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Kitört az orosz-török háború. 

Német nagyvezérkar jelentése. 
. . . Jertek, óh jertek 
Látogassuk együtt a temetökertet. 

Az idén gazdag aratása van a 
halálnak, uj sírhant mégis oly ke-
vés domborul a temetőkben. Ha-
lottaink nagyrészét idegen föld, 
vagy a csatatér vérrel áztatott gö-
röngyei takarják be, amelyek fölött 
még mindig harci paripák robog-
nak. Az idén tehát nagyon sokan 
lesznek, akik a megemlékezés vi-
rágos koszorúját és lánggal égő 
gyertyaszálait nem vihetik el sze-
retteik sírjára. Pedig hát az idei 
év halottai jobban megérdemlik a 
virágos koszorút, az omló köny-
nyeket, mint azok, akikért békés 
munka közben jött el a fagyoskezű 
halál. 

A temetőkertet járva halottak 
napján legelsősorban is ezek jus-
sanak eszünkbe. A csatatér hős 
halottairól emlékezzünk meg ke 
gyelettel, s amit virágdíszben, gyer-
tyalángban nem juttathatunk, em-
lékezetüknek az jusson az élők ja-
vára, jusson azoknak, akik a kór-
szobák mélyén gyógyítgatják a ha-
záért kapott sebeiket, jusson azok-
nak, akik a csatatér elesett hősei-
ben kenyérkereső apát, vagy test-
vért vesztettek el. 

A csatatér halottjai úgyis más 
beszámítás alá esnek, mint a bé-
kés idők elhunytjai. Ez utóbbiak 
kimúlásukkal csak egy családban, 
vagy bizonyos munkakörben hagy-
tak maguk után hézagot. Az. aki a 
haza jóvoltáért harcolva esik el, az 
mindnyájunk halottja, az egész or-
szágé, az egész nemzeté. Az egész 
nemzet rokonérzése veszi körül a 
porladó hősök emlékezetét, de cso-
dálatosképen ez az érzés nem oly 
lehangoló, mint mikor béke idején 
elhunyt elhunyt kedveseink sírjára 
tesszük le a halotti sirkoszorut. 
Nem oly lehangoló, mert hisz itt a 
halálból élet fakad, a nemzet jövő-
élete, jövő boldogulása. Az ily ha-

lottaknak nem gyászos zsolozsma 
kell tehát, de dicsőítő hymnusz, 
ujjongó diadalének, mert amit az 
ország veszi! az elhunyt hősökben, 
annál nagyobb a nyereség. Hiszen 
az ő hősi haláluk egyengeti a si-
kerek útját, nz ő hősi haláluk ala-
pozza meg a végső győzelem fen-
séges nagy épületét. Nem a lehan-
goltság illik tehát az idei halottak 
napjára, hanem az erős bizakodás 
érzése. Talán sok is az elesett hő-
sök száma, de ez csak azt bizo-
nyítja, hogy sokan vannak olyanok, 
akik a hazáért nemcsak élni, de 
meghalni is tudnak. 

Legyen tehát az idei halottak 
napja egy fönséges, magasztos ün-
nep a magyar társadalomra nézve, 
egész nemzet forrjon össze lelkileg, 
s ez az összeforradás adjon táplá-
lékot annak a munkának, amelynek 

célja a háború okozta sokféle seb-
nek a gyógyítása. Ne egyszerű gyer-
tyák gyúljanak ki az idén a sirhal-
mokon, hanem áldozati lángok a 
nemzet további áldozatkészségének 
tündöklő lángjai. Még mindig mesz-
sze van a döntés napja, folyton 
ujabb és ujabb erőfeszítésre van 
szükségünk, ha győzni akarunk, eh-
hez az erőfeszítéshez szolgáltasson 
rugót a halottak emléke, különösen 
azoké a halottaké, akik a csata-
téren porladnak. 

Ok adták a legtöbbet, ók az 
életüket adták oda a nagy cél ér-
dekében, miért ne áldozhatnánk 
mi könnyű szívvel, jóval kisebb 
értékeket. Halottak napján látogas-
suk a temetókerteket, ösztönzési, 
lelkesedést meríteni a jövendő nagy 
áldozatokra. 

Hivatalos távirat. 
Miniszterelnökségtől érkezett 1914 
október 30, d. u. 3 óra 55 perckor. 

Csongrddudrmeggc főispánjának Szentes. 

