
Szentes, 1915 XLV-ik év 8. szám Csütörtök, január 28. 

Előf ize tés i á r a k : 
Helvben: egész évre 4 K Vidéken : egész évre fi K 
fé lévre2 Knegyedévre l K félévre^ K negyedévre l óü 
Egy lap 2 f i l lér. Megjelenik vasárnap é s csütörtökön. 

A szerkesztéséri 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. 
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küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Ágyúharcok, 
Német sikerek. 

Nyugalom délen. 
Közel egy hónapja, hogy az 

északi harctér cenlrumának és jobb 
szárnyának küzdelmeit a tüzérharc 
jellemzi. A Nida és Dunajec men-
tén az oroszok tudvalevően oflen-
zivát kíséreltek meg és megpró-
bálták, hogy a mi hadvonalunkat 
áttörjék, amivel aztán nem csupán 
a front egy részén értek volna el 
jelentós sikeredet, hanem nagyon 
jelentős nyomást tudtak volna gya-
korolni a Varsó körüli harcokra 
is. Ez az orosz offenzíva azonban 
teljes mértékben összeomlott, a 
Nida vonalon a muszkahadak ret-
tenetes vereséget szenvedtek s visz-
szavonulni voltak kénytelenek s 
ugyanez következett be a Dunajec 
mentén is 

Mig ezek a küzdelmek folynak, 
azalatt a nyugat-galiciai arcvonalon 
egy egészen speciális formája ala-
kult ki a harcoknak: az ágyuharc. 
Tüzérségi küzdelmek már számta 
lanszor vezettek be nagyobb álta-
lános csatát, azonban Nyugat Ga-
líciában már hetek óta egyéb sincs, 
mint tüzérségi harc. amely állan-
dóan a mi sikereinkre vezet. Hang-
súlyozni kell, hogy a mi tüzérsé-
günk, amely különösen számbeli 
kisebbségben volt az orosszal szem-
ben, a háború kezdetén a sok küz-
delemben föléje nótt az orosz tü-
zérségnek és ma minden tekintet-
ben fölötte áll. 

Nehéz küzdelmek és sok ál-
dozat eredménye ez, de csaknem a 
teljes és végleges győzelmet jelenti. 
Az a gyönyörű hadvezetés, amely 
az egész világon példátlanul védi 
és kiméli az emberéletet, gyorsan 
átlátta, hogy tüzérségünk fölénybe 
jutott, nyomban egy egészen spe 
ciális harcmodort diktált a galíciai 
vonalon, amikor csaknem kizárólag 
tüzérségi harccal szorilja ki állá-
saiból az ellenséget. 

Felemeló az az érzés és gon-
dolat, hogy ez igy történik, de egy-
ben az ujabb sikerek biztositéka. 

Az orosz gyalogságot a . mi tüzér-
ségünk sorra kiemeli állásaiból, ami 
meglepő, mert hiszen tudvalevőleg 
az oroszok, akik a beásás művé-
szeinek mutatkoztak, a legjobb fe-
dezékeket is kénytelenek feladni, 
amivel szemben mi tulajdonképen 
csak ebben a háborúban tanultuk 
meg, hogy tulajdonképen mi is a 
a fedezék s mégis puska s a 
Schrapnell ellen szinte tökéletes 
biztossággal tudtunk védekezni. 

Igaz, hogy az orosz lövészár-
kokat is leginkább a mi gránát-
jaink pusztítják, még peditf olyan 
sikerrel, hogy különösen Tarnow 
táján a várostól délre, de egyéb 
helyeken is az oroszok szurony 
roham nélkül kénytelenek voltak 
föladni a fedelt állások egész so 
rozatát. Ez lassú munkája ugyan a 
kiszorításnak, de még a legtürel-
metlenebb laikus is megértheti, 

mekkora jelentősége van annak, ha 
az ellenség visszaszorítása részünk-
ről csak nem minden veszteség 
nélkül történhetik meg. A tüzérségi 
akciónak meg van a ragyogó si-
kere: az ellenség nagy veszteség 
árán kénytelen visszavonulni, ré-
szünkről pedig jóformán sebesülés 
sem történik. 

