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Előfizetesi árak : 
Helyben egész évre 4 K 
félévre2 K negyedevre l K 

Vidéken : egész évre fi K 
félévre3 K negyedévre 1 "0 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajd.i Bálint uh'ida könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(tef bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenfd 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

rőt-győzelemre 
Orosz tehetetlenség. 

Török sikerek. 
Az északi harctérről napokon 

keresztül rövid jelentéseket kaptunk 
A mi vezérkarunk is, a német had 
vezetőség is szükszavakban adta ki 
közleményeit. Még a zaklycini győ-
zelemről is csak pár velős mon-
datban szólott Höfer altábornagy 
irása. De ezek a rövid jelentések 
épen eleget beszélnek. A semmit 
hiába eresztenék föl bő lével, 
semmi maradna, viszont az olyan 
eredmények jelentőségét, aminő a 
zaklicini tüzérharc e r e d m é n y e vull , 
néhány markáns szóval egv rövid 
mondattal is kellően el lehet mon-
dani. 

Mi megértjük a legrövidebb je-
lentéseket is. Nem is hosszú hiva-
talos jelentéseket várunk, hanem 
meggyőződésünk egész erejével hi-
tünk és bizalmunk teljességével egy 
olyan rövid jelentést, amelynek 
nyomán újból kigyuladnak majd az 
örömtüzek ggőzliink az egész vo-
nalon. 

Ha a harctér mai helyzetét 
vizsgáljuk, lehetetlen nem látnunk, 
hogy fönt északon egész általában 
megváltozolt a helyzet. A háboru 
első hónapjaiban rettenetes nyo-
mást kellett föltartóztatnunk Ez a 
rettenetes nvomás ma már enge-
dett s az a tüzérségi fölény, amely 
az első hónapokban a muszka ha-
dak számbeli túlsúlya mellett Lem-
berg föladását vonta maga után, 
ma már a múlté. Az erők jórészt 
kiegyenlítődtek s mig szeptember-
ben nekünk kellett minden erőnk 
kifejtésével állani a védekező harc-
ban, ma az orosz támadási kísér-
leteket jellemzi a kétségbeesett erő-
kifejtés, azzal a különbséggel azon-
ban, hogy a muszkák minden kí-
sérlete véres összeomlással vég-
ződik. hiábavaló emberáldozatok-
kal eredménytelenségre vezet. 

Az óriási harctéren: Varsótól 
le a Kárpátokig mindenütt egy a 
helyzet. 

A keleti nagy hatalom, amely 
az egész világon legtöbb katonát 

reg győzni akar és győzni tud. Mi 
létünkért, jövendőnkért szállottunk 
a harctérre. Mi tudjuk azt. hogy ez 
a háboru, amelyet a leggaládabban 
terveztek ki ellenünk, csak a mi 
győzédelmünkkel végződhetik, mert 
ha nem igy lenne, az ezredéves 
Magyarország omlanék össze. 

A leikel a hittel, a bizalmat, 
az erőt, amelyet ezek jelentenek, 
nem lehet sem kancsukáról, sem 
revolverrel a katonába belekény-szeríteni. A muszKa car nataima 
addig terjedhet, hogy egész hadse-
regét mészárszékre vigye, de hogy 
azt a lelkesedést, amely a német, 
a magyar és osztrák csapatokat át-
hatja és győzelemre viszi. A tömeg-
gel. a mészárszékre hajtott ember-
csordával pótolja, minden hatalma 
mellett sem teheti meg. 

Ma csönd van a harctereken. 
Hövidek a jelentések. Nem is vá-
runk mást, csak újból egy ilyen 
rövid jelentést: győztünk az egész 
vonalon l 

liul kiállítani, megbénult. Amit elósz j 
ször mosolygással fogadtak nagy 
Oroszországban: a török megmoz-
dulás most más erősen érezteti ha-
tását s amikor az orosz lapok nyíl-
tan tárgyalják, hogv Varsót védeni 
abszurdum, nagymértékben tisztul 
a helyzet A Németország fejezeté-
hez : Franciaország összeroskadt, 
Oroszország ezer sebből vérzik és 
immár képtelen arra, hogy állja a 
harcot ugy, ahogyan ép. n Orosz-
ul s^águak állani Kellene, Atlglia Kei-
ségbeesetten siralja hajóit és még 
kétségbeeseti ebben kapkod jobbra 
is, balra is, mi pedig szövetsége-
sünkkel karöltve megyünk előre a 
magunk utján, biztosan és céltu-
datosan. 