Galíciában és Orosz-Lengyelországban sikeresen folytatott offenzí-

vunkkal meg kellett államink, hogy megfelelő intézkedések történhes-

senek a Varsó felől jövő túlerővel szemben. Ez, teljesen önként az 

ellenség minden nyomása nélkül történi. Orosz győzelmekről terjesztett 

híresztelések teljesen alaptalanok. 

A mi főerőnk a San torkolatától lYzemyslen át a Kárpátokig az 

ellenségtől elveit megerősített állásokban dönhelellenül áll. Az észak-

keleti megyékbe betört orosz csapatokat az ország határától jó mesz-

szire nyomluk és tovább üldözzük. Majdnem egész Bukovinát és Galí-

ciának hazánkkal határos részeit megtisztítottuk az ellenségtől. 
A szerbek ellen a mull napokban elért sikerek további győzelmek 

folytatására nyújtanak reményt. 

Most jött berlini hivatalos hír szerint török flotta a fekete tenge-

ren megkezle az oroszok elleni háborút. TISZA, miniszterelnök. 
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Kitöri a l ö r ök - o ros / I i a l i o r n 
Berlin, október 30. WollT-ügynökség katonai cenzúra állal engedé-

lyezve közli: Pétervári távirati jelentését arról, hogy délelőtt ti/ es lei-
tizenegy óra között egy háromkéményű török cirkáló lövöldözte 
dosia városát és vasutí állomását. Megrongálta a görög székesegyházat, 
a kikötőben lévő raktárakat és a mólót. Egy katona megsebesült. Orosz 
külkereskedelmi bank fiókja kigyuladt. Féltizenegykor délnyugat fele 
távozott a cirkáló és megadásra szólította fel a városi. Bombázassal 
fenyegetve követelte az államvagyon kiszolgáltatását. A török konzult 
és a hivatalnokokat letartóztatták. A cirkáló azután távozott. 

(M. e. sajtóoszt. 

Német nagyvezérkar jelentése. 
Bu Berlin, október 30. Nagy főhadiszállásról jelenlik: Nicuporttól délre 

Kprestól keletre támadásainkat sikeresen folytattuk. Nyolc gépfegy-
% vert zsákmányoltunk, kétszáz angolt elfogtunk. 

Argonnei erdőken csapataink több erőd házat és támpontot bevettek. 
Verdimtől északnyugatra franciák sikertelenül lámadlak. 
Különben nyugaton a keleti hadszintéren a helyzet változatlan, 

(Miniszterelnökség sajtóosztályától.) n 

Kifövi a h á b o r á i T ö r ö k o r -
s z á g os O r o s x o r s x á g s l i é w M L 

Miniszterelnökség sajtóosztályától érkezett október 31-én délelőtt 10 
órakor. — Konstantinápoly, feladatott október hó 29 este 10 órakor. 
Autentikus jelentések szerint ma délelőtt Fekete tengeren orosz ilotta 
megtámadta a török flottát, 

Harcban egy orosz aknalerakó hajó és egy torpedozuzó elsülyedt. Tö-
rökök ezenkívül elfogtak egy orosz szénszállító gőzöst és a raj la levő 
levő 13 tisztet és 86 főnyi legénységet. Szebasztopolt törökök sikerrel 
bombázták. Hivatalos konstantinápolyi jelentés szerint néhány orosz 
torpedó naszád kíséretet tett arra, hogy megakadályozza török flottának 
a Boszporustól Fekete tengerre való kifutását. Török hajók erre meg-
kezdték a tüzelést és két orosz hajót eisülyesztettek. Törökök több mint 
harminc tengerész katonát elfogtak. Török ilotta nem szenvedett vesz-
teséget. Konstantinápolyban a portána nagyvezér elnökletealalt miniszter 
tanács ült össze. A minisztertanácsnak nggv fontosságot tulajdonítanak. 

Konstantinápoly október 31. Fekete tengeren tegnap lelóiyt harcban 
Kubanecz nevű orosz ágyúnaszád is elsülyedt. (M. e. s.) 

