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Előfizetési árak: 
Helyben; egész évre 4 K 
félévre 2 í negyedévre 1K _ 
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félévre 3 g negyedévre 1 oQ 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal. 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája KossutiMér é. 
(ref. bériiáz) ide intézendftk a lapot érdekli tt«d«*1iW 

küldemények hirdetési és elöiizetéti éflak. 

Orosz 
Bizalom és türelem. 

Harctéri helyzet. 
Ismételten megemlékeztünk ar-

ról, hogy a Kárpátokban most folyó 
nagy csata világtörténelmi jelentő-
ségű. Magában véve az a körülmény, 
hogy ilyen terepen még olyan hosz-
szan tartó és makacs csatározás 
soha sem fejlődött ki, mint aminő 
az itt lefolyt téli háboru volt, 
— a hadi történelemben külön 
helyet biztosit ennek az ütközet-
nek. Az a harc pedig, amely most 
a tavasz k i n y i l t á v g l ezen a helyen 
kifejlődött, * utegft nemében már 
csak méreteinél fogva is egyenesen 
páratlan. 

A Kárpátokban most folyó üt-
közet a világháború minden eddigi 
csatája közt a legnehezebb, tehát a 
legtöbbet igérő is. Mikor mi az első 
és második galíciai visszavonulás 
után az ellenséges túlerő előtt kény-
telenek voltunk íeladui a Kárpátok 
magaslatait is, az oroszok itteni of-
fenzívája nem volt a tulajdonképeni 
hegyi háboru erőpróbája, mert hi-
szen mondhatni kardcsapás nélkül 
tudtak előrenyomulni. 

Az igazi hegyi háboru ennek 
az évnek januárjában indult meg, 
akkor, amidőn a Kárpátok vonalán 
mi léptünk föl támadólag. Ennek 
az erős föllépésnek, amely vége-
redményében arra vezetett, hogy a 
Kárpátok hegycsúcsai a mi keze 
inkbe kerültek, voltaképeni czélja 
Przemysl felszabadítása lett volna. 
Ezt a célt a külső körülmények 
miatt elérni nem lehetett ugyan, de 
a mi offenzivánk itt a Kárpátokban 
mégis mindvégig a győzelmek so-
rozata, mert sikerült a hegyek ta-
rajáról az alacsonyabb fekvésű 
pontokra visszaszorítani a musz-
kákat, akik ezen a ponton a leg-
jobb csapataikat vetették a tüzvo-
nalba. 

Most a mi offenzivánk egye-
lőre átalakult defenzívává. Most az 
oroszok kénytelenek támadni. Most 

ók akarnak bennünket erejük végső 
és teljes megfeszítésével visszaszo-
rítani azokból az állásokból, ame-
lyekben mi nem csak megvetettük 
a lábainkat, hanem amely állások-
ban a mi lábaink meg is gyökere-
sedtek. És az oroszok vállalkozása 
ennek következtében olyan, hogy 
el is vérezhetnek miatta. Ez a vál-
lalkozás a legtöbbet igéri nekik, egy 
álmot, amely valóra nem válhat. 
l)e még ezért az álomért is kénesek 
a vállalkozás tragikumát elviselni. 

Meri az orosz vállalkozás, hogy 
csapataik áttörjék a Kárpátok vo-
nalát, olyan emberáldozatot kivan 
telük, aminő áldozatot még egyet-
len hadsereg sem hozott meg egyet-
len vállalkozásért sem. A mi fela-
datunk azóta,, hogy a legelőnyö-
sebb magaslatok birtokába jutot-
tunk, nem lehet egyelőre más, mint 
az ellenség támadásainak visszaszo-
rítása. Olyan helyeken állunk, ame-
lyek igen alkalmasak arra. hogy az 
elleuség sorait megritkítsuk a mi 
aránylagosan nagyon csekély vesz-
teségeink mellett. 

Ebből a szempontból kell nézni 

a Kárpáti nagy csatát. Es figye-
lemre kell méltatni azt a szempon-
tot is, hogy a legkedvezőbb körül-
mények közt veti ük föl a harcot 
és minden remény meg van arra, 
hogy a Kárpáti nagy csata a mi 
tökéletes győzelmünkkel nyerend-
betejezését. 

