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Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévi e l K 

Előfizetési arak : 
Vidéken : egész évre 6 K 
félévre3 K negyedévre 150 

Efy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztéséri felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség ét kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ret. bérház) ide intézendók a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A kárpáti harcol 
Összeomlott orosz támadások. 
A Keletporoszországi helyzet. 

A legutóbbi napok harctéri ese- | 
ményeit röviden abban lehet ős/.- j 
szefoglalní, hogy a Kárpátokban a 
harcok tovább folytak és az oro-
szok erőszakolt áttörési kísérletei 
mindenütt az ó rettenetes veszte-
ségeikkel meghiúsultak. Ezek a 
harcok, amelyekről már megírtuk, 
hogy példátlanok a világtörténe-
lemben, amint a jelentésekből ki-
vehetők, azon a keskeny szakaszon 
érték el tetőpontjukat, ameiy még 
a magyar főidre esik. 

Á kedden közzétett vezérkari 
jelentés szerint a bányavölgyi ma 
gaslatok birtokáért folyt nagyon 
véres, órákig tartó küzdelem, aiuely 
azonban a mi csapataink teljes dia-
dalával ért véget, amely diadal ki-
vívásában az első lovashadosztály 
és az első népfölkeló dandár ezre 
deinek volt oroszlán része. 

A másik kárpáti szakasz, ahol 
a legutolsó jelentés szerint óriási 
harcok voltak az uzsoki. A küzde-
lem itten már nem magyar terüle-
ten folyik, hanem Galíciában. Az 
orosz előretörési kísérlet is it be-
lefuladt az elesett oroszok vérébe. 
Hogy aztán ezek a balsikerek meg-
állitják-e az oroszok további offen-
zív kísérleteit, még nem latható 
tisztán, de valószínűnek kell gon 
dőlni, hogy az orosz hadvezetőség, 
amely sohasem kímélte az embe-
reket, még mindig nem tesz le a 
további kísérletezésről és unnál 
nagyobb erővel lép föl, mert bu-
kovinai csapataink diadalmas előre-
nyomulását ezen a módon kívánja 
ellensúlyozni. 

Mindenesetre a valóság az, hogy 
mint hetek óta, most is az egész 
harctéri helyzet súlypontja a Kár-
pátokban van. Amint kezd tava-
szodni és a hegyi hadjárat elveszili 
azt a téli jellegét, amely szinte le-
hetetlenné tette az emberek szabad 
mozgását, kétségtelenül mind he-
vesebbek lesznek az illeni küzdel-
mek, amelynek kimenetele elé most 

az egész világ a legnagyobb figye-
lemmel fordul. 

Bukovinai előrenyomulásunk és 
sikeres offenzivánk azonban érez-
hető az orosz fronton. Csapataink 
kezében lévén egész Bukovina s 
vele együtt az összes azon vasút-
vonalak. amelyek Besszarábia felől 
vezet lek Galícia felé, az oroszok 
az utánpótlást ezeken a vonalakon 
nem hajthatják többé végre s tisz-
tán arra vonalra w nak 
amely Galícián keresztül vezet, mi-
nélfogva nemcsak a muníció pót-
lása nehezült meg. hanem a csa-
patok élelmezése is. Az az egyetlen 
vonal, amelyet használhatnak, a 
lemb Tgi. Természetes, hogy ez ret-
tenetes mértékben tul van terhelve, I 
Erre az egyetlen vonalra és illetve 
ennek sokkal gyengébb néhány 
szárnyvonalára vaunak utalva most 
már az oroszok nem csupán a kár-
páti, de a dunajeczi fronton is. 

Érthető tehát az, hogy legutóbb 
Bukovinában is tettek az oroszok 
előretörési kísérletet, de épen ilyen 
természetes az is, hogy a mi had 

vezetőségünk minden erővel bizto-
sítja azt, hogy a bukovinai vona-
lak a mi birtokunkban maradhas-
sanak. 

Lengyelországban még mindig 
az a helyzet, ami már hetek óla 
nem változott: ágyú harcok folynak. 
Egy elszigetelt orosz támadás hirét 
vesszük min & össze. is véresen 
összeomlott. 

Az északi Keletporoszország el-
¿acu meg indult orosz offenzíva tel-
jes meghiúsulása is a legutóbbi 
napok eredménye. A megtámadott 
terület nagy részben felszabadult 
ismét, sót a határ védelmére fői-
vonult német haderők jelentékeny 
része már orosz földön is aratott 
sikereket. 

