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A szerkesztésen felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerke««töaég és k i a d ó h i v a t a l : 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kosauth-tér 4. azám 
(ref. bérház) ide mtezenddk a lapot erdekló mindenfél c 

küldemenyeW hirdetési és előfizetési dijak. 

Német diadalok. 
Angol kalózkodás. 
Pánik Rómában. 

Vér sohasem nevetséges — az 
olaszok kezdenek mindkevésbbé lenni 
nevetségesek. A halál sohasem gro-
teszk — s Olaszország közel van 
ahoz, hogy áhitaiot ébresszen. Mi 
ontjuk a vért, melyet vészit, mi 
oltjuk az életeket, melyeket siral, 
— joggal tesszük, muszájból tesz-
szük, isten és ember előtt köteles-
ségünk, hogy megtegyük - de el-
borzad bennünk az emberi érzés, 
látván, mint borítottak vérbe és 
halálba egy boldogtalan és megbo-
londult nemzetet az ő kalandorai 
és komédiásai. 

Nem nevetönk tehát az ola-
szokon — pedig a káröröm néha 
egészséges és erkölcsös és az a 
komédiás, aki elnyeli. Nevetnénk 
igenis a kalandoraink s komédiása-
ink világtörténelmi felsülésén. így 
meg nem járt pórul rosszaság és 
alakossági — Ám: az ember nevetni 
csak olyasmin tud, amivel egy csepp, 
egy lélekzetnyi közösséget mégis 
csak érez, Olyasmin, amil ővele, ha 
ügyellen vagy bolond volna, egy 
kicsit szintén megtörténhetnék. De 
ami a szerencsétlen olasz nemzet 
mostani úgynevezett vezéreivel tör-
ténik, az nálunk senkivel sem tör-
ténhetnék meg, semmi körülmények 
közt. Mert ostobául aljas izlés és 
Ítélet nélkül komédiás még a bér-
gyilkos, még a kardnyelő s a csepű-
rágó sem volna nálunk. Ezt har-
madik Viktor Emánuel tartotta fenn 
magának, a Savoyai házból — Son-
nino báró, a nagy finánc-famíliából, 
es D'Annunzió költő ur, kitől, saj-
nos, nem lehet elvitatni, hogy iga-
zán kültő. Ezek, ha valamivel épebb 
lelkűek volnának: most nevetsége-

| sek lehetnénk. De annyire betegek 
volnának: most nevetségesek lehet-
nének. De annyira betegek és izlés 
nélkül valók, hogy csak lenézni le-
het őket, csak rosszul lenni lehet 
tőlük. Nem a hazafisága: a gyomra 
keveredik fel az embernek a ko-
médiásoktól. 

Vagy nem komédia-e, s utála-
tos és bántó, mikor az alpinik s a 
bersaglierik vérbe fagyva és főve 
töltik meg a tiroli völgyeket s az 
Isonzó partját: hogy akkor az olasz 
király felmászik egy szomszédos 
toronyba, onnan lefotografálja Tri- j 
esztet, s könnyet tőről szeméből, 
átnézvén az Ígéret földjére? Ígéret 
földje? Annyiban, hogy a király 
megcsalta olaszait, mikor uekik 
igérte. Mint ahogy megcsalta őket, 
mikor háborúra ment olyan földe-
kért, melyeket háborúval nem tud 
megszerezni, de békében és tisztes-
ségben megkaphatott volna Silány 
komédiási Ebbe fog belepusztulni | 

az ő királysága — azért lett hit-
szegő és komédiás, hogy megmentie 
— de olyan Ízetlen és^gyámoltalan 
a rosszaságában, hogy tönkreteszi 
vele magát és mindenét. A jó izlés 
fogja kikiáltani Olaszországban a 
republikát! 