Tüzérségünk "tehát győzelmes 
munkában van, egyre sikereket 
arat és a döntő leszámolás előcsa-
tározásait már is megnyerte szá-
munkra Ha igy folytatódik, bizo-
nyára igy is fog folytatódni, akkor 
a mi tözérségünk a legnagyobb tel-
jesítmények egyikét produkálta, 
egészen uj utakra terelte egy na-
gyobb háború harcmodorát és csak-
nem kizárólag vállalva a kftzdő 
szerepét, fölénye által biztosi!ja a 
teljes és végleges sikerl. 

Vezérkarunk jelentése* 
Budapest, janáár 26. Hivatalos. 
Altalános helyzet nem változott, Ama ágyuharcban mely tegnap 

Visztula mindkét oldalán egész napon át erósebben folyt mint utóbbi 
napokban, nehéz tüzérségünk Arnontól nyugatra eredménnyel működött. 
Ellenségnek egy szekérparkját szétrobbantottuk. 

Iglobicenél Tarnowtól délnyugatra több ellenséges századott elüz-
lünk, ágyútűz egy csoportnál Nida mellett egész éjszakán át reggelig 
tartott és viradalkor újból megerősödve folytatódott. 

Kárpátokban tegnap is voltak harcok 
Felső Ung Latorca és Nagyág völgyében ellenségnek néhány fon-

tos magaslatot el kellett hagynia ismételt hiába való ellentámadások 
után, mely ne kik súlyos áldozatokba kerültek. 

Bukovinában nem volt harc. 
Déli hadszintéren nyugalom van. 

HÖFEB altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Német nagyvezérkar jelentése. 
Berlin január 26. Nagy főhadiszállásról jelentik : 
Nyugati hadszíntér: Ellenség szokása szerint Middelkerkét és Wes-

tende fürdót ágyútűz alá vette. Ezen ágyútűz következtében nagyszámú 
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lakos meghalt, iletőleg megsebesült, közöttük a Middelkerkei polgár-
üiester is. A > mi veszteségeink tegnap egészen csekélyek voltak. A La-
ba$sei csatorna mindkét partján csapataink az angolok állásait megtá-
madták. Mig a csatornától északra Givenchy és a csatorna között a 
támadás erős oldaltűz miatt nem eredményezte angol állás elfoglalását. 
Étidig a badeni csapatok támadása a csatornától délre járt. Itt angol 
állásokat 1100 méternyi arcvonal szélességben rohammal elfoglaltuk, két 
támpontot elhóditottunk, 3 tisztet és 110 főnyi legénységet elfogtunk 1 
ágyút és 3 géppuskát zsákmányoltunk. Angolok eredmény nélkül kísé-
relték meg a részünkről céljainknak megfelelóleg azonnal kihasznált ál 
lásoknak visszafoglalását és őket súlyos veszteségekkel visszavertük. A 
mi veszteségeink aránylag csekélyek. A Céaonne melletti magaslatokon 
Laontól délkeletre csapataink eredményesen harcoltak. Vogézek déli ré-
szén franciáknak minden támadását visszavertük. — Több mint ötven 
foglyot ejtettünk. 

Keleti hadszíntér: Gumbinentől északkeletre oroszok lovasságunk 
állásait eredménytelenül támadták. 

Keletporoszországban a többi arconalon heves ágyuharcok voltak. 
Kisebb harcok Wloclawectől északkeletre reánk nézve eredményesek 
voltak. 

Lengyelországban Visztulától nyugatra és Pilicától keletre semmi 
jelentős esemény nem történt. 

Orosz levél 
Przemysl alól. 

Keztnkbe került a Przemysl-
4>en megjelenő „Tábori Újság* egyik 
decemberi száma. A lapból egy 
orosz katona levelét adjuk közre, 
amely érdekesen világítja meg az 
ostromlók lelkiállapotát Annyira 
jellemzőek ezek a sorok, hogy fö-
lösleges hozzájuk kommentárt fűzni. 
Íme: 

. . . Tudatom veletek, hogy 
most a legnyomorúságosabb sorsra 
jutottunk. A Przemyslt körülzáró 
sereghez tartozunk s a Kárpátok 
északi lejtőin tanyázunk. 

Roppant hidegek áltak be. 
Az én ezredemnek nincs olyan 

dolga, mint másoknak: mi már 
olyan csizmában menetelünk, ame 
lyiknek nincs talpa, a hó bemegy 
s a hidegtől lefagynak a lábujjaim. 

