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Előfizetési árak: 

He/yben 
félévre 2 

egész évre 4 K 
Knegyedévre 1K 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre.* K negyedévre l őü 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

S IMA L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

K r napjait. 
Sikereink Lengyelországban. 

A francia harctér hirei. 
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Szilveszter napja van, utolsó 
napja van az esztendőnek. Bizó re-
ménységgel állánk meg az esztendő 
határmesgyéjén és reménnyel, hit 
tel tekintünk bele az elérkezendő 
ujesztendóbe. 

Nehéz időket élünk át és nagy 
nagy napok repüllek át fejeink 
fölött. A félvilággal kellett fölven-
nünk a harcot, hogy azt amit egy 
ezredév vérzivataraiban megtarthat-
tunk, nemzeti létünket és függet-
lenségünket átadhassuk utódaink-
nak. És ez a nagy küzdelem vissza-
adta a magyarokat önmaguknak: 
minden a haza érdeke, ezt mun-
kálja, ezt szolgálja igaz hűséggel 
mindenki, aki magyarnak vallja 
magát. 

Ellenségek öveznek körül ben-
nünnket. Még az is, akik ránk van-
nak szorulva, még azok is, akik-
nek jövője a mi győzelmünktől 
liigg, felénk acsarognak s míg mi 
a héroszi küzdelmet megvivjuk ő 
érettük is, mohó kíváncsisággal le-
sik az események fejlődését nem 
fordul-e kedvezőtlenre a mi hely-
zetünk. 

Ot hónapja dúl a világháború. 
Fönt északon óriási területek min-
den talpalattnyi földjét vér áztatta 
és ellenségeinknek eddig nem si-
került elérni azt, hogy hős csapa-
tainkon diadalt vegyenek, kajan ál-
barátainknak és titkos ellenségeink-
nek minden káröröme hiábavalóság. 

A nagy küzdelemnek mostani 
állapotában minden esemény a bizó 
reménységet élesztheti lelkünkben 
Tudjuk nagyon jól, hogy ellensé-
geink erre a háborúra évek óta 
készültek. Azt is tudjuk az oro-
szok hónapokkal a háború előtt 
behivták tartalékos katonáikat s 
hogy a világ legnagyobb katonai 
hatalma állig fegyverben állott már 
akkor, amidőh mi mozgósítottunk. 
Tudjuk azt is, hogy amikor a 
muszka minden erejével neki fe-
küdt az osztrák galíciai határnak 
az volt a célja, hogy néhány nap 

alatt megsemmisíti a mi haderőn-
ket és akkor Budapesten, Bécsen 
át megsem áll Berlinig. Es az őt 
hónapos óriási küzdelemnek íme 
az eredménye: nincs akkora terü-
let a muszkák kezében, mint amek 
kora terület Németország és a mi 
csapataink kezében van az orosz 
földből. 

A nagy küzdelem első fele el-
dűlt. Es az eredmény azt mutatja, 
hogy a mi számra nézve kisebb 
haderőnk nictiicsafc Töl tudta tar-
tóztatni a muszka kolosszust, ha-
nem nagy és fényes győzelmeket 
is aratott fölötte. 

Szilveszter napja van. Temet-
jük ezt az esztendőt, amely a vi-
lág legnagyobb és legvéresebb há-
borúja kezdetének volt esztendeje 
Temetjük azt az esztendőt, amely-
ben az emberi gazság rázuditotta 
országunkra és szövetségesünkre a 

háborút, hogy letiporjanak és meg-
semmisítsenek bennünket. S im az 
igazság fényesen diadalmaskodik: 
nincs még vége a háborúnak, de a 
gőgös angol, a kalmár lelkű go-
nosztevő már arról beszél, hogy 
nem lehet legyőzni a két szövet-
ségest s már elmélkedik a statusquo 
antea felől. . 

Még dul a háború, még sok-
szor fogja a fölkelő nap sugara 
elárasztani fényével a harcmezőt, 
de minden reményünk, minden bt 
zalmunk eddig valóra vált: nem 
gázoltak le bennünket, az Isten ve-
lünk volt, a mi igazságunkkal és 
mi magyarok meglettük a magunk 
kötelességét ugy ahogy az em-
bertől telik. 

Várjuk az uj évet: Istenben a 
hitünk. Győzni akarunk és győzni 
fogunk. 

Német nagyvezérkar jelentései. 
Miniszterelnökség sajtóosztályának távirata: Berlin, dec. 30. 
Nagy főhadiszállás jelenti: A nyugati hadszintéren a Níeuporltól dél-

keletre fekvő St. George majorért, amelyet egy meglepő támadás foly-r 
tán ki kellett ürítenünk, még folyik a harc. Vihar és felhőszakadások 
Flandriában és Észak Franciaországban mind két fél állásaiban károkat 
okoztak. Különben a nap az arcvonal egyéb részein általában nyuga-
lomban telt el. 

