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Helyben egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K 

Vidéken egész évre 6 K 
félévre* K negyedévre 150 

Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésén felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Koseuíh-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide Hitezendók a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dipk. 

Breszt Litovszk előtt. 
Sorozatos orosz vereségek. 

Olasz hiábavalóságok. 
Breszt Litovszk előtt magyar 

csapatok állanak. A leghatalmasabb 
orosz erődítés, amelynek célja az 
lett volna, hogy a futó orosz csapa-
tok ott megpihenjenek és az ujabb 
harcokhoz r« ndbe hozzák magukat 
immár ostrom alatt áll. 

Ez talán a legutőbbi napok 
legnagyobb eseménye Kovno mel-
lett, mert ez húzta keresztül az 
orosz generálisszimus haditervét. 

Ha a térképre nézünk és egyen-
ként megkeressük azokat a váro-
sokat és községeket, amelyeknek 
nevéhez a legutóbbi események 
hosszú sora fűződik, azt fogjuk 
látni, hogy a szeszélyesen megörbüló 
arcvonal teljesen kiegyenlítődött, 
jelentékenyen megrövidült. Egyetlen 
egy ponton sem tudta az orosz 
hadsereg állani a szövetséges had-
sereg rettentő erejű nyomását s 
amint a modern várépitkezés re-
mekei a hatalmas lengyelországi és 
kurlandi várak egyenként elestek, 
aképen ment semmibe az egész 
orosz haditerv. Sehol nem voltak 
képesek az oroszok, még ott sem, 
ahol a legutóbbi események során 
túlerővel léptek föl, a szövetséges 
hadvezetóségre a saját akaratukat 
rákényszeríteni és igy a stratégiai 
visszavonulásból fejvesztett futás 
lett s nagyon közel van annak a 
lehetősége, hogy Nikolajevics nagy-
herceg minden igyekezet mellett is 
képtelen lesz megőrizni a milliós 
hadsereg épségéi. Pedig ez az egyet-
len remény amibe még a mi ellen-
ségeink kapaszkodnak. 

Az Orosz Lengyelországban 
folyt hadmüveletek során a legna-
gyobb kérdés az volt, hogy mennyi 
időbe fog kerülni az egész ország 
v^gleges megtisztítása az o r o s z o k t ó l . 
A döntő jellegű hadmüveletek itt 
júliusban, a hónap utolsó hetében 
indultak meg s amint az eredmé-
nyek mutatják nem kellett ennek a 
célnek eléréséhez egy hónap sem. 

A szövetséges hadseregek óriási 
munkát fejeztek be s hozzá tehet-
jük a semleges külföld azon véle-
ményét, hogy Kovno bevétele na-
gyobb leljesitmény volt, miut egv 
év előtt Lüttich és Namur. 

Most már odáig jutottunk, hogy 
az orosz cenzúra olyan cikket is ke-
ívsztül enged, amelyben annak lehe-
tőségéről beszélnek az orosz katonai 
szakírók, hogy az ellenség Moszkva 
és Szentpétervár felé való előrenyo-
mulásának elméleti lehetősége meg 
van Természetes dolog, gondolni 
sem lehet másképen, hogy ennek a 
risztó hírnek ellensúlyozására nyom 
ban hozzáteszik az illető lapok» 
hogy ezt a lehetőséget illetékes he-
lyen már is figyelembe vették. 
Micsoda változos ez egy esztendő 
utáni 

Akkor a kimondott jelszó Ber-
lin, Bécs és Budapest volt. Mi nem 
beszéltünk sem Moszkvárról, sem 
Szentpétervárról Igaz, hogy ha lehe-
tett H elméleti lehetősége az orosz 
terv végrehajtásának nem akadt a 
szövetségesek földjén egy terem-
tett lélek sem, aki annyira meg-
riadt volna,hogy n fővárosok elfogla-
lásának rémképet festette volna 
maga elé. 

Nagyn érthető a mostani viszo-
nyok közepett, ha a Balkán állo-
makat valóságos vulkán fölé állí-
totta az ántánt. Akkor midÓn 
Olaszország megtámadott minket 
olyan volt a helyzet, mintha az 
orosz tenger teljesen el tud árasz-
teni bennünket. Az olasz hitszegésre 
volt fegyvereinknek legméltóbb vá-
lasza az a fényes eredmény, amelyet 
azóta kivívtunk. Mintha nem is kel-
lene hadakozni az olasz harctéren! 
Pedig immár a harmadik nagy út-
közét folyik ott a bércek és sziklák 
között és az olasz hadsereg, amely 
egy teljes esztendeig készült az eí-
lenünk való támadásra sikertelen-
ségek sorozatánál egyebet nem arat. 

