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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szára 
(rel. bérház) ide intézendók a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és elöficetési dijak 

Kragnjevác előtt 
Az olasz offenzíva. 

Szerbiát meg kell menteni! 
E< most a jelszó a mi ellen-

ségeink berkeiben, ahol különben 
fenekestül kezd minden felfordulni. 

Szerbiát megkell menteni, ez a 
jelszó, de az angol parlamentben 
már elmondották a gyászbeszédet 
a mi rossz indulatu kis szomszédunk 
felett. Mert az idő nem áll meg Az 
ántánt könnyen kidobta a jelszót, 
de valóságra váltani képtelen, mert 
mint mindig, ezúttal is a mások 
bőrére spekulált, de azok a mások 
nem viszik vásárra a bőrüket az 
ántánt szép szemeiért és azért a 
kétes értékű dicsőségért, hogy olasz 
példára elvérezzenek, de egyéb ered 
ményt elérni ne tudjanak. 

Giolitti, az az egyetlen olasz 
államférfiú, aki annak idején vélót 
kiáltott az olaszok ellenünk indi 
tandó háborúja ellen, Bulgária hadba 
szállása előtt azt a kijelentést tette, 
hogy az ántánt a véres sakkjáték-
ban olyan rossz lépést tett, aminek 
elkerülhetetlen kövélkezménye a 
hamaros sakk-matt. 

A körülmények mindenben iga-
zolják az olasz államférfit, mert 
most már evidens, hogy az ántánt 
balkáni akciója, amelynek az volt 
a célja, hogy a semleges balkáni 
államokat a központi hatalmak el-
len csatasorba állitsa, a leggyalá-
zatosabb fiaskóval végződött, az a 
tétova kisérlet, hogy a görög sem-
legesség megsértése árán csapatokat 
vigyenek Szerbia megsegítésére, sem-
mivé vált s ezalatt a német-magyar-
oszlták bolgár offenzíva villámgvor-
saságával teszi semmivé a szerb 
hadsereget és a mi rossz indulatú 
kis szomszédunk, amely minden 
áron világpolitikai tényező akart 
lenni és világháborút idézett föl az 
angol-orosz ugratásra, állami létének 
teljes megsemmisülésével bűnhődik. 

Október végét írjuk. A második 
október múlik el azóla, hogy a vi-
lágháború megindult. A világ leg-
rettenetesebb védekező harcát vív-
tuk egy esztendővel ezelőtt a sok-
szorosan tulerős ellenséggel szem-

ben. Azóta fordult a kocka és a vé-
dekezőkből lett a támadó fél s ta-
vasztól őszig megtörtük az orosz 
hatalmat és elkövetkezett a szerb 
számadás elintézésenek ideje. 

A tél végén, amikor a Kár-
pátok védelmével megállítottuk az 
orosz offenzívát, azt irta a legna-
gyobb olasz lap, hogy az ántánt 
minden erőlködése haszontalan ugy, 
ahogyan erőlködtek, valahogyan 
másképen kell a dolgot megpró-
bálni. A másképen való próba is 
elkövetkezelt: Olaszország hitsze-
góen hátbatámadott bennünket, de 
az eredmény mégis csak az lett, 
hogy az oroszokat kegyetlenül el 
vertük Most, hogy megindult a mi 
balkáni küzdelmünk ismét az ola- | 
szok léptek sorompóba és a világ 
leghevesebb offenzíváját indították 
meg ellenünk A harc még folyik 
olt az olasz határon, de annyit már 
határozottan merünk állítani, hogy 
ez az offenzíva is arra a sorsra jut, | 
amire az eddigi olasz offenzívak 
jutottak, bele fog fulladni a kiömlött 
olasz vérbe, a hitszegő olasz nemzet | 

vérébe. Kétségtelen valóság, hogy a 
semleges államok közvéleményének 
megnyerésére legalkalmasabb do-
log a harctéri fényes sikerek hosz-
szu sorozatát elébe tárni a sem-
leges népeknek. Egy év előtt mu-
tathatott föl sikereket például az 
orosz hadsereg, de a semlegesek 
ezeket a sikereket értékük szerint 
bírálták el. Nem voltak rájuk olyan 
hatással, amint azt az ántánt re-
mélte. És ma, amikor azt mondják 
a mi ellenségeink, hogy megsegítik 
S'.erbíat, jogosan kérdhetik a sem-
leges államok, hogy vájjon miért 
nem magukat segítik meg, miért 
nem szabadítják föl saját megszál-
lott területeiket. 

