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LAP 
Szerkesztőség és k iadóhivata l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési ós előfizetési dijak. 

Előfizetési á r a k : 
Helyben: «gész évre 4 K Yidékiwi egész évre 0 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K félévre MK negyedév re 1-50 
Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Á szerkesztésért felelős 

SIMA L Á S Z L Ó 

X B 

Verdum egy erődjét elfoglalták. 
Csspatsinl! el¡re törése Ourozzo ellen. 

A hét elején tele volt a saj tó ! 
Erxerum elestéről szóló hírekkel 
Mi varako 'ás álláspontjára helyez-
kedtünk mert tudjuk hogy, a leg-
rutabb kikapást ggyőzelemnek tün-
tette fól az ántánt. Várakozásunk 
nem volt helytelen, mert a nagy 
diadal, amelyet a párisi sajtó 
hiroetett különösen nagyon is ös/. 
szezsugorodott és mindössze annyi 
lett belőle igaz, hogy a törökök 
minden nagyobb veszieség nélkül 
feladták a várat és kivonult k be 
lóle. 

Nem lehel tagadni hogy ez 
is eredmény az ántánt részére, 
mert hiszen hónapok óta semmit 
de semmit föl nem tudott mulatni. 
Azonban az a kellemetlenség járult 
az erzerumi örömhöz, hogy mint 
egv válaszképpen a németek hir 
tefen és váratlanul offenzívába 
mentek át a francia fronton és 
pedig olyan eredményei, amelyet 
maguk a franciák sem mernek le 
kicsinyelni és amely m.gvon I* 
biztató kilátásokat igér nekünk a 
jövő szempontjából. Bepngton an 
gol hadi iró nyomban cikkezik 
is az uj offenzíváról és éppen nem 
fest rózsás képet, viszont Barthou 
francia tábornok cikkét az egyik 
párisi lapdói törölt a cen/ura Az 
ilyen törlések pedig rendszerint 
azt jelentik, hogy a cikk esetleg 
kellemetlen lett volna francia 
közvéleményről. 

A legnagyobb esemény azon-
ban az elmúlt hétnek még sem a 
harctéren történt dolgok egyike, 
vagy másika, hanem az orosz duma 
megnyitása és Szaszonov orosz 
külügyminiszternek a duma ülésén 
tartott beszéde. Nem azért mert 
valami nagyon is nagy dolog 
mondott volna az orosz külügy 
minisztere. Mert ezt arra a beszédre 
még gunvbói sem lehetne ráfogni 
Hanem azért, mert amit mondott 
azt éppen ó mondta. 

Emlékezhetünk még rá hogy 
akkor mikor a háború kitört Sza 
s/.onyv azt a kijelentést kockáz-
tatta, meg hogy ez a háború az 
6 háborúja és majd meg fogja 
mutatni a világnak, az orosz hda 
sereg miként morzsolja össze a 
német és magyar-osztrák hadakat 
és miként csinálnak rendet a Bal-
kánon, hogy söprik el a földszí-
néről a monarchiat. 

Bégen volt mikor ezt az orosz 
külügyek minisztere mondta. Azóta 
nagyon sok minden történt és 
minden épen ellenkezőleg tőrtént 
amint azt Szaszonov ur szerette 
volna. Nem lehet tehát csudál 
kőzni rajta hogv elfelejtette, amit 
KM4-ben mongolt. Mindent össze-
vetve azon sem lehet csodálkozni 
ha most már ő is ugyanaz mondja, 
amit mi kedettől fogva mondot -
tunk, hogy ez a háború a legna 
gvobb bün amit valaha az embe-
riség ellen elvettek. De mikor 
Sz .szonov ezt a kijelentést teszi 
akkor a háború okozóját Németor-
szágban szeretne látni rs minden 
szónoki tehetségéi .arra fordítja, 
hogy ezt be tudja bizonyítani. 

Nem csodálkozunk rajta, hogy 
igy történik. Ha a háború Szaszo-
nov ur szája ize szerint alakul 
ma ép ugy feszeleg mint annak 
idején. De hát nem ugy törtéut 
és ő is kénytelen az angol kolé-
gája Grey, példáját követni aki 
tudvalevően jobb üzletnek tartotta 
Angliára ¡t háborút a semleges-
ségnél, de most már nagyon is 
rossz üzletnek találja és minden 
áron a/t akarja bebizonyítani, hogy 
Németorság esinált háborút Ang-
liával és nem megfordítva. 

