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LAP 
Előfizetést árak: 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre3 K negyedévre 160 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben egész évre 4 K 
élévteS Knegyedévre 1 K 

A szerkesztéséri felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 
(ref. bérház) ide intézendók a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Döntő győzelem. 
Százezer orosz fogoly o mazuri távoknál, 

Negyvenegyezer a korpátokban. 
„A közeli napokban bizonyára 

ujabb fordulatot hoznak s minden 
reményünk meglehet arra nézve, 
hogy az eredmények nekünk lesz-
nek kedvezőek," — A harctéri hely-
zetről irt vasárnapi cikkünkből idéz 
zük azt a mondatot. A nagy fordu-
lat, amelyre minden reményünk 
megvolt, valóban bekövetkezett: a l 
Sievars tábornok vezénylete alatt ál-
lott tizedik orosz hadsereg teljesen 
megsemmisült; a Mazuri tavak környé-
kén vivott ütközet során 7 tábornok, 
100.000 főnyi legénység, 150 ágyú 
került a németek kezébe s a kárpá-
tokban diadalmasan előre törő csapa-
taink pedig a legutóbbi hét harcaiban 
41000 oroszt fogtak el. 

Az örömhír, amelyet a német 
és a magyar-osztrák vezérkar teg-
napi hivatalos kommünikéje jelen-
tett felülmúl minden várakozást. 
Ismételten hangsúlyoztuk ezen a he-
lyen, hogy soha egy pillanatig nem 
volt okunk kétségeskedni a német 
és a magyar csapatok vitézségében, 
óriási teljesitő képességében; de is-
mételten és ismételten szinte ember-
felettiek azok az eredmények, amelyeket 
csapataink elérnek. 

A vezérnek katonáival, az egész 
nemzetnek a hadsereggel való teljes 
lelki harmóniája, egy szellemben 
való összeforrása tud csak ilyen győ-
zelmekre vezetni. A mazuri csatának 
néjhetetlen nagy jelentősége nem 
csupán abban van meg, hogy a ti-
zedik hadsereg tökéletesen megsem-
misült, hanem főképen abban, hogy 
ez a győzelem, amelynek döntő je-
lentőségét elvitatni nem lehet, meg-
kétszerezi azt az energiát, amelyet 
a német hadsereg kifejteni képes, 
viszont olyan demoralizálóan hat a 
rettenetes veszteséget szenvedett 
orosz hadseregre, hogy annak ha-
tása mindenütt érezhetővé válik, 

Akkor, amidőn a világháború 
kitört a mi ellenségeink egyértel-
műen abban a hitben voltak, hogv 
a kétfelé hadakozó német hadsereg 
képtelen lesz keletíelól kellő mérték-

ben helytállni, viszont a magyar-
osztrák monarkia haderejét a négy-
ötszörös túlerő egyszerűen össze 
fogja morzsolni. Nos az eredmé-
nyekkel tisztái an vagyunk. Egyet 
egészen világosan láthatunk, azt ne-
vezetesen, hogy ellenségeink remé 
nyei valósággal pozdorjává zúzódtak, 
mert Oroszország, a világ e legha-
talmasabb katonai állama nem csak 
hogy forditva: a haza földjének vé-
delme a népet és a jnagyar csapa-
toknak a számbeli kisebbsége da-
cára olyan félelmetes erőt adott, 
amelynek érvényesítésére és érvé-
nyesülése összetöri, megsemmisíti 
a mi összetörésünkre és megsem-
misítésünkre küldött sokszoros túl-
erejű orosz hadsereget. 

A nagy győzelem örömhírére 
zászlók jelentek meg a házakon: 
ezek a zászlók azt jelképezték, hogy 
mi szövetségesünk öröme a mi örö-
münk, valamint hogy minden dia-
dalunk az őrömvisszhangját keltette 
Németországban. 

Legyen ez az öröm most már 
állandó a mi falaink között, amit 
vérrel, ésszel, bátorsággal és szent 
elhatározással ember tenni képes, 
ennek a nemzetnek fiai megtették. 
A győzelem Hajnala felderengett: 
várjuk nyugodt öntudattal, kitartó 
reménnyel, türemmel a végső győ-
zelemről szóló híreket . . . Az is 
megérkezik. 