Usszegezvén a legutóbbi napok 
eseményeit, azt látjuk, hogy döntő 
esemény nem történt sehol, a har-
cok példátlan erővel folynak to-
vább s a mi természetalkotta erős 
várunk a Kárpátok hós csapataink 
védelmeben megvivhatatlan lett az 
ellenség számára. 

\éinel iia^rirK^rliiiir Jelentései . 
Berlin, márc. 30. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszíntér: 
Csak tüzérségi és árkász harcok folytak. 
Keleti hadszíntér: 
Tauroggen való harc >kban, amelyek helység elfoglalására vezettek 

az ott jelenlevő Joachim porosz herceg jelentése szerint a kelet porosz 
országi népfelkelők, fényesen verekedtek és egy ezer oroszt ejtettek 
foglyul. Krasznopolnál oroszok sulvos veszteségeket szenvedtek (mint 
egy kettőezer halottjuk volt) Az ottani harcokban zsákmányunk 
tegnap estig 3000 fogok, két géppuska, r.'v ágvu és több lőszerkocsi 
volt S/kva mentén Kliml.ínél egy meghiúsult orosz támadás alkalmá-
ból két orosz tisztet és halszisz l'miyi h^envséget elfogtunk Olszyny 
környékén (Omulew bal pariján) az oroszok két éjjeli támadását 
visszavertük oroszoknak alsó Bzurán való átkelési kísérleteit niefthiu-
sitoltuk. 



4 oldal SZENTESI, LAP 17 szán, 

Nagy hét van . . . a húsvét 
közeledése. Csak pár nap választ el 
a feltámadás örökszép, magasztos 
ünnepétől — amikor a lélek a lét 
és nem lét határolta szük korlá-
taiból felemelkedve — az örökké-
valóság tudatával ékeskedik. A fel-
támadás ünnepének közeledtén nem 
mindannyian hazánk és nemzetünk 
ügyére gondolunk-e? Mi mindany-
nyicn epedve — de egyszersmint 
törhetetlen, erős hittel várjuk, hogy 
sokat szenvedett nemzetünk és ezer-
éves szép hazánk, — a reá mért sú-
lyos csapásokat erős lélekkel elvi-
selve — mihamarább uj életre fog 
támadni. De sok és nagy áldozatot 
kiván mindnyájonklól igaz ügyünk, 
nemzeti létünk fennmaradásának és 
hazánk függetlenségének niegvédel-
mezése és megtartása. Áldozni kell 
az egész nemzetnek, akik fegyverrel 
nem védhetik nemzeti szent ügyün 
ket, azoknak kötelességük áldozni 
azokért, akik a harcmezőkön fegy-
verrel kezökbau vérüket hullaták, 
vagy a hadi fáragalmaktól kime-
rültek 

Szentes város közönségének 
hazafias szent kötelessége azon ka-
tonák gondozásáról, ellátásáról és 
ápolásáról gondoskodni, akiket sor-
suk ezen váró» falai közé juttatott. 
— Szentes város közönsége ezen 
hazaírni kötelességét mindig teljes 
mértékben átérezte, áldozatkész*?-8érői tett tanúbizonyságot, ha a SP-

esült és beteg katonákról van szó, 
ennek tudatában fordul azért a 
Vörös Kereszt Kórház a nagykö-
zönséghez, hogy már anyiszor nyil-
vánított szerető érzésetói indíttatva, 
juttason a húsvéti ünnepekre is a 
mi vitéz katonáink ellátására, hogy 
érezze meg minden katona ezen 
város közönsége szeretetének meleg-
ségét, amely őrizze meg benne azt 
a tudatot és hitet, hogy nem hálát-
lanok iránta a'ok, akikért ő küz-
dött s ez az érzés és az abból fa-
kadó hit szolgáljon mindig megujuló 
erőforrásul a további küzddlmekre 

Adakozzunk azért a Vörös Ke-
reszt Kórház húsvétjára/ 

először két koronát kell íizetnem a hit-
sorosnak. Nagyon kockázatos vállalko-

| zás, nem kérek belőle. Az öreg még 
1 néhány pillanatig a lelkemre beszél, 'le 

aztán a szomszédos asztalnál kínaija 
! tovább a százezer koronákat. Vacsora 

után a kávéházban találkozom a jószívű 
pénzkinálóval, azután a moziban, szín-
házban. Szóval minden félórában utamba 
áll a szerencse. 

