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A szerkesztésén felelős 

SIMA LÁSZLÓ 
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küldemények hirdetési és előfizetési dljaV. 

Orosz erőfeszítés. 
Uj alkudás. 

Helyzet Bukovinában 

1 ÜSs 
*> h 

A harctéri események szemlé-
letében a mi figyelmünk természe-
tesen legelső sorban a Kárpátokban 
és a Bukovinában folyó harcok felé 
fordul. A bukovinai küzdelmek 
eleinte alárendelt (jelentőségűnek 
látszottak, ám hadseregünk szélső 
j o b b szárnyának hősies és csodá-
latos harca most már jelentőség-
ben is növekszik. 

A bukovinai győzelmek az 
egész orosz balszárnynak romlás-
szerű gyengülését jelentik és ezzel 
együtt galíciai és kárpáti csapataik 
helyzetének megingását is. A kár-
páti orosz csapatok helyzete egyéb-
ként nem egyenlő. A keleti Besz-
kidekben az oroszok még most is 
kétségbeesett erőlködést fej lenek 
ki különösen a duklai szoros kö 
rül. De megingathatatlan falként áll 
ot t a mi seregünk, pompás védelmi 
vonalban, amelynek az a feladata, 
hogy az oroszokat elvéreztesse. Vi-
szont az erdős Kárpátokban az 
uzsoki szoros és Orosz-Ruszka kö-
zötti nyergen, amely pedig nehéz 
terület, hathatós offenzívában va-
gyunk német szövetségesünkkel 
együtt. 

A Kárpáti harcokról szólva 
meg kell mondani, hogy csapataink 
szinte emberfölöt t i munkát végeznek. 
A világon kevés olyan nehéz harcte-
rület lehet más, aminő a Kárpátok. 
Nem szólunk most a hidegről, az 
utak járhatat lan és veszedelmes 
voltáról, a meredekek k ö z ö t t t h a r c 
ezer izgalmas és véres eshetőségé-
ről, amelyről a laikus közönségnek 
is meglehetős tudomása van, ha-
nem arról, hogy a magas hegyek 
közt a harc mindenkor hallatlanul 
hosszadalmas és időt rabló. A he-
gyek közt való menetelés időt rab-
lóan bont ja u jabb és u jabb ren-
dekre a csapatokat, amelyeket új-
ból harci alakulatokba kell gyűj-
teni. Az ösvényeken, vadászutakon 

és egyéb á t já rónkon szinte lehetet-
len, hogy a katonák kettős rendek-
ben menjenek, hanem valósággal 
libasorban kell előre haladniok. Az 
ágyukat szállítás közben szét kell 
szedni és azután új ra összeigazi-
tani. 

Az ilyen területeken való harc 
üteme természetszerűen lassúbb le-
het csak, mint a sik' területen ví-
vott harcoké, mégis mint szinte 
emberfölött i csuda előtt á l lunk: a 
kárpáti csapatok küzdelme gyors, 
friss és lendületes. 

Kedvező a német és a magyar-
osztrak csapatok helyzete Lengyel-
országban is. Az oroszok ugyan 
Kelet Poroszország ellen fokozott 
tevékenységet igyekeznek kifejteni, 
de mindez csak azért van, hogy el-
lensúlyozzák azt a hallatlan nyo-
mást, amit a németek Varsóra gya-
korolnak Orosz lapok írják, hogy 

itt a németek egyes helyen tizezer 
embert is összpontosítottak egy-egy 
kilométeres vonalon s innen van 
az, hogy a német támadásokat sem 
megállítani, sem visszatartani nem 
lehet. 

Legjellemb7Őbb azonban az 
egész harctéri helyzetre, annak az 
orosz vezérkari kapitánynak a ki-
jelentése, aki a következőket mon-
dotta : 

— Nem hiszek csudákban, de 
i ha a németek beveszik Varsót és 

a magyar-osztrákok felmentik Prze-
myslt — akkor vége a háborúnak, 
az oroszok véresen e lveszí te t ték . . . 

Nézzünk jól k ö r ü l : a harctéri 
helyzet teljesen most alakul át, az 
ujabb események előkészítő harcai 
most folynak. Ugy látszik, hogy az 
orosz vezérkari kapitány hinni fog 
a csudákban, mert a valósággá vál-
nak rövidesen . . . 