Miniszterelnökség sajtóosztályától. 
Konslanindpoly október .?/. Ágance Ottomane félhivatalos kommü-

nikéje, a tengeri ütközetet a következőképen irja le: 
Mialatt 27-én és 28-án török flottának egy egészen kis része a Fe-

kete tengeren gyakorlatozott, az orosz flotta, mely eleinte mindenütt 
követte a török flottát és annak gyakorlatait megakadályozta, 29-én 
megkezdte az ellenségeskedést a török flotta megtámadása által, Táma-
dást követő harcban török flotta a Prolh nevű 5000 tonnás aknalerakó 
hajót — melyen mintegy 700 akna volt fenékben fúrta. Egv orosz 
torpedónaszád súlyosan megsérült. Egy szénszállító hajót lefoglaltak. 
Török torpedozuzó által lancirozott torpedót elsülyesztette 1700 ton-
nás Kubenecz orosz ágyúnaszádot. Egy másik torpedozuzó által lanci-
rozott torpedó megrongált egy orosz partvédő hajót. 30 tisztet és 72 
matrózt, kik az elsülyeszlett orosz hajókhoz tartoztak, a törökök ki 
mentették és elfogták. A tőrök flotta nem szenvedett kárt. A harc a tö-
rök flottára nézve kedvező állásban tovább tart. A császári kormány 
nyilván a legerélyesebb formában íog tiltakozni az orosz flottának ezen, 
flottánknak csak jelentéktelen kis részével szemben tanúsított ellen-
séges magatartása miatt. Sebaslopolt a volt Goeben bombázza. 

OroszoK veresége, 
Budapest október 31. Hivatalos jelenlés. Galícia—bukovinai határ 

közelében Kulytól északra tegnap egy minden fegyvernemből álló orosz 
hadoszlopot megvertünk. Közép-Galiciában csapataink tartják Turkálói 
északkeletre, valamint Stary Santboinál, továbbá Przemysltöl keletre 
elfoglalt állásaikat. Niskó vidékén löbb ellenséges támadást visszaver-
tünk. Ott, valamint Skolennél és Stary-Sambornál oroszok százait lo«-
yií, e.j,le.Uök- ^|,os/'-I'(i,igyelországban a hadműveleiek tegnap is harc 
nélkülfolytak le. HÖFEB vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyei lese 

Harctéri levelek. 
Cseuz Béla városi főmérnök 

mint tartalékos várlüzérhadnagy 
a déli harctéren teljesíti hazafias 
kötelességét. Érdekes levelei közül 
kettőt az alábiakban közreadunk. 
Az első, mely a nehéz tüzérség 
munkájának hatását ismerteti, Papp 
László főszám vevőhöz érkezett. 
Szól a következőképen: 

. . . Most épen virrasztok 
egy egész éjjelen keresztül. Az 
a föladatom, hogy hevesebb 
gyalogsági harc esetén szólal-
tassam meg az öregeket. Hogy 
milyen nagyszerű látvány az, 
mikor a sötét éjben az erős 
dörej után néhány másodperc 
múlva néha 6 'kilométer-
nyire hatalmas fényoszlop emel-
kedik föl a földből, s nyomá-
ban az óriási explózió megre-
megteti még a mi lábaink alatt 
is a földet. Mit csinál odaát 
egy ilyen 38kilós ekrazit bomba, 
azt csak az tudja elképzelni, 
aki látott már ilyet. Mikor a 
gyalogosok ilyenek hangját 
hallják, még a legnagyobb fegy-
vert űzben is kidugják az árok-
ból a fejüket és ugy gyönyör 
ködnek benne. Mekkora öröm. 
mikor aztán látják a rácok 
eszeveszett futását. 

A másik levél lapunk szer-
kesztőjéhez érkezett. Ebben a le-
vélben a tábori tiszti lakás leírása/ 
adja nagyon érdekesen, s a tábori 
éleiről emlékezik meg. Ez a levél 
így szól: 

Hogy fogalmad legyen, mi-
lyen a mi tábori lakásunk, 
megpróbálom leírni. Megjegy-
zem. hogy ez az előbbiekhez 
képest főúri lakás, mert az 
előbbi csak akkora volt, hogy 
két ember lehetett benne s ha 
a harmadik is be akart- menni, 
a bent lévők egyikének kikel-
let t menni. Ez a lakás az üteg-
parancsnokságé. Hárman va-
gyunk benne: a kapitány, egy 
tényleges hadnagy és én. 

