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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

S z e r k e s z t ő s é g é s kiadóhivatal : 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 
(ref. bérház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenfél 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Az oroszok csalók. 
A franciák kudarca. 

Kárpáti harcok. 
Az alatt a hat hónap alatt, hogy 

a hadiállapot bekövetkezett nagyon 
sok figyelemre méltó körülmény 
késztette gondolkozásra az embert. 
Mindjárt a háború legelején kitűnt, 
hogy a mi ellenségeink már évek 
hosszú során nemcsak készültek, 
de föl is készültek egy ellenünk és 
a velünk szövetséges Németország 
elleni háborúra s hogy az a tra-
gédia, amely Szarajevóban játszó-
dott le, nem egyedül és kizárólag 
a szerbek, de az ő hatalmas pro-
tektorainak müve is volt. Avagy 
el feledhetjük azt a meg nem cá-
folható tényt, hogy a sok milliós 
orosz hadsereg már akkor föl volt 
készülve, mert az orosz mozgósi 
tás még áprilisban kezdődött, ami-
kor mi az általános mozgósitást el-
rendeltük ? Avagy lehet-e minden 
megjegyzés nélkül hagyni azt, 
hogy Anglia azon a cimen avatko-
zott bele a háborúba mert Német-
ország megsértette Belgium semle-
gességét, de ezt jóval megelőzően 
Franciaország, Belgium és Anglia 
katonai egyezményt kötöttek, amely-
nek értelmében Franciaország és 
Anglia sértették volna meg a so-
kat emlegetett belga semlegességet. 
Bizony, ha ezek a dolgok eszünkbe 
jutnak igen érdekes statisztikát ké-
szíthetünk nem annyira a dip-
lomáciai huncutságokról, mint az 
emberi gazság megnyilvánulásáról. 

De ezzel a dolgokkal nincsen 
vége a figyelemre méltó körülmé-
nyek sorozatának. 

A franciák a hires remisi ka-
tedrális elpusztulásával vádolták a 
németeket. Annyiban igazuk volt, 
hogy a németek lövették ezt a hi-
res épületet, de azért lövették, mert 
a katedrális tornyában a vöröske-
resztes lobogó védelme alatt tü-
zérségi megfigyelő állomást létesi-
tettek és a katedrális mögött nehéz 
ütegeket sorakoztattak a németek 
ellen. Ez is nagyon jellemző dolog, 
de az azután egyenesen vérháborito, 
hogy a franciák a sebesülten ke-

zükbe került német katonákat a 
legválogatottabb kínzásoknak tették 
a reimsi katedrálisért. 

Mindezeket a dolgokat csak 
azért soroljuk föl, mert stílszerűen 
illenek ahhoz a legújabb gazsághoz, 
amelyről a leplet most rántotta le 
Hófer altábornagy jelentése. A 
muszkák a mi hadseregünk egyen-
ruhájába öltöztetik föl katonáikai 
és igy akarják megkorrigálni a hadi-
szerencsét a maguk javára. 

íme hatodfél hónap alatt odáig 
kellett jutnunk, hogy a világ leg-
hatalmasabb hadseregé, amely egy 
magában is legalább kétszer-három-
szor akkora,mint a német és oszt-
rák-magyar hadsereg, a velünk vi 
vott harcában az orgyilkosok sze-
repére válialkozik. Mert minősítsék 
ezt a dolgot a mi ellenségeink akár-
miképen olyannemü gazságról van 

itt szó, amit másnak, mint orgyil-
kosságnak nem lehet minősíteni. 

Akik a háború eseményeit nem 
kisérik állandóan figyelemmel s 
akik csak a szenzációs híreket lesik, 
az ilyen dolgok felelt egyszerűen 
napirendre ternek, holott az a bá-
tor kis csapat, amely behatolt az 
ellenséges ezred parancsnokának la 
kásáig s az ellenséges hadseregen 
át kihozta a mi egyenruhánkba öl-
töztetett orosz katonákat, egy nagy 
győzelemmel egyenlő értékű körül-
ményt dokumentált. Csak egysze-
r i e n és világosan nezznfc a ttolgor, 
ahol idáig sülyedtek már, mint az 
oroszok, ott baj van, komoly baj. 
A sok milliós hadsereg tehetetlen-
ségének legfontosabb bizonyítéka 
ván a kezeink közt. 

