorné, Herényi László 10 -lOkor., Zsol-

dos Antal, Oláh Lajos, Juhász Ferenc, 

Veres Sándor és családja, Kovács Jó-

zsef, Antal Imréné, özv. Rúzs M. Sán-

dorné, Sznlay István 5 - 5 kor., Mecs B. 

Lídia, özv. Szőkéné, Vincze Mihály, Csep-

regi József és neje, özv. Szépe Antalné 

4-4 kor. Abiiííy László. Csiger József, 

Gyarmathy Juliska, Fazekas Bálintné, 

Füsti M. Antal 3—3 kor., özv. Dunás 

Ferencné, Csernus L. Teréz, Szőke Ist-

vánné, Piti Imr e, Meleg Lajosné, id. Me-

leg Lajosné, Csepregi János, Kandász Sán-

dorné, Bartucz János, Csepregi Franciska 

Zsoldos Imre, Vavrek Jánosné, Lakatos 

János, Czirjak Sárika, Kanász N. Mária 

özv. Dragnicsek Józsefné, Nagy József, 

Duist Ferenc, Répa Imréné, özv. Bá-

rányi Imréné, Kátai P. Andrásné, N N. 

özv. Vass Sándorné, Suhaj ta János, l)é-

tár Istvánné, Magyar László, Annus Fe-
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renc, Budai Balint Kovács Pálné, Csák 

János, Papp Lajos| Döimödi Ferencné. 

Piti János, Busa János 2 —2 kor., Fekete 

Ferenc, Hajnal Lajo"s 1 kor. 40 fill, Vi-

rágos Mihály, Mihály Béla, Bodor János, 

Tftrday LajoSné, Gránicz lmréné, Sági 

Zsigmondné, ÜrŐm Borhála, Deák Imre, 

Simonovici lmréné, Dózsa Elek, Szilágyi 

Lidi«, Janó Pálné, Bartus István, Bartus 

János, Szabó Aranka, Márton Ignác, 

Nagy János, Kovács János, Czakó Péter, 

Kun Ferenc, Szabó Ignácné, Dósai M. 

Gábor, Szántó Juliska, Berényi Imre, 

Kecse N. Sándor, Molnár Sáudor, Ko-

vács Sáudorné, Bodnár Lajos, Pilz 

Ödönné, Hajlamász Jánosné, Csemegi 

Lacika, Csemegi Jenőke. Bartucz Ist-

vánué, Kis András, Aradi József, Sándor 

Jánosné, Fekete N. Istvánné, Hajdú Au-

talné, Ibolya Teri, Pászti Szilveszter, 

Győri Imre, özv. Papp lmréné, Sándor 

Jóisef, özv. Apalóczky Jánosné, Burkus 

István, Mészáros Ferencné, Mucsi László, 

Dániel György, Kiss István, Kelemen 

Sándorné, Tajuai József, Tajnai György, 

Poszorák lmréné. Nagy Józsefné, Túri 

Mariska, Nagy István, Harsányi Imre, 

Antal Ignác, Dékány Istvánné, Keresztes 

Györgyné, Kórógyi József, Debreczeni 

Lajos, Lengyel Imre 1 1 kor., Váczi 

Bálint, KátaL Tóth István, Vári Jánosné 

80 —80 fill., Molnár Sándor, Horváth 

Flóriánné 60-G0 fill., Oláh, Kiss Mihály, 

Pászti Jánosné, Dobrai Judit, Tóth Bá-

lint, Sipos Péter, Kádár Anna, Törők 

Józsefné 50- 50 fill., Kanász N. Imre 44 

fill., Mészáros Mihályné, Czakó Gáspárné, 

Tánczos Teréz, Nagy Gáborné, Sólyom 

lmréné, Gujdár Sándorné, Dósai Jáno«, 

Pádár Rozália, Csernus Lászlóné, Ürbán 

Ferencné, Radír Lajosné, Varga Józsefné, 

Virágosné, Berényi Gergely, Biró Jó-

zsefné, Kovács Istvánné, Mezei Antal, 

László Rozália, Piti József, Kovács Já-

nosné, özv. Kovács Jánosné, Gál La-

josné, Kovács Péterné, Gőröcs Józiefné, 

Magyar Mihály 40-40 fill., Rágyánszky 

Sándor, Szabó Istvánné, Sólyom lmréné, 

Körösi Ferenc, Sxikszai János, Patakiné, 

Mitlasóczki Andrásné 30-30 fill., Szarvas 

János, Kun Péter, özv. Török Autalné, 

Farsang lmréné, Mucsi Ferenc, Bányai 

lmréné, Székely Bálint, Pádár Mária. 

