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A szerkesztésen teleiöí 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség es kiadóhivatal. 
Vaj... BAünt utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. sxAm 
írti. bérház) tde mtezendök a lapot erdeklő mindenféle 

¡Idemények hirdetési és előfizetési dijak 
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Istennek hála, mondja a török 
vezérkar jeteute.se a I) rdaneliák 
teljesen fölszabadultak: A Gallipoli 
félsziget legdélibb csücsk jéről a 
Szedd ii Bar erődiiései kö/ulis e -
vonultak az angolok rettenetes '*es/.-
teségek árán. 

Nagyobb jeleniősegü esemény 
talán a világháborúban ik1 .t lőil U 
mint ez. A D. rd 'tn Dák fölszaba-
dulása nem csupán a világháború-
ban jelent tordulatol hanem ; ¡L--
históriában i N e m csuda lehal, ha a 
török főváros diadalmámorbuu u>zik 
és ha a mi hüse^es s/övctséijünk 
örömében mi •» tegieip'sebh i l le-
tékben rés/J veszünk. 

Annak a világrészeket átfog«') 
nagy gondolatnak kös/óutheíjük 
diadalt, amely nyugot ti> kelet kö 
zöt tuj stratégiai utat nyitott a Vas 
kapun át s amely Szerbia letipra 
sával ágvut, muníciót és vezető lisz-
teket tudott szorongatott török 
testvéreinkhez vinni Nekünk is ré-
szünk volt igy a gvőzeiembea es 
igaz örömmel osztoz tatunk meg 
török testvéreink diadalmamoraban. 

Mull év február 20 án k /allék 
meg az ántánt halaimak a Darda-
nellák ostromát Közel egy észten 
deig tartott tehát a küzdelem, mely-
nek során kétszázezer ember esrenl 
geteghajó elvesztése ar j tanultát 
meg az ántánt hatalmak a/l a- g;j-
ságot, hogy valamiképen a Kárpl 
tok hevehetetlenek voltak, meijt 
azzá tették a vezéri tudás és a vitíj; 
védők, azonképen beveívdetlenek | 
Dardanellák is. Ennek a • - res i aj<| 
ságnak beisme ése f o r d u l ó i n k 
fog jelenteni az összes rur« |> • ĥ j 
talmak politikai iranvratál an. Ma£ 
a dardanellai akció megiezdese. az t 
jelentette, hogy az ánM»t hatalma k 
vezető politikusai ah l í , n a 

ződesben éltek hoj> ö r ö k ö k eu-
rópai élete im.v;r c s ; , k vergőd<j s 
és épen ők i n a r n m f ivr- í,r,b»nl hatat i 

Nos a világháború megho'ta a kijó-
zanodást. Ellenségeink gyalázatos 
kudarca hel ithal,atlan időkig elin-
lezte a Dardanellák kérdését s e/zel 
együtt a török európai uralmának 
dolgát. Az a diplomáci i sikerünk, 
amely a török bolgár megegyezés 
revén Konstantinánoív szárazföldi 
biztonság át megadta s a török stra-
tégiának t fényes eredménye, hogy 
a Da< d Mieltákat fölszabadi Otta az 
európai török^eg birodalmát állandó 
nagvti »talo:iun á tette e-.' állandó 
berendezkedést t eemte t l . a keleten 
mert t Dardae l ' ák utáni vágya-
kozást telje cn kitöriiMe a mi ellen 
segeink lelkéből. 

De a közel jövőben a háború 
legközelebbi fázisaiban « > talán a 
végleges gvő elemben is szerepel fog 
játszani a Dardanellák fölszaba-
dulása A balkáni államokra való 
erkölcsi hatásról nem is szólva 
ezzel jelentékeny török haderő 

szabadul föl, amelv három irányban 
is operálhat: Szeuz, Mezopotámia, 
vagv akár Szaloniki. A török fegy-
verek nem fognak megpihenni a vég 
leges diadalig. 

