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A szerkesztésért feleifis 

SIMA LÁSZLÓ 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak 

Előre a s z e r b f ő i d ő n . 
Niü és Kraljevo eleseit. 

Montenepioii főhadiólláss áttörve. 
Az angol miniszterelnök he-

széde úgynevezett szép beszéd. Sőt 
valóban szép beszéd. Méltó egy 
gyakorlott parlamentáriushoz, egy 
sok regisztert végigpróbált rhétor-
hoz. S méltó volna egy uagy nem-
zethez, mely szerencsétlenségbe ju-
tott s az nemes büszkeséggel vi-
seli. Csak épen hogy — mit is 
mond és ismeri el maga Mr. As-
quith? Azt mondja: Angliának mód-
jában volna kivül maradnia e há-
borún. Ha ő mondja, akkor igaz, 
vagy : igaz, noha ő mondja Ha igaz, 
akkor nem volt kényszerű szükség 
e háborúba beleártania magát, — 
kényszerűen nem kényszeritette rá 
sem érdek, sem becsület, mert kü-
lönben, ugyebár, nem „lett volna 
módjában" Angliának kivül ma-
radni e háborún? így tehát Anglia 
nem csak azért áll hadban, mert 
akart hadban állni, s minthogy sem 
kényszerű érdek, sem becsűleti ér-
dek nem hajtotta bele: csakis a 
zsákmány, a jogtalan nyereség, az 
erkölcstelen haszon reménye vihette 
bele. Aki ilyen számitássaí sül fel 
— mint ahogy Anglia máris fel-
sült — annak minden illik, csak 
nem a nemes büszkeség s a mél-
tóságos fájdalom. Époly kevéssé, 
mint a betörőnek, kinek eltört a 
szerszámja, még mielőtt belenyúl-
hatott volna a vasszekrénybe. Anglia 
a felsült betörője ennek a világhá-
borúnak, s első embere, mikor tra-
gikus pózban áll a világ elé, felsült 
komédiás. 

Ez nem azt jelenti, hogy a nagy 
angol nemzet ebben a nagy meg-
próbáltatásban is na^y tulajdonsá-
gokat ne mutatott volna. Valóban: 
nem lehet, nem is kell letagadni: 
nagyszerű az az erőkifejtés, melyet 
Mr. Asquith részletez. Csak épen 
hogv: ez az erőkifejtés hiábavaló 
volt". Megtörött a mi erőnkön és 
ellentállásunkon, — a központi ha-

talmakén. Megtörött rajt' az erő, 
a lulerő, megtörött a cselszövés, a 
hamisság, a hitszegés, a pokoli 
ügyesség és a leplezetlen erőszak. 
Mr. Asquith rámutat, mily erőt fej-
tett ki Anglia, de nem teszi hozzá, 
hogy viszont ezzel az erővel el-
bántunk. N<m teszi hozzá, mert 
erre az adatra aztán nem igen épít-
hetné rá egyetlen számítását és vá-
rakozását: azt, hogy a végen Anglia 
ki fog bennünket böjtölni s mi 
előbb kimerülünk, mint <1 Ez min-
den, amivel a nagy premier a nagy 
nemzetet kecsegtetni meri, miután 
— mint bevallja — tudatosan ke-
verte bele olyan világháborúba, 
melybe — mint elismeri — nem 
kényszerűség hajtotta bele a n«gy 
társadalmat. S ez a várakozás: ön-
kényes Ez a számítás: irreális. Fel-
tevéseken épül, melyeknek a ta-
pasztalat tizenöt hónap óta napról-
napra ellentmond. Egészen világos, 
hogy mikor Mr. Asquith hazáját 
kényszerítő ok nélkül belekeverte 
a háborúba: nem jól ismerte a né-
met birodalmat s nem jól ismert 
bennünket. Ma már jobban ismer-
het s ma már vannak adatai, ame-
lyek szerint ismerhet. S várakozása 

mégis ugyanaz, mint volt tizenöt 
hónap előtt Mi ez ? Vakság vagy 
csalás? S megvan-e benne, amit 
beszéde elején követel: az előrelá-
tás? Nincs meg, csak az van meg 
benne, amit azonfólül követel : bá-
torság. De ez aztán megvan Olyan 
mértékben, hogy ez már vakmerő-
ség. Sőt olyan mértékben — de ne 
folytassuk azt a szót; azt a szót, 
ami ide kívánkozik, maguknak az 
angoloknak kell megtalálniok. 

