
l i B p i m k m a i sgi í i i i imak l i ra 4 f i l l é r t 

Szentes, 1^15 XLV-ik év 9. szám Vasánap, január 31. 

Előf izetés i á r a k : 
Helyben: egész évre 4 K Vidéken : egész évre 6 K 
fé lévre2 Knegyedévre 1 K félévreS K. negyedévre 150 
Egy lap 2 fil 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 k iadóhivata l : 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref, bérház) ide iutézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési é s előfizetési dijak. 

Türelem! 
Győzni fogunk. 

Az oroszok vesztesége. 
A harctéren nagy események 

kifejlődése várható. Ebbe az egy 
rövid mondatba teljesen belelér a 
harctéri helyzet jellemzése. 

Hetek teltek el, hogy a szö-
vetséges német és magyar-osztrák 
vezérkarok rövid jelentései jófor-
mán semmi ujat nem mondtak. 
Azután Varsó alatt jelentékeny 
elóre nytíimllás UVtén-t, Bukoviná-
ban Kirliboba melleit rettenetes 
vereség érte az orosz hadakat, 
majd jölt IJzsok és Toronya meg-
tisztítása az oroszoktól s mind-
ezekhez hozzájárul, hogy Lemberg-
ben már falragaszokon figyelmez-
tetik a közönséget a város közel-
jövőben történhető kiürítésére. 

Ha az ember csak rövidesen 
szemléli meg ezeket a dolgokat 
azonnal készen lehet Ítéletével De-
cember és január olyan időjárással 
telt el, ami mindenre alkalmas le-
hetett csak épen arra nem, hogy 
nagyobb hadi események történ-
jenek. A normális időjárási viszo 
nyok között is nagyon nehéz te-
repet teljesen tönkretette a sár, 
lucsok. Most azonban ugy látszik 
lényegesen megváltozott a helyzet, 
mert a szigorúbb időjárás bekö-
szöntése lehetővé teszi a csapatok 
erőteljesebb és eredményesebb 
mozgását. 

Mindenkinek kell, hogy eszébe 
jusson Boroevics hadseregparancs-
nok ama liires kijelentése, hogy a 
modern hábaruhoz türelem kell. A 
felizgatott fantázia sokakban olyan 
képzeletet támaszt, hogy egy-egy 
jelentősebb előrenyomulásnak ok-
vetlenül magával kell vonni a döntő 
győzelmet s hogy mint a karika-
csapás minden eseménynek feltár 
tózhatatlanul kell egymást követnie. 
Pedig sok b Iső és külső tényezők 
befolyásolják a hadmiveleteket s 
amint hogy egy részleges esel leges 
visszavonulás nem jelent semmit, 

| néha az óriási front egy-egy na-
; gyon hosszú vonalén elért jelentős 
I siker sem hoz olyan eredményt, 

aminőt a türelmetlen s élénk fan-
táziájú képzelet kivárnia. 

Ha a mostani helyzetet nézzük, 
ugy látjuk, hogy nagyon erős és 
élénk tevékenységet fejtenek ki 
csapataink s a német csapatok egy-
aránt. Hz a tevékenység \;sak erő-
sitheli a türelmünket és meghat-
ványozhatja bizalmunkat, remé-
nyűnket. Azokat a hadmiveleteket, 
amelyeket az oroszok a kárpáti be-
töréssel kierőszakoltak, ismét a 
muszka hadvezetőseg csúfos kudar-
cával végződtek. Azonban, amig ré-
szünkről a sikeres offenzíva bekö 
vetkezhetett arra idő kellett. Nin-
csen benne semmi kétség, hogy a 
bukovinai és a magyar határszéli 
vereségeknek érezhető lesz a ha-
tása az egész orosz harctéren s na 
az időjárás kedvez a hadművele-

teknek rövidesen kifejlődnek azok 
az események, amelyek siettetni 
fogták döntő győzelmünket. 

A Przemysl körüli események, 
az eredménytelen két hónapos kö-
rülzárás és a vár magyar honvéd 
őrségének lenyes sikerei, mind a 
mellett bizonyítanak, hogy az orosz 
hadak cselekvő képessége erejét 
veszítette. A tüzérségi fölény álta 
Iában* megszűnt * ágy íáíizik a lö 
meg erő is jelen léken ven megcsor-
bult. 

