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A HELYZET. 
Kárpáti harcok. 

Német-francia háború sorsa. 
Nagyon sokan voltak, akiknek 

nem tetszett a vezérkar húsvétra 
kiadott jelentése. Azok nevezetesen 
akik vagy nem tudnak olvasni, 
vagy pedig beteges képzelódéssel 
és riadt lélekvesztéssel mindenből 
azonnal veszedelmet szoktak ková-
csolni. Keddre azután a sajtóhadi 
szállás engedélyével megérkezett 
egyik fővárosi lap sajtó tudósító-
jának az a jelentése, amely nem 
kisebb jelentőségű cimet visel, mint 
ezt: kárpáti hadállásunk bevehe-
tetlen. 

Mindenkor hangsúlyoztuk azt, 
hogy a Kárpátokban folyó harc 
nem hasonlítható össze semmiféle 
más hadi tevékenységgel. Az ered-
mények, amelyeket itt csapataink 
elérték végeredményben azt jelen-
tik, hogy az ellenség egyes szaka-
szokon kifáradt, majd pedig azt, 
hogy a duklai szakaszokon ahol 
jelentékeny előrehaladást teltünk, 
az ellenség kénytelen volt feladni 
a támadásoka* és minden erejével 
a lupkov-uzsoki szakaszra vetette 
magát. Az ellenség csapatainak át-
szervezése magával vonta azt, hogy 
a duklai szakaszon kissé vissza kel 
lett vonni csapatainkat, hogy így a 
hadállások a duklai szakaszon is 
összhangban legyenek a lupkov-
uzsoki harcvonallal és megszűnjék 
az a veszély, amely duklai arcvo-
nal elóretörlásából következőleg a 
lupkov uzsoki vonal balszárnyát ál-
landóan fenyegette. 

A húsvéti hadijelentésekből kü-
lönben kitűnik az is, hogv az erő-
viszonyok kiegyenlítése folyamat-
ban van ezen a szakaszon is Kü-
lönben is az uzsoki szoros egész 
környéke a mi birtokunkban van 
és a délkeleti Galíciában operáló 
hadseregünkkel az összeköttetést 
zavartalaul közvetíti. 

Mindent összevetve arra az 
eredményre kell jutni, hogy a Kár-
pátoknak szóban forgó terepe és a 
mi hadállásunk egy ellenseges előre-
nyomulással szemben olyan erős 

támaszpont, hogy ellenséges had-
( sereg részére mélyebben fekvő 
| országrészek felé való előretörés 
I oly erős hadsereg jelenlétében, 
| mint minőkkel mi jelenleg ott ren-

delkezünk a lehetetlenségek közé 
tartozik. 

Természetes dolog, hogy mikor 
így tisztáz^ lik a helyzet, akkor 
mindenki kénytelen belátni azt, 
hogv voltaképen a vezérkar hus 
véti jelentése, ha a fülnek kelle-
metlen hangzású volt is, végered-
ményben annak bejelentése voU. 
hogy az ellenség taktika változta-
tására mi is válaszoltunk és pedig 
aképen, ahogyan az adott esetben 
kellett és miután a mi harcunk a 
Kárpátokban voltaképen védelmi 
harc, mert a túlsúlyban levő ellen 
ség kifárasztását és meggyengítését 
célozza, hadseregünk egy részének 
visszavonása a mi defenzívánknak 
erósebbé és eredményesebbé tételét 
biztosította. 

Különben is, ha összes harcte-
reken végig tekint az ember é% la-
tolgatja az eredményeket és az ese-
ményeket arra a következtetésre 
kell jutnia, hogv olyan döntést 
aminőt a régi háborúkban hadse-

