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Előfizetési árak 
H e l y b e n egész évre 4 K 
.élévre 2 K negyedévre l K 

Vidéken : egész évre 6 K 
félévre 3K negyedévre 1 f 0 

Egy láp 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztéséri lelelñs 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: (n, íui'jt) 
Vajda Bálint u'úda könyvnyomdája Ko*suth-*i 4., 
(rel. bérhái) ide intézendók a lapot érdeklő minfcáftV 

küldemények hirdetési és élőflzelési d\j»k. 

Harcok Galíciában. 
Franciák veszteségei. 
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n íüv 
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Egy ránk nézve örvendetes je-
lenséget tapasztalhattunk az utóbbi 
hetekben az orosz hadseregnél. 

Ha megfigyeljük az orosz had-
sereg mostani hadműveleteit, s kü-
lönösen a hadvezetőségük intézke-
déseinek azon részét, melyről tudo-
mást szerezhettünk, láthatjuk, hogy 
az egyes mozdulatok, parancsok 
indító okai nem mindig a nyugodt 
megfontolás, jól átgondolt taktika. 

Az orosz hadsereg ideges. 
Minden ^seiekedetébeji van va-

lami a megriadt ember kapkodásá-
ból, s #Lból a túlzott energiájú, de 
kevés megfontolásu erőfeszítésből, 
amit olyanok tesznek, akik érzik, 
hogy ettől az akciójuktól függ 
minden. 

Az orosz hadseregben már a 
vezető elem is rájött arra, hogy a 
roppant tömeg, amely Ível egysze-
rűen el akarták gázolni az ellen-
séget, már csak a riasztó dajka-
mesékben állhatja meg a helyét, 
mint legyőzhetetlen óriás. 

Észrevették, hogy nem csak a 
határnélkülinek gondolt tömeg, ha-
nem annak aránylag csekély ener-
giája is pusztul. 

Közeledik a vég felé. 
És valószínű, hogy nem aprán-

ként jöttek erre rá, hanem egyszerre 
és váratlanul zudult rájuk gyenge-
ségüknek az a tudata, melynek 
gondolatát eddig elbizakodottságuk 
nem engedte megnyilatkozni. 

Csak igy magyarázható eróllen 
erőlködésük. 

Mert mit látunk? 
Seregeik egyik szárnya el kese-

detten áll a dulilai és uzsoki szo-
rosok előtti vonalon egyes magas-
latok megtartásáért és megszerzé-
séért küzd, miközben Sztaniszlauban 
összecsomagoltatják a hivatalokat, 
Lemberg esetleges kiürítésére ké 
szülnek. 

Hol itt a ráció? 
Ha annyira erősnek képzelik 

magukat, hogy kivihetőnek gondol-
nak egy ujabb betörést Magyar-

országba, miért csomagolnak Leni-
bergben? Vagy ha érzik, hogy Galí-
ciában megrendült ottlétük bizton 
sága, ha belátták, hogy esztelen 
önámitás volt a nagy apparátussal 
előkészített lembergi berendezkedé-
sük, minek erőlködnek a dukla— 
uzsoki szorozoknál? 

Csakis egyféleképp tudnánk 
megmagyarázni ezt a két ellentétes 
intézkedést. Az ámítással. 

Vagyis; csak azért erőlködnek 
| a mi határaink körül, 1 ár tudják, 

hogy rövid időn belül fel kell ad-
niok, minden biztosnak hitt tám-

I pontjukat, hogy a mi szorosaink 
nevének hangoztatásával el tudják 
ámítani — ideig- óráig — egyrészt 
önmagukat, másrészt a szövetsége-
seiket, akiknek csak kell valami 
eredményt fölmutatni a kölcsön-
adott milliók fejében. 

Meglehet, hogy igy gondolkoz-
nak. . . De akkor is csak azt kér-
dazhetjük: hol itt a ráció? Mivel 
lehet megindokolni az ilyen intéz-
kedésekjogosultságát, észszerűségét? 

Mi más ez, ha nem kapkodás, 
a vizbefulónak kapkodása? . . . 

Napiparaucsok, melyek 4%y « 
végsőkön levó.hadseneg nugboudcNt 
rendjét akarnák visszaállítani,a leg-
szigorúbb rendelkezésekkel. 