Mindent egybevetve, azt kell 
látnunk, hogy ha bár lassan, de 
szinte számtani pontossággal ha-
ladunk a végső siker felé. Erőnk 
tudatában a legteljesebb bizalmunk 
és a legerősebb reményei lehetünk 
türelmesek. Minden muló napnak 
megvan a maga sikere. Minden si-
ker közelebb hozza a döntő győ-
zelmet. 

Vezérkarunk Jelentése. 
Hivatalos jelentés. Erős havazás állott be Nyugat-Galiciában és 

Lengyelországban csak földerítések, járőrcsatározások és ahol azt a 
kilátási viszonyok épen megengedik, ágyuharcok folynak. 

A Kárpátokban az uzsoki szoroslói nyugalra, az oroszok támadásait 
visszavertük, súlyos veszteségeket okozva az ellenségnek. Vezérszállásnál 
és Volócnál a harcok véget é r tek; az ellenséget a hágók magaslataira 
visszaűztük és újra 400 embert elfogtunk. 

Bukovinában nyugalom van, HÖFER, altábornagy. 

Néniét nagyvezérkar jelentése. 
Berlin, jan. 29. A nagy főhadiszállás közli: Az oroszoknak Kussov 

környékén, Gumbinneiitől északkeletre ellenünk intézett támadása, az 
ellenség súlyos veszteségei mellett, meghiusult. 

Lengyelország északi részében nincs változás. 
Bolymovtól északkeletre, Lovictól kole're csapatataink az ellenséget 

elől levő állásából kiverték és behatoltak főállásába, Az elhódított lö-
vészárkokat heves éjjeli ellentámadásokkal szemben is, egy kis darab 
kivételével, megtartottuk és berendeztük. A legfőbb hadvezető ég. 
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Az 1915. évi költségvetés. 
A háborusvilág miatt elkéset-

ten, a szerdai közgyűlés fogja tár-
gyalni a város folyó esztendei költ-
ségvetéseit. 

A tanácsi javaslatból a követ-
kezőket Í rhat juk: 

A költségvetési tervezetnek jelen-
tős ujitása az, hogy mellőzi a községi 
pótadó kirovásánál a főid és egyéb adók 
szerinti megosztást. A javaslat azonos 
kulcs szerint kivánja kirónni a póladót. 
Helyesen van ez így, mert egy akkora 
városban, mint Szentes, lehetetlen azt a 
metódust követni, mint a parányi köz-
ségekben, ahol a kiadások természetét 
nagyon tv lehel határolni. De különben 
is a földadó apadás s az egyéb adók 
jelentékeny emelkedése olyan arányta-
lanságot teremtene a kétféle kulcs sze-
rinti kirovás melleit, aminek érlelnie 
nem volna. 

A költségvetés egyébként alkalmaz-
kodik a körülményekhez. Az egész vo-
nalon takarékosságot mulat s tisztán a 
múlhatatlan szükségességet kivánja fe-
dezni. Ézért csak elismeréssel lehetünk, 
mert a helyzet olyan, hogy nem szabad 
ujabb beruházásokkal terhelni a költ-
ségvetést. 

A bevételeknél tisztán a fogyasz-
tási adóknál látunk jelentékeny válto-
zást, az előirányzat iil az 1914. évihez 
képest mintegy 21000 koronával kisebb. 
Ezt azonban a valódi helyzet ismerete 
teszi szükségessé. Apad az előirányzat a 
halászatnál is. A legutóbbi évek ered-
ményei indokolják meg ezl. 

A kiadásoknál több helyen talá-
lunk a szokottnál jelentékeny kisebb 
előirányzatot. Természetes következnie 
nye ez a takarékosság elvének, ami ke 
resztül megy az egész költségvetésen. 
Jelentékeny dolog az js, hogy u javas-
lat áz épületek föntartásánál is a leg-
szorgosabb szükségleteket veszi föl s 
hogy a folyó évben mellőzni kivánja a 
fásítást. 