Se tisztességes köpenyünk, se 
sapkánk, tse egyéb meleg ruhánk 
nincs; lehetetlen leírnom, hogy mit 
szenvedünk mostanában. 

Az első vonalban vagyunk, 3 
versztnyire erődeiktól és 10 verszt-
nyíre a vártól; lövészárkokat ás-
tunk és azokban ülünk éjjel nap-
pal miközben nehéz ágyúik grá-
nátjai fölöttünk robbannak és a 
puskagolyók mellellünk fütyülnek. 
Lóvészárkaik csak egy versztnvire 
vannak a miénktől és nagyon " lö-
völdözünk egymásra. November 
8-án támadást intéztek ellenünk és 
a 7 és 8 századtól 104 embert el-
íogtak, sokat m* gsebesitetettek és 
megöltek. 

Csapataink jelenleg körülfogták 
a várat, melyet azonban rohammal 
bevenni lehetetlen. Ilyen vár nincs 
több egyáltalán, azt hiszem. Pán-
céllal van födve az egész, két mély 
árok veszi körül tele vizzel, a viz-
ben drótakadályok. Azután követ-
keznek az erődök három sorban 
egymás mögött, ezek között ismét 
drótakadályok és farkasvermek, 

azonkívül ledöntött fákból készült 
torlaszok, hegyes meztelen ágiikkal. 

Csak kiéheztetni lehetne, de 
azt mondják, hogy nagyon sok 
ételmi készlet van bent fölhalmozva. 

Ha azonban a mieink arra gon 
dolnának, hogy rohammal vegyék 
be a várat, akkor isten veletek 
dirága, kedves gyermekeim! Már 
nagyon sok j ó bajtársunk esett el 
ezen vár körül. Tudnotok kell, hogy 
a rohamnál az első vonalbeliek el-
esnek és mi most éppen az első 
vonalban vagyunk. 

Ha az újságokból megtudjátok, 
hogy Przemyslt elfoglaltuk és hogy 
ez alkalommal jelentéktelen vesz-
teséget szenvedtünk, akkor ez azt 
jelenti, hogy sok-sok ezer apátlan-
anyátlan árva marad hátra a széles 
orosz birodalomban. 

Ha pedig nem rohamozunk, 
akkor mind itt fagyunk meg, mint 
a franciák 1812-ben. 

Ha nem kapunk rövidesen me-
leg ruhát és csizmát, akkor iste-
nemre, nem élek tovább két hét-
nél. Ilyen hidegben a födözékekben 
megélni lehetetlen, a falvak mind 
le vannak égetve, az élelmezés na-
gyon rosz, mert a lovak nem bír-
ják az élelmicikkek szállítását és 
így csak ritkán kapunk egy kis 
hust és egy font kenyeret. Mind 
ugy nézünk ki mint a peslises be-
teg és árnyként járunk-kelünk. 

Hat éljetek boldogul édes Ola 
és kedves gyermekeim Lena és 
Natasa. 

Sirunk mindannyian és átkoz-
zuk születésünk percét; agyon va-
gyunk hűlve és félig megfagytunk. 
Mind betegek az emberek s otthon-
ról sem tudunk semmit. 

A háborúban semmit sem ka-
punk, újság nincs, venni se lehet 
semmit. 

Elvágva a világtól, a födözé-
kékben elünk, amig lassankint meg 
nem fagyunk s bennük leljük szo-
morú halálunkat. 

Nem tudnám ezt a szenvedést 
kiállani; ha nem volnának felesé 

gem és gyermekeim, már véget ve-
tettem volna életemnek, ha nem 
sajnálnálak benneteket elhagyni, 

cg veletek I . . 