A napok mennek, a napok jön-
nek és mind közelebb hozzák Szer-
bia végzetének beteljesedését. S ha 
ez a végzet betelt, akkor a Balkán 
körül összefogózott ántánt végzete 
is teljesedni fog. 

Mi tizenöt hónap nagy küzdel-
meiben őriztük meg nyugalmunkat. 
Most már igazán türelemmel vár 
hatjuk a dolgok teljes kifejlődését. 

Vezérkarunk jelentése. 
Hivatalos jelenlés: kiadatolt 

október 30-án. 
Orosz hadszíntér: Cartorysktól 

küzdő osztrák, magyar, német csa-
patok támadásaikat folytatva, el-
lenségtől szívósan védett községek 
egész sorozatát foglalták el, 18 lisz-
tet és 900 főnyi legénységet foglak 
el. Két géplegyvert zsákmányoltunk 
és lelőttünk eg\ orosz repülőgépet. 
Egyéb újság északkeleden nincs. 

Olasz hadszíntér : Isonzó harc-
vonalon Górzi hídfőtől északra levő 
szakaszon szembetűnően csendesebb , 
folyásnak voltak a harcok, csak a 1 

tolmeini hídfő védőinek kellett 
erósebb támadást visszaulasitaniok 
Görz előtt ellenség tüzérségének 
tüzelése esti órákig a legheveseb-
ben folyt. Ellenségnek Mt. Sabo-
tino és Permától nyugatra levő 

hadállásaink elleni támadásait visz-
szautasitottuk. Elkeseredett közel-
harcok után a Podgora magaslaton 
is összes árkok védőik birtokában 
maradtak. Olasz III. hadseregnek 
eddig visszatartott részei is állnak 
már a harcban, ez azonban a do-
herdői fensikon semmiben sem 
változtathatja nn g a helyzetet Ahol 
az ellenség támadásait nem hiusi-
totla meg már a tüzérségünk, olt 
gyalogságunk szilárd védőfalán om-
lott össze. Dolomit harcvonalon az 
ellenség tízszeres erővel elfoglalta 
Col di Lanon levő előretolt állás-
unkat. Tonale területen az ellenség 
támadásait véresen visszavertük. 

Délkeleti hadszíntér: Visegrád 
kqzötti terület megtisztítása sikere-
sen halad tovább. Kövess tábornok 
hadserege ellenséget a Hadnik 
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Minden becsületes magyar hadikölcsönbe fekteti pénzét! 
mindként oldalán Gőrz Milanovac 
felé vetette vissza. Cumicei fensikon 
egy napi járásra Kragujeváctól 
északnyugatra ellenség még szívó 
san ellenál. Csapataink ott elkese-
redett harci) >n állanak. Lupovótól 
délnyugatra német zászlóaljak Slra-
lica magaslatot lámadják. Ellenség 
Szerbia északkeleti részen minde-
nütt vissza vonul. A bolgárok a 
Timok felöl üldözik Knyazst váctól 
délnyugatra bolgárok bevonultak a 
Tresibaba Planiában levő szerb 
állásokba. H ö F E R, altábornagy. 