Keleti hadszíntér: Kelet Poroszországban orosz hadsereg lovasságot 
Pilkallenra visszaszorítottuk. 

Lengyelország: Visztula jobbparti részén a helyzet változatlan. Visz-
tula nyugati partján a támadást Bzura szakasztól keletre fotytattuk., 
Egyébként a harcok a Bavka szakaszon és attól, keletre valamint Inaw-
lodznál és ettől délnyugatra tovább tartanak. Külföldi híradások ugy 
tüntetik lel, mintha Lohitz és Skierniewice nem volnának birtokunkban. 
E helységeket már több mint 6 napja elfoglaltuk és Skierniewice messze 
arcvonalunk mögött van. 

Berlin, dec. 29. Nagy főhadiszállásról jelentik: 
Nyugati hadszíntéren Nieuportnál és Yperntől délkeletre kisebb üt*-

közetekben némi tért nyertünk. 
Franciáknak St. Menchouldtól északra ellenünk intézett többrend-

beli heves támadását — franciák súlyos vesz'esége mellett visszavertük. 
Ez alkalommal néhány száz hadifogly jutott kezünkre, 
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Egyik előretörésünk Copstrukben Alementtől nyugatra három gép-
pusfcá zsákmányolása mellett egy francia lövészárok elfoglalasara; vezeteti. 

Franciáknak Srnnheimtői nyugatra ellenünk intézett tamaüasait 
visss^vertük. 

Keleti hadszíntér: . , , .. . 
Keletporoszorsz^gban és Lengyelországban, Visztula jobbpaiu, re-

szében nincs változás. 4 

Bzura és Ravka szakaszon támadásaink előbbre haladtak. 
Inowlodztól délre fekvő terüleien tegnap oroszoknak ellenünk ínte-

ze.U erős támadásait visszavertük. 
fM i e-y.í r • . . - 1 

Gyűlés 
a vármegyén. 

A szerda délelőtt tartott vár-
megyei közgyűlést tiz órakor nyi-
totta meg dr. CicatricLs Lajos fő-
ispán. Napirend előtt bejelentette, 
a főispán, hogy névtelen hősök 
sorában immár vármegyénknek is 
van vesztesége, mert mint hiteles-
nek látszó tudósítások jelentik, Pass 
Feren közigazgatási gyakornok a 
csata mizőn hősi halált halt, Dobay 
A^dof, aljegyző pedig oros?f fog-
ságfo« jutoK. • A hősi halált halt 
vármegyei tisztviselő családjához a 
közgyűlés részvétiratot fog inié/.ni. 
v 'A főispán indítványára tjgyau-

csakrészvéliratol, intéznek^ Vörös 
LászJóc vármegyeii irodati^tf. özve-
gyéhez, akinek férje sok évep át 
ügjihuzgó hiviatalnoka volt a me-
gyének. 

v* Az alispáni évnegyedes, jelenj 
tést hozzászólás nélkül•,vették, tu-
dpowsuJ, nemkülönben a \h. bizott-
sági tagok 1915. évi x^évjegyzékét 
i>V Helyesléssel vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy az alispá.n külön-
böző alapok terhére 115000 korona 
hadikölcsönkötvényt jegyzett* s azo-
kat lombardiroztattu. Jóváhagyták 
Szentes város jegyzését, valamint a 
községek jegyzéseit is, 

Három szavatszedő küldöttség 
előtt szavazó lapokkal a közigaz-
gatási bizottságba megválasztattak 
az 1915-1916 évekre Futó Zoltán. 
Reök Iván, Balog János, Korpás 
Pál, Wimmer Károly, az igazoló 
választmányba Csúcs Antal, ifj. Ve-
csery János, dr. Purjesz János, dr. 
Szeder 'Ferenc János, Albertényi 
Arttal, a főispán által kinevezett ta-
gok: Mátéffy László elnök, Khirer 
József, űr. Szarka Mihály, dr. Péter 
AlbéH, Az állandó biráló választ-
mányba dr. Heinrich István és a 
központi választmányba Horváth 
Jenő választattak meg. 

A tárgysorozaton ezenkívül 
több zárszámadás és költségvetés 
szerepelt, melyek az állandó vá-
lasztmány javaslatával mentek ke-
resztül. 

A Sváb Jakab alapítványnál 
üresedésbe jött egy ösztöndíjas hely 
Bergl Jenőnek adományoztatott szó-
többséggel. A vármegyei tiszti nyűg 
dijvájasztnoányba dr. Csathó Zsig-
mondot választották meg. A köz-
gyűlés tudomásul vette, hogy az 
alinpáu t a Horváth Gvulq-utca 2. 
számú telek negyed részéi a gim-
názium bővítés céljaira leendő el-

adásra 9000 koronáért felajánlotta 
a közoktatásügyi miniszternek. 