Mikor mi egy-egy ántánt mi-
niszter elkeseredett kifakadását 
olvassuk a háborúról, mikor azt 
hirdetik ők akik a háborút ren-
dezték. hogy ez bűn az emberiség 
ellen, a/t mondhatjuk csak hogy 
olyan körülmények közt, aminő 
körülmények között ők a háborút 
még folytatják ezt a háborút foly 
tatni a bűnnél is nagyobb elvete-
mültség s hogy az elvetemültek 
egyesegyedül ók akik saját bű-
nüket bevallani nem merik, akik 
nem ismerik el, hogy az ántánt 
népeit bele belevilték egy őrüt 
kalandba . . , 

L E G Ú J A B B . 

Német győze lem. 
Berlin, február 26. 
Nngyfölüuliüzállá-. jelenti: 
Douaumont páncélos erődötVerduni várat 

állandó erődvonalának északkeleti sarkosz-
lopát a 24. számú brandenburgi gyalogezred 
tegnap délután rohammal elfoglaltta. Az erőd 
szilárdan a nemetek kezében van. 

M i n iszte relnökség sajtóosztályától. 
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Vezérkarunk 
je len tése . 

Budapest, február 26. 
Hivatalos. 
Orosz és Olasz hadszíntér; 
Nincs semmi nevezetes ese-

mény. 
Délkeleti hadszíntér í 
Csapataink Durazzotól keletre 

és északra fekvő földszorosig nyo-
multak elő. 

H ő f f 8 r 
avezérkar főnökének 

helyettese, 

Nemet vezérkar 
Berlin, február. 26. 
Nagyfőhadiszállás jelenti ; 
Nyugati hadszíntér 
Utólagos jelentés szerint a 

február 25 ikére viradó éjjel Aru-
tentierestől keletre egv angol 
osztag e őretoiesel vissza értük 
Chanipagneban franciák St Marié 
Apytől délre megtámadtak azt az 
állást amelyet febr. 12 én elfoglal-
tunk. Az első árokban mintegy 
250 méter szélességben sikerült 
benyomulniok. Harcvonalainkon 
a Maastoi keletre őfelsége a császár 
és király jelenlétében jelentős elő-
rehaladást értünk el, Vitézül har-
coló csapataink hatalmukba kerí-
tették a Louren Santtol délnyugatra 
levő magaslatot Lourenont helysé-
get és attól keletre iekvő erőd 
csoportot. Ösi hévtől hajtva előre 
Douamont faluig és a páncél-
erődig törtek be a brandeuburgi 
ezredek rohammal v»vtak meg 
mindkettőt. Az ellenség ellentálása 
Veuvre sikon a Marcheville vidékig 
terjedő egész arcvonalon \ietz pá 
risi nemzeti úttól délre megtöri. 
Csapataink a harcoló ellenség 
sarkában vannak, azontegnapi hír-
adás hogy Champaníville falut 
elfoglaltuk téves jelentésen alapult 

Keleti hadszíntér 
Előőrseink sikeres harcain kí-

vül nincs jelentenivaló. 
fialkán hadszíntér 
Helyzet változatlan. 

L e g f ő b b h a d v e z e t ő s é g . 

Visszahívták a hazu-
dozó romániai orosz 

attasét. 
Bécs, február 25 

Mint a , Südslaviche Korrespon-
denz' -nek Bukarestből jeletik, az o -
davaló orosz katonai attasét Romá-
nia helyzetéről és a román közvé-
leménynek Oroszország irányában 
való hangulatáról közölt ffamis je 
lentései miatt viszahivták. 

Az elzászi harcok 
Genf, februá 25. 

A Journal de Genéve párisi tá 
virata közli, hogy a francia katonai 
es politikai körökben meg vannak 
róla győződve, hogv a németek leg-
utóbbi támadása bevezetése a Paris 
és Calais ellen egyszerre meginduló 
nagy offenzívának. A francia közvé-
lemény láthatóan ideges a másfél év 
óta nem tapasztalt nagy harcok 
előestéjén. 