Mezopotámiában már súlyos 
gondokat okoznak az angoloknak 
azok a meglepetések, amelyekkel 
nem fukarkodtak a törökök. Már 
pedig nagyon valószínű, hogy azoK 
megiepeles k meg szaporodni fognak 
es a súlyos gondokból könnyen nagy 
arányú kétségbeesés lehet az angol 
fronton, amelv már azzal a remény-
séggel áltatta magát hogy nem so-
ka».. Bagdadban lesz a főhadiszállása. 

Kz a győzelem megacélozza a tö-
rök n«'|> lelkületet és megkétszerezi 
annak a hadseregnek tett erejét, 
amely a diadalt kivivta. Ez az erő 
mindenütt üldözni fogja az angolokat, 
akik évtizedeken át a jó barát álru-
hában leggyilkosabb ellenségei voltak 
a törökségnek 

Vezérkarunk jelentése. 
Hivatalos jelentés. 
Orosz hadszíntér. 
Besszaráhiai haláron tegnnp is el-

keseredett harcok . folytak. A délután 
lftgel«»jén el lenség hadállásainkat tüzér 
ségi tílizel kezdte elárasztani, három 
órával később következett első gyalogsági 
támadása, melyben tagolt tamadő o s - l o -
lopai egymásután ötször és este ti/ óra-
kor hatodszor is megkísérelték, ho?»y 
állásainkba betörjenek mindig hiába 
való volt. A próbálkozás remek hatassa» 
dolgo/.ó lu/a ,rs''günk támogatása mel etl 
a hősies védők minden t a¡nádast \ issza 
vertek az el lenség visszavonulása néha 
rendetlen menekülése fajúit vesz-
teségei nagyok. Kgy zászlóaljunk a harc 
vonal szaka«za előre nyolcszáz oroaz 
hulla hevert. A/ északm >rvaországi 91. 
szamu gyalogezred és a "0. és 307. szá 
mű honvéd gyalogezred különösen ki 
tűntek. Egyébként északkeleten helyen-
kinl csaláro/.as fo<vt. 

Olasz hadszintér: a helyzet vá l to -
zatlan. A Kiva Flitsch é s T o l m e i n szaka-
szokon, valamint görzi hidfő előtt a tü-
zérség működése lielyenként újra élén-
kebb volt, A tolmeini hídfő déli része előtt 
az el lenség támadási kísérletét vissza-
vertük, a gör/ i szakaszon repülőink olasz 
táborokra bombákat dobtak. 

Délkeleti hadszintér A M onteneg-
rn elleni támadásunk* sikeresen halad 
«»lőre. Kgy hadoszlopunk hat cok között 
elfoglalta liuaiól nyugatra és észak-
nyugatra l 'kvő magaslatokat, egy másik 
Mzezerötszázhatvan méter magas Bahjatot 
O l i n j é l ő l délnyugatra. A Lovcsenen ál 
f l n e a y o n u l ó cs. és kir csapatok ellen-
séget Nvegusintúl űzték visza. Az Ord-
hovoctól keletre r határon tul emelke -
dő magaslatok is birtokunkban vannak 
( irahovo H é vezényelt csapataink he-
ves harc ulen elfoglalták az c község-
től délkeletre és északnyugatra fekvő 
s / iklacsucsokat. Montenegró d é l n y 
határán zsákmányolt lövegek * 
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jelentel száma negyvenkettőre emelke-
dett, Montenegró északkeleti szakasza 
ban most a Beranetól délre fekvő 
magaslatokat is rohammal elfoglaltuk 
Osztrák: magvar osztagok albánokkal 
egyesütve Angaintól Ipektől nyugatra 
a szerb csapat kötelékek utolsó marad-
ványait is elűzték. 

HÖFER a vezérkar főnökének helyettese. 

Lovcsen a miénk. 
A L o v c s e n t e l f o g l a l t u k . 

Hősies gyalogságánk nehéz tüzérséggel 
és a haditengerészettel remek együtt-
működésben három napi kemény harc-
ban legyőzte az ellenség elkeseredett 
ellenállását és a télies Kraszt-hegység 
mééhetetlen nehézségeit és elfoglalta a 
tengerhői sziklafalanként 1760 méternyi 
magasságban k emelkedő, a védelemre 
évek óta berendézett Lovcsent. 