Mintegy hatezer koronával apad az 
előirányzat a tiszti fizetéseknél. Ennek 
oka néhány nyugdíjazás olyan állások-
nál, amelyeket az uj statutum eltörült. 
A tiszti fizetések apadása folytán emel-
kedik a napidijasok címe, ez az emel-
kedés, amely az előbbi apadás követ-
kezménye alig egyharmadát tejzi az el-
ért megtakarításnak. 

Megemlítjük, hogy a háztartási 
szakosztály a fertőző kórok elleni véde-
kezésre előirányzott összeget 2000 koro-
nával emelni kívánja. Ezt a helyzet In-
dokolja meg. 

A javaslat szerint a pótadó kulcsa, 
mint 1914-ben, ezúttal is 101 százalék 

Felhívás a magyar 
társadalomhoz! 

Csongrádvármegye árvaszéki 
elnöke a következő felhívást bo-
csájtotta ki a nagyközönséghez: 

„Nemzetünkre és társadal-
munkra egyaránt fon'os feladatokat 
ró és nagy erőpróbának teszi ki a 
most folyó és következményeiben 
beláthatatlan eredménnyel végződő 
világháború. 

A nemzeti kötelességből folyó-
lag kormányunk bölcs gondosko 
dásával minden lehetőt nngtesz és 
a kenyérkeresőjüktől megfosztott 
családok létfentartását a hadisegély I 

folyósításával biztosítja ugyan, de 
az óriási anyagi erők igénybevé 
tele a rendelkezésre álló anyagi 
erőket elvégre is kimeríti, miért is 
a szűkebb társadalomnak, egyes 
jobbmódú, különösen gyermekte-
len családoknak is le kell róni te-
hát a szent Magyar Haza iránt tar-
tozó kötelességeiket. 

E nehéz időben a harctéren 
elesett, megsebesült, vagy hadi fá-
radalmak következtében elhalt ka-
tonai egyének és ugyanily körül-
mények közt elhalt, katonai köte-
lékbe nem tartozó, de a mozgósí-
tott fegyveres erőt követő polgári 
egyének kiskorú gyermekeinek gyám 
halósági ügyeit, továbbá az eltün-
teknek (hadifogságba jutottaknak) 
és kiskorú gyermekeiknek gyámha-
tósági ügyeit a nagyméltóságú m. 
kir. belügyminiszter ur a gyám 
ügyi közigazgatás különös védelme 
alá helyezvén, felette nagy feladat 
hárul az árvaszékekre, amelynek 
gondjaira van bízva annyi és annyi 
ezer kiskorúnak, a jövő nemzedék 
jó részének sorsa, mert azokról a 
háború által leginkább sújtott kis-
korúakról kell atyáskodóan gon-
doskodnia, akik a háború folytán 
elvesztették édes atyjukat, kenyér-
k eresőj ü k e t. védőj ii k e I. 

Es itt áll elő a gyámhatóság-
nak az a nagy feladata, hogy a ha-
zánkért, érettünk életüket feláldo-
zott hősöknek, avagy az eltűntek-
nek önmagukkal tehetetlen gyer-
mekeit a gyámügyi közigazgatás 
különös védelme alá vegye, s ér-
tük szerető gondossággal mindazt 
megtegye, ami tul terjed a fizikai 
lét biztosításán és olyan életkörül-
ményeknek megteremtésében nyil-
vánul meg, amelyek az árván ma-
radt gyermekek jövőjét biztosítják. 