2209 1916 szám. 

— TAJÉKOZ TA TO Lapunk 
mai számában cimmel\ a Vá-

rosi Tanács felvilágosító hirdetését 
közöljük A tájékoztató figyelmes átol-
vasását ezuton is ajánljuk olvasóink 
figyelmében sajat jól felfogott ér-
dekükbe, Közelebbi felvilágosítá-
sával a polgármester, a főjegyző és 
uköziij. jegyző szívesen szolgának. 

flz Uránia Társaság előadásai 
Ma vasárnap a Kath-körben tartja har-
madik mozi előadását a következő fővá-
rosi műsorral 1. Mizza királynő 4 felv. 
rendkívül érdekes sláger. 2. Piros pa-
pucs 3 felv. vigjatek. 3. Berlini e s e m é -
nyek, háborús aktualitasok, és 1 Kgy 
humoros. Az t l ő a i ú s 5 órakor kezdődik. 

Ócska építési anyag. A Kenyér-
gyár elbontja a s zomszédságában lévő 
Hoffer-féle roskadozó nádas épületet. A 
kikerülő összes anyagokat: épületfák f 

ajtók, ablakok, deszka, nád, tégla, vá-
lyog stb. Ott a helyszínen eladja már 
hétfőtől kezdve. A megnevezet t anyagot 
— különösen a nadat azonnal el 
kell vinni. 

háborús imakönyv. Slampai ének 
és imakönyve háborús énekekkel és 
imákkul bővítve megjelent . A 256 olda-
las könyv cs inos kötésben 50 fillér, vá-
szon kötésben 70 fillér, bőr v. bársony-
ban 1 korona. Kötött kotta is :">0 fillér. 
Ttzre egy ingyen jár, fü/Őtt kotta egé-
szen ingyen. A jövő kiadás elesett 
hősökért való énekekkel és imákkal és 
vesperákkal 10 oldallal ismét bővítve 
lesz. Szives hozzászólások Köbölkuha 
(Esztergom, na.) kéretnek. 

Kiadja : 
Vajda R Utóda könyvnyomdája 

Hirdetmény. 
A in. kir. minisztérium ''08 -1916 

szamu rendelete alapján közhírré te-
szem, hogv a cukorkész le ieket be kell 
jelenteni . 

Bejelentésée kötelezettek: mindazok 
az egyének, és czégek akik bárminemű 
cukrot ipari üzemekben való felhasz-
nálás vagy egyébként nem saját háztar-
tásukban való fogyasztás céljaira tar-
tanak raktáron: ezek cukorkészleti iek 
egész mennyiségé t kötelesek beje lenten ; 

bejelentésre kötelezettek, továbbá 
mindazon magánegyének, akiknek cukor-
készletük az 1 méterzsát meghaladja. 

A bejelentéseket kötelesek a beje-
lentésre kötelezettek első izben az l'/16 
évi február hó l M k napján volt állapot 
szerint 191G február hó 29-ik napjáig az 
1916. évi március hónapjutói kezdve 
minden hónapban a hónap 1 és 15-ik 
napján volt állapot szerint legkésőbb a 
hó 5 és 20-ig napjáig az iparügyi tanács-
noknál beszere lhető beje lentőlapon két 
példányban bejelenteni , beje lentendő az 
is, hogy ezen idő alatt mennyi cukor sze-
reztetett be újból, s hogy mennyi idegení-
tetett cl időközben. 

A ministeri rendelet alapján zár 
alá vétetnek mindazon cukorkeszletek, 
amelyek a cégeknél 1916. február hó 
12 ik napján bejelentés alá kerültek. 

Azok, akik cukor adás-vételével 
iparszerűen foglalkoznak, jogos í tva vau-
nak a zár alá vétel hatályának megszűn-
téig 100 métermazsát meg nem haladó 
czukorkészlete iket forgalomba hozni . 

A zár alavétel hatálya megszűnik 
ha a "cukorközpont , a készlettel 1916 
marcins hó 31 -ik napjáig nem rendel -
kezelt.. 