Szakadatlanul előre. 
Vezérkarunk hivatalos jelentése. Szentesre érkezett 1915. február 

24-én délelőtt 11 óra 40 perckor. 
Oroszlengyelországban lényeges esemény nem lörtént. Nyugat-gali-

ciában tüzérségi és egyéb harci tevékenységet, a látást megnehezítő idő-
járás akadályozta. Kárpát i arovonalon orosz támadások e l l enségnek 
jelentékeny veszteségei mellett szokott módon összezúzódtak, 7 
tisztet és 550 főnyi legénységet elfogtunk. Dnyesztertöl délre harcok 
tartanak. Csatatéren kipróbált horvát csapatoknak sikerült eredményes 
támadással az oroszokat öbb helységből kiverni, erősen megszállott 
magaslati állásokat ellenségtől elfoglalni és előrenyomulva tért hódítani. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

Diadalok keleten és nyugaton. 
Berlin, február 23. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszíntér: 
Calais városra február 21-éről 22-re virradó éjjelen számos légi 

bombát dobtunk. Franciák tegnap Champagneban Perthesnél és attól 
északra újból, habár csökkenő erővel, támadtak. Tüzérségünkben összes 
előretöréseik összeomlottak. Ailly—Apremontnál franciákat, akik kez-
detben kisebb sikereket értek el, állásaikba visszavetettük. Vogézekben, 
Mühlbach helységtől északra fekvő nyereg magaslatot rohammal elfog-
laltuk. Egyébként nincs nevezetesebb újság. 

Keleti hadszíntér: Oroszoknak gyorsan összeszedett újonnan kikép-
zett erőkkel Grodnótól é s z a k n y u g a t i i rányban megk í sére l t előre-
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törése oroszok megsemmisítő veszteségei mellett osszeomlott, 
MwuVtéH csata utáni üldözés alkalmával zsákmányolt ágyuk 
s z á m a több mint 30D-ra emelkedett, köztük 18 nehéz agyú van. 
OssoviUtől északnyugatra, Lomzától északra és és Piasznvsznal harcok 
még i r t a n a k . Visztula mentén Ploctól keletre Wyszegrod iranyaban 
tovább nyomultunk előre. . . 

Lengyelországnak Visztulától délre eső részeben egy orosz hadosz-
tálynak Rawka mentén levő állásaink ellen intézett előretörését visz-
szívértük. Legfőbb hadvezetőség 

Mentések a nagy győzelmekről. 
A német nagy vezérkar a Mazuri tavaknál vivott harc végső ered 

ményeiről a következő jelentést adta ki: 
A mazuri csatát követő uldö-

sés befejezést nyert. A Grodnótól 
északnyugatra eső erdők megtisz-
títása alkalmával, valamint a Bobr 
és Narev területéről a legutóbbi 
napokban jelentett harcokban eddig 
egy parancsnokló tábornok, két 
hadosztály parancsnok és nrgv más 
tábornok, valamint megközelítőleg i 
40 000 főnyi legénység esttt hadi- j 
fogságba és 75 ágyú és r. ég meg 
nem állapított számú géppuskát, 
valamint sok egyéb hadiszert zsák 
mányoltunk. 

A mazuri téli csata összes 
zsákmánya ezzel a mai napig 7 
tábornokra' több mint 100.000 főnyi 
legénységre, 150 ágyura és még 
megközelítőleg sem áttekinthető 
számú géppuskára és egyéb hadi- | 

szerre emelkedik. N< héz ágyukat 
és lőszert ellenség több helyütt 
elásott, vagy a tavakba sfilyesztett. 
így tegnap Lötzennél és a vidimini 
tónál 8 ágyút kiástunk, vagy a 
vizből kiemeltünk. 

A báró Sievars tábornok ve-
zetése alatti tizedik orosz hadsereg 
ezzel teljesen megsemmisitettnek 
tekinthető. 

Uj ütközetek kezdenek kifej-
lődni Grodnóíól és Suchavolától 
északra Ossowiecztől és Lomzától 
északnyugatra, valamint Prasznysz-
nál a már jelentett harcok tovább 
folynak. Lengyelországnak a Visz-
tulától délre eső részében nincsen 
semmi újság. 

Legfőbb hadvezetőség. 