Vezérkarunk jelentése. 
Hivatalos jelentés. 
Orosz Lengyelországban és Nyugat-Galiciában tüzérségi harcoktól 

eltekintve, semmi sem történt. Kárpáti harcvonalon uzsoki szorostól 
nyugatra eső szakaszban orosz támadásokat és egyes előretöréseket el-
lenség nagy veszteségei melleit visszautasítottuk. Erdős hegységben ;és 
Bukovinában ismét előrehaladtunk, több száz oroszt elfogtunk és gép-
fegyvereket zsákmányoltunk. 

(Budapest, február 12) Orosz-Lengyelországban és Nyugat-Galíciában 
helyzet változatlan. Kárpáti arcvonalon a harc mindenütt tovább folyik. 
A szövetségesek támadása, az ellenség elkeseredett ellenállása és minden 
irányban oly összevont erősítések harcbavelése dacára lépésről lépésre 
tért hódit. Bukovinában hadműveleteink kedvezően haladtak. Hegység 
völgyein előnyomuló hadoszlopaink nap-nap melletti harcokban vívják 
vissza hazai főidet. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 
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9 b e l ü g y m i n i s z t e r 
á varosok fényűzése ellen. 

Sándor János belügyminiszter 
az utolsó hetekben több városban 
tett látogatást, megvizsgálta a há-
borús közigazgatás menetét és fő-
kép azokat az intézkedéseket tette 
tauulmány tárgvává, melyek a had-
segélyezés érdekeivel kapcsolódnak 
össze. A belügyminiszter az igy 
szerzett tapasztalatokat rendeletben 
szQrte le, melyeket most küldtek 
el a városoknak. A rendelet igy 
hangzik: 

Városaink a haladó kor pa 
rancs szavát megértve, főleg az 
utólsó években rendkívüli fejlődés-
nek indultak. Ezt az örvendetes 
fejlődést azonban a háború s vele 
járó gazdasági és pénzügyi válság 
egvelőre megakasztotta. A háború 
kitörése után, mult év augusztus 
hó 7-én kiadott körrendeletemben j 
i lehetőség legszélsőbb határáig ér- : 
fényesített takarékosságot és terv- | 
szerű beosztást jelöltem meg, mint 
azokat az irányelveket, amelyeket 
a városoknak Háztartásuk beren-
dezésénél és vezetésénél szem előtt 
kell tartamok. A takarékosság és 
a tervszerű beosztás egy részt a 
reánk kényszeritett megpróbáltatás 
lelenlegi időszakában a fizetőképes-
ség föntartásának egyik biztositéka, 
másrészt azonban egyúttal erőgyűj-
tés és alapozás a bizzalommal várt 
jobb jövő számára. 

Kétségtelen, hogy a háború a 
köz- és magánélet terén egyaránt 
bénitólag hat. De ez nem jelenti 
azt, hogy a háború tartama alatt 
a tevékenység egészen szüneteljen. 
Sőt éppen a tervszerű beosztás 
egyenesen kötelességévé teszi a vá-
rosoknak is. hogy a rendelkezésre 
álló erőforrások kolráta között, előre 
látó megfontolással előkészítsék 
azokat a munkálatokat , amelyek 

alapján akkor, amikor a minden-
napi élet folyamata a maga rendes 
medrébe ismét visszatér, a fejlő-
désnek megszakított ú t já t tovább 
építsék. A természetes és egészsé-
ges fejlődésnek sarkalatos előfelté-
tele a közszükségletek megállapítá-
sának helyes sorrendje és mértéke. 

Közvetlenül a helyszínén szer-
zett tapasztalataimat is megerősítik 
azt a sajnálatos tényt, hogy egyes 
városokban a fényűzési igények 
kielégítése megelőzte az első rendű 
közszükségleiek kielégítését más 
városok pedig a belterületeken csak-
nem erejükön felül magas nívóra 
fejlesztették, míg a városi külterü-
letet — a forgalmi és közegészségi 
érdekeknek a mostani nehéz idők-
ben különösen nagy kárára — tel-
jesen elhanyagolták, A külterülete-
ken nem a nagy költséggel j á ró 
beruházásokra, hanem főleg olyan 
aránylag csekély eszközökkel végre-
haj tható munkálatokra (kavicsoiás, 
árkolás stb,) utalok, amelyeknek 
megvalósítását közegészségi és for-
galmi szempontból fontos lényegi-
leg azonban eiemi közszükségletek 
kielégítése követeli. 

