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A szerkeastésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossutta-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide iittézendök a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Feltámadás ünnepén. 
Összeomlott orosz támadások. 

Harcok Galíciában. 
A keresztyénységnek immár a | 

második nag\ ünnepét üli ez a nem-
zet keserves időkben, amikor a bú, 
a gond és a fájdalomnak az elvise-
lésére igazán nem lehet másból vi-
gaszt meríteni, mint abból az örök 
időkre szóló tanításból, amelynek 
összességét épen a keresztyén val 
lás íoglalja össze. Fájdalmunkrak 
gyógyítója, búnknak az enyhitóje, Eandunknak könnyítője ma csak a 

crcsztyény vallás, amely vigasztal 
bennünket, néha halványló remé-
nyeinknek uj vért ad és tanit ben-
nünket az Istenben való bizalomra. 
Egy egész világ súlyos megpróbál-
tatásának kellett elkövetkezni, hogy 
ax emberiség az ő gondolkodásában 
megtisztuljon, térjen vissza a hithez, 
küszöbölje ki érzéseiből a kételke 
dést, a hitetlenséget, amely a müveit 
világ Nagy jóllétében fent és alant 
immát elterjedt. 

A nagy megpróbáltatások kö-
zepette, amelynek nemcsak a mieink, 
hanem közösek az egész világgal 
ez a nagyhét, melyre következik a 
feltámadás ünnepe komor hangula-
tával igazán jelképezi az ország han-
gulatát. De ebből a hengulatból nem 
szabad hiányozni a reménynek, a 
bizalomnak, amelyet a csapások ál-
tal érzékenyebbé vált lelkünkben a 
keresztény vallás ma inkább fakaszt, 
mint máskor. 

A ki hivő lélekkel járja ma a 
templomokat, annak hinni, bízni 
kell a jobb jövőben is, a melynek 
el kell következni ezekre a szomorú 
napokfa. A magyar az ő nemzeti 
jelleménál fogva nagyon hajlandó a 
lemondásra, egy-egy csapás az ere-
iben buzgó ősi erőket nagyon hamar 
leköti, hirtelen tétlenségbe megy 
át néha a lázas cselekvés, amint ezt 
a mi nagy eseményekben annyira 
gazdag történetünk tanítja. 

E nemzeti természetből folyó 
veszedelmek ellen kell most véde-

a megélénkült, megerősödött keresz-
tyényi hitnek kell bennünket iiplálni 
a reánk még elkövetkezhető ujabb 
nagy csapásokban. A nemzet meg-
járt már sok Kálváriát, sok Golgo-
tát, eddig még mindig volt számára 
feltámadás, Nemzetünk sorsa a tör-
«¿n»» folyamán igen sokszor volt 
kétségbeejtő, Ma i.em az, csak telve 
van mindenki számára igen sok 
szenvedéssel, nzeket a szenvedése-
ket viselje el a nemzet nyugalom-
mal, tűréssel, edze azokban a tett-
erejét és várja azoknak az elmú-
lását. 

A húsvéti szent ünnepek alatt 
pedig erősödjék a nemzet minden 
tagja a keresztény vallás gyógyító 
balzsamától. 

keznünk. Hinni, bízni és reményle-
nünk kell, még akkor is, ha az 
eddigi csapások megsokszorodnak. 
Semmikép nem szabad magunkat 
odaadni a reménytelenségnek, a mi 
maga a megadás. . 

A milyen igázi fájdalmas lé-
lekkel jártuk meg e nagyhét minden 
szertartását, ép oly igazi fájdalom-
mal kell résztvennünk nemzetünk 
mai minden fájdalmas csapásában. 
De a Golgotára követtkezett a fel-
támadás. 

Ebben a feltámadásban hiszünk, 
a nemzet minden bajának az elosz-
lását bizva várjuk. 

Igaz hittel megv mindenki ma 
a Feltámadás nagy keresztyén ün-
nepére. A hit éberebb, talán igazabb 
és mélyebb, mint bármikor. Ennek 

Vezérkarunk Jelentése. 
Budapest, április 2. (Miniszterelnökség sajtóosztálya) 
Hivatalos jelentés: 
Keleti Beszkidek vonalán általában nyugalom van, minthogy az 

oroszok támadásait az utóbbi napokban véresen visszautasítottuk. Kárpáti 
arcvonalnak keletről csatlakozó szakaszokban, ahol nagy orosz erők tá-
madnak, folyik a harc Prúth és Dnyeszter között levő orosz határon, 
csapataink oroszoknak túlerővel véghezvitt támadásait visszaverték, egy-
más mögött tiz-tizenöt sorban támadott ellenség nagy veszteségek után 
mindenütt visszavonulásra kényszerült és főként a legdélibb szárnyunk 
előtt menekülésszeriíen hátrált. Lengyelországban és Nyugat-Galíciában 
nincsen változás. Ekda alsó folyása mentén oroszok egy éjjeli támadása 
állásaink leghatásosabb tüzében összeomlott. 

HÖFEH altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

Visszavert orosz támadás a Pruth és Dnyeszter között. 
(A sajtóhadiszállás engedélyezte.) • 
Sajtóhadiszállás, április 2. Érkezett délután 3 óra 30 p. 
A kárpáti front centrumában, Lupkovtól az uzsoki sorosig folyó, ki-

terjedésükben és hevességükben páratlan harcokról szóló utolsó értesí-
tések azt bizonyítják, hogy az oroszok a mi fáradhatatlanul küzdő és 
csudálatos kitartással harcoló csapataink ellen állandóan ujabb tartalé-
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kokat űznek előre támadásba, köztük a volt przemysli ostromló se-
reget is. 