A magyar-osztrák vezérkar pedig a következő hadijelenlést adta ki: 
Az orosz-lengyelországi és nvu-

gat-galicziai arcvonalon tüzérségi 
harcok és csatározások folynak. Az 
ellenségnek egyes elszigetelt előre-
töréseit könnyen visszautasítottuk, 
A Kárpátokban számos orosz tá 
madás volt, amelyek a nyugati sza-
kaszon az éjjelen át is tartottak. 
Mindezek a kisérleíek, amelyeknek 
célja volt akadályainkig előrenyo 
múlni, az ellenségnek súlyos vesz-
teségei mellett meghiúsultak. A Dn-
esztertől délre harcok terjedelme 
növekszik. Tegnap az ellenségnek 
egy erősebb csoportját hosszabb 

I harc után visszavetettük, 2000 orosz 
elfogtunk, négy ágyút és sok hadi 

I anyagot zsákmányoltunk. A kár 
páti harcokban csapataink által ja 1 

nuár végétől a néhány nap előtti 
időpontig elfogott oroszok 19.000 

| főnyi létszáma, amelyet egy hiva-
talos oro cz jelentés hamisnak jel-
zett, idők özben megnövek« dett és 
64 tisztre 40 806 főnyi legénységre 
emelkede 1 . Ehhez hozzájárul még 
34 géppuska és 9 ágyu. 

Höfcr altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

P á r l k o x i k o r i i u í n y I f i o i i i a i i i a l i a i i . 
A parlament ülésezése folytán a román politikai élet ismét ele-

venebb lett. A pártközi kabinet eszméje mind szélesebb körben talál 
helyeslésre Azok, akik az Ausztria-Magyarország és melletti állásfogla-
lásban látják a helyes román politikát, sürgetik, hogy a kabinetbe ezen 
politika exponensei is bekerüljenek, miután kö.tudomásulag a Bratianu-
kormányban van egy-két olyan miniszter is, aki egyénileg nem a fel-
tétlenül szigorú semlegességet tartja helyesnek. Viszont a németbarát 
politikusoknak a kabinetbe való bevétele biztosítja azt, hogy a román 
kormány tényleg Ilománia egész közvéleményét képviselje. 

F r a n c i a í i * v v r s v % ftxcrBiiáhau. 
A „Bukai ester Tagblatt" irja: Az Universulnak jelentik Verciorová-

ból, hogy tizenhatodikán este a szerbek a román határ közelében Ba-
chnánál a gabunaraktárakat bombázták. Éjjel-nappal folyt az ágyúzás, 
sok lőszert pazaroltak, de hatástalan volt. Az utóbbi belgrádi tüzérharc-
nál a szerb tüzérséget francia tisztek vezették. A szerbek azokat a ne-
héz francia ágyukat is használtak, amelyeket Szalonikin keresztül hoztak 
Franciaorszagból és amelyeket a Kalimegdánon helyeztek el. 

Hadijelvény 
a múzeumban 

Dr. Cicatricis Lajos főispán az 
alábbi levelet kapta a 5. népfelkelő 
ezred parancsnokságától: 

„Csongrádvármegye, továbbá 
Szeged sz, kir. és Hódmezővásárhely 
thj. városok területéről fegyverbe 
szólított 5. hadtápzászlóalj a Méltó-
ságos asszony védnöksége alatt mult 
év szeptember havában zászlót 
szentelt. 

Ez a zászlót hat hónapon ke-
resztül vittük a harctéren magunk-
kal számtalan ütközetben s az el-
lenség által veszélyeztetett terüle-
teken és helyeken megtartottuk; 
most pedig ujabb küzdelmek kezde-
tén a honvédelmi miniszter rendel-
kezése folytán nehogy ellenségeink 
könnyen győzelmi jelvényhez jus-
sanak Csongrádmegye történelmi és 
régészeti muzeumában helyezzük el. 

Tesszük ezt azért, mert a zászló-
alj túlnyomó része Csongrádvárme-
gyéből való s igy emiitett múzeum 
a legilletékesebb annak megőrzésére" 

A főispán a zászlót átvéve ezeket 
válaszolta: 

,?A hazafiúi öröm és büszkeség 
érzésétől mélyen áthatva vettem át 
az első hadtápzászlóalj felszentelt 
zászlaját, mely alatt a zászlóalj oly 
dicső kitartással harcolt és oly hi-
van betartotta annak átvételével 
tett hősies és szent fogadalmát, hogy 
azt a csaták tüzében az ellenség 
kezétől mcij fogja óvni és dicsőséggel 
fogja megőrizni. 