A lakás hossza 6 ni., szé-
lessége 2 és fél m. A földbe l 
2 m. 30 cm. mélyen van le-
ásva, A teteje félig hullámos 
bádoggal, félig cseréppel van 
fedve. (Ugy szedtük le egy kö-
zeli kunyhóról.) Hat lépcső ve-
zet le. Az egész tető földdel 
van fedve, hogy jobban védjen 
a schrapneli szilánkoktól. A 
gránát és ekrazit-gránát ellen 
nem is próbálunk védekezni, 
mert úgyis hiábavaló volna. 

A bejáratot a külső hideg 
ellen egv ponyva takarja he. 
A bejárát mellett jobbról 
balról van 2 méhr hosszú 
földpa'ka, amin a csomagokéi 
és az élelmiszereket tartjuk. 
(Azért van magasabban, hogy 
a békák ellen, melyekre na-
ponként kell rohamot nile/̂  
niink, az ennivalót megvéd»1*-

sük.) Beljebb van a liirteleiie-
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ben kerítés deszkákból össze-
rótt asztal, két oldalán padok-
kal. A lakás belső végében van 
a hálószoba, amelynek beren-
dezése 20 cm. vastagon a földre 
teritett kukoricaszár. (Itt meg 
kellett szakitanom az írást" 
mert a rácokra kellett leadni 
nébány schrapnellt és ezzel tá-
mogatni gyalogságunk előnyo-
mulását este 8 órakor.) 

A kukoricaszáron szalma-
zsákok. Az asztal fölött egy 
petróleum lámpa lóg. Ennek 
fénye mellett gondolunk haza 
s írjuk leveleinket. 

Élelmiszer dolgában most 
nagyon jól állunk. Van sza-
lámi, sonka, sajt, szardínia, 
hideg disznópecsen\e, kolbász, 
alma, körte, egy kevés teasü-
temény és tejes kalács is. Ital 
dolgáb an is jól állunk: a há-
tam mögött két fonott korsó 
tele borral, az éléstárban sli-
govica, cognacés rum. Füstölni 
valónk annyi, hogy talán egész 
a háború végéig elég lesz. Min-
denfajta van: média, trabucos, 
cuba, cigarillos, hölgy, herce-
govinai, princessas és néhány 
darab egyptomi is. Szóval 
rosszul nem élünk A legény-
ségnek sincs rossz dolga. Kosztja 
reggel fekete kávé, délben le-
ves, főzelék hússal, este tea 
szalonnával, vagy szalámival. 
Ezenkívül naponta félliter bor. 

Sebesültei! crltezése 
este íél G órakor sebesül-

tek érkeznek városunkba. Hatvan 
sebesült katona jön Szegedről Szen-
tesre a polgári leányiskolái kórházba. 
A Vörös Kereszt Egylet megtette a 
a szükséges intézkedéseket erede-
tileg szombat estére váratnak. I)r. 
Nagy Sándor alispán, a Vörös Kereszt 
elnöke ezúton kéri fel a kocsitulaj-
donosokat. hogy dacára a Halottak 
Napjára fogataikat küldjék ki a 
vonathoz. 

9685-914 szám. 

F e l h h s í ^ 
Az állam és a város háztartásának 

zavaratlan menete érdekéhen felhívom 
Szentes város adózó, polgáiait, hogy hát-
ralékos adótartozásaikat most már ha-
ladéktalanul befizessék. 

A mai nehéz időkben, mikor az 
államkincstár anyira igénybe van véve, 
hogy csupán a Szentesről bevonult ka-
tonák hátramaradottjainak napi ¿000 
korona segélvt osztott szét az adó-
fizetés valóban hazafiúi kötelesség. 

Teljes bizalommal fordulunk tehát 
Szentes város közönségéhez, teljesítse 
kötelességét, hiszen tudjuk azt, hogy 
első sorban pénz kell, s hogy annak 
kimenetelétől hazánk jövendője lügg, 
de meg ez a legkevesebb aniit joggal 
elvárhat tőlünk az állam, hogy a had-
bavonult gyermekeiket elláthassuk. 

Szentes, 1914 október hó 31. 

Dr. MátéjJij Ferencz 
polgármester. 

Sikereink <*aJi<*iaJ»aii. 
Hivatalos jelenlés. Orosz-Lengyelországban a harc tegnap is 

szünetelt. A Szan alsó folyása mentén a folyón átkelt nagyszámú 
ellenséges haderőket heves ütközet után visszavetettük. Stary-
Sambornál ágyútüzünk egy orosz lőszerraktárt levegőbe röpített. 
Az ezen helységtől nyugatra fekvő magaslatokon minden ellen-
séges támadást visszavertünk. 

