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A szerkesztésért 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 intézendők a lapot érdeklő mindenfélt 

küldemények hirdetési é s előfizetési dijak. 

5 0 . 0 0 0 orosz hadifogoly. 
A kilenc napos csata. 

Nagy német győzelem. 
Az oroszok legnagyobb újságja 

a Novoje Vremja a hadi helyzetről 
elmélkedő cikkében a következőket 
irja : „Az ellenség rettenetes orkán-
szerű támadása megkezdődött, való-
színé az utolsó ebben a háborúban 
Ilyen hatalmas erőkifejtés mellett 
lehetséges, hogy az orosz seregek 
nem lesznek képesek megállani, 
hanem magával ragadja őket az 
á r a d a t . . . Isten kegyelmezzen a mi 
csapatainknak". 

Ennek a hónapnak a végén 
lesz hét hónapja annak, hogy az 
egész orosz hadsereg, mint egy 
óriási lavina rázudult a galiciai ha-
tárra azzal a nyíltan kijelentett 
szándékkal, hogy a magyar-osztrák 
monarkia hadseregét egy hónau 
alatt megsemmisíti Kevéssel utóbb 
keleti Poroszországnak is neki zu-
dult egy óriási orosz hadsereg an-
nak a célja pedig nem kisebb do-
log volt, mint Berlin elfoglalása. 
Nem szükséges nagyon sokat el-
mélkedni róla, tudjuk mi lett az 
orosz mindent elsöpörni szándékozó 
támadásból. Rövidesen, és egysze-
rűen kimondva: semmi. Épen semmi. 

Akkor nagy hangon hirdették 
az orosz lapok a nagy diadalokat, 
amelyeket állítólag mi felettönk 
írat tak. Jött a kárpátokon való 
első átlépése, majd ennek véres 
meghiúsulása után a mi ujabb dia-
dalmas offenzivánk. A muszka óriás 
ekkor utolsó tartalékjait is a harc-
térre vetette s a szövetséges né-
met és magyar-osztrák hadak egy 
egy gyönyörű sakhuzással meghiú-
sították az oroszok ama haditervét 
hogy a friss muszka csapatok be 
vonásával előállott uj helyzet ka-
tasztrófába vigye csapatainkat. Ez 
még november elején volt. Azóta 
alig tudunk valamit orosz offen-
zíváról. Véresen összeomlott kísér-
letek azok egytól-egyig Es most 
elértünk addig, hogy az orosz U-
pok az úristen irgalmáért sóhaj 
toznak,mert nem mernek bizni többi 
csapataikban. 

Mi nem vagyunk annyira elbi-
zakodottak. mint amennyire kétség-
beesettek az oroszok. Mi nem beszé-
lünk arról, hogy a most megindult 
offenzivánk egyszerre véget fog 
vetni a háborúnak. De a harctéri 
helyzetet tekintve nyugodt bizalom-
mal tekintünk hős csapataink felé 
és bizalmunkat a harctéri esemé-
nyek jogossá is teszik. Az óriási 
fronton keleti Poroszország hatá-
raitól Bukovináig mindenütt a szö-
vetséges fegyverek elejét ós érvé-
nyesülését látjuk. Keleti Poroszor-
szág ismét tisztának nevezhető, 
Magyarország határain belül talán 
a duklai szoros közvetlen közelében 
lehetnek még némely muszka csa-
patok, Bukovinában pedig rohamo-
san halad előre offenzivánk és ta-
lán egy két napon belül ennek a 
sokat szenvedett osztrák tartomány-

nak fővárosa Csernovitz is felsza-
badul, így lesz az Erdély ellen meg-
kisérlett orosz offenzíva eredménye 
az, hogy mi általában előre halad-
hatunk és az orosz seregek kény-
telenek az egész vonalon megkez-
deni a visszavonulást. 

Nem mi mond juk : az orosz 
lapok írják, hogy megállapíthatat-
lan csapataink előretörése. Elsöpri 
az útban álló orosz erőket. Hisz-
szük, hogy a gyenge lelkűek is kez-
denek végre teljesen föleszmélni a 
ők is nyugodt bizalommal várják 
immár a végkifejlődést, a mi nem 
késhet sokáig. Nagy és nehéz har-
cok vannak ugyan még hátra, de 
túlestünk a nagyján, a veszedelme-
sén. Jogos immár teljes mértékben 
az az álláspont, hogy ha eddig nem 
birt velünk a muszka, most már 
mienk lesz a végső győzelem. 