26 löveget, közte 12 centiméteres 
ágyút, két 15 centiméieres modern mu-
zsaéat és két 24 centiméteres mozsarai, 
azonkívül lövöszert, puskákat, élelmi-
szert, ruhakészleteket zsákmányoltunk. 
A lövegek egy része sértetlen. Ezeket 
az ellenség ellen használjuk 

Montenegró északkeleti részén az 
ellenséget, amely tegnap közvetlen Be-
rane előtt még egyszer ellenállt, elűztük 
A község és az azt délnyugat felől uraló 
magaslatok birtokunkban vannak. Gyors 
közbelépéssel elejét vettük annak, hogy 
Beéanebak az égő Lim-hid egészen el-
pusztoljon. Ipeknél újra 13 szerb löve-
get ástunk ki sok lőszerrel. 

A ll- ik negyvennyolcas kör közgyűlése. 
Vasárnap délután 3 órakor tartotta a 

második 48-as kör ez évi nagygyűlését 
Sima László elnöklésével. 

A tagok nagyon szép érdeklődést mu-
tattak a nagygyűlés iránt, amennyiben a 
hadba nem szállott körtagok csaknem ki-
vétel nélkül megjelentek. 

A gyűlés megnyitása után az elnöki 
éves jelentést olvasták föl, amely legelső-
sorban a kör hadbaszállott tisztviselőről és 
választmányi tagjairól emlékezik meg s az-
után részletesen tárgyalta a kör ügyeit. Az 
elnöki jelentést egyhangúlag tudom, ásni 
vették és ugyancsak egyhangú határozattal 
kimondta a kör nagygyűlése, hogy a had-
bavonult körtagok emlékét megörökíti s 
hogy megkeresi az első 48-as Népkört az-
iránt, hogy a két kör, közös eljárásának 
szabályozására, megegyezést létesítsen. 

A számadások és a költségvetés le-
tárgyalása után következett a tisztújítás. 
Tisztviselők lettek: Sima László elnök, 
Burkus István gazdasági alelnök, Kiss Bá-
lint politikai alelnök, Sándor Mátyás fő-
jegyző, Vass Bálint aljegyző, Berezeli János 
pénztáros, Vass Sándor ellenőr, Molnár 
Sándor könyvtáros, Szeri János gondnok, 
Détár Ferenc és*Jószai Mihály zászlótartók. 

A nagygyűlés este 6 órakor ért véget 

A román Iparosok. 
Bukarest január 9 

Tegnapelőtt fartolták meg a ro-
mániai iparosok általános kongresz 
szusát. A szónokok kifejtetlék. hogy 
a román ipar és kereskedelem vái-
ság előtt áll,auii azzal magyarázható. 
' Románia külpolitikája nincsen 

J n z v a , a román közönség még 

a. S z e n t e s i K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r n á l 

1 ü o r o i a á s 
h^ti b^tétjegyzés^K rnár megkezdődtek, £ b^-
tékkr^ a takarék azonnal előnyös köcsönöket 

folyosit. 

Szent is i Központi Takarékpénztár 
Részvénytársaság. 

ma sem tkdja hogy melyik nagy ha j 
talmi csoporttal tart az ország és 
e/ért egvik részről sem talál barát-
ságra és pártfogásra. A kongresz-
szus egyhangúlag határozati javas-
latot fogadott el, amellyel fölhívják 
a kormányt arra. h o g y a központi 
hatalmakkal mielőbb állítsák helyre 
a normális viszonyokat, mert a köz-
ponti hatalmak pártfogásának kö-
szönhető, az hogv a r <man ipar es 
kereskedelem a múltban annyira 
fölvirágzott és Romániát a gazdasági 
tönkrejátástöl csak a központi ha-
talmak menthetik meg. 

