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Előfizetési árak : 
Helyben egész evre 4 K 
félévre2 Knegyedevrel K 
Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

Vidéken egész évre 8 K 
f é l é v r e n e g y e d é v r e 150 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ret. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenfél 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

angolok. 
Török sikerek. 

A francia harctér. 
A nagy világon senki sem ké-

telkedett abban, hogv a világháború 
kitörésének egyik legtöbb tényezője 
az angol kormány volt. Egy Mad-
ridból származó leleplezés most 
azután egész meztelenségben mu-
tatja be az angol alávalóságot. 

A leleplezés röviden az, hogy 
szeptember elején a francia kor-
mány fölkérte az egyik semleges 
állam párisi nagykövetét, tegyen 
lépéseket, liogy Franciaország mi-
nél gyorsabban békét köthessen 
Németországgal. Ez a diplomata 
azonban elárulta a francia kormány 
békehaj landóságát Anglia párisi 
nagykövetének % egy nap múlva 
Kitchener lord Parisban volt, kő 
zölte a francia kormánnyal, hogy 
amennyiben a külön béke létrejön 
Anglia azonnal megkezdi a francia 
partok ostromlását hajóhadával. 

P^ddig a leleplezés, amelynek 
valódiságához egyetlen szó sem fér. 
A közvetítésre fölkért diplomata 
Villa Urutia, Spanyolország párisi 
nagykövete volt, aki lord Kitchener 
párisi kirándulása után azonnal, 
minden bucsu nélkül elhagyta Pá-

vaj-
vát 

risl. Akkor sokan találgatták, 
jon miért történt ez a gyors 
tozás. Most már nyilvánvaló min-
den, tudjuk, hogy miért történt. 

A párisi spanyol követ távo-
zását követő napokban közöle az 
egész világ sajtója, hogy az ántánt 
hatalmak kormányaik megbízásából 
szerződést irtak alá, amelyben kő 
telezik magukat arra, hogy külön 
békét nem kötnek, hanem egyesült 
erővel végig küzdik a háborút és 
kivárják, amig az ellenfél ajánlja 
föl a békét. Ez alatt természetesen 
azt értették, hogy ha majd Német-
ország és a monarkia lesz teljesen 
leverve. 

Most már tul vagynnk ezen a 
dip'omáciai ocsmányságot! r» még 
világosabban latjuk azt az alávaló 

szerepet, amelyet az angol kormány 
a háborút megelőzte időkben és a 
háború alatt is vilt. A kalmár ál-
lam egyszerűen a vágóhidra ker-
geti a francia és az orosz hadse-
reget azért, hogy a sajá' önző ér-
dekeit megvédelmezhesse. Azt a 
zsaroló erőszakosságot, ame lye i az 
angol kormány kierőszakolt* a kö-
zös békekötési szerződést, n né-
metektől való félelem sugalmazta 
az angolok részéről. Mit nekik az, 
hogy Bslgium elvérzett, mit számit 
az, hogy a francia harctereken egy-
mást érik a franciákat a legsúlyo-
sabb vereségek, mit az, hogy a 
kolosszus Oroszország képtelen 
eredményt elérni a keleti harctéren? 
Háj ok nézve az a fontos, hogy ma-
gukat biztonságban érezzék, hadd 
ömöljék a mások vére; rablással 
szerzett óriási hatalmukat idegen 
vérrel akarják föntartani. 

Szinte jólesik, mikor az an-
golok ocsmány szereplését látja az 

ember, hogy az isteni igazságszol-
gáltatás néhány Zeppelin képében 
lecsap a kalmár Angliára s a szív-
telen gonosztevőt páni rettegés 
szállja meg Voltaképen nem Fran-
ciaországnak kell elvérezni ebben 
a harcban, hanem Anglia féktelen 
kalózkodásának kell megsemmi-
sülni Kétségtelen ugyanis, hogy a 
franciák már kigyógyultak a né-
meteken való bosszúállás gondola 
tából s mind erősebb lesz bennük 
az az érzés, amely el kell, hogy 
válassza őket a véruzsorás Ang-
liától. 

De a Zeppelin támadások után 
Anglia is érezheti, hogy a világ 
nincsen egészen ugy berendezve, 
amint ó szeretné, hogy a németek 
boszorkányos bátorsága és csudá-
latos felkészülése még a büszke 
Anglián is tud egy hatalmasat ütni. 
A fejleményekhez az előszó el-
hangzott. Következik a tolytatás. 