Biró Józsefné, Kalmár Mihályné, özv. 

Czirják Jánosné, Orsós Jánosné, ¡Balog 

Imre, Marsi lmréné, KereszteB N. János, 

Kulcsár Sándor, Elekes Istvánné, Mulat 

Miklós, Kádár János, Bali Ferencné 

20—20 fill; Horvát Jözsefné 10 fillér. 

(Fojt. köv.) 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Fojtatás.) 

Debreceni János 1 párna, 2 nagypár-
nahuzat, 1 pokróc, 2 lábravaló 2 ing, 1 ágy 
lepedő, sebkötöző vászon, Kovács Edéné 
1 pár csirke 2 kg. tarhonya, 1 teáskanna, 1 
csésze, 1 kávéskanna, 1 cukortartó, 1 mos-
dókancsó, 1 szappautartó, 1 fogkefetartó, 
(ajándék) Bröll Ferenc 21 m ílanell, 2 ágy-
lepedő, 1 abrosz,6 szalvéta,teaszflrő, 3 teás 
12 zsebkendő, özv. Liebvvert Mihályné 1 
nagypárna, 2 nagypárnahuzat, t törül-
köző, 1 abrosz, 2 sérvkőtő. Széli Gyula 
l konyhaálvany, dr., Szeder Ferencné 
4 paplan, 1 kávédaráló, 1 falióra, 1 nagy 
bádogfazék, Molnár György 1 kosár 

krumpli, 2 1. borsó, 2 1, bab. 1 kg. sza-
lonna, 2 üveg befőtt, Cicátricsi Ilonka 
és Vima 1 nagy fazék méz, Leitner 
barka» Ignácné 1 paplan, 1 szalmazsak, 
1 paplanlepedő, Mikec Ferencné 2 pap-
lan, 2 ágylepedő, 4 ing, 3 fiveg megy. 
1 üveg baracklekvár, 1 drb. szappan, 
25 drb. tojás, Biró Istvánné 1 éjjeliszek-
rény. * vasmosdó, 2 mosdótál, 2 bádog 
kancsó, 2 szappantartó, 2 fogkefe, 1 fog-
kefetarló, 2 edény, 1 köpőcsésze, 1 ta-
hcska, 1 nagy sötétkék mázos tói, 1 tészta-
szűrő, pecsenyesütő, peesenyéstál, szita, 
2 bárd, 2 nagy kés, 2 réz leveskanál, 2 vi-
zes üveg, 2 vizei pohár, 1 nagy vizes 
kanna, fódővel, 1 fatálca. 6 szalvéta, 2 
fehér szalvéta, 1 üveg szilvalekvár, 1 fi, 
barack lekvár, 5 üveg paradicsom, 3 ü. 
befőtt, 1 mosogató dézsa, 4 fáskosár, 1 
ruhakefe, 1 húsverő, Halász Sz. István 
2 paplan 4 papi?nlcpedő, 8 nagypárna« 
huzat, 4 ing, 5 ágyíepedő, 4 lábravaló, 
4 zsebkendő, 4 szahréta, 2 pár harisnya, 
2 törülköző, * szalmazsák, Bőszörményi 
Jenőné 2 nagvpárna, 3 ágvlepedő, 4 
nagypárnahuzat, 6 törülköző, Sznlay Ist-
vánné 100 tojás, 1 sütő abrosz, Fischer 
Farkasné t nagy fakanál 1 szappan, 1 ü. 
baracklekvár, 3 villa, 3 kanál, özv. 
Nagy Sándorné 2 srappann, 2 evőkanál, 
2 kávéskanál, 8 villa, 3 kés, J borospo-
hár 2 tányér,1 peesenyéstál, 1 fŐzelékestál, 
1 törülköző, Podraszky Ferenezné 1 
szalmazsák, 1 pokrócz, \ paplan, 1 nagy 
párna, 1 kispárna, 1 ágylepedő, 2 pap-
lanlepedő, 2 nagypárnahuzat. 2 kispár-
pámahuzat, 2 lábravaló, 2 ing, 1 sütő-
abrosz, 3 törülköző, 6 edénytőrlő, 4 
zsebkendő, ajándék, Napköti Otthon 
szómára beérkezett adományokból, ma-
radók 57. 75 kg. bab, 55. 40 kg borsó, 
2. 75 kg. tészta, 92 tojás, Kohányi Gyu-
láné, 2 pár csirke, 1 tábla szappan, 10 
szappan, 4 üveg befőtt, ifj, Rablóczky Pál 
23 bögre, 23 vizespohár, Rablócky 
Pálné 1 üveg méz, 2 éjjeli szekrény, 1 
1 lábas 1 bádog kancsó, 3 kótözővászon, 
Harun Istvánné 4 és léi kg. szilva lekvár, 
1 üveg paparika 1 üveg meggyszörp, 1 ü. 
barackszörp, 1 ü. gyümölcs ecet, 1 f. 
fokhagyma, 1 vizes üveg, 5 üveg tányér, 
4 boros pohár, 5 villa, 1 sótartó, 1 

