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

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre 3 K negyedévre 1 50 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

1 LAP 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide iutézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Nyugalom Galíciában. 
Változatlan a helyzet 
Franciák vesztesége. 

A világháború legnagyobb har-
cai most vannak folyamatba s min-
den valószínűsége megvan annak, 
hogy azok, a melyek mintegy két 
héttel ozelótt fejlődtek ki a Kárpátok 
tövében és Staniszlau alatt, méretei-
ket tekintve, az egész háborúban a 
legnagyobb küzdelmek közé tartoz-
zanak. A vezérkar csütörtöki jelen-
tése szerint a kárpáti arcvonalon 
heves küzdelmek folynak, továbbá 
tartanak a harcok a Laborc völgyé-
nek mind a két oldalán s ahol 
csapataink tért nyernek ott az oro-
szok ellentámadásokkal kísérletez-
nek, de ezeket az ellentámadásokat 
csapataink mindannyiszor véresen 
visszaverik. 

Tudjuk nagyon jól, hogy a mi 
vezérkarunk nem szokott dicsekedni 
s még a legjelentékenyebb sikerek-
ről is nagyon gyakran néhány szűk 
szóban emiekezik meg, amikor pedig 
a küzdelmek kemény harcokká vál-
toznak mindannyiszor, igen helye-
sen csak az általános tájékoztatásra 
szorítkozik. Ezúttal a helyzet az, 
hogy a harcok nagyon kemények 
Az orosz hadvezetőség nagyon jól 
tudja, hogy mit vészit azzal, ha a 
kárpátok északi lejtőiről teljesen 
leszorul s délkeleti Galíciában kény-
telen föladni Staniszlaut. Innen kö 
vetkezik, hogy a galíciai harctérre 
ismét nagy csapat testeket vetettek 
az oroszok s minden tőlük telhető 
erővel védik állásaikat, sőt nem 
ritkán ellentámadásokkal igyekeznek 
föltartóztatni a mi katonáink előre-
nyomulását. De az oroszok kétségbe-
esett védekezésnek bizonyítéka az 
is, hogy nyugati Galíciában, ahol 
már rég idő óta csak ágyuharcok 
voltak folyamatban, most újból vé-
res küzdelmek fejlődtek ki. Zakli-
cyntől délkelelre az oroszok előre-
törést kíséreltek meg s ez az előre-
törési kísérlet véresen összeomlott, 
kzek a harcok valószínűleg össze-

függésben voltak azzal a támadás-
sal, amelyet az oroszok a duklai és 
uzsoki szorosok közt a baligrodi 
műút mentén intéztek csapataink 
ellen, de amely támadás ugyanarra 
a sorsa jutott, mint a zaklicyni: 
véresen visszaverték csapataink. Min-
dent egybevetve azt kell látnunk, 
hogy az oroszok nagy erősítéseket 
vontak az itt működő csapataikhoz 
és a céljuk az, hogy megtarthassák 
a Jaslo-Krosno Lisko medencét s 
ezáltal biztosithassák maguknak to-
vábbra is az uralmat Galíciában. 

Mind hadászati, mint politikai 
szempontból nagy jelentősége van 
az oroszokra annak, hogy Galíciában 
tarthassák magukat, mert egészen 
bizonyos, hogy abban az esetben, 
ha az oroszok kénytelenek föladni 
Galíciában az általuk elfoglalt pozí-
ciókat, akkor rájuk nézve a hábo-
rút elvesztettnek lehet tekinteni. Az 
pedig igen természetes, hogy egy 
akkora katonai hatalmasság, mint 
Oroszország minden, még teljesen 

hiábavaló véráldozattól sem riad 
vissza, csak mentől későbben kö-
vetkezzék be az a helyzet, amikor 
legyózetését el kell ismernie. 