E rendeletem célja, hogy az 
említett visszáságok lehető meg-
szüntetésére a város közönségét 
figyelmeztessem és utasítsam hogy 
már az előkészítő munkála toknál 
is a szükségletek helyes ror rend-
jének megállapítására és a városi 
külterületekre megfelelő gondot for-
dítson, mert a j ó város igazgatás 
egyik alapfóltétele az, hogy a köz-
szükségleteket kellő fogékonyság-
gal föl ismerje s ennek alapján a 
polgárság egyetemes érdeke és a 
városigazgatási tevékenység között 
az egyensúlyt biztosítsa. 

A sebesült kórház üzenetei 
A Vörös Kereszt Kórház veze-

tősége ezúton hívja fel a nagykö-
zönség figyelmét, hogy mindazok, 
akik a kórházi betegek részére üveg-
ben eltett élelmicikkeket, u. m. be-
főtt, uborka, stb. adományoztak, a 
már kiürült üvegeket elvitetni szí-
veskedjék. 

Ezidószerint a következő ada-
kozók üvegedényei ürültek ki: Víg 
Árpád, özv. Janó Pálné, Ibolya Im-
réné, Béllei Józsefné. Cserna János, 
Nataki János, Mátéffy Antalné, Se 
bessy Ferenczné,Neumann Gáborné, 
Vas Antalné, Jureuák Béláné, Grűn-
berger Miksáné, Bartha Józsefné, 
Bartha Sándorné, Ara ti Mihály, Ko-
vács Jánosné, Polgár Lajos, Fischer 
Tamásné, Bóna Józsefné, Czakó La-
josné, Molnár Bálintné, Földvári N. 

Imréné, Szabados Rozália. Székely 
Zsigmond, Onody Lajosné, Dr. Sze-
der Ferencz Jánosné, Paksi Ferenc, 
Rákóczyné, Somogyi Istvánné, Fe-
jes Károlyné, Kiss Rácz Sándorné, 
özv. Neufeld Hermáimé, Dömsödi 
Jánosné. Gsik Kovács Lajosné, Pa 
taki Mihályné, Bolyó Margit, Práz-
novszky Erzsi, Dömsödi Szilvesz-
ter, Besenyinét, Halász István, özv. 
Nagy Mihályné, özv. Kövesdyné, 
Rajla Péterné, Kiss Sámuelné, La 
kos Imréné, Kátai Jánosné, Janó 
Józsefné, Gálfi Lajosné, Vasvári Im-
réné, Sarkadi N. Mihályné, Kanász 
N. Lajos. Lengyel Péter, Nagy Bá-
lintné, Dobosy Balintné, Albert 
Aronné, Szabó Ferenc né. Nagv Al-
bertné, Kormos Benjáminná, Rácz 
Zsigmond, Soós Pálné, Haraszti Fe-
renczné, Molnár Istvánné, Dóczi 
Antalné, Futó Zoltánné, Miskolczi 
Andrásné, Gál Imréné, Kristó Lász-

lóné. Molnár Bálintné, Vári Sán-
dorné. 

Papp Lajosné polg. leányisk. 
igazgató névnap megváltás címén 
25 koronát küldött be a szentesi 
Vörös Kereszt Kórházban ápolt be-
teg katonák számára. Fogadja ez-
úton is hálás köszönetünket . 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDARfl 

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

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
• finom tejes és vajas'fahér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
i>pró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. tt^gtekrint 
hető é s kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ü Z L E T É B E N. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TÁRS. 

HÍREK 
Adakozzunk a szentesi 

Vörös Kereszt Egyletnek. 
— Eljegyzés. Dr. Mátéffy Ferenc pol-

gármester és neje Nagy Ilona leányát 
Margitot eljegyezte néhai tornyai Rigó 
Ferenc volt országgyűlési képviselő és 
neje Rózsavölgyi Etelka fia, tornyai 
Higó Loránd dr. 

