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SI LAP 
Előfizetési árak : 

Vidéken : egész évre 6 K 
íélévre3K negyedévre 150 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben: egész évre 4 K 
Íélévre2 Knegyedévre 1 K 

A szerkesztésért felelés 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szara 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemenyek hirdetési és előfizetési dijak. 

Diadalmasan előre. 
Török győzelem. 

Blokád Anglia ellen. 
Mi cselekszünk. A mi ellensé-

geink pedig pedig szónokolnak, rin-
nak és rimánkodnak. Mi, a mi szö 
vetségesünkkel vállvetve, a legna-
gyobb egyetértésben harcolnak. A 
mi ellenségeink gyilkos gyűlölettel 
néznek egymásra és szeretnék ki-
kaparni egymás szemeit. Mi meg-
merjük mondani az igazat akkor 
is, na némely kislelkü, gyáva 
atyánkfiának hideglelése lesz is tőle. 
A mi ellenségeink diadalt hazudnak 
diadal ntán akkor, amidőn ngy 
megverték őket csapataink, hogy 
azt sem tudták itt vannak-e még a 
földön, vagy pedig a másvilágon 
vonták már meg magukat. 

Nálunk nem lukszus az igaz-
ság megmondása, hanem szükséglet 
mert mink olyan fából valók va-
gyunk, hogy a legnehezebb pilla-
natokban érezzük legerősebbeknek 
magunkat és cselekvő képességünk 
épen akkor éri el a legnagyobb 
fokot, amikor annak az ellenkező-
jét hinné bárki. Ellenségeink ha-
zudni kénytelenek, mert náluk ez 
a s z ü k s é g e s . Mikor már a 
helyzet ugy kezd alakulni, hogy a 
sok vesztett csata után minden re-
ménynek porba kellene hullania, 
akkor az ő hadvezetóségük kiad 
egy jelentést, amely klaszikus pél-
dányképe annak, hogyan kell ha-
zudni — s fékevesztett reménység 
keletkezik a hióbhir nyomán. 

Mink a hat hónap alatt, hogy 
a háború folyik, nem egyszer ag-
gódtunk és nem egyszer örültünk. 
De sem aggodalmunk nem ment a 
kétségbeesésig, sem örömünk nem 
volt tomboló, Mi ludtuk és éreztük, 
hogy a borút a derű váltja s hogy 
a harc forgatagában a derűre ismét 
ború következhelik. Tudtuk azt, 

minden részlet siker köze-
hozhalja a végleges döntést, 
legnagyobb részleges diadal 
jelentheti azt, hogy imáron 

kivívtuk a végleges győzedelmet. 
Mi lelkünk mélyén érezzük azt, 
hogy bennünket legyőzni nem le-

hogy 
lebb 
de a 
nem 

het. A mi bizodalmunk megingat-
hatatlan a végleges sikerben. De 
azt is tudjuk, hogy hetek és hó-
napok nehéz küzdelme múlik el 
még, amidőn fölgyúlhatnak a mi 
végső győzelmünket, Magyarország-
nak is megújhodását jelentő öröm-
tizek. 

A mi vezérkarunk és a német 
legfőbb hadvezetőség állal kiadott 
legulóbbi jelentések az elért sike-
rek egész sorozatából számolnak 
be. Ha ellenségeink ilyen jelenlé-
seket adhatnának ki. ott a tomboló 
örömtől megittasodnék mindenki. 
Mi is örülünk, de a mi örömünk 
nem a tombolásban jelentkezik, ha-
nem a hit és bizalom megerősödé-
sében és abbau a reménységben, 
hogy minden nap közelebb hozza 
a sikert, minden nap közelebb visz 
ahhoz a naphoz, melyen megérjük 

a némelek császárjának szava be-
teljesedését : ellenségeinket letipor-
tuk a verés porondon. 