1 kenyérkosár, 1 vizeskauta, 1 mosdó-
kancsó, 1 bárd, 1 tőke 1 nagydézsa, 3 
törülköző, 1 1. tarhonya, 2 főzőkanál 
Biró Gáborné 1 nagypárna. I kispárna, 
2 ágylegedő, 1 paplan, 2 paplamepedő, 
2 nagypárnahuzat, 2 kispárnahuzat, Nó-
vák Istvánné 1 faágy, 1 szalmazsák, 1 
paplan 2 nagypárna, 2 kispárna, 2 ágy-
lepedő, 2 paplanlepedő, 4 nagypárna-
huzat, 4 kispárnahuzat, 18 zsebkendő, 
12 tányér, 12 kistányér, 12 pár evő-
eszköz, 34 drb. birsalma, 24 tojás, 1 
szappan, Cakó Józsefné 1 faágy, 1 szal-
mazsák, 1 derékalj; 1 nagypárna, 2 nagy-
párnsihuznt. 2 ágyíepedő, 1 pokróc, A 
„Napközi Otthon" részére beérkezett 
adományokból 1 kg. rizs, 7 kg. köles-
kása, 20 50 kg. tarhonya, 19 kg. árpa, 
48 kg. burgonya, 16 kg buzn, 21 kg. 
kukorica, 11,50 kg. liszt, 20 dk. sza-
lonna 1.5 I. méz, 2 I. zsir, Biró Istvánné 
2 nikkel tálca, 1 teáskanna, 1 gyufa-
tartó, 3 hamutartó, 1 teaszűrő, 10 bo 
rotpohár, 1 abrosz, fi szalvéta, dr. Szath-
mári Mihály ágyváltság cimén 50 kor, 
N N 10 K.-nt ajánl fel havonta, okt.-re 
lefizetett lO K.-at, dr. Bárány Arpádné 
1 vaságy, 1 szalmazsák, 1 nagyparna, 1 
kispárna, 2 nagypárnahuzat, 2 kispár-
nahuzat, 2 ágyíepedő, 4 zsebkendő, 3 
törülköző, Röszler Jánoiné 2 üveg pa-
radicsom, 6 üveg befőtt, Vecson La-
josné 1 mosószékláb, Lovas János i K., 
ÖZT Földvári N. Istvánné 1 fazék szilva-
lekvár. Polák Mártonné 10 üveg para-
dicsom, 5 üveg befőtt, fiO birsalma, 
Va«s Gáborné 5 kg. vörös és fokhagyma, 
A tábori borítékok tiszta jövedelméből 
befolyt összeg cimén, Uutermüller Er-
nő 60 K.-át adományozott, Cserna Já-
nos fél zsák krumpli, 1 üveg befőtt W 
birsalma, Kréter István 2 ing, 2 labra-

