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Előfizetési árak : 
Vidéken egész évre fi K 
télevre3 K negyedévre I '0 

Egy lap 1 fillér. Megjelenik vasárnap és csütöitökön. 

Helyben egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedevre l K 

A szerkesztősért felelős 

SIMA LASZLO 

Szerkesztőség es kiadóhivatni: 
Vájd:» Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-t^r 4. *z.lm 
tie!. be Iiaz) ide intezendók a lapot érdeklő mindente e 

küldemények hirdetési és elofizetesi dijak 

Petár király j menekülése. 
Az olasz harctér eseményei 

A világszenzáció erejével ha-
tott az a hir, hogy Vilmos német 
császár királyunk meglátogatására 
Bécsbe érkezett A világháború ese-
ményeinek valóban ez volt a leg 
kiemelkedőbb mozzanata Minden 
szem és minden érdeklődés az 
osztrák császár székvárosa leié for 

alakulhattak. Ha figyelembe vesz. 
s/ük, hogy milyen óriási terep ne-
hézségeket kellett lekü/deni és mi-I 
Íven kegyetlenül szívós ellenséggel 
kellett a haicokat megvívni, csak 
akkor tudjuk kellőképen értékelni 
ezt a két hónap alatt elvégzett 

onzu íik A/.rivvdiusu icit iui• munkát. Hogy bizonyos fantavia 
dúlt. Nemcsak a mi négvesszövel- reménveket nem yállott valóra a 
ségunk keretein belül, de ellensé- mt" ofrt-ff^nknáTr szcTffiíefesou 
geink köréből épen ugy, mint 
semleges államokból. 

Ez a látogatás ugyanis össze-
esik azokkal a napokkal, amidőn a 
német nagy vezérkar bejelenti, 
hogy a szerbek elleni hadjárat ál-
talában be van fejezve, ami most 
történik, az már a megvert ellen-
ségnek végső kifárasztása, tönkre-
tétele. 

Az esemény ilyetén összehal-
mozódásából természetesen nem 
lehel és nem szabad valmii me-
rész konzekvenciára következtetni 
a német császár bécsi látogatása 

. felől. Hogy ez a látogatás a háború 
eseményeivel bizonyos összeköt le 
lésben van az elvitathatatlan s bi-
zonyára ujabb nagv események 
lbo ják követni, amelyek elé mind-
annyian a legteljesebb megnyug-
vással teninthetünk. 

Ha az eseményeket tekintjük, 
amelyek m<>st a homloktérben ál 
latiak, meg kell állapitanunk, hogy 
bizonyos fordulatnak kell követ-
kezni" Szerbia végleg el van intézve 
A mi hetvenkedő szomszédunk, aki 
hatalmas protektorai ugratásara 
nem állotta a világ legnagyobb me 
retű és legrettenetesebb háborúját 
felidézni, ott hever immár a meg-
semmisülés porában s azt már a/, 
események alakulást hozza maga-
val, hogy ezek Után másnak kell 
következni valami olyannak, ami 
fontosságban bizonvára meghaladja 
még a szerbiai offenzívát is. 

Pontosan számítva ket hónap 
kellett ahhoz, hogy a dolgok így 

gyors kifejlődése, azon nem lehet 
olyan túlságosan cstidálkozni. 

Ez a háború a világ legna-
gyobb hatalmadnak páratlan arányú 
mérkőzése. Itt a hatalmi és a presz-
tízs kérdés egyaránt elől áll. Egy 
nagyhatalomnak elismerni veresé-
gei nem olyan egvszeiu do'og s 
hi? valaki azon csudálkozik. hogy 
a mi nagy győzelmeink dreárs el-
lenségeink még mindig olyan szí-
vóssággal állanak, tisztán a hatalmi 
kérdésre kell tekintenie és megérti 
a dolgot. Ám azért nem humor, 
hanem komoly valóság az a meg-

jegyzés, amelyet a nvár folyamán 
lett az egvik semlzges állam s;tj 
tója hogy a világháború további 
terjedel ne attól lügg, mennyi ideig 
birjak az ánlánt álknuai olvan U-
tartóan elviselni a szakadatlan ve-
reségeket és eredni nylelkiségeket 
mint amilyen rendű ellenek a köz-
ponti halaimak a győzelmekben. 