— Ipartestületi közgyűlés Tisztelettel fel-
kérem mindazon iparostársaimat, akik 
a folyó hó 16-ára összehívott ipartestü-
leti közgyűlésben megej tendő választá-
sok iránt érdeklődnek, hogy e hó 14-én 
vasárnap délután 3 órakor az ipartestü-
let házában levő szakosztályi helyiség-
ben tartandó előértekezletre megjelenni 
szíveskedjenek. Tisztelel lel S á n d o r 
Mátyás. 

— A Tudományos Mozgoszlnház agilis igaz-
gatója a legnagyobb fáradsága dacára 
igyekezett, hogy a közönség mulattatá-
sára szebbnél szebb kacagtató színdara-
bot szerezzen s bemutasia . A farsangi 
időszakra való tekintettel a 3 napra ter-
jedő előadást (mindegyik nap teljesen 
uj műsor) a következőképen tartja meg 
V a s á r n a p szinre kerül: a »Varázs-
gyürü« (ballada 3 felvonásban), a Kioo 
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Riport (háborús képek) és a rendes 
kacagtató darabok., a h é t f ő és k e d d 
esti műsor egytől -egyig kacagtató da-
rab, melynek műsorát lapunk helyszűke 
miatt uem közölhetjük, Innem ennek a 
műsora a színháznál a jegyszedőnél 
megszerezhető. Előadás kezdődik vasár-
nap d. u. 4 és 6. este fél 9 órakor , hét-
főn és kedden d. u 5 és este 8 órakor. 
Szünetek alatt Lebota Ki<s Bandi zene-
kara hangversenyez. Sebesült katonák 
ingyen támtásszék-jegyrt kapnak a káz-
nál. — Legközelebbi előadás csütörtökön 
lesz teljesen uj műsorral. 

A „Vasárnapi Újság,, február 7-iki száma 
ismét tele van szép és érdekes ké-
pekkel , a harcztéren levő munkatár-
sak felvételeivel. A harczoknak egész új 
mozzanat t i láthatók itt, melyek minden 
leírásnál jobb megvilágositását adják a 
történő eseményeknek. A nyugati harcz-
tér érdekességeit is több kép mutatja be. 
Szépirodalmi o lvasmányok: Szemere 
György regénye, Binder Kriegelstein 
elbeszélése, Szöllősi Zsigmond tárczája. 
czikk a Nemzeti Színház megnyitásáról, 
Egyébb köz lemények: Madarász József 
és Szebeny Antal arczképe, a háború 
napjai s a rendes heti rovatok: 
Irodalom^ és művészet, Sakkjáték, 
Halálozás stb. A „Vasárnapi Újság,, 
előfizetési ára negyedévre öt korona, a 
„Világ-króniká f f-val együtt hat korona. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" ¡ki-
adó hivavatalaban (Budapest, IV., Egye-
tem útca 4.) Ugyanitt megrendelhető a 
„Képes néplap,,, a legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre két korona 
04 fillér. 

— Nőiruiiaszabászafl tanfolyam. Koch I . az 
»Európa« cimü szabászat! rendszer fel-
találója rövidesen megnyitja nőíruha-
szabászeti tanfolyamát a Petőfi-Szálloda 
nsgytermében és az Ipartestület székhá-
zában. Tandíj 15 korona. Bárki rövid 
idő alatt elsajátíthatja a női ruha sza-
bászat minden ágát. Megbízottja már 
ide érkezett, aki a hölgyközönségget lá-
togatja beiratkozosás végett. Érdeklődik 
felvilágosítás végett jelentkezhetnek e 
végett jelentkezhetnek e lap kiadóhiva-
talánál. 

— Etiléi t gazdálkodó. Zilahy Kál-
mán rendőrfőkapitány ma 100 ko-
rona pénzbírságra és 8 napi el-
zárásra ítélte Félegyházi Török Gyu-
lát, mert 60 mázsa kukoricát a 
mazimális áron felül adott el. A 
büntetés intópeldául szolgálhat 
mindazoknak, akik a tisztességes 
mértékkel megszabott árakkal nin-
csenek megelégedve. Az elitéit az 
Ítélet enyhítése értelmében feleb-
bezett. 