való, 2 törülköző, 1 ágylepedő; 1 nagy-
párnahuzat, 1 I. zsir, 1 üveg befőtt, Rom. 
kath. leányiskola gyűjtése 3 d. bor, 3 
ü. befőtt, 10 tojás, 11. tarhonya, 2 evő-
kanál, 1 kosár gyümölcs,Somogyi Esi-
ter 2 ágylepedő, 4 zsel>kondő, kötöző-
vásznak, 2 kézitükör, 2 surolókefe, 2 
fogkefe, 2 kisfésű, Molnár lmréné 5 üveg 
paradicsom, idh. Kürti lmréné 13 és fél 
kg. szappan, 4 kg. levesbevaló tészta, 
Berényi Sándor 1 nagy párna, 2 nagy-
párnahuzat, 1 ágyíepedő, 2 lábravaló, 2 
ing, 2 törülköző, 4 zsebkendő, 2 fogkefe, 
1 liajkefe, 1 fésű, Német Jenőné 10 üveg 
befőtt, 1 üveg uborka, 1 nagylábas 2 
merőkanál, Molnár Imre 20 kor., Hanka 
lmréné 2 párna, 4 párnahuzat, ) ing.' 
2 drb. szappan. Kádár Árpádné 6 ing, 
6 lábravaló, (ajándék) Káló Gyuláné 2 
paplan, 2 paplanlepedő, Kiss Bálint 1 
kosár birsalma, Fekete Mártonné fehér-
nemű beszerzésére 100 kor., Czuci Ist-
vánné 3 üveg befőtt, 6 tányér, fi nagy-
tányér, 1 főzelékestül, fi evőkanál, Vass 
Antalné fi üveg belőtt, 6 üveg paradicsom, 
1 csomó ¿Érdekes Újság*4 fi drb. aln-
mininm kanál, 1 pár kapca, özv. Szo-
hosztat Sz. Lajosné 2 pokróc, 6 ing 
fi lábravaló, 6 ágylepedő, fi törülköző, 
fi zsebkendő, fi pár harisnya (aján-
dék), Hosenstock Salamonné Ifi pór 
harisnya, B.tlogh Imre 1 kispárna, 2 
kispárnahuzat, 2 lábravaló, 3 1. krumpli, 