fl ma legendái. 
A ma legendái tulajdonképeu 

még nincsenek meg, majd csak a 
háború után szövögeti meg őket a 
népfantázia a hazatért hősök me-
séi nyomán. De az első szálak mái 
kezdenek felcsillanni Olvassuk pél-
dául, hogy a ruthéneknek már van 
egy bájos meséjük Przemysl be-
veheletlenségéról. Azt mondják, mi 
kor a cárnak tudtul ad ták azt a 
rengeteg orosz veszteséget, mely 
Przemysl első ostrománál érte se-
regei t /egy hétig nem tudot t miatta 
aludni. Ekkor papírost vett elő és 
a következő levelet irta uralko-
dónknak: „Mivel ez a háború iszonyú 
embervér pazarlással jár és sokáig 
tart, vessünk neki véget és békül-
jünk ki. Add nekem Galíciát* én 
pedig neked adom érte Szerbiát, 
bírd békével M Királyunk olvasván 
e levelet, hivatta iródiákját és a 
kővetkező választ mondot ta tollba: 
„Azt mondom én teneked, azé le-
gyen Galícia, akinek Pi'zemysl vára 
birtokában marad.* Olvasván ezeket 
a cár, háromszor vetett magára ke-
resztet s ezeket mondtál „Ezt a 
várat nem emberek, hanem az őr-
dögök csinálták, tehát nem az én 
katonáim, hanem maguk az Ördö-
gök azok, akik elfoglalhatják.* J Hát 
ez is szép történet, hanem az oiég 
szebb, amit itt a szomszédban, Kis-
telek mellett mesélgetnek a baksi 
puszta magyarjai A történetnek a 
bujdosó Rudolf királyfi a hőse. a 
Rudolf, aki már olyan karriért csi-
nált a magyar nép szeretetében, 
hogy belekerült a Kálmán Lajos 
népmesegvüjteményébe is. Hát a 
lappangó Rudolf királyfi, mikor a 
háború kitöri, üzent az apjának, 
az öreg királynak, Bécsbe. Azt üzeate 
neki: 

— Édös tanító apám. hallom, 
hogy bajban vagy, hazamönjek-e 
uiögsegiteni? 

— Gyere leiköm gyeróköm, 
— üzente vissza az öreg király — 
ruzsákkal rakatom ki az utadat. 

— Inkább Rócsild-fejekkel ra-
kasd ki, — ezt üzente erre Rudolf 
a kengyelfulóval. 

— Az öreg király felelete ez 
volt: 

— Azt az egyet nein tőhetőm, 
édös fiam, mert ók nyomják né-
köm az pézt az háborúhoz. 

így hát nem is jö t t haza Ru-
doif királyfi. 

Lakás és Holt kiadó. 
I. ker. Farkas Mihály-ulca 2. ÍZ alatt 
egy tarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely TOII., Tóth József-utca 51. sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, viHany és vízvezetékkel 
azonnal kiadók, esetleg kerltel is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-ulca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 
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Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

Á R P A D A R A 
a cgjutányosabb ár on 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

iMÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajasff^hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
* kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
Apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. tttgtekrint 
hetö és Mpható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ő Ü Z L E T É B E N -
ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 

JtÉSZV-TÁRS. 

A sebesült kórház üzenetei 
^Minthogy a sebesült és beteg 

katonák élelmezésére és ellátására 
szükséges dolgok általában fogya-
tékon vannak, felkéri a kórhoz ve-
zetősége a közönséget, hogy a vö-
röskereszt kórházban ápolt bete-
gek számára mindenféle élelmezési 
czikket adományozni szíveskedjék, 
mert betegeink számára továbbra is 
biztosítani óhajtjuk azt az élelme-
zést és ellátást, amiben eddig ré-
szesítettük őket, a mi — abban az 
esetbea, ha a közönség adomáhyait 
tőlünk megvonja, a jövőben lehe-
tetlenné válik, — a mit minden 
esetben elakarunk kerülni, — a 
miben bizonyára velünk együtt érez 
városunk közönsége is, a mely 
eddig oly szép tanújelét adta be-
tegeink iránti jó érzésének. 

Adakozzunk mindnyájan, hogy 
jó ellátásban részesithessük azokat, 
a kik oly sokat küzdöttek, fárad-
tak és nélkülöztek I S mindezt éret-
tünk 1 

HÍREK 
— Várast ll!|vflés. Szentes város kép-

viselőtestülete február hó 3-án kedden 
délelőtt 9 órakor tartja rendes havi köz-
gyűléséi Dr. Mátéffy Ferenc polgármes-
ter elnöklésével. 