Torok sikerek. 
Konstantinápoly, jan. 23. Főhadiszállás jelenti : Orosz főhaderő, mely-

nek mint azt jelentettük, a kísérlete, hogy balszárnyunkat megkerülje, 
meghiúsult ellenoffen/.ivánk révén visszavonult, csapataink üldö-
zik ellenséget. E hó 21 én angol haderő három ágyúnaszád védelme 
alatt előretörést kísérelt meg Koménál álló csapataink ellen, de teljes 
vereséget szenvedett és súlyos veszteségek melleit visszavonulásra kény-
szerült, A mi veszteségünk jelentéktelen. (Min. sajtóo.) 

Néniét nagyvezérkar jelentése. 
Berlin, jan 22. éjjel 10 ora. 
Xagy főhadiszállásról jelentik: 
Nyugati hadszíntér: 
Tengerpart és Labassei csatorna között tartós eső lehetetlenné tette 

a nagyobb harci tevékenységet. 
Arrasnál tüzérségi harcok folytak. A Borryaubachtöl délnyugatra 

tegnapelőtt elfoglalt lövészárkok egyikét, mivel egy gyárnak beomló 
falai részben betemették, feladtuk és felrobbantottuk. 
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Franciáknak Verduntól északra ellenünk intézett támadását köny-
nyűszerrel visszavertük. 

St. Micheltől délre tegnapelőtt lefolyt harcok óta kisebb francia osz-
tagok még hadállásaink közelében vannak Egy előretörésünk az arc-
vonalunk előtti terepet franciák régi hadállásáig megtisztította az ellen-
ségtől. 

A Moussontól északnyugatra a QPOÍ de Carnesért még folyik a harc. 
Franciáknak állásunknak általunk visszafoglalt része ellen intézett 

erős támadását, ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük. 
Vogézekben. Sennheimtől északra, csapataink az ellenséget a Hart-

mannsweilerkopf magaslatáról visszavrtették és 2 tisztet és 125 főnyi 
legénységet foglyul ejtettek. 

Keleti hadszíntér: 
Kelet-Poroszországban a helyzet változatlan. Szucha szakaszon tá-

madásaink lassan előbbre haladnak. Pilicától keletre nincs semmi újság. 

Március végéig meghosz-
szabitották a moratoriumot 

( A kormány már most, a ne-
gyedik moratóriumrendelet lejárta 
előtt kibocsátotta ujabb két hó 
napra szóló ölödik moratórium-
rendeletét, amely február elsején 
lép életbe. Az uj rendelet még ugy | 
szólván egészen az eddigi rendelet j 
kereteiben mozog és nem jelenti a 
moratóriumnak nagyobb mértékű | 
föloldását, amire a mostani gaz-
dasági helyzet még nem látszik al-
kalmasnak. Az uj rendelet ismétli 
a negyedik moratórium-rendeletnek 
valamennyi föntartott szabályait a 
következő változásokkal: 

A jelzálogadós a törlesztéses 
záloglevélkölcsönöknek ezentúl is 
csak folyó annuitásait tartozik a 
moratórium alatt megfizetni; de ha 
az adós a folyó annuitásokra meg-
szabott fizetési kötelezettségének 
a hitelező fölhívásának vételétől 
számított tizenöt nap alatt bármely 
részben nem tesz eleget, a hitelező 
az összes korábban lejárt kamatok 
és tőketörlesztő részletek megfize-
tését is követelheti. Hasonló intéz-
kedést tartalmaz az uj rendelet 
más kamatok fizetésére vonatko-
zóan is. 

A negyedik moratórium ren-
delettel megszabott részlettörlesz-
tés kötelezettsége a biztosítási szer-
ződésből eredő tartozásokra is fön-
marad olyképpen, hogy ahol akár 
biztosítási dij, akár biztosítási ösz-
szeg cimén már egy izben 25 szá-
zalék volt fizetendő, két hónap el-
teltével ujabb huszonöt százalék 
válik esedékessé. 

A személyes munkateljesítmé 
nyek cimén fönnálló költség és 
díjtartozásokra, mint eddig két-
hónaponkint 25 százalék, az ingó 

. dolgok vételára és ipari munka 
teljesítmények ellenértéke címén 
fönnálló tartozásokra, mint eddig 
hónaponkint 10 százalék fizetendő. 