A magyar Kárpátok bércei új-
fent megtisztultak az ellenségtől. 
Diadalmas csapataink előre törnek 
s győzelmesen kergetik maguk előtt 
a muszka cár hardáit. A tél, amely-
tói fiainkat féltettük, nekünk ked-
vez. A jeges orosz birodalom hor-
dái neiu tudnak ugy megállani a 
télben, mint a mi fiaink . . . 

Mi cselekszünk. A mi ellensé-
geink pedig szónokolnak, segítség-
ért rimánkodnak, rinnak. Hát csak 
szónokoljanak, rimánkodjanak . . . 
s ír janak: az igazság napja emel-
kedőben. A német, a magyar és az 
osztrák csapalok fegyverei az igaz-
ság védelmében, Isten segedelmével 
diadalmasan törnek e l ő r e , . . 

Török győzelem. 
Konstantinápoly, február 3. Főhadiszállás jelenli tegnapi kelettel: 

Kaukázusi arcvonalon a napokban folyt helyi harcok a mi csapataink 
sikerével végződtek. Ellenséges csapatot, amely Artvinnál támadott, sú-
lyos veszteségek mellett visszavetettük. Ellenség menekülés közben nagy 
mennyiségű hadianyagot hagyott kezünkben. Korna környékén egy kis 
csapat január 3l-ére virradó éjjel megtámadott két ellenséges zászlóal-
jat, amelyek drólakadályok mögött elsáncolták magukat és jelentékeny 
veszteséget okozott nekik. Következő napon ellenség ágyúnaszádok fe-
dezete mellett a közelben csapatokat akart partraszállilani, de újra meg-
vertük. Ellenség sok halottat veszteit, köztük 1 századost és 1 altisztet. 

Német nagyvezérkar jelentése. 
Berlin, február 2. A Reichsanzeiger a következő jelentést közli: 
Anglia azon van, hogv számos csapatot s nagymennyiségű hadiföl-

szerelcst hajóztasson át Franciaországba. E szállítások ellen Németor-
szág minden rendelkezésre álló hadieszközökkel küzdeni fog. A hékés 
hajózást óva intjük attól, hogy a francia északi és nyugati partvidékek-
hez közeledjék, minthogy komoly veszedelem fenyegeti őket, ha oly 
hajókkal tévesztik össze, amelyek hadicélokat szolgálnak. Az Északi-ten-
ger felé irányuló kereskedelmi hajózásnak a Skócia körüli utat ajánljuk. 

VON POHL, 
a tengerészeti vezérkar főnöke. 
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Városi közgyűlés. 
Csendes és rövid közgyűlést tartott 

tegnap a városi képviselőtestület. Sem 
interpelláció nem hangzott el, sem na-
gyobb vita nem indult meg egyetlen 
tárgysornál sem. 

A közgyűlénől ez a tudósítás szá-
mol be: 

Valamivel 9 óra ulán nyitotta meg 
a közgyűlést dr. Mátéfly Ferenc polgár-
mester. Miután interpelláció nem volt, 
azonnal a tárgysorozatra tértek át. 

Tudomásul vették a belügyminiszter 
rendeletét a város aszfaltozási munkála-
tai dlogában s a rendelethez képest a 
vállalati szerződést módositották. 

Tudomásul vélték a vármegye ama 
határozatát, amellyel jóváhagyta a Cseuz 
Béla mérnök külterületi napidijaira vo-
natkozó közgyűlési határozatot. 

A költségvetések tárgyalása követ-
kezett ezután. Jóformán minden lénye-
ges módositás nélkül elfogadta a képvi-
selőtestület a lanácsi és szakosztályi ja-
vaslatot. A házipénztári költségvetés 
tárgvalása során Pirilhy Mátyásnak, a 
Petőfi-szálló bérlőjének kérelme folylán 
a közgyűlés a háború tartamára a bér-
összeg egyharmadát elengedte. 

Hasonlóképen elengedte a képvi-
selőtestület Szeltman Lajos vasiiti ven-
déglős bérösszegének egynegyed részéi. 

A kórházi pavillonok altal e l fog-
lalt területet belterületté n)ilvánitolta a 
közgyűlés. 