Ezek nem a katonáiban breó 
parancsok atyai szigora szülte, néni 
fenyítés, de fenyegetés a slaVtfk.Es 
nem egyes esetek, hanem a bűnök 
általánossága, az egész hadsereg 
(vagy ezred) demoralizáltsága az 
indító okai. 

Es végül az olyan apróságok, 
mint például az a férfiatlan és gyáva 
intézkedés, hogy női ruhába ÖTIÖ?-
tetve küldik kémkedni katonáikat 
nem végső kapkodást jelenti-e,. a 
meiy már nem törődik becsülettel, 
féríiassággal, ha csak egy kis'ébft, 

• jelentéktelenebb siker elérésérdi 
| van szól 

Gyöngül, züllik az orosz had-
sereg, „legyőzhetetlen" embertömeg, 
de most már nem csak mi tudjuk 
és látjuk ezt; tudja ó is, hogy re-
kedt hurrá-ja haláldörgés, minden 
mozdulata kétségbesett, erölkötíp 
vonaglás : azérl kapkod, azért idtgjqs 
s azért lesz hiába való minden vé'gsp 
erómegfeszitése. 

N é m e t n a g y v e z é r k a r j e l e n t é s e i » 
(Berlin, márc. 9, éjjel 10 óra) Nagy főhadiszállás jölemf* 
Nyugati hadszíntér: 
Loretlo magaslaton csapataink franciáktól két további árkot fo-

gadlak el, hat tisztet és kétszázötven főnyi legénységet fogtak el és két 
géppuskát és két kisebb ágyút zsákmányoltak. 

Champagnéban harcok még nem jutottak befejezéshez. Lemeswíltól 
északnyugatra előretörésre kész ellenséget tüzelésünk támadásba meg-
akadályozta. 

Vogézekben köd és hó megnehezítették a tevékenységet, Maosiertól 
keletre és nyugatra és Sannüeimtól északra még folyik a harc. 

Keleti hadszíntér: 
Augusztowtől keletre oroszoknak ellenünk intézett támadásai dleti-

séir súlyos veszteségei megüiusultak. Lomzától északkeletre ellenség e^v 
sikertelen támadása után 800 hadifoglyot hagyott kezeink közölt. 
rolenkától északnyugatra és nyugatra vívott harcokban, amely re«»k 
nézve kedvezően folyt le 3000 oroszt elfogtunk. Rawkától északra és 
Novomiasztotól északnyugatra oroszoknak ellenünk intézett táni*dá«&i 
eredménytelenek voltak. Itt 1750 oroszt ejtettünk foglyul. 
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Török vezérkar Jelentése. 
(Konstantinápoly, márc. 9, éjjel 10 óra.) 
Főhadiszállás jeienli: 
Tegnap 3 ellenséges páncélos 3 óra hosszat nagy távolságból hosszú 

időközökben eredménytelenül bombázta Smyrna erődítési műveit és aztán 
visszavonult. Ma déleíótt hatástalan tüzeléseket ismét egy órán át foly-
tatták. Bombázásuk nekünk sem veszteséget, sem kárt nem okoztak, ma 
délután 4 angol hadihajó időközönként, ágyúinak hordóképességénél 
nagyobb lőtávolságból bombázta Dardanella eródeinket és eredményte-
lenül visszavonult Tenedosba, Sárosi öbölben egy ellenséges cirkálót, 
mely Harad—Budair környékét lövöldözte két gránátunk hajóhídon ért. 
Angolok, kik megkísérelték Karúm folyó mentén Irakba előnyomulni, 
itt ismét vereséget szenvedtek. Három zászlóalj angol gyalogság, 2 gyors-
tüzelő ágyúval, 1 hegyi üteget s egy géppuskaosztaggal, márc. 3-án tá-
madást próbált Ahvvaz környékén levő állásaink ellen. Csapataink ellen-
támadására ellenség 200 halott és sok száz sebesült visszahagyásával, 
részint Karún folyóba szorult, részint nagyszámú fogoly visszahagyása 
val rendületlenül menekült, Dendernaszrietól délre hajóira. Elesettek közt 
van egy őrnagy és négy más angol tiszt. Mi 3 ágyút 500 puskát, 200 
lovat és nagymennyiségű muníciót és más hadianyagot zsákmányoltunk. 
Veszteségeink jelentéktelenek. 