A reánk kényszeritett harcnak 
ugy lehet az utólsó fázisába jutot-
tunk. A semleges külföld niind na-
gyobb nyomatékkal ismeri el, hogy 
a mi ellenségeinkre nézve megszűnt 
a háború minden további célja és 
elérkezett annak az ideje, hogy a 
mi elleeségeink be lássák ezt a 
valóságot. 

A háború folytatása rájuk nézve 
immár egyebet nem jelent mint 
háborút folytatni csak azért, hogy 
háború legyen I 

Breszt Litovszk előtt. - Olasz i w t M . 
— Vezérkarunk Jelentése. — 

Budapest, aug 21 Hivatalos. 
OBOSZ HADSZÍNTÉR: Ellen-

ség tegnap a Pulva alsó folyása 
mentén Breszt Litovszktól nyugatra 
az utána nyomult osztrák-magyar 
csapatokkal szemben újból heves 
ellentámadást fejlett ki. Sok helyen 
s z u r o n y r o h a m r a k e r ü l t a s o r , igy 
a Breszt Litowszkra vezető ut mel í 
lett Tokarny falunál, melyet heves 1 

küzdelem után elfoglaltunk és egy 
Klukovici mellett levő támasz-
ponton folytatott harcban, amely 
támaszpon'ot erdélyi gyalogság éj-
félkor hatalmába kerített. Ellenség, 
miután arcvonalát többszörösen át-
törtük és német csapatok Tymiart-
kánál is visszavetették, ma reggel 
kiürítette a Pulva állást és Lesznia 
szakasz telé hátrált. Breszt Litovszk 



előtt körülzáró gyűrűt szűkebbre 
vontuk, mialatt szövetségeseink a 
Krzna torkolat felőli ut mindkét 
oldalán váróv felé vetette vissza. 
Wladimir Wolynszkijtől északra 
hídfő állásunkat kiszélesítettük es 
ti alkalommal csapataink erőscbb 
ellenséges osztagokat elűztük. Kelet 
Galíciában helyzet változatlan. 

OLASZ HADSZÍNTÉR: Tirolban 
Tomale állásunknak egy része vala-
mint a Lavoronei és Folganai fen-
sikon levő eródmüveink tegnap is 
tartósan nehéz ágyútűz alatt állot-
tak. Egy bersaglierekkel megerősí-
tett olasz gyalogezred a Monté Cos-
tont két ízben hiába támadta. 
Hasonlókép visszavertük Schluder-
Dach vidékén egy alpini osztagnak 
ama kísérletét, hogy aForarrehorpa-
dásra előnyomuljon. Karintiai határ-
területen szokásos ágyuharcok to-
vább tartanak. Tengermelléken nagy 
olasz erőknek a Fritsch tolmeini 
szakasz ellen megismételt előretö-
rései megint eredménytelenek ma-
radtak. Wrisici eilőállásunk ellen 
intézett támadások St Políeni vitéz 
landwehrek és ütegeinknek rendít-
hetetlen kitartásán meghiusult, el-
lenség legalább 800 embert veszí-
tett Tolmeini hidfő ma éjfélig na-
gyon heves ágyútűz alatt állott. 
Eztkosarse ellen négy és az e hely-
ségtől délre emelkedő magaslatok 
ellen három ellenséges előretörést 
követett, melyeknek mindegyike 
megtörött csapataink SZÍVÓS vitéz 
ségén. Doberdói fensik szélén levő 
állásaink ellen előretörést kísérellek 
meg olaszok. Egyébként itt és 
görzi hidfőn tüzérségi harze tovább 
tart. Egy repülórajunk Udinére bom 
bákat és gyújtó nyilakat dobott. 
Valamennyi légi jármüvünk sértet-
lenül tért vissza 

H Ö F E R , altábornagy, 
a vezérkari főnők helyettese. 