regek m* semmisítésével vártak és 
értek el, a mostani háborúban re-
mélni sem lehet s ha mindent ösz-
szevetünk arra a következtetésre 
jutunk, amit a „Festi Hírlapi keddi 
számában Fehéri Armand kifejt, 
hogy ebben a háborúban tulajdon-
képen a döntés már megtörtént s 
ami még hátra van az az óriási 
mérkőzés végső befejezése. Megtör-
tént még pedig a nyugati harctéren 
azzal a ténnyel, hogy az egyesült 
francia —angol—belga hadsereg kép-
telen a fegyverek erejével a néme-
ted által megszállott leggazdagabb 
területet visszaszerezni. Itt már csak 
a diplomácia Segíthet. A németek 
folytogató keze nem kerül le Fran-
ciaországról, akármi történik is ke-
leten s amint ennek a tudatára jön-
nek a franciák, amint belátják azt 
hogy hadseregük minden hősiessége 
nem tudja visszaszerezni a meg-
szállott területeket, akkor már meg-
van a háború vége. Itt már nem 
számit sem Anglia, sem Oroszor-
szág, mert ha a békeszózat erőt 
vett a franciákon, a nyugati háború 
befejezése kényszeríti Oroszorszá-
got is a békére. 

A kárpáti harcok. 
Északkeleti hadszíntér. 
Az ünnepek alatt is változatlan hevességgel folylak a harcok a 

Kárpátokban. Egyedül a duklai harctér némely helyein volt szünet. A 
leghevesebben Lupkov és Uzsok között voltak harcok, ahol az oroszok 
hallatlan embertékozlást visznek véghez és egyes helyeken tizenkettes 
rajvonalakban is támadnak Nagy erős csoportokkal igyekeznek a La-
borc völgyében is, de ez sem adhat aggodalomra okot. A mellék hadi-
szintéren, Bukovinában Bojánnál arattunk határozott sikert. Csernovitztól 
Kolomeáig rendes vasúti összeköttetés van. 

Sajlóhadiszálás, április 6. A Kárpátokban a húsvéti ünnepnapokon 
is heves harcok folytak melyeket az oroszok a Loborcavölgyében az e 
völgyet környező hegyoldalakon nagy erőkkel keresztül vitt offenzívával 
vezetlek be. Csapataink helyenként allenolíenzivával feleltek és a har-
cok még teljesen folyamatban vannak. Döntés ugyan nem történt de 
meglehet állapítani, hogy a harcok állása semmiféle nyugtalanságra nem 
ád okot. 



Csaoataink erálves ellentámadása a bukovinai mellék harctéren a 
b e s í a r f f i határná az oroszoknak a Dnyeszter partvidékén ottani a -
¡ S ! balszárny" ellen megkísérelt előretörésé, tökéletesen megh.u-
sitottuk. 

Viadal a Kárpátokban. 
Kárpá't^harcok'kiterjedése mind növekszik. Laborcvölgytól keletre 

eső magaslatokon tegnap német csapatok s mi csapataink o r o s z o k e r ő s 

hadállásait elfoglalták és ez alkalommal r . O i o r o s z el ogtak Szomsze-
dos magaslatokon oroszok több heves tamadasat. ellenség nagy vesz 
teségei mellett - visszavertük és további 2530 oroszt ej e tünk fog yni. 

Délkeletgaliciában Ottinától északkeletre eso magaslatokon e len-
ségnek egy éjjeli támadása meghiusult. Április 4-én Usc.e B ^knpietol 
délnyugatra ellenségnek Dnyeszter déli partján megkísérelt előretörésé 
alkalmával orosz sLlor gyalogezred két z á s z l a j á t 

a vezérkar főnökének helyetlese. 

Két orosz hadtest — Konstantinápoly ellen. 
Genf, április, 5, . 
Parisban Pau iábornok befolvásának tulajdonítják, hogy az orosz I 

hadvezetőség elhatározta, hogy Odesszában és környékén kft hadtestet 
állit föl, amelyet Konstantinápoly ellen fog küzdeni. A csapatok Anclie-
jew tábornok parancsnokba alatt lesznek. Hozzáértők szerint kikep 
zésük és harcrakészültségük igen silány. 

Portugál i a 
forradalom kiiNxoliéii? 