— A bevonult népíólkelök segélyre 
jogosult családtagjai e hó 18 ától 
kezdve jelentkezhetnek összeírás 
végett a katoaügyvezelóségnél. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

házában levő katonáknak. 
(Folytatás) 

Dóci Lajosné (Kurcnpnrti utca- 5) 
3 I. szilvalekvár, 8 literes üveg szilva be-
főlt, 1 üveg barack lekvár, 1 üveg cse-
resznye lekvár, 0 pohártörlő, ö törül-
köző, 5 I. tej, Piii Ignác 0 drb. malac 
(paprikásnak) Mátéffy Kálmánné sült tész 
la, az összes katonáknak, Böszörményi 
János 100 kifli, '¿00 cigaretta, 5 1, tej, 
1 nagy kenyér, Négyesi Sándor 1 pár 
jópulyka, 6 gömölye túró, l drb, sza-
lonna, dr. Nag? Sándorné 1 kosár özv. 
Zsoldos Ferencné '¿0 K. 60 liter bor 50 
drb. kalács, 1 kosár alma, Baitha Sán-
dorné és Gulyás Pap Etelka (7 sz. szo-
ba) 25 drb, narancs, 150 drb. szalon cu-
korka, 2 kg. füge, 300 drb. cigaretta, 25 
drb. gyertya, 3 kg. gesztenye, l liter 
aszalt gyümölcs, 30 drb, csokoládé, 30 
drb. tea sütemény, 30 drb. alma, 1 ko-
sár alma, 1 kosár dió, özv Juhász Szva-
ton Józsefné 1 disz kosár különlegessé-
gekkel, Zsoldos Ferencné 20 K. 60 liter 
bor, 50 kalács, 1 kas alma, Szvaton Jó-
zsefné általküldött kosár kisorsolásából 
befolyt 1010 korona 10 fill. grf. Káro-
lyi Imréné 1 láda pozsonyi kifli, dr. Ci-
catricis Lajosné sütemény és dió. Reiz 
Soma 60 I. bor. özv Mojzsik Zoltánné 
60 I. bor, özv, Bánfalvi Lajosné az ösz-
szes katonáknak forraltbor és tészta. 
Kása Istvánné 9 kg. liszt, 2 kg szappan, 
2 üveg paradicsom, Barta Lajosné 1 ü. 
rózsa likőr, 20 drb. sütemény 20 drb. 
szivar, 1 benzines gyújtó, özv. Gulyás 
Lászlóné 20 katonának tea, 20 drb. sü-
temény, 2 pár fuszekli. ör.v. Ádám Szé-
kely Sándorné 5 1. bor, 100 drb. hölgy-
cigaretta, Mátéffy Kálmánné 5 1. tej, Bo-
lyó Kálmán közjegyző 50 üveg rizling. 
Gyarmati Juliska 200 cigaretta, Ibolya 
Károlyné 500 drb. cigaretta, N. N. fül' 
Kiss György szelevényi birtokos 5 ván-
kuf, 5 haj, 4 haskötő, 3 hósipka, 1 pár 
érmelegitő, 6 zsebkendő, 2 drb. szappan, 
Nagy Ferencné 8 I. te j, Mátéffy Pál né 5 
I. tej, Prunkl János szilveszter estélyén 
befolyt mozi jövedelem katonák élelme-
zésére 73 K. 76 fill. H. Nagy József felül 
fizetett 20 K. Prunkl Jánosné 2 K. Haron 
Józsefné 6 I. tej, Uaron Gyöngyike 100 
cigaretta, Brázai Kálmán 20 drb. sós-
borszesz, 48 drb. szappan, özr. Gulyás 
Lászlóné 1 pár fuszekli, Berényi Lászlóné 
4 I. tej, Berényi Zsuzsika 100 drb. ciga-
Hácz ügyvédné 140 sütemény 100 ciga-
retta Mátéffy Kálmánné összes katonák-
uak nakiszer kuglóf, 1 szer túrós lepény, 
5 I. tej, naponta friss meleg tészta, tej, 
bor, sib. Berényi Zsuzsika és Ferike 100 
cigaretta, és 4 I. tej, RácJ ügyvédné 150 
sütemény, 100 cigaretta, Gulyás Pap 
Etelka naponta egy katonánaa kávé, a 
többi katonák részére 4 üveg likőr, 3 I. 
szilvalekvár, 2 cs. tea, 1 kosár alma, 5 
dohoz cigaretta, Mátéffy Kálmánné 2 pár 
jószág, Gulyás Pap Lászlóné 100 drb. 
cigaretta, Bárányi László 4 kg. szalonna 
5 üveg paradicsom, Podhradszki Kál-
mánné, 300 cigaretta, Vecseri Sándor, 
200 cigaretta,Krausz Pálné 2 nagytálca, 
sütemény. Barttu Sándorné 100 cigaretta 
Nagy Mihályné 190 drb. süft tészta, br 
Tomasicsné 3-azor 250-250 drb. cigaretta 
Haron Györgyike 1 doboz cigaretta, Baj-
kai Klarika 4 drb. zsebkendő, 6 üveg 
befőt 64 drb. lekváros kifli, 26 cigaretta, 
1 i drb. narancs, Zámpori Margitka 150 
cigaretta, Murvai Gábor katonák élelme-
zésére 20 K. Gulyás Pap Lászlóné 6 ü. 
befőtt, Fekete Mártonné 2 hósapka, 2 pár 
térdmelegitő, Szalai Istvánné 1 liter ba-
rack lekvár, Lőwy Etelka 2 és fél kg. 
szalonna. Balogh Józsefné 100 cigaretta, 
Szíjártó Szabó Sándorné 10 kg. kenyér, 
l drb. szalonna, Khón Adolfné 1 hósapka. 