Turkától északkeletre csapataink elfoglaltak több fontos ma-
gaslati hadállást, amelyet az ellenségnek menekülésszerüen kellett 
kiüríteni, 

Népfelkelőink ezen harcokban sok oroszt elfogtak. A folyó 
hó 28-ig a monarchiában internált hadifoglyok összes száma 649 
tiszt és 73.179 főnyi legénység, a mibe az utóbbi hetek harcai-
ban ejtett, a két hadszintérről még el nem szállított igen számos 
hadifogoly nincs beleszámítva. Höfer vezérőrnagy, 

a vezérkar főnökének helyetlese. 

Nehmet diadalok. 
Berlin, okt. 31. A nagy főhadiszállás közli: Hadseregünk tegnap 

bevették Homskapellét és Binschotet. Ypres elleni támadásunk szintén 
előre halad. Bandhvordet, Ilollebeket és Vambeket rohammal bevettük. 
Soissontól keletre is megtámadtuk az ellenséget és a nap folyamán 
Vaillytól északra több megerósilelt hadállásból kivertük. Délu'án Vaillyt 
rohammal bevettük. Az ellenséget, súlyos veszteségeket okozva neki, 
Aisne folyónál visszavertük. Ezer foglyot ejtettünk és két gépfegyvert 
zsákmányoltunk. Az argonnei erdőben Verduntól nyugatra és Toultóí 
északra az ellenséges támadások ismételten összeomlottak, miközben a 
franciák súlyos veszteségeket szenvedtek. Az északkeleti hadszintéren a 
harcok még nem vezettek döntéshez. Varsótól nyugatra az oroszok 
lassan követik újólag csoportosuló haderőnket. (Min. ein. sajtóoszt.) 

Oranje feliímmli. 
Berlin október 31. Bolterdamer Nachrichten szerint egész Oranje 

gyarmat nyílt felkelésben van Anglia ellen. (M. e s.) 

Az elmúlt héten beérkezett ado-
mányok nagy tömege közül e helyen 
külön is ki kell emelnünk azt az érző 
szívre valló nemes áldozatkészséget, 
melyet gróf Károlyi Imre sebesült kór-
házunkkal szemben tanúsít. Mint köztu-
domású, gróf Károlyi Imréné kórházunk 
egy 20 ágyas szobáját egymaga rendez-
tette be, s most gróí Károlyi Imre 492 
1. bort, 50 1. sziláóriumoi, 5 mm. babot, 
és egy kocsi lisztet s egyéb élelmiszert 
küldött be a korház részére. Ugyancsak 
e helyen mond hálás köszönetet a kór-
házi kirendeltség Zsoldos Eleknek, aki 
egy disznót és Vecseri Lajosnak, aki 
450 turóslepényt küldött a sebesült ka-
tonák részére. 

A sebesült kórháznak élelmiszereken 
és élelmiszer adományokon kivül sürgős 
szüksége van ágylepedőttrc. Kéretnek a 
nemesszivű adakozók, hogy kész lepe-
dőket, vagy pedig vásznat, chiffont e 
célra megvarrás véget a Vörös Kereszt 
Egylet sebesült kórhazához beküldeni 
szíveskedjenek. Szükség van székfűteára, 
krumplira és mindennemű fűszerre és 
élelmiszerre. 

A hadvezetőségtől a napokban ki-
szabott fehérneműek fognak érkezni, 
melyeket a Vörös Kereszt fog megvar-
ratni. Az ingek és lábravalók varrását 
bárki elvállalhatja. Az Ingek darabjáért 
20 fillért, a lábravalók darabjáért pedig 
14 tillért fizetünk. Akik a varrást elvál-
lalni hajlandók, jelentkezzenek a köz-
ponti rom. katli. iskolában levő polg. 
leányiskolánál, naponként d. e. 9—11 
óráig, ahol a jelentkezők fel 'fognak vé-
tetni és a szükséges útbaigazítások meg 
fognak adatni. 

Kik a Vörös Kereszt Egylet 
tagjai nálunk? 

(Folytatás.) 