S az a másik silány komédia, 
hogy Barzilait, a kiérdemesült irre-
denstia komédiást, megteszik a meg-
váltandó olasz földek szimbolikus 
miniszterének! Szimbolikus minisz-
ter —- ez kitűnő szó. A miniszter 
szimbolikus, de ahogy kikapnak az 
olaszok, az valóság, realitás, kézzel-
foghatóság és tapasztalhatóság Néz-
zen át a komédiás had Havreba: 
ott egy egész minisztérium űi mind 
csupa szimbolikus miniszterből: a 
belga minisztérium. Egy szerencsét-
len országnak kormánya, melyet 
virágzó valóságból és politikusainak 
és királyának kalandorkedve gyilkolt 
át szimbolikussál 

N e m e i g y ó s e e l n i e k . 
Berlin, június 10. 
Nagy főhadiszállás jelenti: Ni/ága ti hadszíntér: a nap folyamán az 

egész arczvonalon csekély volt a harci tevékenység. 
Launisnál (a Bande Sanl melleili százharminczegyes magaslati pont 

déli lejtőjén) franciák három támadása már tüzérségünk tüzében 
összeomlott. . , , , * 

Éjjel a Uiampagneban Beán, Sejour Peruimtól észak nyugatra fran-
cz iák tol egy kiszöleyő árk*d rohammal elfoylaltunk kelet fillé csatlako-
zolag néhány sikerült robbantási végeztünk. 

Aillu és Aprénont melleit elszigetelt szuronyharcok voltak. 
Bois l.e Prérbcben egy előretöréssel meg javítottuk uj állásainkat 

július negyedike óla M ias és Mosel közti harcokban egyezerhétszáz ki-
lencvennyolc franciát közlük huszonegy lisztet elfogtunk három ágyút 
tizenhét géppuskát és tizennyolc aknavetőt zsákmányoUunk Leintrcynal 
LuneviUélőlkeletre az ellenségnek főörseink ellen intézel éjjeli előre-
töréseit viszautasitotliik. Keleti hadszíntér; Ossomiecnél ellenségnek egy 
támadását visszavertük Délkeleti |hadszíntér: A német csapatok helyzeh 
változatlan. Legfőbb hadvezetőség. (M. s. o. 
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Tüzérségünk mesterlövése. 
Grác, julius 9. # 

volna őket. Euy másik lövedékünk egy olasz Wliornokol es loizsk. rat 
e>. A tábornok és néhány tiszt elpusztul., a többiek megsebes,1 ek. 
Egy másik lövésünk ezekkel is végzett. A/Iau egeszsegugyi katonak jot 
tek, akik elszállították az áldozatokat. 

Szegény fínglia 
Panaszkodnak a lordok. 

I 

Anglia szegényedése téma lett 
az angol felsőház ülésén. A lordok 
hangoztatták, hogy 40,350.000 font 
nagyságú deficit fog keletkezni. 
Middleton lord ilyen szemrehányást 
tett a kormánynak. 

Mi épp oly kevéssé készül-
tünk el pénzügyileg, mint katona-
ilag a háborúra. 

Haldane lord csatlakozott azok-
nak a véleményéhez, kik azt álli-
tották, hogy a minisztériumok na-
gyon pazarul gazdálkodtak s azt 
hiszi, hogy a háború után csak uj 
adókat szednek, egyébként a régi 
vizeken fognak evezni, Már pedig, 
úgymond. Anglia egészen más dol-
got vár a háború után, mert akkor 
sokkal szegényebb ország lesz. Elve-
szíti majd a multak és hagyomá-

Angol halőzhodűs. 
A Nordd. Alig. Ztg jelenti: Ju-

nius 30 án a Pallas nevü llensburgi 
gőzöst Foldefjor közelében ket és 
fél tengeri mértföldnyire a norvég 
vizén a Teuiby Castle felfegyverzett 
angol halászgózös feltartóztatta és 
két éles lövéssel a kormányrudat 
súlyosan megrongálta. Nemsokára 
odaérkezett a Victória angol segéd 
cirkáló, amely fogjul ejtette a Pal-
las tiz katonaköteles utasát. Idő-
közben a két angol hajó közelébe 
érkezett egy kis norvég őrhajó és 
a nemzeiközi alapján követelte, hogy 
hagyják abba a Pallas üldözését és 
bocsássák szabadon a loglyokat. A 

nyok presztízséi, ami Angliának kü-
; lön leges állást biztosított a keres-

kedelemben és iparban. Angliának 
nem lesz annyi felesleges tőkéje, 
mint más országoknak. 