Mint minden fontos időben, 
most is türelem és bizakodás kell. 
A helyzet még teljesen nem tiszlá-

. z^áptt. Napok kellenek ahhoz is, 
hogy világos legyen az orosz hadi 
vezetőség szándéka a Przemyilnél 
felszabadult orosz erőkkel. N#m 
lehetetlen, hogy az itteni erőlködés 
hiábavalóságát belátva, másik fron-
ton fogja az áttörést megkísérelni. 
Kétségtelen azonban, hogy a mi 
hadvezetőségünk készen van és a-
mint eddig bennünket soha sem 
ért meglepetésszerű ellenség** tá-
madás, most is vértezve vagyunk 
az elől. 

Minden előföltétel megvan arra, 
hogy a kárpáti hadsereg kiváló ve-
zérének, Boroevics táboraoknak 
szavait kövessük: bizajom és tú-
relem. . . 

Kémet nagywezérkar Jelentései . 
Berlin, márc. 26. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszíntér: 
A Verduntól délkeletre eső Maas magaslatokon a franciák Carab-

jesnál erős támadással megkísérelték állásaink elfoglalását, de kemény 
tusa után visszavertük őket, a Hartmannweilerkopfen a harc még folyik. 

Keleti hadszíntér: 
Oroszoknak az Augusztowtól keletre levő tószorosok elleni táxna-

madását visszavertük. 

VoKÓrkarunk jelentése. 
Budapest, márc. 26. Hivatalos jelentés: 
Kárpátokban heves harcok tovább folynak, ismételt támadásokat 

u<»y nappal, mint éj folyamán visszavertük, általános helyzet változatlan 
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y . W v k d é l r e fekvő területen csapataink elfoglaltak tizenegy 
orosz tá^aVzponfot és íöcb ^ S f « * - ^ J S Í S 

A % : y f Z T S d í " ^ g templomtornyá t t ü z e I é s 0 n k k e 1 fel kel-
f e t t gyijtaíunk S megálla^itSttuk.'hogy ellenséges tüzcrsegnek meg-
figyelő állomásul szolgált. „ .iuhnrna«v. 

Levelezés a 
hadifoglyoKKal 

Több alkalommal megírtuk már 
a módját a hadifoglyokkal való le-
velezésnek. Minthogy azonban még 
mindig igen sokan fordulnak hoz-
zánk ez iránti kérdezősködésükkel 
és amit még csak fokozni fog az a 
körülmény, hogy Przemysl feladásá-
nál igen sok C s o n g r á d m c-
g y e i ember esett fogságba, azért 
alább köTöljük a hadifoglyokkal 
való levelezés módját: 

A hadifoglyoknak szánt levele-
zés lehető rövid legyen; legjobb, ha 
e célra csak tábori postai levelező-
lapot használunk, vagy rendes levél-
papirosra legföljebb husz sorból álló 
közleményt irunk. A hosszú levelek, 
különösen ha nincsennek németül 
vagy franciául irva, az ellenséges 
állam cenzúrájánál hetekig hevernek 
és tapasztalat szerint gyakran célt 
sem érnek. Rosszabodik a helyzet, 
ha nagymennyiségű levél gyülemlik 
föl, ezért ne Írjunk gyakrabban, mint 
hónaponkint egyszer-kétszer. 

Á levelet lezárni nem ssobad* 
Bélelt borítékot a cenzúra nem fo-
gad el. A közleményt mindig tintá-
val, jól olvasható írással írjuk, még 
pedig latin (magyar) betűkkel s ha 
a levéliró Írásban kevésbé gyako-
rolt, kérjen föl valakit, aki azt tisz-
tán, olvashatóan tudja megírni. 

A cim pontosságára és olvas-
ható írására különös súlyt helyez-
zünk. Följegyzendó a címzett ve-
zeték* és keresztneve, katonai rangja 
és volt katonai beosztása, a rendel-
tetési hely, a kormányzóság és a 
rendeltetési ország neve, valamint 
lehetőleg a fogolytábor vagy a kór-
ház megjelölése, amelyekben a hadi-
fogoly tartózkodik. 

Aki a hadifogoly cimét ponto-
san tudja, annak a szabályszerűen 
megcímzett levelet csak a levél-
gyűjtő szekrénybe kell dobni. Még 
bélyeget sem kell levélre (levelező-
lapra) tennie, hanem e helyett a cim 
fölé feltűnően föl kell irnia Prison-
nier de guerre (hadifogoly-jelzést). 