Amidón a zászlóalj tisztikarát 
és legénységét e hősies magatartá-
sukért hazafiúi lelkesedéssel üdvöz-
löm, a magyarok hősi küzdelmeiről 
és vitézségéről tanúskodó örökbecsű 
ereklye átadásáért hálás köszöne-
temet nyilvánítom, értesítvén a tek. 
parancsnokságot, hogy azt a vár-
megyei történelmi és régészeti egye-
sület muzeumában leendő örök meg-
őrzés végett ezen egyesület elnök-
ségének átadtam. 

Kelt Szentesen, 1915. február 
hó 20-án. 

Hazafias üdvözlettel : 

Dr. Cicatricis Lajos 
főispán." 

Háború és kertészet. 
Ne csak azok szolgálják a ha-

zát, kik az ellenséggel küzdenek, 
hanem mindannyian, akik itthon 
maradiunk s otthonunkat, kicsi 
vagy nagyobb kertünket élvezzük. 

A háborús események folytán 
tavasszal lényegesen kisebb lesz a 
zöldségneműek, s igy mindenféle 
friss főzelék behozatala. Ez annál 
súlyosabban fog érinteni bennün-
ket, mert hiszen akkorára a kon-
zerv és hüvelyes főzelékek, vala-
mint a rizskása a hadbavonulók 
nagy fogyasztása folytán nagyjában 
elfogytak. 
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„ a k i i a - p o t l é k . " 
A Handelshladet jelenti: Szombaton körülbelül tiz matróz és fűtő , 

az Amstelsteam gőzösön megtagadta a szolgálatot, mert az igazgatóság 
nem teljesítette azt a követelésüket, hogy a tengeralattjáró-veszedelem 
miatt dupla bért kapjanak. A holland gőzhajózási társaság késznek nyi-
latkozott az „akna-pótlékot" hetenként öt forintra felemelni és bizo-
nyos más követeléseket is tdljesiteni, a dupla bérekbe azonban nem 
ment bele. Ennek a társaságnak más gőzösein is hasonló követeléseket 
emelt a személyzet. Két más hajó legénysége is kijelentette, hogy nem 
száll tengerre. 

Hazafias munkát végzünk te-
hát, ha az élelmiszereket lehetőleg 
szaporítjuk. Mindenki, akinek kertje 
és alkalmas berendezése (üvegháza, 
melegágya) van, kötelességének kell, 
hogy érezze, hogy ezeket főzelék 
termésre már jókor kihasználja. 

Nemcsak hogy önmaga jut ez-
által friss főzelékhez, amelyet kü-
lönben drága pénzen kellene vá 
súrolnia, hanem még vásárra is 
küldhet, amiáltal a közélelmezéshez 
hatásosan hozzájárulhat. 

A következő főzelékeket lehet 
már mostan bevetni: kelvirág, kel, 
kalarábé, saláta, nyári endivia és 
hónapos relek. Ezek a zöldségne-
műek meleg, lelmeleg üvegházak-
ban és melegágyakban jól tenyész-
nek. 

Sárgarépát, petrezselymet, hagy- > 
mát, feketegyökeret, parajt kedvező 
időjárás esetén már február hó-
napban szabad földbe lehet vélni. 

Ha a borsót januárban faládi-
kába ültetjük, márciusban már bát-
ran kiültethetjük a szabadba. 

A kelvirág, káposzta és kel át-
telelt palántáit márciusban kiültet-
hetjük a szabad föld barázdáiba. 

Burgonya könnyen csiráztat-
ható és a kert védett helyeire ki-
ültetve hamarabb használható. 

Hogy lehetőleg korán nagy-
mennyiségű zöldséget termeszthes-
sünk, főleg a meleg ágyakra kell 
különös súlyt fektetnünk. 

Nagyon kevés befektetéssel itt 
nagy eredményt érhetünk el még 
kis kertünkben is. Akármilyen egy-
szerű deszkaláda ablaküveggel és 
elegendő ló és tehén trágyával 
(amely továbbra is földünk elő 
nyére válik) megfelel ennek a cél-
nak. Az ablaküveg helyeit szükség 
esetén olajos v. zsiros papírral be-
vont fakereteket is használhatunk. 

Kertecskénk vagy kis. földünk, 
mely eddig csak örömünkre szol-
gált,' járuljon hozzá most családunk 
es ha lehet, emöertársaink megél-
hetésének megkönnyítéséhez. 

Előrelátó beosztás, szeretettel-
jes gondosság itt szép eredmények 
eléréséhez vezet. 

Felvilágosítással és tanácscsal 
mindenkor szívesen szolgál a „Női 
segély a háborúban" gyümölcs és 
főzelék alosztálya Wien, IX Boltz-
manngasse 12., — Budapest, II. 
Akos •utca 1G. 