50.000 fogoly a Mazuri-tavafcnál. 
Cenzúrázott táviratban jelentik Budapestről: Berlin.Főhadiszállásról 

jelentik: Mazuri-tavaknál kilenc napos osatában határon tul oro-
szokat visszavetettük és megvertük. Ötvenezernél több foglyot, 
negyvennél több ágyút, hatvan gépfegyvert, megszámlálhatatlan 
hadiszert zsákmányoltunk. Császár jelen volt a döntő küzdelem-
nél. (Magyar Távirati iroda.) 

Német I 

Berlin, február 16. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszintéren általunk St. Eloinál elfoglalt angol lövészárkok 

ellen intézett ellenséges támadásokat visszavertük. Ezenkívül nincs kü-
lönösebb jelenteni való. 

Keleti hadszíntér: Üldözési harcok keletporoszországi határ mentén 
és határon tul továbbra is igen kedvező lefolyásúak. Lengyelországnak 
a Visztulától északra eső részében rövid harcok után elfoglaltuk Baelsk 
és Plock helyégeket. Mintegy 1000 hadifogoly jutott kezünkre. Lengyel-
országnak Visztulától délre eső részében nevezetes dolog nem történt. 

Külföldi sajtó legkal«ndosabb híreszteléseket közli arról, hogy a né-
motek Bolimowtól keletre vívott harcok alatt mérhetetlen veszteségeket 
szenvedtek volna. Megállapításunk, hogy a németek veszteségei e táma-
dásoknál elért sikerekhez képest csekélyek voltak. 
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Vezérkarunk Jelentése. 
helyzet Hivatalos jelentés. Főhadiszállás jelenti : 

Orosz-Lengyelországban és Nyugat Galíciában az altalanos 
nem változott, csak tüzérségi harcok voltak. 

A kárpáti arcvonalon hevesen harcolnak. Az oroszoknak a szövet-
ségesek állásai ellen intézett több nappali és éjjeli támadásat az ellen-
ségnek nagy veszteségeket okozva, visszavertük és 400 oroszt elfogtunk. 

Bukovinában a hadműveletek kedvezően alakulnak. A Szereth-vo-
nalat átléptük, az oroszokat folytonos ütközetek kőzött a Pru th felé 
visszaszorítottuk. . . „ AjL,, . . 

Kolomeától délre nagyobb harcok fejlődtek. Itt tegnap tóbb mint 
500 oroszt foglyul ejtettünk. 

* J J HőFEB altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

HonvédszaKaszvezető és 
orosz tábornok, párbaj^. 

Igen érdekes és az epizódszerű 
háborús történetek kereteit jóval 
meghaladó esetet beszélt el egy 
itthon tartózkodó honvédkadét. 

Mint szakaszvezető, parancs-
noka volt egy néhány katonából 
álló őrjáratnak. Egy galíciai erdőn 
vitt keresztül az utjuk. Óvatosan 
bujkáltak a sürü rengetegben, ami-
kor a távolban több altiszt és köz-
legény kíséretében öt orosz tisztet 
láttak, amint nagy térképekből ta-
nakodtak. Valószínű, hogy a terepet 
tanulmányozták. 

A derék honvédek teljesen az 
oroszok közelébe férkőztek. Egy- | 
szerre, amikor a vitába elmerült 
orosz tisztek nem is sejtették, elő-
ugrottak a bokrokból. 

Csak ekkor látták nieg, hogy 
az orosz tisztek közül kettő vezér-
kari tiszt, az egyik pedig tábornok. 

A szakaszvezető, aki jónevű 
szobrászművész és mint növendék 
három évig tartózkodott Moszkvá-
ban, tehát teljes birtokában volt az 
orosz nyelvnek, rákiált az orosz 
tábornokra: 

— Generális ur, felszólítom, 
hogy adja meg magát! Minden el- j 
lenállása teljesen céltalan, mert 
mögöttünk nagyobb fegyveres erő 
áll és netaláni ellenkezése esetén 
életét és testi épségét veszélybe 
dönti! 

Az orosz tábornokot ezekre az 
erélyes szavakra elöntötte a méreg 
Dult fult nagy dühében és magából 
kikelve rikácsolta: 

— Menjetek, gyalázatos sváb 
kutyák vissza, mert felaprítalak 
benneteket. 