Hadímeczky Kálmán adólisztet, 
Szabó János és Vass Lajos Írnokokat a 
képviselőtestület február végével nyug-
díjazta. 

özv. Érsek Antalné nyugdijának 
megállapítása után tudomásul vette és 
jóváhagyta a képviselőtestület a tanács 
intézkedéseit a szükségessé \ált köl-
csönök dolgában. 

A közgyűlés 11 óra ulán ért végei. 

Súlyos leleplezések 
egy angol biztosító társaság 
magyarországi szerepléséről.1 

Egy jónevü magyar biztosítási 
szaklap a monarkiában meglehe- ! 

hetősen lágferü üzleti körrel biró 
North Britisch biztosító társasággal 
kapcso<atosan rendkívül érdekes 
leleplezéseket közöl, a kormány fi-
gyelmébe ajánlva 

Szakkörökben már közismerl 
dolog, hogy a North Britisch nevű 
angol biztosító társaság, amelynek 
a monarkiában több fióktelepe van, 
súlyos bajokkal küzd és jelenleg 
az a helyzet, hogy a lYovidentia 
osztrák általános biztositó társaság 
igyekszik átvenni a bajba jutott 
angol társaság magyarországi üz-
leteit. Legutóbb a budapesti keres-
kedelmi és váltótörvényszéket is 
foglalkoztatta az angol társaság 
ügye, amennyiben a társaság egyik 
ügyfele azt kérelmezte, hogy a North 
Britisch magyarországi mérlege 
alapján a magyar fióktelep cégét 
töröljék. A kérelmet a törvényszék 
nem teljesítette, ellenben elrendelte 
a vizsgálatot Lewakowszky Sza-
hiszló dr., a társaság magyarországi 
üzletvezetője ellen és egyidejűleg 
fölhívta az ügyészségei további el-
járás végett1 hogy a magyar felek 
érdekei sürgős es időszerű véde-
lemben részesüljenek és valószínű-
leg sikerül is az angol tőkének idáig 

nyúló polipkarjait még idejekorán 
lenyesegetni. 

A North Britisch ezen bírósági 
ügyével kapcsolatban hívja föl a 
ligvelmet a kérdéses szaklap — a 
Biztosítási és Közgazdasági Lapok — 
arra a körülményre, hogy a tár-
saság bécsi vezetője, Fiotrow Gim-
vvill lovag már ez év május elején 
törülte a Máramaros, Zemplén, Be-
reg, Ung, Sáros és Szatmármegyék 
északi részén levő összes biztosí-
tásokat. A bécsi vezetőségnek ezen 
intézkedése akkoriban érdekes föl-
tűnést keltett, de senki sem sejt-
hette, hogy a titokzatos spekuláció 
homályába burkolt üzleti manőver 
az entente-diplomácia legrejtettebb 
kulisszatitkaival van összefüggés-
ben. A továbbiakban igen súlyos 
és veszedelmes szerepet tulajdonít 
az említett lap a bécsi vezetőnek. 

Az elienséges haderők veszteségei. 
A „Frankfurter Zeitung" érde-

kes adatokat közöl ama vesztesé-
gekről, amelyek a háborúban el-
lenfeleinkat értek Ezekszerint Né-
metországban hétszázezer, Ausztria 
és Magyarországben háromszáz-
nyolcvanezer orosz hadifoglyot 
őriznek. Az orosz hadifoglyok száma 
tehát meghaladja az egymilliót. Ha 
most hiteiesnek fogadjuk el a „Ti-
mes" ama közlését, hogy Oroszor-
szág vesztesége egymillióhárom-
százezer halolt és sebesült és hét-
százezer fogoly, az orosz haderő 
egész vesztesége köiülbelül két-
millió ember. 