HÍREK 
- A SZENTESI LAP" * mai nap-

pal belelépett negyvenhatodik évfolyamába. 
A világborúra nehéz viszonyaiban nagy 
áldozatokat kell meghoznunk, hogy olyan 
lapot adjunk, amely méltó ennek az újság-
nak múltjához. Dicsekvés nélkül mondhat-
juk, hogy közel félszázados fenállása óta 
apunk mindig a vidék elsőrangú sajtó 
orgánumai közé tartozott. A ránk virradt 
új esztendőben is az lesz törekvésünk, hogy 
lapunk nivója megmaradjon. A nehéz vi-
szonyok közepett a/ónban, amikor jelen-
tős áldozatott kell hoznunk lapunkért, föl-
kérjük előlizetöinket szíveskedjenek előfi-
zetéseiket sürgősen megújítani s ezzel 
lehetővé tennJ azt, hogy lapunkat, amelynek 
ellőállitási költségei a papír s egyéb 
nyomdai cikkek árának óriási emelkedése 
folytán megháromszorosódtak, ezután zs 
mindent igényt kielégítő módon állithassuk elő 

Szentes, ÍM6 január hó t én. 

A SZERKESZTŐSÉG 
lAs 

KIADÓHIVATAL. 

Államsegélyben, részesitik a Hadsegélvző 
Bizottság jóvoltából a tényleges katonák 
segélyre szorult családtagjait. Az össze-
irásha leendő felvétel végett a katon^-
iigyosztálvnál lehet jelentkezni 

Kenyér jegy . Kenyér és liszt igazol-
ványok szétosztása már vasárnap kez-
detét vette a városházán. A város la-
kossága különösen hétfőn és kedden 
valósággal megostromolta az igazol-
ványt kiállító bizottságot. A jóvő héttől 
kezdve a polgármester rendelkezése 
folytan a lisztjegyek csak csa lápon kint 
adatnak ki s a szelvényeken a család-
tagok számát bélyegzővel tüntetik íe'. 

Gondoskodjunk vető-
magról A vetőmagról való gondos 
kodas ma igen fontos tényező me-
zőgazdaságunkban. Epen ezérl, fel 
hivjuk a közönség figyelmét a pol-
gármester hirdetményére, mely a 
velőmagnak a város utján leendő 
beszerzését teszi közé. Jelentkezést 
a gazdasági tanácsnoki hivata1 fogad 
el 

GabonaÖSS7eíráS. Dr. Mátéffv Ferenc 
polgármester hirdetményt tett közzé, 
amely szerint a gabona készletek össze-
irasa a mai napon kezdetét veszi. A 
hirdetményt lapunk mai számaban lalal-
ják olvasóink s arra ezúton is felhívjuk 
figyelmüket. 

Megérkezett. 
Kirják Árpádnak 

Bihar országból a kitűnő borai, 
fehér I kor. 4 0 f l l l sötét sil ler 

I kor 6 0 flll. l iterje. 

Cimbalom tanítás. 
— Be kel l vonulni. A jnnuúr 

17-óre k ilűzött bevonulással kan-
csolatban olvan hírek is fo rga lom-éve lők tudomására, 
ba kerültek, me'vek a bevonulás el 
halasztásáról s/ólnak. Kzek a hirei 
teljesen légből kapottak, mert 
hirdetménybenmeg) elölt év/olyan 
beliek, valamint azok akiknek b 
vonulása mindez ideig bármely < 
ból nem történi meg a jelzett i 
ben pontosan bevonulni kötelest 

Tisztelettel hozom a n. é. zeneked-
hogy az I ker. 

(• Bocska» ntca 43. sz. a. a cimbalom 
1 anitast k ^ k C Z ( j e m ¿ s növendéké-

éi ;el mérsékei clijazás melletl el f<> 
gsdok. Eg. td jesen jókarban 
levő cimbalmom* eladom, 

i 
N<iY GIZELA. 
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HlRDETMENY. Hirdetmény 
Aki készletét nem jelenti be, kihá-

gást követ el s két hónapig terjedhető 
elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettendő. 

A m. kir. Belügyminister 1400 1916. ' 
számú körrendeletével a város területén | 
levő liszt és gabona készletek összeírását I 
elrendelte. 