Ezen nemes feladatából folyó-
lag felhívja a vármegyei árvaszék 
a nagy közönségei, a lelkes Ma-
gyar Társadalmat, Jiogy a legna-
gyobb és behatóbb érdeklődést ta-
núsítson a harctéren eleseit, to-
vábbá megsebesült, vagy h;idi fá-
radalmak következtében elhalt ka-
tonai egyének és az ugyanily kö-
rülmények közt elhalt katonai kö-
telékbe nem tartozó, de a mozgó 
sitott fegyveres erőt követő pol-
gári egyének, továbbá az eltűntek 
(hadifogságba jutottak) kiskorú 
gyermekeiknek léi fenntartása és 
nevelésének biztosítása iránt, hogy 
ezek a kiskorúak vallásos, erkölcsös 
és hasznos polgáraivá váljanak a 
hazának és hogy e célból képes 
ségük és vagyoni viszonyaikhoz 
képest nyerjenek kiképzést, illető-
leg munka- és kereset képességet és 
a kiskorúak szorgalmas tanulásra 
és kitartó munkásságra szoktallas 
sanak, szükség esetén kényszerít-
tessenek és minden kiskorú* kikép-
zése oly irányban vezettessék, hogy 
esetleges vagyontalanság esetében 
is keresetképesség álljon rendelke-
zésére. 

Felhívja továbbá a vármegyei 
árvaszék a nagyközönséget, a lel-
kes Magyar Társadalmat, hogy je- ! 

lentsék be községi elöljáróságuknál 
abbeli hajlandóságukat és képessé-
güket, miszerint az ily gyámolítok 
nélkül maradt kiskoru gyermekeket 
tartásra, hajlamaiknak megfelelő 
szakismeretekben való kitanitásra 
és a kiváló tehetségű gyermekek-
nek továbbképeztetésére készsége-
sen vállalkoznak. 

Tudomására hozza a várme 
gyei árvaszék a most szóban lévő 
családoknak, hogy az állami gyer-
mekmenhelyek, amennyiben a jó-
tékony család a kiskoru árváknak 
saját körében való felnevelésére 
nem vállalkoznék, illetve nem vál-
lalkozhatnék, de készségesen meg-
fizetné a neveltetéssel járó mérsé-
kelt tartásdíjakat, ez esetben a vár-
megyei árvaszék az ily gyermekeket, 
— bár nem elhagyottak — a leg 
közelebb eső állami gyermekmen-
hely gondozásába azonnal beutal ja, 
az alább felsorolt összegekért ily 
gyermekeknek tartását, nevelését 
készséggel elvállalják. A jótevő 
családoknak pedig joguk vau ellen-
őrizni a gyermekek tartását és ne-
veléséi. 

A dijak a következők: 
A gyermek 1 éves korának be-

töltéséig havi 14 korona, a betöl-
tött 1 éves kortól a gyermek 7 
életévének betöltéséig havi 8 ko-
rona, ezentúl pedig a gyermek 15 
életévének betöltéséig havi 10 ko-
rona, E tartásdíjakon felül havon-
ként 6 koronát kell fizetni, amely 
összegben a gyermek ruházkodá-
sának, iskoláztatásának, orvosi s 
közigazgatási ellenőrzésének és gyó-
gyitásának összes költségei is ben-
foglaltatnak 

Nem terheli azonban a havi 6 
korona a jótevőt, amikor kétség-
telen, hogy az ilyen kiskoru gyer-
meket elhagyottá kellett volna nyil-
vánítani, ha a jótevő család a tar-
tásdíj fizetésének kötelezettségét 
nem vállalta volna. 

A létért folyó nagy küzdel-
münkben a vármegyei árvaszék a 
nemzet újjáépítésének munkájából 
fokozottabban is kivenni óhajtván 
részét, önként vállalkozik örökbe-
fogadások, vagy jótevőknél való el-
helyezéseknek eszközlésére, illetve 
közvetítésére. 

Felszólítjuk tehát a nagykö-
zönséget, hogy községi elöljárósá-
gaik utján önként jelentkezzenek, 
avagy személyesen is a vármegyei 
árvaszéknél azon szülök, vagy jó-
tevők, akik a hadbavonultak árván 
maradt kiskoru gyermekeit örök-
befogadni. jótevőkent eltartani, vagy 
gondozásukat és neveltetésüket 
anyagi hozzájárulá sal magukra vál-
lalni hajlandók. 

Viszont azonban gyámhatósá-
gunknak szüksége van arra is, hogy 
oly szülők, vagy gyámok, akik gyer-
meküket, vagy gyámolíjaikat örök-
beadni hajlandók, ezen elhatározá-
sukat a kiskoru gyermek neme és 
életkorának, valamint atyja táisa-
dal mi állásának közlése mellett 
akár községi elöljáróságaik utján, 
akár pedig személyesen a várme-
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gyei árvaszéknél Szentesen a vár-
megyeházánál bejelentsék. 