A világháború mai állapotában 
a legnagyobb kérdések egyike fű-
ződik a nagyon fontos kárpáti har-
cokhoz: ez a Dardanellák dolga. A 
közel jövő eseményei ugy lehet je-
lentékeny változásokat hoznak, 
hogyha az ántánt hatalmak ebben 
a kérdésben nyilvánvalólag szint 
vallanak és elismerik, hogy Kons-
tantinápolyt az oroszoknak akar-
ják átengedni. Mert ezt eddig csak 
az orosz külügyminiszter jelentette 
ki a dumában s őszinte nyilatko-
zatot sem a francia, sem pedig az 
angol kormány még nem tett. En-
nek a semleges balkáni államok és 
Olaszország szempontjából annyira 
fontos kérdésnek azonban a legrö-
videbb időn belül tisztulni kell s 
akkor ugy lehet a világháborúnak 
egy egészen uj fejezete következik. 

IlivAfalott jelen((% 
Orosz—Lengyelországban és Nyugat—Galíciában harcvonalon teg-

nap általában nyugalom volt. Kárpátokban egyes szakaszokon harcol-
nak. Helyzet nem változott. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

ftóiRict i i a i s y i c z é r k a r j e l e i i l é s e i . 
Berlin, március 5. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszíntér: 
Vperntől délre angoloknak tüzelésünkkel jelentékeny veszteségeket 

okoztunk, Lorettó magaslaton franciáktól elragadott állásból ellenség 
egy támadását tegnap éjjel visszavertük. Champagneban franciák ma és 
tegnap éjjel Lemesniltől északra folytatták támadásaikat. Összes táma-
dásokat visszavertük és állásainkat megtartottuk, ellenségnek Vaugueis-
nál argonnoktól keletre és Consenvoyei erdőnél Maastól keletre elle-
nünk intézett támadásai meghiúsultak, mindazok a kísérletek, amelyek 
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arra irányultak, hogy Badonvilles környékén legutóbbi napokban álta-
lunk elfoglalt terepet tőlünk elfoglalják, kudarcot vallottak Egy tegnap, 
lépcsőzetes tagozásban elhelyezett jelentékeny erőkkel Celestól észak-
keletre fekvő magaslat ellen intézett roham franciák súlyos veszteségei 
mellett összeomlott. Ellenségnek több éjjeli támadása sikertelen volt. 
Több mint 1000 halott fekszik állásaink előtt. 

Keleti hadszíntér: 
Grodno körül helyzet változatlan. Oroszok támadásait véresen visz-

szavertük. Lomzától északkeletre és északra oroszok támadásai ellenség 
súlyos veszteségei mellett meghiúsultak. Első és második orosz gárda 
hadosztálytól számos hadifogoly maradt kezeink között. Továbbá nyu-
gatra Visztuláig nem történt változás. Oroszoknak Clocktól keletre el-
lenünk intézett néhány előretörése sikertelen volt. Skiernivicétól keletre 
ellenségnek egy erős éjjeli támadása teljesen kudarcot vallott. 

Az Amerikai-német 
közeledés. 

Nyilvánosságra került az Unió má-
sodik jegyzéke, amelyet Anglia blokádja 
ügyében február 22-én intézett Német-
országhoz. A második jegyzék immár 
határozottan barátságos, előzékeny s a 
szokásos diplomáciai i ldomosságon is 
tultevŐ. Az első jegyzék kicsit merev 
•olt , szigorú s ugy látszott, mintha az 
Unió inkább Angliának kedvezne, mint 
Németországnak. Hogy az első és má-
sodik jegyzék között mi történt, nem 
lesz érdektelen följegyezni. Az első j egy-
zékre Németország barátságosan, oe 
energikusan megmondotta a maga iga-
zát s a szabadságszerető Amerika figyel-
mét fölhívta arra a jogtalanságra, amely-
lyel Anglia folytatja a harcot, arra a 
kíméletlenségre, amellyel egy hetven 
milliós népet ki akar éheztetni. 