Ez a bizonyíték fölér egy győ-
zelemmel. 

Báró Burión külügyminiszter. 
Budapest, január 13. Magvar távirati iroda jelenti Bécsből: Ferem-

denblatt mai esti lapja közli Gróf Berchtold külügyminiszter, aki Őfel-
ségétől már hosszabb idő előtt kérelmezte kegyelemben való elbocsáj-
tatását, ezen kérését legfelsőbb helyen ismét megújította. Őfelsége mél-
tányolta a fontos személyes okokat, melyet külügyminisztert erre a lé-
pésre indíttattak és kegyeskedett kérésnek eleget tenni. Berchtold utó-
dául Burján István báró, Őfelsége személye körüli magyar miniszter 
fog külügyminiszterré kineveztetni. (Min. sajtóoszt.) 

Német nagyvezérkar jelentései. 
Berlin, jan. 12, éjjel 10 óra. Nagyfóhadiszállásról jelentik: 
Labasséi csatornától délre csekély jelentóségá harcok folynak, a 

melyeknek eddig nem volt eredménye. 
Crouytól északra a franciák tegnap este támadtak, de súlyos vesz-

teségeik mellett visszavetettük őket. Ma reggel itt a harcok ujbol tel-
éledtek 

Perthestól keletre franciáknak tegnap délután ellenflnk intézett tá-
madása tüzftnkben összeomlott. Ellenségnek igen súlyos veszteségei voltak. 

Argonneokban a rómaiak utján elfoglaltunk egy francia támasz-
p o n t o t Kettő tisztet, egyszáznegyven főnyi legénységet ejtettünk ez a -
kalommal foglyul. Argonnok keleti részében folyo harcokban franciaktól 
január 8 ika óta (az eddig már jelentetteket beleszámítva) egy őrnagyot, 
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fr századost, 13 hadnagyot és 1600 főnyi legénységet ejtettünk foglyul, 
ugy. hogy ezen csekély kiterjedésű harcterületen franciák összes vesz-
tesége halottakban a sebesültekkel együtt 3500 emberre becsülhető. 

Aillynál St. Micheltől délre franciák támadásai meghiúsultak 
Keletporoszországból nincs újság. Eszaklengyelországban oroszok 

előretörései sikertelenek voltak. 
Visztulától nyugatra támadásaink rossz időjárás ellenére is, egyes 

helyeken előbbre jutottak. 
Pilica keleti partján nincs változás. 

Vezérkarunk Jelentése , 
Hivatalos. Ellenség tegnap is megkísérelte abbeli kísérleteit, hogy 

Nidán való átkelést erőszakolja. Mialatt egész arcvonalon^ heves tüzér-
ségi harc folyt. Délelőtt a déli szakaszon ellenség egy erőcsoportja új-
ból támadást kezdett, Tüzérségünk tüzében legrövidebb idő alatt letört 
és hátra özönlött. Halottak és sebesültek százait hagyva állásaink előtt., 

Egyidejűleg Visztulától délre is állandóan folyt a tüzérségi harc. 
miközben egyik ütegünknek sikerült egy majort, amelyet ellenség meg-
szállva tartott, annyira tüz alá venni, hogy oroszok, akik ott legutóbbi 
napok óta befészkelték magukat, kénytelenek voltak állásaikból tutva 
menekülni. 

Kárpátokban kedvezőtlen időjárás megnehezíti minden nagyobbsza-
básu tevékenységet. 

Ung felső völgyében ellenség hátrálva uzsoki szorosba közelebb 
vonult. 

Orosz újságokban terjesztett ama hir, mintha Przemysl dec. 10 én 
parlamentairt küldött volna ellenséghez, természetesen teljesen koholt 
és alighanem csak arra szolgál, hogy leplezze ellenségnek e várral szem-
ben való teljes tehetetlenségét. 

H Ö FLR a l t á b o r n a g y , 
a vezérkari főnök helyettese. 

Közigazgatási 
bizottsági ülés. 

Csongrudvárinegyc közigazga-
tási bizottsága hétfőn délelőtt tar-
totta ülését dr. Cicalricis Lajos el-
nöklése alatt. 