Igen, mert a háborút nem csak 
a modern teknika minden gyilkos 
fegyvereivel vivja meg. A háború-
hoz ma még sokkalta jobban kell 
a lelek, mint valaha. A bizalom, a 
hil, amely elsőnapjától kezdve él, 
lángol és tettekben váltja ki azt a 
meggyőződést, hogy a harcoló se-

Török vezérkar jelentései 
Konstantinápoly, január 20. Főhadiszállás közli: Egy éjjeli támadás 

alkatmával, melyet az oroszok a Sat El Araonál levő erődítés ellen intéztek, 
megleptük az ellenséget. Oroszoknak szá, haloltjuk és sebesültjük vol . 
Eav an«ml lovas eskadron Korna környékén megkísérelte gyalogságunk 
egv részét meglepni, támadást azonnal ellenségnek nagy veszteségeket 
okozva visszavertük. (Min. sajlóoszlálya.) 

Konstantinápoly, január 19. Főhadiszállás következőket közli: Kau-
kázusban operáló csapataink szívósan védelmezik hadállásaikat oroszok 
ellen akik túlerővel támadnak. Ellenségnek e kísérlete, hogy egy had-
testünk szaruval megkerülje, meghiusult. Csoitól nyugatra a ml lovas-
ságunk az orosz lovasság között támadt ütközetben ellenség sebesültek 
és halottak hátrahagyásával futásban menekült, 

A mi harcaink. 
Budapest, január 19. Hivatalos jelentés: . 
Lengyelországban és Nvugat-Galiciában tüzérségi harcok folynak.^ 
Kárpátokban semmi sem lörént. Egyes vidékekről ujabban eros 

havazást jelentenek. 
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Jakobenjnél Dél-Bukovinában egy orosz elörelörésl ellenségnek nagy 
vesztességet okozva visszavertük. 

Déli hadszintéren helyzet változatlan 
HÖFüR altábornagy, 

a vezérkari főnök helyeitese. 

Német - nagyvezérkar jelentése. 
Berlin, január 19 Nagy főhadiszállásról je lent ik: 
Nyugati hadszintéren jelentéktelen csatározásoktól eltekintve egész 

arcvonalon csak tüzérségi harcok folytak. 
Keleti hadszintér: 
Időjárás nagyon kedvezőtlen volt. 
Kelet-Poroszországban nincs semmi újság. 
Radzanow Biecun és Sierbs melleit oroszokat súlyos veszteségeik 

mellett visszavetettük. Több száz orosz fogoly jutot t kezünkre. 
Visztulától nyugatra és Pilicától keletre helyzet általában változatlan. 

Kis sziKráK 
a nagy tűzvészből. 

— flk» semmit se látott a háborubol. — 

Hatalmas, de már gyógyuló 
sebbel került haza a háborúból a 
hajdú baka. Debrecenben megvizs-
gálták és két hónapi szabadságra 
engedték. A falujában az egész elöl-
járóság körülvette, hogy valamit 
halljanak a háborúról a sebesült 
vitéztől, aki otthon is félelmes ve-
rekedő, de bizony egyetlen hangot 
sem tudtak kiszedni belőle. Végre 
is a jegyző fogta vallatóra. 

— Hát iszen megsebesültél a 
i M l s v r t u U i . i l , u i C b 1« U w l l i M a , . . J 

valamit róla. 
— Az a bajom épen, hogy sem-

mit se tudok — bökte ki a legény. 
— Nem lehet az, fiam. Hát 

hogy mentél oda és hogy jöttél 
meg? 