Ujabb merényletterv 
a görög király ellen. 

Athéni lapok jelentése szerint 
néhány nap előtt észrevették, hogy 
egy ismeretlen ember állandóan a 
királyi pslota körül csavarog és 
kémlelődik. Az athéni rendőrség egy 
ügyes detektivje ismeretséget kötöft 
az idegennel és bizaimát is meg- ; 
nyerte, Az idegen, a!;i Atanáznak 
nevezte magát, állandóan aziránt 
érdeklődött, hogy a király melyik 
kapun szokta elhagyni a palotát. 
A rejtélyes Atanázt tegnapelőtt le-
tartóztatták és a lakásán megejtett 
házkutatás alkalmával több mint 
kétezer drachmát találtak aranyban 
és nagyszámú angol és francia 
nyelvű levelet, amelyek a vizsgá-
latnál nagyon értékesek. Megállapí-
tották, hogy a titokzatos Atanáz, 
aki egy nagyobb banda vezetője, 
merényletet akart elkövetni a gö-
rög király ellen. Atanáz jelenleg az 
athéni központi fogházban van le-
tartóztatva, A nála talált angol és 
francia levelekből azt a következ-
tetést sem tartják kizártnak, hogy 
a merénylők az ántánt szolgálatá-
ban állottak. 

fl KuKoricáról. 
Március 15-ig maradnak a 27—30 koro-
nás árak. A február 28-ig kötött csalárd 
szerződések érvénytelenek. Siessenek a 
tulajdonosok önként fölajánlani a kuko-
ricát. Március 15-ike után következik a 

zár alá vétel és rekvirálás. 

Ma már országszerte mindenhol 
ismeretes a kormánynak az az intézke-
déje, hogy mindazok a termelők, akik 
a meglévő kukoricakészletüket vagy an-
nak egy részit, eladásra az Országos 
Gazdasági Bizottságnak február 15-tő! 
március l - i g önként magukszintáhól 
fölajánlották, az eladott kukoricáért 
kedvezményes árakat kapnak. Még pe-
dig 2 7 - 3 0 koronát métermázsánként. 
Ehhez a rendelkezéshez most legutóbb 
még két ujabb kormányintézkedés járul. 

Egyik az, hogy az önkéntes föla-
jánlás idejét a főldm. min. március 15-ig 

meghosszabbította. Ami azt jelenti, hogy 
addig az ideig maradnak érvényben a 
kedvezményes 27—30 koronás árak. Má-
sik intézkedés pedig az, hogy a kor-
mány elrendelte a március 15-ike után 
bárhol az országban található kukori-
cának zár alá vételét. Ez nem egyéb, 
mint első lépés a rekviráláshoz. Ha pe-
dig erre kerül a sor, akkor magától 
értetódőleg a rekvirálás a már megál la-
pított maximális áron történik, vagy 
7 — 8 koronával alacsonyabb áron, mint 
amennyit a kukoricáját március I5-ig 
önként fölajánló tulajnonos elérhet, ha 
a fölöslegét hatóságnak adja el. 

Ezzel a kettős intézkedéssel áll 
összefüggésben még egy harmadik kor-
mányrendelkezés is. Az nevezetesen, 
hogy érvénytelen a kukoiícára vonat-
kozó minden olyan adás-vételi szerző-
dés, amely február 15 lől 23 ig lefolyt 
időközben, az eladó kijátszására szá-
mitva, a vevő részéről azza1 a célzattal 
köttetett, hogz a tulajdonostól a ked 
vezményes árnál olcsóbban vásároljon 
kukoricát, őmaga ezonban ugyanazt a 
27—30 koronás árban ajánlja föl az ()r 
szágos Gazdasági Bizottságnak. 