Franciaország vesztesége vala-
mivel kisebb. Mintegy negyedmil-
liónyi francia hadifogoly van Né-
metországban. A milanói „Corriere 
dela Serau a háború első négy hó-
napja után megállapította, hogy a 
francia hadsereg legénységének több 
mint felét elvesztette halálozás, se-
besülés vagy hadifogság folytán.Az 
utóbbi hetek különösen veszteség-
teljesek voltak Franciaországra 
nézve, Joffre nagy offenzívája kül-
földi jelentések szerint mintegy 
négyszázezer főnyi összhadereje 
omlott össze. Ha két hónappal ez-
előtt a franciák vesztesége egymillió 
volt, ugy nem túlzás, hogy máig a 
francia haderő összvesztesége már 
másfélmillió ember. Hogy a francia 
hadsereget mind érzékeny és je-
lentékeny veszteségek érték, kitű-
nik abból, hogy Millerand hadügy-
miniszter még most is vonakodik 
veszteségi liszlákiit kiadni. 

Az oroszok és franciák nagy 
veszteségeihez járulnak még az an-
golok és belgák veszteségei, melyek 
együttesen negyedmillióra becsül-
hetők. Ellenfeleink teljes veszte 
sége tehát megközelíti a négymilliót, 
és most már az utolsó tartalékok-
hoz folyamodnak. Oroszországnak 
már nincs is több tartaléka, Fran-
ciaország pedig a legnagyobb erő-
feszítéseket teszi, hogy a még hát-
ralévő férfiakat és ifjakat is a csa-
tasorba küldhesse. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 
T E N G E R I D f l R f l 

és 

Á R P A D A R A 
a egjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
Ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
, ki lünő minőségű 

L I S Z T E K 
l inóm tejes és vajas'fohér-

S Ü T E H É N Y E K . 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
¿\pró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. tt^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-TÁRS. 

HÍREK 
— Isko'a IMönyltáS. Az iparos tanonc-

iskolái lanitas a mai napon a szokott 
helyen (ref. központ i fiúiskola) kezde-
tét veszi. Papp Lajos igazgató. 

— Telefonozás ötezer kilométerre. Washing-
tonból jelentik, hogy amerika ismét 
nagy sikert j egyezhe t , f ö l a telefon fej-
lesztése körül. \Vilson elnöknek ugvanis 
sikerült onnan direkt beszélgetést fo ly-
tatnia sanfranciskói polgármesterrel. T e -
kintve azt, hogy a két város közti tá-
voUág több mint ötezer kilométer, a 
beszélgetés rekkord számba megy, Ez 
az eredmény Pupin nek, columbiai 
egyetemi lanarnak köszönhető, akinek 
készüléke lehelővé leszi az ilyen óriási 
távolságon való beszélgetési is. 

— A hatalmas müfill. mely diadal út-
jában nem régen jart a Szentesi Tu-
dományos Mo/gószinhá/.ban, most köz-
kívánatra kénytelen a színház Igazgató-
sága ezen hatalmas műfilmet a » S á r g a 
c s i k ó t « Csepreghi Ferenc remekmüvét 
újra előadatni. Ma, csütörtökön délután 
5 és este 8 órakor lesz előadva Lehota 
K. Bandi zenekarának kíséretével. — 
Igyekezzen tehát jegyéi mindenki jelőre 
megváltani, aki ezen remek előadást 
megakarja tekinteni. 

— Hadtestparancsnoksági rendelet az elszállí-
tott jármüvekre vonatkozom Azokért ¡1 kocsik-
ért és lovakért, amelyeket a katonai 
parancsnokság már útközben mint szál-
lításra alkalmatlant hátrahagyott, a 
kincstár amennyiben tulajdonosához 
való viss/aszallilása költséges lenne, el-
árverezteti azon községben, ahol hátra-
hngyatotl. A tulajdonosok a leijei becs-
lési arat fogják kapni — Az árverésen 
befelyó összeg lemészetcsen a kincstáré. 
-— A tulajdonosához visszaszállított lo-
vak gyógykezelési és ápolási költségeit 
megteríti, — Elhullott lovak árát ineg 
téríti. Az alkalmasnak talált, lehat vissza 
nem szállítóit lovak és kocsik becslési 
árát postatakarékpénztár utján kifizeti 
A lovakért vagy jármüvekért a becsü-
sök által megállapított arak ellen felleb-
bezésnek hetve nincs. A Szentesről el-
szállított jármüvekért a napokbun utalja 
ki a kincstár a becsértékel. A jármú-
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vekhez kirendelt kocsisoknak a hely-
színén űzeti meg a napi ó koronát a 
katonai parancsnokság. 