Ugylátszik, az angol felsőházban 
már az igazmondások idejéhez ér-
keztek. a Darganell ¡knál való har-
cokat illeti, súlyos veszteségekre 
kell elkészülni. A haderő azonban 
a Dardanellákban cs néhány mérföld 
nyíre van egy olyan győzelemtől, 
amilyent ez a vi|ágháboru még nem 
ért meg, olyan győzelemtől, amely 

ha bekövetkezik — mindent 
jóvá fog tenni. Az általános védkö-
telezettségről Churchill ezt mondta: 
Az egész nemzetet mozgósítani kell, 
hogy diadalt arassunk, amely meg-
hozza a tartós békét. 

norvég őrhajó paranc nokának eré-
lyes fellépésére az angolok teljesí-
tették a követelést. A norvég kor-
mány, miután az esetről jelentést 
kapott, azonnal tiltakozást jelentett 
be Londonban. 

íme ujabb bizonyítéka annak, 
milv könyedén veszik az angolok 
a nemzetközi jog parancsait. Re-
méljük, hogy a norvég kormány 
panasza elég erélyes lesz és meg 
lesz a foganatja 

A legnagyobb elismerés illeti 
meg a norvég őrhajó parancsnokló 
tisztjét, aki oly sikerrel szállt síkra 
hazája joga mellett. 

Egy belga miniszter o Mm 
A Petit Párisién jelenti, hogy Guesde. a kormány s/oci ddemokrata 

minisztertagj.., Bethuneben egy nála járt munkásküldöllségnek, mini a/ 
ottani francia újság közli, azt a szenzációs kijelentést tette, hoi»y a világ-
háború befejezése felé közeledik és .. béke három l.ónan mnlva mei! 
lesz. A Petit Párisién táviratilag kérdési inlezett (¡»esde minis/terhe/ 
aki megerősítette, hogy tényleg ó lette ezt a ki,elentósl és ok i v m 1/ 
optimistának látszó kijelentésnek megtételére. Az egész sajtó élénken 
kommentalja a miniszter beszédei és táviratát s a kühV.vminisztcr or-

s a ^ w » ^ " - - ^ -

Riadalom és forrongás 
Oroszországban. 

Példátlan hadicseleke etre volt 
kénytelen magát elhatározni Orosz-
ország. Sereget vont össze, amely 
feltartóztatná a Galíciából menekülő 
orosz sereget Orosz sereg orosz 
sereg ellen, egy kényszerből felvo-
nuló sereg egy menekülő sereg ellen. 
Ez még nem fordult elő a hadak 
történelmében és hogy Oroszország 
külön sereget kénytelen állítani sa-
ját menekülő seregének feltartóz-
tatására, ez a legélesebb kritikája 
az orosz hadvezetésnek. 

A pétervári és a moszkvai lapok 
cikkeiből látni, hogy minő pánik 

i uralkodik az orosz közvéleményen, 
amely minden számításba belevette 
azt hvgy a szövetséges középeurópai 

I seregek be f>gnak nyomulni az or-
szág belsejébe. A pétervári és a 
moszkvai lapok jelentéséből derül 
ki. hogy az oroszok fenyegett terü-
letekről mindent az ország belse-
jébe szállítottak. A politikai válsá-

! gokkal együtt válság ütött ki a 
hadsereg vezetésében is. Lemberg 
eleste után Nikolajevics Miklós nagy-
herceg beadta lemondását a cárnak, 
aki azonban azt nem fogadta el és 
arra akarja kényszeríteni a fővezér 

| nagyherceget, hogy mindvégig vi-
j selje a felelősséget. 

Diplomáciai kudarcokban sem 
szegény Oroszország. Trubeckoj 
herceget, a nisi orosz követet fel-
mentették állásától, nyilván azért, 
mert még mindig nem tudta létre-
hozni azt a megegyezést Szerbia és 
Bulgária között, amelynek létreho-
zatalán Oroszország már a háború 
óta fáradozik. Éles hang alakult ki 
Oroszországban Románia ellen is, 
amelyet azzal vádolnak, hogy Török-
ország javára üz csempész üzletet. 
Az orosz kormány 'kiegészítése is 
mindennap uj válsághoz vezet Most 
arról van szó, hogy Gucskovot, az 
oktobi ista párt vezérét polgárnál 
lamtitkárként akarják bevonni a 
hadügyminisztériumba Polgári ál-
lamtitkár az orosz hadügyminisz-
tériumban — ez olyan engedmény, 
amelyre a cár csak a legközvelle-
nebbi forradalomtól való rettegésé-
ben szánhatta rá magát. 