Ha a címzett holléte kétséges, 
avagy a tartózkodási hely a hadi-
fogolytól érkezett levelezésből biz-
tosan meg nem állapitható, pl. mert 
a postabélyegző lenyomata elmosó-
dott, a cim olvashatatlan, vagy 
cirill betűkkel van irva, ne rajzoljuk 
le a cirill betűket, hanem a hadi-
Fogolytól kapott irást, valamint a 
tőle érkezett eredeti levelezőlapot, 
vagy a levelet eredeti borítékával 
együtt küldjék be a Vöröskereszt 
Egylet Hadifoglyokat Gyámolító és 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

Tudósitó Hivatalához (Budapest, IX, 
Üllői-ut 1.) azzal a levéllel, vagy 
levelezőlappal együtt, amelyet elkül 
deui szándékozunk, ez a hivatal a 
lehetőséghez képest megfogja álla-
pítani a hadifogoly tartózkodási he-
lyét, azt az elküldendő levélre föl-
jegyzi s mindjárt postára is adja. 
Egyúttal az eredeti boríték vagy 
levelezőlap visszaküldése mellett a 
megállapított cimet a feladóval is 
közli, hogy azt a jövőben levelezé-
sénél fölhaszná'hassa. 

Negyvenhatos hősöké 
(A szegedi 46. gyalogezred egyik 

kiváló tisztje — maga is többszőr sebe-
sült hőse a kárpárti harctérnek — irja 
nekünk az ezredparancsnokság enge-
délyével a következő érdekes következő 
háborús képeket. Azzal az Ígérettel, 
amit nyilván a szentesi közönség is a 
legnagyobb őrömmel vesz tudomásul, 
hogy a lehetőséghez képest folytatóla-
gos cikksorozatban fog megemlékezni 
a 46-os ezred vitéz tisztjeiről és legény-
ségéről.) 

Henneberg báró ezredes. Az első 
mindannyiunk között. Mint ember és 
mint katona, mintaképe a puritán egy-
szerűséggel párosult kötelességérzetnek. 
Alattvalói imádják. Vár-szerűen megerő-
sített el lenséges pozíciókat rohammal 
vesznek be, ha'Henneberg báró vezet. 

Nyugodtsága egyszerűen mesébe 
illő. Nincs olyan ember, kinek idegzetét 
többé-kevésbé meg ne támadná a shrap-
nellek és gránátok robbanása, a golyók 
fütyülése. 

Mindnyájan idegesek, nyugtalanok 
leszünk a harc hevében. Csak O nyu-
godt. Virginia a szájában, bámulatos 
egyszerűséggel és hidegvérrel osztja pa-
rancsait. Jellemzésül csak egy epizódot 
akarok (elhozni. 

Rohatynnál, mint ezredparancsnok 
a rajvonal hála mögött husz lépéssel, 
— háttal nekitámaszkodva egy táviró-
póznának, szájában az elmaradhatatlan 
virginiával — ült. Nem fedezékben fe-
küdt, hanem a fö ldön ült! 

Pedig ez volt eddig a legvéresebb 
napunk. Az összes törzstisztek és a 
főtisztek és a főtisztek 30 százaléka 
megsebesült. A legénység bátran néz 
szembe az ötszörös túlerővel támadó 
muszkával, pipázva és élcelődve veszik 

1 célba a közelendő ellenséget. Vitézül 
kiállva a tűzkeresztséget. 

Az ezredsegédtiszt S. százados, 
csakhamar megsebesül s visszamegy. 
Henneberg most már egyedül ül s ren-
dületlen nyugalommal szivja a nem tu-
dom hányadik virginiát. 

Az egyik zászlóalj segédliszt. B. fő-
hadnagy, kinek parancsnoka súlyosan 
megsebesülve visszament — látva az 
egyedül ülő ezredparancsnokot, hozzáfut, 
hogy szolgálatait felajánlja. 

— Jól van fiam, nagyon szép, hogy 
hozámjött, hal csak üljön le — feleli 
rendülellen nyugalommal Henneberg 

I báró. 
A legnagyobb ágyú- és golyótüz-

ben kérdezgeti a főhadnagyot minden 
aprólékos dologról mintha odahaza ül-
nének. 