— Hát ugy, hogv Debrecenben 
szépen beöltóztettek bennünket an-
gyalbőrbe. Kutya jó világ vot akkó, 
hogy összegyültünk a régi komák-
kal. Nagyokat ittunk, oszt ki ki fo-
gadkozott, hogy hány muszkát küld 
a másvilágra. Szégyellem, mer én 
azt mondtam, hogy ha a huszár 
husz muszkát ér, akkor én baka-
Üttemre legalább negyvenet. Mikor 
elindultunk, etetlek, itatlak ben-
nünket az urak, a nagyságák pedig 
fölpántlikáztak, fölvirágozlak. Ott 
ténferegtem az állomáson, oszt csak 
arra emlékszem, hogy a cugszfirer 
pQfonvágott és belökött a marha-
kupéba, én meg gázosán lefeküd-
tem Arra emlékszem még. hogy 
az őrmester kegyetlenül megrázott, 
oszt a fülembe kiáltotta: egyen meg 
a fen*3t kelj mán fel te részeg diszncT 
itt vannak a muszkák 1 No, erre az-
tán áncvájra, kiugrottam oszt men-
tein a többi után, Egyszerre csak 
nagy csattanást hallottam, azlán 
vagy hélre rá ibredtem fel a kór-
házba, a regimencár ur mondta, 
hogy kutyakemény f.-jem van, mir 
mer a rapnel se fogott ki raj tam. 
Hat ezér nem tudok én semmit a 
haborurul, de majd visszamegyek, 
mir mer tartozom a hazának a 
negyven muszkával. 

. . . Es a hajdú bakának ezek 

a szavai kitűnő képét festik a mo 
dern háborúnak, amelyben az e l -
lenfelek tényleg csak nagyritkán 
látják egymást szemtől-szembe. Ma 
láthatatlan ellenfelek küzdenek élet-
re-halálra. 

flz orosz a m^nyországban. 

Paraszt népfólkelők beszélget-
nek az árokban. 

— Tudod e pajtás, az orosz 
kapitány esetét, aki elesett, azután 
a menyországba akart ju tn i? Nem 
tudod? Majd elmondom. Fölment 
a sok garádicson, egészen a meny-
ország kapujáig. Itt megszóllitolta 
a poszton álló angyal: 

— Haiti Mit keresel i l t? 
— Be akarok menni. 
— fchhez írás kell hzent Pé-

tertől. 0 i t t a parancsnok. 
— Hol van a Szent Pé te r? 
— Most nincs idehaza. 
— Más nem engedhel be? 
— De igen. Az Úristen. 
— Akkor vele beszélnék. 
— Nem lehet, — mondja az 

angyal szigorúan. 
— - Oh, oh, — rimánkodik to-

vább az orosz — de kegyetlen 
vagy. Csak ogy pillanatra engedj 
be, hogy az Úristennel beszélhessek, 
ő biztosan megengedi, hogy itt ma- j 
radjak. 

De erre már elfogy az angyal 
türelme, bevágja a kaput az orosz 
orra előtt s csak ugy a kisablakon 
szól oda neki: 

— No, épen jókor akarsz az 
Úrral beszélni, szerencsétleni? 

— Miért? — rémüldözik a 
muszka. 

— Hát, — mondja az angyal 
türelmetlenül, — mert az Úristen 
máma ki se mozdlut a szobájából 
Egész nap föl alá járkál az aranv 
padlón, szólni se lehet hozzá. Azt 
hiszi, hogy ó — a német császár. 

Bekerítés. 
A galiciai harcokban egy tin-

cses népfölkelő egymaga harminc-
három muszkát fogott el és vitt 
az ezredes elé. 

— Aztán hogy csináltad fiam? 
- kérdezte lóle elégüit mosoly-
lyal az ezredes. 

— Jelenlem alázatosan már 
messziről láttam, hogy az erdő 
szélin ellenség kószál. Nem szól-

tam senkinek, a földre vetettem 
magamat és odacsusztam az erdő 
másik szélihez. Aztán elébük ter-
mettem, ugy száz lépésnyire. Gon-
dolkoztam, mit csináljak velük 
hogy fogjam el őket Sokat hallót ' 
lam most a háboru alatt a liszt 
uraktól, hogv legjobb bekeriteni'az 
ellenséget. Hát fogtam magam és 
egyedül bekerítettem a harminc-
három muszkát. 