Mivel a váltókra csak há-
rom hónaponkint szokott törlesztés 
történni, az uj rendelet olyan vál-
tók és hasonló papírok után, ame-
lyekre a negyedik moratórium-ren-
delet értelmében januárban 10 szá-
zalék fizetendő, következő két hó-
nap alatt nem rendel el fizetést, 
t l ő r e jelzi azonban a rendelet, 

hogy e papírokra áprilisban ujabb 
részfizetés lesz fizetendő. E rész-
fizetés nagyságát a minisztérium 
annak idején a gazdasági helyzet 

ujabb mérlegelésével fogja meg-
szabni. Másfelől azonban az uj ren-
delet a 10 százalékos részlettör-
lesztés kötelezettségét kimondja 
azokra a váltókra, amelyek 1914 
október elsejétől 1915 január 31-ig 
váltak, vagy válnak esedékessé. A 
10 százalékos részlet az októberi és 
novemberi váltókra februárban, a 
decemberi és januári váltókra már-
ciusban fizetendő a lejáratnak meg-
felelő napon. A 10 százalékos rész-
let érvényesítésében a hitelező 
nincs záros határidőhöz kötve, 
Ahol a váltókereset, vagy visszke-
reset főntartásához a törvény a 
válónak fizetés végett való bemu-
tatását kívánja meg, ott a váltó-
birtokosnak a váltót minden esetre 
be kell mutatnia, mielőtt a rész-
letetet pörösiti. A váltóbirtokos 

Hereiem Szentes város nagyközönségé-
hez a fogok sorába leendő belépés iránt. 

Az egész emberiség legszentebb ér-
deke e háboru elkerülése és a béke 
fenntartása, Ámde az utolsó évtizedek 
története bizonyítja, hogy ezek a törek-
vések sokszor meghiúsulnak, a nemze-
tek ellentétss érdekeiket ismét csak fegy-
veres erővel intézik el, kilör a háboru 
s ennek összes borzalmai lépnek az ál-
dásos béke helyébe. A hadviselést ösz-
szetört férfiak és támasz nélkül maradt 
családok segély kiáltásai követik. Hall-
gassuk meg a szenvedő segélykérő sza-
vát, érdemesítsük szives támogatásunkra 
az ezeken könyörülő és segitő Vörös 
Kereszt Egyletet, amelyet működésében 
a legtisztább hazafiság és a legnemesebb 
felebaráti szeretet vezérel, amelynek 
célja ás feladata háboru esetén a sebe-
sült vagy egyébként megbetegedett ka-
tonáink elhelyezésénél és ápolásánál a 
hadseregnek ssegitségére lenni, az első-
sorban erre köteles, de egymagában arra 
nem képes államot ezen munkájában 
segiteni. Az állami gondozást kiegészítve, 
a vérző és szenvedő hősöknek a kato-
nai gondozáson túlmenő segítséget nyúj-
tani, atyafiságos rokoni érzéssel gyógy-
kezelni, gondozni és ápolni a sebesül-
teket és betegeket fenntartani az aggódó 
szülők, szerető hozzátartozók és a harc-
baszálllak között az összeköttetést, ezek 
állapotáról az érdeklődőknek felvilágo-
sítást adni, a rokkant katonákat és a 
háborúban elesettek családjait segiteni. 
Rendkívüli szerencsétlenség, mint árviz. 
tűzvész, inség, járvány esetén segítséget 
nyújtani, általában minden emberbaráti 
irányban közhasznú tevékenységei ki-
fejteni. 

Mindezen hazafias és emberbaráti 
nemes feladatának és kötelességének 
megfelel a Vörös Kereszt Egylet azokból 
a fillérekből, amelyeket uekik juttatnak 
az érző szivek, a jó emberek. Bizonyára 
nincs senki ebben a szép magyar vá-
rosban, akinek szívéhez nem találna 
utat azon kérésüi.k, hogy lépjen be 
mindenki a Vörös Kereszt Egylet tauiaí 
sorába, ajánlja fel azt a keveset, a mit 
tőle kérünk a nemes cél előmozdítása 
és megvalósítása érdekében. 

Magyarországon a már évtizedeken 
kérésziül működő Vörös Kereszt Egylet-
nek még alig van 50.000 tagja, addig a 
velünk szövetséges Németországban egy 
millión felül van a Vörös Kereszt Egy-
Jet tagjainak a száma, a japáni Vörös 
Kereszt Egyletnek pedig, amely a leg-

fiatalabb, kürülbelül félmillió tagja van 
Ez mutatja, hogy ezek a nemzetek meny-
nyire meg vannak győződve a Vörös 
Kereszt magasztos hivatásáról és ember-
szerető rendeltetéséről, mert nagy szám-
mal sereglenek zászlaja alá. Mi még 
mennyivel hátrább vagyunk. 