, B. Molnár Ferencné 10 K. Nagy Sándorné 
1 paplan, 2 paplanlepedő, 7 pór bari*« 
nya, Monay Eszter 9 evőkanál, 7 ká-
véskanál, (ajándék), Báron Józsefné 2 
törülköző, 1 kispárnahuzat, 2 nagypár-
nahuzat, 1 ágylepedő. Kransz Pálné 3 ing. 
3 lábravaló, 3 törülköző, 6 pór harisnya, 
özv. Mojzsik Lajosné 1 faágy, 1 szalma-
zsák 1 paplan, 2 nagypárna, 4 nagypár-
nahuzat, 2 törülköző, 2 ágylepedő, 6 
fi lábravaló, 10 ing, Kátai Jánoiné 4 
üveg málnaszörp, 3 üveg paradicsom, 3 
befőtt, 1 szappan, Práznovszky Zsig-
mondné koszorú megváltás fejében 10 
K. Bartha Józsefné 1 nagy üveg meggy, 
1 üveg baracklekvár, 1 üveg szilvalekvár, 
özv. Mezei Ferencné ? I. bab, '1 szappan. 
1 kosái krumpli, Reresztes Antalné 5 
és fél kg. szalonna, 4 szappan, 3 fehér-
lug, Kuli Sára 2 kispárna, 2 kis-
párnahuzat, fi türülkőző, 10 csomó gyö-
kér, (ajándék) özv Kuli Bálintné 1 üveg 
szilvalekvár, 2 üveg befőtt, 22 birsalma, 
özv, Mikecz E lmréné 20 K. 1 kosár 
bab, 2 szappan, 1 csomó sebkölöző, 
Vereb István 20 K. Kátai P. Andrásné 2 
2 nagypárna, 3 ing, 2 lábravaló, 4 nagy-
párnahuzat, 4 ágylepedő 1 pár pulyka, 
1 pár csirke, 2 szappan, 4 1. szilvalekvár, 
1 véka morzsolt kukorica, (ajándék), 
Dobray Juci 5 üv. g befőtt, 37 birsalma, 
özv. Nagy Józsefné 1 nagypárna, 2 nagy-
párnahuzat, 4 zsebkendő, özv. Tóth Ist-
vánné 10 zsebkendő, 2 ing, 3 lábravaló, 
2 törülköző, 2 kg. levestészta, 2 kg. szap-
pan, Báron Márton 1 nagy zsiros bö-
dön. 1 nagy zománcos fazék, Zsoldos 
Antal 2 nagvpárna, 2 kispárna, 2 nagy-
párnahuzat i kispárnahuzat, 2 ágylepedő, 
10 drb. csirke, 1 zsák árpa, 2 szalma-
zsák, 6 üveg befőtt, (ajándék), Demeter 
lmréné 4 lábravaló, 2 ing, 2 szappan, 
2 üveg befőtt dr. Albertényi Adolfné ágy-
megváltás cimén 50 K. Csányi lmréné 
2 lábravaló, 2 ing, 2 törülköző, 2 ágy-
lepedő, 1 Iricó lábravaló, fi pár harisnya, 
fi pohár, 6 kanál, 1 kg. kávé, Fekete 
Albertné3 ing, 3 lábravaló, 3 ágvlepedő, 
3 törülköző, (ajándék),özv. Ollay Józsefné» 
1 köcsög lekvár, 1 kg. szalonna, Vecsery 
Miklósné 6 labravaló, 12 zsebkendő, 12 
pár harisnya, fi I. szilvalekvár, 2 l. ba-
racklekvár, 2 I, meggy le vár, 8 mosdo-
szappan, 1 asztal, Borsos Andrásné 5 
ing, fi lábravaló, 1 nagypárnahuzat, 1 
ágyíepedő, 1 tricóláhra\aló, t 10 zseb-
kendő, dr. Szeder Ferencné 4 pár csirke 
Tary Ernőné 8 ing, 8 lábravaló, 1 nagy-
párna, 2 nagypárnahuzat, 1 pokróc, 4 
ágylepedő, 3 törülköző, l mosdótál, 1 
hajkefe, l fésű, özv. Polacsek Feidi-
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nándé 1 éjjeliszekrény Halász Sz. Fc-
renc 2 nagypárna, 4 kispárna, 4 nagy-
párnahuzat, 8 kispárnahuzat, 11 kg. há-
ziszappan, 10 zsebkendő, (ajándék) fcke 
Istvánná 1 kispárna, 2 kispárnahuzat, 2 
törülköző, Csányi György 1 nagypárna, 
2 nagypárnahuzat, 1 lepedő. Bárkai Já-
nos í zsák krumpli, 1 pór tyúk, 15 kg. 
liszt, 24 tojás, 15 1. bab, 1 szappan, 
lloflman Jakabné 1 falióra, kulcsnl, Mu-
rányi Imréué 3 I. bab, t törölköző, 
Schvarz Vilmosné 2 ágylepedő, 3 sapka, 
6 pár harisnya, 1 téli alsóing, 3 ing, 4 
labravaló, 4 nagykanál, 6 kiskanál, 3 
kés, 2 villa. Schulz Nővérek 60 K. Szath-
máry Károly 4 hajkefe, 6 szappan, dr. 
MáléíTy Pálné 1 vég vásaon, 3 férfiing, 
12 pár harisnya, Héjjá Jánosné 10 K. 
Sarkady Sz. Imréné 10 ing, J0 lábravaló, 
lá zsebkendő, 1 zsák krumpli, Fntó 
Zollánné 12 üveg belőtt, Rablócky Tilda 
18 fásli 1 kötözőpolya sebkötöző, Ar-
gyeLán Mária 1 kispárna, 4 kispárna-
huzat, 4 szebkendő, Bihari Mátyás Sztg-
vári 5 kispárna, 5 kispárnahuzat, seb-
kötöző, 180 kifli* Bugyi Mihályné 1 vég 
vászon 10 tojás, 40 kg. szőlő, 7 kg. szil-
valekvár, 10 kg. zsir 12 kg. szalonna, 1 
kosáj alma, 1 drh. szappan, 12 kg. bab, 
1 kosár, Bokody Jánosné és Onody La-
josné 2 kg, levestészta, A vármegyei 
közkorhájból mint fölöslegbeküldöU. 100 
ing, 70 lábravaló, A harctéren lévőkato-
nák feleségeinek adománya 14 K. 86 fii 
Csák Imréné 1 tábla szappan, 12 1. tar-
honya, Léderer Jozsefné 6 K. özv. Szőke 
Mátyásné 3 edénytörlő, 3 törülköző, 2 
pohárlörlő, 3 szalvéta. 3 szebkendő, 3 
férfiing, 6 lábravaló, 2 sebkötöző, 1 tábla 
szappan, 3 üveg bor, 22 birsalma, 101'báb, 
8 üveg paradicsom, 4 üveg befőtt, 1 tálca, 
Móc Kálmán 200 ivópohár, Lakos Im-
réné 2 kg. tarhonya, 4 kg. liszt, 3 drb, 
zsebkendő, 2 törülköző, I doboz ciga-
retta, 1 drb, szappan, 4 ivópohár, 4 kis-
tányér, 1 kosár naspolya, özv. Szabó 