Az Anglia körüli vizeken közben 
folytatódott a német akció, amely egész 
sereg angol hajónak elsülyesztését ered-
ményezte, továbbá néhány semleges 
hajó katasztrófáját, amely utóbbi között 
amerikai gőzösök is szerepelnek. Az 
Unióban eleinte az angolbarát sajtó szá-
iaskodása után ítélve, az volt a fölfogás, 
hogy az első amerikai hajó elsülyesz-
tése komoly konfliktust fog előidézni 
az Egyesült-Államok és Nemetország 
között. 

De aggasztóbb bonyodalom az 
amerikai hajók elsülyesztése után sem 
keletkezett, tekintve, hogy ezeket a ha-
jókat nem tengeralattjárók iorpedózták 
meg, hanem aknák robbantották föl s 
az aknák miatt két okból nem lehet 
Németországot felelősségre vonni. Az 
ecyik ok az, hogy Németország kellő 
időben, loyálisan figyelmeztette a sem-
legeseket azokra a veszedelmekre, ame-
lyek a hadszintérnek nyilvánított vize-
ken leselkednek a békés hajózásra. A 
másik ok, amiért akna-katasztrófából 
amerikai-német konfliktus nem válha-
tott, az, mivel ily esetekben nem lehet 
megállapítani, vájjon az az akna német 
volt-e, vagy angol. 

Amerika most ugy Németországnál, 
mint Angliánál az aknák miatt interve-
niál a semleges hajózás érdekében. El-
sősorban az uszó aknák megszüntetését 
kívánja Amerika, továbbá azt, hogy a 
nyilt tengeren ne lehessen aknákat el-
szórni. Amerika az általános emberi 
szempontokra hivatkozik, hiszen tény, 
hogy az uszó akna nemcsak a semle-gesek kereskedelmére veszedelmes, de 

áboru után mindenik állam kereske-
delmi hajózásai veszélyeztelheti. Az Unió 
ezért olyan lehorgonyozott aknák hasz-
nálatát ajánlja, amelyek elszabadulásuk-
kor ártalmatlanokká válnak. Ajánlja to-
vábbá, hogy kereskedelmi hajók megtá-
madására ne alkalmazzanak tengeralatti 
hajókat s ne használják megtévesztésül 
a semleges államok lobogóit, AZ tTniő 
jegyzéke végül ajánlja, hogy az élelmi-
szerek szállítását a polgári lakosság 
számara nc gátolják. Az élelmiszereket 

Amerika külön megnevezett ügynöksé-
gek cimére szállítaná, amelyek azokat 
közvetlenül szétosztanák a polgárság 
közt. 

Amerika jegyzékére a német válasz 
ezeket tartalmazza: 

A nómet kormány örömmel fo-
gadja Amerika kezdeményezését és meg-
felel ama óhajoknak, hogy a tengeri 
hadjárat a megszokott szabályok szerint 
folytattassék. Hajlandó az aknák hasz-
nálatától elállni. Az élelmiszerszállítást 
Amerika tervei szerint elfogadhatónak 
tartja és akceptálja azt is, hogy az élel-
met csak a polgárság közt osszák ki. 
Aina reményének ad kifejezést, hogy az 
amerikai kormány által kezdeményezett 
megegyezés az elmondottak alapján 
létrejön. Végleges állásfoglalását akkor 
precizirozza majd, ha tudja, hogy Anglia 
milyen kötelezettségeket vállal. i 

Anglia az amerikai közvetítést tud-
valevőleg elutasította. Ebből látta be 
Amerika, hogy féltett kereskedelmi ér- i 
dekeit is elsősorban Anglia fenyegeti. De , 
a németekhez közeledik azért is, mert j 
hiszen legnagyobb ellensége, Japán, az I 
ántánt segítségével válik moát rá ve- 1 

szedelmessé. 