A ki készletét be nem jelenti , vagy 
nem a hatóságnak megfe le lő módon 
jelenti, be kihágást követ el, és 2 h ó n a -
big terjedhető elzárással s 600 koroná ig 
terfedhető pénzbüntetésse l büntettetik 

Szentes , 1916. évi február hó 24. 

Dr. Mátéffij Ferenc: 
polgármester. 

Szentes város rendőkapitányától. 
779—kp. 1916 szám. 

Hirdetmény. 
A földmivelésügyi m kir. Miniszter 
Ur 8234 -1915 számú körrendelete 
alapján közhírré teszem, hogy a 
zoknak, kik halászatra nem jogo-
sultak, tilos fogásra kész halászat-
ezkö/el viz partján, vagy a vizén 
bármi féle vizi járművön): hajon, 
tutajon, csolnakon stb.:) közlekedni 
vagv olyan eszközt a viz partján 
vagy a vízen levő burmiféle vizi 
művön)- malom, uszoda, stb.:) tartni 

Aki a tilalmat meg kihágást 
kövtl el-

Szentes. 1916 évi február hó 22 
Zilahy Kálmán 

rendőrkapitány 
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620—1916 Szám. 

Hirdetmény. 
Az 1916. évre jogosult iparha- i 

tósági megbízottak valasziására a 
városi tanács 1916. évi március hó 
10-napját tűzte ki 

Felhivom ennélfogva a válasz-
tásra jogosul! iparosok és kereske-
dőket, hogy a választásra kitűzött 
határidőben délelőtt i) órától déli 12 ! 
óráig szavazataikat az iparügyi ta-
nácsnok hivatalos helyiségben anv-
nyival is inkább gyakorolják, mert 
ellenkező esetben, ha valasztö nem 
jelentkeznék, az iparhatósági meg 
megbízottakat a városi 'anacs ki 
fogja nevezni. 

Szentes, 1916 évi február hó 24. 
Dr Mátéffy 

«*ár mester 

2208—1916 szám 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem hogy a m. kir 

ministerium 371—M. E. számú ren-
deletének 1 §-a értelmében a gabo-
nát vagy lisztet élelmiszerekké fel-
dolgozó minden ipari vállalat köte 
les volt gabona es liszt készletel a 
Haditermény \\ T-nak bejelenteni, 
a bejelentés alá első készle ek a 
miniszteri rendelet értelmében zár 
alá vétetnek jelenlettek ki. 

Figyelmesztetem tehát a gabo-
nát vagy lisztet élelmiszerekke 
feldolgozó minden ipari válalkozót 
hogy a gabona és liszt készletüket 
még az esetben sem doigoszhalják 
fel. ha korábban érvényben állott 
rendeletek valamelyike alapján nye-
tek is annak beszerzésére szabály-
szerű engedélyt.-

Szentes, 1916 évi február ho 24 
Má.téffy Ferencz 

pol ¿ái ' ines ler 

1454—1916 szám 

Hirdetmény 
Hadi és gazdasági helyzetünk 

megköveteli, hogy a munkálásra al-
kalmas földek kivétel nélkül hasz-
nosittassanak, ennélfogva Szentes 
város hatósága segédkezet nyújt és 
a legmesszebb menő támogatásban 
reszesiti azokat, kik tavaszi alá al-
kalmas földjüket a miatt nem tud 
ják bemunkálni, hogy elsősorban 
nincsen meg a bemunkáláshoz szük-
séges igájuk; másodszor nincsen 
vetőmagjuk. Ennélfogva felhivom 
azokat a földtulajdonosokat, kik 
földjüket bemunkálni nem tudják, 
hogy «zen körülményt február hó 

végéig a gazdasági tanácsnoki hiva-
talba jelentsék be. 

Felhivom a földtulajdonosokat 
arra is hogy győződjenek meg ar-
ólf ho*y szomszéd) d, vagy bemun-
ka 1 a t i i n f ö! d j ü k h ó z k ö z e I e s ő fö 1 (1 
tulajdonosok közül kik végezték el 
a tavaszi munkálatot és a tavaszi 
munkát már elvéuzó birtokos ne-
vét földjének hatósági bemunkálása 
iránt előterjesztett kérelme alkai-
mával saját érdekében jelentse be 
a gazdasági tanácsnoknál, ugyanezen 
alkalommal bejelentendő az is, mit 
akar földjébe vetni és, hogy meg 
van e megfelelő mennyiségű vető 
magja? szüksége van-e burgonya és 
kendéi* vetőmagra? 