Rendes ingok. Szikszai István, Szi-
lárd Károly (Nagykíkinda), Szirbík Sán-
dor, özv. Szonihathy Lajosné, Szőke Ist-
vánné, dr. Szőke Józsefné, Szrenkányi 
Károly né, Szűcs Dánielné, Sántha Fe-
rencné, Sima Endréné, Tabajdi József, 
Tamás Ferencné, özv. Tasnádi Imréné, 
Téli Sándor, Torday Lajos, Tornyai 
Eszter, Tóth Gyula, Tóth József, Tóth 
Lászlóné, Tóth László, özv. Tóth Mik-
lósné, Untelmüller Ernőné, özv. Uszt-
ricky Ferencné, dr. Vajda Antal, Vajda 
Bálint, özv. Vass Béláné, Vay Alajos, 
Vay József, ifj. Vecsery Lajosné, Vecsery 
Miklósné, dr. Veesery Sándor, Vecsery 
Zsófia, Veres Lajos, Vigh Mihály, ifj. Vigh 
Mihály, Virágos T. Ferenc, Valentin 
Mihályné, Vöröss László, dr. Wertheim 
Aladárné, dr. Wertheim Aladár, Wiener 
Miklósné, Wimmert Ernő, Zajonkovszky 
Nina, Zboray Bertalanné, Zboray Ber-
talan, Zilaliy Kálmánné, Zolnai Károly, 
Zsarkókúti Mihály, Zsiga József, Zsoldos 
Elek, özv. Zsoldos Elekné, Zsoldos Géza, 
Zsoldös Vilma. 

Rendkívüli tagok: Aradi János, Ba-
lázs József, Balogh Márton, Balogh Róza, 
Bartha Sándor, Bárányi Imre, Bender 
Adolf, özv. Berényi Anlalné, Beiényi 
Imréné, Herényi Lászlóné, Bimbó Józsefné 
Bíró Gáborné, Bleier Lajosné, Bubor 
Rózsi, Bucsán Gyula, Burkus Pálné, Busa 
Miháiyné, özv. Buzi Janosné, Csala Nagy 
Ferencné, Csáki Lajos, Csúcs Jánosné, 
ifj. Cakó István, Cirják Istvánné, Deme-
ter l'álné, Dobrai Jánosné, özv. Dósai 
Imréné, Doszlop N. Sándor, özv. Dózsa 
Karolyné, Dömsödi Demeter, Farsang 
János, Fehér Antal, Fekete Rozália, Forgó 
Bálint, Földes Samu, Gerec Eszter Gondi 
Imre, Gondi Györgyné, Göbölyös István, 
Grossmann Lajosné, Gyenes Imréné, 
Habranyi Istvánné, Hajnal Gézáné, Ha-
lász István, id. Halász Sz. Lajos, Iluti 



István, Hézer András, Jelenti Antal, Józsa 
Mariska, Juhász Mátyás, Kandász Ferenc 
Kardos Magda, Katona Lajos, Kálmán 
Ferenc, Kátai Pál János. (Folytatjuk.) 

HÍREK 
Szentes. 1914. november hó 1 

A téli háború borzalmai ellen 

katonáinknak prémre van szük-

ségük. Akinek van, küldje e cím-

re: Hadsegélyző Hivatal, Buda-

pest, Váczi-utca 33. szám Fosta 

ingyen szállítja. 

— A hadbavonulfak államsegélye. A szegedi 
pénzügyigazgatóság most folyósította 
azoknak a hadhavonult katonáknak hoz-
zátartozói részére az államsegélyt, akik 
szeptember 16-tól október 5-ig jelent-
keztek. Az érdekeltek figyelmét fölliiv-
juk a városi főszámvevő mai njsagunk-
ban közölt értesítésére. Itt is figyelmez-
tetjük azonban az államsegély fölvéte-
lére jogosultakat, hogy a segély kifize-
tése csak délelőtt történik. 