Madrinból érkező táviratok azt jelentik, hogy a helyzet Portugáli- j 
ában rendkívül komoly. Az ország tele van ügynökökkel, akik éles 1 

agitációt indítottak, hogy lázadást szítsanak és visszaállítsák a monar- , 
chiát. A portugál sajtó nyíltan ir arról, hogy a foradalom küszöbön | 
áll. Az utolsó időben nagy élelmiszerhiány mutatkozik, ami különösen j 
a munkásság köreben kelt nagy gyugtalanságot. 

i - i — • 

A szerb-bolgár határincidens. 
Szófia, április 6, 
A bolgár távirati irodíi jelenti: 
A szerb követ ál al a valandovói kerületben történt zavargás dolgá-

ban, melyet a nisi sajtóiroda olyan könyedén komitácsiknak és bolgár 
katonáknak szerb terülütekre való inváziójaként tüntetett fel a külügy-
minisztérium a szerb követséghez jegyzéket intézett, melyben a határ-
hatóságok jelenlései alapján az igazi tényállást ösmerteti és különösen 
kiemeli ? bolgár határőrök kifogástalan magatartását, aki minden lehe-
tőt megtett, hogy az elhagyott szerb határőröket védelmezzék és az ül-
dözött lakosságnak, amelynek a határ átlépését megtagadni lehetetlenség 
hajlékot nyújtsanak. A jegyzék azután intézkedéseket követelt el, hogy 
a szerb csapatok a fölkelő lakosság üldözésénél ne keéüljenek abba a 
helyzetbe, hogy bolgárhatárőrökre lőjjenek és ezzel olyan incidenseket 
idézzenek fel, amelynek következményei igen komolyak lehetnének. 

A n g o l k e s e r g c s a l i l o k á i l m i a t t . 

A Moéningpost tengerészeti munkatársa a következőket irja: A né-
met tengeralattjárók pusztításai bosszantó egyformasággal tovább tar-
tanak Nagyon furcsa a helyzet. Egyrészről azt mondják nekünk, hogy 
az angol flotta teljesen uraíja a tengert, másrészt pedig nap nap után 
a hazai vizeken elsülyedt egy vagy több hajóról olvastunk. A mi nagy 
flottánk valahol tartózkodik és az a tény, hogy valahol tartózkodik, 
Németországot felbátorítja arra, hogy a tengeren rablóhadjáratot foly 
tasson. A lap ezután így íolvtatja: Mit használ az, ha 2 és fél millió 
font költséggel hajót építünk, ha az nem mehet a tengerre, csakis a 
tengeralattjárók bázisán kívül? Ha az ellenség olyan előzékeny volna 
és meghívna bennünket a Csendec Óceán közepére egy nyílt tengeri 
ütkö7etre, akkor minden rendben volna. A tengeralattjárók & az aknák 
flottánkat nagyon kellemetlen helyzetbe sodorták és semmi okunk 
sincs annak feltevésre, hogy ez a kellemetlenség csak átmeneti jellegű 
lesz, vagy pedig, hogy jelentéktelen lesz A probléma megoldását csakis 
a vízi repülőgépek segítségével érhetjük el, de ez inüább a jövő, mint 
a jelen kérdése. Szivünkből reméljük azonbani hogy valami megoldás 
fog jönni. 

27 szám 

A háború prófétái. 
Redtentőn sokan vannak. Olyan 

sokan, hogy most már nem is egyen-
ként jelenkeznek, iianem .gyűjte-
ményekben egész csokorba kötve 
zúdítják őket a háborús könyvvá-
sárló publikum nyakába a kiadók, 
akik egyaránt gyorsak, ügyesek és 
leleményesek, legyenek bár néme-
tek, franciák avagy angolok. 

Akármenyire szkepetikusan és 
elnéző mosolylyal fogadja is a föl-
világosodott modern ember a mai 
jósok miszíikus megnyilatkozásait 
érdemes és főleg érdekes mégis 
átlapozni egy-egy ilyen kis köny-
vet, amelybe össze vannak gyűjtve 
a mostani világháborút megjöven-
dölő nyill avagy kevésbbé nyílt és 
inkább rejtelmes próféciák. 