»fl németek rnár straté-
giai t^rveik&t sem titkolják-« 

A Novoje Vremja kifejti, hogy 
Szerbia helyzete a legsúlyosabb. A 
lap azt kérdez«, vájjon a négyes-
entente tényleg mérlegelt-e minden 
lehetőséget arra nézve, hogy való-
sággal segítséget nyújtson. Olasz-
ország a háborút tulajdonképpen a 
balkáni érdekekre való tekintettel 
és a status quo fentarlásáért kezdte , 
meg. Ezért rendkívül furcsán járt 
el. amikor húzódozik a segélynyúj-
tástól, abban a pillanatban, amidón 
Németország, Ausztria és Magyar-
ország egészen uj helyzetet készül-
nek teremteni a Balkánon. Ugyan-
ilyen balyzetben van Anglia is. A 
németek bevonulása Konslanliná-
polyba Angliára nézve nemcsak 
presztízsének hatalmas csökkenését 
jelenti, hanem igen reális veszedel- | 
met is. Nem lehet tudni, hogy az 
Angolok Németország előnyomu-
lása esetén nem lesznek e kényte 
lenek G dlipolit elhagyni. A harc 
mindenesetre ott nehézzé fog válni 
Ez nemcsak Angliának törökőr- ! 
szági, hanem indiai érdekeit is ve-
szélyezteti, amely ország nem ma-
radhat többé oly idillikus nyuga-
lomban, mint Egyiptom. Az orosz 
érdekekről egyáltalában nem kell 
többet beszélni. A derék szerbek 
eddig mindig Oroszország kivánsá 
gai szeriül cselekedtek, a bolgárok 
ellenben Oroszországra az ügyellen 
orosz diplomácia következtében 
megsemmisítő csapást mértek. Az 
orosz presztízst már csak ugy le-
het helyreállítani, ha megtoroljuk 
Bulgária németbarát viselkedését, 
A szövetségesek diplomáciája az 
utóbbi időben egész sorozat ko-
moly vereséget szenvedeti, de a 
legutolsó hiba, hogy Mackensen át-
törését idejekorán nem vették észre, 
fölülmúlj i az eddigieket. Emellett a 
németek oly nyíltan beszélnek cél-
jaikról, hogy feltételezték, hogy ez 
csak csel avégből, hogy másik meg-
lep tésszel fi ütést mérjenek a szö-
vetségesekre A németek oly elbi 
zakodottak lellek, hogv már stra-
tégiai terveiket sem titkolják, ha-
nem egész nyíltan hirdetik azokat, 
amelyek ellen az orosz diplomára 
oly tehe'etlenséget tanusit, ami 
csak nála lehetséges. 

Haili- ós hajóhadparancs. 
Olaszország ellen harcoló Had-

erőimhez I 
Még kemény feladatok előtt 

álltok I — így szóltam hozzátok 
julius 29-iki hadi- és hajóhadpa 
rancsomban. 

Es ez is bekövetkezett. Há-
rom, izzó harcokkal telt hónap 
mull el fölöttetek. 

A derék csapatok hősies vi-
tézsége, iegszivósabb kitartása és 
bámulatraméltó áldozatkészsége, 
a kitűnő vezetés, valamint az 
összes fegyvernemeknek átértett 
s a legjobb bajtársi szellemtől 
suga ll összműködése oly tetteket 
eredményeztek, amelyek a dél-
nyugat hű védőségének tün-
döklő lapol biztosítanak véde-
rónk történetében 

Amikor Reátok tekintek. Vi-
tézeim, szilárd bizalom tölt el 
engem, mert látom, hogy a vitéz 
és nagyszámú ellenség legyőzé-
sének nehéz feladata a ti kezei-
tekben van 

Jól tudom, hogy nem csupán 
kótelességlekel teljesititek, nem, 
mert. hiszen Ti Haduratokért és 
az édes Hazáért hőn dobogó szív-
vel müveilek magasztosai és bi-
zonyultok hősöknek. 

Teljes szivemből fakadó kö 
szonettemet és üdvözletemet kül 
döm Tinektek. 

Kelt Bécsben, 1915. október 
28-án. 

FERENCZ JÓZSEF s. k 

Városi közgyűlés. 
Csütörtökön d. e. dr. M á t é f f y 

Ferenc polgármester elnöklésével 
tartotta meg október havi rendes 
közgyűlését a városi képviselőtes-
tület. Első tárgy a vadászterületek 
haszonbérbe adásáról szóló tanácsi 
előterjesztés volt, amelyet Kalpa^os 
Sz. Imre tanácsnok ismertetett. A 
javaslat szerint — amelyet a köz-
gyűlés határozattá emelt — ezűtal 
február l-től kezdődően adják a 
területeket haszonbérbe és a bérlet-
idő 10 esztendő lesz 

A harmadik hadikölcsön dol-
gában kimondotta a képviselőtes-
tület, hogy ezúttal a város nem 
jegyez, hanem a jegyzésben köz-
vetve vesz részt azáltal, hogy a 
kiskorúak gvámpénztárbnn kezelt 
tömegeiből egyes kiskornak javára 
összesen minlegy 130.000 korona 
értékben jegyez 

EUilasitota dr. Nagy Sándor-nak 
ama kérel mét a ké •viselőtestülel, 
amely oda irányult, hogy alyóréti 
ingatlanát háztelkeküí oszthassa ki. 
Fekete Márton indítványára szól és 
kimondotta a képviselőtestület, 
hogy jövőben egyáltalán nem enge-
délyez ilven lelep alapítását. 