— Népfelkelő kooslsok vlsszaszifcadságolisi. 
A katonai parancsnokság azokat a 18 és 
19 éves kocsisokat, akik a folyó hóban 
sor alá kerülnek, a train kocsikból sza-
badságolja. A január hó 3-án kirendelt 
kocsisok közül léhát az emiilett korúak 
a napokban hazajönnek Szentesre, hogy 
kellő időben sor alá állhassanak. Ep 
ugy hazaszabadságolja a parancsnokság 
a már besorozott népfelkelőket is. 

— U) löosztályozás. A napokban fogja 
a polgármester közzétenni a mult évi 
december hó 25 tői december hó 31-ig 
összeirt lavak osztályozásának határide-
jét. Az osztályozás február hó 15-én 
kezdődik. A kibocsátandó hivatalos hir-
detményben részletesen fel lesz sorolva, 
hogy melyik napon melyik határrész-
beli lovak vezetendők elő. Az alkalmas 
lovak árai nagyjából ugyanazok lesznek, 
mint a legutóbbi lóosztályozás idején. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város rendőrkapitányától. 
5 7 5 - k a p . 1915. szám. 

hirdetmény. 
A vasutak igénybevételéi e jogosító 

igazolványok kiadasa tárgyában 57—kp. 
1915. szám alatt folyó evi január 6 án 
kibocsátott hirdetményem kiegészíté-
séül közhírré teszem, hogy a vasutak 
igénybevételére jogosító igazolványok 
további Intézkedésig oly községekből 
utazni szándékozók részére sem lesznek 
kiállíthatok, melyek kolerával, himlővel, 
vagy kiütéses tífusszal fertőzöttek, vagy 
i lyen betegség azokban az utazást meg-
előzőleg 2 héten belől előfordult. 

Szentes, 1915 február hó 2-án. 
ZILAHI 

rkapitóny. 

Szentes város polgármesterétől. 
1176 - 1 9 1 5 sz. 

hivatalos hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy a 

m. kir. minisztérium a haboru esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
1912. LXlll. t. c.-et kiegészítő 1914. évi 
L. t. c. 4. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján a vámőrlőmalmok tekintetében 
a buza őrlést a következőkben szabá 
lyozta : 

Aki búzát bármely vámőrlő ma-
lomba megőröltetés végett visz, vagy 
k ü l d : köteles a búzával együtt ugyan-
akkor legalább ugyanannyi árpát vagy 
kukoricát vagy e kétféle gabonanemüt 
együtt őrlés végett magával hozni. 

Ehhez képest a malmok ezentúl 
a telektől búzát őrlésre csak ugy vál-
lalhatnak el, ha a él a búzával egyenlő 
sulvmennyiségü árpát, vagy kukoricát 
is hoz magával őrlésre. 

A malom az ily módon őröltetésre 
hozott búzából a fél részére a korpán 
felül legfeljebb 15 százalék f inomabb 
búzalisztet kivonhat, a többi búzalisztet 
keverés nélkül, de csak az egyidejűleg 
őrlésre hozott árpából vagy ki.koncából 
nyert liszttel együtt szolgaitatbalja at az 
őröltető félnek. 

Ugy az őröltető fél, mint a vám-
őrlő malomvállalat tulajdonosa, aki e 
rendelet rendelkdzését megszegi, kihá-
gást követ ól és két hónapig terjedhető 
elzárással és (>00 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ézen rendelkezés kiterjed a Szen-
tesen levő összes malmokra, lehat a mo-
toros és szélmalmokra is. 