A bizottság elsősorban az al-
bizottságokat választotta meg s azu-
tán áttért 

a tárgysorozat 
többi pontjaira, melynek során dr. 
Csúcs János vm. főjegyző jelen-
telte, hogy az elmúlt évben az 
egyes előadóknak 1151 ügydarab 
osztatott ki s ebből 1142 el is in-
téztetett. 

A csendőrség és ügyészség je-
lentésében nem fordult elő külö-
nösebb említésre méltó dolog s az 
első nagyobb vita egy csongrádi 
lakos felebbezésénél indult meg. 

Cseléd a a r é s z e s ? 
Az illető csongrádi szöllöbirto-

kost 39 korona gyógydij kezelésé-
ben marasztalta el a főszolgabíró, 
mert a nála alkalmazásban levő 
részessel oly szerződése volt, mely 
szerint az esetben, ha a reá eső 
rész 600 koronát ki nem tenne, 
ugy azt a gazda köteles fenti ösz-
szegig kiegészíteni. Az alispán az 
elsólokú határozatot indokainál fog-
va helybenhagyta, a közigazgatási 
bizottság ellenben ezen határozatot 
feloldotta, mert a törvény inten-
ciója szerint a részes még akkor 
sem tekinthető gazdasági cselédnek 
ha szerződése ugy szól, hogy a' 
mennyiben a reá eső rész nem éri 
el a remélt eredményt, ugy a¿t a 

gazda köteles egy bizonyos ösz-
szegre kiegészíteni. 

A gyógydij a t tehát a részesnek 
magának kell viselnie, mivel a cse-
lédviszony nem nyert megállapítást. 

A z á r v a s z é k Jelentése . 
A vármegyei árvaszék jelenté-

sét dr. Sulcz Lajos árvaszéki elnök 
terjesztette elő, megjegyezvén, hogy 
a háború kitörése óta ugy Szentes 
város, mint a járás összes községei, 
kivévén Csongrád és Kistelek köz-
ségeket, teljes igyekezettel lálják el 
az árvaszéki teendőket, e két köz-
ség azonban a lehető legnagyobb 
hanyagságot tanúsítja, úgyannyira, 
hogy a halálesetekről szóló jegy-
zőkönyvek beterjesztését is mellő-
zik. Ha a helyzet nem változik, az 
árvaszék kérni fogja a községek 
megbírságolását. 

A főispán az árvaszéki elnök 
figyelmét felhívta a hadbavonultak 
családtagjainak fokozottabb islápo-
lására, mire az árvaszéki elnök ki-
jelentette, hogy erre vonatkozólag 
minden intézkedést megtett s azok ( 

foganatosítását ellenőrizte is. Az el-
múlt negyedévben 2625 kiskoiu és 
59 gondnokolt állott az árvaszék 
felügyeleté alatt. A jelentést a köz-
igazgatási bizottság tudomásul vette. 

A vörheny, 
Dr. Kiss Gábor vm. főorvos 

a közegészségügyi állapotokról re-
terválva bejelentette, hogy bár 
Szentesen a vörheny nem szűnt 
meg, de az elmúlt hónapt an lénye-
gesen csökkent. A járványkórház-
ban ezidószerint 14 vörheny beteg 
apoltalik, mert mindenkit, akinek 
kellő elkülönítésére nincs garancia 
a jarványkórházba internálnak. A 

mostani járványkórház nem felel 
meg rendeltetésének s tervbe van 
véve annak a menházba való átte-
lepítése, mely jelenleg katonai £ el-
különítő kórház céljaira van be-
rendezve. 

A főorvos jelentéséhez elsőnek 
a főispán szólt hozzá s nehezmé-
nyezte azt, hogy a hatósági orvo-
sok nem látogalnak meg minden 
vörheny beteget, holott ez ugy hi-
vatali állásuk folfitán, mint, a jár-
vány tovaterjedésének meggátlása 
érdekében kötelességök lenne. El-
várja a főispán, hogy a hatósági 
orvosok ebbeli kötelességöknek 
eleget tesznek és utasította a fő-
orvost azok ellenőrzésére. A főis-
pán szerint a járványkórház behe-
lyezése is fontos kérdés, mert an-
nak minden tekintetben olyannak 
kell lennie, amely megfeleljen a mo-
dern orvostudomány követelmé-
nyeinek. 