Nagyon természetes, hogy ami-
kor a háború egy-egy periódusának 
ha t ármesgv éj éhez m egér kezü nk, 
mindig ez < gondolat kerül fölül s 
most, amidón helyreállott a köz-
vetlen kapcsolat a mi négyesszö-
vetségünk államai közölt, amidőn 
a száguldó acélmozdonyok telje-
sítik a közvetítő szolgálatot, ami 
dőn ennek a közvetlen kapcsolat-
luk következte ben a mi két kele.i 
s zövet sége ink immáro i teljes ka-
tonai erejének kifejtésére képessé 
vált, a jövendő esem nyék ele meg 
nagyobb reménnyel es még tö-
kéletesebb nyugalommal nézhetünk. 

Vezérkarunk jelentése. 
Bpest ilec. 1 Hivatalos Orosz had>zintér. Nincs ncv zetesebb csc-

ménv Északkeleti aiczvonalon osztrák in gvar főparancsnokság alalt allo 
szövetséges hadseregeknél nov. folyamán fogyok .száma illetve a zsákmány 
hetvennyolc liszt tizenkét e/er fó'invi legenvsog es 32 geplegyver 

()l i>z tiad színtér. Tegnapi nap az Isonzo harcvolialon allatában c en-
desebbentelt el csak Tolmeini hidlőt támadták i-inelelten hevesen. Ellenség 
, me előretörése tüzOnkben omlott össze. Ma éjjel • Moute San Michele 
északi leitől.' ellen olasz lüzérség erős lü/ele t kezdett egyidejűleg támadót 
intézett eüensega heg\ CMK sellen visszavertük Etlenségii k SanMirtino K »-
rQI m ttkisérelt támadásait is visszavertük. 

LHkelcti hadszíntér: Csapataink átkaroló mozdulattal Plevlje leié 
nvomnlnak elő Kgv had-.szh.p a Gr.dína maKaslalot lamadja Me-
tu'lku nyeregtől delkeletre. egv másik a délután első or.ub.v, es soUtseg 
beálltával roll .m.nal foglalta el « Plevtjetől l.z kHonieternv.re éwnkra 
levő Misik nionlencyróiak állal szívósan vedeli szelet Bolgárok IV./-
rnnt 2t) én délben elfoglalták. Kövess tábornok serege novemberben 
108')0 szerb katonát és 20(50» védköteles korban levő szerbet I )goti e'. 
valamint 179 löveget és 12 gépfegyvert zsákmányolt. 

II 0 T E K altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 



i) balkáni enfeníe-csapatoli veszedelme. 
fl sz^rb háború. 

A szerb hadjáratnak az a ré-
sze, amelynek szintere a tulajdon-
képení Szerbia és Macedónia volt, 
javarészt szerencsésen befeje/etlnek 
tekinthető. A szerb királyság terü-
letének óriási mód túlnyomó része 
a gyó edclmes szövélségesek kezé 
ben van Százötvenezer foglyot, 
száze7er sebesültet és lialollal vesz-
tettek a szerbek ebben a hadjárat-
ban, amely minden akciónk közül 
nemcsak a legrövidebb volt, hanem 
aránylag a legkevesebb áldozatot 
is kivánta mi tőlünk. A szerb had 
seregnek ma már csak roncsolt 
töredékei vannak és ezek 'a tőre 
dékek Albánia és Montenegró felé 
igyekeznek. Svájci lapok közlik a 
maniíesztumo . amit népéhez és 
katonáihoz Nikila montenegroi 
király intézett a szerb állam ösz-
szeomlása alkalmából. Lagymatag 
szavakkal az eníente segítsége felől 
biztosilja Nikita a montenegróiakat 
és főként azt igéri nekik, hogy az 
enteilte élelmiszerrel fogja ellátni a 
montenegrói polgárságot és a Mon-
tenegróba menekült szerb katona-
ságot. Nikita király is előkészíti 
alattvalóit arra, hogy esetleg me-
nekülni lesz kénytelen. „A hegyek 
közt bércről bércra fogunk küz-
deni, ha szükség lesz, székhelyünket 
egyik helyről a másik helyre fog-
juk áthelyezni.41 Ez van n nani 
fesz tu inban, amely olyan, mini egy 
hálái kiállás. 