Az igazán természetes, hogy az 
összes próféták között. Thébes 
asszony vezet, a hírhedt párisi jósnő, 
aki annyiszor és annyi mindenfélét 
jövendelget már évtizedek óta, hogy 
persze eltalálta közben az európai 
háború kitörését is 1914-re. Ugyan-
csak megjövendelte az ententenak 
a szövetséges Németországgal és 
Ausztria Magyarországgal való há-
borúját 189.r>-ben egy Terrieni álnév 
alá rejtőző német spiritiszta mé-
dium. A spiritiszták és okkultisták 
közül kerül ki persze, mint min-
den más probléma esetén is, a há-
borús jósok legnagyobb tömege, 
egy Niemayer nevezetű német ok-
kultista 191 l-ben mágikus számfej-
tések alapján kijelentette, hogy 
1914-ben egy amerikai asztrológus 
a csillagok állásából Anglia vesztét 
olvasta ki 1914 re. Anglia pusztu-
lását az 1910 körüli években meg-
jövendelte egyébként már 1882-ben 
a hires jövőbelátó Gorden generá-
lis. De magában Angliában is je-
lentkezett egy vésztjósló próféta. 
Londonban 1911 ben megjelent egy 
asztrológus és okkultisla tanokkal 
teletömött kalendárium, amely w 
1914. esztendő folyamára súlyos 
szárazföldi és vizi katasztrófákat 
jövendöl Anglia számára és mély-
séges meggyőződéssel azt is kije-
lenti, hogy nincs emberi erő, amely 
megfordíthatná a csillagokban elő-
irt sorsot és elháríthatná Anglia 
feje fölül a pusztulás fenyegető ve-
szedelmét. 

Vannak azonban másféle pró-
féták is, akik nem jövendöléseket 
irtak, hanem misztikus víziókban 
látták meg előre a jövendő képet. 
Korcenieckinek hívták azt az orosz-
lengyel szerzetes barátot, aki a 
Minsk kormányzóságban fekvő Pisk 
város közelében vizionárius csata 
teret látott. A csatatéren oroszok, 
osztrákok, magyarok] angolok, fran-
ciák, törökök küzdöttek gigázi el-
keseredett harcot. Voltak a csatában 
olyan népek és nemzetek is ame-
Izeket a víziót látó páter nem is-
mert, bárcilraruháik és különös 
fegyverek ott ragyogtak és vil-
logtak előtte. Szent borzalommal 
merült el a derék Korceniecki a 
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vizionárius csata szemlélésébe amely 
ott tombolt és dübörgött a lábai 
előtt, közvetlen közelségben, a 
pinski síkságon, amelyről pedig 
minden józan eszével tudta a páter, 
hogy üres, néma és hangtalan. Es 
ekkor a csatazaj kőiben egyszerre 
csak egy mártir szellem jelent meg 
a páter káprázó szemei előli, szét-
tárt karral a népek csatájának 
tomboló víziójára mutatott és ki-
jelentette, hogy ez a jövő hábo-
rúja, amelynek lezajlása Lengyel-
ország föltámadását fogja eredmé-
nyezni. 

Végnélküli sorzatban lehetne 
folytatni a háború prófétáinak jö 
vendőléseit. Vegyük bár gyermekes 
naivitásnak a jóslatokat és tekint-
sünk rájuk a babonákat megillető 
józan lenézéssel de egyet lehelet-
len megállapítani jóslataik töme-
géből. Egészen bizonyos, hogy az 
egész kultoremberiség k törése. Nem 
hitte már senki, hogy ez csaku-
gyan megtörténhetik. Csak a sza-
kadatlanul találgató nyughatatlan 
emberi szellem rémlátásai vetítet-
ték egyre a levegőbe a jövőben 
fenyegető veszedelmet. 

Megmosolyogtuk őket, s hahó 
Iázva tartottuk szemük elé meg-
hiúsult, lejárt, elévült és be nem 
teljesedett jóslataikat, amíg aztán 
egyszer nekik adott igazat a ször-
nyű valóságos. Bizony, hogy jövő-
be látó jósok nincsenek és a há-
ború prófétái megjövendölései csak 
a véletlen lehetőségek milliárd kom-
binációinak játékos találkozása, de 
bizonyos az is, hogy e játékos ta-
lálgatásokat nagyobb és komolyabb 
figyelemben kellene részesíteni, mert 
bár a jósok nem csalhatatlan pró 
féUk, de amit jósolnak — az a vé-
letlenek szörnyű szeszélyeiből — 
akárhányszor könnyen bekövetkez-
hetik. 

