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Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K 

Előf izetes i árak 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévreB K negyedévre 1 5 0 

Egy lap 2 fil lér. Megjelenik vasárnap é s csütörtökön. 

A szerkesztésén lelelős 

SIMA LÁSZLÓ 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A király a nemzethez! 
A vörös könyv, melyben kül-

ügyi hivatalunk a szerb s az ebije 
belekapcsolódott világháború kitö-
résének okmányait adja ki, bizo-
nyára nem tünteti fel uj világítás-
ban mindezek történetét. De lega-
lább a mi részünkről: teljes vilá-
gításban. Eddig is tudtuk, hogy mi 
e háborút nem kerestük s nem 
akartuk, s bizonyosak voltunk 
benne, hogy semmi hibánk vagy 
mulasztásunk nem oka, hogy mégis 
csak kitört. Valószínűvé tették ezt 
az ellenséges kormányok kiadmá-
nyai é í ^ k m á n y i á r a i , melyek pedig 
azzal a szándékkal állíttattak össze, 
hogy az ellenkezőt bizonyítsák. De 
most, a mi levéltárunk megvilágí-
tásában e? egészen bizonyos, mert 
bebizonyított. Egészen bizonyos és 
bebizonyított dolog, hogy monarch-
iánk a juliusvégi napokban semmi 
egyebet nem akart, semmi egyébre 
nem törekedett, minthogy Szerbia 
végre komolyan megtegye, mit ed-
dig mindig csak igért: hogy abba-
hagyja saját földünkön a nagyszerb 
izgatást és összeesküvést. A ko-
molyság biztosítékául olyan intéz-
kedéseket s intézményeket köve-
teltünk, melyek nem ismeretlenek 
a nemzetközi érintkezésben és vi-
szonyokban. Hogy semmire ennél 
többre s pláne területi gyarapo-
dásra nem törünk, annak minden 
kötelességek vállalását felajánlottuk 
mindenfelé. S a háború mégis ki-
tört. nem a mi akaratunkból s nem 
a mi hibáinkból. 

Hát kiéből? 

Erre is pontos feleletet ad a 
Vörös könyv okmánytára. 

Belhmann-Holl\veg kancellár, 
tudvalevő, főkép Angliát okolja 
Erkölcsi szempontból igaza van, 
azt a levegőt, melynek végre is há-
borúban kellett explodálnia, a VII. 
Edvvard bekerítő politikája terem-
tette. De annak, hogy a rég elő-
készített háború most tört ki, nem 
Anglia az oka, hanem Oroszország. 
Angliának nyilvánvalóan kellemet-
len volt, hogy nem várhatott még 
egy darabig, s nyilván Franciaor-
szágnak is. De az orosz nem várt. 

A vörös könyv. 
S Szerbiát ürügynek használva, be-
dobta kardját a világtörténelem ser-
penyőjébe. 

Miért tette? Neki nem volt ér-
deke, hogy vár jon? 

De igen. Nagyon valószínű, hogy 
amily bizonyosra készültek e vi-
lágháborúra, az orosz is szivesen 
elvárt volna vele még egy-két évig, 
mig minden vasútja kiépül s min-
den felszerelése megvan. Ha még-
sem várt, annak két világos oka 
van. 

Az egyik az, hogy — mint az 
első hadiesemények során kitűnt — 
seregei már mobilizálva voltak. 
Hogy miért, azt nem nehéz kita-
lálni, Nem éppen, hogy háborút 
kezdjen, de hogy bármely percben 
kezdhessen, ha idejét látja Egy-egy 
betegségi eset, mely e monarchiá-
ban előfordult, elég volt arra, hogy 
Oroszország teljes készenlétbe áli-
jon minden eshetőségre. Ez, ez a 
készenlét, belecsábitotta a hábo-
rúba, annak kilátásával, hogy az 
igy fel nem készült németet, oszt-
rákot és magyart egyre-kettőre le-
nyargalhatja. 