Élőbb még akadt néhány vállal-
kozó természet, aki két korona befek-
tetéssel százezer koronás üzletet akart 
csinálni, ma már azonban ez a faj ki-
veszőben van. Százezer korona.' Mese-
beszéd, annyi pénz nincs is a világon. 

Az öreg is ott hagyta a sorsjegye-
ket s most Európa hegy és vízrajzi 
térképét kínálja a kávéházakban és 
vendéglőkben. 

— A legújabb Európa csak ötven 
fillér — üti meg a fülünket a szíves in-
vitálás. Elég olcsón adja. Egész Európá-
ért ötven fillér tényleg nem sok. Meg 
nüzzük a térképel, de biz nem uj az. 
Még Törökország is a régi nagyságában 
van odarajzolva, pedig egy kissé meg 
fogyatkozott azóta. 

A közönségben elég nagy a vásár-
lási kedv s legtöbben nem- térnek ki a 
befektetés elől. Legutóbb egy ur azon-
ban így hárította el magától a kínálót: 

—- Úgyis megváltozik Európa tér-
képe rövidesen. 

Az öreget meglepte a kifogás, de 
hamar feltalálja magát. 

— Annái inkább meg kell \enni , 
hogy valami emléke maradhasson ura-
ságodnak mostaniról. 

És az úriember nem egy, de két 
térképet is vást rolt. Mert csakugyan va-
lami emlék is kell. 

Az el lenséges földön járó katoná-
mmal természetesen nem fogadják va-
lami kitüntető szívességgel a szerbek 
Ha meg hozzá rekvirálni is kell valamit, 
akkor minden szerb egyszerre koldus-
szegénynek mondja magát. A katonák 
természetesen még az el lenséges állam 
alattvalóinak is fizelnek a rekvirált dol-
gokért, ha rendben megy a dolog Egy 
Szegedre került sebesült mesélte a kö-
vetkezőket 

— Jó mélyen bentjártunk Szerbiá-
ban, mikor egy faluba érkeztünk. Kü-

háborus moziaK-

A háborús idők, a megfordított 
viszonyok uj foglalkozásokat teremtet- | 
lek. Olyanokat, melyek normális viszo-
nyok között aligha virágozhatnának, 1 

ge a háború amint egyes üzletágakat 
nagyon súlyosan érint, másokat ellen-
ben lendületbe hoz 

Van Szegeden egv kedves öreg 
hitsoros. Előbb sorjegvekkel ügynös-
ködött. Mozgó ügynöki irodája volt, 
ami ugy értendő, hogy mikor e fegbo-
rusabb ábrázattal vacsoráztam a ven-
déglőből s legnagyobb gondomul az ké-
pezte, hogy kilói lehelne husz koronát 
ko csön kérni, nyájas szíves hun » riasz-
tott fel búskomor elmélnzásámból 

— Tessék parancsolni százezer 
koronát. 

Mohon nyújtom ki a kezemet pénz 
utan s ekkor ve zeni észre, ho v cs-.k 
egy sorsjegyet markolok meg, amiért 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

K O R P A , 

T E N G E R I b f l R f l 
és 

Á R P A D A R A 
a leg ju tányosabb á r o n 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

H Á Z I K E N Y É R 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f^hér-

SÜT ÉHÉN YEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
íNpró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér slb. tt^gtekrint 
hetö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
P Ö Ü Z L F - T É B E N . 

ELSŐ SZENTESI hENYERGYÁR 
RÉSZVTÁRS. 

l önbözö dolgokra volt szükségünk s 
meg ir fizettük vohia őket. de a lakos 
ság valósággal ki akart rabolui b e n -
nünket. Mindenért olyan horribilis árakat 
kértek, hogy szégyen lett volna m e g f i -
zetnünk. Ezekkel a rablókkal azután 
csúnyán elbáutunk. Mindenért kétszere-
sét ígértük annak, amit kértek, azután 
ceruzát vettünk elő és papirost és »utal-
ványt« állítottunk ki azzal, hogy majd 
ha jelentkeznek, beváltják. Kép*e lem, 
hogy meg lesznek lepődve, ha majd 
megtudják, mi áll az utalványokon. 
Semmi más, csak ez: 

M a r h a , m i n e k a d t a d o d a 

HÍREK 
Szentes város törtenete 

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

A z lesz fsak a n a p . . . 
Az lesz csak a nap, az lesz csak az 

[ünnep, 
Mikor a fiuk hazajönnek! 