Nem lesz trafiK 
a szatócsüzletekben 
es italmérésekb^n. 

Még 1907-ben rendelet jött a 
pénzügyminisztertől a pénzügyigaz-
gatóságokhoz, igy a s z e g e d i h e z 
is, hogy a trafikengedélyt ezután 
csakis olyan egyéneknek lehet ki-
adni, akik kizárólag dohányjövedék 
eladásával foglalkoznak és ezeknek 
is csak abban az esetben, ha üz-
leteiket a fogyasztó közönség ér-
deke szerint, forgalmi központban 
akarják megnyitni. Ennélfogva az-
után azoknak a kereskedőknek, 
akik a trafik-eladást csak mint má-
sodrangú kereseti foglalkozást űzik, 
uj trafik-engedély nem lesz kiad-
ható. Sót a régieket is redukálni í 
fogják azáltal, hogy cégváltozás 
eseten az uj tulajdonosra nem lesz 
átruházható a régi tulajdonos trafik-
joga. 

Ez a miniszteri rendelet első-
sóiban közegészségügyi szempontot 
juttat érvényre. A célja az, hogy a 
dohányelárusitás elvonassék olyan 
helyekről, ahol mindenféle egyéb 
an\agok is eladatnak, amely által 
a dohányáruk higiénikus kezelése 
nehez, sót lehetetlen föladat. Má-
sodsorban az az igazságos szem-

isztenciához. E rendelet végrehaj-
tása által a szegedi dohányeláruci-
tási engedélyek száma lényegesen 
csökkenni fog, de viszont a rende-
let az önálló trafikok szaporodását 
fogja eredményezni, Egyik rendel-
kezés kimondja, hogy ezentúl ital-
mérések, korcsmák sem nyerhet-
nek trafik engedélyt. Csupán előke-
lőbb kávéházakban lesz megen-
gedve a dohányáruk elárusitásaT 

A pénzügyminiszter e rendel-
kezésének foganatosítását a pénz-
ügyigazgatóságok már is megkezd-
ték és mint illetékes helyről érte-
sülünk, uj trafik-engedélyt már 
csakis e rendelet alapján adnak ki. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARA 

és 

ÁRPADARA 
a egjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajasfohér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

ZsúrsUteményeK, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-Kalács, Köményes 
apró rozsveKni, felvidéki 
rozsKtnyér stb. /^gtekrlnt 
hetö és Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

P Ö Ü Z L E T É B E H . 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TÁRS. 

I H Í R E K 
Szentes varos története 

beköttetését közvetíti a . S Z E N T E S 1-
L A 1>M kiadóhivatala. Akik a művet beakar-
ják köttetni, jutassák el a kiadóhivatalba. 

- V á r o s i k é p v i s e l ő k j ó t é k o n y s á g a Berceli 
János városi képviselő 50 koronát f ize-
tett be a házipénztárnál az elesett katonák 
özvegyei és árvái alapja javára. E szép 
példát Nóvák István követte f>0 koroná-
val, mindketten legutóbbi külfoglalkozta-
tási napidijaikból adták a jó tékony célra 
ez összeget, lierceli János és Nóvák Ist-
ván adománya bizonyára sokakat fog az 
adományozásra buzdítani. Nem tudjuk, 
hogy azok, akik Berceli Jánosnál tízszerte 
nagyobb vagyonnal rendelkeznek, ugyan 
ilyen mértékben fogják e derék képvi-
selő példáját követni. 

— H a l á l o z á s K ó k a y Imre nyugal-
mazott vármegyei irodaigazgató fo lyó 
hó 4-én életének 62-ik évében meghalt. 