Imréné 45 tojás, 2 szappan,' 1 ós fél ol-
dal szalonna, Berényi János 2 1. tarhonya 
1 drb. lúg, 1 drb. szappan, 1 1. borsó, 1 
kg. szalonna, Bartus Jánosné 2 1. zsir, 
5 kg. szalonna, 1 szappan, Virágos T. 
Ferenc 1 kézitükör, 7 bontófésuj 4 drb. 
nyelesfésű, 12 drb. zsebkendő, 3 sűrű-
fésű, (ajándék) Fekete Nagy Istvánné 
3 ing, Haron Istvánné 2 pár csirke, 1 
tésitaszedö. 1 reszelő, 1 pecsenye-for-
gató villa, özv, Labádi Jáin >sné 1 nagy-
párna, 2 nagypárnahuzat, 6 pár evő-
eszköz, 4 kávéskanál, 4 evőkanál, (aján-
dék) Beéh Mártonné 1 nagypárna, 1 
kispárna, 3 nagypárnahuzat, 2 kispárna-
huzat, 2 ágylepedő, 6 törülköző, 6 zseb-
kendő, 10 1. borsó, 4 drb. szappan, t 
lepedő sebkötözésre, (minden ajántiék) 
István Pálné 3 és fél kg. szalonna, 1 
véka krumpli, 1 üveg szilva, 1 üveg ba-
racklekvár, Zsoldos Sándor és neje 40 
kor., özv. dr. Füsti M, Sáudorné 6 ing, 
Zbóray Bertalanné 3 bot, képes folvó 
irat, 4 ing, 4 törülköző, 10 zsebkendő, 
10 pár harisnya, 10 üveg paradicsom, 
10 üveg befőtt, Horváth Jenőné 6 üveg 
paradicsom, 12 üveg befőtt, 4 szappan, 
Hajla Péterné 4 lábra való, 7 ing. 6 
zsebkendő, 6 drb 3 szögű kendő, 7 haskötő, 
3 hósapka, 1 pár térd melegítő, 0 pár 
csukló védő (ajándék), llntermüller Er-
nőné 6 kistányér, 6 zsebkendő, 3 lábra-
való, 2 konyharuha, Sipos Józsefné 8 
8 üveg befőtt, 1 talicska, 1 véka kuko-
rica, 6 kg. liszt, Móc Kálmán 6 drb. 
nagy nyeles merőkanál, Nagyiván Már-
tonné, 3 cserép korsó, 1 cserép tószta-
szőrő, 1 cserép ivókancsó, (ajándék) 
Berényi Jánosné 12 köt. özv Dömjén 
Józsefné költeményei, özv. Egedi Sán-
dorné 2 ágylepedő, 3 törülköző, 5 szal-
véta, 12 zsebkendő, 6 üveg befőtt, Kiss 
Gusztávné 1 üveg pálinka, 1 üveg rum, 
3 drb szappan, 1 kg. cukor, 6 kanál, 6 kés 
(6 villa, 3 cs. tea, 2 tricólábravaló, (ajándék 
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Hirdetmény. 
Értesitem a lótenyésztéssel foglal-