Délután 2 óra felé az orosz egy 
uj hadtesttel megerősödve, mindkét 

szárnyunkat visszavonulásra kényszeríti, 
miközben elképzelhetet len vehemciávaí 
dolgozik igen jól belőtt tüzérségünk. 
Henneberg ezredes mégrmindig ül, pe-
dig a gyalogság már 300 lépésről kül-
dözgeti gyi lkos golyói t sorainkba. 

A főhadnagy végre ís látva a ve-
szélyt, f igyelmeztet i az ezredest: 

— Ezredes ur, menjünk vissza, mert 
igy biztos az orosz fogság : 

— l ó , jó fiam, — de én nem tu-
dok I — s mutatja három he lyen átlőtt 
lábát. 

Két ora hosszat beszélget az adju-
tánsai annélkül, hogy egy arcima meg-
rándult volna a fájdalomtól s hogy a 
nélkülözhetet len virginiát félretenné, — 
pedig még délkörül sebesült meg. 

Mig ezrede vissza n e m vonu(t ad-
dig ő sem hagyta el helyét. 

A legnagyobb go lyózáporban sike-
rült az adjutánsnak tisztiszolgája segít-
ségévei a súlyosan sebesült ezredest 
hátra vinni, miközben ugy B, főhadnagy, 
mint szolgája megsebesültek. 

Ilyen 46. gyalogezred vitéz parancs-
noka. 

Ki volt az első, aki a sok sebesült 
tiszt közül legelőször tért vissza az ez-
redhez ? Henneberg báró ezredes. Amint 
járni tudott, azonnal újra átvette ezrede 
vezetéséi . Csakhamar brigadéros lett s 
most csak néha-néha látjuk markans 
alakját az elmaradhatatlan virginiával. 

Mé*j mindig hozzánktartozónak érzi 
magát s egy alkalmat sem mulaszt el, 
hogy tősgyökeres magyarsággal néhány 
bátorító szót ne intézzen a legénység-
hez. 

Ö felsége a hadidisztitményes vas-
koronurenddel tüntette ki ezredünket . 

B a d a c s o n y i dr. törzsorvos Ó 
az egyedül i az ezred tisztikarában, aki 
a mozgós í tás első napiától kezdve itt 
van a harctéren. A többiek részben se-
besülten, részben betegen — mégis több-
kevesebb ideig odahaza voltak, ő nem. 
Pedig nem könnyű a dolga. De szivóa 
szervezete, példátlan kötelességérzete, 
lankadatlan buzgósága s lelkiismeretes-
sége nem engedi nyugodni . Itt van az 
első perctől kezdve s dolgozik három 
helyett egész nap s bizony erősebb üt-
közetek után egész éjjel is. 

A mellé beosztott fiatal segédor-
vosok és segédorvoshelyettesek sorra 
dőlnek ki s mennek haza pihenni, vagy 
valamelyik hátrább fekvő egészségügyi 
intézethez könnyebb szolgálatra. 

De a törzsorvos ur még egy napig 
sem hagyta el ezredét. Végigküzdőtte a 
rémes kolerajárványt, majdnem minden 
segítség nélkül, mikor százával bete-
gedtek meg az emberek, ő mindenütt 
ott volt s mikor l egnagyobb volt a ve-
srély, akkor egészen magára maradt. 
Annál energikusabban dolgozott s végre 
sikerült leküzdenie a rémet. 

Felsége a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével a katonai érdemke-
reszt'szalagján jutalmazta buzgó és ön-
feláldozó munkásságát. 

Azóta hála Istenek nincs kolera, de 
vannak sebesültek és betegek, akik igaz 
atyjukat látják benne. Ugy a tisztikar-
ban, mint a legénység között osztatlan 
népszerűség veszi körül s va lamennyin 
osztatlan nagyrabecsüléssel és csodá-
lattal teöintünk a mi kiváló »doktor 
bácsink «-ra. 

Tiszt-e vagy közkatona : egyforma 
lelki ismeretességgel kezeli. De viszont 
n e m engedi haza csak azl — aki igazán 
beteg. 