A másik ok, amiért Oroszor-
szág most pattantotta ki a hábo-
rút, Szerbia volt. Ha megengedi, 
hogy a szerb kihívásoknak komo-
lyan vége vettessék, akkor nem 
mindenható azok előtt a szerbek 
előtt, kiket az ó biztatása csábított 
bele a kihívásokba. Az pedig vilá-

gos, hogy monarckiánk öngyilkos-
ság nélkül nem tehetett le arról, 
hogy a szerb kihívásnak minden 
áron végét vesse. Ha Princip ur és 
társai elvártak volna még két évig, 
Nikolájevics Miklós is elvárt volna. 
De Princip urnák sietős volt a 
dolga s igy az lelt Nikolájevics 
Miklós urnák is. Ezért tört ki a 
világháború 1914-ben s nem, pél-
dául 1916-ban. Ezért indította meg 
Oroszország, s nem, mint esetleg 
1910 ban talán Anglia. El nem ma-
radt volna, az világos. 

S éppen ezért, mert ez bizo-
nyos, hálásak lehetünk Oroszor-
szágnak. Jó, hogy most zúdította 
ránk e veszedelmet, hogy, ha elke-
rülhetetlen, most essünk tul rajta. 
Az orosz elhatározás megmutatta, 
hogy Oroszországgal épugy le kell 
számolnunk, mint Szerbiával, csak-
úgy, mint ahogy a háború világos-
sá tette, hogy a német birodalom-
nak egyszer úgyis le kellett volna 
számolnia Angliával és Franciaor-
szággal. Mi ugyan nem játszottunk 
prevenirét, de hálásak lehetünk el-
lenségeinknek, hogy az ő mohósá-
guk kezükre játszotta Jó, hogy 
most számolhatunk le és, mint az 
események mutatják, jókor számo-
lunk le s egészen leszámolunk. Eb 
ben a háborúban győzni fogunk s 
a Vörös könyv megmutatja, hogy 
az ezért való köszönettel nyugod-
tan fordulhatunk Oroszországhoz. 

A király köszönete. 
A hivatales lap mai száma a j 

következő legfelsőbb kéziéatot közli: 
Kedves gróf Tisza / 

Az ellenfeleink ellenséges szán-
dékai 'á l ta l reánk kényszeritett s 
immár féléve tartó harcon végig 
tekintve hálás szivvel emlékezem 
meg hü népeimnek ebben a nehéz 
időben tanúsított áldozatkész maga-

; tartásáról. Méltóságteljes, komoly 
önbizalomtól áthatva, méltóknak 
bizonyultak e korszak nagy kivá-

i nalmaihoz abban a nemes lelke-

sedésben, amelyben íiankat zász-
lóink alá küldölték, a háborús idők 
igényeihez való készséges alkal-
mazkodásban s a harc áldozatáról 
való odaadó gondoskodásban ősi 
hazafiasságukiiak és állampolgári 
erényeiknek ujabb fényes megnyi-
latkozását láthattam, Ez a jóleső 
tapasztalat fokozzon most is annyi 
fényes haditett dicsőségétől övezett 
hadseregembe vetett bizalmamat. 

Kormányomnak az a törek-
vése, hogy minden erőt mindnyá-
junk közös céljának összhangzó 
szolgálatába bocsásson, osztrák 
kormányom hasonló eljárásával ta-
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lálkozik. Vezetése alatt a nemzet 
ezután is kézséggel áldozza vérét 
és vagyonát a haza oltárára, szíves 
örömest hordozva mindvégig a há-
ború súlyos terheit. Bízvást remél-
tem, hogy az Isten segélyével ki-
vívott békében vehetik a híven vé-
gig küzdött harc erőfeszítéseinek, 
szenvedéseinek és veszélyeinek 
méltó jutalmát. 

SZENTESI PAL 

Megbízom Önt, hogy ezt a leg-
melegebb elismerésem és köszöne-
tem tolmácsolása mellett hozza a 
nemzet tudomására. 

Kelt Bécsben, 1915. február 4. 

Ferencz József s. k. 

Gróf Tisza István s. k. 
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lenállóképességét. A tüzérükről igy 
nyilatkozott: 

— A szerb tüzérség csodákat 
müveit. Legkiválóbb tulajdonsága, 
hogy a gyalogságnak nemcsak 
anyagi, hanem lelkitámogatója is. 
A szerb gyalogos katona a legna-
gyobb nyugalommal és biztonság-
gal megy a tűzbe, hogy ha hallja 
dörögni a szerb agyukat. A mi tü-
zésrégünk azonkívül kitűnő pontos-
sággal lő Creuzot-gyártmánvu 75-ös 
francia ágyúival. 