Veszteségeink, 
összegezése. 

Századik füzete is megjelent a 
legs/omorubb sajtóterméknek, mely 
valaha a monarciában napvilágot 
látott, a veszteségi kimutatásnak s 
a száz füzet adataiból most már 
összegezni lehet eddig közzélett 
veszteségeinket. 293.750 katonája 
szerepel a monarchiának a kimu-
tatásokban. Ezek legnagyobbrésze 
240.140 ember sebesült s ehhez a 
számhoz hozzá kell tenni, hogy. az 
eddig kimutatott sebesültek túl-
nyomó része már visszament a 
harctérre és sokan közülök már 
másodszor is visszatértek, mint se-
besüllek. Halottaink száma az ed-
digi kimutatasokban 43 480, a ha-
difoglyoké és az eltűnteké, kiket 
szintén a hadifoglyok közé lehet 
számítani, 10.130 ember. Magukban 
véve kétségtelenül nagy számok, 
de a köztudomásu orosz vesztesé-
gekhez kcpoat «ránylnlanul kis 
mennyiségek s mindenesetre jel-
lemzően mutat ják a háboru óriási 
méreteit. Figyelemre mél ó az is, 
hogy a halottak száma körülbelül 
hatoda az eleseitekének. A veszte-
ségkimutatás főösszegében 8980 
tiszt szerepel. 

Nem mentették, föl a tani-
tóKai a hadiszolgálat alól. 

Másfél hónappal ezelőtt a kul-
| lu zminiszler rendeletben felszóli-
j lotta az elemi iskolák igazgatósá-

gai!, hogy terjesszék föl azoknak a 
i tanítóknak a névsorát, akiknek fel-

mentése okvetlen s/ükséges, mert 
hiányokban fölakadna a népoktá-
las A ku'luszminiszter ez irányban 
tanácskozást is folytatott a hon-
védelmi és hadügyminiszterrel, a 
melynek eredményeképen arról ér-
tesítette most az igazgatóságokat, 
hogv nem menthet föl senkit, még 
az iskolaigazgatókat sem. Az igaz-
gatókhoz intézelt leiratában a kul-
tuszminiszter figyelmezteti a taní-
tókat, hogy vonuljanak be a ren-
des időben csapatteste,khez. Német-
országban sem mentették föl a ta-
nítókat a katonai szolgálat alól s 
olt most negyvenezerhatszáz tanító 
teljesil egy kimutatás szerint hadi-
szolgálatot. 
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Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

é s 

ÁRPADARA 
a e g j u t á n y o s a b b á r o n 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

MÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas,ff*hér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozsktnyér stb. n^gtekrint 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ő Ü Z L E T É B E N -

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 
R É S Z V - T Á R S . 

HÍREK 
Szentes, 1 9 U január hó 16. 

— I l - lk 41-as Népkör. Vasárnap délután 
tartotta évi rendes közgyűlését S i m a 
Lásaló elnöklésével . A közgyűlésen a 
tagok elég szép számban jelentek meg-
Az elnöki éves jelentés, a számadások 
és a költségvetés letárgyalása után a 
tisztujitás következett. Elnök lett Sima 
László, a le lnökök Burkus István, Kiss 
Bálint. Főjegyző Vass Bálint Aljegyző 
Gálffy Sándor. Cgyész dr. Vajda Antal. 
Pénztáros Berezeli János. Ellenőr Sándos 
Mátyás. Gondnok Szeri János. Könyv-
táros Molnár Sándor. Zászlótartók Dé-
tár Ferenc Jószai Mihály. A választ-
mány tagjai az 1915 -17 . évi ciklusra 
azok maradtak, akiknek mandátumuk 
most járt le. 

— Halálozás. A város hűséges alkal-
mazottja, Érsek Antal tűzoltó őrparanci-
nok halt meg 52 éves korában. Érsek 
Aulai 18 éve állolt a város szolgálatában 
és halálát is a szolgálat közben szerzett 
sujjos betegsége okozta. Mindenben lel-
kiismeretes, szorgalmas munkásnak bi-
zonyult s halála mely nagy részvétet 
keltett az egész városban. Temetése ma 
délntan fél 3 órakor lesz a városháza 
udvarán levő lakásból. 