Katonák hozzátertozói a sebesült katonáknak 
A hadbavonult katonák azon hozzátar-
tozói, akik államsegélyben részesülnek, 
a legutóbbi segély kifizetése alkalmával 
önkéntesen 131 korona 52 fillért ada-
koztak a sebesült katonák részére. A 
nemes szívről és a komolv helyzet meg 
értéséről tanúskodó szép adományt a 
városi házipénztári tisztség a követke-
zőkép jultatta rendelkezési helyére: 100 
korona készpénzt beszolgáltatott a vö-
rös kereszt egylet szentesi sebesült kór-
háza részére, :i0 koronán pedig 3000 
darab finom dohányból való cigarettát 
készíttetett. A cigarettákból 2500 darab 
a vörös kereszt sebesült kórházában 
ápolt katonáknak, 500 darab pedig a 
vármegyei közkórházban ápolt katonák-
nak adatott át. Sebesült katonáink bi-
zonyára hálás szívvel fogadták bajtár-
saik hozzátartozóinak adományát s mi 
meg vagyunk győződve róla, hogy a leg-
közelebbi segély kifizetése alkalmával 
a most megmaradt 1 korona 52 fillér 
ismét tetemesen szaporodik és hasonlóan 
nemes célra ismét jut jelentékeny ösz-
szeg. 

Szentes város katonaügyosztály ától. 

1200—k. ü. 1914. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 1877, 1876, 1875, 1874, 

1873. és 1872. évben született katonailag 
ki nem képzett népfelkelőkötelesekcl, 
tehát a most 37, 3H, 39, 40, 4/és 42 éves 
népfelkelőket, hogy a városi katonaügy-
osztálynál f. évi október hó 29-től bezá-
rólag legkésőbb november hó 2. napjáig, 
azaz hétfőig a hivatalos órák alatt jelent-
kezzenek az összeírásban leendő felvétel 
végett. 

Jelentkezni kell foglalkozásra, csa-
ládi és vagyoni viszonyra való tekintet 
nélkül minilen olyan fentikorosztálybeliek-
nek, aki nem volt katona, vagy besoroz-
tatott is, de katonailag nem képeztetett 
ki és aki még e hét folyamán a katona-
ügyosztálynál nem jelentkezett. 

Szentes, 1911 október 28. 

Bugyi Aulnl. 
polgái mesterhelyei les. 

— Sebesulf katonák ellenőrzése. Sok sebe-
sült katona van családja körében, vagy 
házi ápolás alatt akik azért nyilvántar-
tásba és ellenőrzésre kerülnek. A fölü-
gyeld érdekében a katonaság a politikai 
hatóságok segítségét kérle. A hadveze-
tőség ugyanis mínílen eszközzel oda 
hat, hogy a katonák idejekorán újra a 
harcvonalba kerüljenek és nem enged-
beti_meg. h o g y teljesen felgyógyullak 

Nyomatott Vajda 

csapataiktól továbbra is távol maradjanak 
Minden embernek megfelelő e létmódot 
kell folytatnia, hgy az illetékes tényezők 
által megállapított határidon belől tel-
jesen helyreállhasson. A hadvezetőség 
anyagilag elegendőképpen gondoskodik 
mindenkiről s igy nem szabad eloior-
duliiia annak, h o g y katonák est eg nap-
számban dolgozzanak Éppúgy loUétlenul 
elejét kell venni, hogy katonak vendég-
lőkben időzzenek, pláne éjszaka dőzsöl-
jenek. Minden katona, akinek nincs sza-
badságlevele, jogosulatlanul távozott el 
csapatától. A katonai hatóság lelhívja 
végül minden hivatott tényező ligyelmét 
arra, hogy az önkéntes betegápolás 
kórházaiban sem maradhat egy napig 
sem olyan legénység, amely nem szorul 
ápolásra. 

— A sebesült kórház ezúton mond kö-
szönetet Prnnkl Jánosnak, a Tudományos. 
Mozgószinház igazgatójának, hogy az 
elmúlt csütörtöki előadás teljes jöve-
delmét 70 kor. 20 fillért a katonák élel-
mezésére adományozta. 

Kiadja : 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesteréiül. 

93b5-1914. szám. 

Hirdetmény 
Értesítem a lótenyésztéssel foglal-

kozó gazdaközönséget, hogy Kanász N. 
Lajos Kperjes 12 sz. alalti birtokosnak 
két pej és egy sárgaszőríí, Kanász Nagy 
Imre Királyság 60. sz. a. birtokosnak egy 
sötét pej szőrű, Vajda Sándor Vekerzug 
.7 sz. a. birtokosnak egy p'*j szőrű, (iálfy 
Imre derekegyházi oldal 207 sz. a. bir-
tokosnak egy pej szőrű és Cakó Imre 
Nagytőke 20 sz. a. birtokosnak egy fe-
kete szőrű ménje lett 1015. évre közte-
nyésztésre engedélyezve. 

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

Szentes, 1914 évi október hó 20. 