Csongrádvármegye, Szeged sz. kir. és 
Hódmezővásárhely thjf. városok 

F ő i s p á n j á t ó l . 
190—fŐisp. 1915. száoi. 

hirdetmény. 
Ezennel közhirré teszem, hogy a 

keresk. miniszter ur 2644—1915. sz. a. 
kiadott hirdetménye szerint a vármegye 
területén az árpa legmagasabb óra m é -
termázsánként az eddigi 26 kor. 50 fill. 
ár helyett 27 korona 50 fillérben álla-
píttatott meg. 

E változtatáshoz képest az árpa-
liszt és az annak vegyítésével készített 
keverék-lisztek legmagasabb árai méter-
mázsánkint a következők : 

1. Árpaliszt ára 43 K 40 f. 
2. A 70 százalék buzafőző 

liszt és 30 százalék ár-
palisztből készült keve-
rékliszt ára 56 K 58 f. 

3. A 67 százalék buza ke-
nyérlisztből és 33 szá-
zálék árpalisztből ké -
szült keverékliszt ára 45 K 38 f. 

4. A 07 százalék egymi-
nőségű (simaőrlésű) bú-
zalisztből és 33 száza-
lék árpalisztből készült 
keverék-liszt ára 46 K 60 f. 

5. A 67 százalék rozsliszt-
ből és 33 százalék ár-
palisztből készült keve-
réK-liszt ára 43 K 32 f. 

Ezekhez képest a 40—1015. főiip. 
sz. a. kibocsájtott hirdetményem 10, 12, 
13, 14 és 17 pontjai alatt kitüntetett árak 
a fentiek szerint változnak, egyebekben 
a hivatkozott számú hirdetmény egyéb 
megállapításai és intézkedései továbbra 
is változatlanul hatálóban maradnak. 

A fenti változott árak azonnal ha-
tályba lépnek. 

Szentes, 1915. évi február hó 9 -én 

Dr. Cicatricis Lajos 
főispán. 

Szentes város katonaügyosztályától 
67 kü. 1915. szám. 

Hirdetmény. 
A ni. kir. honvédelmi miniszter úr 

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

1883, 1884, 1885 és 1886 
évben születtek 

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

1815 évi február hó 15-én, 
azok a népfelkelőkötelesek pedig akik az 
1878, 1879, 1880, 1881 és 1882 

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

1915 évi mároius hó 1-én 
amennyiben névszerint felmentve nin-
csenek, a népfelkelési igazolványi lapon 
feltűntetett m. kir. honvéd kiegészitö, 
illetőleg cs. és kir. hadkiegészítő parancs-
nokság székhelyére bevonulni tartoznak. 

Szentesi illetőségű népfelkelésre 
kötelezetlek bonvédkiegészitő parancs-
noksága : G y u l a , hadkiegészítő pa-
rancsnoksága • B é k é s c s a b a . 