Ezen bejelentések alapján gyám-
halóságunk külön nyitvantsrtást 
vezet, amelyek alapján a jelentkező 
örökbefogadó, vagy jótevők ré- j 
szére óhajaiknak megfelelő nemű, 
korú és társadalmi állású gyerme-
kekre vonatkozó felvilágosítást a 
legkészségesebben megadja s a fe-
lekre mi költséggel sem j író örök-
befogadásokat eszközli és minden ' 
törekvéssel azon lesz, hogy az ily 
árván maradt kiskorú gyermekek 
jövője lehetőség szerint biztosítva 
Jegyen. 

Adja Isten, hogy nemes törek-
vésünket siker koronázza és Ma-
gyar Társadalmunk megihletve, fen-
költ gondolkozással karolja fel e 
szent ügyet és karöltve a"z erre hi-
vatott és kötelezett hatóságokkal 
hozzájárul janak ahoz, hogy szere-
tett Magyar Hazánk uj, életerős 
gyökereket verve, a felnevelt nemze-
dékekben erós oszlopokat nyerjen." 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbflRfl 

és 

a gránátok földjén, orosz nyavalyák közt. 
Akik észak véres és vérviharos éjszakái-
ban, füstölgő falvakon, fagyban és sár-
ban, ostromlott várban, hősök avatásán, 
árulók Ítéletén és az életért vívott szent 
háborúnk ezer halálos szépségében és 
veszett nyomorúságban hazánkért, ki 
rályunkért meghalni készek vagyunk 
De minden vészben, veszedelemben bi-
zunk abban, hogy velünk van a magya-
rok Istene, ő vigyáz ránk. . . Boldog 
karácsonyi napokat kívánunk, vidámítsa 
meg az Isten a mieinket, akik szünte-
lenül aggódnak érettünk Tisztelettel ifj. 
Tóth Sándor.« 

A levélhez egy vers is van csa-
tolva. Vgyszerű, szívből fakadóit szavak 
ezek. Hadd álljanak itt: 
Lángoló vörösben lengyel hegyek orma, 
Látlak-a még egyszer szülőföldem tornya, 
Kinyilik-e még rám egy kis ablak szárnya 
Meglátom-e magam egy szelíd szempárba? 
Vigye a levelem bugó galamb szárnya 
Az én Lidíkéinnek szép Magyarországba. 
Mondja el fenszóval: nincs semmi bajom, 
Mondja el halkabban: felé ?záll sóhajom. 
Mondja el fenszóval erdei haraszton 
Édes, csöndet álmát fegyverben virasztom 
Mondja el halkabban : járok piros vérben, 
Esli harangszókor imádkozzék ériem, 
Viszi már levelem bugó galamb szárnya, 
Hozná is a választ hilenced napjára. . . 

Járhatok mór pajtás, térdig piros vérben, 
Az én édes párom imádkozik értem . . . 
Vissza is imádkoz, Isten meghallgatja, 
Ha nem karácsonyra, virágvasárnapra. 

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

ÁRPflbflRA Vörös Kereszt Egyletnek. 
a egjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 
HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
tinóm tejes és vajasff^hér-

SÜTEnÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
<\pró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. n^gtekrint 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N -
ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 

R É S Z V T Á R S 

HÍREK 
Levél Przemylsből. 

Ifjú Tóth Sándortól le elet hozott 
a repülő pósla Przemysl várából. Kará-
csony estéjén irta, két napja érkezett 
meg. Szól a következőképen: „Kelt 1914 
december. Levél Pr /cmys l várából, görbe 
Galíciából. Másfél hónapja vagyunk már 
elzárva felejthetetlen kedves hazánktól, 
szép Magyarországtól. Most következik a 
Szent Karácsony első napja és még sem 
írhatunk haza kedves családjainknak, 
kedves szüleinknek akik folyton várnak 
és sirnak utánunk. Én megragadom az 
alkalmat, hogy a szentesiek nevében 
irjak egy pár sori. Azok nevében, akik 
velem együtt átélték a nehé i napokat itt 