A közgyűlés délben 12 órakor 
zárta l>e a főispán azzal az óhajtás-
sal, hogy a jövő év ugy a magyar 
hazának mint a bizottsági tagoknak 
több jót hozzon az elmúltnál. 

A Vörös Kereszt 
Kórház üzenetei. 

Adakozzunk a sebesült és beteg 
katonák ellátására! 

Újévi üdvözletek megváltásakép 
örömmel fogadunk készpénz ado-
mányokat. Kérjük a közönséget, hogy 
ezen a cimen is adakozni szívesked-
jenek betegeink számárai 

Betegeink száma 195, ujabban 
nagyobb létszám ideéékezését je-
lezték. 

Nagyobb adományokat juttat-
tak az elmúlt napokban a szentesi 
Vörös Kereszt részére: Szabó Test-
vérek 80 kor. 80 fill., Bolyó Margit 
12|W darab eigfkrctta de l lQ darab 
sütemény, Bolyó Kálmán 100 üveg 
rizling ó bor, Tary Ernő 4 drb. 
birka, özv. Szeder Jánosné 8 drb, 
libg, özv. Zsoldos Ferencné 55 liter 
bor, Dömsödi Jánosné 170 drb. lek-
város killi, Runos Józsefné 200 drb. 
turósi^pény, Ifj Kátai Pál Ferenc 1 
birka, Piti Mihály Keresztes-utca 1 
sz. 1 mmázsa liszt, Cserna Ferenc. 
1 zs$k liszt, Papn Lajosné 130 drb. 
pozsonyi kifli, Bóné Antalné 126 
drb, pozsonyi kifli, Czakó Imre 1 
birka, Halász Szabó Lajos kereskedő 
1 vég barchet, Első Szentesi Kenyér-
gyár 100 korona, Széntes város ado-
mánya 105 kor. 7 fillér, Balogi Imre 
25 liter bor, Szalai Istvánné 600 drb. 
mézeskalács, özv Tóth Istvánné 12 
liter bor, Uránia 207 kor. 54 fillér, 
dr. Reis Samu és neje 141 liter bor, 
Mágucsi uradalom 10 hektóliter bor,' 
Szegi József 4 malac, 1 zsák krumpli, 
másfelvéka liszt, Kátai Pál János 1 
birka, Szabó István 30 kor., Blázsik 
Istvánné 160 drb. turóslepény, 180 
drb. kifli, Vince László 27 liter bor, 
Temesváry t*dte 30 1. bor, Botos 
Bálint 10 liter bor, 4 nagy kalács, 
Albertényi Antalné 25 I. bor, Plohn 
Sámuel 10 I. bor, Id. Kürti Imréné 
6 na]gy kalács és 250 drb. fóti pe-
rec, Hajdú Józsefné 100 drt>. alma, 
100 drb. kifli, dr. Nagy Sándor al-
ispán 1 hordó sör, Őrgróf Pallavi-
cini uradalom 200 kor. és egy vágó 
marha, Tary Ernőké, Jánoska és 
Gyurika l borjú, Vajda István 1 drb. 
hízott malac. 

Fogadják e nemesszivű adako-
zók ezúton is hálás köszönetünket. 
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Városi közgyűlés. 
Első tárgy volt a m. kir. köz-

igazgatási biróság elutasító határo-
zata Faragó Sándor s társainak a 
szervezési szabályrendelet ellen be-
nyújtott felebbezésére. A közigaz-
gatási biróság kimondotta, hogy 
mivel a felebbezók nem kapnak ke-
vesebb fizetést, mint annakelőtte, 
keresetüknek alapja nincs, az pedig, 
hogy a felebbezóknek, állitások sze-
rint, magasabb fizetési osztályba 
kellett volna jutniok, nem a biró-
ság hatáskörébe tartozik 

A belügyminiszter is elutasi-
torta a városi tiszti orvosoknak 
felebbezését, akik napidijaik eltör-
lése miatt felebbeztek. A miniszter 
a felebbezést nem találta indokolt-
nak, a városi közgyűlés határozatai 
pedig jóváhagyta 

A virilis képviselői névjegyzék 
kihirdetése után a községi közutak 
kö/.igazgatására a közgyűlés Cseuz 
Béla főmérnököt küldte ki, távol-
léte alatt pedig helyettesítésével 
Kalpagos Sz. Imre gazd. tanáesno* 
kot bizta meg. 

A városi számvevőség két tagja 
hadbavonult és az itthouiwaradtakr 
nak az államsegélyek« számfejtése 
és egyéb teendők miatt a jövő évi 
költségvetés elkészítésére nem lévén 
fizikai idejök, a közgyűlés megen-
gedte, hogy a bevételek és kiadások 
a mult évi költségvetés kereteinek 
megfelelően bevételeztessenek, il-
letve folyósittassanak. 