kozó gazdaközönséget, hogy Kanász N 
Lajos Eperjes 12 sz. alatti birtokosnak 
két pej és egy sárgaszőrű, Kanász Nagy 
Imre Királyság 60. sz. a. birtokosnak egy 
sötét pej szőrű, Vajda Sándor Vekerzug 
27 sz. u. birtokosnak egy pej szőrű, üálfy 
Imre derekegyházi, oldal 207 sz. a. bir-
tokosnak egy pej szőrű és Cakó Imre 
Nagytőke 20 sz. a. birtokosnak egy fe-
kete szőrű ménje lelt 1915. évre közte-
nyésztésre engedélyezve. 

Az 1891. évi XII. t.-c, értelmében 
290 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, aki apaállatot tenyésztési 
igazolvány nélkül tenyésztési célra más-
nak átengedi, ugyanígy büntetendő azon 
anya állattulajdonosa is, aki köztenyész-
tésre nem engedélyezett. apaállattal fe-
deztet. 

Szentes, 19!4 évi október hó 20. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

I., Kisgörgős-utca 6. sz. ház 
igen olcsón eladó, vagy esetleg kiadó 

Értekezni lehet a helyszínen. 

Eladó tehén* 
Kenyeres Imrének egy gyenge üas, 

fejős tehene van eladó. Megtekinthető 
és értekezni lehet Bálint-utca 28. szám 
alatt a tulajdonossal. 

11411—1914 szám. 
Szentes niro* polgármesterétől. 

Hirdetmény 
a lovak bejelentése és osztályozás» tárgyában. 

A honvédelmi miniszerter úr az 1912 LXIX. t.-c. 11. §-a alapján a Szentes város területén lévő lo-
vaknak újbóli osztályozását rendelte el. 

Ennélfogva a város területén tartott lovaknak újból leendő összeírását elrendelem és felhívom mind-
azokat, kiknek birtokában ló van, hogy az 1914 évi december hó 25-től, december hó 31 nap já ig be-
zárólag terjedő 7 napi határidőn belől, lovaik számát jelentsék be. 

A bejelentést Írásban az ingyen kiszolgáltatandó bejelentő lapon kell megtenni. — írni nem tudók 
a bejelentést szóval is megtehetik 

Az összeírás helyéül a földszinten a jár latk iá l l i tás helyiségét jelölöm meg. 
A bejelentések naponként délelőtt 8 órától 12 óráig, - délután 2 órától 5 óráig, a vasár- és ünnep-

napokon pedig délelőtt 9 órától 11 óráig fogadtatnak el. 

Nem kell bejelenteni a következő lovakat : 

a; az Ő felsége és a kir. ház tagjainak udvartartásához tartozó lovakat, 
b) a nemzetkőzi jog értelmében terlütenkivüliséget élvező személyes használatra szolgáló lovakat, 
c) a fegyveres erőhöz tartozó egyéneknek annyi lovát, ahányat mozgósításkor tartani köteles, 
d) a csendőrséghez tartozóknak szolgálatuk teljesítéséhez szükségelt lovait, 
e) az udvari és állami ménes intézeteknek, — állami méneseknek, mén és' csikó telepeknek, tenvész 

és gazdasagi lovait. 1 

f) a kincstár tulajdonában lévő lovakat. 
A lóoszlályozás foganatosításának határidejét, valamint a lóbehivás esetére szabványosnak metíállapi* 

tolt arakat külön hirdetménnyel fogok közölni. 

LA , . ^ k ÍoíL , ( íV a k bejelentése tekintetében fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesz eleget, kihágást 
követ el és 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik. * 

. 1 ^yelmeztetem tehát a közönséget, hogy a bejelentési kötelezettségének pontosan tegyen eleget, 
mert az ezt elmulnsztók szigorúan fognak büntettetni. 

Szentes, 1914 évi december hó 20. napján. 

I l r . M á t é n * F e r e n c 

polgármester. 
Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen " 