— Átlamsegélyesek ügyeimébe. Hírt adtunk 
már róla, hogy a hadbavorullak állam-
segélyezése dolgában kiadott ujabb mi-
niszteri rendele* értelmében minden 
államsegélyben részesülő köteles a se-
gélynek azt a részét, amely a lakásbérre 
esik, mindenkor azonnal lakbérének törlesz-
tésére fordítani, mert ha nem igazolja, 
hogy lakbérét rendesen fizeti, a lakbér se-
gélyt nem fizeti k i rés/iikre a pénztár. 
Epen ezérl f igyelmeztetünk mindenkit, 
aki lakbér segélyben részesül, hogy a 
legközelebbi államsegély fizelés alkalmá-
val házigazdájától irást vigyen a szám-
vevőséghez, amelyben a házigazda ki-
jelenti, hogy az illető lakbérét lendesen 
fizeti, illetve, hogy lakbér hátraléka 
nincsen. Aki ilyen írásos igazolványt 
nem visz magával, annak lakbér segé-
lyét vissza fogják tartani. 

— Karambol a levegőben. A johannisthalí 
repülőversenytéren nagy szerencsétlen-
ség történi, a melynek három emberélel 
esett áldozatul. Muller pilóta, a ki csak 
a napokban tette le a pilóta-vizsgát, 
repülőgépen a tellowi csatorna felé re-
püli, mikor egy másik aeroplánon fel-
szállott Konrád aviatikus, hogy próba-
repülést tegyen egy uj gépen. Konrád 
magával vitle a magasba Bőhmer nevű 
pilóta-barátját. Körülbelül ötven méler 
magasságban n két aeroplán összeüt-
közötl, mind a kettő lezuhant és a há-
rom pilóti meghall. 

— BOHÉMSZERELEM. Oh! Milyen bol-
dog óra az, mikor a szerelem még vi-
rágzásban van, mikor a szerelmesek 
ölelő karja egymásba kulcsolódik és 
forró csókokkal halmozzák egymás aj-
kail. De ez sokszor az életben csak 
kényszerszerelein, mert a jószívű szü-
lők rákényszerítik lányukat, hogy kincs-
ért, vagyonért férjhez menjen, de az 
ilyen szerelemnek hamar vége szokott 
lenni. Azután a civódás áll be, a leány 
ott hagyja férjét, mert neki nem a kincs, 
a vagyon, a durvaság kell, hanem az 
igazi boldogság egv szerelmes férfi szív, 
akinek ölelő kuijai közzé hajthatja le 

fejét. Ez a boldogság, nem pedig a 
kényszerházasság. Ez a remek «láger 
kép, amely már egyizben jelezve volt, 
ma vasárnap lesz látható a Tudományos 
Mozgószinhazban d. u. 4. 6, és este fél 
9 órakor, A darab főszereplője : WAL-
DKMÁK PSYLANDER, a világhírű dán 
színész. Igyekezzen tehát mindenki j e -
gyét előre megváltani a háznál, vagy 
fél órával az előadás előtt a színházi 
pénztárnál. 

— Rálőttek a gordg k l r l l f r a ? Konstanti-
nápolyi lapok egybehangzóan közlik 
Dedeagacsból kapott jelentések alapján, 
hogy Pütraszban egy hétlei ezelőtt me-
lénytetet kíséreltek meg a görög király 
ellen. Mikor a király a csapatszemléről 
visszatért a városházára, egy görög em-
ber kétszer lőtt reá. Nem lehet tudni, 
vájjon találtak e a golyók, meri a rend-
őrség nagyon titkolódzik. Dedeagacsból 
érkezeit utasok azt beszelik, hogy a 
merénylő orgyilko* volt, a kit Venize-
losznak egy esküdt ellensége bérelt fel, 
hogy ölje meg a királyt. 