A rokkant ugvi hivatal kerel-
mére a háborúban rokkanttá vált 

katonák részére kert települ a 
sárgaparti földeket ajánlott föl. 

Török Imre árvaszéki igtató-
nak hat havi szabadságot engedé-
lyezett a képviselőtestűlet. 

Néhány apró ügy elintézése 
után a közgyűlés 10 óra után vé-
get ért 

Vármegyei közgyűlés. 
Csongrád vármegye törvény 

hatósági bizottsága tegnap tartotta 
őszi rendes közgyűlését dr Cicatricis 
Lajos főispán elnkölésével. 

A közgyűlés megnyitása után 
az alispáni évnegyedes jelentés 
kapcsán fölszólalt Holló Adolf 
bizottsági tag és indítványozta, hogy 
a vármegye örökítse meg jegyző-
könyvében a nem régiben elhunyt 
Újhelyi Nándornak, emlékét aki 
vtizedeken át volt a törvényhatósági 
bizottság tagja és kiérdemelte 
a róla való megemlékezést. Az in-
dítványt elfogadta közgyűlés. 

Határozalilag kimondotta köz-
gyűlés az alispán indítványára, hogy 
a harmadik hadikölcsönból a vár-
megyei alapok javára 20000 koro 
nát jegyez. 

A szentesi negyedik alválasztó 
kerületben Bárkai János elhalálo-
zásával megüresedett egy bizottsági 
tagsági hely betöltését november 
30 adikára tűzték ki. 

Az átiratok során a háborúban 
feldúlt tü/helyekel újjáépítő ¡bizott-
ságtól érkezeit fölhívás kapcsán 
javasolja az állandó választmány, 
hogy a vármegye 5000 koronát 
szavazón meg erre a célra a szék-
ház alap terhére és ezt az összeget 
gyűjtés utján egészítse ki. Fekele 
Márton nem barátja a gyűjtésnek. 
Indítványozza, hogy a vármegye 
Szolnokmegye példájára vessen ki 
egy százalékos pótadót és az ebből 
remélhető 10000 koronát adja erre 
a célra. Dr. Nagy Sándor alispán 
előadja, hogy a javaslat igy való 
meglételének oka az, hogy a háború 
után ugy is rákerül a sor várme-
gyei pótadó kirovására. Fekete Már-
ton ujabb felszólalása után a tör-
vényhatósági bizottság elfogadta 
Fekete Márton indítványát. 

Pestvármegyének magyar jel-
legű hadi érmek alapítása tárgyában 
nem különben Miskolc városnak a 
rokkant katonák sorsának javítását 
célzó köriratát pártolja a vármegye. 

Tekulics Sándor kistelnki jegy-
zői nyugdíjazták. 

Jóváhagyta a vármegye azt a 
szentesi határozatot, amely a városi 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
drágasági p ó t l á k á t megál lap í to t ta . 

Ellenben feloldott a vármegye 
egymás után három szentesi határo-
zatot. Megsemmisítette nevezetesen 
azt a közgyűlési határozatot, amely-
lyel a közgyűlés dr. Kiss Béla közi; 
gazgatási jegyzőnek és Gyulavár i 
Géza katonai nyilvántartónak 800—; 
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800 koront személyi pótlékot szava 
zott meg, magán munkálati dijaik 
megváltása cimén. Dr. László Vilmos 
volt főorvos árvái neveltetési 
költségeinek a közgyűlés által a 
nyugdíj szabályrendelet helytelen 
értelmezése folytán 400 koronában 
„ ^ s z a b o t t összegét fioO koronára 
<üielte föl. Végül a berekháti iskola 
részére vett telekvételi szerződést 
megsemmisítette a közgyűlés. 