Ennélfogva értesítem a város közön- ! 
ségét, hogy ezen összeírás a í évi ! 

j>?.luár 13-ik napján kezdődik és í. évi 
január 25-ig napjáig tart minden nap a I 
hivatalos órák alatt a városháza bizottsági i 
termében (emelet 38 szám.) 

Liszt és gabona (búza, árpa, rozs) 
készletét bejelenteni tartozik: 

1) a termelő 
2 ) a ki házi és gazdasági szükségletét 

vásárlás utján szerezte be. 
8) kegyérgyár, kenyérsütő, pék, cuk-

rász, szállodás, vendéglős és egyébb ela-
dással foglalkozó vállalat. 

4) vámőrlő malom. 
5) mindenki, akinek háztartásában liszt 

vagy gabona van 
Figyelmeztetem a bejelentésre köte-

leseket. hogy a bejelentések valódiságának 
ellenőrzését Belügyminister ur a pénzügyőr-
séggel fogja teljesíttetni. 

A be nem jelentett, vagy elrejtett liszt 
és gabona készletek elkoboztatnak, ezen 
felül tulajdonosaik szigorúan büntettetnek. 

Szentes, 1910. január 10-én. 

Dr. Máté f fy Ferenc 
polgármester. 

12952 —19.5 s /am. 

HIRDETMÉNY. 
A m. kir. honvédelmi miszter ur 

19.000—1915. számú rendelete értelmé-
ben felhivm.1 az 1896. 1895. 1891. 1877. 
1876. 1875. 1874. 187:*. évben született s 
az 1915. évi december havában megtar-
tott népfelkelői szemlén alkalmasnak 
talált népfelkelésre kötelezetteket, vala-
mint azon népfelkelésre kötelezetteket 
akik nem ezen évfolyamokba tartoznak 
ugyan, de az ő évfolyambeli népfelkelő-
kötelesek már korábban bevonultak, 
hogy a folyó évi január hó 17. napján 
Kiegészítő parancsnokságuknál népfelke-
lői fegyverei szolgálattételre jelentkez-
zenek-

A Békéscsabára és Gyulára l e v o -
nuló néplelkelők folyó évi január hó 
16 án délután 6 órákkor induló vonat-
u l kötelesek Szentesről elindulni. A más 
helyen á l lomásozó kiegészítőkhöz bevo-
nulók pedig oly időben induljanak el, 
hogy 17-én délelőll II óráig mulnatat-
tanul je lentkezhessenek. 

A bevonulók vigyenek manukka' 
evőeszközt , jó meleg téli ruhát, takarói 
A felszerelési largyak, amennyiben a 
katonai előirasnak megfelelnek, becsér-
tékben meg lógnak téríttetni.; 

A vasútállomásnál a népfelkelői 
igazolványi lap lebélyegezleteadő 

Aki a bevonulási kötelezettségének 
eleget nem tesz, karhatalommal allittw-
lik elő s a törvény teljes szigorával f»g 
büntettetni. 

Szentes, 1916. január hó 2 
polgármester. 

A temesvári cs. és kir. parancsnok-
ságnak 1000 két fogatú fogatnélküli jár-
műre van s/.üksége, est a járműtulajdo-
nosok állal önként felajánlott jármüvek-
ből azonnali készpénzfizetés mellett, 
szabadkézből való vásárlás utján akarja 
beszerezni, ennélfogva felhívom a város 
lakosságálo. hogy jókarhan és használ-
ható állapiban lévő nélkülözhető két-
fogatú szekerét, vagy kocsiját január hó 
15-ig a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
jelentse be. 

Szentes, 1916. január hó 4. 

Dr. Mátéf fy polgármester. 

Szentes, 1916. 