A török 
v é z é r k a r 
j e l e n t é s e 

Konstantinápoly, augusztus 21. 
Főhadiszállás jelenti: Anatarda 

vidékén ellenség kis hadtóvel táma-
dást intézett ellenünk, de veszte-
séggel volt kénytelen régi állásaiba 
visszavonulni, miközben több fog-
lyot ejtettünk. Ariburnu és Sedil 
Bahr szakaszaiban nem történt jelen-
tős esemény. Yemeni csapataink 
honi harcosok támadásával Vemen 
déli részében elfoglalták Lahoj vá-
rosát és vidékét, amely egyideig 
angol kézen volt. Ang >lok 15 óra 
hosszat tartó heves harcban sok 
száz halottat és sebesültet vesztet-
tek. Négy ágyút, öt gépfegyvert és 
nagy tömeg hadianyagot zsákmá-
nyoltunk. Megvert ellenség vissza-
vonult és Adenbeu elsáncolta ma-
gát. Többi hadszintéren nem tör-
tént jelentós esemény. 

Behívások 
ázsiai Oroszországban. 
A cár 8 áról keletkezett ukáza 

elrendeli ázsiai Oroszországból az 
összes tengerészeti rangfokozatok 
viselőinek behívását. 

i 

Az urosz harctér nagy örömhíre 
Novogeorgievszk eleste. Tegnapelőtt 
éjszaka N o v o g e o r g i e v s z k e t vé l ték be 
a németek ugylátszik kemény csa-
tában. mert hiszen az utolsó ost-
romló ütközetben is húszezer fog-
lyot ej lettek. Novogeorgievszk el-
foglalásának taktikai jelentősége van 
olyan nagy, mint volt Varsóé, mert 
ez a vár a Visztula és a Bug ösz-
szefolyásánál közel esik Varsóhoz 
és Varsó uralma véglegesen bizto 
sitottnak csak most lehinthető, hogy 
Novogeorgievszk német kézre jutott. 
Novogeorgievszk voltazoroszok utol-
támaszpontja Lengye országban, ezt 
elveszítvén, elveszítették Legyei-
országot is Ami az északi operációk 
szempontjából Kovno eleste, az a 
szűkebb lengyelországi hadjárat 
nézőpontjából Novogeorgievszk bu 
kása. Fontossága mindkét esemény-
nek egyforma, amanntk, Kovnónak 
bukása a Njemen-völgyi erődítmény-
sorozat sorsá} indította meg, emezé, 
Novogeorgievs'ké a Visztula menti 
várak utolsóját is német kézre jut-
tatta. Hogy az esemény megbecsü 
lésében nem tulzunk.azt bizonyítja, 
hogy a német császár is a fényes 
győzelem színhelyére érke.ett és 
hogy a várat a diadalkoszoruzta 
Beseler gyalogsági tábornok vette 
be. Beseler volt annak idején Ant-
werpen ostromlója is, ott lett világ 
hirü és Novogeorgievszk óriási fon-
tosságát mutatja, hogy ennek a 
várnak a sorsát a legfőbb hadveze-
tőség éppen arra a Beselerre bízta, 
aki azzal, hogy Antwerpent három 
hét alatt bevette, összehasonlítha-
tatlan képességeiről már olyan íe-
nyes péóbál tett. 

Az U. 12. harcza az 
olasz tengeralattjáróval. 

— Egy olasz matróz elbeszélése — 
A Stampa Anconából keltezett 

táviratban közli egy olasz matróz 
elbeszélését, aki részt vett ahban 
a harcban, melyben az U 12. el-
sülyedt. Egy olasz torpedónaszád, 
mely az északi Adrián egy olasz 
tengeralattjárótól kis távolságban 
cirkált, messziről közeled alátta ő 
U 12 t és nyugodtan tovább ha-
ladva és az olasz tengeralattjáró-
hoz közeledve, színlelte, hogy az 
ellenséges tengeralattjárót nem 
vette észre. Amikor a torpedóna-

J>7 szám. 

szád manövrirozása következtében 
mindkét tengeralattjáró egym 'ssal 
szembekerült, az U 12. torpcd< i lóit 
ki, amely az olasz tengeralattjárót 
nem találta. Erre a két tengeralatt-
járó másfél óra hosszáig nianöviKo-
zott,* hogy megtorpedózza, illetve 
kikerülje egymást. Eközben néha 
valósággal érintkezésbe jutottak 
egymással. Ezenfelül az olasz ten-
geralattjáró készenállott, hogy az 
U. 12-t a víz felszínén való megje-
lenéskor lövöldözze Végül az olasz 
tengeralattjárónak hirtelen balfelé 
tett mozdulattal sikerült az U. 12 
hoz viszonyítva merőleges vonalba 
kerülni. Az U. 12. villámgyorsaság-
gal két torpedót lóit ki, melyek a/, 
ellenséges tengeralattjááró közvet^ 
len közelében siklottak el. Az utóbbi 
azután sikerült torpédólancirozással 
az U. 12-t elsülyeztette. Az 12. el-
sülyedt anélkül, hogy embereit meg 
menteni lehetett volna, 

il breszt-Sitowsziii 
vár története. 