Mi nem tartunk semmitől, te-
hát attól sem, hogy nem fogják 
megtalálni. Ügyes számilás az an-
gol kormányé: büszkeségénél fogva 
fogni meg a büszke angol nemzetet 
De veszedelmes számítás is. Mert, 
mint eddig minden várakozásuk: 
a mostani is fel fog sülni, s akkor 
az angol nemzet egyszerre lesz 
megbántva érdekében és büszkesé-
gében. S megsebzett érdekével és 
megsértett büszkeségével egyszerre 
ragadja majd torkon a kalandor-
okat, akiknek van bátorságuk be-
vallani, hogy kényszerítő ok nél-
kül keverték bele abba a háborúba, 
melynek számára nem volt meg 
a maguktól is szükségesnek mon-
dott előrelátásuk. 

Vezérkarunk jelentése. 
Orosz hadszíntér: Ellenség tegnap Strypa harcvonal ellen két erős 

támadást intézett, Támadásuk tiizflnkben súlyos veszteséget szenvedve 
összeomlott, ugv hogy főállásaikba vonultak vissza. 50 lisztet és 600 
fónvi legénységet fogtunk el. Styr alsó folyásánál támadásunk lépésről-
lépésre tért nyert. 

Olasz hadszíntér: A délnyugati harcvonalon a csend nagyjában 
tegnap is tartott, a rossz időjárás ui.alt Egyes pontokon ellenünk in-
tézett támadásokat visszavertünk. San Marzino szakaszon még közeli 
harcok folynak. 

Délkeleti hadszíntér: Montenegrói határon osztrák-magyar csapatok 
tegnapelőtt rohammal vették be Ilinó Brodot, Trebinjélől keletre, ezzel 
áttörték a montenegróiak főhadállasaít, Tegnap ellenséget Klobukromnál 
visszavertük. Kövess tábornok hadseregének egy magyar hadoszlopa a 
Klisura völgyszorost elloglalta Egy másik a Jelicán lul és Cacaklól 
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délkeletre szorította vissza az ellenséget. Kraljevót német csapatok meg-
szállták. Odább keletre német és osztrák-magyar csapatok osztagai át-
keltek a nyugati Moraván Gallwitz tábornok hadserege közeledik Dm-
seváctól északra fekvő völgyszoroshoz. 

A szerbek hadászatilag legfontosabb városa Nis, a bolgárok birto-
kában van. Bolgárok Sokabanján és Lucovotől nyugatra levő magas-
latokat is elfoglalták. Mindenütt sok polgári ruhába öltözött katona ke-
rült kézre. 

H Ö F E R altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

pártjára. Nagyon érdekes és nagyon 
fontos az a semlegességi nyilatko-
zat. amelyet a román kormány kö-
zölt a romániai lapokban. Itt csak 
regisztráljuk Hratianu miniszterei 
nőknek ezt a kijelentését, amely 
szerint nem tűrheti, hogv egyes 
politikusok kalandos vágyakozásba 
vigyék az országot. 

NIS elesett. 
Szófiából jelenti a bolgár távirati ügynökség, hogy kora reggel egy 

bolgár hadosztály bevonult Nisbe. 

fi helyzet a Merefcen. 
A felső Strypa és az alsó Styr 

mentén újra feléledt orosz offenzíva 
megint nagy orosz veszteségekre 
vezetett. Kelet Galíciában már leg-
több ponton visszautasittatlak az 
orosz támadások, Észak-Wolhyniá-
ban a mocsárvidéktől délre az 
osztrák-magyar és német csapatok 
behatoltak a kővel—kievi vasút 
szakasza mentén levő orosz főál-
lásokba. Sikert az oroszok egyet-
lenegy ponton sem értek el. 

Az olaszok legújabb nagy ve-
resége, akik a görzi területen az 
eddigieket fölülmúló veszteségeket 
szenvedlek, figyelemmel arra, hogy 
más szakaszokon nagyobb olasz 
hadmüveletek ugyanakkor szüne-
teltek, egyértelmű a most lezárt, 
nagyszabásúnak indult olasz offen-
zíva teljes kudarcával. 