Habár előbbi kérelmünk folytán 
városunkban szépen emelkedett a Vö-
lös Kereszt tagjainak száma,sokan van-
nak azonban még mindig, akik ennek 
az intézménynek nem tagjai, ezekhez 
fordulunk most ebben a nehéz időkben, 
amikor mindenki közvetlen tapasztalás-
ból szerezhet meggyőződést a magyar 
Vörös Kereszt működéséről, hogy tagul 
lépjenek be. 

Nem kérünk többet, csak évi 2 
koronát, ennyivel járuljon hozzá min-
den nemesen ¿rző Igaz polgár, az érte 
küzdők szerető gondozását gyakorló Vö-
rös Kereszt Egylet feladatának teljesít-
hetéséhez és az ehhez szükséges erejének 
gyarapításához, ez a csekély 2 korona 
6 éven át fizetendő, vágyik az alapsza-
bály rendelkezé&ei érielmében az vehelJ 
fel a Vörös Kereszt Egylet rendes tag-
jául, aki arra kötelezi magát, hogy 6 
éven át évi 2 koronát fizet az egylet 
javára. 

Városunk lakossága előtt ismeretes, 
hogy a szentesi Vörös Kereszt Egylet 
által fentartott kórházban éddig körül-
belül ezer katona részesült szeretető 
gondos ápplásban, talált súlyos beteg-
ségből gyógyulást és szenvedéseiben eny-
hülést. 

A legszebb bizonyítéka, hogy mi-
ként teljesiti nemes kötelességét a szen-
tesi Vörös Kereszt Egylet. 

Ezek előrebocsátása, után aion ké-
relemmel fordulunk városunk minden la-
kosához, aki még nem tagja a szentesi 
Vörös Kereszt Egyletnek, hogy a tagok 

sorában belé/mi szíveskedjék. 
A tagok gyűjtésével dr. Kövér Imre 

vármegyei árvaszéki ülnök egyleti titkárt 
bíztuk meg, felkérjük a belépni szándé-
kozókat, hogy elhatározásukat vele kö-
zölni, amennyiben pedig áltat a bárki M* 
kéivtik, az egylet tagjai sorában be-
lépni szíveskedjék. 

A taggyűjtés eszközlésével megbízott 
titkár hivatali helyisége, vármegyeház 
emelet 20 ajtó. Tagsági bejelentések a 
Vörös Kereszt Kórház irodája (polgári 

leányiskola földszint,a főbejárattól jobbra) 
szívesen fogad. 
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azonban a bemutatást és apőrösi tést 
az egyes részletek tekintetében 
mindaddig elhalaszthatja, mig a 
váltóösszeg teljesen kivétetik a 
moratór ium alól. A váltódij a hi-
telezőt a fizetendő részlet tekinte-
tében az óvás fölvétele nélkül is 
megilleti. A váltóbirtokos köteles, 
ha a Táltóra részletfizetés történt, 
ennek megtörténtét és azt, hogy a 
részletfizetést ki és mikor teljesí-
tette, a váltón minden esetben föl-
jegyezni. 

A mora tór ium alá nem eső 
váltókra nézve az u j rendelet fön-
tar t ja a bemutatás és óvás határ-
idejére megszabott határidő meg 
hosszabbítására rendelt két hónapi 
és két köznapi határidót. Az uj 
rendelet erre vonatkozóan néhány 
formai intézkedést tartalmaz. 

Az uj rendelet végül a buda-
pesti tőzsdén az áru- és értéküzlet 
leszámoló-rend alapján likvidált 
ügyletekből eredő tartozásokra a 
törlesztés kötelezettségét kiterjeszti 
a megbízott tőzsdetag és a dőzsdén 
kivüli megbízó között való viszonyra 
is, ha a megbízó kereskedő. 

Gazdák íigyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARA 

és 

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

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajasjfehér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-Mlács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. f\*gtekrint 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É B E N-

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TARS. 

HÍREK 
- M a n n l i c h e r halálának évfordulója A mo-

dern harci technika nagynevű feltalálója, 
Mannlicher Ferdinánd lovag halálának 
most van évfordulója. Éppen tizenegy 
évvel ezelőtt 1904 január 20-án hunyta 
le szemeit Mannlicher s *z által felta-
lált fegyver igazi sikereit most aratja 
halála után. A róla nevezett ismétlő fegy-
verek már a nyolcvanas évek közepén 
kerültek alkalmazásba hadseregünknél 
s hőseink a nagy világ szine előtt most 
vizsgáznak le velük. A feltaláló emiókét 
is újabb babérokkal övezik a mi győ-
zelmeink s nevének is KÍtönő része van 
a harctereken elélt sekerekről. 