A hadszíntér többi részeiről a jelenlések ugy s z ó l n a k , hogy alkalmi 
csatározásoktól eltekintve nyugalom uralkodik. Csak Bukovinában hozott 
a tegnapi nap olyan harcot, amelv jelentőségében és a tá ¡indok szamá-
ba n messze túlszárnyalja az eddigi halai-menti harcokat a Pruth es a 
Dnyeszter között. Ez az ütközet az orosz támadás teljes visszaverésével 
végződött. 

Méiiieí i i a g y i c / é r k a r JelciííéNci. 
Berlin, ápril. 2. Nagy főhadiszállás jelenti: 
Nyugati hadszíntér: 
Maas és Mosel közt heves tüzérségi harcok Kois de Pretre mellett 

benn az erdőben gyalogsági harcok tovább folytak az egész éjjel 
tartottak, erdőtől nyugatra franciák támadása, lüzünkben összeomlott, 
ellentámadásban sulvos veszteséget okoztunk ellenségnek és régi állása-
ikba vetettük vissza, csak erdőben tartják még megszállva franciák 
legelői levő árkainknak két erdőházat. 

Keleti nadszintér: 
Keleti arcvonalon helvzet változatlan. 

\ r £ m a k i H a s i l i a r t * . 
Északkeleti hadszíntér. 
Lupkov és Uzsok között megszakítatlan erővel folynak a harcok. Az 

oroszok a két szoros közötti hegygerincről a Kárpátok magyarországi 
lejtőire akarnak visszaszorítani, de ez a kísérletük kudarcot szenved min-
denütt. Ezzel szemben enyhültek a harcok Dukla körül és az egész sá 
rosi vonalon, amit talán annak ís lehet beUidni, h'»gy Sárosban legutóbb 
nagy hóvihar dühöngött. Bukovinánál a harcok állandóak Bóján körül, 
de idáig mindenképen nekünk kedveznek. 

Mennyi kárt okozott a német flotta Angijának? 
London, április 2. 
Több lap liverpooli jelentése szerint a kár, amelyet a brit kereske-

delmi flottának a németek 1014 augusztus óta okoztak, március ekjéig 
2.914,571 font sterling tönkretett hajókban <í 474,817 font sterling elpusz-
tított rakományokban 

I i i é l i l i a r < * l < » r , 
Zágrábból jelentik a „Südslavische Korresj)ondenzu-nek: 
A szerb-montenegrói határ néhány pontján az utóbbi napokban el-

vétve rövid tüzérségi harcok voltak. A mull hón >p 27 én és 28 án üle-
geink hatásos tűz alá vették néhánv montenegrói állást, és egv ellenséges 
üteget, amely a tüzelést provokálta, hamarosan elhallgattak s az ellen-
séges osztagok egy részét visszavonulásra kénvszei itetiék. Egy szerb 
üteget, amely Ada-kaleh szigetét bombázta és a nvilt városban némi 
kárt okoyott, szemben levő állásaink erős tűz alá vették. 

Repülőink a szerb állások fölé repültek es felderítő szolgálatol vé-
geztek, anélkül, hogy az ellenséges tüzelés megzavarhatta volna őket. 
Ellenséges légió járművek is mutatkoztak, egvik közülük Zimony irá 
nyában Shrapnell-lűzzel elűztük a gépet, amelv valószínűleg a szerb 
csapatokhoz beosztott nj repülőgépek egyike volt. 

Bepülóink majdnem naponta felderítő szolgálatot végeznek. Antiváii 
és Lovcen fölött Általában az egész déli harciéren jelentéktelen járőr-
ftsszeütközéseken kívül fontosabb eseménv nem történt Az iílőjárás 
kedvezőbb, az eddigi éjszakai fagyok engedlek. Csapataink egészség ú|. 
lapola és hangulata nagyon jó. 

1 h e h z e ^ V 
Krakkó április 2 
Lengyel lapok jelentik Varsóból: Amig Grodnóból é* Kownóból nem 

valami örvendetes jelentések érkeznek a/ ottani hada űvelefek leh ívá-
sáról, addig hangulat Varsóban a hangulat m g sokkal nvomot abb mint 
eddig volt. A sebesül ik száma napról napra növekszik Ivekéi a tábori 
kórhazakból előbb Varsóba hozzák és innen továbbítják az ország b«l-
sejebe. Nagy a hiány orvosokban, a /ert a kórházvonatokon orvosnöven-
űekek teljesítenek szolgálatot A város környékén számos község teljo-
sen elpusztult. Jelenleg Varsóiban 80.000 hajlékla'an zsidó menekült időzik. 

Anglia Komoly 
h e l y z e t e . 

Az „Aftonbladet" irja: Febru-
árban, legkésőbben azonban március 
ban az entente sajtójának nagyhangú 
jelenlései szerint a milliós angol 
hadseregnek meg kellett volna ér-
kezni 1 Franciaországba. Most már 
április havában vagyunk és azért 
még mindig nincs semmi bizonyí-
ték arra vonatkozólag, hogy ez a 
hatalmas csapat mennyiség tényleg 
rendelkezésre állana. Ezzel szemben 
több olyan jelenség merült fel, a 
mely kényszeríteni fogja az ango-
lokat, hogy tetemes erősítéseket 
küldjenek gyarmataikba. 