Adóbevéte lek . 
A pénzügyigazgató jelentése 

szerint 1914. december havában az 
1914- évi december havával szem-
ben az adóbevételek emelkedtek, az 
egész év eredményét tekintve azon-
ban, az 1 9 U évi eredmény 114.000 
korona csökkenési mutat. 

A főállatorvos a tanfelügyelő 
és a műszaki tanácsos jelentéseit a 
közigazgatási bizottság hozzászólás 
nélkül vette tudomásul s az ülés 
déli 12 órakor ért véget. 

Vilmos császár 
imádKoziK. 

Istentisztelet egy francia kaszárnyában. 

A „Chicago Tribüné" harctéri 
levelezője részt vett egy istentisz-
teleten, amelyet francia földön egy 
újonnan épült francia kaszárnyában 
rendeztek a németek. Az istentisz-
teleten olt volt Vilmos császár is. 
A kaszárnyát a franciák még nem 
is használták s igy a német isten-
tisztelet mintegy fölszentelő ünnep 
volt. A tudósítás főleg Vilmos csá-
szár személyével foglalkozik s föl-
tűnő az a melegség, amellyel az 
angol származású amerikai újságíró 
a nagy uralkodóról ír. 

„A kápolnában — írja a tu-
dósító — ahol az istentiszteletet 
megelőzőleg Vilmos császár és a 
vezérkar hallgatta végig a pap imád-
kozását s maga is részt vett az 
imában, alig tizenöt lépésre állot-
tam az uralkodótól. Merően néz-
tem az arcát s olvasni akartam te-
kintetéből. Az első pillanatra azt 
hittem, hogy a legszomorúbb arcot 
látom az ő képében s csak hosz-
szas szemlélődés után jö t tem rá, 
hogy tekintete nem a „legszomo-
rúbb", hanem a legkomolyabb. 

Tekintetében nem láttam fáj-
dalmat, hanem oly mélységét a ma-
gasztos ünnepélyességnek, hogy 
bennem az első pillanatra föltá-
madt részvét nyomban olyan tisz-
teletérzéssé változott, amit csak 
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templomban érezhet az ember , ha 
istenfélő buzgóságában, fölmagasz-
tosult tisztasággal érez a legfőbb 
mennybéli hatalom iránt Gyönyö-
r ö m volt fenséges érzésemen. Vil-
mos , császár arckifejezése olyan 
volt, amilyen csak kellett, hogy le-
gyen ahhoz a csudálatos szerephez, 
amely a vállaira nehezedett. Telje-
sen össhangzásban volt azzal a 
szereppel, amelyet ő a most duló 
ret tenetes vilgádrámában játszik. 
Ez nem olyan volt, mint egy had-
vezéré: harcos, kegyetlen, komor, 
hanem mint egy gondokkal teli ál-
lamfőé, akinek lelkében minden 
egyes polgárának sorsa él, nem fél-
tőén aggódó, hanem bizakodóan 
komoly. S midőn elmélyedő te 
kintetét s mozdulatlan a jkát néz-
tem, láttam, hogy az ő vállain van 
ál lamának egész terhe. 

Az istentisztelet további része 
a kaszárnya nagy csarnokában folyt 
le. A keskeny oldalon állott az ol-
tár, j obbra egy pódium, ahol egy 
kis harmónium előtt ült a generál-
adjutáns, a balra levő pódiumon 
ült a vezérkar, az oltár mellett egy 
karosszék volt fölállítva, előtte egy 
imazsámoly és ott helyezkedett el 
a császár. Az oltár vörös terítővel 
volt letakarva, ra j ta egy nagy vas-
kereszt, két oldalt négy zászló, po-
rosz, szász, wür t tembergi és ba jor 
színekben és lándzsatrofeiík, ame-
lyeknek csúcsán szintén e négy 
zászlószin lengett. Az orgonista mel-
lett állott egy t rombitás és két 
kürtös, a lovas ezredekből. A jobb 
oldalon ültem én s így az egész 
aktus alatt alig tíz lépésre a csá-
szártól állandóan szemben voltam 
vele. A csarnokban kétezer népföl-
keló helyezkedett el. 