106— 915 szám. 

i r I s i i é f i y . 
A m. kir. Minisztérium 15815 1915. 

száuiu rendeletével a hajtó (erő) villamos- , 
gépek bejelenlését elrendelte ; Hejelen-
le idők, gőzgépek, Kazánok, gőzturbinák, 
félstabitlocomobilok, gázgépek, szivógáz- j 
motorok, benzin és spiritus motorok, 
nyersolaj és Diesel motorok 10. 11. IMől 
felfelé. ; 

egyenáramú gépek, áramfejlesztők, 
motorok, áramátalakítók 4 ' « K. W-től 
felfelé, 

váltakozó áramú gépek, áramfejlesz-
tők és motorok 4 1 * K. \Y-tő) felfelé, 

Iransformátorok tartozékaikkal 
együtt 4 1 . K. W-től felfelé. 

A bejelentési kötelezelttség kiterjed 
mindazokra, akik ily gépeket gyártanak, 
javítanak, használnak, bérbeadnak azok-
kal kereskednek, vagy azokat mások 
számára őrizetben tartanak jelenleg üze-
men kívül állanak cs a legközelebbi 3 
hónapon belől nem vétetnek üzembe. 

A bejelentést a szegedi kereskedelmi 
és iparkamaráknál kapható hivatalos be-
jelentőlapokat 1916. január i5-ik nap-
jáig kell meg tenni ; a bejelentőlapokat 
5i kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
ipari műszaki osztályához (Budapest 
Lánchid-utca 1 3) kell beküldeni. 

Aki a bejelentést elmulasztja, kihá-
gást követ el s két hón pi elzarással 
600 koronáig terjedhető 
sel büntettetik. 

Szentes, 1916. évi januar 7. 

Dr. Máté f fy polgármeste 

105—1916 szám. 

es 
bénzbün elés-

évi január hó 7. 

DR MÁTÉFFY 
polgármester 

HlRDETMENY. 
A m. kii. Minisztérium 4 9 8 5 - 1 9 1 5 

számú rendeletével a kolofonium (gyanta) 
és terpi ntinolaj készletek összeírását és 
átengedését elrendelte, - fe lhívom en-
nélfogva mindazokat, akik egy méter 
mázsánál több kolofoniumot (bármiféle 
gyantaneműt) és tcrpentinolajat 
készletben, hogy készleteiket az 
évi december 31- iki állapot szerint ieg-
később 1916. évi január hó 15-ik nap-
jáig a szegedi kereskedelmi és iparka-
marától beszerezhető bejelentő laponJ 
M kere«ke4elemflgyi m. kir minisztérium ' 

Hirdetmény. 
A m. kir, Minisztérium 4587—1915 

számú rendeletével az ólomtárgyak be-
jelentését elrendelte. 

Bejelentendők : drótok, lemezek, 
lapok, továbbá szerszámok és szerszám-
gépek járulékai, úgymint satupadok 
ólom betétei, alátétek, kiöntések s hason-
lók ; blombák és egyéb ólomzárak ; 

súlyok úgymint ellensúlyok, huzósu-
tyok, golyók és egyéb ó lomöntvények ; 

vitorláshajók ólomballasztjai; he-
tük, írások,és stereotyplapok, az ily ócska 
anyagot is ideértve (hetűfémhől); csővek 
(ónozva vagy ónbetétel is); csőkígyók és 
vizzárak, — szerelvények, úgymint csa-
pok, szelepek, szivattyúk stb. ; vedrek, 
medencék üstök, tartányok, retorták és 
egyéb készülékek, edények; — kamarák 
ólombélései és egyéb ólombélések; 
akkulumator tekintet nélkül arra, hogy 
valamely üzem beredezéséhez tartoznak, 
vagy egyéb célra szolgálnak, haszná-
latban vagy használaton kivQl állanak 
és hogy feldolgozás, vagy el idegenítés 
céljaira vanak-c raktáron. 

A bejelentésre mindenki köteles 
akinek ily tárgyak ;birtokában vannak, 
ha a felsorolt tárgyak 25. kg.-ót megha-
ladnak. 

A bejelentést az 1915. évi decem-
ber 1-napján volt állapot szerint 1916. 
évi január hó 15-ig a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium ipari műszaki osz-
tályához kell intézni. 

A bejelentéshez az elsőfokú ipar-
hatóságnál (iparügyi tanácsnoknál) kap-
ható bejelentő lapokat kell felhasználni. 