— A szén maximális ára. Bécsből je-
lentik: Az utóbbi időben az az etirue 

marült föl, vajon nem lehetne-e a 
szénre is épp ugy maximális árat meg-
állapítani, mint a [gabonira. Hir szerint 
ebben az ügyben az ügyben az illetékes 
minisztériumok tanácskozást folytattak. 
Döntés azonban nem történt mert az a 
kérdés, hogy a detail-kereskedelem ré-
szére hogyan alapítsanak meg maximális 
árakat, még továbqi atnáeskozást igényel 
A nagykereskedelem részére a maximális 
árakat illetékes kórök véleménye szerint 
minden nehézség nélkülk meg lehetne 
állapiiani. 

— SÁRGA LILIOM A Szentesi Tudomá-
nyos Mozgószinházban ma vasárnap d. 
u. 4 és 6 mérsékelt, este fél 9 órakor 
rendes ; holnap hétfőn d. n. 5 mérsékelt 
és este 8 órakor rendes helyárak mel-
lett Lehota K, Bandi jóhirű zenekará-
nak közreműködésével színre kerül a 
•SÁRGE LILIOM« színmű 4 felvonásban. 
Ezt a darabot egy ismert magyar író, 
B i r ó Lajos írta. Ezen a műsoron a fő-
szerepet B e ö t h y László, a Magyar 
Színház igazgatója személyesiti. Ragad-
juk meg a kedvező alkalmat és gyö-
nyörködjünk mindnyájan az egész vi-
lágot meghódító zseniális magyas mű-
vészetben. A sebesült katonák ingyen 
támlásszék jegyet kapnak a háznál. A 
színház fűtve van. Csütörtökön nagy 
szenzációs műsor lesz. 

— A Vasánapí Újság január 10-iki száma 
folytatja a háborúra vonatkozó érdekes 
képek sorozatát: orosz lengyelországi 
harcaink, a l imanovi nagy győzelem szín-
tere, a Kárpátokban folyó harezok adják 
a képek tárgyát. Szépirodalmi olvas-
mányok ; Szemre György kitűnő új re-
gény, Rinder-Kriegelstein japán kém-
története, Szöllősi Zsigmond hábórú stb, 
Egyéb közlemények Jenő főherceg, 
déli haderőnk föarancsnokának arc-
képe s a rendes heti rovatok: Iroda-
lom és művészet, Sakkjáték, Halálozás 
stb. A »Vasárnapi Újság» előfizetési ára 
negyedévre 5 korona, a »Világ-króniká»-
val együtt 6 korona. Megrendelhető a 
»Vasárnapi t'jság» kiadóhivatalában (Bu-
dapest, IV, Egyetem-utcza 4.). Ugyanitt 
megrendelhető a »Képes Néplap» a leg-
olcsóbb újság a magyar nép számára, 
félévre 2 korona 40 fillér. 

— Hegyin lehat magiaziaiodni v Ez bizony 
csábító kérdés manapsag s még csá-
bítóbb, ha valaki jó feleletet tud rá ad-
ni. Tegnap egy jó képű és egy jó kedvű 
baukfőtitztvitelő fel is tette ezt a kér-
dést egy jó barátjának; 

- - Akarsz-e sok pénzt keresni? 
— Az illető persze hamarosan ké-

szen volt a felelettel: 
— Hogyan! csak azt mond meg 

hogyan . 
— Így — felelt a banktisztvisel és 

és átadott egy portai tábori levelező-
lapot. Azon a következők voltak ol-
vashatók : 

„Előörsön vagyunk s azzal szóra-
kozunk, hogy muszkákat fogunk el. 
Fegyvertelenül elfogott katonákért da-
rabonkint 2 koronát, fegyveresért da-
rabonkint 4-4 koronát kapunk." 

A banktisztviselő kaján mosollyal 
várta a hatást. A jó barát vissza adta 
a rózsaszín lapot s nagylelkűen ki-
jelentette : 

— Nem rontom az üzletedet. Keress 
te egyedül I 

— Háztvlajdonosok figyelmébe. A városi 
számvevőség mai napon az államse-
gélyben részesülő családokhoz a követ-
kező felhívást bocsátotta ki : Figyelmez-
tetem, hogy az 1ÍH4. évi XLV. törvény-
cikk értelmében a segélynek ait a részét 
amely n lakás illetékeknek megfelel, kö-
teles esetleg fennálló lakbértai tozásának 
törlesztésére fordítani, továbbá, hogy a 
segély minden egyes részletének felvé-
tele előtt — a bérbeadó vagy megbízottja 
által kiállított írásbeli njilalkoznttal — 
köteles igazolni azt, hogy a közvetlenül 
megelőzőleg felvett segélyrészletnek azt 
a részét, amely a lakásilletéknek felel 