Még ki sem mondotta ezeket 
a szavakat, kirántotta a kardját és 
neki ront a derék magyar honvéd-
szakaszvezetőnek. Amig a magyar 
katonák és oroszok között irtóza-
tos tusa fejlődött ki, mert ember-
ember ellen küzdött , addig az orosz 
tábornok és a magyar honvéd kö-
zött a szó szoros értelmében heves 
párbaj folyt le, amely csak annyi-
ban különbözött a rendes duellu 
moktól, hogy stgédek nem voltak 
jelen, továbbá az orosz tábornok 
karddal, a honvédszakaszvezető pe-
dig a männlicheren Töltüzött szu 
ronnyal harcolt. 

A szakaszvezető egyetlen moz-
dulattal kivédte az orosz tábornok 
vágását. A négy-öt percig tar tó baj-
vivásnak az lett a vége, hogy a ma-
gyar kiképzés és temperamentum 
győzött. A szurony az orosz tábor-
nok mellébe hatolt, amire az ösz-
szeesett. 

Amikor a két vezérkari tiszt 
ezt látta, megadták magukat a ka-
tonáinknak. A kicsi, de heves üt-
közet derék honvédeink győzelmé-
vel ért veget. A szakaszvezetóból 
egyszerre kadét lett és megkapta 
az első osztályú vitézségi ezüst ér-
met és t rofeum gyanánt hadveze-
tőségünk engedelmével megtar that ta 
az orosz tábornok kardját . 

A magyargyalázó muszkagene-
rális az eset után három hétre meg-
halt az egyik felsőmagyarországi 
városban levő csapatkórházunkban, 
ahol gondosan ápolták. 

Igy bűnhődött meg a militáris 
erkölcsöt és a honvédeket gyalázó 
muszkagenerális. 

fiz elesetteK 
családjainak, illetmény^. 

Az osztrák-magyar monarchia 
hadseregének, haditengerészetének, 
mindkét honvédségének és a nép-
fölkelésnek a háborúban elesett 
ÜMtjei é& legénysége hát ramaradot t 
családtagjainak nyugellátásáról az 
1887. törvénycikk rendelkezik. E 
tőr vény az 1891., 1896. és 1907. 
években további kiegészítést is 
nyert. A tényleges, tar talékos és 
népfölkelő tisztek és rangosztályba 
nem sorolt katonai személyek csa-
ládja, az elhalt vagy elesett rend-
fokozatának megfelelően, a kővet-
kező nyugdíjban részesül: 

I. és II. rangosztály 5400 K 
Táborszernagy 5000 K 
Altábornagy 3500 K 
Vezérőrnagy 2500 K 
Ezredes 2000 K 
Őrnagy 1200 K 
Százados 1000 K 
Főhadnagy 900 K 
Hadnagy 750 K 
XII. r¿ingosztály 700 K 
Ha a férj a csatatéren esett el, 

ugy ez az illetmény még ötven 
százalékkal emelkedik. 

Rangosztályba nem sorol t ha-
vidijasok özvegyeinek nyugdiját *k~ 
ként állapítják meg. hogy az elhelt 
fér j i l letményeinek egyharmadát 
kapja az özvegy nyugel lá tmányuj , 
az azonban évi 400 koronával ke-
vesebb nem lehet. 

Kiskorú gyermekek után azok 
14 éves korának betöltéséig az öz-
vegy nevelési já rulékot kap és pedig 
minden gyermek után az özvegyi 
nyugdíj egyötöd részét, ez azeahan 
egy-egy gyermek után 500 koroná 
nál nem lehet több. Ha ez O z n j y -
nek több mint öt g y e m é b e vae, 
ugy ez összes gyermekek &*Y©I4SÍ 
járuléka nem lehet niagaitbb, mist 
az özvegy teljes nyugdija. Az öz-
vegynek kötelessége — addig, amig 
a neveltetési já ru lékot húzza — a 
gyermekek ellátásáról gondoskodni 

Oly árváknál, akiknek édes-
anyjuk is elhal, a nevelési járulék 
árvajárulékká emeltetik iöl, ugy 
hogy egy gyermeket a fél özvegyi 
nyugdíj illeti meg. 

Legénységi á l lományú egyének 
özvegyei, ha a fér jük a harctéren 
elesett, vagy a háború fáradalmai 
következtében e lha l t a következő 
ellátást kap ják : 

Gyalogos özvegye kap évente 
96 K., őrvezető özvegye kap évente 
144 K, tizedes özvegye kap évente 
160 k., szakaszvezető özvegye kap 
évente 192 K., ő rmes te r özvegye 
kap évente 240 K. 