A vezérkar és a császár előtt 
az imazsámoly tetején a német 
hadsereg evangelikus legónysége 
számára írott tábori vallásos énekek 
könyve feküdt. A császár a vallá-
sos énekeket hangosan énekelte a 
legénységgel, anélkül, hogy belené-
zett volna a szövegkönyvbe. Sze-
mei le voltak csukva, feje egy ke-
véssé lehajolva s tartása, az egész 
jelenség részvétele a templomi val-
lásos énekben csak azt az egyetlen 
benyomás t hozta az eszembe, hogy 
nagyon vallásos ember. 

S a hangjai Minden olyan tö-
kéletes összhangban van ennél az 
embernél , a tartás, a tekintet a 
mozdula tok, az arc, hogy szinte 
természetesnek tüní föl előt tem 
középmélységü meleg bari tonja. 
Csengett, zsongott s bár kétezer 
ka tona torok szinte darabosan har-
sogta a katonai vallásos dalokat, 
én csak az ő üde, tiszta, lelki hú-
rokat érintő meleg hangját hallot-
tam. Monnhatom, hogy az egész 
idő alatt az ő meleg, lebilincselő 
személyének varázsa alatt állottam 
és soha életemben meghatot tabb 
érzésem nem volt, mint amikor ezt 
a nagy ember t láttam katonái élén 
mély vallásosságba elmerülni. 

A vallásos prédikáció Paulusról 

szólott s a következő szavakkal 
végződött : 

— Midőn a harc az én földe-
men vonult át, szólt az Ur a né-
metekhez: ^Veletek legyek-e ebben 
a próbatétben V Velem együtt vise-
litek ezt a harcot, vagy nélkülem?" 
S a nép egységes szava zengett a 
nagyvezér felé: „Veled, óh atyánk, 
veled ebben a nagy föladatban 1" 

S jöt t ezután a Himnusz s két-
ezer torok zengte az ó-délnémet 
hálaimát: Imához lépünk. 

Ugy énekeltek, mintha száz do-
bot érintettek volna. Nem, a rövid 
soros ütemes dana olyan volt, mint-
ha száz dobot pergettek volna erő-
teljes kezek . . . Magasztos finálé 
után a prédikátor csendes imát 
mondott, ma jd a császár elé já-
rult, akinek férfiasan megrázta a 
kezét. 

Azután a császár lelépett a pó 
diumrói s messze hallható hangon 
szólt a ka tonákhoz: 

— Jó reggelt, baj társak! 
Erre, mint egyetlen hang, zú-

gott kétezer torokból egyszerre: 
— Jó reggelt, felségl 

Hozgalom a Vörös 
Félhold érd*Kéb*n. 

Azon a rettenetes küzdelemben 
melyet északon és délen folytatunk 
hogy ellenségeinket megalázzuk, le-
tör jük s biztosítsuk a jövő nem-
zedék számára a békés munkál-
kodást, — Törökország nyú j to t t 
nekünk és a németeknek segéd-
kezet. 

Törökország két évvel ezelőtt 
háborúban állott az összes Balkán 
államokkal és ha nem is merül t ki 
teljesen, ha most ismét száz és 
százezernyi harcost dobhat a muszka 
horda ellen, - - mégis szüksége van 
arra, hogy mi, kik gazdaságilag erő-
sek vagyunk, kik évtizedeken ke-
resztül élveztük a béke áldásaii, 
fej lődhettünk, gyarapodhattunk, — 
a miben lehet, segítségére siessünk 
a törököknek. 

A Vörös félholdról van szó, 
mely a szultán birodalmában ugyan-
azt az áldásos és hazafias mükö 
dést végzi, mint nálunk a Vörös-
kereszt Egylet. A mi Vöröskereszt 
Egyletünknek azonban hasonlítha-
tatlanul nagyobb gazdasági forrá-
sok állanak rendelkezésére, mint a 
Vörös Félholdnak, éppen azért ne-
künk, a kik jobban tehetjük, be 
csületbeli bötelességünk. a velünk 
testvérisült, a mi érdekeinkért harcba 
szállott, Ozmán birodalom sebesült 
hős katonáit istápolni. 