Adakozzunk 
a Vörös Kereszt Egyletnek. 

Hogyan kell 
a hadikenyeret sütni. 

A gazdaasszonyoknak legna-
gyobb gondja ma, hogy miképpen 
lehet a fele tengerilisztes sütóliszt-
ből jó kenyeret sütni, Mert arra 
ke'l törekedni, hogy jó beosztással 
az uj termésig fussa a lisztkészlet, 
de azért a háziasszony dolga, hogy 
a hadikenyér is ízletes legyen. A 
kuhoricaliszttel való sütést a magyar 
asszooyok nem szokták meg, s ha 
a házi bosszúságtól szabadulni akar-
nak, jó lesz, ha megtanulják a hadi-
kenyér sütésmódját. Mert a kukorica 
és búzalisztből készült kenyér na-
gyon egészséges, jóízű és élvezetes 
kenyér akkor, ha el tudja készíteni. 
Ennél a kenyérnél fontos az, hogy 
a tésztát nem szabad egészen meg-
kelni hagyni és legfeljebb öt szá 
zalék burgonyát lehet keverni a liszt 
közé. Az ötven százalék kukorica 
és ötven százalék lisztből készült 
kenyerei egyébként igy kell elké-
szíteni A kovászkészitéshez valami-
vel kevesebb élesztőt kell venni, 
mint a buzakenyérnél és ügyelni 
kell arra, hogy a viz se hideg, se 
meleg, se langyos, hanem hűvös le-
gyen. Ha a kovász készen van, nem 
szabad engedni, hogy az tul keljen, 
rendes kelés után kell megdagasz-
tani és dagasztás után fél óráig pi-
henjen a tészta. Ha a félóra elmúlt 
ki kell szakajtani a tésztát de— és 
ez a legfontosabb — kiszakajtás 
után nem szabad az teljesen meg-
kelni hagyni, hanem félig megkelve 
kell eivínní a sütődébe. Ha igy ké-
szítik el a háziasszonyok a tengeri-
liszttel kevert kenyeret, akkor az 
nagyon Ízletes lesz. Egyébként nem 
fog ártani, ha a buza és árpaliszt-
ből készült kenyér készítési mód-
ját ís megtanulják a gazdaasszonyok. 
Az árpakenyér nagyon jó, csak az 
árpának nagy hatóereje van és ha 
ebből a keverékből készült tésztát 
meleg helyen készítik el és meleg 
helyen hagyják megkelni, akkor 
erjegni kezd és nem lesz jóizű. nrre 
tehát ügyelni kell és vigyayni kell 
arra is, hogy a bedagasztott tészta 
csak rövid ideig álljon. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a cgjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
linóm tejes és vajasjf^kér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
r̂ pro rozsvekni, felvidéki 
rozsk*nyér stb. Hcgtekrlnt 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
FÖÜZLETÉB E N. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TÁRS. 

Szentes varos torténets 
beköttetését közvetíti a „S Z E N T E S 1-
L A 1)K kiadóhivatala. Akik a mfivet beakar-
ják köttetni, jutassák el a kiadóhivatalba. 

Felhívás 
a mezög. munkák elvégzéaére. 