Gyűjtsük a tökmagot. 
A háború meg'anit bennünket 

mindenre. Mig egyfelől a nehéz meg-
élhetési viszonyok óriási súlya ne-
hezedik az emberekre, addig más-
felől uj kereseti lehetőségek nyíl 
nak, melyeket felhasználni, kiak-
názni, mindenkinek önmaga iránti 
kötelessége. 

íme, itt van a tökmag, renge-
teg mennyiségben, s azt nem be-
csüljük bemmire, mint haszontalan 
portékára ügyet sem vet senki. Pe-
dig a háború folytán ennek is nagy 
értéke lett, nagyobb árat fizetünk 
érte, mint a tiszta búzáért, ha szépen j 
tisztítva, gondosan szárítva van. Az 
olasz és francia olajok behoza'ala 
ma szünetel, ugy segítünk tehát 
magunkon, hogy gyártunk itthon j 
olajat. Kitűnő nyersanyag erre a 
célra a tökmag, melynek dus olaj - ! 
tartalmát hazai olajgyáraink kisaj-
tolják, igy olajban hiányt nem 
szenvedünk, de megvan az az elő-
nye is, hogy a pénz itthon marad 
s a népnek a tökmaggyüjtéssel és 
értékesítéssel uj kereseti forrást 
nyitunk meg. 

A munka, amivel a tökmag-
gyüjtes jár, jóformán semmi, elvé-
gezheti asszony, lány, gyermek, kis 
cseléd. Ahol gyermek van a ház-
nál, bizzuk arra, micsoda öröm 
lesz, ha a gyermek a téli ruhára 
valót maga megkeresi. S emellett 
munkához, takarékossághoz szok 
tatjuk. 

A tökmagot el kell választani 
a belétől, meg kell tisztítani a hár-
tyájától s aztán meg kell szárítani 
Megpirítani nem szabad. Legjobb a 
naponszórilás, de ez hosszadalmas. 
Pompásan mejy a szárítás a ke-
mencze tetején. Csak arra kell vi 
gyázni, hogy meg ne piruljon, mert 
akkor értéktelenné válik. Viszont 
azonban nedvesen sem szabad ósz-
szehalmozni, mert könnyen meg-
penészedik s akkor ismét értékte-
len. Az a tó, kogy külső nedves-
sége elmenjen, száraz tapintatu le-
gyen. Tulszáritani nem gazdaságos, 
mert nagyon könnyű lesz. 

Az összegyűjtött, megszántott 
tök magot a kenyérgyári irodában 
váltjuk be s a kenyérgyár melletti 
nagy magtárban vesszük át. Zsákot 
a behozatalhoz adunk annak, aki 
ezért bejön az irodába. 

Minthogy a külterületi lakosok-
nak nincsen sem kocsijuk, sem ta-
lyigájuk arra, hogy a tanyáról hoz-
zanak be egy két zsák tökmagot, a 
tanyai tanító urakat kértük fel, 
hogy a tanyai központokon, az is 
kóláknál vegyék at részünkre a 

tokmagot Beviheti tehát mindenki 
a szárítóit magot a legközelebbi 
iskolahoz, ott a tanító átveszi az 
arat a minőséghez képest kifizeti 
Zsákot is lehet a felszedéshez a ta-
nító urnái kapni. A behozatalról 
aztán majd gondoskodunk mi 

Ne tekintse kicsinyesnek senki 
ezt a dolgot. Az idén rengeteg tök-
'ermésünk van, 5 0 - 1 0 0 koronát 
játszva meg lehet keresni, de na-
gyobb gazdaságban 5 0 0 - 6 0 0 ko-
rona érték is könnyen összejön 
Emellett azonban közérdekű dolgot 
is cselekszünk, mert az ország olaj 
szükségletének ellátásához nyújtunk 
segédkezet. 

Tisztelettel: 
ELSŐ SZENTESI 

KENYÉRGYÁR R. T. 

M e g h í v ó 
Az áll. főgymnasium Segítő Egyesü-

lete f. évi november hó 15-én, hétfőn d. 
u. 4 órakor a főgymn. tanári szobájában 
k ö z g y ű l é s t tart, melyre az egyesület 
alapító, rendes és pártoló tagjait tisztelettel 
meghívja az e l n ö k s é g . 