— Azonkívül külön módszerük 
van az ütegek fölállítására és fede-
zésére, ami igen nagy előnynek bi-
zonyult a mai háborúban. Ha kez-
detben az osztrák és magyar tü-
zérség tapasztalatlanságának némi 
jelét adta és ha tüzelése eleinte 
nem volt elég hatásos, el kell is-
merni, hogy később sikerrel mű-
ködött és igyekezett a mi módsze-
rünket elsajátítani. 

A trónörökös ezután Romániá-
ról beszélt. 

— Amennyire én személyes 
tapasztalataimból és hallásomból 
tudom, a román hadsereg jól van 
kiképezve, jó a fölszerelése és ki-
tűnő szellem hatja át. 

Az újságíró azt a benyomást 
merítette a t rónörökös további ki-
jelentéseiből, hogy a trónörökös 
szerint a béke megkötésének idő-
pontjára nagyon sok tekintetben 
befolyással lesz még Románia maga-
tartása is. 

— Minden szem az önök or.-. 
szágát figyeli — mondta trónörökös. 

Az osztrák és magyar hadse-
regnek u j offenzivájáról a trón-
örökös igy nyilatkozott : 

— A mi hadseregünk kész. Az 
emberek kipihenték magukat, u j 
friss újoncaink vannak, anélkül, 
hogy a macadóniaikat közéjük szá-
mitanók, akik szintén jó katonák. 
Az Isten eddig is megsegítette Szer-
biát, amikor léte veszedelemben 
volt, bízom benne, hogy ezután is 
megsegíti. 

A sebesölt kórház üzenetei 
Szabó Testvérek építési vállalkozók' 

Urbán Ferenc és Berta Gyula bádogosok, 
Kiss Lajos és Barakonyi Antal szabók, 
Buday Bálint vizve/etékszerelő, helybeli 
iparosok ingyen teljesítették többrend-
beli munkákat a szentesi Vörös Kereszt 
Kórház részére, fogadják ezúton a kór-
ház köszönetét nemesszivű jótékonysá-
gukért. 

Ifjú Vecseri Jánosné folyó évi ja-
nuár hó 31 én minden katonának, ápo-
lónak almás, túrós és krumpli» rétest 
küldött uzsonnára, Piti Imréné (Lakos-
utca 20 sz.) >70 darab rétest és lO liter 
bort adományozott a katonák számára, 
a Pélerváradon dolgozó és az »Alföldi 
El lenzékkel olvasó munkások 61 koro-
nát gyűjtöttek és küldtek a szentesi Vö-
rös Kereszt Kórháznak, fogadják a ne-
messzivü adakozók jótékonyságukért a 
kórházban ápolt sebesült és beteg ka-
tonák hálás köszönetét, melyhez a ve-
zetőség elismerő köszönete is csatla-
kozik. 

* 
+ * 

A fenti adakozók nemesszivü jóté-
konysága szolgáljon nemes buzdításul a 

Vezérkarunk jelentőse. 
Budapest, február 5. Hivatalos, Lengyelországban és Nyugat Galíciá-

ban a helyzet változatlan. Támadások melyeket oroszok Kárpátokban 
helyenként naponta ismételtek, legsúlyosabb veszteségek mellett össze-
omlanak Erdős kárpátokban saját támadásaink előbbre haladnak. Buko-
vinában orosz offenzíva január közepéig Moldva völgy legfelső részéig 
jutott. Itt harcba vitt nagyobb ellenséges erők további előnyomulását a 
Kárpátokon át legelőször Jakobeni és Kirlibabánál elfoglalt állásainkba 
állítottuk meg. , . , , , 

Január 20-ika körül több napos támadásokkal megkiserelte az el-
lenség. hogy fóátjárókat fedező csapataink ellenállását megtörje, ugy, 
hogy minden kísérlet, hogy magaslati állásainkat rohammal elfoglalja, 
meghiusult, a mi csapataink pedig támadásba mentek át és január 22 én 
Kirlibabát ellenség birtokából elragadták. Oroszok a következő napok-
ban a főerőkkel Kimpolung és Moldva irányában vonult vissza, ahol 
meg is maradt. Napokban aztán ujabb harcok kezdőitek. Csapataink, 
melyek a terep és időjárás okozta nagy nehézségek leküzdésében itt is 
kiváló teljesítményeikkel tüntette ki, benyomultak Moldova völgyébe, 
visszavetették az ott lévő ellenséget és birtokba vették Iziwor, Moldva és 
Breazos helységeket. Kárpáti harcokban elfogo't oroszok száma ujabb 
4-000 emberrel szaporodott. (Min. sajtóosztály.) 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Német nagyvezérkar jelentései. 
Berlin, február 5 Éjjeli közlés. — 1. A Nagybrittánia és Írország 