Öt, egymástól nagyon messze 
esc terüh ten folyik elkeseredett és 
az angolokra nézve nagy vesztesé-
gekkel járó gyarmat-háború. Kap-
landból és Német Délnyugat Afn\ 
kából csak angol hirek érkeznek, 
azonban még a Heuter-táviratokból 

' is ki lehet venni, hogy a németek 
ellentállása ezeken a helyeken szí-
vós és eredményteljes. Hasonlóké-
pen nem boldogulnak az angolok 
Német-Kelet-Afrikában sem. A há-

i borii elején ide egy angol ezredet 
es mintegy 800 főnyi hindut kü!-

I döttek A sok helytelen intézkedés 
azonban nagy mértékben hátráltatja 
a hadműveleteket. Egv angol liszt 

' például arról" pc-mnsrkodik a Times-
! ban, hogy a csapatoknak zsold nél-
! kül. izzó napon és a lehető legrosz-
I szabb klimáju helyeken kell vége-

érhetetlen ideig kitarlaniok, Pana-
sza végén követeli a felváltást. 

Ezekén a vidékeken mohame-
dán- vallás az uralkodó és ezért 
Törökországnak Anglia elleni hábo-
íuja következtében a benszülöttek 
rokonszenve a németek felé fordul. 
A benszíilötl csapatok között a te-
gyek m erősen meglazult és ezért 
a németek mélyen benyomulhattak 
angol területre El bői következik, 
hogy nyolc havi háborúskodás után 
erre a hadszíntérre is nagy erősíté-
seket kell küldeni. 

Ezelőtt egy hónappal távirat 
érkezett Singaporeból, melyszerint 
benszülött csapatok angol liszteket 
és katonákat öltek meg és német 
foglyokat szabadítottak ki, közöttük 
az Emden I() emberét is. E hír ma-
gyarázatul megjegyzendő, hogy 
Hátsó-Indiában is a mohamedán val-
iásuak vannak többségben és a ben-
szülött csapatok, ugy látszik, már 
értesültek a Törökország és Anglia 
között folvo háborúról. Végtére is 
csak japán tengerész katonák se-
gitségével tudták az angoltfk a gvó-
/.elmet Singaporeban kicsikarni, de 
minden jel arra múl d. hogy a 
Singaporetól északra eső lei illeti k 
még miedik a felkelők kezében 
vannak. Nyilvánvaló, hogy itt is a 
legnagyobb mértekben szükség van 
me<»|)i/Jinír> angol csapokra. de 
ilyeneket csak Európából lehet 
hozni. 
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Elő-Indiában 75.000 főnyi an-
gol katonaság van, vagyis jóval 
tóbb, mint amennyi csak ennek a 
résznek- védelméée szükséges. Erre 
való tekintettel az angolpk egy 
Eló-Indiából kivont 20.000 fónyi 
expedíciós csapatot küldöttek a 
Tigris és Euphrat alsó folyásának a 
védelmére, ezt a csapatot a törö-
kök már visszanyomták és ezért 
itt jelentős mennyiségű csapatokra 
van szükség, ha az angolok meg-
akarják akadályozni azt, hogy a tö-
rökök teljesen elűzzék őket a Per-
zsaöböl partjairól. 

A legjelentősebb gyarmat-há-
bpéu azonban a Szeuz-csatornánál 
folyik. Itt ugyanis a törökök me-
gint erősen megvetették a lábukat 
és pedig oly közel a csatornához, 
hogy a rajta közlekedő hajókat 
ágyútűz alá vehetik. Legközelebb 
komoly események várhatók erről 
a harcszintéról. A Maanból Szeuzbe 
vivő vasút épitése befejezéséhez 
közeledik és akkor a törökök nagy 
számadó csapatot küldhetnek Ang-
liának e legfontosabb közlekedési 
ere ellen a táraók országában. 

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflftfl 

és 

ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas f*hér-

SÜTEMÉNYEK. 
Különlegességek i 

Zsúrsütcmények, uzsonna-
Kalács, magyar-f^-.atos, 
szombati-kalács, Köményes 
apró rozsveKni, felvidéki 
rozsKtnyér stb. tt^gteKrint 
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 
Lapunk mélyen tisztelt ol-

vasóinak kel lemes húsvéti ün-
nepeket kivánunk! 

— I s t e n i t i s z t e l e t tartatik a helybeli 
görög templomban f. hó 5-én hétfőn d 
e. 10 órakor Húsvét második napján 

- H ú s v é t i I s t e n i t i s z t e l e t e k i r e f . e g y h á z n á l . 
Ünnep első napján délelőtt a központi 
nagytemplomban prédikál : Futó Zoltán 
•sperc», urvaesorai beszédei mond : Ha-
lász Szabó Imre segédlelkész, a telső-

párton prédikál: Papp Lajos kerületi 
lelkész, urvaesorai beszédet mond : Nacv 
Marton segédlelkész. Csongrádon dél-
előtt prédikál és urvacsorát oszt Illés ! 
Sándor segédlelkész. Délután a nacv-
templomba prédikál • Nagy Zoltán legá-
tus a felsőpárton Halász Szabó Imr se-
gédlelkész. — I n n e p második napján 
délelőtt a nagytemplomba prédikál a 
legátus, urvaesorai beszédei mond • Illés 
Sándor segédlelkész; a felsőpárton pré-
dikál: Nagy Márton segéd lelkész ur-
vacsoraibeszédet tart: Halász Szabó Imre 
segédlelkész. A közkorházban prédikál 
és urvaesorai oszt : Futó Zoltán esperes. 
Délntán a nagytemplomba prédikál • Illés 
Sándor segéd lelkés, a felsőpárton a 
legátus. 