Tárgysorozat: 
1. A számvizsgáló-bizottság jelentésé-

nek bemutatása. 
2. Az 1915 — Ifi. évi költségvetés ösz-

szeállttása. 
3. Az uj tisztikar és választmány meg-

választása. 
4. Esetleges indítványok tárgyalása. 

3 oláal. 

I I 9 K H I 4 
— Névnipmegiáltás. l)r. Kövér Imre 

vm. árvaszéki ülnök névnapjá t jótékony 
célra megváltotta. 

— A hirmidik hatllkölc lűn. Serénye n 
folynak a jegyzések a harmadik hadi 
kölcsönre. Az eddigi e redmények min-
denképpen méltóak a szentel i néphez 
és megvan minden remén fűnk arra, 
hogy a szentesi népez alkalommal is re-
kord szerű eredményt fog produkálni 
a jegyzések terén, ép ugy mint a két 
első hadikölcsön alkalmával. Különösen 
imponáló az a példa, amit Kanász Nagy 
Bálint polgár társunk mutatott , aki az 
elmúlt hétfőn annak a nagyszabású be-
szédnek hatása alatt, amelyet dr. Cicat-
ricis Lajos főispán tartott a vasárnapi 
népgyűlésen összesen 100000 koronát 
jegyzett a harmadik hadikölcsönre. 
Reméljük, hogy a gyönyörű példa kö-
vetésére talál és Szentes méltónak fogja 
mulatni magái régi híréhez, nevéhez. 

üktOber 31. emlékéi e a re formátus 
egyház templomaiban ünnepi isteni 
tisztelet lesz. A belső templomban pré-
dikál d e. Futó Zoltán esperes, d. u. 
lilét Sándor s.-!elkész; a felsőpárti 
templomban d. e. Halász Szabó Imre 
s.-lelkész, d. u. Nagy Márton s.-lelkész. 
Az istentiszteleten d. e. a központi d. u. 
a felsőpárti templomban a helybeli le-
ányokból alákult női énekkar ad elő 
összhangzatos egyházi énekeket . 

— Talált tárgyak. Folyó hóban a vá-
ros külömbözö helyein 3. db. csizma, 
tajt szivar szipka, gyermek kabát , korpa, 
kerékpárhoz való eszközök, 5 pénztárca 
pénzel, borotváló készülék ói papírpénz 
találtatott A találttárgyak kellőleg iga-
zolt tulajdonosok által a r endőrkap i - j 
tányi hivatal '6 szám alatti szobájában 
átvehető. 

Vajda 
Kiadja : 

B Utóda könyvnyomdája. 

Eladó ház. 
Kasza Ferenc* Regöczi telepi háza 
szabadkézből eladó. Értekezni lehet 
a helyszínen a tulajdonossal. 

10282—1915. szám. 

hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Nagyméltó-

ságú m. kir. minisztérium a 3791 — 1915. 
M. E. számú rendeletével a kikészített (nem 
gerebene/ett) kenderért követelhető legma-
gasabb árakat métermázsánként a követ-
kezőképen állapította meg: elsőrendű ázott, 
tilolt kenderért, amely 60 százaléknál több 
hulladékot nem tartalmaz, M80 korona, má-
sodrendű ázott, tilolt kenderért 350 korona, 
elsőrendű ázott titotási kóczért 310 korona, 
elsőrendű ázatlan kenderért 310 korona, 
ázott paraszt kenderért, amely 10 száza-
léknál több hulladékot nem taitalmaz, 300 
korona, elsőrendű ázatlan titolási kóczért 
220 korona, paraszt kender kikészítésénél 
nyert kézi tilon áteresztett kóczért 90 ko-
rona. Rosszabb minőségű áruért csak meg-
felelően alacsonyabb ár fizetendő, az oly 
megállapodás, amely ettől a rendelkezéstől 
eltér, érvénytelen. 

A közvetítő kereskedelemben 500 ki-
logrammig terjedő eladásnál 8 százalékkal, 
500 kilogrammon felül 01)00 koronáig ter-
jedő eladásnál pedig 5 százalékkal, nagyobb 
mennyiségek eladásánál pedig legfeljebb 3 
százalékkal magasabb árak követelhetök. 