. . „ — T i l o s a k i v i f e l . A város közélelme-
p o n t d o m i n á l j a a r e n d e l k e z é s t , h o ^ y ! ő s é n e k lehető biztosítása érdekében Zi-
a c s u p á n k i z á r ó l a g o s < lohánve ía - l a , l i r-^ökapitány eltiltotta a vidékre való 
dással foglalkozni akarók kőzni ,ös"evásárlásokat, valamint szigorú intéz-

K ivu^m cUídlOK KOZU1 kedéseket tett arra nézve is, hogy a piacon 
kívül köztereken, utcáikon eladások ne minél többen jussanak önálló ex-
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történhessenek. A főkapitány megkeresése 
folytán a rendőrség közegein kivül a csen-
dőrség is szigorúan fel fog ügyelni arra, 
hogy másut mint piacon árusítás ne tör-
ténjék, valamint meg fog tenni minden le 
hetőt az élelmiszer kivitelének megakadá-
lyozásán. A piacon kivül történő árusitás 
egyúttal jövedéki kihágás is, mert az a város 
helypénzszedési jogának kijátszása, a főka-
pitány intézkedését be nem tartó árusok 
és vevők egyaránt szigorúan példás bün-
tetésben fognak részesülni. — Ezúton is 
felhívunk mindenkit, aki a piacon kivül 
árusításnak tudomására jut, hogy e kö-
rülményt haladéktalanul hozza a rendőrség 
tudomására, mert a mai időkben a hatóság 
intézkedések is csak akkor járnak a kivánt 
eredménnyel, ha annak végrehajtásának 
ellenőrzésében maga a közönség is segéd-
kezik. 

— A LlVIfö k irálya. (Szenzációs bemu-
tató a Tudományos mozgószinházban.) 
Valósággal korszakalkotónak mondhatjuk azt 
az öt felvonásos filmet, melyet ma vasárnap 
mutat be a Tudományos Mozgószinház. Amit 
az emberi elme tudományban, művészetben 
technikában az utolsó évtizedben nagyot 
produkált, mindent művészi egységgel sze-
dett össze e film zseniális rendezője. Egy 
szerelmi históriába kapcsolódik a legbra-
vurosabb avitikai produkáció. Az Eiffel torony 
kétszer körülrepülése, mely azután ka-
tasztrófával végződik. Egy világhírű profeszor 
korszakos kísérleteit látjuk az organizmuson 
kivüli életről, melyet egy teknősbéka szi-
vével és hashártyájával végez. A fenome-
nális darab keretében megismerkedünk a 
hamisítatlan argentiniai tánccal, a tangóval, 
melyet a világ leghíresebb táncosai mutat-
nak be. Szóval valóságos halmaza a meg-
lepő látványosságnak, olyan keretben fog-
lalva, amilyent kiállítás és gazdaság, azon-
elül színezés tekintetében nem tudunk 
emmi más képpel sem összehasonlítani. 
Előadások d. u. fél 5 e«te fél 7 és fél 9 
órakor. Jegyek előre válthatók egész nap 
a színház irodájában. 

— A cukor árak á l landósí tása. Az osztrák 
ét magyar cukorflnomitók elhatározták 
hogy az árakat nem emelik és hogy a 
jelenlegi kampányban a most érvény-
ben levő árakhoz ragaszkodni fognak. 
Mintán a finomítók a szükzéges nyers-
cukormenyiséget a maguk részére biz-
tosították, a gyölés, melyen csaknem az 
összes f inomítók delegáltjai részt vetlek 
egyhangúlag elhatározta, hogy a gyárak 
legközelebb a kormány előttt kötelező 
nyilatkozatot tesznek arra nézve, hogy 
az idei kampányban a belföldi f inomit-
vány kontingesnek, legalább a száz szá-
zalékát jogják előállítani és hogy az uj 
termésig a cukrot a változatlan árban 
fogják a kereskedelem és a fogyasztók-
nak rendelkezésre bocsátani. Végül el-
határozta a gyűlés, hogy a finomítók — 
mihelyt lehetséges lesz — száz száza-
lékon felül még további öt százalék 
cukrot fognak készíteni és a belföld 
fogyasztás részére rezerválni abból a 
célból, hogy az szükség esetén a főző-
lisztel kevertessék. * cukorfinomitóknak 
ez az állásfoglalása felmenti a két kor-
mányt attól, hogy a cukorra nézve — 
mint ahogy tervbe volt véve — maxi-
mális árakat alapítson meg. így az ala-
pár Ausztriában 79 K. marad, kontingen-
sen felül pedig 5 százalékot őrlési cé-
lokra át engednek a malmoknak. Ná-
lunk az alapár, dacára hogy Magyar-
országon elég cukor van, teljes nyolc 
koronával magasabb, mint Ausztriában 
Azt hisszük, hogy erre a teljesen indo-
koltan árkülömbiégre szüktég nmeién 
és legfőbb ideje lenne, hogv már a mai 
drágaságra való tekintettel is, ez meg-
szűnjék. Negysüveg mai ára 87, kocka 
90 50, kristály 85, nyers 83 K. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Adakozzunk a szentesi 