Egyik tartalékos hacinagyunk, aki 
a cseudes polgári é leiben falusi jegyző, 
napokon át lázas s arra hivatkozva, 
hogy már 4 hónapja a harctéren van, 
igen vágyódik haza pihenni . A jó dok-
tor bácsi azonban egyelőre nem talalt 
nála komolyabb bajt s nem akarja el-
engedni : 

— Nézze hadnagy ur, énmár az 
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első napok ótá itt vagyok, folyton dol-
gozom s szándékomban sincs haza-
menni. 

Mire a különben jóhumgru had-
nagy elkeseredve jegyzi meg 

— Igen ám, csakhogy a Törzsor-
vos ur a háborúban is ugyanazt teszi, 
mint békében, gyógyít, kötöz, operál, —' 
de bizony kérem én rám békében nem 
szoktak ágyúval, meg puskaval lövöl-
dözni I 

Hála a meggyőző érvnek és hő-
mérő emelkedésének, a hadnagy ur már 
odahaza üdül. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARA 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas'fshér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, Köményes 
íipró rozsvekni, felvidéki 
rozsk^nyér stb. ttegtekrint 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É B E N . 

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 
R É S Z V - T Á R S . 

H Í R E K 
— Jo SZlv. Dudás Mihály IV. Sáfrány 

Mihály-utca 45. szám alatti lakos pol-
gártársnál is oda volt az ősszel, hogy 
mint katona teljesítse hazafivs köteles-
ségét, Azonban alkalmatlanná vált, ha-
zabocsátották. Családja annak idején 
jelentkezett az államsegélyért, amelyet 
a mult héten vett föl felesége Debre-
cenyi Julianna, arra az időre, amíg férje 
oda volt. Ez az összeg 2i kor. 70 fill. 
volt. Dudás Istvánné férje kívánságához 
képest nem tartotta meg ez összegei, 
hanem abból az összegből, aait hazaté-
rése óta férje keresett, 50 koronára egé-
szítette ki s a városi adópénztár utján 
eljutatta a Szentesi Vörös Kereszt Kór-
háznak. Mint az események krónikásai 
följegyezzük ezl a dolgot. Nem irunk 
róla cifra szavakba foglalt dicséretet, 
mert amint Dudás István és a felesége 
cselekedtek, sokkal szebb, sokkal neme-
sebb cselekedet, semhogy azt dicsérni 
kellene. 

- C s a k i g a z o l v á n n y a l lehet gabonat és l i s z t e t s z á l -
l í t a n i . A hivatalos lap a kormzny ujabb ren-
deletét közli, amely kimondja, hogy biuat, 
rozsot, árpát, tengerit és burgonyát, valamint 
az ezekből előállított lisztet nem postai pol-
gári forgalommal, v< suton, hajón, vagy gép-
kocsin, a város vagy község területén kivü 
eső helyre csak szállítási igazolvány mellett 
szabad szállítani Közlekedési vállalatok ilyen 
árukat csak az igazolvány fölmutatása elle-
nében vehetnek át szállításra. A szállítási 
igazolványoka' saját küldeményeire nézve az 
országos gazdasági bizottság, egyéb külde-
ményekre a földmivelésügyi miniszter utasí-
tása szerint az az elsőfokú közigazgatási 

hatóság ad, amelynek területén a feladó ál-
lomás van. Ilyen elsőfokú hatóság közsé-
geken a főszolgabíró, varosokban a rend-
őrkapitány, illetve a városi tanács megbízott 
tisztviselője, Budapesten a kerületi elöljáró 
vagy [helyettese. A szállitási igazolványok 
csak hivatalos űrlapon adhatók és tartal-
mazniok kell az áru pontos megjelölését és 
a feladó és a címzett megnevezését. 

K o c s i s o k k e r e s t e t n e k . Mint ismeretes, e 
hó 31-én kordékat vesz át a katonai ha-
tóság Szentesen. A katouaügyvezető e 
kordékhoz kocsisokat keres. Azonnal 
jelenkezhetnek 16 évesnél idősebb fiatal-
emberek, napi 3 korona napszám mellett. 