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

A bevonulók meleg takaróval, meleg 
alsó és felső ruhával, meleg harisnyával, 



13 szám 

hósapkával, meleg kesztyűvel, kötött uj-
jas mellénnyel, téli kabáttal, erős ab-
belivel, evőeszközzel, evőckészéve 1 háti-
zsákkal és 2 napi é le lemmel kötelesek 
bevonulni. . . . . , x ^ i 

A bevonulás alkalmával a népfel-
kelők a vasutakon 111-ad osztályon íga-
zolványí lapjuk ellenében ingyen utaz-
nak Az igazolványi lap a vasútállomás-
nál j^val a vonat indulása előtt a jegy-
pénztárnál le bélyegezendő. . 

Indulás Szentesről ugy Gyulára mm 
Békéscsabára a bevonulási napokon reggel 
fél 9 órakor. 

Azon behivott néptelkelésre kötele-
zett aki a kitűzött határidőben be nem 
vonul, karhatalommal vezettetik elo s a 
katonai behivás iránt tanusitott engedet-
lenség megbüntetéséről szóló 1890, \ \ l 
t. c. 4 S-a értelmében két évig terjedhető 
börtönnel büníelletik. . 

Kelt Szentesen, 1915 évi januar hó 
í \ napján. 

Bugyi Antal 
főjegyző, polgármesterhelyettes. 

2 6 7 - 1 9 1 6 szám. 

Hirdetmény. 
A bökényi csárda és 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-
hatok. 

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

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

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

Hirdetmény. 
Értesitem Szentes város lótenyésztő 

közönségét, hogy a szentesi fedeztetési 
állomásra f. évre 15 mén engedélyezte-
tett, melyek január hó íiO-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 lóál lomány 
szaporítását mozdítsák elő. A lóállomány 
szaporítása mellett saját anyagi javukat 
is natliatósan 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 21. 

Dr. Mátéffy herenc 
polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
154— k. fi. 1915. szám. 

Hirdetmény. 

március hó 22-én, a z a z hét főn 
megvizsgáltatnak az 1890. évben szüle-
tett szentesi illetőségűek; 
mároius hó 23-án, a z a z k e d d e n 
az 1895. évben született szentesi illető-
ségűek ; 
márrius hó 24-én, a z a z s z e r d á n 
az 1891. évben született szentesi i l lető-
ségűek és az 1896., 1895. és 1891. évben 
született más községbeli illetőségűek, va-
lamint azok a népfelkelésre kötelezeitek, 
akik a korábban megtartott népfelkelői 
bemutató szemléről elmaradtak. 

A népfelkelők a bemutató szemlére 
az egyes évfolyamokon belül A. B. C. 
sorrendben vezettetnek elő. 

A népfelkelői bemutatói szemlére 
minden összeirt népfelkelőköteles pon-
tosan megjelenni tartozik, kivévén azokat, 
akik a megjelenés kötelezettsége alóli 
telmentésükről jelentkezésük alkalmaval 
a katonaügyvezető által értesíttettek. 

A szemlén minden népfelkelőko-
teles tisztán, rendes öltözetben tartozik 
megjelenni . Aki a szemlén nem jelenik 
meg, a legszigorúbban büntettetik. 

Szentes, 19:5. évi február hó 12. n. 
Bugyi Antal, 

főjegyző, polgármesterhelyetles. 

Szentes város polgármesterétől. 

1254-1935 . sz. 

Hirdetmény. 
A temesvári cs. és kir. katonai pa-

rancsnokság 2344. sz. átirata alapján 
közhirré teszem, hogy a benzinnek, olaj-
nak a finomítók, vagy gyárakból való 
kiadása iránti kérvények közvetlenül a 
hadügyminisztériumhoz (Wienbe) inté-
zendők annyival is inkább, mert a ka-
tonai parancsnoksághoz intézett ily-
nemű kérvények, melyekben a döntés 
egyedül a hadügyminisztériumot illeti 
meg, a szolgálali uton való továbbítás-
ban késedelmet szenvednek. 

Szentes, 1915. február hó 9. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgái mester. 