Szentes 1916. évi február hó 8 
DR MÁTÉFFY 

polgármester 

635 — 1915 

HIRDETMÉNY. 
A földmivelésügyi minisztérium 

9679 189^ számú rendelete értel-
mében minden tulajdonos, vagy 
bérlő, akinek alma körte fáján 
vértetű mutatkozik, köteles ennek-
irtását haladéktalanul megkezdeni 
s addig folytatni, ameddig a vér-
téiül ki pusztítja, az irtást elmu 
lasztók 200 korona pénzbirsággal 
aünlettelnek, ezen felül az irtást 
1) mulasztó költségére a hatóság fo-
ganatosítja 

Ennélfogva felhívom a város 
lakosságát, hogy alma és körte 
fáit a lehető legtüzetesebben vizs-
galja meg és ha azokon hószinfe 
her finom gyapjas bevonatot, vagy 
is vértetüt talál, melynek elmázo-
lás v >gy szel nyomás után piszkos 
vérszínűek, ezeknek irtásit foga-
natosítsa. 

Legcélszerűbb az irtás, ha a 
vértelű foltok fiatal hajtású gályá-
kon és fatyuhajtásokon vanak eze-
kéi egészen le kell vágni és elé-
getni, ha pedig öregebb hajtású 
gallyakon vannak, ezen toltok éles 
késsel jól kivágandók a tisztított 
részek sűrű kátránnyal jól beke-
nendők. 

A vértetű irtasa legalkalmasabb 
idő február és március hónap, 
vagyis a fák rügyezésél megelőző ' 
idó, mert «ekkor lehet legkönyeb-
ben meglátni és legeredményeseb 
ben irtani. A vértetű foltok a fá-
nak szél védte oldalán a föld felé 
tekintő részén találhatók. 

Ha fehér gyapjas rész nem is 
látható a fán de a fiatal hajtáso 
kon forradásos dudorodás latható 
ez biztos jele annak, hogy a fa, 
vérletves. A forradásos gallyak a 
fáról eltávolitandók. ezeket el kell 
égetni. 

Szentes, 1916 évi február hó 10 

b r . H á t é f f y 
polgármester 

Szentes város rendőrkapitányától. 
1010—kp. 910. 

H i r d e t m é n y « 
Tudomásra jutott, hogy e g y e s hen-

tes iparosok a sertéshúst, szalonát, zsírt, 
s altatóban hentesárukat a hatóság által 
megállapított legmagasabb ár.iál maga-
sabb árórt árusítják, s ha a vevők a 
jogtalanul követelt magasabb árt meg 
nem adják, a hentesáruk kiszolgáltatását 
megtagadják. 

Minthogy a hentesáruknak a ható-
s á g i i g megállapított legmagasabb árnál 
magasabb árért való árusítása 1 hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntettéssel büntetendő 
kihágást képez, s minthogy ezen rendel-
kezésnek a rendőrhatóság csak a közön-
ség támogatásával tud érvényt szerezni; 
felhivom a közönséget , hogy minden e 
téren tapasztalt visszaélést azonnal hoz-
zon a rendőrhatóság tudomására, hogy 
a megtorló intézkedések nyomban foga-
natba vehetők legyenek. 

Egyidejűleg tájékoztatás végett a 
je lenleg érvényben levő, valamint már-
czius 16-áu érvénybe lépő legmagasabb 
árakat az alábbiakban újból közhírré 
teszem. 

1910. március 15-ig követelhető 
árak ki logramonként: 

1., Olvasztatott disznózsír 6 K. 40 f. 
2., Haj 6 K. 
3., Nyers szalona 5 K. 80 f. 
4., Kikészített (sózott, füstölt, pap-

rikás, főzött, abált, c semege) szalena-
félék 6 K. 00 f. 