Az ilyen spekulációs ravaszságból 
létrejött szerződés érvénytelen. Ellenben 
érvényes az olyan eladás, amikor valaki 
— bármi olcsó áron is — hizlalási cé-
lokra vette a kukoricát. Úgyszintén ér-
vényes akkor is, ha a vevő már alvelte 
és elszállította az eladótól a kukoricát. 
Mindezeknek a kormányintézkedéseknek 
magyarázata és jelentősége a következő 

A kedvezményes árak megállapítá-
sáról szóló rendelet a háborús körül-
mények folytán az ország sok helyére, 
különösen távolabbi részeibe késedel-
mesen jutoti el. Ellenben Budapesten 
azon melegében megtudtak az összes 
üzérek és gabonakereskedők. Táviratok-
ba n meg telefonon azonnal utasították 
tehát vidéki ügynökeiket : vásároljanak 
mentül több kukoricát olyan tulajdono-
soktól, akiknek még sejtelmük sem volt 
arról, hogy ha maguks/.ántából fölajánl-
ják eladásra készletüket az Országos 
Gazdasági Bizottságnak, akkor 2 7 - 3 0 
koronát kaphatnak mélermázsájáért. Ad-
ták hát jóhiszeműen az árut olcsóbban 
az ügynököknek, akik viszont azonmód 
fölajánlották a megszabott magasabb 
árban a Gazdasági Bizottságnak. Hát ezt 
a csúnya nyerészkedési manipulációt 
semmisiti meg a kormány, amikor ki-
mondja, hogy az efféle kötés érvényte-
len. Azért, akinek még tényleges birto-
kában van a kukoricakészlet, vagy egy -
általában van kukoricája, az még min-
dig jól járhat, mert az ujabb intézkedés 
szerint március 15-ig fölajánlhatja s 
akkor megkapja a kedvezményes 2 7 - 3 0 

koronás árakat. Azonlul azonban már 
következik a zár alá vétel, esetleg a lé-
foglalás. amikor aztán jóval olcsóbban 
lesz kénytelen kukoricáját a közcélra 
átengedni. 

Minden tulajdonosnak saját érdé. 
kében áll tehát, hogy az üdvös kor. 
mányintézkedéseknek fontosságát "meg. 
érlse s a maga jószántából ajánlja föl a 
tengerijét addig, amíg lehet, tehát 15-éig( 
mert a 27—30 koronás tengeri ár bi-
zony jobb, mint a 8 koronával kisebb. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARfl 

és 

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

Gazdasszonyok figyelme be 
Ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas'fohér-

SÜTEnÉNYEK. 
Különlegességek! 

ZsúrsüleményeK, uzsonna-
Kalács, magyar-fonatos, 
szombati-ka iács, Köményes 
r.pró rozsveKni, felvidék' 
rozsK^nyér stb. W^gteKrint 
hetö é s Kapható a Kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É Q C M. 

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZV-TÁRS. 

HÍREK ~~ 
— A n é p f e l k e l ő k b e v o n u l á s a Illetékes hely-

ről közlik a Budapesti tudósítóval: Több 
fővárosi lap közölte, hogy az 1915-ikí 
népfelkelési szemlén alkalmasnak talált 
népfőikelők bevonulási idejét Bécsben 
két turnusban állapították meg, még 
pedig március 15-ére és aprillis 15-ére. 
Jóllehet e köz lemén „Bécs" dátummal 
jelent meg, nehogy félreértések támad-
janak, jónak látjuk közölni , hogy e két 
bevonulási nap csak az ausztriai nép-
fölkelőkre vonatkozik és az 1915-iki 
népfölkelési szemlén alkalmasnak talált 
magyarországi népfelkelők bevonulási 
idejét később fogjak megállapítani. 

— Ú j v i d é k e n ö s s z e í r j á k a 1 8 - 5 0 é v e s p o l -
gári e g y é n e k e t , l l jvidéken szombaton hir-
detményt tetl közzé a polgármester, 
amelyben arra kötelezte a házigazdákat, 
házfelügyelőket, házmestereket, hogy 4S 
óra alatt irják össze az 1805 1897. évek 
közt született férfiakat s a rájuk vonat-
kozó adatokat a nacionálét . Uj ebben a 
rendeletben az, hogy a/, összeírás a 
42 —50 év közötti férfiakra is kiterjed. 