A szerb hadseregnek egy má-
sik része Albánia felé tart. A me-
nekülésnek ez az. útiránya alkal-
kalmas arra, hogy ujabb diploma- | 
ciai kompli kációt idézzen fel az en- j 

A király 1 

Mackensen tábornagyhoz. 
Mackensen, Gallwitz és Kövess ki-

tüntetései. 
Bécs, november 30. 

Ö felsége a következő legfelsőbb 
kéziratot \ ocsátotta ki: 

Kedves Mackensen táror 
nagy! Az ön mintaszerű veze 
tésenek, az Ón alá rendelt 
parancsnokok jeles közreműkö-
désének és i\ szövetséges csa-
patok kitűnő hősies teljesít-
ményeinek köszönhető, hogy 
uz ellenség érzékeny vereséget 
Szenvedett és a balkáni had 
szintéren felette örvendetes si 
kert értünk el. 

A vezéri rátermettség és a 
kapálok szívós kitartása, amely 
az eddig« eredményt kivívta, 
meg fog birkózni a* hátralevő 
feladattal is. 

Hálatelt szívvel adománvo« 
*om Önnek, kedves tábornagy, 

tente számára. Olaszország tűrhe-
tetlenül ideges Albánia miatt és 
mert attól fel. hogy Görögország 
jo.'g >1 fogja megakadályo ni azt, 
hogv a k»eheze(t szerb hadsereg a 
gö ödökkel fajrokon albán nép ha 
zaján végigpusztítson, Olaszország 
ezért n igyon ingerült hangon be-
szel Görögország ellen. Albániában 
saját érdekeltségi területét félti a 
görögtől, miután a szerbtől már 
egyáltalában nem kell félnie és Gö-
rögországol ujabban azzal fenyegeti 
meg, hogv el vesz i tőle a Jóni szi-
geteket. Ezzel szemben Görögor-
szág magatartása higgadt és nyu-
godt és az entente képtelen köve-
teléseivel szemben is hidegvéiű. A 
gsrög helyzet ma határozottan ne-
künk kedvez, annál is inkább, mert 
hiszen bolgár szövetségeseink a 
görög li tárhoz nagyon közel Mo-
nasztir és Piilep között fölényesen 
verik a szerb, mint a francia csa-
patokat. 

Igen érdekes Románia állás-
pont ja is. A rut verekedés, a mi a 
királz jelenléteben éktelenítette el 
a román kamara első ülését, rikitó 
világot vet a bukaresti russzofilek 
bűnös és eszeveszett munkájára. 
A király jelenteiében verekedtek, 
ez mutálj % hogy a romániai orosz-
barátok nemcsak hazaárulók, ha-
nem ellenségei is a kii'álynak. A 
romániai helyzet egyébk nt aiigha 
nem a görög helyzettel együtt fog 
tisztázódni, nincs kizárva, h gy az-
zal párhuzamosan és a helyzet ki-
alakulása körül mindenesetre döntő 
befolyása lesz a középhatalmaknak 
a Balkánon aratott nagv diadala. 

a gyémántokat a hadiékít me-
nyes katonai érdemkereszt első 
osztályhoz, és az Önnek aláren-
deli hadseregek vezéreinek, 
Gallw itz tüzérségi tábornoknak 
és Kövess gyalogsági tábor-
noknak a hadiékitményes első 
osztályú katonai érdem k resztet 

Közölje mindazokkal a de 
lék vitézekkel, akik az Ön di-
csőséges vezetése mel elt oly 
kiválóan működtek, köszöne-
temet és üdvózletemer. 

Bécs, 11)15 november 28. 
Ferenc József, s. k. 

Oroszország 
Bulgária ellen. 
Bukarest, november 30. 

Az orosz követségről származó 
| jelentés szerint Kuropalkin tábor-

nok Odesszában átvette azon csa-
polok feletti fővezérlete!, melyek-
nek fegyvereit a cár megáldotta, 

; elrendelvén a Bulgária elleni táma-
dások megkezdései. Az orosz kö 
vétség igyekszik, hogy a román 

parlament ülésezése alatta közvé-
leményt hírekkel feli/gassa és az 
oroszok közeledő akcióját mine| 
nagvobbszabásunak tüntesse tel. Ez 
akció olyan időben fog azonban el-
kezdődni, hogy a parlament csak 
kezdetét láthatja, de annak ered-
ményét már nem. Orosz forrásból 
azt jelentik, hogy az oroszok egyik 
serege a Dunán át fog támadni. 
Erre vall a bolgár sajtóiroda által 
kiadott azon jelentés is, hogy a 
bolgár kormány j gyzéket adott át 
a román kormánynál;, melyben 
elővigyázatossági intézkedéseket kér 
a román kormain tói arra az esetre, 
ha a román-bolgár határnál harcok 
keletkeznének. 