AZ Iskolák bezárása. Még jóval a ka-
rácsony i szünet előtt bezárták a szentesi 
összes e lemi iskolákat és ovodakat vör-
heny járvány miatt. Most kellett volna 
az iskoláknak megnyilniok, mivel azon-
ban a vörhenyjárvány épen mosl van 
szünőfélben az iskolák és óvodák feb-
ruár 5-ikéig be lesznek zárva. Ez az in-
tézkedés minden tekintetben csak meg-
nyugvást keltelt inert igy elejét veszik 
a járvány esetleges újjáéledésének. 

— Hadbavoaultak segélyezése. Tájékoztatá-
sul közölte velünk a katouaügy vezetőség, 
hogy azon népfelkelők hozzátartozóit, 
akiknekek eltartójuk e hó 10 án vonult 
bc katonai szolgálatra, segélyre csak 

folyó hó 22 napjától veszi fel, — a 19-
én bevonultak hóziátartozóit pedig folyó 
hó 24 ik napjától veszi fel, mert igen 
sok esetben megtörténhetik, hogy a ae-
vonult egy kól nap múlva vissza jön s 
igy sok hiábavaló munkát kell végezni, 
de hiábavaló fáradságtól menti meg a 
jelentkezőket is. 

— Visszaélések a katonai szállítások körül. 
Szegeden a katonai szállítások körül 
történt visszaélésekről a szegedi katonai 
hatóság a következő hivatalos jelentés 
közlését engedélyezte: »Szegeden a ka-
tonai szállitások körül feimerúlt, illetve 
jórészt beigazolt visszaélések tárgyában 
a budapesti m. kir. államrendőrség mi-
nisztertanácsi határozattal megbízott ki-
rendeltsége és a szegedi honvédkerület 
parancsnokságának ügyésze nyomozást 
folytat, amelynek közelebbi részletei 
azonban a nyomozás teljes eredménye 
érdekében, illetve közérdekből még nem 
közölhetők.« 

— Kirabolták a vásárMlyl vlllanyflyárat. Szom-
batra virradó éjszaka eddig még isme-
rellen tettesek kirabolták a hódmezővá-
sárhelyi viilangyár irodáját. A bátorok, 
mint a vizsgálat megállapította, átraász- ' 
lak a telep két méter magas kerítésén 
s behatoltak az irodaba. Az ablakot be-
verték és ugy hatoltak az irodába, abol 
megfúrták a Wertheini-szekrényt és az 
abban talált 2121 korona Crt fillért el-
lopták. A rendőrség széleskörű n y o m o -
zást indított a betörők utáa. 

— A vasúti bérlttjegyek átíratása. A keres-
kedelmi miniszter megengedte, hogy 
azok, akik az általános mozgósítás e l -
rendelése előtt váltották meg bérletje-
gyüket vagy félárá igazolványukat és 
lényleges katonai szolgálatra bevonul-
tak, ha e körülményt a katonai parancs-
nokságok, vagy polgári hatóságok vala-
melyike által hitelesen igazoltatják, a há-
ború tartama alatt a két korona kiállí-
tási illeték változatlan hagyása mellett 
a dijszabásszerű illeték felének megfize-
tése el lenében a bérletjegyet, vagy a 
féláru igazolványokat más személyre 
átírhatják. 

— A petróleum árának eeeikidése. A pet-
róleum beszerzése még mindig nagy ne-
hézségekbe ütközik. Bomániából nem 
tudi.uk oly mennyiséget behozni, hogy 
ezzel a hiány teljesen ki legyan elégítve. 
A román finomitók sem számithaltak 
ilyen nagy szükségletre, azonkívül, ha 
bármily mennyiség állna olt rendelke-
zésre, számolni kell a jelenlegi szállítási 
viszonyokkal is. A petróleummal tehát 
most nagyon is takarékoskodni kell, 
fö löslegesen ne világítson senki. Lehet, 
hogy ujabb szállítmányok érkeznek, de 
kereskedőid körökben azt tartják, hogy 
a pelroleumhiány csak akkor szűnik 
meg vég'eg, ha később a napok hosz-
szahodásával a szükséglet is kisebb lesz. 
A petróleum ára változatlanul igen ma-
gas. 