— A r a t á s i s z e r z ő d é s e k . A polgármester 
elrendelte, hogy aratási szerződést min-
denki köteles 1915 március o l - ig meg-
kötni és pedig szobád egyezség alapján 
a szokásos munkabérek mellett, mivel 
ellenesetben a szerződés nélkül maradt 
munkások összeiralnak és kénvszer mun-
kára fognak kirendeltetni a hatóságilag 
megállapított éá lapunk más kelyén kö-
zölt munkabérek melleit. — Egyidejűleg 
büntetés terhe mellett 1915 március 31 ig 
a gazdák is kötelesek bejelenteni a 
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gazoasági tanácsnoknál , kogy hány mun-
kásra van szükségük van már és mily 
munkához hiányzik még a munkaerő 
E bejelentések alapján a gazdasági ta-
nácsnok végzi a közvetítést. 

~ N ü i r u h a s z a b á s z a l i t a n f o l y a m . Körutazá-
som alkalmával rövid ideig Szentesen 
a »Központi« szállodában, a nagykapu 
)lejáratnál, az udvari nagy dísztermében 
női ruhaszabázati tanfolyamot nyitottam. 
Szabásza ti módszerem olyan könnyen 
fogható fel, hogy egy 12 éves leányka 
is képes hamar a női ruhaszabászatot 
t ö k é l e t l e n elsajátítani, el lenben fenöttek 
gyorsan elsajátíthatták az általam felta-
lált »EUAOPA* című szabászali rend-
szerrel és az »EUHOPAI« című szabá-
szati könyv, mely törvényesen védve 
van. A tanfolyamon a következőket ta-
nitjom : 1. A pontos mértékvétel. 2. n 
szabás rajzát a legkisebb gyermeknek 
ép oly pontosan, mint a felnőtteknek. 
3. A derék kiszabását. 4. Mindenféle di-
vatú szabászatot. 5. Costüm kabátot, há-
lókabátot és matrózbluzt. 6. Ingblouzokat 
többfélét. 7. Mindenféle ujjréizeket. 8. 
Princess ruhákat, pongyolákat és min-
denféle divatú szoknyaalj szabásokat, a 
legújabb denevér blúzok szabáíát és 
ezeknek az összeállításait is. Tandíj sze-
mélyenkint 15 korona, asszonyoknak, 
kiknek a férjeik bevonultak 10 korona. 
Tandijat nem kell előre Tűzetni, mig 
meg nem gyŐ2Ődik szabásom célszerű-
ségéről. Tanórák: délelőtt külön tan-
folyam 10 tői 1 l-ig, délután 3-tól f> ig \ 
szombat és vasárnap kivételével. Beirut- i 
kőzni lehet a Központi-szá.lodában dél- ' 
előtt 8—9 óráig és délután 4— G óráig 
és a kezdetkor a fönt jelzett hc- , 
lyiségben, a jelzell tanórákon 5 korona 
el lenében megkapja azonnal a szüksé- I 
ges mértékot és rajzkönyvet, mely a ' 
tandijból levonatik. KOClf IGNÁCZ, az j 
»Európa* c. szabászai feltalálója és | 
egyedüli oktatója. 

— fifiANT KAPITÁNY GYERMEKEI. (Világ-
szenzáció a Tudományos Mozgószinház-
ban.) Az előzetes híradások már /'elköl-
tötték a mozi közönség f igyelmét ? a 
publikum igazán nehezen várja a mai 
csütörtöki napot, amelyen Verne (iyu 
Iának egyik legszenzációsabb remeke, a 
»Grant kapitány gyermekei« bemutatásra 
kerül. Mindnyájunk előtt kétségtelen, 
hogy Verne Gyula egyike a világiroda-
lom legérdekesebb egyéniségeinek. Csupa 
érdeke«, tanulságos témát dolgozott fel, 
amelyek nem az ő koranak voltak a tu-
dományai, hanem azé a koré, amelyben 
ma élünk, fis Verne munkáinak értékét 
emelte az is, hogy mindig érdekes, le-
bil incselő volt. ínég a tu sományos mon-
danivalók is lelve poétikus, lelket gyö-
nyörködtető irodalmi köntösbe voltak 
beburkolva. És ezek a tulajdonságok, 
amelyek Verne Gyulát a világirodalom 
egyik legnagyszerűbb egyéniségévé tet-
ték, ezek a tulajdonságok a legjobban 
(iránt kapitány gyermekeiben dombo-
rodnak ki. Ennek a meséjét nem kell 
részletesen ismertetnünk, kell hogy mind-
annyionkban éljen a i emlékezés, a gyer-
mekkor lelkes Verne szeretete. Tudjuk, 
hogy a gyönyörű regényben a főszere-
pet a két gyermeknek atyja iránti vég-
telen szeretete jalsza. Ebből a csodás 
Verne regényből sikerült hatalmas és 
mindent feliilmu'ó filmdrámát csinálni 
s ez a mozitechnikának óriási gondolat, 
nagy fáradtsággal megalkotott remeke 
csak ma látható a Tudományos Mozgó 
szinházban. Előadások kezdete 5 és 8 
órakor. 