— URÁNIA Az Uránia Társaság ma 
délután 4 és este 8 órai előadása iránt 
a legnagyobb érdeklődés mutatkozik 
városszerte, ami eléggé indokolt is, mert 
ahol Király Pál kőrútjában »1914. A vé-
res esztendő« cimő darabját bemutatta, 
mindazon helyen a sajtó a legnagyobb 
elismerés hangján nyilatkozott ezen ak-
tuális, kiválóan szép darabról. A világ-
háború eseményeit tárgvató ezen darab 
nemcsak gyönyörű szines képeket tár 
a közönség elé, hanem 1200 méter 
hosszú eredeti aktuális mozgóképet is 
bemulat, végezetül pedig mulattalós 
mozgóképekkel szórakoztatja a közön-
séget. Az előadás különben jótékony-
célt is szolgál, amennyiben a tiszta j ö -
vedelem bizonyos százaléka a szentesi 
vöröskereszt egylet és a vármegyei kór-
ház sebesült katonái javára fog fordít-
tatni. Jegyek a szokásos mérsékelt hely-
árak mellett Bányai J. Utóda üzletében 
délután 2 órától pedig a színházi pénz-
tárnál válthalók. 

- MánueJ szítja a portugál fáradalmat. Né-
hány svéd lap, állítólag beavatott for-
rásból ugy értesül, hogy a portugáliai 
forradalmat Manuel ex-király hívei ké-
szítették elő és a monarchista párt már 
várja is vissza Manuelt. Ugyaenezek a 
lapok azt a kalandos hirl is közlik, kellő 
fentartással, hogy miután Manuel ki-
rály és az entente hatalmak nem tudlak 
egy közös akciót létrehozni. Manuel ki-
rály szolgálatait a hármas-szövetség ál-
lamainak szándékozik felajánlani. Lisza-
boni jelentések szerint a portugál kor-
mány lemondása az egész országra sú-
lyos válságot jelent s félő, hogy Mánuel 
e \ -k irály hívei most, felhasználván a 
zűrzavaros állapotokat, a királypárti 
propagandát a hadseregben fokozottabb 
mértékben folytatják. Ez pedig a forra-
dalmi mozgalomnak olyanfmértékü el-
harapódzása! jelentheti, melyet Castro 
tábornok legszigorúbb intézkedései sem 
tudnak egyhamar elfojtani. A köztársa-
sági elnök ideiglenesen fölfüggesztette 
az alkotmányt: Castro kijelentelte, hogy 
a törvény ket megtartja és mielőbb meg-
ejti a képviselőválasztást, ami után civil 
kormány következik 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Lakás kerestetik. 
Kgy három szobás lakás kerestetik, le-
hetőleg külön udvarral. Cím megtudható 

e lap kiadóhivatalában. 

U K ) é v e * c f t e l i i l z s l a 
F A J H I T 1 A e l a d ó « 
Cím megtudható e Lap kiadóhivatalában. 
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Lakás és bolt kiadd. 
I. ker. Farkas Mihály-ulca 2. sz, alatt 
egy sarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely volt., Tóth József-utca 5 sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vízvezetékkel 
a##nnal kiadók, esetleg kerltel is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-ulca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
89—kü. 1914. szám. 

Hirdetmény* 
Az 1896., 1895. és 1891. évben szü-
letet t népfelkelőkötelesek össze-
í rása , be m u ta t á sa és behívása 

t á rgyában . 
A népfelkelésről s /óló 1886. évi XX 

t. c. alapján az m. kir. honvédelmi mi-
niszter úrnak 500 — 1915. el. sz. alatt kelt 
rendelete folytán felhivom mindazokat a 
Szentesen tartozkodó népfelkelésre kö-
telezetteket, akik az 1895. és 1890. évben 
szüleltek, (tehát ez évDen 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 szolgálatukból 
1914. év végéig mint fegyverképlele-
nek elbocsáttatlak, vagy pedig eddig még 
állitáskölelezetlségiiknek eleget nem tet-
tek, hogy a városi katonaügyosztálynál 
az alább jelzett napokon és beosztás 
szerint jelentkezzenek : 

Január hó 28. 29. és 30-án azaz csü-
törtök, péntek és szombat délelőtt 8 órá-
tól kezdődői tg jelentkezni kötelesek az 
1896 évben született népíelkelőkötelesek. 