— Lesz még szivar és dohány A dohá-
nyosok nagyrésze fájdalommal vette tu-
domásul már néhány héttel ezelőtt, hogy 
elfogyott a külföldi szivar és cigare'ta. 
Sokan már attól tartottak, hogy ugyan-
így lesz a magyar dohányjöveaék jobb-
fajta gyártmányaival is. Mint tudjuk 
ugyanis, minden szivarunknak legalabb 
a boritólapja a tengerentúlról jön. Az 
egész világ dohánygyárai, az amerikaiak 
is, az amszterdami és rotterdami do-
hánybörzén vásárolták a nyers dohányt. 
Ott szerzi be a magyar dohányjövedék 
is a szükségletét. A dohánybörze ren-
desen már tavasz elején megnyílik és 
terrméazetes, hogy a vásár is a börze 

megnyitása után való l i ftekben a leg-
forgalmasabb. A tengi , i forgalom ve-
szedelmei és csökkenése kétessé tették, 
hogy megtartják-e a dohányvásárt. Ér-
tesítés jött azonban, hogy a börze ide-
jében megnyílik es a szükséges do-
hánymennyiség az idén is rendelkezésre 
fog állani. E tekintetben tehát m e g n y u -
godhatnak a szivarosok. A hazai do-
hánytermés gyöngébbnek mutatkozott, 
mint az előző években, de a kellő meny« 
nyiség kikerül. Most kezdődött a do-
hánybeváltás ét február végéig tart. P o n -
tos adatok még nincsenek a termésered-
ményéről, bizonyos azonban, hogy fe-
dezi a szükséglelet, ami pedig rendkí-
vül megnövekedett a háború által. A 
hadsereg ugyauis igen nagy mennyiségű 
dohányt fogyaszt. Katonák, akik azelótt 
nem vettek szivart a szájukba, most 
élnek halnak a dohányért, amely fe-
ledtet velük éhséget, fáradtságot, szen-
vedést. Buzgón igyekeznek is dohány-
gyáraink, hogy kielégítsék őket, napon-
ként tizenkét órán át folyik a munka a. 
dohánygyárakban, a háború első h ó -
napja óta. Az egész személyzet túlórázik 
és győzi a roppant megrendeléseket. 

— Hadlcéiu jármüvek visszarendelése. A fo lyó 
évi január hó 2-án Szentesről elvitt ko-
csik és lovak közül többet visza küldött 
a katonai parancsnokság Szentesre. A 
kocsikat és lovakat a hadiszolgáltatá-
sokra kirendelt bizotság újból felbecsülte 
és megállapította annak jelenlegi pontos 
értékét. — A kocsik és a lovak a város-
házánál és a sóháznál vannak ideigle-
nesen elhelyezve, ahol azokat érdeklő 
tulajdonosok megtekinthetik. A tulajdo-
nos kellő igazolás után átveheti kocsiját 
és lovát. — Az esetben, ha a tulajdo-
nos a jeleulegi ármegállapítással mege-
légedve nem lenne, jogában áll saját 
költségére, ujabb becslést kérni. 

— A léteivaj. A vad nyugaton — miut 
Amerika kulturátlan részét nevezik — 
legnagyobb, legfőbenjáróbb bün a ló, 
vagy marha lopás. A lótolvajt ha tetten 
érik a legrövidebb idő alatt golyó ha-
lálra ítélik. Joe Woold dacára minden-
nek esztendőkön keresztül lélopásból él. 
Jelenleg is azon fáradozott, hogy egy 
lopot marhát biztonságba juttasson, de 
ez már nem sikerült, Sheritf üldözőbe 
veszi, a lótolvaj szélvész gyorsasággal 
menekül hegyen völgyön keresztül ül-
uözője elől, később már nem tud m e -
nekülni, leugrik lováról s menekülés 
közben ingoványba tévedt és vál-
lig merült az iszapban, üldözője oda 
érve, megmenti a bűnöst a biztos halál-
tól, aki azután nyugodtan adta meg 
magát a törvénynek. — Ezen remek 
kép ma, csütörtökön lesz látható a Tu* 
doniányos Mozgószinházban délután 5 
és este 8 órakor. — Vasárnap kerül be-
mutatásra a »Sárga liliom« cimü magyar 
müfilm, mely darab héifőn is műsoron 
marad Bíró Lajos nagysikerű darabja 
nyomán készült felvételben a Magyar 
Szinház tagjai, élükön Beöthy László 
igazatóval játszanak. A jegyeket aján-
latos előre megváltani a háznál. 