Pánik Rómában. 
A görzi hídfő, az Isonzó völgve 

és a közeli magaslatok körül lefolyt 
harcok részleteit közli a hadveze-
tőség a nagy közönséggel. Kiderül 
ebből, hogv magyar katonák, főként 
a fehérvári Hindenburg-ezred és a 
pécsi Frigyes regiment milyen hősie-
sen harcoltak a délnyugati hartéren. 
Főként az ő vitézségüknek köszön-
hető, hogy összes pozicionkat meg-
tartót tuk és az olas/.okat nem csak 
hogy kivertük mindazokról a he-
lyekről, ahová előnyomultak, hanem 
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jyos veszteségekkel megapasziot-
K Ijesztő az oLisz halottak száma. 

Példátlan módon pazarolják az- ola-
zok gránátjaikat, de minden ered-
nenV nélkül. Példátlan módon na-
Lrolják embereiket, szintén minden 
eredmény nélkül, ö s szes átkelési 
kiséi leteik meghiúsultak és egész 
liagy hadosztályok pusztultak el a 
tiontnak azon a részén, ahol Viktor 
Emánuel és Salandra miniszterelnök 
js tartózkodik. Rómában valóságos 
pánik van az eltitkolt olasz vesz-
leségek miatt és a példátlanul kí-
méletlen hatósági intézkedések elle-
nére is már nyiltan vádoljak a há-
borus pártot és tüntetnek a had- i 
vezetőseg ellen. Folytonos izgalmat | 
kelt a szerbek és a montenegróiak j 
albáaiai előrenyomulása és az ugyan- j 
csak Albánia miatt Görögországgal 
támadt konfliktus. Olaszország su- I 
lyos balkáni diplomáciai kudarcát 
most némelyek azzal vélik enyhi 
leni, ha Olaszország is részt vesz 
a Dardanellák elleni akcióban. 

HÍREK 
— Istentisztelet tartatik a helybeli 

görög templomba f. hó 11-én vasárnap 
d. e. 10 órakor . 

— Ónodi Szabó Géza . . . Ahonnét 
vidám jó kedvvel, duzzadó erőben indult 
a királyi hivó szózatra a harcok meze-
jére: hazatért, szülőföldjére, hogy itt 
aludja örök álmait az édes hazai földben. 
Mély megindultsággal fogadjuk a ko-
porsót, mely kihűlt tetemeit magaba 
zárta: az a koporsó meglisztelést pa ran -
csol, az a koporsó könnyeket , követe). 
Megtisztelést, mert egy, hós hamvait 
fogadta be, könnyeket , mely a dicső ha-
lai kisatolja a részvét megnyilvánulását . 
Az a koporsó, a hős koporsója figyel-
meztet a többi, a sok névtelen hősők 
emlékére s miután a gyász jeléül meg-
kondul! a ha rangok érc nyelve a ha ran -
gok zuggása elsiratja mi velünk együtt 
valamennyit, ott az Ónodi Szabó Géza 
koporsója mellett . . . valamennyit, a 
magyar föld védelmében hősi halált 
holtokat . . 

* 

Ónodi Szabó Géza holtteste tegnap, 
szombaton reggel fél ki lenckor érkezett 
meg Temetése ma, vasárnap délelőtt 
fél tizenegy órakor lesz a re fonnátás 
középső leutaló hulla hazától. 

Legyenek álmai édesek az édes ha-
zai földben, emléke áldott, koporsójá t 
öltije körül a tisztelel: a hazáért halt 
meg! 

A koporsóra a városi tisztikar ko- I 
»zorut helyez. A temetésen a ravatal j 
mellett hat városi rendőr fog diszőrséget 
állani s a városi tisztikar testületileg 
jelen meg. 