Kirják Áirpád Delelő-csárda bér-
letét a közgyűlés sem megszűntetni, 
sem a bérösszeget mérsékelni nem 
volt hajlandó. A közgyűlés bár tisz-
tában van azzal a vesztességgel, 
mely a bérlőt azáltal, hogy „ven-
dégei a háború kitörésekor a csata-
mezőre siettek" érte, de nem akar 
precedenst alkotni és ezáltal a to-
vábbi kérelmeknek elejét akarja 
venni. 

Nagy Györgv Bálint azon ké-
relmét, hogy a BArtha féle alapít-
ványi föld haszonbérletét hosszab-
bítsák meg, teljesilette a közgyűlés. 
A pénztárvizsgálaitról szóló jelentés 
beterjesztése után a közgyűlés hároiu 
negyed 10 órakor véget ért. 

Kiss József 

szülőfalujához. 
A Petőfi-Társaság elnöksége kará-

csony másodnapján adta át Kist* József-
nek szülőhelye, Mer.őcsát nagyközség 
remek kivitelű díszpolgári oklevelét. A 
költő gyönyörű levélben köszönte meg 
a mezőcsátiaknak a kitüntetést. A többi 
közt ezeket ifja: 

Visszatekintvén befutott pályámon, 
úgy érzem, hogy annak a szent rögnek 
kisugárzó melege kísért el mindenJm jár-
tomba, keltemben és körülfogott, mint 
ama titokzatos sugarak, amelyek színe 
nem látható, de amelyek áthatnak téren 
és testeken. Ennek a rögnek titkos ereje 
hevített és öntönzött, hogy életemet a 
magyarság ügyének szenteljem és mint 
művész ne kerüljek idegen bálványok 
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sodrába, banern mindig a Ti érzéseitek* 
a Ti; lelketek tolmácsolója legyek.. Kettős 
ajándékot adott nekem a föld: a rög 
szeretetét és azt a kiválUágot, hogy 
nyélvének bubáját százezreknél mele-
gebbe^ érezhessem át. Ez a gyönyörű-
ség kárpótolt engemet sok mindenért, 
amit megszerezni elmulasztottam. Földi 
javakéit, amelyeket nem hajszoltam, ki-
tüntetésekért, amelyeket nem kerestem. 

HÍREK 
S*entes, 1914 december hó 80 

- UJétr nap ján z á r j u k be ü z l e t e i n k e n A szen-
tesi kereskedők évek hossza során közős 
megegyezéssel nem nyitották ki üzlete-
iket újév napján. A Kereskedők Egylete 
ezúton kéri fel a kereskedőket, hogy da-
cára a rendkívüli viszonyoknak, újév 
napján üzleteiket ez alkalommal is 
tartsák zárva. Az újévi ajándékok meg-
váltására begyült adományokat legkö-
zelebb nyugtatja az elnökség. 

- A s o r o z á s r ó l e lmarad t nepft Ikelakotelesek 
p ó t s z e m l é j e . Azon 1894, 1893, 1892 és 1878, 
189Ó évbeu született népfelkelőkötelesek 
utószemléje, akik a f. évi október, illetve 
november, és december hónapokban 
megtartott szemléről elmaradtak, 1915 
évi január hó 5 napján reggel 8 órakor 
tartatik meg Gyulán. A szemlére tehát 
az elmaradottak január 4-én délután fél 
7 órakor Hm vásárhely felé induló vo-
nattal kötelesek elmenni. A vonaton 
az elmaradottak is díjmentesen utaznak. 
A katonaügyvezetőség külön idézést nem 
bocsát ki az elmaradottak részére htanem 
ezúton hívjuk fel őket a pontos meg-
jelenésre. A népfelkelők bemutató szem-
léje Gyulán az említett időben a város-
házán fog megtartatni. A szemlére je-
lentkezők közül az 1894, 1893, és 1892 
évbeliek amonyiben. besoroz tat lak, azon-
nal vissza is tartanak katonai szolgá-
latra. 

- A hősi halá l t ha l l katonák ö z v e g y e i t e k i j l l -
v á a t i r t á s a . A közigazgatási hatóságok már 
legközelebb megkezdik a harcban ele-
settek családtagjainak nyilván tartását. 
Az elesett katonák hátramarndattjainak 
személyesenkell jelentkezniük a helyi 
hatóságoknál és föl kell mutatniok a 
halálesetet közlő veszteségi kimutatás 
egyik példányát. Semmiféle más iratot 
értesítést, hatósági igazolást a halále-
set bizonyítására el nem fogadnak. Az 
eleseitek családjairól törzslapok készül-
nek, tmelyek majd a továbbbi segélye-
zés és ellátás alapjául fognak szolgálni. 
A halálesetet követő 6 hónapon át a 
család a rendes, törvényszerű katonai 
segítséget kapja meg, azontúl pedig, az 
elesettek katonai rangjával aranyban él-
ló tartásdijat utalnak ki számuma. Külön 
jegyzék készül azokról a katonákról, 
akiket a veszteségi kimutatás „eltünk-
nek minősít, ezek hozzátartozói mind-
addig a törvényes állami segítséget kap-
ják, amig a háborúban eltűntek nyil-
vántartási el járása szabályozást nem 
nyer. 