körüli vizek, ideértve az egész angol csatornát is, ezzennel hadítérnek 
nyilvánittatik. Február 18 ától kezdódóleg minden e hadilérre érkező 
kereskedelmi hajó elpusztíttatik. Eközben nem lesz mindig lehetséges 
elhárítani a hajók legénységét és utasait fenyegető veszedelmeket. — 2. 
A haditéren semleges állambeli hajók is veszélyben forognak, minthogy 
tekintettel az angol kormány által január 31-én a semleges lobogókkal 
való visszaélésre és a tengeri hadjárat véletleneire, nem lehet mindig 
megakadályozni, hogy az ellenséges hajók ellen irányított támadások 
ne érjenek semleges állambeli hajókat. — 3. A Shetland szigetektől 
északra az Északi tenger keleti és németalföldi partvidékektől legalább 
30 tengeri mértföldnyire lévő uton a hajózás nincsen veszélyeztetve. 

VON POHL, 
a tengerészeti vezérkar főnöke. 

Berlin, február 5. Nagv főhadiszállás jelenti : 
Nyugati hadszíntér egész arcvonalán csak tüzérségi harcok folytak. 

Egy Pesthestól északnyugatra levő állásainak ellen intézett elszigetelt 
előretörés sikertelen maradt. 

Keleti hadszíntér: Keletporoszországi határon poroszoknak a Me-
meltól délre — ellenünk intézett ujabb támadásait visszavertük, szintúgy 
kudarcot vallott az oroszoszoknak Bolimowtól keletre ujabban elfoglalt 
állásaink ellen intézett erős támudásai is. Itt február elseje óta össze-
sen 26 tiszt és megközelititőleg hatezer főnyi legénységet fogtunk el 

A szerb trónörökös 
Szerbia helyzetéről. 

bia helyzetéről. A trónörökös min-
denekelőtt nagy melegséggel emlé-
kezett meg a szerb asszenyok 
magatartásáról, akik három év óta 
maguk művelik meg a földet, nem 
zúgolódnak amiatt, hogy férjeik 

Bukarestből jelentik: A Jour - j három év óta alig voltak" odahaza 
nal des Balcans Szerbiába kiküldött stoikus nyugalommal várják a 
munkatársát Sándor herceg szerb haza sorsának fordulását, 
trónörökös külön kihallgatáson fo- A trónörökös nagyon dicsérte 
gadta és nyilatkozott előtte Szer- I a szerb katonák szívósságát és el-
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lálkozik. Vezetése alatt a nemzet 
ezután is kézséggel áldozza vérét 
és vagyonát a haza oltárára, szives 
örömest hordozva mindvégig a há-
ború súlyos terheit. Bízvást remél-
tem, hogy az Isten segélyével ki-
vívott békében vehetik a hiven vé-
gig küzdött harc erőfeszítéseinek, 
szenvedéseinek és veszélyeinek 
méltó jutalmát. 

Megbízom Önt, hogy ezt a leg-
melegebb elismerésem és köszöne-
tem tolmácsolása mellett hozza a 
nemzet tudomására. 

Kelt Bécsben, 1915. február 4. 

Ferencz József s. k. 

Gróf Tisza István s. k. 

Vezérkarunk je lenlése . 
Budapest, február 5. Hivatalos, Lengyelországban és Nyugat Galíciá-

ban a helyzet változatlan. Támadások melyeket oroszok Kárpátokban 
helyenként naponta ismételtek, legsúlyosabb veszteségek mellett össze-
omlanak Erdős kárpátokban saját támadásaink előbbre haladnak. Buko-
vinában orosz offenzíva január közepéig Moldva völgy legfelső részéig 
jutott. Itt harcba vitt nagvobb ellenséges erők további előnyomulása! a 
Kárpátokon át legelőször \Jakobeiri és Kirlibabánál elfoglalt állásainkba 
állítottuk meg. 