- NáTMUzáf tanai Vérit Kiríniuk A 
helybeli postahivatal oerék főnöke Ré-
pásiky Gábor a postahivatal tisztviselői-
nek közreműködésével gyűjtést rende-
set! a közönség körében, amelynek ered-
ményét, 300 koronát, a főispánné őmél -
tóságának ma küldötte át az agilis pos-
tafőnök. Jótékony fáradozását a Vörös 
Kereset Egylet bizonyára meleg hangon 
fogja megköszönni. 

- Szabadságolt és N t i | tisztik jileotkizési 
A városi katonaúgyosztály értesítése sze-
rint a szabadságolt és beteg tisztek e hó 
29. vagy 30. napjan a békéscsabai tar-
talékkórházban személyesen jelentkezni 
kötelesek. 

- NéVia»RII|VllfáS. Bugyi Károly név-
nap megvállás cimén 20 koronát adott 
a sebesült kórház betegeiuek ellátására. 

- Hadbavonultak SI|élrizéS*. A hadbavo-
nultak családtagjainak segélyezésére vo-
natkozólag a pénzügyminiszter uj kör-
rendeletet bocsátott ki. Ez a rendelet a 
régebbi rendeletnek igen sok intézkedé-
sét hatályon kivül helyezte. Az uj ren-
deletnek főbb rendelkezéseit lapunkban 
legközelebb közölni fogjuk teljes rész-
letességgel — most csak a város közön-
ségének a figyelmét hívjuk fel erre, mert 
igen sok olyan intézkedés van benne, 
amelynek alspján a segélyezés kiter-
jesztetett s o k a k r a , a k i k n e k eddig ahoz 
jogos igényük nem volt és elvétetett 
azoktól, ukiknek eddig a segély fizet-
tetett. 

- India csillaga Egy angol katona-
tiszt indiában járt, a fejedelem vendégül 
fogadta, ki csodálkozva és egyre nö-
vekvő ámulattal nézi a fejedelmi palota 
kincseit A templomban egy óriási szo-
bor áll, melynek homlokán egy nagy 
csillogó gyémánt van elhelyezve. Éjjel 
a katonaliszt kilopódsik szobájából és 
egv földalatti üregen a templomba ha-
tol, hogy a gyémántot magához kerítse. 
De útközben szerencsétlenség éri, az 
Öregen át a mélységbe zuhan, a kigyó 
megharapja a kincsre vadászó katona-
tisztet, aki később érzi. hogy a kigyó 
mérge hatni kezd, összeesik és meghal. 
Ezen remek kép lesz látható 4 felvo-
násban ma csütörtökön d. u. 5 és este 
8 órakor a Tudományos Mozgószinház-
bao. Ragadja meg tehát mindenki az 
alkalmat és nézze meg ezt a remek 
előadásokat. 

- Oétizlft Przia»M)l. Deák Imréné 
Przemyslből repülő postán levelet kapott 
fiától, melyben jan. 10. kelettel az alábbi 
szentesi katonák tudatják, hogv élnek 
és egészségesek: Deák Imre (Balhányi-u. 
7.), Török Sándor (Kurcaparli-u. 15.), 
Gubica Józset (Kéreg-u. 15.), Burkus 
Tamás (Lőrinc-u. ltf.), Fehér János 
(Wesselényi-u. 14.), Rácz László (Széc-
henyi-telep 58.), Csák Sándor (Alsórét 
100) A levelezőlap írói Takács Bálint 
rendőrt kérték fel arra, hogy család-
jaikat értesítse életbenlétökről. 

- Az anerlkal németek az latéit i lün. Rot-
terdamból jelentik I A Times newyorki 
levelezője azt jelenti lapjának, hogy az 
amerikai németek Dernburg vezetésével 
mozgalmat indítottak a framciák, angolok 
és oroszok ellen. Véleménye szerint a 
szövetségeseknek tiltakozniok kellene 
Amerikában, hogy az ottani német pro-
pagandát megszüntessék, mert áltól le-
het tartani, hogy az É«zakamerikai Egye-
sült államok belső békéje szempontjá-
ból fatális következmónyei lesznek a 
dolognak. Nincs az Egyesült-Államoknak 
olyan zuga, hová ez a propaganda el 
nem jutott volna. A tudósító szerint egy 
összeesküvésnek nyomára is jöttek, mely-
nek az volt a célja, hogy bombákkal 
semmisítsék meg azokat a francia ha-
jókat, amelyek amerikai lovakat szállí-
tanak a szövetséges hatalmak részére és 
gyújtsák fel azokat a gyárakat, ame-
lyekben hadianyagot készítenek az en-
tente hatalmainak. 