Az itt feltüntetett áraknál magasabb 
árt kérni vagy adni 1915. október ¿5-től 
tilos Aki a készített kendert, kenderkóezot 
a megállapitytt legmagasabb árnál magasabb 
áron árusitja, vagy vásárolja, kihágást kö-
vet el, s két hónapig terjedhető elzárással 
és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik. 

Szentes, 19 5. évi október hó 30. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

10297-1915 szám. 

hirdetmény. 
A m. kir. bonvédelmi minister úr 

14599—eln. 20 b. számú rendeletével a 
zsírban nyirt, úsztatott ha lonmosot t , kéz-
zel mosott gyapjúnak a bőr, tiiLár, dŐg 
és szűcsgyapjúnak nyert , vagy mosott 
ál lapotban már meglevő, valamint az 
ezután hozzájövő készleteit hadiczélokra 
igénybevetteknek jelentette ki. 

Felhívom ennélfogva mindazokat, 
akiknek gyapjúkészleteik vannak , hogy 
azokat 1915. évi november hó 15 nap j án a 
később hozzájövő készleteketpedig min-
den hónap 15-ik napján a „GyapjúáUétel i 
Bizottsági nak Budapesten jelentsék be. 

A bejelentéshez az iparügyi tanács-
noknál kapható űrlapokat kell felhasználni 

Azok, akiknek a gyapjúátvételi 
bizottságtól gyért ntasi tás a lapjan kész-
leteiket bekell küldeniök,kötelesek bunda-
gyapjút a has, láb és hulladék gyapjútól 
különválasztva a csomagok számának 
és súlyának a felvevő vasúti hivatal állni 
történt megállapítása után t eherá rúkén t 
bérmentve feladni. A fuvarlevélen fel kell 
tüntetni , hogy a küldemény a gyap jú -
nemek közzül melyikbe tartozik. A szál-
lítási költsegeket a katonai igazgatás 
megtéríti. 

A gyapjú feladásával egyidejűleg 
köteles a feladó a „Gyapjúátvételi Bizott-
ságnak" jegyzéket küldeni , amelyen a 
gyapjú tu la jdonosának nevél, a közigaz-
gazgatási járást, ahol a gyapjút tar tot-
ták, a feladás helyéi, a csomagolás ne-
mét, a c somagon alkalmazott jeleket , a 
csomagoknak számát és bruttó súlyát 
valamint « gyapjú nettó súlyát felkelt 
jegyezni . A bekü 'döl t gyapjúér t j á r ó térí-
tést a gyapjúátvételi Bizottság a minis-
terium által megállapított legmagasabb 
árak alapul vétele melleit ál lapí t ja meg. 

Aki az őr izetben vagy b i r tokában 
levő gyapjút a gyapjúátvételi Bizottságnak 
átvétel végett be nem jelenti , vagv azt 
be nem küldi 2 hónapig ter jedhető elzá-
rással és r»00 koronáig te r jedhető pénz-
büntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1915. évi október hó 29. 
Dr. Mátéffy Fereno 

polgármester, 



SZENTESI LAP JP szám. 

Szentes város rendőrkapitányától . 
A d : 4076 — 10—kp. 1915. szám. 

Hirdetmény 
A katonai hatóságok megszökött 

hadifoglyok kézrekeri tese alkalmával 
töhh esetben tapasztalták, hogy a kö-
zönség köréből eg) t-sek élelemmel és 
útbaigazítással támogatják a hadifoglyok 
szökését. 

Minthogy a hadifoglyok szökésének 
»zándékos elősegítést! a büntető törvény-
könyv ( 878 V. t. c.) 447 § ába, esetleg a 
katonai büntető törvénykönyv 327 § ába, 
vagy pedig a hadviselés éidekei ellen 
f ikó \e t e l t visszaélések megtorlásáról 
ssóló 1915. XIX. l.-e. 11 § ába ütköző 
bűncselekmény enélfogva közhir ié te-
szem, hogy a szökevény hadifoglyok 
kézrekeritése alkalmával a r. hatóság 
puhalolásl fog folytatni abban áz i rány-
ban. vájjon a hadifogoly szökését egye-
sek nem segítették e elő, s ha arra 
nézve adatok merülnek fel, hogy valaki 
a hadifoglyot — ebbli minőségét is-
merve — szökésében szándékosan tá-
mogatta, nyomban le fogom tartóztatni, 
s a kir. ügyészségnek át fogom adni. 