A Wossische Zeitung közli 
Pauline Wengerolf „Egy nagy asz-
szony emlékiratai" című müvének 
egy részletét, amely érdekesen 
mondja el a bresztlitowszki vár 
keletkezését. 

— Az 1831. esztendő egy szép 
nvári napján történt, írja Pauline 
Wengerolf I Miklós cár íényes 
kísérettel szemlét tartott a Breszt-
Litowszk előtt emelkedő úgyneve-
zett Tatárhegyen. M llette volt a 
trónörökös, az akkor még csak 17 
éves II. Sándor Mdy különbség kül-
sőleg is. Világosszőke haja, szürke 
szeme volt 1. Miklósnak, mig II. 
Sándor fejét hollófekete haj borí-
totta és fekete szeme volt. Az ég 
tengerkék színben ragyogott a zöld 
mezők felett és a napsugarak ezer-
szeresen törtek meg a rendjelek 
g y é m á n t k ö v e i b e n e s az e g y e n r u h á k 
aranyhimzé*ében Bámulva állt kö-
röskörül a tümeg A cár ó élénk 
modorában majd ide, majd oda 
mutogatott jobbjává . Tábornok és 
szárnysegédek nyargallak előre a 
réten es megtették jelentéseiket. A 
nép mindenfele jóslásokba bocsát-
kozott. Az izgalom és a kíváncsiság 
tetőpontját érte el. Végre kitudódott, 
hogy a császár a régi Breszt-város 
egész területet egy elsőrendű erőd-
nek szánta. Pár hónappal később 
megjelent egy cári lika*. amely el-
rendelte az összes há/.ak kiürítését 
és meghagyta a lakosoknak, hogy a 

az óvárostól mintegy négy verszt-
nyíre építsék fel újra hazaikat 
Természetesen mindenkit busásan 
kárpótoltak. És mégis nagy rémö-
letet keltett az ukaz a városban 

| Hifizen sejtették ezek a szerencsét 
lenek, hogy mi vár reájuk, hiszen 
tudták, hogy mit érnek a kormány 
ígéretei A kormány megalakí to t ta 
a becslóbizottságot, amely azonb'ii 
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nem ment semmire. A kormány 
erre röviden végzett. Kötelességévé 
telte minden háztulajdosnak, hogy 
rövidre szabott határidő alatt maga 
bonlsa le a házat és nézzen másutt 
hajlék után. Egyébként elmehetett 
panaszra a bírósághoz, — az orosz 
bírósághoz. Egyelőre egy kopeket 
sem kapott a hazáért, elpusztított 
vagyonáért kártérítésül, segítsen 
magán mindeni ugy ahogy tud. 
Aki pénzre tudott szert tenni, az 
gondoskodott uj lakásról, de ez 
csak kevés embernek sikerült, s a 
legtöbbje hajléktalanul marad. So-
kan koldusbotra jutottak, a nagy 
nyomorúságban elpusztulva, vagy 
kivándoroltak. Tizenőt évvel később 
dőltek a kártérítési pörök. — A 
hataridő letelt. Aki nem ürítette ki 
házát, irgalmatlanul kitették az ut-
cára. Borzalmas jelenetek játszódtak 
le, amikor ezek a szegény emberek 
értéktelen lim-lomjukkal elköltöztek 
Szomorú menet volt az, amely 
azokban a napokban a Radziwill 
hercegnek régi rezidenciájának ut-
cáin elindult. A nyomor menetét a 
halál pusztulása követte. A zsidó 
temetőt is ki kellett üríteni es el 
kellets vinni a régi sírköveket és 
táblákat. Nem használt a hitközség-
nek és a rabbinak se rimánkodása, 
se imádsága, hogy kíméljék meg az 
ősök évszázados nyugvóhelyeit. A 
zsidók legborzasztóbb átka így szól: 
A föld vesse ki csontjaidat. A sze-
rencsétlenek ugy érezték, hogy ez 
az átok teljesedett be ártatlanul az 
elpihent ősökönés hozzátartozóikon. 
A rémület napja elérkezett mindenki 
böjtölt, a zsidóság apraja-nagyja, 
gazdag és szegény. Az egész zsidó 
hitközség kiment a temetőbe, 
kiásta és összeszedte a csontokat, 
zsákokba rakta és miután vastag 
zsineggel összekötözte azokat, fel-
tette a kocsikra. Nem volt itt kü-
lömbség ember és ember közt. 
Mem egy csalad gyászolt a hozzá-
tartozójáéi t, hanem az egész lakos-
ság meggyalázott halottaiért. Végre 
bejejezték a szomoiu munkát, leta 
kai ták a íekete posztóval a kocsi 
kat A kántor ajkán felhangzott a 
halotti ének és katonai fedezet mel- ] 
lett elindult a gyászm nei 