Január 31. február hó 1 ós 2-án 
azaz vasárnap, hétfőn és kedden délelőtt 
jelentkezni kötelesek az 1S95 évben szü-
letett népíelkelőkötelesek. 

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

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

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

Amennyiben az 1896, 1895. és 1891. 
évben született népfelkelőkötelesek közül 
valaki hadicélu szolgáltatáshoz eddig ki-
rendeltetelt, annak hozzátartozója kö-
teles a felhívott népfelkelőköteles helyett 
a katonaiigyosztálynál jelentkezni 

A népfelkelő bemutató szemle Szen-
tesen fog megtartatni egy később kibo-
csátandó hirdetményben megjelölendő 
időben és módozatok szerinl. 

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

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

a) a pénzügyőrségnél tartósan al-
kalmazott népfelkelésre kötelezettek 

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. 

f) azok, akik tényleges szolgálat 
alól eddig is névszerint fel voltak mentve 
és végül 

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

Az itt emiilelt népfelkelésre köte-
lezettek az e) alatt említettek kivételével 
alkalmaztatásukat é» azon körülményt, 
hogy alkalmaztatásukban legalább 1915 
évi január hó 1 óla állanak, az összeírás 
alkalmával a katonaügyvezető előtt hitelt 
érdemlő okmáunyal igazolni tartoznak. 

A népfelkelésre köleleze't, aki az 
összeírásba leendő felvétel végett nem 
jelentkezik, vagy pedig a népfelkelői be-
mutató szemleről elmarad, karhatalom-
mal vezettetik elő és katonailag bün-
tettetik. 

Kelt Szentesen, 1915 jan. hó 25-én. 

Bugyi Anlal. főjegyző, pólgáimesterlielyeltes. 

Szentes város katonaügyosztályától 
67 kü. 1915. szám. 

hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

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

1883, 1884, 1 8 8 5 és 1886 
évben születtek 

és az 1914 évi november hó 16-tól de-
cember hó 31 ig terjedő időben megiar-
tolt népfelkelői bemutató szemlén, vagy 
a későbbi utóbemutalószemlén népfel-
kelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
találtattak, 

1915 évi február hó 15-én, 
azok a népfelkelőkötelesek pedig akik az 

1878 , 1879, 1880 , 1881 és 1 8 8 3 
évben születtek 

és a fentebb említett népfelkelői bemu-
tató szemlén fegyveres szolgálatra alkal-
masnak találtattak, 

1915 évi március 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 illetőségű 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 lalalt 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, téli kabjttal, erős láb-
belivel, evőeszközzel, evőcsészével, hati-
zsákkal és 2 napi é elemmel kötelesek 
bevonulni. 

A bevonulás alkalmával a aépfel-
kelők a vasutakon 111-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 Szentesi ől ugy Gyulára mint 
Békéscsabára abevonulási napokon retje i 
fél 9 órakor. 

Azon behívott népfelkelésre kötrle-
zett aki a kitűzött határidőben be nem 
vonul, karhatalommal vezetlelik elő s a 
katonai behívás iránt tanusilott'engedet-
lenség megbüntetéséről szóló 1890. XXI. 
t. c. 4 §-a értelmében két évig terjedhető 
börtönnel büntettetik. 

Kelt Szentesen, 1915 évi január hó 
21 napján 

Bugyi Antal 
főjegyző, polgármesterhelyeltes 

Szentes város polgármesterétől 
5 3 0 - 1 9 1 5 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szen'es város lótenyésztő 

közönségéi, hogy a szentesi fedeztetési 
állomásra f. évre 15 mén engedélyezte-
tett, melyek január hó 30-án érkeznek 
meg. 

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

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

Szentes, 1915 január hó 2' . 

Dr. Málé f f y Ferenc 
polgármester. 

2 6 7 - 1 9 1 6 szám. 

Hirdetmény. 
A bökényi csárda é» révjog 1915 

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

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoknál hivatalos órák alatt megtud-
hatók. 

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

Dr. Mátéffy Ferenci 
polgármester. 

Csurai Wihály 
kalapos mesternél 14 —15 éves fiu kalapos 

tanoncul felvétetik. 
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