Nagy jelentőség tulajdonítandó 

a Mackensen tábornagy főparancs-
noksága alatt minden fronton győ-
zelmesen előrenyomuló Kövess- és 
Ga 11 w i I z-se r ege k elő re h a I a d á sá n a k. 
A centrumban a nyugati Morava 
mentén, a cacák—kragujeváci vo-
naltól délre, keleten egyesülve a 
bolgárokkal azokon a vonalakon, 
amelyeknek birtoka szabaddá teszi 
a Nis mögött elterülő belső terű 
lelet és végül a montenegrói és 
bosnyák határon részben mar szn b, 
illetve montenegrói területen emel-
kedő fensikon a szövetséges csa-
patok több fontos magaslatot szál-
lottak meg, vagy !enyeg"fn« k, ame-
lyek a további előrenyomulásra 
nézve döntő jelentőséggel bírnak. 
Különösen gyorsan fejlődött az 
osztrák-magyar csapatok offenzí-
vája északnyugaton, ahol már be-
vonultak Usicébe. (M. II) 

A balkáni kalandorok. 
Venizelosz és társai. 

fl balkáni 
A diadalmasan haladó bolgár | 

hadsereg a szerb-görög határ men-
tén előrenyomulván, már közeiért 
az albán határvidékhez is. A bol-
gár csapatoknak a görög határhoz 
való közelsége kétszeresen megfon- 1 

tolni valóvá teszi a görög kormány 
számára, vájjon továbbra is türje-e 
az entente-csapatok jelenlétét. Ilyen 
válságos időben kétszeresen érde-
kes és fontos, hogy a görög ka-
mara leszavazta a Zaimisz-kor-
mányt, amely a változatlan semle-
gesség álláspontján van. Csekély 
szótöbbséggel szavazták le a kor-
mányt. Ez lényegtelen. Ez várhalt) 
volt. A kamara Venizelosz párti 
többsége angol pénzen lelt megvá-
lasztva és természetes, hngv ami 
kor az angol csapatok Görögor 
szagban táboroznak, ugvanakkoraz 

háború. 
| angol bérencek a görög király, a 
| görög kormány és a görög haza ellen 

szavaznak. A', ügynek egyébként, 
nem hisszük, hogy komoly folyta-
tása lesz. Minden kombináció kö-
zül az a legvalószínűbb, amely sze-
rint a Zaimisz kormány helyén ma 
rad és a kamarát feloszlatják. A 
görög király eddig is ura volt az 
eseményeknek, az marad továbbra 
is. A Zaimisz-kormáiiy meg fo<» 
maradni helyén, a kamarát feloszd 
lát ják és a görög nép semlegessége 
továbbra is érvényben marad, mert 
igy akarja a király és így akarja a 
hadsereg, amelv nem akar háborút. 
Már pedig a háborúban elsősoiban 
mégis a hadsereg vérezne és nem 
az a pár lefizetett Venizelosz párti 
képviselő, igv tehát háború nem 
lesz. Görögország nem áll Szerbia 

Adakozzunk * katonák 
meleg ruha szükségletére! 

A nemzeti kölcsön. 
Régi ál ka volt a magyarnak, 

hogy közgazdasági tekintetekben 
nem akart tanulni. Félt minden 
újítástól és megtakarított pénzének 
gyümölcsöztetésénél legfölebb a 
takarékbetétei ismerte. Nem volt 
azonban ritka az olyan magyar sem, 
aki a harisnyaszárba, vagy a la da-
liába rejtette el a pénzét és mohón 
várta, hogy mikor nyílik alkalom 
arra, hogy földet vehessen. 

Ennek a gondolkozásnak volt 
a következménye, hogy a föld ára 
rohamosan fölment és ha rossz 
tőkebefektetést akart az ember el-
képzelni, egyébre sem kelleti a 

, ügyeimét irányítani, mint a föld-
vetelekre. Értékpapír, 110 ez egészen 
ismeretlen volt a mi népünk előtt. 
Nem kell azonban elhallgatnunk, 
hogy nevelésünk is hiányos volt a 
közgazdasági ismeretekből. 

A nyugat államaiban, valamint 
Amerikában már az ábécés könyvet 
tanuló gyermek megismeri mi az 
értékpapír és ez annak az oka, hogy 
külföldön aránytalanul nagyobb a 
nép vagyonsága, mint nálunk. 

Jött a háború. A magyar nem-
zet a maga jövendőjéért vivott 
harcokban nem csak fegyverrel, de 
pénzével is kénytelen volt fölvenni 
a küzdelmet és ezen a téren is 
egyszerre megsemmisítő csapást tu-
dott mérni ellenségeinkre. Amit nem 
ludolt megtanulni és megszokni 
évtizedek alatt, azt megismerte és 
megszokta a világháború alatt. 

Az első hadikölcsön fényes 
sikerét a nemzeti áldozatkészség 
föllángolása biztosította, a máso-
dikét az áldozatkészség mellett a 
hitszegő olasz szövetséges elleni 
gyűlölet. 