Szentesnek ki kell vennie ré-
szét a Vörös Félhold segítségéből. 

Felhívjuk Szentes város haza-
fias lelkű közönségét, hogy töme-
gesen adakozzon a nemes célra. Az 
adományokat lapunk szerkesztősége 
is elfogadja, nyugtázza és rendelte-
tési helyére jut tat ja . 

HÍREK 
Srentea, 1914 jsauár bó 15. 

Fekete vonatok. 
Fehér éjszakában fekete vonatolt 
Szántják a mezőket, 
Fústjük becsipkézi, bokrétába köti 
A holdfénnyel átszőtt 
Gomolygó felhőket. 

Fehér éjszakában fekete vonato^ 
Víg dalt harsonásnak; 
Nemzetünk liai acél karjaiban 
A rohanó szellők 
Lobogókat ráznak! 

Fehér éjszakában fekete vonatok 
Hőseinket hozzák; 
A kihalt mezőket halódó sziveik 
Vérpiros rózsákkal 
Telehar autózzák. 

Fehér éjszakában fekete vonatok 
Egyre mennek-jönnek . . . 
Dalból, vérviráflból a magyar szabadság 
Egeket verdeső 
Jegenyéi nőnek 1 

BÁTHORY GÁBOR. 

— ÉrtlSltiS. Értesítem a Szentesi II-ik 
Függetlenségi és 48-as Kör mindazon 
tagjait, akik a körben a folyó évi nagy« 
gyűlésen szavazati joggal birnak, hogy 
az e hó 10-ére hirdetett, de a megie-
lent tagok számának elégtelensége foly-
tán elhalasztott nagygyűlést január hó 
17-én délután tartjuk meg és ez a nagy-
gyűlés már a megjelent tagok számára 
tekintet nélkül fog érvényesen határozni. 
Szentesen, 1915 évi január hó 12-éa. 
Sima László, a kőr elnöke. 

- NépfljkllM feviMláll Mai szádunk-
ban közöljük a városi katonaügyvéze-
tőség állal kibocsátott hirdetményt, mely 
szerint minden 34, 35, 36, 37, 38. 30 és 
40 éves katonailag kiképzett népfelké-
lőkötelesnek január hó 20 án Szegedre 
he kel vonulni. Erre a hirdetményre itt 
is felhívjuk a közönség figyelmét, s fi-

Gazdák ügyeimébe! 
Eltírendü 

KORPA, 
TENGERIbflRfl 

Á R P A D A R A 
a e g j u t á n y o s a b b á r o n 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajastfchjtr-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütcmények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. ttegttkrínt 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-hfz) 
P Ö Ü Z L E T É B E H -

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 . 
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ű vei meztol fink mindenkit, hogy a hir-
detményben foglalt rendelkezéseknek 
pontosan tegyene* eledet Bevonulni 
tartozik a fenti (évfolyamhoz tartozó 
minden népfelkelő, akármi címen is sza 
badságoltatott annak idején Bevonulás 
ellőtti nápon a népvelkelőkótelesek je-
lenkezni tartoznak. 

— Nylvanfarto lappal ellátott lovak árának meg-
éitéSI. A mult évi december hó közepén 
vette át a katonai parancsnokság azokat 
a lovakat, amelyeit nyilvántartó lappal 
voltak ellátva. Az átvételkor minden tu-
lajdonosnak adott a parancsnokság egy 
kék szinü fizetési lapot, amelyet a ki-
rályi adóhivalhoz kellett bevinni, hogy 
annak el lenében a tulajdonos a ló árát 
megkaphassa. Többen eddigélé ezen 
kék szinü lapot nem viték be az adó-
hivatalhoz, s igy hiába várna a ló árá-
nak kifizetésére. Felhivjuk tehát mind 
azokat, akik még eddig a fizetési lapot 
nem vitték be, hogy haladéktalanul ad-
ják át azt a kir. adóhivatalnál. Több 
lótulajdonos, akiknek a nevére a nyil 
vántartő lap ki volt állitva, most kato-
nai szolgálatott teljesit, s igy a posta-
takarékpénztár a ló árát nem fizetheti 
ki néki kezeihez, amint azt a törvény 
előírja, ugyanezért a posta főnök a 
budapesti postai igazgatótól engedélyt 
kért arra, hogy az ilyen tulajdonosokat 
megillető összegeket hozsátartozóiknak 
fizethessék ki. A napokban érkezik erre 
válasz, s akkor misem állja útját annak, 
hogy minden elvitt katonai lóért a meg-
állapított öszegek kifizettesenek. 