Dr. Nagy Sándor alispan a mező-
gazdasági munkák elvégzése érdekében 

' a következő felhívást bocsátotta ki: 
Ámbár a hadiállapotból folyóíag 

mezőgazdaságunkból jelentékeny mun-
kaerő hiányzik, azt a ma legelső s min-
deneknek fölötte álló feladatot, hogy 
termőföldjeink egy darabja se maradjon 
megművelés és hasznosítás nélkül, az 
itthonuiaradottaknak vállvetett munkás-
sággal, minden rendelkezésre álló esz-
közökkel meg kell oldani. A hasznrsi-
tásnál főleg szem előtt tartandó a szemes 
termények mellett a főzelékfélék (borsó, 
bab, lencse) ültetése. A feladat nehéz-
sége senkit se riasszon vissza, sőt a mai 
viszonyok között arra kell, hogy ösz-
tönözzön mindenkit, hogy okos beosz-
tással, a hazai föld szeretetétől álhatot-
lati s erős, csüggedést nem ismerő lé-
lekkel, főleg pedig egymásnak testvéri 
segítségével tegyen meg minden lehetőt 
a kívánt eredmény elérésére. Ez az 
eredmény ma egyben a végleges győ-
zelemnek, melyben rendülellenül bizunk, 
mellőzhetlen feltétele is. Hazája iránti 
kötelességét szegi meg, ki cz.»n téren 
tétlenül marad, ciüggedve félreáll, sőt a 
munkaalkalmat visszautasítja. A hatósá-
gok és a társadalom karöltve meg is 
fogják oldani e feladatot s biztosítják a 
gazdasági munkák elvégzéséi. Az idősebb 
polgárok, munkabíró asszonyok, serdült 
gyermekek szorgalmas munkássága kell. 
A családfők, gyámok kötelessége, hogy 
a rájuk bízottakat serkentsék. Ahol lehet, 
gazdasági gépek veendők igénybe. Ilye-
nek beszerzésére többen társuljanak. 
Gazdasági gépek beszerzése különösen 
a fűkaszálási s MI aló munkára, kevésbé 
a kapálási munkára ajánlatos. A gazda-
sági egyesület, gazdakörök, népház ve-
zetőségek közvetítésével a községi gaz-
dasági bizottságok ebbeu is segítségére 
vannak a gazdálkodóknak, Akiknek igás 

i fogata van, segíteni kell azokon, akiknek 
nincsen. Jármozni lehet szükség esetén 
a teheneket is. 

Akinek netalán tavaszi vetőmagra 
volna szüksége, azt azonnal jelentse be 



az elöljáróságnál. Minden községben 
gazdasági bizottság alakíttatott, amely-
nek feladata a gazdasági munkák me-
netét figyelemmel kisérni, a helyi szer-
vezés teendőit ellátni s a hatóságot min-
den irányban támogatva, veíe karöltve 
biztosítani, hogy a gazdasági munkák 
okvetlenül elvégeztessenek. Itt intéztetik 
a munkásközvetités is. Az aratási szer-
ződéseknek legkésőbb f. évi március hó 
30-áig az eddigi szokásos feltételek mel-
lett leendő megkötésére a munkásokat 
felhívom, figyelmeztetvén őket, hogy ily 
módon saját érdekükben biztosítsák ma-
guknak az aratási munkát, s szabad 
megegyezés alapján a megfelelő kere-
setet. Az előkészítő gazdasági munkák 
alkalmait se hagyjak figyelmen kivul és 
pedifl ugv a férfiak, mint a nők egya-
ránt. Tisztességes bérért kötelesség a 
munkavállalás. A halaszthatatlan gazda-
sági munkák bármelyikének végezésére 
ugyanis a hatóság szükség esetén az 
1914. évi L. t.-c. 5. szakasza alapján a 
személves szolgáltatás elrendelését s a 
közerő* kirendelését is igénybe venni 
kénytelenitetnék, ha felhívásom és intel-
meim figyelmen kivül hagyatnának. 

Ily esetben pedig csupán a ható-
ságilag megállapított térítést fizetik, Fi-
gyelmezteiem a lakosságot, hogy az 
1914 évi L. t.-c. értelmében a hatóság 
minden munkaképes egyént, aki 18-ik 
életévét meghaladta és 50 évnél nem 
nem időssbb járásának vagy a lakó he-
lyéül szolgáló városnak és a szomszé-
dos járásoknak vagy városnak területén, 
nőket pedig lakóhelyükön és a szom-
széd községekben személyes szolgálat 
teljesítésére kötelezhet a gazdasági mun-
kák elvégzésére ás pedig alkalmasságuk 
s rendes foglalkozásukra tekintettel. A 
hatóság e jogával szükség esetén a nagy-
fontosságú állami érdekből élni is fog. 
A hatóságok arra is figyelmet fordíta-
nak, hogy a felmentett hadkötelesek, 
továhbá állami segélyei ellátott mun-
kaképesek s családjaik a maguk gaz-
dasági dolgai elvégzése után mennyi-
ben segítenek a községben végzendő 
más mezőgazdasági munkák körül, Ha 
ilyen egyén részére felajánlott munkát 
nem vállalja vagy e nélkül is, a helyi 
viszonya szerint kapható oly munkát 
vagy keresetet nem vesz igénybe, mely 
életviszonyainak, testi erejének képes-
ségének megfelel, feltéve, hogy abban 
elfogadható ok, mint betegség, nem gá-
tolja, a segély tőle meg fog vonatni. 
Aki pedig ezen kivételes rendelkezések-
nek ellene szegülne, még súlyos bünte-
tésnek is ki teszi magát. 