Január 20-ika körül több napos tamadasokkal megkiserelte az el-
lenség. hogy fóátjárókat fedező csapataink ellenállását megtörje, ugy, 
hogy minden kísérlet, hogy magaslati állásainkat rohammal elfoglalja, 
meghiusult, a mi csapataink pedig támadásba mentek át és január 22 én 
Kirlibabát ellenség birtokából elragadták. Oroszok a következő napok-
ban a főerőkkel Kimpolung és Moldva irányában vonult vissza, ahol 
meg is maradt. Napokban aztán ujabb harcok kezdőitek. Csapataink, 
melyek a terep és időjárás okozta nagy nehézségek leküzdésében itt is 
kiváló teljesítményeikkel tüntette ki, benyomultak Moldova völgyébe, 
visszavetették az ott lévő ellenséget és birtokba vették Iziwor, Moldva és 
Breazos helységeket. Kárpáti harcokban elfogo't oroszok száma ujabb 
4000 emberrel szaporodott. (Min. sajtóosztály.) 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Német nagyvezérkar jelentései. 
Berlin, február 5 Éjjeli közlés. — l . A Nagybrittánia és Írország 

körüli vizek, ideértve az egész angol csatornát is, ezzennel haditérnek 
nyílvánittatik. Február 18 ától kezdődóleg minden e haditérre érkező 
kereskedelmi hajó elpusztíttatik. Eközben nem lesz mindig lehetséges 
elhárítani a hajók legénységét és utasait fenyegető veszedelmeket. — 2. 
A haditéren semleges állambeli hajók is veszélyben foroűnak mmthnav 
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Nyugati hadszíntér egész arcvonalán csak tüzérségi harcok folytak. 
Egy Pesthestól északnyugatra levő állásainak ellen intézett elszigetelt 
előretörés sikertelen maradt. 

Keleti hadszíntér: Keletporoszországi határon poroszoknak a Me-
meltól délre — ellenünk intézett ujabb támadásait visszavertük, szintúgy 
kudarcot vallott az oroszoszoknak Bolimowtól keletre ujabban elfoglalt 
állásaink ellen intézett erős támedásai is. Itt február elseje óta össze-
sen 26 tiszt és megközelititóleg hatezer főnyi legénységet fogtunk el 

A szerb trónörökös 
Szerbia helyzetéről. 

Bukarestből jelentik: A Jour-
nal des Balcans Szerbiába kiküldölt 
munkatársát Sándor herceg szerb 
trónörökös külön kihallgatáson fo-
gadta és nyilatkozott előtte Szer-

bia helyzetéről. A trónörökös min-
denekelőtt nagy melegséggel emlé-
kezett meg a szerb asszonyok 
magatartásáról, akik három év óta 
maguk müvelik meg a földet, nem 
zúgolódnak amiatt, hogy férjeik 
három év óta alig voltak" odahaza 
és stoikus nyugalommal várják a 
haza sorsának fordulását. 

A trónörökös nagyon dicsérte 
a szerb katonák szívósságát és el-

lenállóképességét. A tüzérükről igy 
nyilatkozott: 

— A szerb tüzérség csodakat 
müveit. Legkiválóbb tulajdonsága, 
hogy a gyalogságnak nemcsak 
anyagi, hanem lelkitámogatója is. 
A szerb gyalogos katona a legna-
gyobb nyugalommal és biztonság-
gal megv a tűzbe, hogy ha hallja 
dörögni a szerb agyukat. A mi tü-
zésrégünk azonkívül kitűnő pontos-
sággal lő Creuzot-gyártmánvu 75-ös 
francia ágyúival. 

— Azonkívül külön módszerük 
van az ütegek fölállítására és fede-
zésére, ami igen nagy előnynek bi-
zonyult a mai háborúban. Ha kez-
detben az osztrák és magyar tü-
zérség tapasztalatlanságának némi 
jelét adta és ha tüzelése eleinte 
nem volt elég hatásos, el kell is-
merni, hogy később sikerrel mű-
ködött és igyekezett a mi módsze-
rünket elsajátítani. 

A trónörökös ezután Romániá-
ról beszélt. 

— Amennyire én személyes 
tapasztalataimból és hallásomból 
tudom, a román hadsereg jól van 
kiképezve, jó a fölszerelése és ki-
tűnő szellem hatja át. 