— Böszörményi János alapítványa, A 
Szentesen 1915 év jun, hó 3-an el 
halt Böszörményi János szentesi 
yolt lakos Szentes város közönsége 
javára végrendeletben négy házi-
foidet hagyományozott azon célból, 
hí)gy annak jövedelme felekezeti 
külötnbség nélkül szentesi szegény 
árva gvermekek segélyezésére lor-
drtassék. E/.en ingatlanokat a ha-
gyományozó iránti tiszteletből, s a 

telt hagyomány nemes céljától 
áthatva az örökhagyó általános örö-
köse Haraszti Ferencné Dezsó Zsu 
zsánna szentesi lakos már ezen 
gazdásági évben átbocsájtotta a 
varos rendelkezésére, hogy az ulu-
pitvanyi jövedelmek már most ez 
ev folyamán a meghatározott célra 
fordítassanak. Nevezett úrnó nemes 
es hazíias cselekedeteért a város 
közönsége csak elismeréssel adóz-
hat és mint követendő példát állit 
hatja minden polgártársa elé, 

— A hősük emlékezetért. Ma délelőtt he-
yezik örök nyugalmára Onódi Szabó 

Gézát aki a haza védelmében az északi 
harctéren hősi halált halt. | A temetés 
alkalmából lapunk szerkesztősége és ki-
adóhivatala, ugy szintén laptársunk az 
„Ailoldi Ellenzék" szerkesztősége és ki-
adóhivala koszorú megváltás cimén 
.0—10 koronát adományozotak a harc-
téren eleseit szentesi hősök emlékének 
megörökítésére létesült városi alap ia-
vára. J 

— Pintér Imre fényesen beigazolja azt 
a régi közmondást : vagy adok valamit, 
vagy semmit, erre vall legutóbb az a 
tény, hogy folyó hó 18-án, vasárnap a 
Tóth-József színházban két skecset mu-
tat be egyszerre a nagy leszámolás há-
borús skecset és Pesti cselédeK bohó-
zatom operett skecset. Mind a két darab 
óriási sikerrel került szinre Budapesten 
az Apollo Mozgóban, és a kritika egyhan-
gúlag konstatálta a meleg sikert melye ta 
közönség lelkes hangulata fényesen be 
igazolt. Az egyik darab komoly, inegszivó 
hangokkal tá'\«yaljon a mai nagy na-
pok eseményeit a élesen karikalurázza 
ki a mai cselédek lul kapását. Szebbnél 
szebb új nóták tarkí t ják a két darabot 
melyek közül kiemelendők a hírneves 
Auguszta dal, Az UzsoK felöl fagyos 
szellő . . . Cseng peng p^reg a sar-
kantyú . . . Komoly nóták, és a Puskapor 
kettős nó meg a bájos Mozidal amelyet 
mindenüt t együtt énekel a közönség 
Parlagi Koméval. Pintér Imre minden 
törekvése oda irányul, hogy egy minden-
képen kelleme» napot a jándékozzon 
Szentes város közénségének s miután 
módot akar nyúj tani arra hogy, mindenki 
megnézhesse a két skecset az esti fél 
kilences előadás előli 5 és es fél órák-
kor is eljátszák a Nagy lészániolást és a 
Pesti cselédeket. A tiszta jövedelem 
liz százaléka a Szentesi Vörös Kereszt 
Egyletnek lett felajánlva. 

45 szám 

Szentes város rendőrkapi tányától . 
2775 k p. 1915. 

Hirdetmény. 
1. A m. kir. Minisztériumnak a hús-

fogyasztás korlálozasa tárgyában kia-
dott 2357—1915. M. E. számú rendelete 
alapjan közhíré teszem, hogy marha-
húst, borjúhúst és sertéshúst a hét két 
napján és pedig kedden és pénteken 
akár nagyban, akár kicsinyben, (adagok-
ban) árusítani, vagy egyébként forga-
lomba hozni tilos. Ugyanezeken a na-
pokon tilos fogadókban, vendéglőkben, 
egyleti jellegű és más élkező helyeken ! 

az említett husneműekből előálütoll 
ételeket kiszolgáltatni. 