Legénységi á l lományúak árvái 
(fiuknál a betöl töt t 16, lányoknál a 
betöl töt t 14 éves életkorukig; évi 
48 korona nevelési j á ru lékot kap-
nak. Az özvegyi nyugdíj és az ár-
vák neveltetési járuléka összesen 
540 koronánál több nem lehet. 

Szülök nélküli teljes árvák évi 
72 korona árvasági já ru lékot kap-
nak, több árvánál azonban ez *Z 
összeg a 360 koronát meg nem ha-
ladhatja. 

Legénységi egyének árvái, ha 
honi iskolákban tanulnak ós meg-
felelő előmenetelt tanúsítanak, ugy 
részükre havonta kdiön ki járó 4, 
5 esetleg 6 korona pótlék igényel* 
hető. Ezeket a havi pót lékokat 24 
éves életkorukig élvezhetik. 

Az ellátási i l letmények végle-
ges megállapítását a honvédelmi 
minisztérium végzi, a kérvények te-
hát vagy közvetlenül oda, vagy, 
ami még célszerűbb: az elesett vagy 
elhunyt illetékes pótzászlóalj pa-
rancsnokságának gazdasági hivatala 
utján nyúj tandók be. Minden köz-
igazgatási hatóság (község, e löl járó-
ság is) köteles ily kérelmeket ille-
tékes helyre leendő továbbítás vé-
gett átvenni, vagy Í rás tuda t lanok 
ebbeli kérelmét jegyzőkönyvbe véve, 
díjtalanul fölterjeszteni. A kérvé-
nyek bélyegmentesek. 

Adakozzunk a szentesi 

Vörös Kereszt Egyletnek. 
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TILOS 
a háborúról beszélni. 

A bukaresti lapok élénken fog-
lalkoznak a legutóbbi bukovinai 
essraéoyekkel, de különösen szea-
vadélyssea kommentálják Bobrinski 
gróf Legutóbbi nyelvrendeletét Bob-
riii«ki gráf január 20-án érkezett 
Csernpvltzba S Ott maradt csütör-
tökig. A birodalmi kormányzósági 
palotában lakott »meglátogatta at 
érseki rasidenciát és a kórhátakat, 
megszemlélte behatóan a várost, 
BiBfly — amint mondotta — meg-
lepően |<J benyomást gyakorolt ra. 
Rákövetkező uap. bogy Bobrinski 
elhagyta a várost, megjelent orosz 
nyelven egy ttkáz, amely a kdret-
kezőket rendelte el: 

I. Bukovina számára az egye-
ddb bivaUU)« nyelv a mai naptól 
kezdve az orosz; mindenféle bead-
ványt s írásbeli utasítást csak orosz 
qyelven lehet adni. 

% A mai naptól kezdve Buko-
vinában csak olyan újságok enge-
délyezhetők, amelyek orosz nyel-
ven jelennek meg. 

3. Az összes fenálló politikai 
egyesületeket a mai nappal felosz-
latom. 

4 Tilos kávéházakban, vagy 
más nyilvános helyeken politizálni, 
különösen tilos azonban a háború* 
ról beszélni. Aki ez ellen a rende-
let -ellen vét, haditörvényszék elé 
állíttatik. 

Ez a rendelet Bukovina román 
latasságának körében nagy elkese-
redést ¿eltett, amely az ottani la-
pokban élénk kifejezésre jut. Na-
gyon jellemző azonban a román 
sajtő állásfoglalása is ezzel az ukáz-
zal szemben. Mint ismeretes, eddig 
az OPQSZ hatóságok a megszállott 
vidéken a román nyelvet, mint or-
szágnyefvet ismerték e f s a hiva-
talokba» használatát magtngadték. 
Az oroszok eistf bukovinai invá* 
ziájánait idején es* ki fejeteken ki-
i r t o m é * s tényleg GsernovH© pol-
gárt»«tarei a román ós árosa nyel-
vet hezitálták hivatalos írásaikban. 

WMtm Bobrinski gróf ufaés* 
« t a, rendeWet fetíoryptj* s » é g 
a Fcmániai román ujaágek beho-
tatai** »' megtitlfa, a rendfelkezésr a 
bukovinai románság kőrébaa »leg-
nagyobb izgalmat keltette, annál is 
intwfr, mert az ukáz praktikus ki-
vitetéhez azonnal hozzá is láttak. 
A bwiUrestt és i a s sv i román új-
ságolt behozatalát már két nappal 
a rendelet kiadása után megaka-
dályozták s olyan emberek, akiket 
román újságok becsempészésén ér-
tek, nemcsak drákói büntetést kap 
tak, de még kegyetlenkedtek is ve-
lak. Egvet néldául, akit Btmlujeni-
nél elfogtak, a kozákok halálra 
korbácsolták. 