Hogy csengenek majd a harangok, 
Hogy visznek hírt égbe a hangok ! 

Hogy rohanunk ki eléjük, 
Karunkat ki tárva feléjük. 

S hogy bársonyt érjen a léptük, 
Lelkűnk terigetjük elébük. 

S mit a háború bele hímezett, 
Nekik nyílik ki minden szeretet. 

Cs az övéké lesz minden álom 
Es minden virág a világon. 

Az anyakönnyek és a mátkacsók 
S a gyermeki lány kacsok, 

Nekik lesz az ég boltja kék, 
S nekik szólnak a fülemülék. 

Mint szentekkel ugy bánunk velük, 
Csókkal tetézzük a sebhelyüket. 

Minden szavukat oltára tesszük 
S a meséjüket ölbe vesszük 

Hogy felnevelve őket elvigye 
Az örökvalóság vize, 

S azok nevét is kiket nem lelünk, 
Mikor soraikat bejárja szemünk. 

S szivünk, mely fegyverük áldja 
S zászlajuk simogatja, csodálja. 

Ugy nézünk a nyűtt lobogóra, 
Mintha isten zászlaja vóna. 

Hiszen nekik is glóriás a fejük 
S a béke jön vissza velük. 

A béke, a béke, a béke, — ó, 
Csak dadogni tud róla a szó.' 

A béke, a szent, a béke, a draga 
Vasárnap az egész világra. 

A béke, mely sebeket beheggeszt , 
Kalász az ölében, s gerezd. 

A béke, mint mosolyogva strá/sál 
A mesebeli király, meg a császár. 

S ezt látva isten az égben. 
Erős fogadást tesz szivében : 

Hogy a sátáni poklába visszazárja 
S nem szaditja többet a világra. 

Móra Ferenc. 

Istml t b / f e l e t tartatik a helybeli 
görög templomban f. hó j -én hétfőn d. 
e. 10 órakor Húsvét második napján. 
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Adakozzunk a szentesi 
Vörös Kereszt Egyletnek. 

— Felügyeli választás A szentesi evang. 
jyház vasárnap tartott évi rendes köz-

gyűlésén töltötte be a felügyelői állást. 
A presbitérium egyhangú megállapo-
dással Jurenák Béla egyháztanácsost 
hozván javaslatba, a közgyűlés is ha-
sonló egyhangúsággal választolta meg. 
Megválasztott felügyelő az előirt hivata-
los esküt letette. Egyházi elnök üdvö-
zölte őt melegen. IJlalt kegyelettel a 
múltra- 1835. óta csaknem félszázadon 
át Jurenák József a fundátorek egyik 
legérdemesebbe, majd fia Edward töl-
tötték be a felügyelői állást, melyet ma 
ai unoka foglal el. Megválasztott köny-
nyekig meghatottan köszönte meg az 
egyház megtisztelő bizalmát azzal az 
Ígérettel, hogy állasát legjobb tehetsége 
szerint lelkiismeretesen fogja betölteni. 

— Halálozás. Mély részvéttel vettük 
a következő gyászjelentést, amely egy 
derék magyar asszony halálát tudatja 
velünk : „Ozv. Szabó Beiané, Balogh Sz. 
Liiiia Béluska fiacskájával, Vajda Isl-
vánné, Balogh Sz Mária gyermekeivel, 
tovább özv. Bertók Imréné Krisló N 
Eszter és Kristó N Ferenc testvérei-
gyrrmekeikkel, ugy a magnk, mint az 
összes rokonság nevében mély fájda-
lommal tudatják, hogy szerető édes 
anyjuk, a jó nagymama, a kedves test-
vér és nemes lelkű rokon özv. Balogh 
Szabó Lajosné Kristó Nagy Mária éleié-
nek 67-ik, bánatos özvegységének 23-ik 
évében f. hó '¿9-én d. u. 4 órakor rövid 
de ki IOS szenvedések, a súlyos operá-
ció és a nagy fájdalmaknak Isten aka-
ratján való keresztyényi megnyugvással 
történt elviselése után elhunyt Drága 
halottunkat f. hó 31-én szerdán d. e. 
fél 11 órakor fogjuk a ref. egyház szer-
tartasai szerint a IV. ker Horvát Gyula 
utca 32 sz. alotli gyászhásztól a refor-
mátus közép temetőben eltemelni.Szentes, 
1915. március 21). Nyugodjék békében! 
— Áldás emlékére ! w 