- A színéi ftoatéétlzérik i llaaiiil itké 
ZltfeM. Az északi harctérről levél érke-
zett Szegedre, a ssegedi honvédtüzérek 
dicsőségéről van sió. A mi derék kato-
náinkra, akiket olyan hamar megszere-
tett a város közönsége, büszkék lehe-
tünk, mert ott tevékenykednek a leg-
első sorokban. Beszéljenek egyébként a 
róluk irt sorok: >A szegedi lüzérosttály 
a lehető legkitűnőbb hangulatban és áf-

I lapotban van. Eddig számos nagy üt-

közetben működött sikeresen részint a 
németekkel karöltve, részint a 11. lovas 
hadosztály keretén belül. Egyik legszebb 
teljeaitménye volt tüzérségünknek a li-
manovi ütközetben való részvétele, amely 
diadalmai ütközet oroszlánrészét a Ka-
gerer százados vezérlete alatt álló 'Hl. 
üteg vivta ki. Énnek eredményeként az 
üteg ti.zti karát legfelsőbb helyen való 
kitüntetésre terjesztették föl. A tüzér-
harc ezen alkalommal egyfolytában, sza-
kadatlan 72 óráig tartott, a legkritiku-
sabb körülmények között. Az ellenséges 
orosz tüzérséget ugyanis az oltani naf-
ta-telep francia származású igazgatója 
magnézium fényjellel, részint telefonon 
pontosan értesitetle a mi pozicionkról. 
így az orosz minden ujabb hely válto-
zást schrapnell- és gránát-záporral igye-
kezett megzavarni. Szerencsére ez csak 
ideig-óráig sikerült. Az igazgató urat 
ugyanis sikerrel leszoktattuk a szokásá-
ról, azután erős ágyútűz támogatásával 
derék huszárjaink és gyalogosaink dőnté 
csapást mértek ellenségeinkre. Az osz-
tály másik két ütege ezalatt Bochnia 
tájékán küldötte gyilkoló salvéit az oro-
szokra. Még egy-két ilyen diadal s az 
ellenség végleg megtörik.« 

— Urálii. Január 31-én, vasárnap ér-
dekes vendége lesz Szentesnek. Király 
Pál, a ragyogó tollú Uránia iró a fent 
nevezett napon a Tóth József színházban 
nagyméretű háborús előadást tart dél-
után 4 és este 8 órakor a szokásos mér-
sékelt helyárak mellett. Színre kerül a 
kiváló iró leguiabb alkotása: 1914 a véres 
esztendő, eredeti harctéri képekkel és 
számos színesen vetített állóképekkel. 
Király Pál mint székely népfelkelő a 22. 
honvéd gyalogezredben szolgálta a hazát, 
részt vett a kárpáti karcokban, de mivel 
lábai elfagytak, elbocsátották a hadsereg 
kötelékéből s most tollával szolgálja 
házáját. Az előadás tiszta jövedelmének« 
bizonyos százaléka a szentesi Vöröske-
reszt Egylet javára fordittatik. Jegyek 
péntek reggeltől Bányai J. Utóda üzleté-
ben válthatók. 

- „A Vasárnapi u ]sé | " január 24-iki 
száma ismét folytatja ama hareztéri ké-
pek közlését, melyek e lapot neveze-
tessé, a mai nagy idők leggazdagabb és 
és legteljesebb krónikáiévá tették; az 
összes harczterekről ad most is érde-
kesnél érdekesebb képeket. Közli ezen* 
kivül az olaszországi földrengés képeit 
és báró Buríán külügyminiszter arcképét 
Szépirodalmi olvasmányok Szemere 
György regénye, Sztrokay Kálmán, a 
a harciéren küzdő irónk czikke a tűzről, 
Binder-Krieglstein elbeszélése. Egyéb 
közlemények irodalmi cikk s a rendes 
heti rovatok: Irodalom és művészet, Sakk-
játék, Halá:ozás stb. A „Vasárnapi Újság,, 
előfizetési ára negyedévre őt korona, a 
„Világ-krónikáival együtt hat korona'. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Ui«ágM ¡ki-
adó hivavatalaban (Budapest, IV., Egye-
tem úlca 4.) Ugyanitt megrendelhető a 
„Képes néplap,,, a legolcsóbb újság • 
magyar nép számára, félévre két koroaa 
04 fillér. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jó barátok és 