Bolgár vezérkar jelentése. 
Szófia, hivatalos jelentése. 

Szófia, nov. huszonkilenc Dél felül 
csapataink rövid de döntő fontosságú hare 
után elfoglalták, Prizren városut, tizenhét 
ezer foglyot ejtettünk 50 tábori ágyút és 
taraczkot és húszezer fegyyert zsákmányol-
tunk. Foglyok előadása szerint nov. 28-án 
délután He tár király Sándor trónörökös 
lJnsics miniszterelnök és 7 rubeckoj orosz 
követ johuton minden kiséretnél weneültek 
el; menekülésük célja nem ismeretes A 
Subare és Prizren közti ut cserben hagyott 
hadiszerrel ágyúval löszeresládáklal szekér 
roncsokkal és kimúlt állatokka van a szó 
szoros értelmében befedve. 

Prizrenben 118 automobilt is zsák-
mányoltunk, amelyekkel a főhadiszállást és 
kormányt kellett volna elszállítani. A Priz-
reni csata valószínűség szerint a szerb 
hadsereg ellen tulajdonképeni hadmüve-
ietünk befejezését jelenti. A nov. 28-iki 
bolgár hadműveletekről bolgár fökonzulhoz 
érkezett bolgár miniszterelnöki távirat sze-
rint az egé-.z angol —francia hadsereg ki-
véve a Üiossic hegytől délre Strumica el-
len operáló osztagokat a Vardar és a 
Czernu szögletében körül van zárva. 

(Min. sajtóosztj 

A Kokkantiigy és a 
mezőgazdaság. 

A háborúban közvetlenül részt nem 
vevő társadalomnak óriási tartozasa van 
azok i rányában, akik vérük hullájával 
testi épségük veszélyeztetésével védték 
a hazat s iparkodtak a háborút javunkra 
eldönteni. A harctérről visszatérő mai-
don egyes kós iran külön-külön köte-
telezeltségünk van, de a legnag)obb 
mégis azok iránt, akik sebesülésükkel 
vagy pláne valamely tagjuk elvesztésé-
i v e l is hoztak áldozatot annak a nagy 
ügynek, melynek a végzet szolgálatába 
allitotta őket. A j ehzó az legyen, hogy 
mindenkivel feledtetni keli a kapott se-
beket, jeledle ni kell azokat a fájdalma-
kat, nélkülözéseket, amelyeket a haza 
szolgálatában szenvedtek, Ebből szint« 
ónként következik, hogy ugy allamnak, 
mint a tarsudalomnak vallvetve kell 
azon inüködniök, miszerint a bekövet-
kező béke idején senkinek se legye« 
rosszatib sorsa, hanem ellenkezőleg jobb 
mint akkor volt, amikor a haza érdeke 
harc tér re szólította őt 

Ez a kérdés azonban sokkal na-
gyobb, sokkal nehezebb, milsem hogy 
egy kettőre meg lehetne oldani« A há-
ború ugyanis legtekintélyesebb szauiban 
a mezőgazdákat és a mezőgazdasuggul 
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rokon foglalkozásunkat szólította el hi-
vatásuk mezejéről. Már pedig kézen 
fekvő dolog, hogy a mezőgazdálkodás 
o lyan élethivatás, amely képzeletük 
dől t természetszerűleg egybe van for-
alerva a teljes testi épséggel, az egész-
séggel. Nehéz dolog tehát a rokkant 
katonákat újból mezőgazdákká vará-
zsolni. Hisz az ekének két szarva van, 
a / t kél kézel kézzel kell fogni, az ásó 
k.ipa munkájá t is két kéz végzi, sói alig 
van uiezőgkzdasági munka, amelyhez 
nem volna szükséges egészséges két iab 
és ép szem. Azonban a parancsoló kény-
szerűség lul teszi uiagal ezeken a gya-
korlat alakján felállított szabályokon. 
Az ovosi tudomány ma mar tud elég 
tökéletes művégtagokat alkotni, igy ua-
gyon valószínű, hogy ami a dolognak 
orvosi részéi illeti a legtöbb földműves 
rokkan t állapotban is dolgozhat. 