Szentes város polgármesterétől. 
2417— 1915 szám. 

Hirde!mény. 
A ni. kir. miuisteríum 8 0 0 - 1 9 1 5 sz. 

rendeletével az egyes bőr készletek és 

TUDOMÁNYOS M0ZCÓSZ1NHÁZ 
r \ f l ; CSÜTÖRTÖKÖN, HÁRCIUS HÓ 11-ÉN 

V E R N E G Y U L A legszebb , l ^gcsodásabb r e g é n y e f i lmen: 

bőrgyártási célokra szükséges anyag-
készletek összeírását elrendelte, felhi oni j 
ennélfogva mindazokat, akiknek beje» 
lentés ala eső bőrkészleteik vannak, hogy 
készleteiket u. ni nyers bőrök és pedig 
marhabőrök, ló-börökkipszek, vadbőrök, 
bivalybőrök, pittlmgek és borjubőrök, 
készbőrök és pedig talpbőrök, talpbélés-
bőrök, felső bőrök, hasitékok, szíjgyártó 
és nyerges ipüri és gépszijbőrök, cserző 
anyagok és cserzőanvag kivonatok deg-
ras az ip «ügyi tanácsnoknál beszerez-
hető bejelentő lapon első izben I9tf> 
március hó 15 napjáig, ettől az időtől 
kezdve pedig minden négyhetenként az 
iparügyi tanácsnoknál jelentsék be. 

A bejelentési kötelezettség nem ter-
jed ki azokra a készletekre, amelyen nem 
haladják meg a következő mennyiségeket: | 

Nyers, marha, ló, bivaly bőröknél 
kipszeknél és pitllingeknél a 10 da-
rabol, borjubőröknél a 25 darabot, 
talpbőrőknél 100 kilógramot, feiső és 
egyéb bőröknél 50 kilógramot, ásványi 
cserzésti felsőbőröknél az egy lucatol, 
cserző anyagoknál és cserzőanyag ki-
vonatoknál fajtánkét 100 kilógramot. 

Aki bejelentési kötelezettségének j 
nem lesz eleget, vagy a valóságnak 
meg nem felelő adaolkat jelenti be, ki-
hágást követ el és az 1914 évi 50 t. c. 
9 értelmében 2 hónapig terjedhető 
elzárással s í»00 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1915 évi március hó 10. 

1914. évi L. t. c. 9. értelmében két 
hónapi elzárással és hatszáz koronáig 
terjedhető pénzböntetéssel büntettetik. 

Szer.te, ls.915. március 10. 
Dr. Mátéffy Ferencz 

polgái mester. 

Szentes város polgármesterétől. 
2270—1915. szám. 

Hirdetmény. 

Dr. Máléffy Ferencz 
polgármester. 

2297—1915. szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a m. kir. 

miuisteríum 780 —M. E. 1915. sz. rende-
letével a nitrogéntartalmú anyagok kész-
leteinek összeírását elrendelte, felhívom 
tehát mindazokat, akiknek a nyers és 
töményitelt gáz (ammóniák) vízből, kén-
savas ammóniákból és mésznitrogénból 
(cfllciumcyanamiból) készleteik vannak, 
hogy azokat inennyiséyre való tekintet 
nélkül 1915 március hó ¡8 ik napjáig — 
az iparügyi Tanácsnoknál beszerezhető 
bejelentő lapon — az iparügyi Tanács-
noknál jelentsék be. 