Gazdák figyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENQERIDflPWl 

és 
ÁRPflbflRfl 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZI KENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
f inom tejes és vajas fthér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
¡\pró rozsvekni, felvidéki 
rozsktnyér stb. tt^gtekrint 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É B E. N. 

ELSŐ S Z E N T E S I K E N Y E R G Y Á R 
R É S Z V T Á R S 

HÍREK 
Szentes város törtenete 

beköttetését közvetíti a „S Z E N T E S I-
L A P" kiadóhivatala Akik a művet beakar-
ják köttetni, juttassák el a kiadóhivatalba. 

Adakozzunk a szenteli 
Vörös K*. reszt Egyletnek. 

— T a n y a i I s l l l l t l s z t e l l t . F. hó 11 én va-
sárnap délelőtt 2 órakor a kajáni. dél-
után 3 órakor a vekerháti állami is-
koláuál istenitisztelet tartatik Papp La-
jos ref. lelkész. 

— A S z e n t e s i iparos K i r f. hó 5-én tar-
tott közgyűlésén a tisztikar tagjai lettek 
a következők: elnök Ruday János, al 
elnök l). Tóth László, jegyző Korsós T. 
Sándor. Pénztárnok herényi János. 
Könyvtáros Molnár János. (Gondnok 
Fejes Karoly. Felügyelő-bizottság Tóth 
Károly, Sándor Mátyás, Szathmári Ká-
roly. Választmány Hácz Zsigmond, Döm-
södi Pál, Szabó Mihály, Montalion Sán-
dor, Dömjén Sándor, Hajdú János, Me-
rényi Gergely, Pilcz Ödön, Lévay An-
tal, Kováts György, Jakó Mihály, Füsti 
liéla. Póttagok Yass Ferencz, Hauka 
György, Csatári Sándor, Tóth Benjámin. 

— Vortwárts a hazáért!... Mintha 
a daliás magyar mult finom arany-
ködéből szállanának felénk drága, 
legendás hősök, messzi dicsőséges 
időkből csendülnének vissz andalító, 
g>önyörü történetek. . . Történetek, 
amiket hallottunk valaha régen, 
amiken csendesen sírtunk, a kály-
hában zsémbelve pattogott a tüz, a 
a gyermekek ültek a lámpa körül, 
csupa tágramereszlelt szem, nagy-
apó mély, kisbőző hangon beszélt 
a lengő Máriás logobóról, pirossip-
kások rohamáról, a kürtök zengtek, 
ágyúgolyók záporában zúgva ron-
tott előre a sereg, elején a tiszt 
kardja csi l logott . . . A mi szent sza-
badságharcunknak ezer romantikus 
epizódja ujhodik meg ma a véres 
csatamezükön, ahol az ezereszten-
dős magyar hősiesség fenséges ere-
jében revelál. Egy történei a sok 
közül, az osztrák származású ma-
gyar liszt története. Wolff Henrik-
nek hivták s főhadnagy volt a nagy-
váradi 37. gyalogezredben. Egyik 
legképzettebb és legvitézebb tisztje 
a regimentnek. A monoklis főhad-
nagy. A fényes üveg mindig ott vil-
logott a balszemén. Mondják, a leg-
tüzesebb ütközetben, vad rohamok 
közben is kevélyen ült szeme szög-
letében a monokli. Nagyváradon 
sokan ismerték és szerették az ele-
gáns, beretvált arcú fiatal tisztet, 
akiről érdekes hirek jöttek. Zászló-
alj-adjutáns volt és mindig a fron-
ton járt a bakái közöli. A tisztnek 
ott a helye. A századjára vigyázott, 
minden embert számon tartott, a 
vérrel fösvényen takarékoskodott. 
Egy izben parancsot kapott, hogy 
a heves tűzből vonuljon vissza. 
Túlerő volt ellene, hatszoros. De a 
pozíció kitűnő, biztos és erős. Ko 
marnonál történt ez. A főhadnagy 