Vörös Kereszt Egyletnek. 
Szentes város polgármesterétől 
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hirdetmény. 
Értesítem Szenles város lótenyésztő 

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

A földmivelésügyi minisztérium által 
megállapított fedeztetési dijon felül he ly-
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 lóállomány 
szaporítását mozdítsák elő. A lóállomány 
szaporítása mellett saját anyagi javukat 
is hathatósan 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. Mátéffij hcrenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

1182 —1915. szám. 

H i r d e t m é n y . 
A in. 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 
összeirattak. 

Fenti határidőben összeírt, valamint 
a később bejelentett lovak osztályozása 
i f o l y ó é i i m á r c i u s hó 3 0 napjától április hó 6 n a p j á i g 
terjedő időben foganatusiltatik, és pedig 
naponként reggel 7 ó r á t ó l kezdődőieg. 
A z o s z t á l y o z á s h e l y o : a külső v á s á r t é r e n lévő c é d u l a h á z . 

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

19!5. évi március hó 30 napján a 
város 1. és II. 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 Berek, Berekhát, 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, Nagyhegy, Nagykirályság. 

1915. évi április hó 6. napján Nagy-
nyomás, Nagytőke, Pankota, Szentlászló, 
Vekerhát. Vekerzug, Veresegyháza, Za-
lotai tulajdonosok lovai állitandók, 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 hámos 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. Figyelmez-
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. Máté f f y Ferenci 
polgármester. 

Kiadó föld. 
Mihály Sándornak Szegvár mellett, 

osztora sarokban mint egy 40 hold uj gyep-
törésü földje kissebb-nagyobb porcellákban 
veteménynek vagy dinnyeföldnek kiadó. — 
Értekezni lehet a helyszíne«, vagy Mihály 
János urnái Mindszenten. 

Knroaparti utoa 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 nrral. 
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Szentes város ka to i i a í igyosz t i i l y i l tó l . 

ad: 236/k. ti. 1915. szám. 

T Hirdetmény 
a z ft§?3.9 i § 9 f t M 1 8 * 0 . é s 1H77. é i 
b e n s z ü l e t e t ! n é p f e l k e l ő k ö s s z e í r á s a , 
b e m u t a t á s a é s b e l i i i á s a t á r g y á b a n » 

A népfölkelésre szóló 1886. évi XX. t.-c. alapján 
és a m. kir. honv. miniszter urnák 2000/eln. 1915. 
sz. a. kelt rend. folytán felhívom mindazokat a Szen-
tesen tartózkodó népfelkelésre kötelezeiteket, akik az 

1S13 .1S94 . « 8 * 5 . I S » « , és I W J . 
évben születtek és sorozó vagy felül vizsgáló-bizott-
ság által fegyverképteleneknek osztálvoztattak, ille-

tőleg a hadsereg, haditengerészet, a honvédség, vagy 
csendőrség kötelékéből 191£. évi julíus hó 31-ig el-
bocsáttattak, vagy eddig állitáskötelezettségüknek 
hármi okból eleget nem tettek, hogy az alább jelzett 
időkben és beosztás szerint a városi katonaügyosz-
tálynál az összeírásba leendő felvétel végett jelent-
kezzenek. 