Ez azonban csak kissebbik része 
a dolog megoldásának. Ismételjük, hogy 
a h a b o m b a n résztveit hősök iram nagy 
bálara és tartozásra vagyunk kölelezvt. 
Mar pedig azzal, hogyha művégtagok-
kal latjuk el a csonka hősöket es be-
gyakoro l juk azok használatara, lulujdou-
keppeu alig ériünk vutamil, mert hisz 
a loidmives emelkedő jóiete eddig sem 
függött az elvégzett sablonszerű több 
toiumivelö munkától , hanem sok inas 
tényezőtől. A földművelői loldhoz, for-
gótőkéhez s a gazdalkodas eiőbbrevite. 
léhez szolgáló elegendő anyaghoz és 
eszközhöz keil julaiini. S akkor a szor-
galom, u végzeil munka évről évre du-
»whb kincsei terem. Az állami rokkunl-
ugyi hivatal, amely voltaképpen egye-
bei uem lesz, mini irányítja a rokkan-
tak munkaképességének helyrealiilasara 
s /olgalo levekenységet egymagában 
aligha birkózik meg a reavaró nagy fel-
adattal . be kell lehat venni ebbe a 
munkaba a társadalmat, a larsadalom-
nak minden arra liivulolt teuze^őjét. 
S*euiere Miklós, amikor földbirtokokat 
a jándékozot t a rokkant katonaknak 
m a r tovább inéul eg> iepés*ei, sol va-
lóban ratepell a bel>es uua . Ez a tele-
piles. Csakis a helyes, mindeu részleté-
ben meggondolt leiepites revéu lehel 
megoldani a rokkanlak es a mezagaz-
dasag egybeIngg nagy kcidesCt, a mml 
ei re az Országos Magyar Gazda*agi 
Egyesületből ujjuiulata* történt abban az 
u a n y b a n , hogy a Magyar i 'o.dliilehute-
zelek Oi szagos Szöveuege, az Altruista 
bank vonnassek be ebbe a nagy nem-
zeti munkaba. a melylol a mezőgazdá-
ság és országunk védelmében megrok-
kant hőseink jövője tugg. Ennek a mód-
ja i ra megtanít bennünket hü szövetsé-
gesünk es miudenbeii launoineslerunk 
Németország. 

HÍREK 
— HJSI halál Részvéttel vettük gyász 

jelenest, amelyet tudatja, hogy HOLLAKi 
ATTILA m. kir. honvéd főhadnagy, gaala-
sági tiszt a harctéren szerzi tt betegsége 
tolytán élete 31-ik évében elhalt - A liosi 
halált halt főhadnagy temetése holnap dé-
lután fél a órakor lesz a Jókai-utca 2 számú 
gyászháztól. 

— Kitüntetés. Halász Szabó Ger-
gely, az első huszárezred szakasz-
vezetójehez ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz és bátor magatar 
tása e l i smerésül Őfelsége a királv 
azezüst vitézségi éremmel tüntette ki, 
melyet századparancsnok!) ünnepe 
lyesen tűzött fel vitéz földink mellere. 

— Hüsl halál. Bereznai György a 
31-ik honvéd gvalog* zívd őrmestere 
eletének ttl-ik éviben Láng >u>d kör-
íts ékén 1915. évi október 4 én vivőit 
harcokbae megsebesülvén, Bukovina 
Siukov községében november hó 18 án 
liösi halált ball 

— Választás. A IV. kerületben 
megüresedett megvebizottsági tag-
sági helyére a megtartott válasz-
táson B ma Józsefet választották 
meg nagy szótöbbséggel 2 szavazat 
ellenében. 

— Gabona ÖSSZGiréS Most folyik a 
városháza bizottsági üléstermében a 
rekvi álást megelőző gabona össze 
írás. Mindenki köteles a birtokában 
lévő készl lét bejelenteni s amenv-
nyiben a/t még el nem adta. u«4v 
ajánlatos a Haditermény r. t. bizo-
mányosainak uz.l mielőbb eladni, 
mert december végén az el nem 
adoll buzál 4 koronává! alacsonyabb 
áron az állam lefoglalja. 