Aki a készletében lévő tárgyakol 
be nem jelenti, vagy a valóságnak nem 
megfele lően jelenti be, kihágást követ c\ 
s két hónapig terjedhető elzárással és 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik. 

Szentes, 1916 évi január 7, 
Dr. Máté f fy Ferenc, 

polgármester. 

Hasznaijunk hadise-
gcl\ postabélveget ! 

tartanak 
1915 

Dl ipari műszaki osztályánál jelentsék be. 

Hintetni eredményesen 
lapban lehet. 

e 
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Vetőmag beszerzési hirdetmény. 
Értesítem a gazdaköiönséget, hogy 

a tavaszbuza, árpa, zab, tengeri és kö-
les vstőmag szükségletét Szentes város 
hatósága utján 1916 évi január hó 15-ig 
be szerelheti. Ennélfogva felhívom mind-
azokat, kiknek tavaszi vetőmag szükség-
letük van, és ha e szükségletüket ön-
maguk nem tudják beszerezni, ugy for-
duljanak ennek beszeriése iránt a vá-
rosi gazdasági tanácsnokhoz. 

1. Aion esetben, ha szentesi halá-
ban levő készletből utalja a hatóság a 
vetőmag síükséglete», ar erre jelentkező 
félnek, akkor a vetőmag ára a maximá-
mális áraknál 1 korona 50 fillérrel drá-
gább, vagyis 1 métermázsa árpa ára 29 
korona, I máeia zab ára 29 kor. 50 fillér, 
1 máxsa kukoricsa ára 27 korona 50 fillér-

11 Azon esetben ped'g, ha a szük-
séges vetőmag Szentes város határában 
jVŐ készletből nem szerezhető be, ak-
kor l métermázsa tavaszbuza ára 50 ko-
ront, 1 mázsa árpa 42 korona, 1 mazsa 
zab ára 38 korona. 1 mázsa csiquantin 
kukorica ára 40 korona, 1 mázsa kö_ 
zönséges kukorica ára 37 korona, 1 
mázsa köles ára 60 korona, 1 mázsa bab 
ára 65 korona, esen árakban benne van 
nnak a zsáknak az ára is, amelyben a 
vetőmagnak ssállitása eszközöltetik 
Exen áron felül vevőt terheli a feladó 

| állomástól Szentesig felmerülő vasúti 
j ssállitás költsége. 

ügy az I., mint a II. alatti árak a 
városi gazdasági tanácsnoki hivatalban 
a gazdasági tanácsnok kezéhez előlege-
sen lefizetendők. 

Szentes, 1915. évi december hó 3' . 
br. ttflTÉFFY polgármester. 

12926 1915 szám 

Hirdetmény. 
100000 1914 számú pénzügymi-

niszteri rendelet értelmében csak azok-
nak a hadbavonult katonáknak a csa-
ládjai részesítteltek államsegélyben, akik 
a mozgósítás elrendelése következtében 
vouultak be. — a tényleges szolgálatban 
álló katonák családjai nem részesülhet-
lek államsegélyben. 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság 
a tényleges szolgálatban álló katonák 
családjait is, akik arra rászorullak, akik 
államsegély nélkül megélni nem tudnak 
államsegélyben részesiti. 

Felhívom ennélfogva azokat a csa-
ládtagokat, akiknek hozzátartozójuk 
tényleges katonai szolgálatot teljesít, le-
hat m;ir a mozgósítás elrendelése előtt 
vétetett állományba, hogy amennyiben 
államsegélyre rászorultak, államsegély 
nélkül megélni nem tudnak, a városi 
katonaügyvezetőnél a hivatalos órák 
alatt államsegélyük megállapítása céljá-
ból jelentkezzenek. 

Szentes, 1916. évi január hó 2. 
Dr. M á t é f f y polgármester. 

SÍK« 

» H. 
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Vajd* S Utóda könyvnyomdája 

VAJDA B. UTÓDA j 

kai vi 
elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutan> osabb árért. 
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