A harmadik hadikölcsön sike-
rét azonban már a dolog megértése, 
a magyar közönség felvilágosodása 
hozza meg. Nincsen már olyan em-
ber a magyar földön, aki be nem 
lálná, 

hogy amikor nemzeti köl-
csönre jegyez, nemcsak 
hazafias köte lességet tel-
jesít, hanem egyúttal pén-
zét a legbiztosabban és 
legjobban gyümölcsözteti 

Az ország minden részé 
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bői érkeznek a pénzügyminisztéri-
umba a jelentések, hogy a mostani 
hadikölcsönre történt jegyzések 
legnagyobb része nem takarékbe-
tételekből történik, hanem az ott 
hon őrzött megtakarított pénzek 
vándorolnak el a hadi kölcsön 
K ö t v é n y e k é r t . 

Még ti/, nap van hátra a jegy-
yAsi időből. Ragadja meg mindenki 
u alkalmat, 

hazafiasságát tanúsítja 
és önmagával tesz jót! 
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HÍREK 

Készítsünk 
meleg ruhát a katonáknak! 

Kidugják az aprópénzt. 
— A pénzügyminiszter legújabb 

rendelete. — 
Az utóbbi időben igen sokan 

panaszkodtak, hogy tűnik az apró-
pénz. Nyomoztak az ügyben, de 
nagyon csekély eredménnyel. Ennek 
a7 volt az oka, hogy az aprópénzt az 
asszonyok dugdossák el. Énnek meg-
szüntetésére a napokban igen érde-
kei rendeletet bocsátott ki a pénz-
ügyminiszter. 

A rendelet szerint a miniszter 
arra a tapasztalatra jutott, hogy a 
váltópénznek a forgalomból való 
kivonását megakadályozó akczió 
nem járt kellő eredménnyel. A múlt 
évben, amikor az ellenség az ország 
határain állott, egyesek félelmükben 
ami aprópénzt csak megtudtak 
kaparitani maguknak, azt mind 
összeharácsolták és nemcsak oda-
haza a ládafiában vagv harisnya 
szárban gyűjtötték össze, de még 
sokan el is ásták, vagy ugy elrej-
tették, hogy ki tudja talán majd 
évszázadok multán kerülnek fel-
színre elértéktelenedve. 

A miniszter ezt a korlátoltságra 
valló eljárást azzal magyarázza meg, 
hogy a lakosság erre nézve talán 
az ellenség betörésé.ól félt. — Má-
sik indokolása a váltópénz vissza-
tartásának az, hogy az ország tulaj-
donképeni gazdálkodói, akik eddig 
idehaza a pénzt is kezelték, most 
hadba vannak Idehaza az asszonyok 
maradtak, akik sohase kezeitek 
pénzt és most a kezükhöz begyült 
összeget még inkább maguknál 
tartják. 

A miniszteri rendelet arra hivja 
fel a alispánokat, hogy minden esz-
közzel hassanak oda, hogy a lakos-
ság a most magánál tartott váltó-
pénzt vegye eló rejtekhelyéről és 
bocsássa forgalomba. Elsősorban 
rendezze abból mindenki az adós-
ságát, másodsorban helyezzék el 
gyümölcsözóleg a pénzintézetekben, 
ahol sokkal jobban megőrzik, mint 
odahaza. Legjobban tennék az ilyen 
korlátolt emberek, ha a most eldu-
gott pénzüket hadikölcsönbe fektet-
nék. Olt legalább nagyszerűen jöve 
delmező üzleteket is csinálnak, e 
mellett még hazafias munkát is vé-
geznének. _ _ _ 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

f Istentisztelet tartatik a szentei eöröe 
templomban folyó hó 7-én vasárnap délelöt 
10 órakor. 

— Nétnap megváltás. Fekete Márton kir. 
t§ udvari tanácsos, orsz. képviselő a 
varmegyei közkórházban elhelyezett se-
besüli ka lonák részére névnap megvál-
tás címén 50 koronát , Miszirik Károly 

koronái , Ibolya Károly 5 koronát , 
iNagy Imre hadnagy a harciéiról 10 ko-
ronát és Négyesy Imre főhadnagy kór-
lazpuranesnok egy nagy hordó 'sor és 

100 darab sós kiflit küldött. 
— Ugyan hoiá mennek? Kis könyvecskék-

kel a kezükben mennek az öregek, asszo-
nyok, emberek vegyesen, ugyan hová men-
nek? Hát adót fizetni, nehogy a gyerekek 
szükséget lássanak ott a harctéren is ha 
végre haza jönnek hát rendben találják az 
adót is. 