Szentes, 1915. február hó 3. 
Dr Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

Hirdetmény. 
A királysági, eperjesi és mucsiháti 

gazdaközönség lótenyésztésének emelé-
sére a külterületen, a korogycsátda szom-
szédságában, Mátéffy László fábiánse-
bestyéni tanyáján két ménnel külterü-
leti fedeztetési állomás létesíttetett. 

Midőn erre a lótenyésztő gazdakö-
zönség figyelmét felhívom, egyszers-
mind értesítem, hogy ezen fedeztetési 
állomásra kiadott mének után a meg-
állapított fedeztetési dijon kivül 2 ko-
rona pótdíj is fizetendő. Párosított kan-
cák itt nem fedeztethetők, ezeket a jö-
vőben is a városi fedeztetési állomásra 
kell hozni. 

E külterületi állomásra folyó évi 
február 1-én kimentek a mének. 

Szentes, 1915. évi február hó 1. 

Dr. Máléffy Fenenc 
polgármester. 

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

Hirdetmény* 
Az 1896., 1895. é s 1891. évben szü-
le te t t népfe lke lőkö te lesek ö s s z e -
í rása , b e m u t a t á s a és b e h í v á s a 

t á r g y á b a n . 

A népfelkelésről s /ó ló 188G. évi XX. 
t. c. alapján az. m. kir. honvédelmi mi-
niszter úrnak 500 —1915. el. sz. alatt kelt 
rendelete folytan felhívom mindazokat a 
Szentesen tartozkodó népfelkelésre kö-
telezetteket, akik az 1895. és 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-
tá lyoztalak, vagy katonai szolgálatukból 
1914. év végéig mint fegyverképtele-
nek elbocsáttattak, vagy pedig eddig még 
állitáskötelezettségüknek eleget nem tet-
tek, hogy a városi katonaügyosztálynál 
az alább jelzeit napokon és beosztás 
szerint jelentkezzenek : 

Január hó 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 1Ü95 évben szü-
letett népíelkelőkötelesek. 

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

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

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

Amennyiben az 1890, 1895. é« 1891. 
! évben született népfelkelőkötelesek közül 
' valaki hadicélu szolgáltatáshoz eddig ki-

rendeltetett, annak hozzátartozója kö-
teles a felhívott népfelkelőköteles helyett 
a katona ügyosztálynál jelentkezni. 

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

A népfelkelői bemulató szemlén 
| alkalmasnak talált népfelkelőkötelesek 

bevonulásuk idejéről annak idején hir-
detmény utján lesznek értesítve. 

A népfelkelői összeírásba leendő 
felvétel végett jelentKeznitarloznak 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 postn és távirda intézetnél al-
kalma o'.t népfelkelésre kötelezettek. 

1») 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 említett népfelkelésre köte-
lezettek az e) alatt emiitettek kivételével 
alkalmaztatásukat é> azon körülményt, 
hogy alkalmaztatásukban legalább 1915 
évi január hó 1 óta állanak, az összeírás 
alkalmával a katonaügyvezető előtt hitelt 
érdemlő okmánnyal igazolui tartoznak. 

A népfelkelésre kötelezett, 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 Antal. 
főjegyző, polgái mesterhetyettes. 

Lakás és bolt kiadd. 
I. ker. Farkas Mihály-utca 2. sz alatt 
egy sarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely volt., Tóth József-utca 53. sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vízvezetékkel 
azonnal kiadók, esetleg kerttel is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

Csurai Hihály 
kalapos mesternél 14- 15 éves fiu kalapos 

tanoncul felvétetik. 

E g y évem r n e h i l z s l a 
F A J K I T Y A e l a d ó . 
Cím a kiadóhivatalban. 

Lakás kerestetik. 
Egy három szobás lakás kerestetik áprili 
24-ikére, lehetőleg külön udvarral. Cim 

megtudható e lap kiadóhivatalában. 