meg, lakbérlartozá sának törlesztéséie 
! fordította, vagy pedig azt, hogy hatra-
j lékos lakbér ta'rtozáia nincs. Felhívom 
| ennél lógva, hogy n felvett segélynek 

ezt a rós/ét mindenkor azonnal forűitsa 
lakbérhátxalékának törlesztésére, mert ha 
a segély bármely részletének felvétele 
előtt nem iga/olja, hogy a Ukásilletéket 
bérben dójának odaadta, vagvpedtg azt, 
hogy hátralékos lakbértartozása nincsen 
a segélyből a lakésiÜetéknek megfe le lő 
részt visszá fogjuk tartani s azt utólag 
csak akkor fogjuk kifizetni, ha beiga-
zolja, hogy lakbérlartozásának törlesz-
tésére legaláb annyit fizet bérbe- adó-
jának, mint amennyit a lakásilleték-
nek visszatartott összeg kitesz. Figyel-
meztetem továbbá hogy még annak v* 
kiteszi mngát, hogy a bérbeadó az in-
góságaira (bútoraira s tb) végrehajtást 
vezet, ami külön per ésvégrehajtási költ-
séggel is jár, vagy, hogy a bérbeadó a 
lakásilletéket e[őre lefoglalhatja a hogy 
a lakást a rendes felmondási idő be-
várása nélkül azonnal felmondja. 

- Nem lesz piros nadráf. Páriából az a 
hir jött, hogy a hadvezetőség kiküszö-
böli a hadsnregbŐl a piros nadrágot, 
amely még ott kisért a lövöárok szürke 
tónusában. Mint a pipacs a buzatenger-
ben, ugy virit az a néhány odaterelt pi-
roikeppis, piros nadrágos francia ka-
tona a lövöárok vonalán és kitűnő célt 
mutat a német katonáknak. A francia 
lapok búcsúztatják máris. Szomorú me-
lankóliával, mint ahogy az ember régi, 
kedves, megszokott ismerőseit kiséri a 
temetőbe. A piros nadrág meg a piou-
piou egy fogalom voltak és amikor ki-
vonult egy regiment, lángra gyuladt az 
utca, mintha égő lávafolyam öntötte 
volna el És lángra gyuladtak az arcok, 
a lányszirek s büszkén mutogatták dra 
pót, amely olyan szerényen viselkedett, 
hogy szinte észre sem letietett venni a 
bíborszín keppisokaságban. A vörös 
nadrág, a vörös sapka egy volt a fran-
cia hadsereggel. AMikor elkezdték a re-
formot s a hűvös fejű generálisok szür-
kébe kezdték pótyatni katonáikat, a sajtó 
sirt, bánatos húrokat rezgetett, hogy ime 
eltűnik, elmúlik a hősök bíbora, elmúlik 
a harcosok szent romantikája, azok a 
szürke, tompa, sárszinű katonák nem 
azok, akiket a francia nép álmodik s 
nem szabad hozzányúlni a francia sereg 
szent tradícióihoz. Azonban a generá-
lisok hajlithatatlanok voltak és a sor-
ezredek szürkébe bújtak. A vörös nad-
rág mégis megjelent a harctéren, mert 
a menetzászlóaljak számára már nem 
jutott sárszürke ruha. És a szürke piou-
pioukkal egy sorban pipacskodik a vö-
rös nadrágos, azonban uémet részről 
annyi a trefTer, hogy a háborn után a 
francia sereg kénytelen lesz leszerelni 
mindent, ami piros, ami romantikus, 
ami szép. Ugyanez ölte meg a cheveaux 
legereget, ugyanez végzett a hires grá-
nátosokkal. A cifra ruhát könnyebben 
megtalálja a golyó, mint a szürkét és 
talán csak a lovasoknak, a kék huszá-
roknak, csillogó vérteseknek, gyönyörű 
dragonyosoknak kegyelmez meg a jövő. 
És a katonák szürkék lesznek s nem 
lesz rajtuk más pirosság, mint amit a 
vérük ad. A piou piouk szürkén vonul-
nak végig a francia városokon, de azért 
ki fognak nyilni utánuk az ablakok és 
a szivekben csakúgy győzedelmesek lesz-
nek, mint ahogy a háborúban győzni 
nem tudtak. 