5., Friss sertéshús 
a, karaj 4 K. 60 f. • 
b, ezombhus 4 K. 10 f. 
c, csontosscrtéshus (paprikásnak 

! való) 2 K. 60 f. 
d, kocsonyának való 1 K. 60 f. 
6 , Kolbász : 
a, nyerskolbász 4 K. 10 f. 
b, füstölt kolbász 5 K. 10 f. 
7., Füstölt Sertéshús . 
a, csontnélküli füstölthus 5 K. 60 f. 
b, oldalas és lapocka 3 K. 60 f. 
8., S o n k a . 
a, nyers sonka 5 K. 60 f. 
b, lőtt sonka 7 K. 60 f. 
1916 március hó 16 után : 
1., Olvasztott disznózsi i 5 K. 90 t. 
2., Háj 5 K. 50 f. 
3., Nyers szalonna 5 K. 30 f. 
4., Elkészített (sózott, fűstölt pap-

rikás, főzött, abált, c semege) sza lonna-
' félék 6 K. 10 f. 

5., Fi is sertéshús: 
a, karaj 4 K. 40 f. 
b, c o m b h u s 3 K 90 f. 
c, c sontos sertéshús (paprikásnak 

\ aló 2 K. 40 f, 
d, kocsonyának való 1 K. 40 f 
6 , Kolbász : 
a, nyers kolbász 3 K. 90 f. 
b, füstölt kolbász 4 K. 90 f. 
7., Füstölt sertéshús : 
a, csontnélküli füstölt hus 5 K. 50 f, 
b, oldalas és lapocka 3 K. 40., 
8., Sonka 
a., n y e r s ' t o n k a 5 K. 40 f. 
b, főtt sonka 7 K. 40 f, 
Szentes, 1916 február 26-áu. 

Zilahy Kálmán 
r .kap i tány 
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Cukorrépa 
munkálatra jcservenkai cu-
korgyárhoz, 15 évtől felfelé 
100 150 leány és flu gyermek 
kerestetik, napszám l-só hó-
nap 4.40, ll-ik hónap 5 kor. 
Péter-Pál napján mindenki 
hazajöhet. Érteke ni lehet 
Köttieki Nagy Mihállyal a 
piacon, vagy IV. ker. Kasza-
utca 3 szám. 

1947—1916. szám. 

Hirdetmény 

Gyarmati János féle Zalo 
tai 21 hold föld tanya 
épületekkel egyi t t eladó 
vagy haszonbérbe kiadó, 

Értekezni lehet; Deák Ferenc 
utca 12 szám alatt. 

Kiadó bolt 
I. ker. Far kas Mihály 
utcza 23 szám alatt 

egy sarok bolt helyiség k i a J j 
Értekezni iehet. 

V a r g a l l c i f e i i i m n a l 

1491 —1916 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom a város lakosságát, 

hogy a gyümölcs fákat hernyófész-
kektől, darázsfészkektől, lepke tojá-
soktól március hó 31-re tisztitsák 
meg. 

Már ez alkalommal figyelmez-
tetem a közönségei, hogy aki az 
emiitett kártékony rovarok Irtását 
március hó végéig nem teljesitif 

azoknak költségére a hatósági irtást 
nyomban el fogom rendeli, ezen 
felü; megbüntetésül' iránt ellenük a 
kihágási .*ljárá^ meg fo* nci tatni 

Szentes, 1916. évi feb j á r hó 5. 

Dr. Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

A in. kir. honvédelmi minister ur 16507-1915-20. b. eln. sz. ren-
deletével lovak osztályozását elrendelie. Ezen rendelet alapján 
Szentesen a lovak folyó évi március hó 29. napjától április hó 
3 napjáig terjedő hat napon át fognak osztálvoztatni és pedig na-
ponként regge l 7 órától kezdődőleg. 

Az osztályozás helye : a külső vásártéren levő Cédulaház. 
A fenti határidőben és helyre nemcsak a/, osztályozás alá ke-

rülő lovak vezetendők elö hanem a cs és kir hadügyminiszter ur 
3004 1915. szánni rendelete értelmében az állat egészségügy vizs-
gálata céljából az összes 4 éven alóli lovak és csikók is. 

A fent jelzett helyen és idóbeu az osztályozás a következő sorrend-
ben fog megtörténni: 

1916. évi március hó 29 napján a város I és II. kerülete. 
1916. évi március hó 30 napján a város III. és IV. kerülete. 