Kiadó lakások. 
Pardi Imre Szemere Bertalan utca 

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, szintén az is 
azonnal eifogialha'az udtó,varban artézi 
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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Hirdetmény. 
A város tanáosa közhírré teszi, h o g y a m a g y a r királyi fó ldmive lésügy i minister ur az 

1912. év i LXIII . és LXVIII . és az ezeket k iegész í tő 1914. évi L. t . -cikkekben, va lamint a m a g y a r 
k i r á l y i m i n i s t e r i u m n a k 2 4 0 - 915. számú rendeletével adott felhatalmazás alapján elrendelte a 

város e g é s z területén a 

buza, rozs , árpa é s zab 
készletek összeírását és az alábbi módon meghatározandó fe les l egeknek az országos g a z d a s á g i 

bizottság részére leendő lefoglalását . 

Köteles ez okból a város minden lakója, ki-

nek birtokában buza, rozs, árpa és zab készlet van, 

az e célból nála megjelenő bizottságnak az egész 

készletet hűen bemondani és azt előtte feltárni. 

A bizottság az egész mennyiséget ott nyíl 

vántartásba veszi, a házi szükségletre szükséges részt 

kiszámítja és az ezen felüli mennyiséget lefoglaltnak 

jelenti ki. 

A lefoglalt gabonát annak tulajdonosa senki-

nek el nem adhatja vagy másnak át nem engedheti, 

hanem köteles azt az országos gazdasági bizottság-

nak, a hatóságilag megállapított legmagasabb áron 

átadni s ez okból vagy azonnal, vagy a földmive-

lésügyi ministérium meghatalmazottja által megha-

tározott időben az általa kijelölt állomáshoz oda-

szállítani. 

Az összeirt készletből a le fog la lás tár-

g y á t nem képezi s i g y a tulajdonos birtokában 

és használatára m e g h a g y a n d ó : 

1. A mindenkori kormányrendelet a keverésre 

vonatkozó intézkedéseinek figyelembevételével a csa-

ládban levő minden személy részére összesen 108 

kg. buza, rozs. árpa, továbbá a szegódményesek, 

napszámosok és szakmányosok részére járandósá-

guknak a legközelebbi termésig hátralevő időre eső 

része. 

2. Vetőmagra minden bevetendő kataszteri 

holdra 110 kg. árpa, illetőleg 130 kg. zab. 
»a • 

Szentes, 1915, február 3. 

3. Takarmányozásra minden fedező csódörre 

12 mm., minden szopós vagy választott csikóra 150 

kg. zab, minden malacos kocadisznóra a kocák ré-

szére 100 kg. árpa. 

A lefoglalt s beszállítani rendelt gabonának 

hatóságilag megállapított maximális árát az átadáskor 

fizeti ki az országos gazdasági bizottság meghatal-

mazottja. 

Figyelmezteti eunélfogva a tanács mindazokat, 

kiknek birtokában buza, rozs, árpa vagy zab készlet 

van, azt azonnal pontosan mérjék fel, hogy a hely-

színén megjelenő összeíró küldöttségnek hűen mond-

hassák be, mert az összeírás adatai még telQl is 

vizsgáltatnak, s mindazok, kik a birtokukban levő 

gabonamennyiséget egészben vagy részben eltitkol-

ták, vagy a zár alá vett gabonát felhívásra az or-

szágos gazdasági bizottságnak be nem szolgáltatják 

az 1914. évi L. törvénycikk 9. §-a értelmében 2 hó-

napig terjedhető e lzárással és 6 0 0 koronáig 

terjedhető pénzbüntetéssel fognak büntettetni. 

A z összeírás folyó hó hó 9-én, kedden 

fog megkezdetni . 

A városi tanács azonban nemcsak elvárja, de 

bizton reméli, hogy a város minden lakója nem a 

büntetéstől való félelemből, hanem lelkének hazafias 

sugallatát követve fog ezen felhívásban meghatáro-

zott kötelezettségének eleget tenni. 

Városi tanács. 
Nyomatott Vajda 8. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes 