Szentes, 1915, október hó 29. 
Z1LAHY r.-kapilány. 

Szentes város polgármesterétől. 
10016 -1915. száin. 

I l i r i i e l m c i i ) . 
Felhívom az 1873., 1874. és 1875. 

évben született, a megtartott népfelkelői 
bemutató szemlén, vagy u'óbemutatószem-
lén népf. fegyv. szolgálatra alknlmasnak ta-
lált népfelkelőket, hogy a m. kir. honvé-
delmi miniszter ur 14500 -1915. számú 
rendelete értelmében 
1915. évi november hó 3. napján 
a népfelkelési igazolványi lapjukon feltün-
tetett m. kir. honvédkiegészitő, illetőleg cs. 
és kir. hadkiegészítő parancsnokság szék-
helyére népfelkelési tényleges szolgálatra 
vonuljanak be. 

Az 1872 1873. és 1874. évben szü-
letett, vagy fiatalabb születésü A) alosz-
tálya katonailag kiképzett népfelkelesre kő-
telezettek szintén 
1915. évi november hó 3 napján 
tartoznak a szegedi honvéd pótzászlóalj 
parancsnokságánál jelentkezni. 

Oly időben tartoznak a behívott nép-
felkelők Szentesről elindulni, hogy a fent 
kitűzött napon délelőtt 11 óráig parancs-
nokságuknál jelentkezhessenek. A Békés-
csabára és Gyulára bevonulók november 
hó 2-án délután 6 órakor induló vonattal, 
a Szegedre bevonuló népfelkelők pedig 
november 3-án hajnali 4 órakor induló 
vonattal kötelesek legkésőbb elmenni. 

A vonaton a népfelkelési igazolvanyi 
lap, illetve igazolványi könyv felmutatása 
ellenében a népfelkelők harmadosztályon 
ingyen utazásra jogosítottak. Az igazol-
ványi lap a vasutwl lebélyegeztetendő. 

Aki a bevonulási kötelezettségének 
nem tesz eleget katonilag bünttetik. 

Kelt Szentesen, 1915. évi október hó 
16. napján. 

Dr M á t é f f y F e r e n c 
polgármester. 

9098 —191». szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a gazdaközönséget, hogy 

a tájfajta kanczák párosítása kővetkező 
helyen és sorrendben fog megtartatni. 

november 6-án a kórógyi csárdánál, az 
Eperjes, Királyság. Mucsihát, Büsér, Külső 
és Belsőecser és veresegyházi tenyész 
kanczák. 

november 7-én és 8-án Szentesen a 
fedeztetési állomáson az előbbi pontban 
nem említett határrészek kanczái. 

A már párosított lovak tulajdonosai 
felhivatnak, hogy a párosításra vezessék 
elö párosítani szándékolt lovaiknak egy 
vagy két évi ivadékait. 

Szentes, ! 915. évi október hó 11. 
Dr Mátéffy 
polgármester. 
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erős fiút vízvezeték szereléshez fi-
zetéssel azonnal felvesz 

Budai Bálint 
vizvezetékszereló. 

Hofher S c h r a n t z és ClayíonShuttieworth 
gyártmányú 

vető gépeK 
é s 

gazd. gépelj 
még a készlet tart a régi árakon 

kapható 

Baríha Sándor 
kereskedőnél . 

É r t e s í t é s . 
Kimaradt 4 drb. uj vető gép még 
a régi ár szerint eladó. Cini meg-
tudható a „Szentesi Lap" kiadóhi-
vatalában. 

EJJV ügyes fiu FODRÁSZ 
T A N U L Ó U L felvétetik 

(¡RUBMÜLLER fodrásznál. 
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elváilai minden a könyvnyom-
dászat Körébe vágó minden-
nemű munKálatoKat a legegy-
szerűbbtől a legdíszesebb Ki-
vitelig gyorsan és pontosan, 
a lehető legolcsóbb árért, 

Nyomatolt Vajda I! Utóda villaayerflre beremí.MU k t t i ^ i S d i p S i i K 