HÍREK 
— Névnap Megváltás. Sipos Lajos vá-

rosi pénz tá rnok 20 koronát adományo-
zott a szentesi Vörös Kereszt kórháznak 
uévnapmegváltás cimén. 

— HÖsI halál. A nemrég elhunyt Vö-
rös László vármegyei irodatiszt tia, Vö-
rös István, a 801. honv. gyalogezred 3. 
századának vitéz ka tonája a 210. számú 
veszetségi la j s t rom szerint mull év no-
veuber 26 és 1915. február 28, közti 
időben hősi halált halt. A hnsi halált 
balt ifjú katona, özvegy édesanyjának 
egyetlen vigasza, egyetlen reménysége 
volt s most ime ő is elköltözött az élők 
fcözzul. Emlékét kegyelettel őrizzük meg ! 

- MVNWlVáltáS. Zbóray Bertalan 
gazdasági fe lo g y e lő a Vörös Kereszt 
korháznak 20 koronát adományozott. 

ismét l í í n ^ ' i k0íMz «"Mtli. Ma 
vTrl, l™ 9e.b?SU,t é r k e* e l t * »enteni 
Vörös Kereszt korházba. A korház ve-
zetősége ezúton is kéri a közönséget 
hogy a sebesültek részére szánt befőtt 
adomanyaikat juttassak el u korház iro-
aa jaba . Különösen nagy szükség volna 
tejre amit a korház vezetősége pénzért 
n J V e S Z m e * a kö/önségtől. 
Heméljük, hogy Szentes város hazafias 
közönsége ezúttal is fényes tanújelét 
togja adni eddig is tapasztalt álkozat-
készségének. A sebesült hősök hálája 
ogja kísérni a nemes szivű adakozók 
éuykedéseit. Az adományokat hirlani-

lap is nyugtázzák. P 

— Magyar nök korona alapja. A hadba-
vonultak özvegyei és árvái javára az 
Országos hadsegélyző hivatal 1 - 5 0 ko-
rona értékű szelvényeket Locsájtott ki. 
Eeeket a szelvényeket a szelvényeket 
a hölgy közönség körében Gulyás Papp 
Etelka urnő és a körélye seregtett höl-
gyek fogjak árusítani. A jótékony célú 
gyűjtést Szentes városnemesen érző ma-
gyar helgyeinek szives jó indulatába 
ajánlom. Minden egyes szelvény egy-
egy könycséppet töröl le a haza vé<Iet-
mében elesett hősök hátramaradott csa-
ládtagjainak szemeiből. 