- A sebeiliiteknek és vak katonáknak A mi had-
bavonultjaink nemesen érző hozzátarto-
zói egy államsegély kifizetésnél sem fe-
ledkeznek meg a sebesültekről. A már-
cius havi kifizetéseknél összesen 289 
korona 06 fillért adtak össze, amelyből 
a városi adópénztár 150 koronát az EST 
szerkesztőságének küldött be a harc-
iéren megvakult katonák javára, ezen-
kivül a két kórházban ápolt sebesült 
katonák részére 2—2 hordó sört, 4100 
darab cigarettát szerzett be Itt emiitjük 
föl, hogy Vnss Sándor (Nagyhegy 4 ¡5. 
sz.) polgártársunk neje Balogh Mária, 
aki tegnap velte föl államsegélyét arra 
az egy hónapra, amig férje oda volt, 
mint hadbavonult népfölkelő, a fölvett 
összeg jelentékeny részét, 8 koronát, a 
városi adópénztár utján eljutatta a Szen-
tesi Vörös Kereszt Kórházba. 

— A -Vasárnapi Ú j s á g « március 28 iki 
számában olyan harctéri képet közöl 
nagy tömegben, melynek teljes fogalmat 
nyújtanak nemcsak' a harctér mögötti 
mozanalokról, hanem maguknak a har-
ezoknak a lefolyásáról is. Különösen ér-
dekes a nagyobb csapatmozdulatokat és 
a harmincz és feles ágyuk működését 
bemutató képek. Egy csoport kép József 
Ferenc főhercegei, József főherceg fiát 
mutatja be, tiszti vizsgájukon, csoport-
képen tanárjaival együtt Szépirodalmi 
olvasmányok Szeinere György rendki-
vül érdekes regénye, Szöllősi Zsig-
mond tárcája, Strug András regénye. 
Egyéb közlemények : irodalmi cikk, 
a háború napjai s a rendes heti ro-
vatok : Irodalom és művészet, Sakkjá-
ték, Halálozás stb. A »Vasárnapi L jság« 
előfizetési ára negyedévre 5 K. a »Világ 
krónikáival együtt 6 K. Megrendelhető 
a »Vasárnapi L'jság« kiadóhivatalában 
(Budapest, IV,. Egyetem u. 4.). Lgyan itt 

3 oldal. 

, megrendelhető a »Képes Néplap« a 

f é ^ r e 2 K.U40 ^ U é ™ ^ ^ 1 1 ' B * 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Kuroaparti utca 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 ü g y v é d úrral. 

Bádogosműhely áthelyezés. 
SÁJEHMANN BÉLA bádogosmester 

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

E l a d ó s á t o r . 
:::: l'-gy teljesen jókarban levő viz-

| mentes ponyvával ellátott husmérő 
s sátor eladó. — Cini megtudható a 

S-H »SZENTESI LAP« kiadóhivatalában. 

hogy hova fordíttatott, bármikor meg-
állapítható legyen. 

Az a bejelentésre kötelezett, aki 
készlelét be nem jelenti, vagy a való-
ságnak nem megfelelően jelenti be, a 
hatóság előtt eltitkolja, vagy az ellen-
őrzést meghiusítja, kihágást" követ el s 
az 1911 L t.-c. 9. értelmében 2 hó-
napig terjedhető elzárassal és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tettetik. 

Szentes, 1915. március 31. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányságától. 

1493 - k . p. 1915. szám. 

Hirdetmény. 

Szentes város polgármesterétől. 
; 3150 1915. sz. 

Hirdetmény. 
A m, kir. minisztérium 1058 -1915. 

sz. M E. sz. rendeletével a rézgálicz és 
a peronospóra Irticóla, vagy más nö-
vény gombahelegség e l lni használatos 
védekezőszerot; készleteinek bejelentését 
elrendelte, felhívom ennélfogva mindazon 
cégekel , akiknek üzletében rézgálicz, 
továbbá peronospára irticóla vagy más 
növényi gombabetegség ellen használt 
egyéb réztartalmu védekező szereik van-
nak, hogy azokat a f. évi március 6-ik 
napján, volt állapotnak megfelelőleg ez 
év április hó 7-ik n;»pjaig közvetlenül a 
m. kir. központi statisztikai hivatalhoz 
(Budapest, Heltai Ferencz-u. 5. az 
iparügyi tanácsnoknál beszerezhelő be-
jelentő lapon jelentsék be. 