— Emlékeztető. A „Szentesi Iparos Kör" 
f. hó 5-én Hétlő délután 2 órakor tartja 
évi rendes tisztújító közgyűlését saját 
helyiségében ifj. Jelenti Sándor vendég-
lőjében, melyen való megjelenésre az 
összes, rendes és pártoló tag urak fi-
gyelmét ez uton is tisztelettel felhívom 
BUDAY JÁNOS elnök 

— J ö t é k o n y c é l u h a n g v e r s e n y . Ma este a 
színházteremben nagyszabású jótékony-
célu hangversenyt rendez Kiss János 
zenetanár növendékeivel tovább Farkas 
Emma és Vilma úrhölgyek, Kiss Károly 
zenetanár Vadász Miklós és Dosa Karoly 
urak közreműködésével. A hangver-
senyt az elesettek özvegyei és árvái 
alapja javára rendezik s azon összes 
Szentesen lévő sebesült és beteg kato-
nák is részt vesznek. A közönség részére 
1 kor. tíO fill. és 1 kor. 20 filléres jegye-
ket bocsájtott ki a rendezőség, a páho-
lyok t pedig 5 és 7 koronáért árusítják. 
Jegyek előre valthatok. Halász Szabó 
Testvérek üzletében, valamint este 7 
órától a színházi pénztárnál. A jótékony 
célra felülfizetéseket kös/önettel fogad 
a rendezőség. 

— K é r e l e m . Felkérem azon szentesi 
becsületes emberi, aki a mulf év de-
cember vagy a folyó év január havában 
a szentesi betegsegélyző pénztárnál 
többek jelenlntében olyan kijelentést 
tett, hogy a szomszédja fia Oroszország-
ból a/t irta haza hogy az én tiam. 
Pass Ferencz ott vele együtt van mint 
hadifogoly'4 — nálam jelentkezni szí-
veskedjék, — Pass Ferenncz nyugal-
mazott r.-kapitány. 

— Gabona és liszt készletek bejelentése. F e l -
hívjuk a közönség ügyeimét Dr. Mátétly 
Ferenc polgármesternek lapunk mai sza-
mában közzétett hivatalos hirdetményére 
melylyel felszólítja a polgárságot gabona 
és liszt feleslegeiknek be jelentésére. A 
telhivás világosan és részletesen meg-
magyarázza, hogy mily esetekben ho-
gyan kell a bejelentést meg tenni, most 
csak két fontos körülményre hívjuk fel 
az érdekeltek figyelmét. Egyik az, hogy 
aki a felesleges készletét a f. április hó 
11., 12 vagy 13-ikán be netn jelentik, 
azok ellen nemcsak kihágási eljárás in-
díttatik meg, — aminek következménye 
két hónapig terjedhető elzárás és 000 
korona is lehet, — hanem az ily Hul-
ladékosoktól a készlet is elkoboztatik 
Másik az, hogy aki eddig a készletét 
elrejtette vagy el titkolta a kitűzött 3 
napon azt bátran bejelentheti, mulasz-
tását pótolhatja, büntetést nem fog 
kapui s bejelentett készpénzel ki fog fi-
zettetni. A kitűzött három nap letelte 
után a nyomozást a pénzügyőrség fogja 
kezébe venni. A bejelentések a városi 
főjegyzői hivatalban teengők meg, 

Adakor.znnk a szentesi 
Vörös Kereszt Egyletnek. 

— A földek m e g m ű v e l é s e . A kormány 
körrendeletet intézett a törvényható-
ságokhoz, mely a földek megművelé-
sére vonatkozólag tartalmaz igen eré-
lyes és radikális rendelkezést. E legn-
jabb rendelet szerint uki nem mü.el i 

meg a földjét, attól egyszerűen, az 
udvariassági formák teljes mellőzésével , 
elveszik és odaadják annak, aki azt 
hajlandó megmunkálni. Kimondja a 
rendelet, hogy a haszonbérlő köteles 
földje megmunkásáért minden körül-
mények között gondoskodni és ha erre 
nem képes, a bérbeadó visszaveheti lőle 
a földel, azonban csak ugy, hogy ha ő 
vállalkozik a - föld megmivelésére. Ez 
esetben a bérlőnek csak az a joga ma-
rad meg, hogy vissza követelje a föl-
dekbe befektetett tőkéjét. A földátadá-
soknál felmerülő vitás esetekben a kö-
zigazgatási hatóságok döntsenek. Közsé-
gekben az 50 katasztrális holdnál ki-
sebb földek doigában elsőfokon a kö-
zségi elöljáróság, másodfokon a főszol-
gabíró, az 50 katasztrális holdnál na-
gyobb birtoknál e lsőfokon a főszolga-
bíró, másodfokon az alispán dönt. A 
városok területén a város tanács a fő-
rum. Ha valamelyik fél az Ítélettel nincs 
megélegedve, 30 napig jogában áll a 
rendes birói útra terelni az ügyét. — 
Ez a miniszteri rendelet már életbe 
lépett. 

— L a b d a r ú g á s . Hétfőn, húsvét más-
napján tartja ez évben első labdarugó 
mérkőzését a Szentesi Torna Egylet 
footballcsapata a Csongrádi Athletikai 
Klub első csapatával. A mérkőzés délu-
tán négy órakor veszi kezdetét az Eizsé-
hetkerti játékpályán. A tiszta jövedelem 
teljes egészében az elesettek özvegyei 
és árvái javára fordittatik. A belépti di-
jak rendkívül mérsékeltek. 