Ez a tilalom nem vonatkozik a 
húsiparban előállított olyan állóképes 
húskészítményekre, amelyeknek előállí-
tása hosszabb időt igényel és fogyasz 
tásahosszabb időn attörténik ; nem vonat-
kozik továbbá a szarvasmarha, barju és 
sertés levágásából nyert és emberi táp-
lálkozásra alkalmas mellék termékekre. 

2 Húsnak, vagy húsételeknek el-
árusitásara szolgáló üzletekben tilos az 
1. pontban meghatározott napokon az 
idézett pont tilalma alá eső hust, vagy 
ételt az elárusító helyiségben a közön-
ség részére a / átvétel, vagy elfogyasz-
tást lehetővé tevő módon készen tar-
tani. 

3 Az 1 pont rendelkezései alól 
kórha/ak és egyéb gyógyintézetek, va-
lamint gyermeknevelő intézelek javára 
közegészségügyi szükségesség alapjan, a 
belügy miniszter kivételeket engedéjezhet. 

4. Katonai ígazgatas részére szál-
lított hus kiszolgáltatása nem esik az 
1. pont tilalma alá. 

5 Aki a jelen rendelet 1. és 2. 
pont jában foglalt tiltó rendelkezéseket 
megszegi az, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rednelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el és az 1914. L. 
törvénycikk 9. §-a értelmében két hó-
napig ter jedhető elzárással és hatszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tetendő. 

Szentes, 1915 évi jul ius hó 9-én. 

Zilahy 
r.-kapitány. 

Szentes város polgármesterétőt. 
ad. 1910—1915 szám. 

Hirdetmény. 
Tapasztaltam, hogy a város hatá-

rában lévő lucernásokban nagy mér-
tékben fellépett az aranka. El ismerem, 
hogy a háború miatt megfogyott munka-
erő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 
az aranka irtására ez évben nem for-
dított a gazdaközönségünk annyi gon-
dot, mint az előző években. Mindamel-
lett felhívom a lucerna tula jdonosokat 
és bérlőket, hogy lucernásukban levő 
arankát julius hó folyamán okvetlen 
irtsák, mert akik az irtást e hó folya-
mán nem teljesitik, költségükre ható-
ságilag fogom az irtást foganosittatni. 

Figyelmeztetem a lucerna magot 
termesztőket, hogy a magnak hagyott 
lucernásukból a legnagyobb gonddal 
állandóan irtsák az arankát , meri el-
lenkező esetben magnak hagyott egész 
lucernásukat a beérés előtt költségükre 
katóságilag fogom levágatni; ezen felül 
ellenünk a kihágási eljárást megfogom 
indítani. 

A törvény az aranka irtás elmn-
lasztasát VOO koronáig ter jedhető pénz-
büntetéssel bünteti. 

Szentes, 1915. julius hó 5. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester . 

Egy iigyes fm FODRÁSZ 
TANULÓUL felvétetik 

ÜRUBMULLEK fodrásznál. 
Seentes város tanácsától. 

5192-1915. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tévő Tisza 

és Körösparii suhás területek 7 parcellára 
osztva 1915. julius 14-től 1921. máicius 
•il-ig tisztán c .uk suba termelésre a hely-
színen tar tandó nyilvános szóbeli á rve-
résen haszonbérbe fognak adatni. 

Az árverés 1915. évi julius hó 14-én 
délelőtt 8 ó lakor a szegvári ha tárnál 
kezdődik 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoki hivatalban megtudhatók. 

Kelt Szentes varos tanácsának 1915 
évi június hó 10 napján tartóit üléséből, 

DMátéffy Ferencz 
polgármester . 



4 olclqL 
SZENTESI LAP szám 

Szentes város rendőrkapi tányától . 
2749—k. p. 1915. 

H l r i f l e t i r i c i i y 
Felhívom a cséplőgép tula jdonoso-

kat, hogy a cséplőgépek szállításánál és 
elhelyezésénél különös figyelmet tor- , 
ditsanak a távírda és távbeszélő vezc- I 
t ékekre , a gép magas alkatrészeit veze-
tékek közelében is mindenkor lehajtva 
tzáli tsák, a többi gépkészlet szállításánál 
is kellő óvatossággal jár janak el és ál-
ta lában mindent kövessenek el, hogy ily 
szállítások a távírda és távbeszélő veze-
tékek zavartalan használatai ne akadá-
lyozzák és a vezetékben kárt ne okoz- : 
zanak. 