— NftMS SZÍV. Nemes szívről, nemes 
értésről tett tanúbizonyságot egy szen-
tesi asszony. Cselekedete olyan, amely 
megérdemli, hogy megörökítsük, mintegy 
jutalmául a köszönetet sem váró jóté-
teménynek s például, buzdításul azok-
ntk, akik könnyebcu érzik a nehéz idők 
terhét. Berezvai Sándorné kistőkei lakos 
szegényasszony részére is utalványoztak 
államsegélyt arra a huszonhat napra, 
amig férje oda volt, mint katona. Az 
államsegély összege 36 kor. 40 fillér volt. 
Szép összeg ez. Talán szüksége is lett 
volna rá a nyolctagú családnak oda-
haza. De Berezvai Sándorné nem tar-
totta meg magának ezt az összeget, Az 
ő férje itthon van, keres. Gondoskodik 
a családjáról. Legyen a pénz azoké akik 
megsebesültek a haza védelmében vivőit 
harcokban s mind a 36 kor. 40 fillért 
odaadta a vöröskereszt kórház javára. 
Áldja meg érte az lslen 1 

— Lord a dsungel királya. Bárium, egy 
nagy cirkusz tulajdonosának fia, apja 
megbízásából egy nagy vadásztársasag-
gal Afrikába megy, hogy apja raenagé-
riája számára élő vadállatokat szerezzen, 
slb. — A »öléi Afrikában játszódott le 
ezen szomorú drámai cse lekmény, me-
lyei ma, délután 5 és este 8 órakor lát-
hatjuk a Tudományos Mozgószinházban. 
— Ezenkívül vígjáték és humoros képek 
lesznek lálhatók. — Vasárnap egy szen-
zációt keltő sláger kép kerül bemuta-
lásra; »Az arany sziv« melyben a fő-
aierepet Wqjdamar Psilander világhírű 
dán színész játsza. 

— E l l t M f t m . . . Katica levelet kad 
vőlegényétől . A levél nagyon messziről 
jött Galíciából s onnan is egy árokból, 
ahol a vőlegény már hat hete les az 
el lenségre. 

Katica sokszor elolvasta a levelet, 
amelynek különösen a vége dobogtatja 
meg a szivét, 

. . . Ezer csókot adok neked, ha 
hazajövök. 

Ez a levél vége, amelyhez kemény 
hivatalos írással oda van j egyezve : 

Engedélyezve. 
Katica elpirul és ugy suttogja ma-

gában : 
— Milyen szigorúan tartják mosta-

nában a katonákat. A Lacinak még arra 1 

is engedélyt kell kérni, hogy a háború 
után megcsókoljon. 

Szentes város katonaügyosztályától . 
3 5 - k. ü. 1915. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

3 0 5 - e l n . 19 5. sz rendelete folytán fel-
hívom a Szentes város területén tartóz-
kodó 

1 8 7 5 . , 1 8 7 6 . , 1 8 7 7 - , 1 8 7 8 . , 
1 8 7 9 . , 1 8 8 0 . , 1 8 8 1 . 

évbeu születelt és esetleg ennél fiatalabb 
korosztályú katonailag kiképzett (A. alosz-
tályu) népfelkelésre kötelezetteket, akik 
ezidőszerint akár mint létszámfeletliek, 
akár mint betegek, akár szolgálatképte-
lenség okából tartózkodnak itthon, s 
mint ilyenek szabadságoltattak haza, 
hogy 

a f. évi január hó 20 . napján 
a szegedi népfelkelő parancsnokságnál 
szolgálattételre jelentkezzenek. 

Jelentkezni köteles a fentemiitett 
évfolyamok bármelyikéhez tartozó min-
den népfelkelőköteles, tekintet nélkül 
arra, hogy eddigelé milyen kalonai be-
osztása volt, el volt -e látva ajánlati lap-
pal vagy tem. 