— Megoiuntilatten feldak ösezsirísa. 
A gazdasági t nácsnok hivatal ban 
tegnap kezdődött meg a műveletlen 
maradt földt k összeírása. Ezúton is 
felhívjuk gazdáink figyelmét arra, 
hogy a bejelentéseket a kitűzött 
határidőben okvetlenül megegyék 

— Peronulás. A II. pőfszemíén 
alkalmasnak talált népfőikelőköte-
lesek folyó hó 6 napján tartoznak 
kiegészítő parancsnokságok állo-
más helyére b< vonulni. Szentesről 
a hivatalos hirdetményben közzé-
tett időben kell a bevonulóknak 
elindulniok. 

— Joíekonf Uránia előadás. A szen-
tesi a 11. fógyumasium Segítő Egye-
sülete e folyó hó H ikán délután 4 
órakor a színház teremben Uránia 
előadást rendez a fógvmnasium 
szegén vsorsn tanulóínak, különö-
sen pedig a hadbavonultak gyere 
keinek és árváinak meleg ruhával 
való ellátása javára. Az Uránia tár-
saság szívességből rend zendő is-
meretterjesztő, főképpen a mai 
háborús * viszonyokat érintő elő-
adást mozgó képek teszik változa-
tossá es érdekessé A nemes cél 
megokoltá teszi azt az érdeklődési 
mely a közönség köreben máris 
mutatkozik s amely lehetővé teszi 
hogv a nagvközönség is elősegítse 
az Kgyesülel jótékony munkájában. 
Az eloaeóst helvárai a következők: 
Nagypáholy 10 K, kispáholv H K., 
földszinti ülőhelyek 2 K.. 1 60 es 
1,20 fill., földszinti állóhely 40 fill. 
diákjegv 30 fill., karzati Ü őhely 40 
fill., k ívati állóhely 30 fül. Jegyek 
a mai naptól kezive előjegyezhe* 
tők Halász Szabó 1jM|OS kereskede 
seben és Henning J . és fia drogé-
riájában. de elójegy e/hetők a ló 
gimnásium bármely tanulója állal is. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város kMtonatlgyosztályától 
1873—k. ü. 1915 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi minister ur 

328I0G 101 ő számú rendelete alapjan 
közhírré teszem, hogy folyó évi december 
hó 6 napján nem tartoznak bevonulni a 
most megtartott pótszemlén alkalmasnak 
talált 1878—181*0 évben született gőz és 
motoroké gépeknél alkalmazott gépészek és 
fiitök. ha alkalmaztatásukat a folyó évi de-
cember hó 6. napjáig a városi katona-
ügyosztálynál szabályszerűen igazolni tudjak. 

Szentes, 191"). november 29. 

Bugyi Antal 
p Igarineslerheiyetles 

11011-1815 szám. 

Ilirdetiuéuy. 
Szentes város határában minden bir-

tokos köteles december 1 töl 10-ig a gaz-
dasági tanácsnoki hivatalban bejelenteni: 

1. Hány hold buzavetése van. 
2. Hány hold az a földje, amelyet 

búzával akart bevetni, de az időjárás, 
munkaerőhiány, vagy bármily más okból 
bcmunkálni nem tudott. 

3. Hány holdat akar tavasszi kalá-
szossal bevetni. 

4. Van-e megfelelő mennyiségű vető-
magja, ha nincs mennyi a vetőmag sziik-
ségle e. 

5. Be tudja-e munkálni földjét saját 
igájával. 

0. Hány igavonó jószága, ló és szar-
vasmarhája van. 

7. Hány tehene és évesnél idősebb 
üszője van. 

A bejelentés minden földbirtokosra 
kötelező, ennélfogva saját erdekükben fel-
hívom a földbirtosokat, hogy bejelentési 
kötelezettségüknek feltétlenül tegyenek ele-
get, mert ellenkező cselben költségükre 
hatóságilag szereztetnek be a szükséges 
adatok. 

Szentes, 19 J 5. november 29. 
Di\ Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Hirdetmény. 
Szentes város tu la jdoni t tévő 

Kurca mederben termelt nad nyilvá-
nos szóbeli ni verésen azonnali kész-
pénz fizetés mellett el fog adatni. 

Az árverés f évi december Iió 6 án 
délelőtt 8 órakor a a szegvári határ-
nál, délután '» 2 órakor a Versi ri 
foknál kezdődik. 