— A d o m á n y o k . A Csongrádvármegye 
közkórházához ujjabban a következő 
adomanyok folytak b e : Debreceni Ju l i -
ánná Hákóci F. u. 14 szám 100 cigaret-
ta, 5 zsebkendő, báró Tomassits Lészlóné 
500 cigaretta, 12 katonanak uzsonna, dr. 
Polák Sándor névnapmegváltás címén 
a Kui'házban ápolt katonák részére uzson-
na, Kinti II. Imréné 2 K. Khirer József 

>iévnap megváltás címén 10 K. Musa 
Jánosné 2 K Szegi Mária 2 K. I ránia 
Társaság 46 K. 51 íill, Molnár Sándor 
iroda tiszt névnap megváltás címén 10 
K. Csallány (iábor kórházgondnok név-
nap megváltás cinién a korházban levő 
katonáknak uzsonna, Kormány András-
né 2 K. Huzs Molnár Máténé 10 K a 
hadba vonultak államsegélyt élvezők hoz-
zátartozói a katonák részére 2 hordó 
sör és 2000 cigaretta, Fazekas Lajos 100 
cigaretta, Baráth Imréné ref lelkész neje 
Magyar lttebéről 16 üveg befőtt és 3 ü. 
uborka, Blum Mihályné egy nagy üveg 
baéack lekvár, Prunkl János ludomáuyos 
mozgószinház igazgatója a katonáknak 
ingyen jegyet s végül dr. LMIár István 
pápai praelátus a húsvéti ünnepek öröm 
fokozására a vármegyei kórház betegei 
részére 100 K. adományozott. A nemes 
lelkű adakozóknak a kórház igazgató-
sága a betegek nevében is hálás kö-
szönetét felyezí ki. 

Kiadja: 

Vajda 8 Utóda Könyvnyomdája. 

Kurc&parti 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 ügyvéd úrral. 

Bádogosműhely áthelyezés. 
SÁJEKMANN BÉLA bádogosmester 

tudatja a t. közönséggel , hogy a B*ró 
Harrucker-utcai bádogosműhelyét a Klau-
zál-utca 14 sz. saját házába helyezte át 
ahol egy tiu tanoncul is felvétetik. 



Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonoknak isme-

rősöknek és jóbaraloknak, kik 
felejhetetlen szeretelt leány-
unknak 

Resosik Eszter. 
Férjezett. B o ó s I s t v á n n á . 

Márczius hó 81-én történt 
végtisztesség tételen megjelen-
tek és ezzel mérhetetlen fáj-
dalmakat enyhíteni igyekeztek 
fogadják ez uton hálás köszö-
netünket. 

Szentes, t91f>. márc 31-én. 

A gyászoló osalád. 

Hirdetmény. 

Eladó sátor. 
Egy teljesen jókarban levő viz-

mentes ponyvával ellátott husméró 
sátor eladó. — Cim megtudható a 
».-ZENTESI LAP« kiadóhivatalában. 

Szentes város polgármesterétől 

3150 — 1915. sz. 

A m. kir. ministerium 1031 19U 
, sz rendeletével a nyers gumi és a fccp-

eleiű járművek (automobilok) resiére 
1 szolgáló gumi abrancsok készleteinek 

összeírását elrendelte, felhívom ennél-
fogva mindazokat, a kik saját, vagy 
idegen helyiségben gummit nyers vagy 
tisztított állapotban, géperójarmuvek 
részére szolgáló gummiabroncsokat (úgy-
mint külső gummiköpenyek belső tomlök, 

1 tömött gum abroncsok) készletben vagy 
mas részére őrizetben tartanak, hogy 
készleteiket az 1915, évi április hó 1-én 
volt állapot szerint, 1915. évi április 6 
napjáig az iparügyi tanácsnoknál besze-
rezhető bejelentő lapon jelentsék be. 
tettetik. 

Szentes, 1915. évi április hó 2. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Hirdetmény. 
A m. kir. minisztérium 1058 - 1915 

sz. M E. sz. rendeletével a rézgálicz és 
a peronospóra irticóla, vagy más nö-
vény gombabetegtég ellen használatos 
védekezőszerek készleteinek bejelentését 
elrendelte, felhívom ennélfogva mindazon 
cégekel, akiknek üzletében rézgaluz, 
továbbá peronospára irticóla vagy más 
növényi gombabetegség ellen használt j 
egyéb réztartalmu védekező szereik van-
nak, bogy azokat a f. évi március 6-ik 
napján, volt állapotnak megfelelőleg ez 
év ápiilis hó 7-ik napjáig közvetlenül a 
m. kir. központi statisztikai hivatalhoz 
(Budapest, Heltai Fefencz-u. 5. s^) az 
iparügyi tanácsnoknál beszerezhető be-
jelenlŐ lapon jelentsék be. 

A bejelentésre kölelezetlek a beje-
lentett részletekről pontos raktárkönyvet 
tartoznak vezetni olymódon, hogy abból 
a készletmennyiségnek változása és az, 
bogy hova fordíttatott, bármikor meg-
állapítható legyen. 

Az a bejelentésre kötelezett, aki 
készletét 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 1914. L t.-c. 9. §- értelmében 2 hó-
napig terjedhető elzárással és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tettetik. 

Szentes, 1915. március 31. 
Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester. 

Szentes váron polgáimesteréiül 

3218—1915. 