- H a d l s z o l í á l t a t á s k luelése Szen tes re . A ka-
tonai Parancsnokság Szentesről januar 
hó 2-áa, azaz szombaton reggel 6 óra-
kor 550 kétfogatú teherszállító kocsit, 

| ehhez természetesen 1H0 lovat, 550 ko-
csist, 10 vezetőt, ezek részére 10 hatas-
lovat és 3 kovácsot visz el. A kocsitu-
lajdonosok részére a behivójegyet a pol-
gármester a mai nap folyamán kézbe-
sitteti ki. Berendelte a város belterüle-
tére bejelentett kocsikat s az ezekhez 
való lovakat, ezenkívül az Alsórétről a 
kocsitulajdonosok lovait, továbbá a többi 
külterületi ^árrészekből azokét, akik-
nek két vagy három igáskocsijuk van, 
esekből egyet-egyet. Gondoskodott tehát 
arról, hogy a gazdaságok iga nélkül ne 
maradjanak. Közölte a polgármester mm-
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den. kocsi, és illetve lótijjajdpnpssal, hogy 
kocsiját hogyan kell felszerelni í% elő-
állítani. A kocsival a tulajdonos, vagy 
helyettese köteles eícpenui és csak akkor 
mentetik fel ez alól a kötelezettság alól, 
ha a tulajdonos katona köteles korban 
van, illetőleg.50 évnél m4s idősebb. Aine-
nyiben a kocsival a tulajdonosok nem 
mehetnek el, az esetben a hatóság gon-
doskodik kocsisról. Kirendelte e célra az 
1896, 1895. évfolyamú népfelkelőket, to-
vábbá az 1894, 1893 és 1892. évfolyamuak 
közül azokat, akik a legutóbbi sorozáson 
nem váltak be katonának. A fentiek sze-
rint tehát, akik érdekelv/e vannak, még 
akkor is jelenjenek meg január hó 2-án, 
reggel 6 órakor, ha tévedés folytán be-
hivójegyet nem kaptak volna. Az elma-
radottak szigorúan büntettetnek. 

— S y f o m t í r e s t é l y . Ez év utólfö nap-
ját, a Sylveszter estét ünnepli meg a 
Szentesi Tudományos Mozgószinház Igaz-
gatósága, mert a legszebb műsort válo-
gatta össze, hogy a Mozgószínházba járó 
közönség vágyát kielégíthesse. Ma dél-
után 5 és este 8 órakor tárul a nézők 
szemei elé egy remek sláger kép: »Ha-
I á 1 s z i k 1 á k« dráma 2 felvonásban. — 
Ezt követik: dráma, vígjáték és termé-
szetes felvételek. — Újév elsőnapján, 
pénteken, már egy izben jelzett nagy-
szabású darab lesz előadva: >11 a a z 
a s s z o n y o k g y ű l ö l n e k « dráma f> 
felvonásban. — Vasárnap bemutatásra 
kerül egy szenzációs magyar műüim: 
>A s á r g a c s i k ó*, Csepreghi Femek-
műve, melyben Berky Lili a Népopera 
primudonáj* és a kolozsvári Nemzeti 
Színház tagjai szerepelnek. 

— A német c s á s z á r a jándéka a vörös fé lho ldnak 
Berlinből jelentik: Vilmos német csá-
szár 40,000 márkát adott át a vörös fél-
holdnak. 

— Német megtor lás a f ranc ia h a r i c s o l á s é r t . 
Ismeretes és már mi is több ízben meg-
emlékeztünk arról, hogy a háború ki-
törésekor Franciaországon és Angliában 
maradt német alattvalókkal az ojtani 
hatóságok a legkíméletlenebbül bántak, 
egy részüket elfoglak, a többit pedig 
a leglehetetlenebb módon zaklatták. A 
német alattvalók vagyonát elkobozták, 
birtokukra üzleteikre és gyáraikra pedig 
az állam tette rá a kezét. Hogy ez ellén 
a harácsolás ellen a németek valami 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARA 

és 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

MÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajasjfehér-

SÜTEHÉNYEK. 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
Apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb, ttegtekrint 
hető 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 A R 

R É S Z V T A R S 

rrrwr 
retprfiávql éljenek, az egyik boroszlói 
újság á^t ük ötletet veti föt, hogy* he-
lyezzék állami kezelés alá a németek* 
a Sagán hercegi birtokot, amely Szilé* 
ziában Vau és amelynek' most 'Talley- ^ 
rand Perigród hefceg * tulajüósa Ez a> j 
birtok, amelynek hasznát a francia her-
ceg élvezi, óriási terjedelmű, csak egy 
tagban ímszezér hektár,' ezenkívül; szá* 
mos kisebb nagyobb birtok tartozik 
hozzá és több gyönyörű kastély. Av lati« 
fundium értéke jóval több húszmillió 
márkánál. 