AIscTrét, Alsói éti ujt. Belsó-ecser 
1 n i r . . . . I - QI . • - Belsó-tehenes, Berek, Berekhát, 1916. evi március ho 31 napjan B e r e k . L a p o S | Bökény, Derekegyházi 

1916. évi április hó 1 napján 

1916, évi április hó 2 napján 

1916. évi április hó 3 napján 

oldal 
Kaján, Dónál, Eperjes, Felsórét, 
Fertő, Hékéd, Jaksor, Külső-ártér 
Külsó-ecser Királyság. 
Kistóke, Lapistó, Mucsát, Nagy-
hegy, Nagykirályság, Nagygyomás, 
Nagyióke, Pankota, Szentlászló, 
Vekerhát, Vekerzug, Veresegyház, 

Zalotai 
tulajdonosok lovai és csikói állitandók, illetve vezetendők elő osztá-
lyozás és illetve állategészségügyi megvizsgálása céljából 

A lovakíit kézen és egyenként kell elővezetni. 
Nyilvántartó lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó lapot is 

el kell hozni. 
A lóossztalyozás foganatositására a m. kir. honvédelmi minsteri 

ur szabványos árakat nem állapitolt meg, a becslő-bizotság az 
alkalmasnak talált lovakat a helyi piaci áraknak megfelelően fogja 
becsülni. 

Aki a lovak osztályozáshoz való elővezetés tekintetében fennálló 
törvényes reudelkezésnek nem tesz eleget, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik, Figyelmeztetem tehát 
a közönséget, hogy lovaikat a kitűzött időre pontosan vezessék elő, 
mert az ezt elmulasztók szigorúan fognak büntettetni. 

Szentes, 1916 évi február hó 16. 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester 

796— 1916 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozom a gazda 

közönségnek, hogy tavaszi vetőmag 
szükségletét a városi gazdasági ta-
nácsnoki hivatalban bejelenheti 

A gazdasági tanácsnok kezé-
hez előzetesen kell lefizetni a kérel-
: uv.pt? vHőmriií í rá t 

Szentes, 19ib e* i január hó 25 
Dr. Mátéffy Ferenoz 

polgármester. 

1959—19' un. 

K . ^ovács szenet, Faszenei, 
azonnali szállításra rendel-
hető Bocskai utca 1 szám. 
S z a b ó I m r é n é l 

HlkuKTMENY 
Felhivatnak azok a szőlőbirto-

kosok, akik az 1916. evi rézgálicz 
szügségleaüket még nem jelentették 
be, a rézgálicz beszerzése vegeit feb-
ruár hó 26 án délelőtt 8 órakor a 
gazdasagi tanácsnoki hivatalban ok-
vetlenül jelenkezzenek, magukkal 
hozván a szükséges rézgálicz kilo-
gramja után 3 koronát, amelv a gaz-
dasági tanácsnoknál lefizetendő 

Szentes, 19Ki. évi febr ho 17. 
Dr. Má té f fy polgármester 

Nzent«* vitres katonaiigyoft/.f it lyrttól. 
»»7- k. ii. 1910 nxa in. 

H I R D E T M E N Y 
Felhivom a Szentes város területén 
tartózkodó katonailag kiképzett (A 
doszt ál \ u) összes népfölkelői szol-

gálatra kötelezetteket, hogy katonai 
igazolványukat a városi katonaügy-
osztályánál 3 napon belül annyivalis 
inkábbjenkezzenek, mert különben 
k lonaszökevenyeknek tekintetnek 
es a törvény teljes szigorával bün-
tettetnek. 

Jelenkezni tartozik minden fegy-
vernemhez tartozó,népfelkelő, akár 
m létszám feletti, akár felülvizs-
gálalali uton bocsátatott is el kato-
nai szolgálatából 

Szentes, 1916. február 11 
BUGYI ANTAL ¡polgármester helyettes 

— — 

l^iadó ház és föld I. ker. 
l ' ö i y u i i l « » » számú ház 

( » l 4 o i i ) é r - s y « r 
aii vf Rf*M ) JSay eladó vagy 
í i é r l i e 
Dónátoií 21 hold mid jó épületekkel eladó 
Értekezni lehet a fenti szám alatt. J-