H i r d e t m é n y * 

A cs. és kir. hadügyminisztérium 
tengerészeti osztálya által "a haditenge-
részeti akadémiába való felvétel targyá-
ban kibocsátott pályázati hirdetményi 
az érdeklődők a városi katonaügyosz-
tálynál a hivalalos órák alalt megte-
kinthetik. 

Szentes, 1915. évi április hó 1. 
Dr. Mátéffy Ferencz 

polgármester 

Szentes város polgármesterétől. 

3147—1915 szám. 

Hirdetmény. 

Szentes város területén való elhelyezé-
sét nem a hadi események kedvezőtlen 
fordulata tette szükéégessé, hanem azon 
körülmény, hogy ezek élelmezése a harc 
színteréhez közel nagy neaézsegekbe 
ütközik, miért ts azokat távolabb eső 
helyre kellett elhelyezni. 

Ezen egyéneket a lehetőség szerint 
Szentes varos területén belül egyes csa-
ládoknál kívánom elhelyezni, miért is 
fe*hívom mindazokat, akik ellátásra haj-
landók az idehelyezett felvidéki lakosok 
közül vállalni, ugy jelentkezzenek a vá-
rosi főjegyzői hivatalban s jelentsék be, 
bogy hány egyént hajlandók ellátni. 

A felnőttek ellátásáért naponta 93 
fillér 8 éven aluli gyermekek ellátásáért 
pedig 46 és fél fillér fog a kincstár ál-
tal megtéríttetni. 

Szentes, 1915. évi április hó 1. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Közhírré teszem, hogy a temesvári 
katonai parancsnokságtól nyert értesü-
lése szerint a kstonáknak a tavaszi me-
zőgazdasági és szőlőmunkálatokra való 
szabadságolása Szentes varos területére 
a folyó évi április bó 6-án fog megkez-
dődni. 

Szentes, 1915. április hó 1. 

Dr. Mátéffy Ferenoz 
polgármester. 

Sze .tes város polgármesterétől 
3148-1915. 

Hirdetmény. 
Egyes halárszéli járások tehermen-

tesítése érdikében néháuy nap múlva 
Szentes varos terülelére üOO egyén fog 
ideérkezni. Az emiitett egyéneknek 

elenffy Sándor „OTTHON 
vendéglőjében húsvét másodnapján este fél 8 órakor 

d isznó to ros vacsora 
lesz, mely töltött káposzta, kolbász és hurkából áll. 

Szives pártfogást kér: 
ZSOLDOS LAJOSNÉ. 

Szentes város polgármesterétől. 

3127-1915. *zám. 

Hirdetmény. 
A m kir. minisztériumnak a folyó 

évi március hó 19. napján 977 — 1915. sz. 
M. E. szám alatt a buza-, rozs-, árpa-, 
valamint az ezekből előállított lisztkész-
letek bejelentése és átengedése tárgyá-
ban kelt rendelet alapján a következő 
kötelességek teljesítésére hivoui fel a 
közönséget: 

1. Mindazok, akiknek búzából, rozs-
ból, árpából vagy ezekből előállított 
lisztből olyan készletük van, amely a 
folyó év termésének betakarításáig a sa-
ját háztartásuk és gazdaságuk céljára 
szükséges mennyiséget meghaladja, kö-
telesek ezt a készletüket a városi fő-
jegyzői hivatalban a folyó évi április hó 
11., 12. vagy 13-ig napján bejelenteni, 
mert különben azok, akik a bejelentést 
elmulasztják, kihágás miatt 2 hónapig 
terjedhető elzárassal és 600 korona:g 
terjedhető pénzbüntetéssel fognak bün-
tettetni s be nem jelenteti, elrejtett vagy 
eltitkolt készletüknek a házi, vagy gaz-
dasági szükségletet meghaladó részét a 
hatóság a törvény értelmében a kihá-
gási eljárás során el fogja koboztatni. 

2. A készletet a főjegyzői hivatal-
ban akár szóval, aktr Írásban lehet be-
jelenteni. 

3. A bejelentett készletet az Orsz. 
Gazd. Biz. részére zár alá vettnek kell 
tekinteni, mihez képest a birtokos az-
ral a bejelentéstől kezdve nem rendel-
kezhetik, hanem köteles azt az Orsz. 
Gazd. Biz. részére megőrizni és felhí-
vásra a hatóságilag megállapított leg-
magasabb áron készpénzfizetés ellené-
ben átszolgáltatni. 

4 Az elrejtett és eltiikoll készletek 
a bejelentésre kitűzött 3 nap eltelte 
után hatóságilag, a pénzügyőrök állai 
is nyomoztatni fognak. Azokat, akik a 
bejelentést elmulasztják, készletüket el-
rejtik, vagy eltitkolják, joga van a ha-
tóságnál bárkinek feljelenteni. A kiha-
gási eljárás során elkobzott készlet ér-
tékének egyötöde a feljelentőt illeti. 

5. Az, aki a hatóság által már elóbb 
felhivatott készletének bejelentésére és 
feltárására, de készletének bejelentését 
és feltárását elmulasztotta, készletét el-
rejlelle vagy eltitkolta, hs most a be-
jelentést a kitűzött 3 nap alatt önként 
teszi, azért, mert az előbbi felhívás da-
cára a bejelentést addig elmulasztotta, 
nem e^tk büntetés alá és készlete nem 
koboztatik el, kanem az. Oívz. Gazd. Biz. 
által készpénzfizetés ellenében átvétetik. 