— GjbonaneaMlek leíeflalása. A minisz té -
rium megállapította, kinél mennyi ga-
bona lesz visszatartható, tehát mennyi ! 
lehet a katonaság részére elfoglalói 
és elvinni. Egy-egy személyre vissza-
tartható 18 kg. buza havonként é i 
egy-egy katasztrális holdra 110 kg. árpa 
tarthaló vissza vetőmagnak Buza-vető-
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mag semmi sem tarlhaió vissza. Akinél 
több búzát talál a parancsnokság, mint 
«menyi a fenti számitás szerint szük-
•égletei, anuak elszállításához joga van 
és azt elviteti, amenyiben annak szük-
ségét látja. 

— AdOHÍflJ A helybeli kir. adóhiva-
tal 8 K. 40 fillért küldött be a Vöröske-
reszt Egylet alapjaira. 

— Ne« ló a magyar katona. A szegedi 
honvéd csspatkorházban néhány bél óta 
egy orosz foglyot ápolnak. A sebesült 
muszka, aki altiszti rangban van, ugy 
látszik, jobban szeret Szegeden sebesült 
lenni, mint otthon teljhatalmú altiszt, 
ezt az irántunk való rokonérzését nem 
ia igyekszik titkolni. Szerzett valahon-
nan egy magyar-orosz nyelvtant és most 
már valamit tud is magyarul. A sza-
vakkal nem fukarkodik s amit tud azt 
lehetőleg magyarul mondja. Ha például 
kap valamit az ápolóktól, udvariasan 
niegkfttzöui ilyen formán: 

— Kezsenem ja uapott. 
Legutóbb valaki megkérdezte tőle. 
— Milyen katona a német ? 
A fogoly elismerőleg bolintolt. 
— Nemet jó káloná. 
— Hát a francia ? 
— Francia jo kálóná. 
— Hát a szerb ? 
— Szerb jo kátoná. 
— Hát az orosz ? 
— Orosz jo kátoná. 
— Hát a magyar? 
A muszka ijedten tiltakozott kéz-

zel-lábbal: 
— Mádztár nem jo ván katona. 
— De igenis a magyar katona az jó ! 
As orosz nem hagyta magát. 
- - Mádzsár nem jo ván kátoná. 
— Miért nem jó katona magyar ? 
— Szúr! 

Adományok 
a sebesült kórház részére. 

(Folytatás.) 
Reis Józsefné 10 1. tej, Tólh Pé-

terné 6 1. tej, 1 1. tejfel, Jóbarátok asz-
taltársasága 10 K. karácsony íara, N. N. 
10 szivar, 1 cs. dohány, özv. Keresztes 
Antalné 2 pár tyúk, 10 K. Eisler La-
josné 110 drb. sütemény, Eislet Juliska 
éa Ilonka 850 drb, cigaretta, karácsony-
fára, Székely Juliánná 2 K. Mihály Béla 
4 kg. szalonna, 1 zsák kukoricu, 1ÜJ ci-
garela, 5 K. készpénz, Molnár Sándor 
1000 drb. cigaretta karácsonyfára' Bö • 
tzörményi Sándorné D. old. 116 2 pár 
csirke, 2 1. bab. 1 véka krumpli, Cakó 
Lajosné 6 l tej, 2 1, tejfel, 1 1. méz 4 K, 
karácsonyfára, Jung Mariska és Juliska 
4 K. a katonák karácsonyfájára II. Szabó 
István 10 K. katonák karácsonyfájára, 
Rádi Jánosné 8 I. tej, Pásztor Antalné 
18 1. tej, Bartha János és neje 4 pár 
gyöngycsirke, 5 1. borsó, 4 I. bab, 6 I. 
ttj 2 1. tejfel, 20 ct turó, Bárány Árpád 
tanfelügyelő, l ü. méz, dr. Tibelly Ele-
mér tanfelügyelő tolluok I üveg méz, 
Gallasx Anna M. Teés 3 K, karácsoeyfara, 
Kovács Mihályné 3 galamb, 22 drb. ka-
rácsonyfára való cukorkadisz 2 és fél 
kg. szalonna, 3 I. borsó, 4 I. bab, 5 1. 
tej, 2 K. Dr. Kiss Béla 20 K. a katonák 