- Az Érdekes Újság előfizetési (elhívása! Négy 
tartalmas és ízléses kötet : „Az Érdekes 
Újság* két évfolyamának kötött pél-
dánya jelzi. „Az Érdekes Újság44 eddigi 
törekvéseit, eddigi sikereit. Néhány ezer 
oldalon csupa beváltott ígéret, csupa 
ízléses és művészi kép, csupa aktualitas 
és lelki szenzáció. Aki látja, már isme-
rősnek üdvözi, mert „ A z Érdekes Újság" 
két esztendő alatt jogalommá lett. m e g -
Meglepetésül jött és ugy győzött, mint 
egy kerlemes meglepetés: az első órábaQ 
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már meghódította a közönséget. Azon a 
napon, melyen „Az Éédekes Újság" elő-
ször kopogtatott, bebocsátást nyert s 
mióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik 
az életszükségletéihez, mint a kenyér, 
Onnepen, amikor friss számkerül a csa-
lád asztalára. „Az Érdekes Újság" e*t a 
dyors népszerűségét nyilván annak kö-
szönheti!, hogy nemcsak a közönség jo-
gos kiváncsiság elégíti ki gazdag és ak-
tuális kéntartalmával, de súlyt fektet a 
képek művészi szépségére és Ízléses ki-
állítására is. A legszebb, legérdekesebb 
és a legaktuálisabb harctéri képek 
mindékor »Az Érdekes Újság«-ban ta-
lálhatók. »Az Érdekes Újság« mélynyo-
máku boriiékai pedig egzenesen szen-
zációi aunak a hétnek, amelyeu meg-
jelennek. Hozzájárultak »Az. Érdekes Új-
ság« gvors népszerűségépez és mellék-
letei is, melyeket állandóan fejlesztelt 
Amit »Az Érdekes Újság« asszonyok, 
a gyermekek, a sportok és a tudomá-
nyos tudnivalók iránt érdeklődő közönség 
számára ^íetenkint nyújt, az igazán fö-
löslegessé teszi a családok ¡számára a 
külön újságok jánatását. „Az Érdekes 
Tjság" számol a család minden igényé-
nyével és öröme az egész családnak, 
szülődnek egyaránt. Fokozott buzgóság-
galal tökélletesili magát »Az Érdekes 

jság« és fokezott buzgósággal gazda-
gítja kedvezményeinek sorozatát. A lap 
technikai kiállítása tekintetében pedig 
fölveszi a versenyt a aülföld legelőaelőbb 
képes lapjaival. Ebban a tudalbau biza-
lommal és szeretettel kéri az nj félesz-
tendőben is előfizetőigek és alvasóinak 
további tániogátását. »Az Érdekes Lj-
ság* előfizetési ára negyedévre 2.80 K. 
fél évre 5.60 K. egész évre 11.20 K. »Az 
Érdekes Újság« kiadóhivatala, V., Vil-
mos császár- ut 78 sz alatt van. 

— Adomány. Zolnay Károly nyug. fő-
gimnáziumi igazgató 80 koronát — dr. 
Csergő Károly vm. másodfőjegyző 50 ko-
ronát küldött be névnap megvá'tás cí-
mén a Vörös Kereszt kórház betegei 
számára. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város katonaügyosztályától 
67- kü. 1915. szám. 

hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

folyó évi január hó 13 napján kelt 400 
eio. 1914. számú lendelete folytán köz-
hirré teszem, hogy mindazok a népfel-
kelésre kötelezettek, akik az 

1883, 1884, 1885 és 1 8 8 8 
évben születtek 

és az 1914 évi november hó 16-tól de-
cember hó 31 ig terjedő időben megtar-
tóit népfelkelői bemutaló szemlén, vagy 
a későbbi utóbemutalószemlén népfel-
kelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
találtatlak, 

1815 évi február hó 15-én, 
azok a népfclkelőkülelesi k pedig akik az 
1 8 7 8 , 1878, 1880 , 1881 é s 1 « 8 2 

évben születtek 
és a fentebb említeti népfelkelői bemu- ! 
tató szemlén fegyveres szolgálatra alkal- ! 
masnak találtattak, 

1815 évi mároius hó 1-én 
amennyiben névszerint felmentve nin-
csenek, a népfelkelési igazolványi lapon 
feltüntetett m. kir. honvéd kiegészítő, 
illetőleg cs. és kir. hadkiegészítő parancs-
nokság székhelyére bevonulni tartoznak. 

Szentesi illelőségü népfelkelésre 
kötelezettek honvédkiegészitő parancs-
noksága: G y u l a , hadkiegészítő pa-
rancsnoksága • B é k é s c s a b a . 