Ezek az esetek természetesen 
kinos hatást gyakaroltak » buka-
resti saj tóra. Az összós lapok, élü-
kön a russzotil Adeverui-lal ezek 
kel az esetekkel foglalkoznak s 

Bobrinski gróf rendelete feletti elé-
gedetlenségünknek adnak kifejezést. 

— Oroszországtól — ezt irják 
— a bukovinai románoknak az 
osztrák járom alóli felszabadítását 
vártuk, ezzel szemben azt látjuk 
hoíy Oroszország első „knlturmun-
kájV Bukovinában a román nyelv 
teljes kiirtása a nyilvános életből. 
Elveszik a bukovinai románoktól 
annak letóségét, hogy anyanyelvű-
ket ápolják és fejlesszék s félő, 
hogy e módszer folytatásával nem-
sokára az iskolákban is az orosz 
nyelv fog a román felett lenni. A 
román nyelv e szerint Bobrinski 
ttélete szerint az tfítirutén nyelv 
kategóriájában tartozik, amelyeket 
— mint ismeretes — Oroszország 
nem ismer el nyelvnek. 

A csernovitzi orosz kormányzó 
Ewreimov mellett „egyelőre" egy 
román k^i tány van mint tolmács, 
hogy az átmeneti időben, addig mig 
Bukovina teljesen orosz lesz, köz-
vetítő szerepet játszón az orosz ha-
tóság és a román lakosság között. 
Az Adeverul ebben a szóban, hogy 
„egyelőre" a román nyelv nagy ve-
saófyét látja. 

Gazdák figyelmébe! 
BU6re«K§fi 

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

é» 
ÁRPADARA 
a egjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
I z k t e . 

NÁZI KENYÉR 
kilönő minőségű 
LISZTEK 
finom tejes és vajasjfthér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

ZsúrsÜtcményeK, uzsonna-
KaJ*«s, mafyavtfeiutos, 
szombati-Kalács, Köményes 
apró rozsvcKni, felvidéki 
rozsKtnytr stb. n^gtcKrint 
hetö és Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ő Ü Z L E T É B C N . 

ELSÓ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TARS. 

HÍREK 
S z ö g e d uj polgármestere . 

Mint lapzártakor értesülünk, 
Szeged város polgármesterévé szó-
többséggel dr. Somogyi Sylveszter 
eddigi főkapitány választatott meg. 

- A rokka*Hk sigétfizés«. T í ta a István 
gróf mlnisslerelnök a főispánhoz inté-
jeti körrendeletben elrendeli * hadsereg 
kötelékéből megrokkantán« elbocsátott 
katonák segélyezésének folytatását. Meg-

engedhetetlennek mondja, hogy átok, 
akik a haza védelmében váltak nyomo-
rékká, családostul Ínségbe d ö n t o f t e á t t . 

Apadjon el, mint a hold! 
Meg-megremeg Duklk völgyé, 
Hajladozik örök zöldjé; 
Bujdosó $zél sir, kesereg: 
Hazánk földjén kőz ik seregi 
l o v a nyoma 
ttönyharmatos, 
Szűzi von ös v ényt tapos: 
Merre tér, 
Hov4 ér: 
Vértől piroslik az éri 
U d r é z ö n , 
VérózÖn, 
Tegyest foly a hegyközön. 

Dukla körül inog a k o g f : 
Honvéd sereg rohamra aaeajr 
Kosák borda ssalad vadai, 
Piros vére a bóra hal l . 
Repíti bár 
Lova lába: 

Idftsé had a nyomába t 
Ezer ut, 
Merre fut: 
Mindenütt kardélre jut: 
Zug a tölgy, 
Reng a völgy, 
Vérét issza a göröngy t 

Dttkla fölött vihar vágtat, 
Tépi, rázza a nagy fákat; 
Felragadje, kitördeli, 
A futókat űzi, veri. 
Székely-magyar 
Ne sajnáljad: 
ahol éred: üssed, váoiad! 
Neki hát, 
Rajta hát, 
Kaszabold az angyalát 1 
S? rabold. 
Darabold, 
Apadjon el, mint a hold. 

BATMOftY 0 * 8 0 * . 