karácsonyfájára, Bálint János 200cigaretta 
20 K. karácsonyfára, Varga Imre adó-
tiszt gyűjtése Rúzs M. János 2 K, Maj-
zlinger Jánosné 2 K. Fekete Pál 2 K. 
Fekete József 2 K. Piti Pál 2 K. 80 fül. 
Zsoidos Antal 3 K. Vecseri Sándor 2 K. 
Kispál Mihályné 2 K. Bugyi Antalné * K. 
Dómsödy Ignácz 3 K. összesen 22 K. 80 
80 fill. Gödér Sándorné 4 üveg befőtt, 4 
üveg paradicsom, 1 K. karácsonfára, 
Barta Józsefné l kispárna, 2 kispárna-
házal, 4 üveg befőtt, l zacskó naspolya, 
2 szappan. 2 kg, szalonna, 20 cigarelta, 
özv. Szőke Mátyasné 50 kg. Kukorica, 
2 téli alsónadrág, 100 drb. cigaretta. 
Onody Károlyné kir. járásbiróné, 10 K, 
a katonák karácsonyfájára , Buzs M. 
Lajos I ior.át Gyula utca. 100 I. tej, Cuci 
Itnréné 1 pár pulyka, 6 I. borsó. 4 1. 
mák, Nagy Ferenc kereskedő 50 téli ha-
risnya Dr. Csaló Zsigmondné 25 K. a 
katonák karácsonyfájára, Zolnai Dezső 
áll. főgymn. tanár. 200 cigaretta. Dunás 
1 üveg paprika, 100 cigaretta, 6 zseb 
kendő, 4 ing. 1 paplanlepedő, 1 ágyle-
pedő. Aradi Mihály 200 cigarelta Föld-
vári N. Imréné vendéglős, 0 I. tej, 20 K. 
Molnár Sándorné ref. tanítónő, 10 üveg 
befőtt Dömsödi Jánosné és Aradi Juli-
anna 1 kenyér, 1 pár pulyka, 8 l tej, 
4 kg. szappan. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Lakás és bolt kiadd. 
I. ker. Farkas Mihály-utca 2. sz alatt 
egy sarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely volt., Tólh József-utca 5'̂ . sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vízvezetékkel 
azonnal kiadók, eselleg kerltel is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

E j c y é i e w c s e l i v i x s l a 

F A J k l T V I c l a i l í u 
Cím megtudható e Lap kiadóhivatalában 

Riadó lakísoli 
Pardi Imre Szembe 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, szinten az is 
azonnal elfoglalha'az udló,varban ártézi 
kúl is van. 

Értekezni lehet Kolmann Antal 
kárpitos úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a .SZENTESI LAP. 
kiadóhivatalában. 
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I Hölgyhözönség I 
- figyelmébe! . 

Értcsilem a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 

, a raktáron levő 

hajfonataimat 
m.'lyen leszállított 
áron árusítom. 

i \ » a j í t i i t i N z i é k 

Kiváló Iiszleleltel: 

Brubmüller József 
fodrász . 

l,.Kisgöroos-iitca 6. sz. ház 
igen olcsón eladó, vagy eselleg kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

A d a k o z z u n k a s z e n t e s i 

Vörös Kereszt Egyletnek. 
Nyomatott Vajda B. Utóda villanyeróre berendezett ktfny vnyomdéTT SzeiTeie"i»: 