Az újságíró azt a benyomást 
merítette a trónörökös további ki-
jelentéseiből, hogy a trónörökös 
szerint a béke megkötésének idő-
pontjára nagyon sok tekintetben 
befolyással lesz még Románia maga-
tartása is. 

— Minden szem az öaök o r -
szágát figyeli — mondta trónörökös. 

Az osztrák és magyar hadse-
regnek uj offenzivájáról a trón-
örökös igy nyilatkozott: 

— A mi hadseregünk kész. Az 
emberek kipihenték magukat, uj 
friss újoncaink vannak*^ anélkül, 

l szá-
:onák. 
; Szer-
miben 
itán is 

inetei 
c|mrsi vaualkozók' 

Urbán Ferenc és Berta Gyula bádogosok, 
Kiss Lajos és Barakonyi Antal szabók, 
Buday Bálint vizve/etékszerelő, helybeli 
iparosok ingyen teljesítették többrend-
beli munkákat a szentesi Vörös Kereszt 
Kórház részére, fogadják ezúton a kór-
ház köszönetét nemesszivű jótékonysá-
gukéli. 

IIju Vecseri Jánosné folyó évi ja-
nuár hó 31 én minden katonának, ápo-
lónak almás, túrós és krumpli* rétest 
küldött uzsonnára, Piti Imréné (Lakos-
utca 20 sz.) >70 darab rétest és lO liter 
bort adományozott a katonák számára, 
a Pélerváradon dolgozó és az »Alföldi 
Lllenzék«-et olvasó munkások 61 koro-
nát gyűjtöttek és küldtek a szentesi Vö-
rös Kereszt Kórháznak, fogadják a ne-
messzivü adakozók jótékonyságukért a 
kórházban ápolt sebesült és beteg ka-
tonák hálás köszönetét, melyhez a ve-
zetőség elismerő kösiönete is csatla-
kozik. 

* 
* * 

A fenti adakozók nemesszivü jóté-
konysága szolgáljon nemes buzdításul a 



11 szám. SZENTESI LAP 5 oldal. 

S z e n t e s 1 á r o s o I ftá r m e i ( e r é ( o I , 

1173—1915. szám. 

f Hirdetmény. 
Csongrádvármegye alispánjának folyó évi február 

hó 1-én kelt 732—alisp. 1915. számú leirata alapján 
az 1912. XXXIIÍ. t c. 437. rendelkezései szerint köz-
hírré teszem, hogy: 

a balkán haderők cs. és kir. főparancsnokságának 
a rögtönitéló eljárás tárgyában kiadott rendeletét a 
s z e g e d i honvédkerületre vonatkozó részben, ezen 
honvédkerületi parancsnokság 11. sz a parancsával 
a következőkben közölte: 

A legutóbbi idők tapasztalatai* arra indítanak^ 
hogy rögtönitélő eljárás kiterjesztését, valamint a már 
kihirdetett rögtönitéló eljárás részbeni megváltozta-
tását és újbóli közhirrétételet elrendeljem 

Ezen parancs kihirdetésének megtörténte után 
aminek azonnal és általánosan meg kell történie' 
a balkánhaderők körletében (Mostar, Ragusa, Sarajevó' 
Zágráb, temesvári katonai parancsnokságok és a buda-
pesti katonai parancsnokságtól Bács Bodrog-megye; a 
kővetkező büntettek esnek rógtönitéiő eljárás alá és 
a katonai bíróságoknál a 

a h a l á l b ü n t e t é s k a t o n a i b ü n -
t e t t e k m i a t t a g y onl f t i és, k ö z ö n 
séges b ü n t e t l e k p e d i g k ö t é l á l -
t a l h a j t a n d ó végre . 

I. Az összes katonai egyéneken (Kbp. 11. §. 6, 
pont) a balkánhaderók egész körleiében: 

a) a Kbtk. 167. §-a szerint minősülő l á zadás 
büntette miatt; 

b) a Kbtk. 183 §-a szerint szökés büntette miatti 
c) a Kbtk. 243 §-a szerint minősülő g y á v a s á g 

büntette miatt; 
d) a Kbtk. 267 §-a szerint minősülő f egye lem 

és rendháboritás büntette miatt ; 
e) a Kbtk. 293 §-a szerint minősülő önosonkitás 

büntet te miatt. 
II. A z összes katonai egyéneken (Kbp, 11. 