Egyidejűleg figyelmeztetem a csép-
lőgép tulajdonosokat általánosságban a 
közönséget, hogy a bűntettekről és vét-
ségekről szóló 1878 évi V. t. c 439 §-a, 
illetve s távírda, távbeszélő és villamos 
berendezésekről szóló 1888 évi, XXXI. t. 
c. 12 §-a értelmében aki a távirdát, il-
letve a távbeszélőt, vagy annak vala-
mely tartozékát szándékosan megron-
gálja, vagy szándékosan oly cselek-
ményt, vagy mulasztást követ el, mely 
által a távírda, vagy távbeszélő használ-
ha tó tága félbe szakittatik, vagy gátolta-
tik, a háború esetére való kivételes in-
tézkedésekről szóló 1912 évi LX11I. t c. 
21 §-a alapján 5 évig ter jedhető bör -
tönnel és 1000 koronáig ter jedhető pénz-
büntetéssel büntettetik. Ezeu bünteten-
dő cselekmények a gyorsított bűnvádi 
el járás alá tartoznak. 

Szentes, 1915 juhus 8. 
Zilahy 

r. kapitány. 

Kiadó lakás. 
özv . Rácz Ferencnének, 111 kerület 

Kossutli-ut l-ső szám alatt 
egy udvari lakás, egy padolt szoba 
konyha és élés kamra, f. év szep-
tember 29-től kiadó, olyan iparos-
nak ki helyben folytatja iparát, 
esetleg két szobával. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
915 —k. ü. 1915. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédélmi minister ur 

8500 — 1915. számú rendelete folytán 
közhírré teszem, hogy az 1896 évben 
született , va lamint az 1878. évtől az 
1894 évig bezáró lag született, a nép-
felkelői bemuta tó szemlén a lka lmasnak 
talált népfelkelésre kötelezettek 

1915. évi julius hó . 15-eii 
bevonulni tartoznak, és bedig minden 
népfelkelésre kötelezett azon parancs-
noksághoz, amelyik népfelkelői igazol-
ványi lapján fel van tüntetve, 

A bevonulás kötelezettsége alól 
fel vannak mentve mindazon fenti évfo-
lyamhoz tartozó népfelkelésre kötelezet-
tek, akik névszerint felmentettek. 

Felmentetnek a bevonulás kötele-
zettsége alól továbbá a fent emiitett ko-
rosztályokba tartozó azon hivatásos gé-
pészek és fűtők is, akik a mezőgazda -
& gi cséplőgépeknél va.inak alkalmazva, 
és ott nélkülözhetlenek. Ezek szeptem-
ber 15 ig hagyatnak meg polgári alkal-
maztatásukban, ekkor bevonulni tar-
toznak. 

A bevonulók bevonulásuk alkal-
mával erős lábbelit, evőeszközt, evőcsé-
szét és két napra való élelmet vigye-
nek magukkal. 

A bevonulók iga/olványi lapjuk el-
lenében a vasúton lll-ik osztályon in 
gyen utazásra jogosítottak A népfölke- | 

lői igázolványi lap az állomás jegypénz-
táránál lebélyegezendő. 

A Békéscsabára é* Gyulára bevo-
nuló népfölkelők S z e r b r ő l julius ho 
15. napján reggel fél 9 ó rakor indulja-
nak el. A vasútállomásnál már 8 ó rakor 
tar toznak kint lenni. 

Aki a kitűzött határidőre és hely-
re be nem vonul, karhatalommal vezet-
tetik elő és két évig terjedhető bör-
tönnel büntettetik. 

Kelt Szentesen, 1915. évi julius hó 3 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Borda Mihálynak 
8 hektó bora van eladó 
Csongrád, Templom-utca 

8 szám alatt. 

melyhez 500 korona készpénz, v» 
ovaddékKépes ér tékpapír bánatpénz vaíP 
ennek Szentes varos ietéti pénztára?/ 
történt befizetését igazoló hivatalos nyuct 
csatolandó, folyó évi julius hó 20 napiá 
nak délelőtt 11 óráig a polgármesteri"ik 
tató hivatalba adjak be. 