Az 1873. évben születtek március 8-án., 
az 1874. évben születtek mároius 9-én., 
az 1875. évben születtek március 10-én., 
az 1876. évben születtek március 11 én., 
az 1877. évben születtek mároius 12-én, 

az eddigi népf. bemutató szemléről elmaradottak 
március hó 13-án kötelesek jelentkezni, és pe-
dig naponként délelőtt 8 órakor kezdődőleg. 

Jelentkezni tartozik foglalkozására való te-
kintet nélkül mindenki, aki a fentemiitett évfolyamok 
bármelyikéhez tartozik és ez idő szerint Szente sen 
tartózkodik. 

A jelentkezés alkalmával minden népfelkelőkö-
teles személyazonosságának megállapithatására szol-
gáló igazolványt köteles a katonaügyvezetónél fel-
mutatni (cselédkönyv, munkakönyv, keresztlevél, is-
kolai bizonyítvány, katonai igazolvány). 

A fenti évfolyamokhoz tartozó népfelkelőkö-
telesek bemutató szemléje folyó évi április (Mól 
május hó 4-ig terjedő időben Szentesen iog megtar-

tatni egy későbbi hirdetményemben megjelölendő 
időben és helyen. 

Azon népfelkelésre kötelezettek, akik valamely 
vallásfelekezet papjelöltjei, vagy pedig iskolai képe-
sítettségük alapján az egy évi önkéntességi joggal 
bírnak, ebbeli minőségüket a szemle bizottságnál 
okmánnyal igazolják. 

Amennyiben a fenti évfolyamokhoz tartozó 
népfelkelőköteles már katonai munkára kirendelte-
tett volna, ez esetben annak hozzátartozója köteles 
a távollevő népfelkelőt bejelenteni. 

Az összeírásnál mindenki tartozik jelentkezni, 
alól az alábbiak felmentetnek: 

a szemlén való megjelenés kötelezettsége 

a) a pénzügyőrségnél tartósan alkalmazott 
népfelkelésre kötelezettek; 

b) a vasutaknál és azok műhelyeiben alkal-
mazott népfelkelők; 

c) a posta és távírda intézetnél alkalmazott 
népfelkelésre kötelezettek; 

d) a kőszénbánya munkásosztaghoz tartozó nép-
felkelésre kötelezettek; 

e) különleges hadicélu szolgálatokra igénybe 
vett népfelkelésre kötelezettek; 

f) azok, akik a népfelkelői szolgálat alól ed-
dig is névszerínt fel voltak mentve és végül 

g) a felszentelt papok, papjellegű tanárok, or-
vosok, nyugdíjas katonai havidijasok és a rokkant-
sági nyugdijasok állományához tartozók. 

Az itt említett népfelkelésre kötelezettek az e) alatt emiilettek kivételével alkalmaztatásukat és azon 
körülményt, hogy alkalmaztatásukban legalább 1915. január hó 1. napja óla állanak az összeírás alkalmával 
a katonaügyvezető előtt hitelt érdemlő okmányokkal igazolni tartoznak. 

Nem tartoznak megjelenni a szemlén a nyilvánvalóan alkalmatlanok sem. 
Azon népfelkelésre kötelezeit, aki az összeírásba leendő felvétel végeit nem jelentkezik, vagy pedig a 

népfelkelői bemutató szemléről elmarad, karhatalommal vezettetik elő és katonailag büntettetik. 

Kelt Szentesen, 1915. évi március hó 4. napján. 

br. nátéffy Ferencz 
polgármester. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szeu les 