— A patika éra. A belügymiaiszter ac 
érvényben tévő gyágy szerárszabályt a 
közegészségügyi tanács javaslata alapján 
függelékkel egészítette ki. Abbéi indult 
ki a rendelet, hogy egyes gyógyszerek 
árai ingadozásnak vannak alávetve é s a 
mostam rendkívüli viszonyok közölt a 
beszerzési ár nagymértékbenemelkoriaü 
Elrendeli tehát a miniszter, hogy a k M a 
felsorolt gyógyazerek, kötsaerok és edét 
nyek áfáit február 15-161 keadve az ef 
árszabály szerint számítsák. Az igy meg-
állapított árak ideigleneseknek tekiten-
tetiíkr*. Ar ut á w a & á l * megváltoztatja 

l ^ . . . «« I . r»,/ fc .1« 2« 2 _ egyesv rtfcepnnníTax m m 19. 

— t|jf TanfikfMnifi iiaiypt ivn. a s e a -
icfcav té szárdról jelentik: Az: 

ősbetdbíróságé két napi tárgyalás ~ után 
saenaácfér Ítéletet hozott Szeip Grjnéa 
pokot volt birtt és tofcwrékpétoatttti igám 
getósági tag bűnügyében, aki azaat tsM 
vádolva, hogy feleségét megölt», szétda-
rabolta és aaután a kályhába«* eléget««. 
A bizonyítási eljárás után az eeftQdtek 
halált okozott súlyos testi sérté* bűn-
tettében mondották ki bűnösnek Szeipot 
és ennek alapján a bíróság* a vádlottat 
egy évi és hat havi börtönre ítélte. Az 
Ítéletet a vádlott megfelebbezte. 

— Hindenburg tábornok sintffniaptt Mozi* é r -
dekes és meglepd hírt olvasunk az »Őrök-
imádás« cimű folyó irat nrosf megj^ltmt 
februári füzetében. Hindenburg tábomotp, 
ez a vasember, ki világra szóló' dlkdi^-
Iával már eddig is halhatatlan nevet ví-
vott ki magának — a világháború törté-
netében — mindentnrpos átdbzó. Oda-
hat», Berlinben a Szent Lajos templomi-
ban járul naponkint feleségével ecy(M 
ec umsztnlához, a táborban pedig állan-
dóan mellette áll egy kalti. tábori lelké«*, 
aki miséje közben neki á* oltárianmt«* 
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»éget nyújtja. Ez a rövid hir bizonyára 
jóleső őrömmel tölti el mindazok lel-
két akik a mély vallásosságot és az ur 
félelmét eddi« is az ember legértékesebb 
tulajdonságának s a történelem példá-
ira hivatkozva az igazi n a p s á g elenged-
hetetlen kellékének tartották s a kik a 
mostani világfelfordutástól a vallási élet 
megujjulását várják 

— A pét i rvár l Javasasszonyok A pétervári 
főkapitány rendeletet adott ki, melyben 
szigorúan megtiltja a jósasszonyok és 
kuruzslónők működését. Az utóbbi idő-
ben ugyanis katonacsaládok nagyon 
gyakran keresték fel ezeket a jövendő-
mondó asszonyokat A Novoje Vremja 
szerint több ezer jósnő dolgozik az 
orosz fővárosban. Akik a rendeletet meg-
szegik, azokat azonnal kiutasítják Pé-
etrvárról. 

— Elmaradt a választói lrásvizsfá|a. A vá-
lasztójogról szóló 1913 évi XIV törvény 
cikk 49 és 51 szakaszának végrehajtá-
sára vonatkozó kormány rendelet az irás 
vizsgák idejét 1915-től'kezdve február 
hónapra tűzte ki, A vallás- . s közokta-
tásügyi miniszter most rendeletet kül-
dött a törvényhatóságoknak. Utalva arra 
hogy az 1913 év XIV törvénycikk 16í 
szakasza értelmében a most első ízben 
készülő uj névjegyzékek nemcsak az idei 
év hátrarevő részére de a következő év-
re is érvényesek a miniszter a belügy-
miniszterrel egyetértően kifelenti, hőgy 
az évenként valóösszeirás egyik lánc sze-
menként jelentkező vizsgálat msgtartása 
1915 ben merőben szükségtelennek, te-
hát mellőzendőnek mutatkozik. 