6. Háztartási szükséglet címén senki 
sem tarthat több gabonát vissza, mint 
amennyinek ezen címen való jogosult 
visszatartása a rekviráláskor niegálla-
pittatotl. Akinek gabonája és lisztje van, 
annyival kevesebb gabonát tarthat visz-



27 száin. 
„SZKNTKSl LAP 

sza, mini amennyi lisztje van. Akinek 
csak lisztje van, é tből annyit tarthat 
vissza, hogv a lisztkeverésre érvényben 
levő szabályok megtartásával a háztar-
tásban. élőkre a folyó évi augusztus hó 
15-ig számítva havonként és fejenként 
6 ki logramm liszt jusson.* 

7. Gazdasági szükséglet cimén visz-
szalartható árpából a vetőmag, lo\ábbá 
valamennyi terményből folyó év aug. 
}5-ig számítva a gazdasági cselédek kon 
venciója, a* aratók és egyéb élelmezési 
kötelezettséggel, vagy terniénybeli já-
randósággal alkalmazott, vagy alkalma-
zandó helyi szokás szerint szintén a 
folyó évi augusztus 15-ig számba veit 
szükséglete. 

Felhívom a közönséget, hogy c 
rendelet m i n d e n e g y e s pontjának lelkiis-
meretesen feleljen meg, mert a bejelen-
tési kötelezettségüket elmulasztókkal 

A ki bejelentési kötelezettségének 
eleget nem lesz, vagy a valóságnak 
megnem Telelő adatokat jelentene be vagy 
a birtokában lévő készletek a hatóság 
előtt eltitkolja, kihágást követ el és az 
1914 évi L. i. c. X \ X . 9 értelmében 
'2 hónapig terjedhető elzárassa! és 000 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
szemhen a törvény teljes szigorát fogom 
alkalmazni. 

Szentes, 1915. április hó 3. 

Dr. Mátéffy Fcrcncz 
polgármester. 

Szentes vá ios rendőrkapitányától 
1 4 9 7 - k . p. 1915. 

Hirdetmény. 

Szentes, 1915 március 29 

Közhírré teszem, hogy a Halkán 
haderők cs. és kir. hadsereg főparancs-
noksága akként rendelkezett, hogy a 
hogy a hadsereg körzet egész területére 
nézve, tehát Hosznia, Hercegovina, és 
Dalmácia területére kiterjedŐleg is meg-
tiltotta, hogy az ott levő katonai sze-
mélyeket hozzátartozóik, feleségeik vagy 
egyéb rokonaik és ismerőseik meglá-
togassák. 

Minthogy pedig ezen rendelkezés 
következméuyekép a katonai személyek 
hozzátartozói még ha el is jutnak az 
emiitett országok határáig, onnan visz-
szalérni kénytelenek Minélfogva figyel-
meztetem az érdekelteket, hogy a hiá-
ba való utazástól tartózkodjanak. 

Zilahi/ 
r,-kapitány. 

Szentes város polgármesterétől. 
1907—1915. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes r. t város hatarában levő 

lóállomány megyizsgálása az alább meg-
jelölt helyeken és időben a következő 
sorrendben fog megtartatni: 

1. április hó 7-én az I., II., III. és 
IV. kerületi lakosok lovai a külső cédu-
laháznál., 

2. április hó 7-én a nagyhegyi, ve-
kerlaposi, nag\nyomási és szenllászh'.i 
lakosok lovai Hajdú I besenyői tanyá-
jánál , 

3. április hó 9 én n kajáni, belső-
és kiilső-ecseri, pankotai és veresegy-
házi lakosok lovai Vecseri L. csárdá-
jánál. 

4. április hó 10 én a derekegyház-
oldali, dónáti, lapistói és ferlői lakosok 
lovai Piti Imre kórógypmti tanyájánál., 

5 április 12-én az alsO-felsőréti, 
berkiszőllő és berekháti lakosok lovai 
Horváth István alsóréti tanyájánál. 

0 április 13 án a királysági, eper-
jesi és mucsiháti lakosok lovai C«ernus 
Iliire eperjesi szélmalmánál., 

8. április 16 én a derekegyhnz'il-
dali, nag, nyomási és bsrekháti lakosok 

Ferenczné szél mai -

a belsőecseri la-
Mihaly szélmal-

5 oldal 

lovai özv. Dobosi 
mánál., 

9. április 10-án 
kosok lovai Székely 
mánál,, 

10. április 17-én a dóiuili lakosok 
lovas (.sucs Antal szélinalmnnál., 

11. április 19- én a kistőkei'és nogv-
hegyi lakosok lovai Kürti I. lanyájána'l, 

12. április 20-án a kistőkei, zalotai 
es bokényi lakosok lovai a hökénvi 
népháznál., 

13. április 21 én a királysági és 
kiralysag-járandósági lakosok ' lovai a 
királysági népháznál., 

11. április 23-án a kislőkei és nagy-
tőkéi lakosok lovai a nagytőkéi nép-
háznál. 

A vizsgálat mindenhol d. e 8 órá-
tól 11 óráig fog megtartatni. 

Azon állatbirtokosok, akik lovaikat 
a kitűzött vizsgálati helyre elővezetni 
nem akarják, köteles e bbeli szándékukat 
a vizsgálat megejtése előtt a rendőrka-
pitányságnak bejelenteni és lovaikat 
költségükée a városi- állatorvos által 8 
napon helü1 külön megvizsgáltatni. 

Miután a folyó évi március hó ;>0-
tól április hó fi áig tartandó lóosztályo-
záson bemutatandó lovak egészségi 
szempontból is meg lesznek vizsgálva, 
ezen hirdetményben kiiűzött napokon, 
a lóosztályozáson már bemutatott lo-
vakat elővezetni nem szükséges. 