H Í R E K 
— A k a t o n a i s z e m é l y e k r é s z é r e küldendő l e -

v e l e k és levelezőlapok mikénti bérmen-
tesítése : A) Bérmentetlen nyitott leve-
lek és tábori lapok küldhetők : 1. Azon 
katonai személyek címére akik tény-
leg a harctéren teljesítenek szolgálatot 
tehát tábori (vagy hadtáp) postahivatal-
hoz vagy hadihajóra, végül valamely 
erődítési helyre vannak címezve. 2. Azon 
katonai személyek cimére, akik Bosznia 
Hercegovina és Dalmácia területén tel-
jesítenek szolgálatot. 3. Kórházakban, 
ápolt katonai személyek cimére. Hely-
ben lévő közkórháziján ápolt katonak 
részérc küldött levelek vagy levelező-
lapok azonban bérmentesitendők .B. Be-
zárt leveleket, képes levelezőlapokat, 
vagy nem a postakincstár által forga-
lomba hozott tábori levelezőlap utánza-
tokat a posta csak az esetben továb-
bítja, ha • teladás előtt bérmentesittetÍK. 
C.) Nem harctéren vagyis nem hádmfí-
veleli területen tehát Magyarország Hor-
vát Szlavonország és Ausztiiai szemé-
lyek részére való levelek és levelezőla-
pok csak bérmentesítve adhatók pos-

tára. Ezen területekre tábori levelező-
lapok sem küldhetők. D ) A helyben le-
vő kórházakban ápolt katonák részére 
csak vidéken lakók küldhetnek bérment-
ve levelet vagy levelezőlapot. 

— A d o m á n y o k . A csongrád vármegyi 
közkórházban ápolt sebesültek részérc. 
Lgrai Antal vendéglős névnapi megvál-
tás cimén 25 1. bor és 25 üveg szódavíz 
Bugyi Károly névnap megváltás c ímén 
5 kor. Weinberger Juliska, Menning Bó-
zsike és Cakó Ferencné 300 cigaretta, 
Henning János és Fia gyűjtése 28 kor. 
77 fill. 350 drb. vegyes cigaretta l o drb. 
szivar, 4 szivar szipka 20 drb gyula 3 
cs. dohány, 1 drb kes, Sebesi Ferencné 
100 drb. cigaretta, br Tomasicsné 15 
katonának uzsonnára csokoládé fánk, és 
sütemény 200 cigaretta, Zámpori Mar-
gitka 150 cigaretta, Nagy Ferencné 10 
kor 4 kg szalonna, dr Matéffy Pálné 1 
kosár pogácsa, Kürti Jánosné 2 1. bor, 
Kanász Nagy Bálint 10 kor. H. Szabó 
Ferencné 300 cigaretta, ifj. Erdőháti NI 
Jánosné 4 kg. szslonna, 1 pár pulyka, 
Szalai Istvánné 10 katona részére uzson-
na Strasser Rózsika 3 kor, 40 fillér. 

— A s e b e s t í l t korház ü z e n e t e i . Bazsó Ist-
vánné II. kerület Széchenyi utca 19 sz. 
1 kocsi szálmát és 50 kg. kukoricát, a 
Szentes és vidéki nyomda pedig számla 
értékben i!07 koronát adományozott a 
Szentesi vörös kereszt kórház részére. 
Fogadják a nemesszivű adakozók ez 
utón is hálás köszönetünket és szol-
gálion jó cselekedetük sokaknak nemes 
buzdításul. 

- E l e s e t t k a t o n á k h o z z á t a r t o z ó i n a k k e g y d l j a . A 
városi katonaügyvezetőség közli velünk, 
hogy a cs. és kir. hadügyminisztérium 
ii. ult év deczember hó 5-én kelt ren-
delet szerint a harcztéren elesett ka-
tonai egyének özvegyeinek kegydija 
azon esetben, ha az illető egyének a 
veztezségi lajstromokban már ki vannak 
mutatva, vagy hivatalosan eltűntnek is-
mertettek el, a polgármester fcáltal k i -
állítandó és hadügyminisztériumhoz fel-
terjeztendő kimutatás alapján folyó-
sittatik. Ellenben a harcztéren megse 
besült, vagy megbetegedett, de ;a harc-
tereken kivül eső kórházakban vagy 
házikezelés ideje alatt elhalt tisztek és 
legények hátramaradottal kegydijaik fo-
lyósítása céljából a halotti anyakönyvi 
kivonattal és a többi előirt okmánnyal 
felszerelt kérvényüket az i l letékes kie-
gészítő parancsnoksághoz tartoznak be-
küldeui, honnan a kérelem a hadügy-
minisztériumhoz fog felterjeszteni. A 
legénységi állományba| tartozó egyének 
özvegyeinél az esetleges teljes kereset-
képtelenség és vagyontalanság o k m á -
nyokkal igazolandó. 