— A harctéren kllzdíi katonák m&leqruha szük 
s e t é n e k beszerzési költségeire Fóispáu ur (>-
méltóságánál adakoztak : Csepregi Jó-
zsel 10 kor. Futó Zoltán 20 kor. Kenye-
re« Rafael C) kor. Dr. Csaló Zsigmond 
30 kor. Beck Mór (Kistelek) 10 kor. Gr. ! 
Berchtold Lipólné uradalma (Árpádba- ! 
lom) 100 kor. Gróf Berchtold Lipótne 
uradalma tiszti könyvtár alapja 50 kor . 
S/ók ács Elemér (Árpádbalom) 20 kor 
Depszki Károly (Árpádhalom) 5 kor. 
Ringelhann Béla (Árpádhalom) 5 kor. 
Lévai Antal (Árpádhalom) 5 kor. Wie-
land Andor (Árpádhalom) 5 kor. Va-
dászi György (Árpádhalom) 5 kor. Lan-
tos Károly 5 kor. Krausz les tvérek '20 
kor. Szegi József 20 kor. Hazsó János 
2 kor. Szvaton József és családja ko-
szorú megváltás c imén 5 kor. l d . Deb-
receni Jánosné . 10 kor. özv. S tammer 
Sándorné 12 kor. Stammer Béla 10 kor. 
Újhelyi Sándor (Sövényháza) 30 kor . 
F ü r j Géza (Nagymágocs) 100 kor. Osató 
Fe rencz (Nagymágocs) 20 kor. Sziládi 
Sándor (Nagymágocs) 10 kor . Kardos 
Ignacf (Nagyinágoc*) £0 kor. Fodor Mik-
lós (Horgos) 50 kor. Csongrádi izraelita 
hi tközség 50 kor. Mindszenti Takarék 
pénztár .10 kor. Keresztes Ferenc (Mind-
szent) 30 kor. P a p p István 30 kor. Hor-
váth Jenő 20 kor. Szilády Géza 20 kor . 
Koroknai Gyula és neje 10 kor. Zsoldos 
Sándor 30 kor. Cserna Jó /sef 20 kor. 
Vecseri Sándor :*0 kor. Molnár József 
és neje 10 kor. Id. Kürti Imre 50 kor. 
Ságy Pál 10 kor. Német Jenő 10 kor. 
Vecseri Teruska 20 kor. Kalpagos Szabó 
Imre 20 kor. Dr. K ö ' é r Imre 30 kor. 
Dömsödi Kai mm 20 kor. Ifj. Czakó 
Imre 20 kor. Váczi Mihály i?0 kor. Ka-
nász N. Bálint 10 k. Brütl F e r e n c 50 k. 
Székely József 20 kor. Czékus Imre 
(Kisktindorozsma) 1° kor Szentesi Köl-
csönös Segélyző Szövetkezet 15 kor. 
Mócz Kálmán 10 kor. Papp Imre ig. ta-
nító :'0 kor ifj. Kovács Sándor 30 kor. 
Burián Lajos 10 kor. Farkas György 
(Sze vár) 10 kor. Dr. Joó Károlyné 10 
kor. Derzsi Kovács Ferencz 10 kor. 
Derzsi Kovács Jenő 5 kor. Árgyellán 
Miklós 10 kor. Lehier Alfréd 10 kor. 
Pardi Sándor 10 kor. Zsoldos Ferencz 
1 kor. Bélteki Rókus (Szegvar) 10 kor. 
özv. Kas Józsefné 22 kor. 50 fill. László 
János 10 kor. Szabó Testvérek a Vörös 
Kereszt Kórháznál teljesített munkáké r t 
járó dijaikat 59 kor, 70 fill. Nagy Iván 
Márton 4 kor. 50 fill. Máhr Mariska 
gyűjtése 15 kor. ifj. Nagy Kovács Mihály 
y 0 j<or. Diamant Jenóné (Mindszent) 1() 
kor. Szegvári községi Hitelszövetkezet 
25 kor. Kiskundorozsmai Takarékpénz tá r 
R.-T. 100 özv. Gerőcz La josné 10 kor. 
Dr. Csúcs Jánosné 10 kor. Vec?eri Mik-
lósné 10 kor. Bozenstock Salamon 10 
kor. Kardos István (Mindszent) 10 kor. 
Dobos István (Mindszent) 13 kor. Sváb 
Bernát (Mindszent) 10 kor. Sváb Dávid 
(Mindszent) 30 k<»r. Csernák János (Mind-
szent) 20 kor. Veres Sándor (Mindszent) 

20 Kamocsai Sándor (Tételhát) ?0 kor. 
Bogos Béla (Tápé) 40. kór. Felkérjük ax 
igen tisztelt közönségei , hogy a nemes 
és hazéfias célra adukozui szíveskedjék. 