— A háború k i l e n c e d i k hénapjába lépünk az 
előfizetési negyed új évnegyed küszö-
bén. Ki nélkölözhetné ma egy napilap-
járatását? És melyik lap elégíti ki job-
ban az olvasó közönség igényeit, mint 
a Pesti Hirlap ? ! Hazánk e legelterjettebb 
és méltán legkedveltebb napilopja ma is 
a háborús viszonyok dacára, legnagyobb 
terjedelemben, vagyis a legbővebb tar-
talommal jelenik meg, ma is naponta 
többet ad, mint más napilapok, járatása 
tehát egyenlő előfizetési ármellett leg-
előnyösebb. A Pesti hirlap minden harc-
iéren külön haditudósítót tart. A Pesti 
Hirlap munkatársai ezidőszerint hazánk 
legnépszerűbb, legkedveltebb elsőrangú 
írói. A Pesti Hirlap külön kedvezmé-
nyeket is nyújt előfizetőinek. A Pesti 
Hirlap naptárát az 19 5 évre — amig 
a meglevő készlet engedi — minden uj 
előfizető megkaphatja, ha egyszerre 
negyedévre fizet elő. Továbbá kedvez-
ményes áron rendelheti meg a Divat-
szalon című pompás kiállítású és gaz-
dagtartalmu divatlapot is. A Pesti Hir-
lap előfizetési ára egyhóra 2 K. 80 fill. 
negyedévre 8 K. A Divatszalon-nal együtt 
negyedévre 10 K. 50 fill. Az Érdekes 
Újság-gal együtt negyedévre 10 KI 80 
fill, A Képes Újság című uj képes szép-
irodaimi hetilappal együtt negyedévr-
10 K, 50 fill. A Pesti Hirlap hiadóhivae 
tala, hová az előfizetést legcélszerűbb 
postautalvánnyal küldeni: Budapesf, V„ 
Vilmos császár-ut 78. szám alatt van. 

— A n d r á s s y g r ó f a n y ó s a n a g y b e t e g . And 
rássy Gyula grófnak meg kellett szakí-
tani berlini tartózkodását, mivel Kassán 
lakó anyósa súlyosan megbetegedett. 
Andrássy gróf Kassára utazott, 

- - Vers I IftlésiáfOkbél Amikor a harc-
terekre ráborul az alkonyat, s a fegyve-
rek gyilkos robbanása ritkábbá válik, 
barátságos lobogásu tábori tüz mellett 
hazaszáll a vitézek gondolata. Haza a 
kis családhoz, feleséghez és apró gü-
gyögő babához, aki most tipegi az első 
lépést, most próbálgatja az első szava-
kat. ilyenkor, mikor képzelet szárnyán 
hazalátogat a katona lelke, titkos hurok 
pendülnek meg rejtek hárfáján, s meg-
születik a vers, amely szól a feleségről 
és a kis gyerekről. Kedves kis verset 
küldtek be hozzánk, amelynek szerzője 
H e r é n y i János szegedi tartalékos had-
nagy. A nyolc strófás versnek első és 
utolsó strófáját közöljük itt: 
Valamikor régen, édes kis Csöppségem 

kicsi kocsi-ágyban 
Bus dalt dudorászva, Apuka altatott 

s ringatott el lágyan 
Angvalkák száldostak kicsi kocsid körül 

s dudorásztak Ok is. 
Apukád segítve nagy munkájában, hogy 

csicsis, baba, csicsis . . . 

Szülelésed napján azt kéri Apuka 
áldjon meg az Isten 

Anyukáddal együtt ..sok sok boldogsággal 
édes, drága kincsem ! 

Nem ismered meg soha, mi az a fájdalom 
s nőjj fel egészségben . . . 

S gondolj szeretettel mindig Apukádra 
kicsi Istenségem! 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város rendőrkapitányságától. 

1493—k. p 1915. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. Minisztériumnak 952— 

1915. M. E. sz. rendelete alapján k ö z -
hírré teszem, hogy búzát, rozst, á rpá i , 
tengerit és burgonyát, valamint az ezek-
ből előállított lisztet és a rizslisztet, nem 
postai forgalomban, vasúton, haión, 
vagy gépkocsin a város területén kívül 
eső helyre csak szállitási igazolvány 
mellett szabad szállítani. 

Vasúti és hajózási vállalatoknak az 
előbbi bekezdésben említett ¿létszükség-
leti cikkeket fuvarozás, vagy tároláa vé-
gett csak ugy szabad elfogadoiok és át-
venniök, ha a feladó a fuvarlevél mellett 
a szállitási igazolványt is bemutatja. 