A bejelenlésre kötelezetlek a beje-
lentett részletekről pontos raktárkönyvet 
tartoznak vezetni olymódon, hogy abból 
a készletmennyiségnek valtozása és az, 

A m. kir. Minisztériumnak 952 — 
1915. M. E. sz. rendelete alapján köz-
hírré teszem, hogy búzát, rozst, árpát, 
tengerit és burgouyát, valamint az ezek-
ből előállított lisztet és a rizslisztet, ueui 
postai forgalomban, vasúton, hajóu, 
vagy gépkocsin a város területén kivül 
eső helyre csak szállítási igazolvány 
mellett szabad szállítani. 

Vasúti és hajózási vállalatokuak az 
előbbi bekezdésben emiitett életszükség-
l e t cikkeket fuvarozás, vagy tárolás vé-
gett csak ugy szabad elfogaduiok és át-
verni iök, ha a feladó a fuvarlevél mellett 
a szállitási igazolványt is bemutalja 

A szállitási igazolványokat a rend-
őrkapitány! hivatal állítja ki az igazol-
vány bélyeg és illetékmentes, kiállításá-
ért dij nem jár. . » n 

Aki az első bekezdésben emiitett 
életszükségleti cikket közforgalmú vas-
úton igazolvány nélkül fuvarozásra fej-
ad, vagy gépkocsin vagy hajón igazol-
vány nélkül szállít, vagy szállítást, az, 
amennyiben cse lekménye , súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, ki-
flii gásT követ el és az 1914 évi L. t.-c. 
9. 5j-a éltelmében 2 hónapig terjedhető 
elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethető. 

Ez a rendelet az 1915. évi március 
hó Ü9-ón lép életbe. 

Szentes. 1915. évi február hó 26. 

Zilaluj 
r.-kapitány. 

"1 S Z E N T E S E G Y E b Ü L I S Z Ó R A K O Z Ó H E L Y E 

nfl, CSÜTÖRTÖKÖN, ÁPRILIS HÓ 1-ÉN 

Drámai szinjáték három részben. V a l t e r Torczinszky 
megkapó elevenségü drámája a katona életből. Két 

tiszt élethalál h a r c a egy n ő é r t , a férfi küzdel 
mének örök céljáéit. 

I V i i j ^ f t k i « * 4 « * « » i k k i N u r . " " 3 8 E 2 

ELŐADÁSOK KEZDETE DÉLUTÁN 6 ÉS ESTE FÉL 9 ÓRAKOR. 
Nagypáholy 3 kor., Kispáholy 2 kor 40 fill, Támlás-
szék 60fill., I. hely tüiilk, \ l hely 30fill., 111. hely 20fill. 

J E G Y E K H Ű R E V Á L T H A T Ó K K.GFSZ NAP. 

in a 
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Szentes város katonaügyosztályától. 

259—k. ü. 1915 szám. 

Az 1873,1874,1875, 1876 ós 1S77, évben született és Szentesen a 

f. évi márczius hó 8 napjától március hó 15 napjáig összeirt népfel-

kelő kötelesek bemutató szemléje a folyó évi ápril is 10 és 1? 
napjain fog megtartatni Szentesen a városháza központi iroda helyiségében 

(emelet 55 ajtó szám) naponként reggel fe l H órakor kezdődőleg 

és pedig: 

Április hó l(i«án az ezen évfolyamhoz tartozó szentesi 

illetőségűek, 

áprilislió l?-én az ezen évfolyamhoz tartozó idegen 

községbeli illetőségűek, valamint azok népfelkelőkötelesek, akik a már 

korábban megtartott népfelkelői bemutató szemléről elmaradlak. 

A népfelkelők a bemutató szemlére akként 
vezettetnek elő, hogy előbb az 1877. évben szüle-
tettek, azután az idősebb népfelkelők megtelelő sor-
rendben, — az egyes évfolyamokhoz belül pedig 
a—b- c. sorrendben. 

A népfelkelői bemutató szemlére minden ősszeirt 

népfelkelő kötelezett pontosan megjelenni tartozik, 
kivévén azokat, akik a megjelenés kötelezettsége 
alól felmentésükről jelentkezésük alkalmával a ka-
tonaügyvezetó által értesítettek. 

A szemlén minden népfelkelőköteles tisztán, 
rendes öltözetben köteles megjelenni Aki a szem-
lén nem jelenik meg, katonailag büntettetik. 

Szentes, 1915. évi március Iió 24 napján. 

i f W M 
m 

főjegyző, polgármesterhelyettes. 

Nyomatott Vajda B Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szeule* 