ismerősöknek, kik szeretett fiunk, illetve 
testvér 

Eraek I m r é n e k 
f. bó 26 án tartott végtisztességté'elén 
megjelenni szívesek voltak s ezzel fáj-
dalmonkon enyhíteni igyekeztek, ezúton 
s fogadják hálás köszönetünket. 

Szentes, 1915. január 27. 
Éraak Imre 

és családja. 

A d a k o z z u n k a asantaal 

Vörös Kereszt Egyletnek, 
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Szentes város katonaügyosztályától. 
89—kü. 1914. szám. 

H i r d e t m é n y « 
Az 1896., 1895. é s 1891: évben szü-
l e t e t t nép fe lke lőkö te l e sek ö s s z e -
í r á s a , b e m u t a t á s a é s b e h í v á s a 

t á r g y á b a n . 
A népfelkelésről t/.óló 1886. évi XX. 

t. c. alapján az m. kir. honvédelmi mi-
niszter úrnak 500—1915. el. sz. alatt kelt 
rendelete folytán felhívom mindazokat a 
Szentesen tartozkodó népfelkelésre kö-
telezetteket, akik az 1895. éi 1890. évben 
születtek, (tehát ez évben töltik be a 19 
és illetve a 20 évet,) — valamint azon 
1891. évben született népfelkelésre köte-
lezetteket, akik az 1914 évben a sorozó 
bizottság által fegyverképtelennek osz-
tályoztattak, vagy katonai szolgalatukból 
1914. év ^végéig mint fegyverképlele-
uek elbocsáttattak, vagy pedig eddig még 
áliitáskötelezettségüknek eleget nem tet-
tek, hogy a városi katonaügyosztálynál 
az alább jelzett napokon és beosztás 
szerint jelentkezzenek: 

Január hő 28. 29. és 30-án azaz csü-
törtök, péntek és szombat délelőtt 8 órá-
tól kezdödőleg jelentkezni kötelesek az 
1896 évben született népfelkelőkötelesek. 

Január 31. február hó 1 és 2-án 
azaz vasárnap, hétfőn és kedden délelőtt 
jelentkezni kötelesek az 1H95 évben szü-
letett népíelkelőkötelesek. 

Február hó 3 és 4-én azaz szerdán 
és csütörtökön délelőtt 8 ólától kezdö-
dőleg az 1891 évben született népfelkelő-
kötelesek. 

Jelentkezni tartozik foglalkozásra 
való tekintet nélkül mindenki, aki a fent-
emlitett korosztály valamelyikéhez tartozik 
és ezidőszerint Szentesen tartózkodik: 

% Jelentkezésalkalmával mindennépfel-
kelőköteles személyazonosságának meg-
állapítására szolgáló igazolványt köteles 
a katonaügyvezetőnél felmutatni (cseléd-
könyv, munkakönyv, keresztlevél, iskolai 
bizonyítvány). 

Amennyiben az )896, 1895. és 1891. 
évben születelt népfelkelőkötelesek közül 
valaki hadicélu szolgáltatáshoz eddig ki-
rendeltetett, annak hozzátartozója kö-
teles a felhívott népfelkelőköteles helyeit 
a katonaügyosztálynál jelenlkezni 

A népfelkelő bemutaló szemle Szen-
tesen fog megtarlami egy később kibo-
csátandó hirdetményben megjelölendő 
időben és módozatok szerint. 

A népfelkelői bemutató szemlén 
alkalmasnak talált népíelkelőkötelesek 
bevonulásuk idejéről annak idején hir-
detmény ulján lesznek értesítve. 