Az 1896., 1895. és 1891. évben szü-
letett és Szentesen a folyó évi január 
hó 28. napjától kezdődőleg összeírt nép-
felkelőkötelesek bemutató szemléje a 
folyó évi március hó 22., 23. 'és 24. nap-
jain fog megtartatni Szentesen a város-
háza központi irodahelyiségében (emelet 
65, ajtószám) naponként reggel Jel 8 óra-
kor kezdődőleg, a következő sorrendben : 

Szentes város polgármesterétől 
1182-1915 . szám. 

H i r d e t m é n y * 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

19720 — 1914. sz. rendeletével a Szentes 
város területén lévő lovak újbóli osztá-
lyozását rendelte el. tízen rendelet alap-
ján a lovak 1914. évi december hó 25 
napjától december hó 31 napjáig ko-
rábban kibocsátott hirdetményem alapján 
ösazeirattak 

Fenti határidőben összeirt, valamint 
a később bejelentett lovak osztályozása 
i tolyé évi Március hé 30 niplátél április hé 6 nipjáii 
terjedő időben foganatosittatik, és pedig 
Riportéit re f ie l 7 ér i től kezdődőleg. 
Az isztályozás helye: i külső vásártéréi lévő cédulihéz, 

A fentjelzett helyen és időben az 
osztályozás a következő sorrendben fog 
megtörténni: 

19 5. évi március hó 30 napján a 
Város 1. és 11. kerülete, 

1915. évi március hó 31 napján a 
III. és IV. kerülete, 

1915. évi április hó 1 napján Alsó-
rét, Alsóréti újtelep, Belsőecser, Belső 
tehenes Kerek, Berekhat, Bereklapos, 

1915, évi április hó 2 napján Bökény, 
Derekegyházoldal, Kaján, 

1915. évi április hó 3 napján Donát, 
Eperjes, Felsőrét, Fertő, Hékéd, Jaksor, 
Külső ártér, Külső Ecser. 

1915. évi április hó 5. napján La-
pistó, Mucsihát, Nagv hegy, Nagy királyság. 

1915. évi április hó 6. napján Nagy-
nyomás, Nagytőke, Pankota, Szentlászló, 

Vekerhát. Vekerzug, Veresegyháza, Za-
lotai tulajdonosok lovai áll itandók, il-
letve vezetendők elő osztályozás céljából. 

A lovakat kézen és egyenként kell 
elővezetni. 

Nyilvántartó lappal ellátott lovak-
kal a nyilvántartó lapot is el kell hozni. 

A lóbehivás esetére a m. kir. hon-
védelmi miniszter ur 1304—eln. 1915. 
számú rendelete alapján szabványosnak 
megállapított árak a következők : 

hátas lovakért 825 kor. 
könnyű hámos lov, 850 kor. 
nehéz háfnos lovakértlOOO kor. 
málhás állatokért 400 kor, 
Aki a lovak osztályozásához való 

elővezetés tekintetébnn fenálló törvényes 
rendelkezéseknek nem tesz eleget, ki-
hágást követ el és 200 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel büntettetik. F igye lmez-
tetem tehát a közönséget , hogy lovaikat 
a kitűzött időre pontosan vezessék elő, 
mert az ezt elmulasztók szigorúan fog-
nak büntettetni. 

Kelt Szentesen, 1915. február 4-én . 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Szentes város polgármesterétől Hirdetmény. 
A királysági, eperjesi és mucsiháti 

gazdaközönség lótenyésztésének e m e l é -
sére a külterületen, a korogycsárda s z o m -
szédságában, Mátéffy László fábiánse-
bestyéni tanyáján két ménne l külterü-
leti fedeztetési á l lomás létesíttetett. 

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

E külterületi á l lomásra folyó évi 
február 1-én k imentek a mének. 

Szenles , 1915. évi február hó 1. 

Dr. Mátéffy Fenenc 
polgármester . 

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 elfoglalható, az udvarban ártézi 
kút is van. 

Értekezni lehet Kotmann Antal 
. kárpitos úrral, vagy Széchenyi 

utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP* 
kiadóhivatalában. 

Lakás és bolt kiadd. 
1. ker. Farkas Mihály-utca 2. sz alatt 
egy sarok bolthelyiség, mely borbély 
műhely volt., Tóth József-utca 5'*. sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel -
lékhelyiségekkel, villany és vizveaelékkel 
azonnal kiadók, esetleg kerttel is. Ér-
tekezhetni I. ker. Farkas Mihály-utca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szen les 