A 4 3 50 évesek önkéntességi joga. A 
honvédelmi miniszter rendeletet bocsá-
tott ki az 1865 — 1872. évi születésű nép-
felkelésre kötelezettednek egyévi önkén-
kéutesi kai paszomány viselésére való 
jogosultsága tárgyaban. A rendelet értel-
mében önkéntesi kai paszomány viselé-
sére igénnyel hir minden 18rt5 —1872. évi 
születésü népfelkelő, aki igazolni tudja, 
hogy az egyévi önkéntességre jogositó 
tudományos képzettségnek birtokában 
van. A kedvezményre való igényt a be-
mutatószemlén élőszóval kell kéri a ta-
nulmányi bizonyítványt a szemle idejére 
nem tudják megszerezni, azok legkésőbb 
bevonulásuk alkalmával kötelesek bemu-
tatni. Az említett születési évfolyamba 
tartozó és az egyévi önkéntesi karpa-
szomány viselésére jogosult népfelkelésre 
Kötelezettek a haboru tartamára önként 
is beléphetnek. Csapatválasztási joga 
azonban csak annak van, aki a szüle-
tési évfolyamához tartozó népfölkelésre 
kötelezettek általános bevouulasra meg-
állapított nap előtt legalább egy nappal 
önkéntes belépés utján felavattatja magat 
a választott csapattestbe. Az egyévi ön-
kéntesi karpaszomány kedvezményével 
való önkéntes belépés engedélyezését 
kérhetik azok is, akik a népfölkelési 
bemutatószemlén alkalmasnak nem talál-
tattak. A csapatválasztási jog tekintetében 
a következő korlátozások állanak f enn : 
A katonai szolgáletban mar állott nép-
fölkelókötelesek bizonyo? korlátolt szám-
ban felvehetők ahhoz a fegyver- (csapat)-
nemhez, amelyben annakidején tényleg 
szolgálták, illetőleg az első katuai kikép-
zésben részesültek, ha az illető fegy-
vernemhez szükségei tesh alkalmasság-
gal még bírnak. Azok azonban, akik a 
haditengerészeinél szolgáltak, csak a 
gyalogsághoz vagy vada»zcsapalhoz, il-
letőleg a vártűzérséghez léphetnek be. A 
volt műszaki csapatoknál szolgait egyé-
nek csak az utász- vagy árkiszcsapa-
tokhoz léphetnek be. A közös hadseregbe 
B lovassághoz tábori és hegyi lüzérség-
hez valamint a vonatcsapatokhoz csak 
azok nyerhetnek felvételi engedélyt, akik 
kötelezik magukat, hogy egy hadiszol-
gálatra alkalmas szabályszerűen fölsze-
relt lóval vonulnak be Ugyanez áll a 
honvédtég megfelelő fegyvernemeimre 
is Azok a régebben mar szolgait népfól-
kelésre kötelezettek, akik az egyévi 
önkéntesi karpaszomány viselésére jogo 
sittatuak, éppen ugy, mint a többi már 
szolgált népfölkelésre kötelezett is, bevo-
nulásuk után a már viselt katonai r end-

fokozatukat visszanyerik, ba annak a 
múltban történt elnyerését okmányitag 
igazolni tudják. 

Később fog a miniszter rendelkezni 
azoknak a fegyveres szolgálatra alkal-
masnak talált népföíkelőkuek kivételes 
kezeltetése iráni, akik az egyévi önkén-
tesi kedvezményhez megkívánt tudomá-
nyos képzettséget nem szerezték meu, 
akiknek azonban személye* képességeik 
a közéletben elért társadalmi állásuk azt 
bizonyítják! hogy a i átlagosnál magasabb 
képzettséggel bírnak s így a katonai 
szolgálat tartama alatt kivételes elbánás-
ban részesitendők. .Ezeket külön ismer-
tető jelzéssel látják el. £«t a kedvez-
ményt csak a bevonulás után lehet és 
pedig szóbelileg kérelmezni . 

~ Kiadja: 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város katouaügyosztályától. 
1187- k. ü. 1915. szám. 

Hirdetmény 
A cs. és kir, hadügyminis ter úr a 

harcs/intér mögötti országrészekben ka 
tonai szolgálatot teljesítő legénység ré -
szére a sarjú kas/Alás idejére 14 napi 
szabadságidőt engedélyezett . 

A szabadságidő engedélyezését a 
legénységnek katonai parancsnokságuk-
uál kihalgatáson (rnporton) kell kérni. 

Írásbeli kérelmek figyelembe nem 
vétetnek. A katonaiigyosztaly szabadság 
engedélyezése iránti kérelmeket nem 
nem továbbit, ut{yan azért felhívom a 
katonák hozzátartozóit, hogy ilyen ké -
relmeket ithon ne terjesszenek elő, ha-
nem értesítsék katona hozzátartozóikat 
hogy a szabadság időt katouai parancs-
nokságuknál kérelmezzék* 

A szabadságolások a mai naptól 
veszik kezdetüket. 

Szeutes, 1915, augusztus 21. 
BUGYI ANTAL 

főjegyző, polgánueslerhelyettes. 

7815— 915 szam. 