— Miért kisnek a budapesti levelek ? Erre 
a kérdésre válaszol a budapesti pósta és 
távírda igazgatóság azzal, hogy a levél-
küldemények sok esetben hiányos ol-
vashatatlan vagy téves címzéssel indít-
tatnak el, ami nagy mértékbe megne-
heziti a kezelést s igy aki nem címez 
pontosan, nemcsak a maga levelét teszi 
ki veszélynek, hogy a célját téveszti 
de akaratlanul másnak is kárt okoz. A 
posta igazgatóság ezért is lapunk utján 
figyelmezteti a közönségei a Budapes-
ten kézbesiténdő postaküldeményeket 
mindenki pontos címzéssel lássa el ab-
ban a helyiségbe, üzletbe, lakásba, hi-
vatalba címezze a küldeményt, ahol an-
nak kézbesítését kívánja, tehát a szo-
kásos címadatokon kívül közigazgatás, 
kerület számának, az utcának, térnek, 
házszámnak; az emelet ajtó számnak 
olvasható pontos kiirása szükséges Aján-
latos, hogy az aki cimfejes levélpapírt 
használ, erre saját levélcímét is rá nyo-
massa. 

— A kölcsönkért könyvtár. Egy iróhoz lá-
togatóba jön a barátja. Amerre néz, min-
denfelé könyveket lát. Amíg az író öl-
tözködik, nézi a könyveket s közben 
örömmel kiáít fö l : 

— Nagyszerű! Napoleon szárazföldi 
blokádjáról látok itt egy könyvet. Ez 
most aktuális. Kölcsön adhatnád nekem 
néhány napra. 

— Sohasem adok könyvet kölcsön. 
Erre nézve kitűnő tapasztalataim vannak 

Talán sok könyvedet nem hoztak 
vissza ? 

— Nein . . . En nem vittem vissza . . . 
Másképpen nem volna ilyen könyvtáram... 

— A papírárak emelkedési, m osztrák 
papirérdekeltek egyesülele elhatározta, 
hogy tagjai 1915 január hó 1-től a pa-
pírok és pedig a famentes irópapiros, 
cellulose csomagolópapiros, itató és se-
lyempapírok, mint általában az összes 
papirfafták eladási árát egyenlőre 10 szá-
zalék pótlékkal felemelik. Ezen elhatá-
rozás indító oka a rongyhulladékok, kén, 
enyv, nemez, nemkülöuhen az ezzel 
össszefüggő kb. 12 százalékos márka-
árfolyam emelkedése. Ugyancsak január 
1-től 19i0-ben nyolc évre kötött ársza-
bály alapján emelkedtek az összes 
nyomdai munkabérek is. 

Nyomatott Vajda 

— Kivégeztek egy engeditün katonát. Pécs 
ről je len l ik: A béllyeieknek, a harans 
vári járásban szomorú látványban volt 
részük szombaton, Egy zzerencsétlen 
meggondolatlan katona fellebb valója 
ellen fegyelemsértést követett el s emiatt 
a kiszállott rögtönitélő hadbíróság golyé 
általi halálra Ítélte, mely Ítéletet aznap 
végre is hajtották rajta. A szerencsétlen 
katonát, amint a rógtönitélö bíróság ha-
lálra Ítélte, beküldték Eszékre s onnan 
egy század katona vonult ki, A kivég-
zést az eszéki állami ut mellett levő fa-
iskola előtt hajtották végre. A kivonu-
lás Bellyéről történt, Elől négy szuro-
nyos baka, aztán a bíróság, végül egy 
század gyalogos. A gyászos menet után 
a falu apraja-nagvja mind kivonult. A 
vesztőhelyen bekötötték az elitéit szemét 
s a kirendelt bakák az „AnfeuerU ve-
zényszóra agyonlőtték. Rögtön szörnyet-
halt a delikvens. A lelkész a községi fa-
iskolát jelölte ki a huila e l temetése he-
lyéül. 

— Nőlruhaszabászatl tanfolyam Koch I . az 
»Európa« cimü szabászati rendszer fel-
találója rövidesen megnyitja nŐiruha-
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. 