- H a l á l o z á s . Sarkadi Nagy Jánost és 
nejét Bartha Juliánnát fájdalmas csapás 
érte, szeretett fiuk Sarkady Nagy Ferenc 
elköltözött az élők sorából. A gyászoló 
család a következő gyászjelentést adta ki: 
»Sarkadi Nagy János ós neje Bartha 
Julianna fájdalmas szívvel jelentik ked-
ves fiunknak Sarkadi Nagy Ferencnek 
hosszas szenvedés után folyó hó 23-án, 
éjjel 1 órakor, életéne* 16 ik évében 
történt csendes elhunytát. Mélyen ke-
sergik az elhunytat testvérei: János, Er-
zsébet, Lidia férjezett Rúzs Molnár Sán-
dorné, Imre, Mária, Antal, Sándor és 
István, valamint számos közeli és távo-
labbi rokonai, AZ elhunyt liült tetemei 
191b. február hó 24-én, délután fél 3 
órakor, a Bartha János-utca 19. sz. gyász-
háztól a ref. egyház szertartása szerint 
a ref. középtenietőben fog örök nyuga-
lomra helyeztetni. Szentes, 1915. évi feb-
ruár hó 23. Legyen áldott emlékezete!« 

15 szám 

Szentes város polgármesterétől. 

Hirdetmény. 
A királysági, eperjesi és mucsiháti 

gazdaközönség lótenyésztésének eme lé -
sére a külterületen, a korogycs&táa s zom-
szédságában, Mátéffy László fábiánse-
bestyéni tanyáján két ménne l külterO-
leti fedeztetési á l lomás létesittetett. 

Midőn erre a ló tenyésztő gazdakö-
zönség f igyelmét fe lhívom, egyszers-
mind értesítem, hogy ezen fedeztetési 
állomásra kiadott mének után a m e g -
állapított fedeztetési dijon kivül 2 k o -
rona pótdij is fizetendő. Párositott kan-
kák 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. 

Szentes, 1915. évi február hó 1. 

Dr. Máléffy Fenene 
polgármester. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

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

Hirdetmény. 
Értesítem Szenles város lótenyésztő 

közönségét , hogy a szentesi fedeztetési 
állomásra f. évre 15 mén engedé lyez te -
tett, melyek január hó 30-án érkeznek 
meg. 

A földmivelésügyi minisztérium által 
megállapított fedeztetési dijon felül h e l y -
beli kancák után 2 korona, vidéki kancák 
után 4 korona pótdij fizetendő Szentes 
város házipénztára javára. 

Ugyanez a lkalommal fe lhivom a 
lótenyésztő gazdákat arra, hdgy minden 
kanca lovukat fedeztessenek be és ezze l 
a háború által az egész országban rend-
kívüli m ó d o n megfogyasztott l óá l lomány 
szaporítását mozdítsák elő. A lóá l lomány 
szaporítása mellett saját anyagi javukat 
is hathatósan fogják támogatni , mivel 
nemcsak most , h a n e m a jövőben is jó« 
ideig magas áron tudják lovaikat eladni, 
tehát saját jól felfogott érdekükben cse-
lekszenek akkor, ha e h irdetményben 
előadott fe lhívásomat megfogadják. 

Szentes, 1915 január hó 21. 

Dr. Máléffy Ferenc 
polgármester. 

Kuroapartl ntoa 16 sz. a. 
ház h a s z o n b é r b e k i a d ó . 
Értekezni lehet Dr. Balázs 

Imre ügyvéd úrral. 

Kiadó lakások. 
Pardi Imre Szemers Bertalan-utca 

5. sz. házánál villanyvezetékkel felsze-
relt két utcai szoba hozzátartozó mel-
léképületekkel együtt kiadó és azonnal 
is elfoglalható. - Ugyancsak ottan agy 
udvari lakás Is van kiadó, szintén az Is 
azonnal elfoglalható, az udvarban ártézl 
kút is van. 

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

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőr« berendezett könyvnyomdájában Szentes 