6. pont; és a hadsereg kiséretéhez tartozó összes 
polgári e g y é n e k e n (Kbp 11. § és a hadiszolgálta-
tási törvény 9 § 1-ső bekezdése) a balkánhaderók 
egész körletében : 

Szentes, 1915. február hó 4. 

a) a Kbtk. 404. § a szerint minősülő erőszakos 
nemi közösülés büntette miatt; 

b) a Kbtk. 407 §-a szerint minősülő megfertőz-
tetés büntette miatt; 

c) a Kbtk. 413. §-a szerint minősülő g y i l k o s s á g 
büntette miatt; 

d) a Kbtk. 419 és 422 §|-ai szerint minősülő 
emberölés büntette miatt; 

e) a Kbtk. 422, 431 4 3 2 - 4 3 6 §-ok szerint minő-
sülő súlyos testisértés büntette miatt; 

f. a Kbtk. 448. §-a szerint minősülő gyúj togatás 
büntette miatt; 

g! a Kbtk. 457 § a szerint minősülő lopás bün-
tette miatt, ha az egy vagy több alkalommal ellopott 
dolog értéke az 1000 korona összeget meghaladja; 

h) a Kbtk. 472 §-a szerint minősülő s ikkasz tás 
büntette miatt, ha az egy vagy több alkalommal el-
sikkasztott iolog értéke az 1000 korona összeget és 
a Kbtk. 474. §-a szerint minősülő sikkasztás büntette, 
ha az egy vagy több alkalommal elsikkasztott dolog 
értéke 200 korona összeget meghaladja. 

i) a Kbtk. 483. § a szerint minősülő rablás bűn-
tette miatt. 

k) a Kbtk. 492. §-a szerint minősülő fosztogatás 
büntette miatt. 

1) a Kbtk. 502 §-a szerint minősülő osalás bün-
tette miatt, ha az egy vagy több alkalommal kicsalt 
dolog értéke a 2000 korona érteket meghaladja. 

III. A z összes katonai és polgári egyéneknek 
a balkánhaderő egész körletében: a kbtk. 306 § (jo-
gosulatlanul táborozás) 314. § . 316 §„ (esküvel foga-
dott katonai szolgálati kötelezettség megszegésére 
vonatkozó csábítás, vagy ehhez segélynyújtás) 321. §., 
327. §., (kémkedés és az állam ellen intézett cselek-
mények) szerint minősülő büntettek miatt. 

Felhivatik mindenki, hogy ilyen büntettek elkö-
vetésétől tartózkodjék s figyelmeztetik, hogy elköve-
tése esetén rögtönitéló eljárás alá kerül s halállal 
bűnhődik. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 
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Hirdetmény. 
A váro. tanácaa közhírré te.zi, hogy a magyar királyi fóldmivelóstígyi minister ur ar 

1912 évi LXIII é . LXVIII. és az ezeket klegé.zitő 1914. évi L. t.-cikkekben, valamint a magyar 
k i r á l y i m i n i . f r i u m n » k 2 4 0 - 9 1 6 . .zámú rendeletével adott felhatalmazá. alapján elrendelte a 

város igé iz területén * 

buza, roz s , á r p a é s z a b 
k é » l * t e k összeírását és az alábbi módon meghatározandó fe l e s 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 nyil 

vántartásba veszi, a házi szükségletre szükséges részt 

kiszámitja és az ezen felöli mennyiséget lefoglaltnak 

jelenti ki. 

A lefoglalt gabonát annak tulajdonosa senki-

pek el nem adhatja vagy másnak át nem engedheti, 

hanem köteles azt az országos gazdasági bizottság-
• * i - - • 

nak, a hatóságilag megállapított legmagasabb áron 
vnT o 

átadni s ez okból vagy azonnal, vagy a földmive-

lésügyi ministérium meghatalmazottja által megha-

tározott időben az általa kijelölt állomáshoz oda-

szállítani. 

A z összeírt készletből a lefoglalás tár-

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

és használatára meghagyandó: 
1. A mindenkori kormányrendelet a keverésre 

vonatkozó intézkedéseinek figyelembevételével a csa-
h o l K / (; 

Iádban levő minden személy részére összesen 108 

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

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. 

Szentes, 1915, február 3. 

3. Takarmányozásra minden fedező csődörre 

12 m m , 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 ennélfogva 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 felöl 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 váro3Í 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 B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes 