a parancsot csak akkor teljesitelte, 
mikor a hatalmas orosz rajvonala-
kat roppant veszteséggel visszaverte 
és sebesülten bár, de háromszáz 
fogoly Ival jelentkezett batallion-
nál. Most a századával, amelynek a 
muszkafogó Lakos György az őr-
mestere, a Kárpátokban verekedett. 
A minap tüntették ki vitézségéért 
s a főparancsnokság külön dicsé-
retben részesítette a századát. Az 
elismerésnek azonban Wolff Henrik 
főhadnagy nem soká örülhetett. A 
harctérről ma érkezett a szomorú 
hir Nagyváradra, hogy egy borzal-
mas ütközetben elesett. Shrapnel 
érte. 

— Lehanyatlott a dekkung 
előtt — irja egy hü tisztbajtársa. 
— Hozzászaladtunk. A főhadnagy 
ránkemelte a szemét. A keze ökölbe 
szorult. A fogai közt sziszegte: 
„Harminchét vorwärts a hazáért Ia 

Ez volt utolsó s zava . . , 
A hós hagynagyot Nagyberez-

nán temették el megillető pom-
pával. 

— A P r z e m y s l b e n f o g s á g b a kardit t á b o r n a k o k 
A Westnik- ügynökség hivatalos jelen-
tése szerint a Przemyslben fogságba ke-
rült magyar és osztrák tábornokok név-
sora ez: Kuzmanek Hermann gyalogsági-
tábornok, várparancsnok, Tamássy Ár-
pád altábornagy, a 23. honvéd-hadosz-
tály parancsnoka, továbbá NVeitzendor-
fer Károly és Nickel vilmos altáborna-
gy ok, s végül Weber Alfréd, Seide Lu-
dolf, Kalnsker Artúr, Komma György és 
Kloiber Frigyes vezérőrnagyok. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől 
3306 -1915. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város közönsé-

gét, hogy a folyó évi április hó 0-án 
kezdődő tavaszi mezőgazdasági és sző-
lőmunkákra való 14 napi szabadságolás 
kizárólag a legénység által kihallgatáson 
(rapporlon) kérendő, mert bárhova be-
nyújtott írásbeli kérelmek figyelembe 
vétetni nem fognak, 

Szentes, 1915. évi április hó 8-án. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől 

3127—1915. szám. 

Hirdetmény« 
A m. kir. minisztériumnak a folyó 

évi március hó 19. napján 977 —1915. sz. 
M. E. szám alatt a buza-, rozs-, árpa-, 
valamint az ezekből előállított liszlkész-
letek bejelentése és átengedése tárgya-
han kelt rendelet alapján a következő 
kötelességek teljesítésére hívom fel a 
közönséget: 

1 Mindazok, akiknek búzából, rozs-
ból, árpából vagy ezekből előállított 
lisztből olyan készletük van, amely a 
folyó év terméséink betakarításáig a sa-
ját háztartásuk és gazdaságuk céljára 
szükséges mennyiséget meghaladja, kö-
telesek ezt u készletüket a városi fő-
jegyzői hivatalban a folyó évi április hó 
11., 12. vagy 13-ig napján bejelenteni, 
mert különben azok, akik a bejelentést 
elmulasztják, kihágás miatt 2 hónapig 
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terjedhető eljárással és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel fognak bün-
tettetni s be nem jelentett, elrejtett vagy 
eltitkolt készletüknek a házi, vagy gaz-
dasági szükségletet meghaladó részét a 
hatóság a törvény értelmében a kiha-
gási eljárás során el fogja koboztatni. 

2. A készletet a főjegyzői hivatal-
ban akár szóval, akar Írásban lehet be-
jelenteni. 

3. A bejelentett készletat az Orsz. 
Gazd. Biz. részéra tár alá vettnek kell 
tekinteni, mihez képest a birtokos áz-
tál a bejelentéstől kezdve nem rendel-
kezhetik, hanem köteles azt az Orsz. 
Gazd. Biz. részére megőrizni és felhí-
vásra a hatóságilag megállapított leg-
magasabb áron készpénzfizetés ellené-
ben átszolgáltatoi. 