Aki bejentési kötelezettségének ele-
got nem tesz, kihágást követ el s az 

Csongrádvárm. alispánja 1747—1915. 
számú határozatában az aratásnál és 
cséplésnél s /ükséges munkások számá-
nak megállapítását elrendelte. E rende-
let folytán köteles minden földbirtokos, 
haszonbérlő és felesmunkás folyó évi 
március hó végéig bejelenleni: 

1. hány hold kalászos vetése van, 
2, miképen gondoskodott ennek 

learatásáról és elcsépléséről, 
ha eddig nem tudott gondos-

kodni vetésének learatásáról, ezen gaz-
dasagi munka végzésére hány munkásra 
van szüksége, 

4. birtokában levő aratógépek szá-
mát és ezeknek munkában tartására 
rendelkezésre álló igavonó állatok számát 

Az összeírás a gazdasági tanács-
noki hivatalban eszközöltetik és pedig: 

az I. kerületbeli lakosok március 
11-től 14-ig, 

a II, kerületbeli lakosok március 
15 tői 18-ig, 

a III. kerülelbeli iakosok március 
19 tői 21-ig, 

a IV. kerületbeli lakosok március 
22-tól 25 ig, 

a külterületi lakosok március 26-
lól 30-ig kötelesek bejelentésüket meg-
tenni, mert akik a bejelentést e lmu-
lasztják, az 19 4. évi L. t.-c. 9, §-a ér-
telmében 2 hónapig terjedhető elzárás-
sal és fiOO koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntettetnek. 

t'gyanez alkalommal felhívom a 
gazdak figyelmét arra is, hogy n szoká-
sos munkabérek mellett legkésőbb már-
cius hó 31-ig igyekezzenek arató mun-
kásé kat szerződtetni. A megkötött szer-
ződés a hatósághoz okvetlenül bemuta-
tandó. 

Szente en, 1915. évi március 9-én. 

Dr. Máléffy Fenenc 
polgármester. 
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S z e n t e s v á r o s k a t o n a i i g y o M z t á l y á t é l . 

»d: 236/k. ü. 1915. szim. 

T llirdetméii} 
a z fl§74.f 1 8 * 0 . é s 1 8 1 1 . é v 
| » e n s z ü l e t e t t n é p f e l k e l ő k ö s s z e i r á s a , 
b e m u t a t á s a é s b e h i i a s a t á r c á b a n . 

A népfölkelésre szóló 1886. évi XX. t.-c. alapján 
és a m. kir. honv. miniszter urnák 2000/eln. 1915. 
az. a. kelt rend. folytán felhivom mindazokat a Szen-
tcsen tartózkodó népfelkelésre kötelezetteket, akik az 
1893. 1894.1894. 1§96. és 1899. 
évben «zülettek és sorozó vagy felülvizsgáló-bizott-
ság által fegyverképteleneknek osztályoztattak, ille-

tőleg a hadsereg, haditengerészet, a honvédség, vagy 
csendőrség kötelékéből 1914. évi julius 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 1374. évben születtek március 9-én., 
az 1875. évben születtek március 10-én., 
az 1876. évben születtek március 11 én., 
az 1877. évben születtek március 12-én., 

az eddigi népf. bemutató szemléről elmaradottak 
mároius 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 Szentesen 
tartózkodik. 

A jelentkezés alkalmával minden népfelkelőkö-
teles személyazonosságának megállapilhatására 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 6-től 
május hó 4-ig terjedő időben Szentesen fog 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 
birnak. 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 összeirásnál mindenki tartozik jelentkezni, a szemlén való megjelenés kötelezettsége 
alól az alábbiak felmentetnek: 

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 névszerint 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 emiitett népfelkelésre kötelezettek az e) alatt emiitettek kivételével alkalmaztatásukat és azon 
körülményt, hogy alkalmaztatásukban legalább 1915. január hó 1. napja óta állanak az összeírás alkalmával 
a katonaügyvezetó előtt hitelt érdemlő okmányokkal igazolni tartoznak. 

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

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

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

br. Hátéffy Ferencz 
polgármester. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szenle* 