— A cukordrágaság ellen a wieni fogyasz-
lóközönség energikusan védekezik. Kö-
veteli a fogyasztási adó eltörlését, a vas-
úti viteldijak leszállítását stb. Nálunk 
Magyarországon a háború kitörésekor 
nyomban felemelték a cukorárakat, da-
cára annak, hogy a szokott export te'je-
sen szünetel és áz 1914. évi cukorter-
melés nagyon busás volt. Akkora nieny-
nyiségii cukor fekszik raktáron, hogy 
még 1916-ban is képes á hazai szükség-
letet fedezni. Mi türelmesek vagyunk, 
reá sem gondolunk a maximális árak 
meghatározására, vagy majd csak akkor, 
ha ugy járunk, mint a gabonával és a 
liszttel. A gabona-grófok és a bárók után 
majd a cukor-mii l iomosok szedik be 
rajtunk a vámot. Ezek is megérdemlik, 
hisz elestek a kiviteli haszontól. A sze-
gény ember örüljön, hogy é l ; fizessen 
és ne sokat beszéljen. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Adományok 
a Csongrádvármegye közkór-

házában levő katonáknak. 

(Folytatás) 
Fülöp Jánosné 1 nagy üveg vizesu-

borka, özv. Soós Pálné és Temesvári Edé-
né az összeskatonáknak csirke és marha 
pörkölt, kifli, kenyér, 15 üveg bor, Argyel-
!án Miklós 6 I. bab, ifj. Hélva János 1 
pár pulyka Székely Sándorné 5 kg, cu-
kor 12 tojás, Bazsó Ferenczné II kg. 
kenyér 300 drb tészta, Ibolya Károlyné 
2(H> drb. cigaretta, Thajai Sándor 200 
drb. cigaretta. A szentesi hadba vonult 
katonák segélyezett családtagjai ado-
mánya 1*00 drb. izivar, özv. Fi ó Já-
nosné 8 I. lej, mf. Károlyi Imréné ¿5 
drb nyúl, C.s|kó B. Ferenc és neje 3 I. 
bor, Bokodi Károlyné "nem dohány-
zóknak cukorkát,, és cigarettái, Hennig 
János 2 kg. kávé, fél kg. pólkávé, 
negyed kg. thea, 1 1. rupi, Matétfy 
Kalmánné 1 doboz cigaretta, özv. Filó 

, 7 I. tej, Dóczi Sándorné 3 literes üveggel 

szilva befőtt, 1 üveg barack lekvár, l 
üveg czeresznye lekvár 6 drb. pohár-
törlő, 6 törülköző, Dongó Orbánné 12 
üveg befőtt, 8 kg. bab, 1 kosár alma, 1 
1 üveg ecetes paprika, Molnár Sándor 
1 doboz cigaretta, Polgár Antal és neje 
2 par lyuk, 100 drb. cigaretta, 20 K. 
Doszlop N. Sándorné 2 1. tej, Jenei Jó-
zsefné 100 drb. cigaretta, Özv SarkadiN 
Istvánné 5 K, Burján Lajosné 2 pár 
tyúk 10 üveg befőtt, özv. Berényi Dá-
nielné trikó nadrág, hósapka, kesztyű, 
özv. Gulyás Pap Lász lóné 22 K. tea, é j 
gyümölcs , 11 üveg meggybor, Rácz 
Lászlóné 8 kg. juhus, 8 üveg befőtt, 
Szabó Istvánné 4 férfiing, 4 zsebkendő, 
7 Üveg befőtl, 2 ,pohár , torma, Csernus 
Istvánné 20 K. dr. Reis S o m á u é t kosár 
alma, 1 kosár sütemény, Kis Albert i 
karácsonyfa, özv. Gulyás Pap Lászlóné 
1 törülköző, 2 zsebkendő, 1 fésii, 1 se-
besült katonának mindennap csokoládés 
kávé, 10 adag tea katonáknak, Vasvári 
Tecuska 1 pár kamásli, 170 cigaretta, 
Buzi Józ~efné 200 cigaretta. 

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 ménne l külterü-
leti fedeztetési á l lomás létesittetett. 

Midőn erre a lótenyésztő gazdakö-
zönség f igyelmét fe lhívom, egyszers-
mind értesítem, hogy ezen fedeztetési 
állomásra kiadott mének ulán a meg-
állapított fedeztetési dijon kivül 2 ko-
rona pótdíj is f izetendő. Párosított kan-
cák itt n e m fedezlethetők, ezeket a jö-
vőben is a városi fedeztetési állomásra 
kell hozni. 

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

Szentes, 1915. évi február hó 1. 

I)r. Mdléffy 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 
kút is van. 

Értekezni lehet Kolmann Antal 
kárpitos úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP* 
kiadóhivatalában. 

Lakás és bolt kiadó. 
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, esel leg kerttel is. Ér-
lekezhelni I. ker Farkas Mihálv-ulca 2 

a. Varga Benjáminnal. 
B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes 