4. Az elrejtett és eltitkolt készletek 
a bejelentésre kitűzött 3 nap eltelte 
után hatóságilag, a pénzügyőrök álla» 
is nyomoztatni fognak. Azokat, akik a 
bejelentést elmulasztják, készletüket el-
rejtik, vagy eltitkolják, joga van a ha-
tóságnál bárkinek feljelenleni. A kihá-
gást eljárás során elkobzott készlet ér-
tékének egyötöde a feljelentőt illeti. 

5. Az, aki a hatóság által már elóbb 
felhivatott készletének bejelentéséi« és 
feltárására, de készletének bejelentését 
és feltárásat elmulasztotta, készletét el-
rejtette vagy eltitkolta, hs most a be-
jelentést a kitűzött 3 nap alatt önként 
teszi, azért, mert az előbbi felhivás da-
cára a bejelentést addig elmulasztotta, 
nem esik büntetés alá ós készlete nem 
kobozlatik el, kanem az Orsz. Gazd. Biz. 
áltai készpénzfizetés ellenében átvétetik. 

6. Háztartási szükséglet c ímén senki 
sem tarthat több gabonát vissza, mint 
amennyinek ezen c imen való jogosult 
visszatartása a rekviráláskor megálla-
pittatott. Akinek gabonája és lisztje van 
annyival kevesebb gabonát tarthat visz-
sza, mint amennyi lisztje van. Akinek 
csak lisztje van, ebből annyit tarthat 
vissza, hogy a lisztkeverésre érvényben 
levő szabályok megtartásával a háztar-
tasban élőkre a folyó évi augusztus hó 
15-ig számitva havonként és fejenként 
6 kilogramm liszt jusson. 

7. Gazdasági szükséglet cimén visz-
szatartható árpából a vetőmag, to\ábbá 
valamennyi terményből folyó év aug. 
15-ig számítva a gazdasági cselédek kon-
venciója, az aratók és egyéb élelmezési 
kötelezettséggel, vagy terménybeli já-
randósággal alkalmazott, vagy alkalma-
zandó helyi szokás szerint szintén a 
folyó évi augusztus 15-ig számba valt 
szükséglete. 

Felhívom a közönséget, hogy e 
rendelet m i n d e n e g y e s pontjának lelkiis-
meretesen feletjen meg, mert a bejelen-
tési kötelezettségüket elmulasztókkal 

A ki bejelentési kötelezettségének 
eleget nem tesz, vagy a valóságnak 
megnem telelő adatokat jelentene be vagy 
a birtokában lévő készletek a hatósag 
előtt eltitkolja, kihágást követ el és az 
1914 évi L. t. c. XXX. 9 §-a. értelmében 
2 hónapig terjedhető elzárassal és 600 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
szemben a törvény teljes szigorát fogom 
alkalmazni. 

Szentes, 1915. április hó 3. 

Dr. Matéffy Ferencz 
polgármester. 

Szentes város tanácsától 
1339 -1915 sz. 

hirdetmény. 
Közhírré te3zem, hogy Szentes vá-

ros józsefs/ál lási birtokán lévő legelő, 
ért a következő dij fizetendő: 

1. egy ló után 32 korona. 
2. három rúgott csikóért 2 ló utáni 

dij, vagyis egy csikóért 21 korona 34 fillér 
3 egy ökör után 32 korona. 
4. egy heverő marha lilán 28 korona. 

5. három rugott borjúért két he* 
verő marha utáni dij, vagyis egy rugott 
borjúért 18 korona 66 fillér. 

Egy jószágra egv kalasztrahs hold 
legelő adatik, ezenfelül az összes kivert 
jószágok részére nvári l ege ié , l e 1000 
katasztrális hold kalászos tarlója is tel-
szabadittatik. A kiverés május 3 an és 
4-én lesz, a behajtás ideje november ho 
30-án 

A pusztán ártézi kút és kellő-számu 
tágas pajta van. 

A fentebb közölt legelőbér már most 
fizethető a városi házipénztárnál. Szantes. 1915 február hó 11. 