10671- 1915 szám. 

iiinteíiiién.T. 
Minthogy az eddigi tapasztalat sze-

rint a közvetlen gabonavásárlás e red-
ményre nem vezetett, sőt előmozdította 
a készlelek elrejtését a kormány köz-
élelmezés zavartalan menetének bizto-
sítása érdekében a közvetlen gai ona -
vásárlás határideiét nem hosszabbította 
meg, sőt 3925—1915 számú rendeletével 
1915. évi november 1 napja u t á n a gabona-
vásárlási jogosultságot kizárólag a 
Hadi termény Részvénytársaságnak lar-
tolta fenn. Ennélfogva az engedélyezett 
és közvetlenül a termelőktől még meg 
nem vásárolt gabonamennyiség beszer-
zése ezután kizárólag a Hadi termény 
Részvénytársaság u t ján történhet . 

Szentes, 1915. évi november hó 3. 
Dr. Mátéffy 

polgármester 

Szentes város katonaügyoszlályától. 
1674 -k . ü. 1915 szám. 

Hirdetmény 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

a kereskedelmi miniszter úrral egyet-
értőlcg a háborúban a lábukat veszített, 
vagy a katonai szolgálat teljesítése köz-
ben lábukra nyomorékká lelt ka tonákat 
mielőbbi keresethez kívánják juttatni, s 
ezért postai irodai és lávirdai segédszol-
gálatra történt kiképzésük után ott alkal-
maztatáshoz ju t ta t ják . 

Felhívom ennélfogva a béna lábu 
katonákat , hogy amennyiben postai 

| szolgálat teljesítésre vállalkoznak, a vá-
rosi kalonaűgyosztálynál folyó évi no -
vember hó 8 napjáig múlhatat lanul 
jelentkezzenek. A katonaügyosztály a 
felvételre vonatkozólag bővebb tá jékoz-
tatást nyújt . 

Szentesen, 1915. nov hó 5 nap ján . 
Bugyi Antal 

p Igái mestei helyettes 

10173 — 11)15 szám 

Hirdetmény 
A ni. kir. mintstorium 3109 -1915 

számú M. E. rendelete é r te lmében a 
bejelentési kötelezettség a dög, — t ímár 
és szűcsgyapjúra is kiterjesztelett , fel-
hívom ennélfogva mindazokat , ak iknek 
gyapjúkészleteik vannak , hogy azokat 
tekintet nélkül arra , váj jon azok zsírban 
nyírt , úsztatott, háton mosóit, kézzel 
vagy gyárilag mosott dög, t ímár, r./ücs-
gyapjúk-e , az iparügyi tanácsnoknál be-
szerezhető bejelentő lapokon 1915. o k -
tóber l - töl kezdve minden hó elsején az 
iparügyi tanácsnoknál jelentsék be. 

A dög, t ímár, cs szücsgyapjút 1915. 
évi október hó 1 - tői kezdve csak ka tona i 
megbízások teljesítésére szabad feldol-
gozni. 

Aki gyapjúkészletét benem je lent i , 
vagy a való-ágnak megnem felelő 
mennyiségben jelenli be, kihágást követ 
el, s az 1912. évi L. 1. QZ. 9. §-a értel-
mében két hónapig te r jedhető elzárás-
sal és 000 koroná ig te r jedhe tő pénzbün-
tetéssel büntettetik. 

Szentes, 1915. évi novei . iber hó 4 
Dr. Mátéffy 
polgármes te r . 

L>utorozott szobát 
konyhával együt 

k e r e s e k . Cini a kiadóhiv.-ban. 



4 old*J. 
SZENTESI LAP szám. 

9960-1915 . szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a m. kii. hon-

védelmi miniszter ur a hadicélra igénybe-
vettnek kijelentett s szabadkézből vásárolt 
fémtárgyak árait kilogrammonként a követ-
kezőleg szabályozta: tiszta nikkel tárgyakért 
15 korona, vörüsréz tárgyakért, más anyag-
ból való alkatrészek nélkül 5 korona 50 
fillér, vörösréz tárgyakért más anyagból 
való alkatrészekkel 5 korona, tiszta sárga-
rézlemezből és tombaklemezből készült 
tárgyakért más anyagból való alkatrészek 
nélkül korona 7f> fillér, tiszta sárgái ézle-
mezből és tombaklemezből készített tár-
gyakért más anyagból való alkatrészekkel 3 
korona, tiszta öntött sárgarézből való tár-
gyakárt más aayagból való alkatrészek nél-
kül 2 korona 50 fillér, tiszta öntött sárga-
rézből való tárgyakért más anyagból való 
alkatrészekkel 2 korona. 