Az a jánla tban számmal és betűvel 
kiírandó, hogy hány koronáért adia 
ajánlat tevő szükséges tűz i fanakj QL 
^iunlwui>n u uúrn«li:)7'i nHirnrúti m "•"*•• • — » — — ív Ulg. 
teröles szakaszokba összerakva 

A 200 öl tűiíiva folyó évi szeptember 
hó 30-ra leszállítandó, ellenkező esethPn 
minden napi késedelemért a vállat, 
összeg 1. 0/°-a levanatik. 

A szállításra vonatkozó szerződé, 
összes költsége a szállítással megbízóit 
ajánlattevői terheli. 

A beadott a jánla tok felett 8 nap 
alatt a városi tanács fog dönteni , lenttart-
ván magának a beérkezet t ajánlatok 
között és árakra v.,ló tekintet nélküli 
szabad választás jogát. 

Szentes, 1915. junius hó 24. 

Dr. Mátéffy Ferentz 
polgármester . 

7 8 hetis és 5-6 hónapos keresztezett 

WIBtilCOHBT 
M E G V E T E L R E K E H E S E K . 

— Cim a kiadóhivatalban. — 

Kiailó föld. 
POLGAK ANTAL királysági 44 hold 
tanyaföldje S z e n t-M i h á I v naplói 
kezdve több évre haszonbérbe ki-
adó. Értekezni lehet a tulajdonossal 

Kurcaparti utca 1 szám alatt. 

Bádogos műhely áthelyezés, 
Szentes varos polgármesterétől . 

6040—1614 szóm. 

Hirdetmény, 
Szentes t á r ó i középületeinek fűté-

séhez 200 öl első rendű bükk hasábos 
tűzifa szükséges. 

Felhivatnak mindazok a kereskedők, 
kik a fenti szükséglet szállítását elnyerni , J . 
óhaj t ják hogy 1 koronás bélyeggel el- K l a i i Z a l u t C a 4 4 SZaiIl 
látott „N. N. ajanlata Szentes varos tűzifa 
szükségletének szállí tására" czimzásű le-
pecsételt borítékba zárt ajánlatukat , 

SÁJfcBMMAN BÉLA bádogos-
mester tudat ja a t. közönség 
gel, hogy Báró Harrucker-utca 
B Á D O ü O S M Ü H E L Y É T a 

saját házaba helyezte at ahol 
egy f iu tanoncul is felvétetik 

TUDOMÁNYOS M0ZC0SZ INHAZ 
1 SZENTES EGYEbÚLI SZÓRflKOZOhELYE~| 

Vasárnap, 1915. julius hó 11-én két fényes előadás délután 
6 órakor mérsékelt és este fél 9 órakor rendes helyárak mellett, 

ü x i i i r e k e r ü l : 

1-4. Eredeti harctéri íelv. 
5 - « l l i i i i h ö f l é s 

színmű 2 felvonásban. 

7. Egy karrier története, 
vígjáték. 

e, 9, io. 

9 fekete kancellár 
dráma 3 felvonásban. 

Főszereplő: WALDEMAR PSYLANDER. 
Mérsékelt H ^ Y A R A K Rendes 
Délután 6 órakor mérsékelt helyárak 

Támláxszék 80 fill. Első hely 60 fill 
Második hely 45 fill. Harmadik hely 
30 fill Nagypáholy 4 kor. Kispáholy 
3 kor. 20 fill. Gyermekállóhely 20 till 

Este (él 9 órakor rendes helyárak 
Támlásszék 1 kor. Első hely 80 till. 

Második hely 60 till. Harmadik hely 
40 till. Nagypáholy 5 kor. Kispáholy 
4 kor. ( iyermekállóhely 30 fillér. 

1 « e l ö i t i l i i f t l l i o l f t o l i i l l i i i i i l i c l K « i i i y z c i i e -
l o i r * k i m e r i . 

Nycmatot t Vajda B Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szenles 