Dr. Mdtéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes város polgármesterétől. 
1907—1915. szám. 

hirdetmény. 
Szentes r. t város határában levő 

lóállomány megyizsgálása az alább meg-
jelölt he lyeken és időben a következő 
sorrendben fog megtartatni: 

1. április hó 7*én az I., II., 111. és 
IV. kerületi lakosok lovai a külső cédu-
laháznál , 

2. április hó 7-én a nagyhegyi, ve-
kerlaposi, nagvnyomási és szentlászlói 
lakosok lovai Hajdú I. besenyői tanyá-
jánál., 

3. április hó 9 én a kajáni, belső -
és kiilső-ecseri, pankotai és veresegy-
házi lakosok lovai Vecscri L. csárdá-
jánál. 

4. április hó 10 én a derekegyház -
oldali, dónáti, lapistói és fertői lakosok 
lovai Piti Imre kórógyparti tanyájánál., 

9 április 12-én az alsó-felsőréti, 
berkiszőllő és berekháti lakosok lovai 
Horváth István alsóréti tanyájánál. 

6. április '3-án a királysági, eper-
jesi és mucsiháti lakosok lovai Csernus 
Imre eperjesi szélmalmánál. , 

8. április 15 én a derekegyházoU 
dali, nagvnyomási és birekháti lakosok 
lovai özv. Dobosi Kerenczné szélmal-
mánál., 

9. április 16-án a belsőecseri la-
kosok lovai Székely Mihály szélmal-
mánál,, 

10 április 17-én a dónáti lakosok 
lovai Csúcs Antal szélmalmánál. , 

11. április 19-én a kistőkei és nagy-
hegyi lakosok lovai Kürti I. tanyájánál, 

12. április 20-án a kistőkei, zalotai 
és bökényi lakosok lovai a bökényi 
népháznál., 

13. április 21-én a királysági ég 
klrályság-járandósági lakosok lovai a 
királysági népháznál. , 

14 április 2 i -án a kistőkei és nagy-
tőkéi lakosok lovai a nagytőkéi nép-
háznál. 

A vizsgálat mindenhol d. e 8 órá-
tól 11 óráig fog megtartatni. 

Azon áliatbirtokosok, akik lovaikat 
a kitűzött vizsgálati helyre elővezetni 
nem akarjuk, köteles ebbeli szándékukat 
a vizsgálat megejtése előtt a rendőrka-
pitányságnak bejelenteni és lovaikat 
köl lségükée a városi állatorvos által 8 
napon hűlü1 külön megvizsgáltatni . 

Miután a folyó évi március hó 30-
tól április hó 6-áig tartandó lóosztalyo-
záaon bemutatandó lovak egészség 
szempontból is meg lesznek vizsgálva, 
ezen hirdetményben kitűzött napokon, 
la óosztá lyozáson már bemutatott lo-
vakat elővezetni nem szükséges. 

Egyúttal f igyelmeztetem állatbirlo-
kosokat* hogy állataik között felmerülő 
betegségeket vagy elhullásokat késede-
Idm nélkül annál if. inkább jelentsék 
be a rendőrkapitányságnak, miután a 
betegség megállapítása céljából fogana-
tosított eljárásból rájuk semmi költség 
nem hárul. 

Szentes, 1915. évi április hó 3. 
Dr. Mdtéffy Ferencz 

polgármester . 
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szenzációs dráma. Főszerepben MENNY PORTÉN, a kiváló német 
művésznő. E darab az összes világvárosokban igen nagy siktrt aratott. 

M f i S O R : 

Ulti H Ó I I J O I I I O X 
Bohózat 1 felvonashan. 

i N i f i i c r l i C t f é * 
Yigjálék 2 felvonásban 

l l n h o r i i M l i l r a d ó 
I.egujabb felvételek 2<> képben. 

i*<»Si<l»réN e lefánt 
Humoros 1 felvonásban. 

10 perez szünet. 

A I I A n T i it 
Dráma 4 felvonásban. Főszerepben HENNY PORTÉN. 

fSm 
Előadások kezdete délután 6 és este fél 9 óikkor. 

Délután 6 órakor zóna, este fél 0 órakor mérsékelt helyárak. 
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Nyomatott Vajda B. Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentes. 