A szállitási igazolványokat a rend-
őrkapitányi hivatal állítja ki az igazol-
vány bélyeg és illetékmentes, kiállításá-
ért díj nem jár. 

Aki az első bekezdésben emiitett 
életszükségleti cikket közforgalmú vas-
úton igazolvány nélkül fuvarozásra fel-
ad, vagy gépkocsin vagy hajón igazol-
vány nélkül szállít, vagy szállítást, az, 
amennyiben cse lekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, ki« 
hágást követ el és az 1914. évi L. t.-c. 
9. §-a értelmében 2 hónapig terjedhető 
elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethető. 

Ez a rendelet az 1915. évi március 
hú 29-én lép életbe. 

Szentes. 1915. évi február hó 26. 

Zilahy 
r.-kapitány. 

1 3 3 9 - 1 9 1 5 sz. 
Szentes város t a n á c s á t ó l 

Hirdetmény. 
-•Közhírré teszem, hogy Szentes vá-

ros józsefszállási birtokán lévő legelő, 
ért a következő díj fizetendő: 

1. egy ló után 32 korona. 
2. három rúgott csikóért 2 ló utáni 

díj, vagyis egy csikóért 21 korona 34 fillér. 
3. egy ökör után 32 korona. 
4. egy heverő marha után 28 korona. 
5. három rúgott borjúért két h e -

verő marha utáni dij, vagyis egy rúgott 
borjúért 18 korona 66 fillér. 

Egy jószágra egy katasztrális hold 
legelő adatik, ezenfelül az összes kivert 
jószágok részére nyári legelésre 1000 
katasztrális hold kalászos tarlója is fel-
szabadittatik. A kiverés május 3-án és 
4-én lesz, a behajtás ideje november hó 
30-án. 

A pusztán ártézi kút és kellő-számu 
tágas pajta van. 

A fentebb közölt legelőbér már mosl 
fizethető a városi házipénztárnál. 

Szentes. 1915 február hó 11. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
259 | k. ü. 1915. szam. 

Hirdetmény« 
Az 1973., 1875., 1876., 1877 évben szü-

letett és Szentesen a folyó évi március 
hó 8 napjától március hó 13. napjáig 
összeirt népfclkclőkötelesek bemutató 
szemléje a folyó évi áorilis hó 16. és 17. 
napjain fog megtartatni Szentesen a 
Városháza központi iroda helyiségben 
(emelet 5 ajtószám) naponként reggel 
fél 8 órakor kezdöleg és pedig. 

április hó 16-án az ezen évfolya-
mokhoz tartozó szentesi Illetőségűek. 

Április hó 17-én az ezen évfolya-
mokhoz tartozó idegen községbeli illető 



4 oldal 

séetiek valamint Azok a népfelkötele-
sek akik a már a korábban megtartott 
népfelkelői bemutató szemléről elma-
radtak. .. 

A népfelkelők a bemutató szemlére 
akként vezeUettnek elö, hogy előbb az 
1877. évben születettek, azután az idő-
sebb népfelkelők megfelelelő sorrend-
ben, — a* egyes évfolyamokon pedig 
a-b-c. sorrendben. 

A népfelkelői bemutató szemlére 
minden összeírt népfelkelő kötelezett 
pontosan megjelenui tartozik, kivévén 
azokat, akik a megjelenés kötelezettsége 
alól (elmentésükről jelentkezésük alkal-
mával a katonaügyvezető altal értesit-
t e l l C l A szemlén minden népfelkelőköte-
las iUztán, rendes öltözetben köteles 
megjelenni'. *ki a szemlén nem jelenik 
meg, katonailag bűntetteik. 

Szentes, 1915. évi márc. bó 24. napján. 
Bugyi Antal 

főjegyző, polgármesterhelyettes. 

SZENTESI LAP 

Szentes város polgármesterétől 
1182—1915. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

19720-1614.v z 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 folyt évi március hó 30 napiétól április hó 6 napjáig 
terjedő időben foganatosittatik, és pedig 
upoRként reggel 7 órétCI kezdődőieg. 
Az osztályozás helye: a külső vásártéren lévd cédulaház. 