Népfelkelői igazolványi lappal el 
nem látott, de alkalmasnak talált nép-
felkelésre kötelezetlek részére a városi 
katonaügyvezetőség fog igazolványi la-
pot kiállítani. * 

A bevonulók meleg takaróval, meleg 
alsó és felső ruhával, meleg harisnyával, 
hósapkával, meleg kesztyűvel, kötött uj-
jas mellénnyel, léli kabatial, erős láb-
belivel, evőeszközzel, evőcsészével, hati-
zsákkal és 2 napi é elemmel kötelesek 
bevonulni. 

A bevonulás alkalmával a aépfel-
kelők a vasutakon íll-ad osztályon iga-
zolványi lapjuk ellenében ingyen utaz-
nak. Az igazolványi lap a vasútállomás-
nál jóval a vonat indulása előtt a jegy-
pénztárnál le bélyegezendő. 

indulás Szentesről ugy Gyulára mint 
Békéscsabára abevonulási napokon reggel 
fél 9 órakor. 

Azon behívott népfelkelésre kötele-
zett aki a kitűzött határidőben be nem 
vonul, karhatalommal vezetletik elő s a 
katonai behívás iránt tanúsított engedet 
lenség megbüntetéséről szóló 1890. XXI. 
t. c. 4 §-a értelmében két évig terjedhető 
börtönnel büntettetik. 

Kelt Szentesen, 1915 évi január hó 
21 napján. 

Bnqiji Antal 
főjegyző, polgármeslerhelyettes 

Szentes város polgármesterétől 
530-1915 szám. 

hirdetmény. 
Értesítem Szen'es város lótenyésztő 

közönségét, hogy a szentesi fedeztetési 
állomásra f. évre 15 mén engedélyezte-
tett, melyek január hó ü0-án érkeznek 
meg. 

A földmivelésügyi minisztérium állal 
megállapított fedeztetési díjon felül hely-
beli kancák után 2 korona, vidéki kancák 
után 4 korona pótdíj fizetendő Szentes 
város házipénztára javára. 

Ugyanez alkalommal felhívom n 
lótenyésztő gazdákat arra, hdgy minden 
kanca lovukat fedeztessenek be és ez/el 
a háború által az egész országban rend-
kívüli módon megfogyasztolt loállomány 
szaporítását mozdítsák elő. A loállomány 
szaporítása melleit saját anyagi javukat 
is hathatósan fogjak támogatni, mivel 
nemcsak most, hanem a jövőben is jó-
idéig magas áron tudják lovaikat eladni, 
tehát saját jól felfogott érdekükben cse-
lekszenek akkor, hu e hirdetményben 
előadott felhívásomat megfogadják. 

Szentes, 1915 január hó 21. 

Dr. Málé f f y herenc 
polgármester. 

267—1916 szám. 

hirdetmény. 
A bökényi csárda és révjog 1915 

október 1-től 1918 szeptember hó 30 ig 
terjedő 3 évre, 1915 évi február h6 25-ikén 
délelőtt 10 órakor a gazdasági tanács-
noki hivatalban tartandó nyilvános szó-
beli árverésen haszonbérbe fog adatni. 

Részletes fellételek n gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órak alalt megtud-
hatók. 

Kell Szentes város tanácsának 1915 
évi január hó 21 ik napján tartott ülé-
séből. 

Dr Máté f f y Frrcncz 
polgármester. 

C s u r a i / M i h á l y 
kalapos mesternél l i ~ 1 5 éves f.u kalapos 

tanoncul felvétetik. 

RákócMér 9 szám alatt 
szép utcai lakás azonnal kiadó. — Érte-
kezni lehet ugyanolt. 1—2 
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Kiadó lakósok. 
Pardi Imre Szemere Bertalan utca 

5. sz. házánál villanyvezetékkel felsze-
relt két utcai szoba hozzátartozó mel-
leképűletekkel együtt kiadó és azonnal 
is elfoglalható. - Ugyancsak ottan egy 
udvari lakás is van kiadó, szintén az is 
azonnal elfoglalha'az udto.varban artézi 
kul is van. 

Ér) ekezni lehet Kolmann Antal 
kárpitos úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP« 
kiadóhivatalában. 

l i » ) ' é v e « c M e l i i i x N l n 

E M . I B t l T V A c l i i i l o . 
Cím megtudható e Lap kiadóhivatalában 

Lakás és bolt kiadd. 
I. ker. Farkas Mihidy-ntca 2. sz alalt 
egy sarok bollhelviség, mely borbély 
műhely voll , Tólli József ulca 5 sz 
alalt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vízvezetékkel 
azonnal kiadók, esetleg kentei is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

Nyomatott Vajda ö. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes-

A d a k o z z u n k a szentes i 

Vörös Kereszt Egyietnek. 