— Az i m b « f e v ö honvéd . A Gil Blas című 
francia lap egyik decemberi s*zátóábátí 
egyebek között egy novella' óívasWáftf,' 
amelyben az apa a következő szavaltkt 
mtévi kis fiához: 

— S\ vous n'étes pa: gentil, Sergje, 
yiendra l'ogre Honvéd et il vous mi'tf-
gera. 

Magyarul: 
— )la nem lesz jó Szergiusz, jön 

az embevp honvéd és megeszi/ ' 
Ez csak novella, de az irója bi-

zonyára »az életből lette el« az apát 
intelmet. A novellában a kis Szergiusz 
meg is ijed a l'ogre-tol, ami alatt a ntéA 

sék hosszú agyarú, hivatásos éiúfrerető 
rémét kell érteni, de az életben á SZer^ 
giuszok valószínűleg így gondolkoznak : 

— Ugy látszik, a pbpá riagyöh 
félhet a honvédektől, hogy erigeitt U 
velük ijesztget. Az ilyen gyáva pátoáfÖl 
pem félek és nem is leszek jó, ak tor ' 
»rm, ha megpukkad. 1 

i m , r T f i 

Pénzadományok a Vörös 
Kereszt Egylet céljaira. 

Fekete N. Ignác és Kráter Gyitía áll, 
tanítók iveiu: Eperjesszéli Olvasójt&r, 
Plasznik Antal 10-10 kor., Héjjá Jánosné, 
Kálmán Ferencné, ifj. Négyesi Józsefné, 
Molnár JOtsef, U*t*i, Mihály, QafUp^VSf. 
Sándorné 5—5 kor., Sólyom Jáuos, Szabó 
József 4-4 kor., Lakos László, Bejlér 
József, Félegyházi Török Imre 3 - 3 ior., 
Mezei Lajosné, Szénászkj Mibilyné, l)om-
södi János, Bélák Istvánné, Bellér Imre, 
özv. Sarkadi Jánosné, Csepregi Károlyné, 
ifj. Miskolci Jánosné, Győri Pál, tiulyás 
Sándorné, Sarkadi N-. Mihály (Kístőke), 
Halász Sz. Ferenc (Rislőke), Buzi Utván, 
Héjjá Lajos, Ambruzs Sándor, Baíla Imre, 
Horváth Ferenc, Grecsó Imré, Sütó Jó-
zsefné 2—2 kor, Miskolqí Jánosí.2p fill., 
Török Lajosné, ifj. P. Bartha lmréné, 
ifj. Dancsó János, Dancsó Antal, Négyesi 
lmréné, Török Jánosné, P. Bartha Imre, 
Tar Szilveszterné, Dancsó László, Gór-, 
bics Józsefné, Palkó Gyórgyné, Kolompár 
Pálné, Szelboifer Józsefné, Paraskt Fe-
rencné, Holub Pálné, Szíjártó Sz*. Lajos 
ifj. Kátai Pál Mihályné, Fekete Péter, 
Faragó István, Füsti M. Sándorné (Rís-
tőke), László Imre, Buzi ^ r é n é , Bugyi 
Iinréné, zc Lajos, Kandász Tmref Páczai 
Imre, Virágos Lajosné, Szépe Péter, Tőth 
Gábor, N. Kovács Lajos i—1 kor., Janó 
Pálné 60 fill.. Makai Móc Ferenc 40 fill.1 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Folytatás.) 