Szentes, 1915, évi november hü %> 

Kcilpaoos • . 
gnsű isfhji t nvicsiíok 

Kii) iigves fiu F0D1ÚSZ 
TANULÓUL felvétetik 

GRUHMÜLLER fodrásznál 



95. szám SZENTESI LAP 4. oldal. 

ad. 11251 1915. szám. 

H l £ r * l r t i i m ; i f t y . 
A m. Honvédelmi miniszter úr 

16200 — 1915 sz. rendele te folytan fel j 
hívom a folyó évi n o v e m b e r hóban 
megtartott II pó tszemlén a lkalmasnak 
talált, s az 1894, 1*9 1*90, 1889, 1KSS, 
1887, 1886, 1885, 188i, i8s3, 1882, 1881, 
1880, 1879, 1878 években született nép | 
felkelésre kötelezett , — továbbá az 
1873—1897 évben született, s a koráb-
ban megtar tot t népfőikelői bemutató 
szemlén alkalmasnak talált népfelkelésre j 
kötelezetteket, hogy a szemlén kapott 
népfelkelői igazolványi lapon feltünte-
tett kiegészítő Pa rancsnokságná l 

folyó évi december iiá 6 napján 
népfölkelői tényleges szolgalatra j e - | 
lentkezzenek 

A bevonuló népfölkelők december i 
6-án délelőtt 11 óráig tar toznak^ je lent -
kezni, éppen ezért oly időben indul ja-
nak el Szentesről, hogy a megejlőlt pa-
rancsnokságnál ezen időben je lent -
kezhessenek. — Békéscsabára és 
Gyulára bevonuló népfőlkelők folyó 

évi december lio 5 napján (Mtilén 6 örakor 
induló vonattal ta l lóznak elindulni. 

A névszerint felmentett népfelke-
lésre kötelezetteknek n e m kell bevonul-
niok. 

A bevonulók, bevonulásuk alkal-
mával lehetőleg erős lábbelit, evőesz-
közt, meleg alsóruhát vigyenek maguk-
kal. Ez n felszerelési tárgyak, ameny i -
ben a katonai szálgálatban h*szná lh i -
tóknak minősí t tetnek, é r tékük szerint 
meg fognak téríttetni. 

A bevonuló népfölkelők igazolványi 
lapjuk felmutatása el lenében a vasú ton 
IH-ad osztalvon ingyen u tazásra jogo-
sítottak. A7. igazo'vánvi lap a vasúti 
pénztárnál indulás előtt k h é l v e d e z e n d ő . 

Aki a kitűzött ha tár időre és he lvre 
be nem vonul, ka rha ta lommal vezettetik 
elő és két évig te r jedhető b ö r t ö n n e l 
büntettet ik. 

Azon népfölkelő, aki ö n k é n t a k a r 
a hadseregbe vagy honvédségbe be-
lépi, bevonulása előtt a törvényes kor -
látok között maga választhat ja c sapa t -
testét, — aki bevonulása után lép be 
önként szolgálatra, az csak azon csa-
pal tes thez kérheti felvételét, ahová 
mint népfelkelésre kötelezett beosz tásá t 
nyer te . 

Szentes, 1915 évi n o v e m b e r hó 22. 
Pr. Mátéffy 
p o l g á r m e s t e r . 

Egy jd családból való fiu 
nyomdász 
tanulónak 

kerestetik V a j d a B. 
Utóda könyvnyoisidájában 
Szentesen. Református 
bérház, 

¡2 fll 
IJ l i I ^ ^ 

R \ M O T , b i ó T és 
K Ö L E S K Á S Á T 

BÁRMILY NAGY 
MENNYISÉGBEN 

VESZEK. 

Cini o lap kiadóhivatalában. 

ÍWívhUCH. 
Kimaradt 4 di b. uj vető gép még 
a régi ár szerint eladó. Cini meg-
tudható a „S/entesi Lap" kiadóhi-
vatalában. 

Nagyobb mennyiségű 
ká Irány papir és külön-
féle s/ámu vassodrony 
jutányos árban, kisebb 
mennyiségben is eladó 
Lakos-utca 1. sz. alalt. 

VAJDA B. UTÓDA 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

#111 
$ i ü 
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Nyomatot t Vajda li Utóda vi l lanyerdre berendeze t t k ö n y v n y o m d a j a b a n Szentes. 