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

1915. évi március hó 30 napján a 
város I. és II. kerülete, 

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

1915. évi április hó 1 napján Alsó-
rét, Alióréti újtelep, Belsőecser, Belső 
tehenes Berek, Berekhát, Bereklapos, 

1916. évi április hó 2 napján Bökény, 
Derekegyházoldal, Kaján, 

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

1915. évi április hó ö. napján La-
pistó, Mucsihát, Nagyhegy, Nagykirályság. 

1915. évi április hó 6. napján Nagy-
nyomás, Nagytőke, Pankota, Szentlászló, 
Vekerbát. Vekerzug, Veresegyháza, Za-
lotai tulajdonosok lovai állitandók, il-
letve vezetendők elő osztályozás céljából. 

A. lovakat kézen és egyenként kell 
elővezetni. 

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

A lóbebivás 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 ff y Ferenci 
polgármester. 
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Badoaosműheiy áthelyezés. 
SÁJERMANN BÉLA bádogosmester 

tudatja a t. közönséggel, hogy a Báró 
Harrucker ulcai bádogosműhelyét a Klau-
zál-utca 14. sz. saját házába helyezte át, 
ahol egy tiu tanoncul is felvéletik. 

R i a d ó lakás . 
Fésűs Nagy Imrének III. ker. Horváth 
Gyula-utca 40. sz. a. házánál 2 utczai 
szobás lakása a hozzátartozó mellék-
épületekkel együtt április 24-től kezdve 
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet e 
lap kiadóhivatalában. 

2270-
Szentes város polgármesterétől. 

-1915. szám. 

H i r d e t m é n y . 
Csongrádvárm. alispánja 1747—1915, 

számú határozatában az aratásnál és 
cséplésnél szükséges munkások számá-
nak megállapítását elrendelte. E rende-
let folytán köteles minden földbirtokos, 
haszonbérlő és felesmunkás folyó évi 
március hó végéig bejelenteni: 

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

learatésáról és elcsépléséről, 
3. ha eddig nem tudott gondos, 

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

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

Az összeírás a gazdasági tanács-
noki hivatalban eszközöltetik és pedig 

az 1. kerületbeli lakosok március 
11-től 14-ig, 

a II. kerületbeli lakosok március 
15-től 18-ig, 

a III. kerületbeli lakosok március 
19 tői 21-ig, 

a IV. kerületbeli lakosok 
22-től 25-ig, 

a külterületi lakosok március 26-
lól 30-ig kötelesek bejelentésüket meg-
tenni, mert akik a bejelentést elmu-
lasztják, az 19'4. évi L. t.-c. 9. §-a ér-
telmében 2 hónapig terjedhető elzárás-
tal és 600 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntettetnek. 

Ugyanez alkalommal felhívom a 
gazdák figyelmét arra is, hogy a szoká-
sos munkabérek mellett legkésőbb már-
cius hó 31-ig igyekezzenek arató mun-
kásokat szerződtetni. A megkötött szer-
ződés a hatósághoz okvetlenül bemuta-
tandó. 

Szenteren, 1915. évi március 9 4n. 

Dr. Mátéffy Fenenc 
polgármester. 

Kuroaparti utoa 16 íz. a. 
ház haszonbérbe k i a d ó . 
Értekezni lehet Dr. Baláze 

Imre ügyvéd úrral. 

március 

SZENTES EGYEDÜLI SZÓRAKOZÓHELYE, f 
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A költő csillagai 
3 felv., színmű, szines felvétel, melyben a közönségnek alkalma van ebben a 
fényesen kiállított lölvélelben, a párisi Opera csillagának Napierkowskanak 
tehetségét is megbámulni és gyönyörködni a priinaballerina klassikus Ta- | 
nagra alkotásában. 

V é n y e m k l w é r é i i i i i * o r . 

> sebesüli katonák ingyen támlásszék jegyet kapnak a pénzt iFná í~ 
ELŐADÁSOK KEZDETE DÉLUTÁN 5, 7 ÉS ESTE 9 ÓRAKOR. 

WABAAH holdirol/i Nagypáholy 3 kor., Kispáholy 2 kor. 40 fill. Támlás- , 
ÜÜ nöiyaióK, szék 60 fill., I. hrly 40 fill., II. hely 30 fill., III. hely 20 fill. 
:::::::::::::::::: JECYEK ELŐRE VÁLTHATÓK EGÉSZ NAP. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes 