Gaál lmréné l kispárna, 2 kispárJ 
nahuzat, 1 ágyíepedő, 1 törülköző, 1 
ing, 4 zsebkendő, 4 üvég befőtt. Hegedűs 
T. János 20 K. élelmezésre. Vwrgé Ist-
váné 1 üveg meggy, Gaál Julianna 1 
üveg barack, 1 üteg ringlót;Négybri Já* 
nosné 2 tál szappan, 3 és fél kg.' sza-í 
lonna, Négyesi Jánosné H katonák élel-
mezésére BŐ K Panyik T. JuHawna 3 
ing, kJ lábravaló, Hom. kath. eltilt iskola 
növendékeinek gyűjtése: 600 K. dr/ Bá-
rány Arpádaé 1 paplan, 2 paplanlepedő, 
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Varga József veretése alatt a felsőpárti 
ref. fiúiskola növendékei, különféle élelmi 
anyagokat. Vass Teréz Ü zsebkendő, 
Szatniáry Károly 1 kávépörkölő. Jurenák 
Béláné 1 tál szappan, 2 üveg szilva, 9 
ing, ü lábravaló, 6 törülköző, 12 pár hu 
risnya, (ajándék) Győry Antalné 5 üveg 
bor 1 ágylepedő, 1 paplanlepedő, 1 nagy 
párnahuzat, i kispáruahuzat, 1 zöld 
asztal özv. Fauer Józsefné 3 pár csirke, 
5 liter bab, Kácz Lászlóiig 2 paplan, 2 
paplanlepcdő, 2 ágylepedő, Győry Antal 
1 kosár naszpolya, 1 mosdőtál, 1 csomó 
fojy.óirat, Lumpéi Béláné 7 ing, 6 láb-
ravaló, 3 törülköző, 1 fésű, Jurenák Irén 
1 dbz. tea, özv. Mezey Pálné 1 nagypárua, 
2 nagypárnahuzat, 1 ágylepedő, özv. 
Pollacsek Núndorné 1 mosdó asztal, 
Szőke Bertalanné 1 nagyasztal, Rákóczy 
Gaborné 1 K, a vöröskereszt céljaira, 
1 kosár krumpli 3 1, bab, Mecs Balogh 
István 1 véka borsó, Gaál Andrásné 1 J, 
tarhonya, 1 kg. szalonna, 1 üveg meggy, 
5 birsalma, Schulz nővérek 1 tábla 
szappan, 60 üveg paradicsom, Csuppay 
Hózsa 6 üveg belőtt, 12 drb. birsalma, 
Faragó Sándorné 1 mosdótál, 1 kanál, 
6 zsebkendő, 10 üveg befőtt, Józsa 
Antal 3 mankó 1 bot, Katholikus templom 
szent Antal pérsejéből, 50 K. a Vörös-
kereszt céljaira, Hákóczi Gábor 1 K. özv. 
Kiss Bálintné 6 K. Jordán Zsigmomd 10 K. 
Anajüuder Sándorné 4 ing, 3 lábrava-
ló, 6 pár harisnya, Kardos Ármiuné 5 
ing, Imrey Antalné 8 üveg paradicsom, 
10 birsalma 1 üveg szilvalekvár, Mátéffy 
Antalné 8 üveg paradicsom, 1 üveg birs-
alma, I üveg apróalma, 2 ágylepedő, 
1 asacskó dió, 1 kosár alma, Uutermul-
ler Ernő 41 drb. különféle magyar és 
német könyv, 22 drb bazaüas szövgfi pla-
kát, Horváth Jenő 24 drb. vizespohár, 
Városi Menház 12 kisasztal, Braun Dezső 
és oeje'2 tlaneltakaró, 6 üveg befőtt Halni 
Izidorné 20 kor., 1 pecsenye forgató 
villa, 2 bot, 1 fésű 1 ruhakefe 5 üveg 
bor, özv. Klein Árpádné 1 dbz. kétszer-
sült, 1 u. levesteszt 1 u. barack, 1 u. lekvár, 
2 ft. cseresznyelekvár, I ü meggylekvár, 
3 nagy ü. befőtt, 4 szappan, Gunst Sáu 
dorné 10 kor, 5 ing. 12 pár harisnya, 
11 zsebkendő, 1 ü. rum, 5 ü. befőtt, Bá-
nyai Jánosné 3 kg. szappan, Mecs B. 
Lídia 10 kor. Szabó Ferencné 3 lábra-
való, 3 törülköző, 6 zsebkendő, 4 ü. 
befőtt, Szabóné gyüjlé^e 5 kispárna, 4 
párnahuzat, 1 zacskó toll, 1 ágylepedő, 
2 törülköző, 8 zsebkendő, 1 zacskó liszt 
3 ( ü. befőtl 1 nagy fi. befőtt, 1 csirke, 
özv. Gerőc Lajosné f> I. bab, 1 kosár 
birsalma, 5 kg. kockacukor, 2 kg. rizs, 
3 I. borsó, 1 tábla szappan, (ujandék) 
Varga Józef ref, tanító növendékei 40 
fill., Szamosközi Jánosné 2 nagypárna 
4 nagypárnakuzat, 2 törülköző, ti zseb-
kendő, 16 drb tojás, Kolhmaun Antalné 
2 ü. meggy, 1 0. baracklekvár, 6 nagy-
kanál, 5 kiskanál, özv. Bese Benjaminúé 
2 ing, 2 lábravaló, 14 lojas, H kg. liszt. 
4 ü befőtl, 12 birsalma, 1 szappan. 2 
lug, (ajándék) Burión Lajosné, I fazék 
szilvalekvár iO üveg paradicom I fás-
kosár, özv. Zsoldos Ferencné 2 abrosz, 

(Folyt, köv.) 

nák hozzátartozói a betegek, látogatása 
alkalmával oda és vissza 50 százalék 
jegykedvezménnyel utazhatnak. 