Dr. Mdtéffy Ferencz. 
polgármester. 

92 szám. 

Szentes város polgármesterétől. 

9SK7 914. 

kJ« 

Értesítem azon hadba vonult család-
tagjait, akik államsegélyért 1914 évi szep-
tember hó lo ike után, de legkésőbb 
október hó o-ig bezárólag jelentkeztek, 
hogy államsegélyeiket s szegedi kir. 
pénzügy igazgatóság már utalványozta s 
a segélyeket a városi házipénztár no-
vember hó 2-atól kezdve a többi már 
előbb utalt államsegélyekkel együtt a 
következő sorrendben fogja kiűzetni: 

november 2-án, hétfőn délelőtt azok 
részére, akiknek neve A, Á, B, C, Cs, I), 
\i, É, F, (t, Gy, II, I és .1 beulvel kezdődik; 

november 4 én, szerdán délelőtt azok 
részére, akiknek neve K, L, M, N és Ny 
betűvel kezdődik ; 

no vem bor 5-én, csütörtökön délelőtt 
azok részére, akiknek a neve ()f Ö, P 
\\, S. Sz. T, Ty. 1!, V, V, Z, Zs. betűvel 
kezdődik. 

Figyelmeztetem az államsegélyre 
igényttarlö családtagokat, hogy segélyeik 
felvételéért délelőtt folyamán jelenke/-
zenek, mert a pénztár délután kili/clés! 
nem teljesít. 

Szentes, 1914 október 31-én. 

PAIT LÁSZLÓ, főszámvevő. 

m s m m 

Hirdetmény. 
A főiskolai önkéntesek altisztképző 

iskolájának szervezése tárgyában kia-
dott honvédelmi miniszteri rendeletet a 
városi katonaügyosztálynál az érdeklő-
dőknek rendelkezésére bocsátom. 

Tájékozásul megjegyzem, hogy az 
altisztképző iskolába beléphet minden 
főiskolai rendes hallgató és mindenki, 
aki valamely főiskolának rendes hallga-
tója volt. 

Szentes, 1914. október ¿8. 

Dr. MÁTÉFFY FKHFNC polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

5261—Kap. 1914, sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Ő Császári 

és Apostoli Királyi Felsége 1914. októ-
ber hó 11-én kelt legfölsőbb elhatáro-
zásával legkegyelmesebben elrendelni 
méltóztatott, 'hogy mindazon egyének 
ellen, akik a most folyó háborúban a 
közös vederönéi, a honvédségnél vagy 
a népfölkelésnél szolgálati kötelezettsé-
güket híven teljesítették, az 1914. évi 
szeptember hó 20. napja előtt elkövetett 
s a közigazgatási hatóságok, miut rend-
őri büntető bíróságok hatáskörébe tar-
tozó kihágaso.k miatt indított, vagy in-
dítható rendőri büntető eljárás mellőz-
tessék ; a jogerős ítélettel kiszabott és 
még végre nem hajlott büntetéseket 
kegyelemből elengedni méltóztatott. 

Nem terjed ki a kegyelem az oly 
cselekmények miatt indítóit vagy indít-
ható rendőri büntető eljárásra, amelyben 

1., a cselekmény épen a hadi álla-
potra való tekintettel minősül kikágást, 

2., r melyben a cselekmény a had-
viselés érdekeit sértő kihágást képez, 
ide számítva a véderőről szóló 191-'. 
XXX. t-c. 61., 64. és 73. §-aiban megba-
tározott, valamint a népfölkelés nemel-
csoportjainak jelentkezési kötelezettséy 
géről szóló 1893. XXXVII l.-c.-be üt-
köző kihágásokat is kivéve, ha az ille-
tők jelentkezési, állítási, vagy törvényes 
szolgálati kötelezettségüknek 1914. évi 
szeptember hó 20-ig eleget tettek. 

Szentes, 191 1. évi október hó 30-án. 

Z I L A H Y rkapitány. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

íiazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

L I S Z T E K 

finom tejes és vajas f^hér-

S Ü T E H É N Y E K . 

Különlegességek! 
Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
r.pró ro^svekni, felvidék-
rozsksnyer slb. tt^gtekint-
hetö és Kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-házi 

F Ö Ü Z L E T É B E N . 
E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 

RESZV-TARS. 
li. Utóda villa nyerőre berendezett könyvnyomdája Szentesen 