Hirdetménye 
Közhírré teszem, hogy a tűzifa kész-

letek bejelentését a m, kir. ministerium 
2972—1915 saámu rendeletével elrendelte. 
Bejelentés alá esuek azok a tűzifakész-
letek, amelyek a tűzifa termelésével f r r a 
galomba hozatalával foglalkozó erdőbir-
tokosok és kereskedők bir tokában ela-
datlanul vannak, vagy ba eladattak is 
de még a vevőnek nem szállitattak el, 
továbbá azok a tűzifa készletek, amelye-
ket a magyar szeut korona orszagainak 
területén 1915. augusztus hó 1^-től 
1915. október hó 31-ig forgalomba hoza-
tal céljára termelni fognak 

A tűzifa mennyiségének 1915 évi 
augusztus hó 15 ik napján volt ál lapot-
nak meg felelőe . legkésőbb 1915 évi 
augusztus hó 25-ig kell a magyar kirá-
lyi központi statisztikai hivatalhoz (Bu-
dadest Heltai Ferenc u 5—7 sz.) beje-
lenteni. A bejelentést bejelentő lapok 
által történik, bejelentő lapokat az ipar 
ugyi tanácsnoknál lehet beszerezni. 

A bejelentésre kötelezettek a be-
jelentett tűzifa készletekről pontos r ak -
tár könyvet t a r á z n a k vezetni, hogy ab-
ból a készlet menyiségének valtozasa es 
az, hogy hova fordíttatott, bármikor 
megállapítható legyen. 

Aki a bejelentés alá eső tűzifa 
készletét be nem jelenti, vagy a való-
sagnak nem megfelelően jelenti be ki-
hágást követ el és az 19 4 éyi L. t. c*. 
9 § a ér telmében 2 hónapig ter jedhető 
elzárással és 600 koronáig ter jedhető 
pénzbüntetéssel büutet tet ik. 

Szentes, 1915 évi augusztus bó 1 8 . 
DR MÁTÉFFY 

polgármester . 
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Bevonulás miatt 
felkérem vevőimet, kiknek nálam 
flitö anyaguk van rendelve, hogy 
azoknak rendelése végett folyó 
hó 22-ig üzletembe f á r a d j a n a k el 
A megrendeléseket meg fogja 
kapni mindenki. Egyben kérem 
adósaimat, hogy nálam lévő tar-
tozásukat folyó évi szeptember 
1-éig rendezzék, ellenkező eset-
ben kénytelen leszek per útjára 
lépni. — Sarkady Nagy Ferenc. 

Pólya lláliiitiié 
I. ker., Rúzs Molnár-utca 3. és 4-ik 
számú háza szabadkézből eladó. — 
Értekezni lehet a fennti szám alatt 

a tulajdonossal. 

Fenyvesi Sándornak 
Nagynyomás 114 szám alatti 4 és fél 

hotd első osztályú tanyaföldje tanyaépü-
letekkel együtt eladó. Értekezni lehet a 
fenti szára alatt. 

Egy ügyes fiu FODRÁSZ 
TANULÓUL felvetetik 

GRUBMÜLLER fodrásznál. 

T U D O M Á j n O S M 0 Z C 0 S Z 1 N H A Z 
1 SZENTES EGYEDÜLI SZÓRAKOZÓHELYE. | 1 

1916. augusztus 22-én azaz V A S Á R N A P délután 5 7 
MÉRSÉKELT és este 9 érakor RENDES helyárakkal : 

S Z Í N R E K E R Ü L : 

1-14 Eredeti harctéri felvételek. 

A H Ő S 
Háborús dráma 5 felv. f OSZtrtplÓ : V A L 0 E M A R PSYLANDER. 

19. Férjuram kikapós. Vígjáték. 

Legközelebb: Jönnek a vörös ördögök. Háborús kinemaszkecs. 
JEGYEK ELŐRE RALTHATÓK EGÉSZ NAP. 

V A J D A B . U T Ó D A 

könyvnyomdája 
elvállal minden a könyvnyom-
dászat köréhe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutányosabb árért. 

V 

sis::asi:i:s::is:it3 

„SZENTESI LAP" kiadóhivatala 
MII Kossuth-tér i sz. ( 

Nyomatott Vajda B Ulöda vtKanyorőrebereode 

Bet. Máz] 111 
zett könyvnyomdájában Szcules. 