Nikkellel, vörösrézzel vagy sárgaréz-
zel bevont vagy lemezeit, de lényegükben 
más anyagból való tárgyak nem vétetnek 
meg. 

A hadicélra igénybevett tárgyak vá-
sárlására csak azok a kereskedők jogosul-
tak, akik erre való megbízásukat a Ma-
gyar Szent Korona országainak fémköz-
pontja részvénytársaság által kiállított, a 
r. t. cégjegyzésével ellátott és az általam 
láttamozott megbízó levéllel igazolják 

A kereskedők a vásárlás alkalmával 
kötelesek az ezen hirdetményben közölt 
áraknak általam láttomozott jegyzékét az 
eladóknak bemutatni. 

Szentes, 1915. november hó 4. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

10784—1915. Szentes v. polgármesterétől. 

Hivatalos hirdetmény. 
A gabonakészletek bejelentése és köz-

szükségleti célokra való igénybevétele ügyé-
ben a folyó évi október hó 30-án 3925 M 
E. szám alatt megjelent kormányrendeletre 
hivatkozással a következőkről értesítem a 
közönséget: 

1. A folyó évi november 1-től kezdve 
december 25-ig búzát, rozsot, kétszerest, 
árpát és zabot senkinek másnak nem sza-
bad vásárolni, csak a Haditermény Rész-
vénytársaságnak, vagy bizományosának. 
Tájékozásul közlöm, hogy mint a Haditer-
mény bizományosai vásárlási jogosultsá-
gukat hivatalomnál a következő cégek iga-
zolták : 

Strasser és Kőnig budapesti cég 
szentesi telepe, 

Káinoki és Simon budapesti cég 
szentesi telepe, 

Károlyi József és társa szentesi cég, 
A Kenyérgyár, mint a Magyar Bank 

és Kereskedelmi R. T. budapesti cég szen-
tesi kirendeltsége. 

2. Aki buza, rozs, kétszeres, árpa és 
zab termését a Haditermény Részvénytár-
saságnak, illetőleg bizományosainak nov. 
1-től december 25-ig eladja, vagy eladásra 
felajánlja, gabonájáért megkapja a hatósá-
gilag megállapított legmagasabb árat. 

3. November 25-én, legkésőbb nov. 
28-íg mindenki tartozik bejelenteni gabona 
és lisztkészletét. 

4. A november 25—28-iki összeírás 
után is jogosítva van a tulajdonos decem-
ber 22-ig készletét a Haditermény Rész-
vénytársaságnak, vagy bizományosainak a 
maximális áron eladni. December 25-től 
kezdve azonban a háztartási és gazdasági 
szükségleten felül meglevő minden gabona 
közszükségleti célokra rekviráltnak tekinte-
tik és a termelő köteles azt maximális ár-
nál métermázsánként 4 azaz Négy koroná-
val alacsonyabb áron a Haditermény Rész-
vénytársaságnak átszolgáltatnt. 

5. Ez a kormáuyrendelet a bab, borsó 
és lencse készletekre is vonatkozik és igy 
attól, aki 30 kilón felüli készlettel rendel-
kezik és azt december 25-ig a Haditer-

Nyomatott Vajda 

mény Részvénytársaságnak el nem adja, 
vagy nyílt piacon közvetlen fogyasztásra 
el nem árusítja, vagy nem adja el olyan 
kereskedőnek, aki hüvelyeseket helyben 
kicsinyben árul, bab, borsó és lencse kesz-
lete a maximális árnál 1 koronával ala-
csonyabb áron elrekviráltatik. 

Szentes, 1915. évi november hó 6-án. 
Dr Mátéffy 
polgármester. 

10524-1915 . szám. 

I l i r i l e í i f t i é i i y . 
A m. kir. rokkantügyi hivatal gondos-

kodni kiván a katonai szolgálatból elbo-
csátott azon rokkant katonákról, akik testi 
fogyatkozásuk vagy a megváltozott munka-
viszonyok miatt többé nem folytathatják 
régi foglalkozásukat. 