Jelentkezni kötetes az emiitett év-
folyambeli összes népfelkelőköteles bár-
mely fegyvernemhez tartozott is, tehát a 
lovasságnál szolgáltak is bevonulni kö-
telesek. 

Minden bevonuló népfelkelő a be-
vonulás előtti n a p o n : január hó 19, nap-
ján bevonulását a városi katonaügyosz-
tálynál bejelenteni tartozik. 

A bevonuló népfzlkelők Szentesről 
január ÍIÓ 20. napján délelőtt I órakor a Hódme-
zővásárhely felé induló vonattal kötele-
sek elutazni. 

A behivottak bevonulásuk alkalmá-
val meleg takarót, meleg alsó és f h ő 
ruházatot, evőeszközt , evőcsészét , háti-
zsákot, jó erős lábbelit és két napra 
való élelmet vigyenek magukkal . 

A saját teljes ruházat használatáért 
naponta 30 fillért, a magukkal vitt éle-
lemért, amennyiben tényleges szolgálatra 
visszatartatnak, napi 1 korona térítést 
fognak kapni, a takarók pedig becslési 
áron megvéte lnek . 

Minden népfe lkelőköte les igazol-
vány» könyvét , vagy a nála levő egyéb 
katonai okmányokat vigye magával. 

A bevonulók igazolványuk alapján 
a vasutoni lll-ad osztályon ingyen utaz-
nak. Akinek igazolványa nincs, utazásra 
jogosí tó igazoló jegyet je lentkezésre a 
városi kalonaűgyvezetőtől fog kapni. Az 
utazásra jogos í tó igazolványt a vasútnál 
jóval a vonat iudulása elölt le kell bé-
lyegeztetni . 

Azon népfelkelőköteles , aki a ki-
tűzőit határidőre és helyre pontosan be 
nem vonul, karhatalommal vezettetik 
elő és a katonai behívás iránt tanúsított 
engedet leuség megbüntetéséről szó ló 
1890. XXI. t.-c. 4. § a értelmében 2 évig 
terjedhető börtönnel büntettetik. 

Szentes, 1915. január hó 13. 

Bugyi Antal 
főjegyző, polgármesterhelyettesi 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Lakás és bolt kiadó'. 
I. ker. Farkas Mihály-utca 2. sz. alatt 
egy sarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely volt., Tóth József-utca 51. sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vízvezetékkel 
azonnal kiadók, esetleg kerltel is. -Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2. 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

E g y évem e i e h v l z i l a 
F A J H I I T I A e ladóé 
Cim megtudható e Lap kiadóhivatalában, 

Kiadó lakósok. 
Pardi Imre Szemera Bertalan utca 

5. sz. házánál villanyvezetékkel felsze-
relt két utcai szoba hozzátartozó mel-
léképöletekkel együtt kiadó és azonnal 
is elfoglalható. - Ugyancsak ottan egy 
udvari lakás is van kiadó, szintén az ís 
azonnal elfoglalha.'az udtó,varban ártézi 
kút 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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ii VflJDfl B. UTÓDA 
: : : : : : KöNYVNYonbrtjfl. : : : : : : 

KOSSUTM-TÉR. 

L E G E L Ő N Y Ö S E B B FI-
ZETÉSI FELTÉTELEK 
n E L L E T T fí KÖVET-
KEZŐ n U N K f l K VrtL-
Lf lLTflTNflK EL : 

ELJEGYZÉSI-, LflKO-

bflLAI-, BrtU AEGMI-

VÓK,KÖRLEVELEK, LE~-

VÉLPflPIROK, LEVÉL-

BORITÉKOK, NÉVJE-

GYEK, GYÁSZJELEN-

TÉSEK, STB. STB. 

szerkt 
SZENTESI LflP" 

szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre bereadeaett könyvnyomdája Szentesen. 

| Hölgyközönség V 
• figyelmébe! • 

Értesítem a nagy-
érdemű liölgykö-
zönseget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonatoimat 
mélyen leszállított 
áron árusítom. 

H í » » ) v t i l n N z l c k " 3 M 
Kiváló t isztelet tel : 

ürubmülier József 
f o d r á s z . 