A népfelkelői összeírásba leendő 
felvétel végett jelenUeznitarioznak ugyan 
de a népfelkelői bemutató szemlén való 
megjelenés kötelezettsége alól fel vannak 
mentve a következők 

a) a pénzügyőrségnél tartósan al-
kalmazott népfelkelésre kötelezetlek. 

b) a vasutaknál és azok műhelyei-
ben alkalmazott népfelkelők. 

c) a posta és távírda intézetnél al-
kalmazott népfelkelésre kötelezettek. 

b) a kőszénbánya munkás oszta-
gokhoz tartozó népfelkelésre kötelezettek 

e) különleges hadicélu szolgálatokra 
igénybe vett népfelkelésre kötelezettek. 

0 azok, akik tényleges szolgálat 
alól eddig isnévszerint fel voltak mentve 
és yégül 

g) a felszentelt papok és papi jel-
legű tanárok. 

Az itt említett népfelkelésre köte-
lezettek az e) alatt említettek kivételével 
alkalmaztatásukat é> azon körülményi, 
hogy alkalmaztatásukban legalább 1915 
évi január hó 1 óla állanak, az összeírás 
alkalmával a kalonaiigyvezető előtt hitelt 
érdemlő okmánnyal igazolni tartoznak 

A népfelkelésre köleleze I, aki az 
összeírásba leendő felvétel végett nem 

jelentkezik, vagy pedig a népfelkelői be-
mutató szemleről elmarad, karhal alom-
mal vezettetik elő és katonailag bün-
tettetik. 

Kelt Szentesen, 1915 jan. hó 25-én. 
Bugyi Antal. 

főjegyző, pólgát mester helyettes. 

Rákóci-tér 9 szám alatt 
szép utcai lakás azonnal kiadó. — Érte-
kezni lehet ugyanott. 2—2 

Kiadja: 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

VflJDfl B. UTÓDA 
:::::: KöNYVNYonbrt j f l . 
SZENTES. ::: KOSSUTM TÉR. 

LEGELŐNYÖSEBB FI-
ZETÉSI FELTÉTELEK 
/FELLETT FL KŐVET-
KEZŐ TTUNKFLK VFLL-
LFLLTFLTNFLK EL : : - : 

ELJEGYZÉSI-, LflKO-

bflLAI-, BflűT AEGHI-

VÓK, KÖRLEVELEK, LE-

VÉLPAPÍROK, LEVÉL-

BORITÉKOK, NÉVJÉT-

GYEK, GYÁSZJELEN-

TÉSEK^ s m STB 

„ S Z E N T E S I L f l P u 

szerkesztősége és kiadóhivatala 1 
Kiadó lakások. 

Pardi Imre Szemere Bertalan ulca 
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 udtó,varban artézi 
kút is van. 

Értekezni lehel Kotmaun Anlal 
kárpitos úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. száin alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP. 
kiadóhivatalában. 

K * y é v e » c M e l u I x M l A 

F A J K I T I A e l a d ó . 
Cím megtudható e Lap kiadóhivatalában 

I Hölgyközönség I 
. figyelmébe! ! 

Értesítem a nagy-
érdemű hölgy kö-
zönséget, hogy a 
mai naptól kezdve 
a raktáron levő 

hajfonataimat 
melyen leszállítóit 
áron árusítom. 

N a g y « a l n M K l é k 

Kiváló tisztelet tel : 

Bpubmllllep József 
Csurai Hihály 

kalapos mesternél 14—15 éves fiu kalapoi 
tanoncul felvétetik. 

Pár ezer darab tüzelni való 
tőzeg-gané 
megvételre kerestetik. Ctm a ltiadé 

hiv«t«IU5 

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

Van szerencsém a n. é. közönség 
szíves tudomására hozni, miszerint az I. 
ker. Nagy Ferenc-utca 1. szám alatt levő 

SZflNICS-féle 
gözmosóda, Kristály vasaló és vegytisztitó 
intézet vezetését átvettem és azt fokozott 
törekvéssel tovább vezetni, fogam és ugyan-
ezen helyiségben rendeztem be 

női Kalap üzletemet. 
Amidőn ezen körülményt bátor vagyok 

a mélyen tisztelt közönség szíves tudomá-
sára hozni, tisztelettel kérem, hogy mindkét 
vállalkozásomban támogatni kegyeskedjék 

Főtörekvésem lesz olcsó árak mellett 
ízléses munka által megnyerni a n. é. kö-
zönség pártfogását. 

Maradtam kiváló tiszteiette 
özv. Kocslsné 