Felhívom tehát a rokkant katonákat, 
hogy amennyiben megfelelő munka elvég-
zésére vállalkoznak, az esetben elhelyezte-
tésíik végett a városi katonaügyosztálynál 
jelentkezzenek. A katonaügyvezető a rok-
kantügyi hivatal utján megfelelő foglalko-
zásról gondoskodik. 

Szentes, 1915. évi október hó 30. 
Dr Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
1442 - k . ü. 1915. szám. 

I l I r d H i i É f H ^ 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

13100-1915 . sz. rendelete folytán összeirt 
1896-1873 . évfolyambeli népfelkelők közül 
az 1 6 9 2 —1834. és 1 0 7 8 - 1 8 0 0 
évben azül. népf. pótszemléje 
az alábbi beosztás szerint és időben fog 
megtartatni 

Szentesen 
a városháza központi irodahelyiségében 
(emelet 55. ajtószám) naponként reggel fél 
8 órakor kezdődőleg : 
november 20-án, azaz szombaton az 1891, 
1893, 1892., 1890., 1«89., 1888. évben szü-

letett szentesi illetőségűek; 
november 22-én, azaz hétfőn az 1887., 
188C.., 1885., 1884., 1883., 1882., 1881. év-

ben szül. szentesi illetőségűek; 
november 23-án, azaz kedden az 1880., 
1879., 1878. évben született szentesi illető-

ségűek és 
nov. 2't-án, azaz kedden az 1 8 9 2 - 1 8 9 1 és 

az 1873—1890. évben született 
vidéki illetőségűek, valamint a 
korábban megtartott népfelkelői 
bemutató szemléről elmaradt nép-
felkelők vizsgáltatnak meg. 

Az 1891., 1895., 1890. és 1873 1S77 

évfolyambeli népfelkelők soroztatására ké-
sőbb fog határnap kitüzetni. 

A népfelkelők a bemutató szemlére 
az egyes évfolyamokon belül A. IV C. sor-
rendben vezettetnek elő. 

A népfelkelői bemutató szemlére a 
korábban megtartott népfelkelői bemutató 
szemlén kapott rózsaszínű igazolványi lap, 
vagy egyéb katonai igazolvány (katona-
könyv, felülvizsgálati értesítő) elhozandó. 

Az egyévi önkéntcsi karpaszomány 
viselésére jogosultak képesítettségüket iga-

zoló iskolai bizonyítványt tartoznak felmu-
tatni a szemle-bizottság elnökénél. 

A népfelkelői bemutató pótszemlére 
minden összeirt népfelkelőkötelesnek meg 
kell jelenni, kivévén azokat, akiknek jelent-
kezésük alkalmával a katonaügyvezető meg-
mondotta, hogy a kibocsátott rendeletek 
értelmében nem kell megjelenniök. 

Aki a szemlén nem jelenik meg, vagy 
későn jelenik meg, a legszigorúbban fô r 
büntettetni. 

Szentes, 1915 évi október hó 27. 
Dr. Mátéffy 

p o l g á r m e s t e r . 

K \ N b E N H A G Y / Í R 
B E C S Ü L E T B E L I 
K Ö T E L E S S É G E 

H A D I K Ö L C S Ö N T 
J E G Y E Z N I ! 

SMkxwaUd 

S z e n t e s i Lap 
h i r d e t é s e i min 

d e n k p r e r e d m é n y 
nyel já rnak . 

14—15 éves iskolázott 
erós tiut vízvezeték szereléshez fi-

zetéssel azonnal felvesz 
Budai Bálint 
vízvezeték szerelő. 

Hoflier Schranfz és Clayton ShuttleworlTi 
gyártmányú 

v e t ő gépek, 
és 

g a z d . g é p e K 
m é g a kész le t tart a rég i á r a k o n 

kapható 

Bariha Sándor 
k e r e s k e d ő n é l . 

I S a - á C K i í é w . 
Kimaradt 4 drb. uj vető gép még 
a régi ár szerint eladó. Cim meg-
tudható a „Szentesi Lap" kiadóhi-

j vatalában. 

K(|V ügyes fin FODKÁSZ 
TANULÓUL felvétetik 

GRUBMÍiLLKIl fodrásznál. 
Eladó ház. 

Kasza Ferenc* lío^uczi telepi háza 
szabadkézből eladó. lírl«kezni lehet 

i a helyszínen a tulajdonossal. 

l / a g i s s i i h * EBJ m a B ' J á j á E & a a a 

e f t - y i í j g y e » á l i s tiaiEűKBlÚHG 

f a w * i é s w 3 l e l w é l e t e k . 

ü Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Sr.cnlei 