Ezen utazási kedvezmény ccak a 
sebesült és beteg katonák szülőit, fele-
ségét, gyermekeit és testvéreit illeti, 

Azok, akik ily célból az utazási 
kedvezményt igénybe kívánják venni, 
utazásuk előtt megfelelő igazolványok 
végett a városi katona ügyosztálynál je-
lentkezzenek, amelynek felmutatása elle 
nében a fentebb említett vasutak pénz-
tárai a kedvezményes jegyet kiszolgál-
tatják. 

Szentes, 1914 évi december hó 23* 

Dr. Máléjfij lerenc 
polgármester. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 
11502-1914. sz. 

Hirdetmény. 
A cs. és kir. temesvári katonai 

Parancsnokságának f. évi december hó 
10-én kelt 15024. sz. rendelete folytán 
küzhirré teszem, hogy a cs. és kir. 
Osztrák-álJainvasutak, valamint Ausztria 
nagyobb magán vasútai, közöttük a déli 
••Bút (ez Magyarország vonalaira is) a 
liosama —herccgovinai vasutak, a Kassa— 
ouerbergi vasút igazgatóiágai megen-
gedtek, hogy a sebesült és beteg kato-

Szentes város katonaügyosztályától 

1114—kü. 1914 sz. 

Bevonulási hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

folyó évi december hó 19 napján kelt 
20.000-1911. eln. sz. rendeleie' folytán 
közhírré teszem, hogy mindazok a nép-
felkelésre kötelezettek, akik az 

1887. , 1888. , 1889 és 1890 . évben 
születtek és az 1914. évi november hó 
16-tól december hó 31-ig terjedő időben 
megtartott népfelkelési bemutató szem-
lén, vagy a későbbi utóbemutató szem-
lén népfelkelési fegyveres szolgálatra 
alkalmasnak találtattak, a népfeikelési 
igazolványi lapon feltüntetett m. kir. 
tionvédkiegészitő, illetőleg cs. és kir, 
hadkiegészítő parancsuokság székhelyére 

1915. óvi január hó 16-án 
népfelketési tényleges szolgálatra bevo-
nulni tartoznak. 

Szentesi illetőségű népfelkelésre kö-
telezettek honvédkiegészitö parancsnok-
sága: GYULA, hadkiegészítő parancs 

nÉKESOSADA. 
Ugyancsak 1915. évi január hó 16-án 

tartoznak bevonulni a nép felkelési iga-
zolvány i lapon feltüntetett kiegészítő pa-
rancsnokság székhelyére azon 1894.1893 és 
1892. évi születésű népfelkelésre kötele-
zettek, akik alkalmasnak osztályoztattak 
és bármely okból eddig nem vonultak 
be. A népfelkelési igazolványi lappal el 
nem látott, de alkalmasnak talált ezen 
népfelkelésre kötelezetlek a tartózkodási 
hely s/erinti kiegé»zitő purancsnuksag 
székhelyére tartoznak bevonulni. 

A népfelkelőkötelesek a kiképzési 
időszak alatt saját ruházatukat fogjak 
használni. \i célból meleg alsó és felső 
ruházatot (kötött ujjas mellényt és kötött 
alsónadrágot) jó erős lábbelit cs takarót 
vigyenek magukkal, evőeszköszt, evöcsé-
szét és hátizsákot. 

A saját teljes ruházat használatáért 
naponként 30 fillér téritést lógnak kapni 
a takarók pedig becslési áron meijvé-
totnek. ° 

A bevonulók két napi élelmet vigye-
nek magukkal. 

A bevonulás alkalmával a népfel-
kelők a vasúlakon III-ad osztályon in-
gyen utaznak, az igazolványi lap azon-
ban a vasúli állomáson jóval a vonat 
indulása előtt a jegypénztárnál helyc-
zendők. 

Indulás Szentesről ugy Gyulára, 
mint Békéscsabára 1915 január 16-án 
d. e. fél 9 órakor Hmvásárliely felé in-
duló vonattal. 

Azon bellivott népfelkelésre köte-
lezett, aki a kitűzött határidőn be nem 
vonul, karhatalommal vezettetik elő s a 
katonai behívás iránt tanúsított engedet-
lenség bcgbüntetéséről szóló 1890. XXI. 
t.-c. 4. értelmében két évig terjed-
hető börtönnel büntettetik. 

Kelt Szentesen, 1914. évi december 
hó 29 napján. 

Bugyi Antul 
főjegyző, polgár mesterbe! vettes. 

Hifidé 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 
kúl is van. 

Értekezni lehet dr. Purieszjános 
figyész úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. száni alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP. 
kiadóhivatalában. 
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figyelmébe! 
r 

Krlesilem a nagy-
érdemű liölgykö-
ziinvrgcl, hogy a 
mai naplói kezdve 
a raktáron levő 

melyen leszállítóit 
áron árusítom. 

l a l i i N z f é h 

Kivá l ó t iszteiel tel : 

BrubmOlicr József 
Nyomatott Vajda tí. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen. 

fodrász. 