Ugvutlal figyelmeztetem állatbirto-
kosokat, hogy állataik közöli felmerülő 
betegségeket vagy elhullásokat késede-
Idm nélkül annál i?, inkább jelentsék 
be a rendőrkapitányságnak, miután a 
betegség mcgáílapitasa céljából fogana-
tosított eljárásból rájuk semmi költség 
nem hárul 

Szentes, 1915 évi április hó 3. 

Dr. Málé f f u Ferencz 
polgárul estei . 

Szentes város polgármesterélőt. 
3037 -1915 , szám 

kosok és mezőgazdasági társasagok 
lisztviselői, akár a közös hadsereg, akár 
a honvédség, vagy a népfelkelés köte-
lékébe állanak, kellően megindokolt 
kérelemre, amennyiben nem a harctéren 
vannak, a ni. kir. honvédelmi miniszter 
ur által a katonai szolgálat alól korlá-
tolt időre felmentetnek. 

Felhívom tehát mindazokat, akik 
ezen szabadságol igénybe akarjak venni, 
hogy a nagymélt. m. kir. löldmivelés-
ügyi miniszter úrhoz cimzetl kérvé-
nyükéi hivatalomnál nyújtsák be. 

Amennyiben ezen kérvényeket a 
folyamodók hozzátartozói maguk elké-
szíteni nem tudnéfc, a kérvény elkészí-
tése végeit a városi katonaügyvezetőnél 
jelentkezzenek, ahol az díjmentesen ké-
szíttetik. 

Kelt Szentesen, 1915. évi ápril is hó 
2. napján. 

Di. Matéffy berezcz 
polgármester. 

1339 - 1 9 1 5 sz. 
Szentes város tanácsától 

Hirdetmény. 

Hirdetmény. 
A temesvári cs. és kir. katonai pa-

rancsnokság 67 ¡8—1915. számú átirala 
szerint önálló mezőgazdák, nagybirto-

Közhirré teszem, hogy Szentes vá-
ros józsefszállási birtokán lévő legelő, 
ért a következő dij fizetendő: 

1. egy lő után 32 korona. 
2. húrom rúgott csikóért 2 ló utáni 

dij, 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 he-

verő marba utáni dij, vagyis egy rúgott 
borjúért 18 korona 00 fillér. 

Kgy jószágra egy katasztrális hold 
legelő adatik, ezenfelül az összes kivert 
jószágok részére nyári legelésre 1000 
katasztrális hold kalászos tarlója is fel-
*zaliadiltalik. A kiverés május 3-án é i 
4-én lesz, a behajlás ideje november bó 
30-án. 

A pusztán artézi kút és keilő-számu 
tágas pajta van. 

A fentebb közölt legelőbér már most 
Ozethelő a városi házipénztárnál. 

Szvntes. 1915 február hó 11. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

SZENTES EGYEDÜLI SZÓRAKOZÓHELYE. j' 

Mindkét nap vasárnap és hétfőn — uj műsor lesz bemu- I 
tatva, három előadás keretében és pedig délután 5, 7 és 

este 9 óraker. I 

MŰSOR A KÖVETKEZŐ : j 
Vasárnap, április hó 4-én Hétfőn, április hó 5-ón | 

Bandi és az unokanövére j 
Humoros. I 

Esküvő a tengeren j 
életkép 2 felv. remek szines felvétel 

Maxi angolul beszél i 
Vígjáték. I 

F\ papa felesége I 
Vígjáték felv. 

Cissy és Spiritisnnis. Kacagtató. 

ELŐADÁSOK KEZDETE DÉLUTÁN 5, 7 ÉS ESTE 9 ÓRAKOR. 
~ ~ ~ ~ L i • i N • • • Kispáholy 2 kor 10 íiil, Támlás* j 
jjj: X ü l l i a nstyarsk: szék «OfHI., I. hel) Il lu-lv fill., III, hely '.Ml ffill- | 

JEGYEK ELŐRE VÁLTHATÓK ECÉSZ NAP 

Franciaország egyik legszebb vidéke. 

A Baüeriiia hőstette 
l felvonásban. Tündérszép felvétel, 

mesterien beállitotl jelenetekkel. 

Móric mint liősszereloies 
2 felv. vigjá'ék. 



6 e l d a l SZENTESI LAP 27 szám. 

Szentes város katonaügyosztályától. 

259—k. ü. 1915 szám. 

Hirdetmény 
Az 1873,1874,1875, 1876 és 1877, évben született és Szentesen a 

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

kelő kötelesek bemutató szemléje a folyó évi április 16 és 11 
napjain fog megtartatni Szentesen a városháza központi iroda helyiségében 

(emelet 55 ajtó szám) naponként reggel f é l 8 órakor kezdődőleg 

és pedig : 

Április hó 16-án az ezen évfolyamhoz tartozó szentesi 

illetőségűek, 
áprllishó 19-én az ezen évfolyamhoz tartozó idegen 

községbeli illetőségűek, valamint azok népfelkelőkötelesek, akik a már 

korábban megtartott népfelkelői bemutató szemléről elmaradtak. 

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

b c. sorrendben. 

A népfelkelői bemutató szemlére minden összeírt 

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

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

Szentes, 1915. évi március hó 24. napján. 

Bugyi Antal 
főjegyző, polgármesterlielyettes. 

Nyomatott Vajda tt-Utóda villanyerőr« berendezett könyvnyomdájában Szentes 




