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Előfizetési árak: 
Vidéken egész érre G K 

félévre 8 K negyedévre 150 
Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben: egész évre 4 K 
félévre a K negyedévre l K A szerkesztésért felelős 

SIMA L/\SZLÓ 

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

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

irek az olasz lar dérről 
Elfogadtak az angol véderő javaslatot. 

Visszavert angol támadás. 
Az angol alsóház ülésén Asqu-1 

iih miniszterelnök az ujabb véd j 
erőre fórra, javaslatot megszavaztatta j 
Hetenként egy véderóreform, a j 
gyorstalpaló nem dolguzhatik sem ! 
sietősebben, sem hebehurgyábban, 
mint az Egyesült Királyságok 
miniszterelnöke. Néhány óra és 
kész egy törvényjavaslat, igaz, 
hogy a Ház azt percek alatt veti 
el, de órák múlva ujabb tör-
vényjavaslat érkezik és igy mindig 
elhárítható a birodalom felől az a 
,, nemzeti szerencsétlenség4 ', amit 
jelentene a kormány bukása 

Asquith legulyabb véderőre-
form javaslatát, amely Anglia há-
borús balszerencséjének nyomása 
alatt kérlelhetetlenül az általános 
védókötelezettség elve és gyakor-
lata felé hajlik, a kormány dublini 
győzelmével körítve tálalt a Ház 
elé. Egy szétlőtt tartományi fóvá-

Solitikai 

ágyú, 
azt a szépséghibát, amit az ujjayas 

ros százakra menő politikai fog-
lyok és a torlaszok fölött győze-
delmeskedett ágyú, ez simítaná el 

lat egyformán ejt az angol alkot-
mány politikai helyzetén. Hogy a 
tavaszi ünnep még teljesebb le-
gyen, a gyorstalpaló egy tengerek-
re szóló hazugságot mellékelt a 
javaslathoz és ez az, hogy „Anglia 
eddig öt millió szárazföldi és ős 
tengeri katonát küldött a háború-
ba. Szeretnők látni azt az embert 
aki szárazföldön és vizén mér-
kőzni tudna a hazugságnak ezzel 
az asquithi tokával, ót millió em-
ber? Szent Isten, ha ez igaz yolna 
akkor mért esett el Antwerpen és 
Kut-eI»Amira, mivel m a g y a r á z h a t ó k 
akkor a macedóniai gyalázatossá-
gok és kudarcok és mivel tudja 
indokolni az angol kormány, hogy 
a franciákon nem tud segíteni ? Az 
öt millió embert nem nekünk kö-
zéphatalmi szövetségeseknek ha-
zudta Asquith, aki jól tudja, hogy 
hogy szavának súlya nem mér-

kőzhetik a levegőben úszkáló pi-
tiével sem, hanem szólt ez a bluff 
az ententenak, a cserbenhagyott 
Franciaországnak és a rászedett 
Oroszországnak. De elhinni ott sem 
fogják az ötmilliós igazságot, an-
nál kevésbé fogják elhinni, mert 
hiszen a mai hadi adminisztráció 
mellett el lehet ssámolni minden 
rajvonallal, mindent felírnak, el-
könyvelnek és Aszúit, ha az ösz-
szes gurkákat és íűrészfogu sze-
recseneket. a szerbeket nemkülön-
ben beleszámítja az angol kormány 
csapatokba, akkorsem lesz képes 
arra, hogy elhihetővé tegye ezt a 
mérleghamisítást 

A gyorstalpaló szavai ma már 
nem komoly értékűek. Asquith be-
szédének nagyobb a diszázsiója, 
mint a szerb dinárnak. Egy szeren-
csétlen vergődés ez, amelylyel 
az angol preimer kormánya elfogyó 
életét akarja meghoszabbitani és a 

gyorstalpaló módszer szerint ké-
szült törvényjavaslatok nem fog-
nak javára válni Angliának, a há-
ború meghamisított mérlegét pe-
dig nem fogja eljegyezni az en-
tente felügyelő bizottsága, a párisi 
nagytanács. Ha a dolgok igy fej-
lődnek, akkor Franciaország és 
Oroszország nemsokára választhat-
nak a között, hogy kit tiszteljenek 
szövetségesül, Nagybritániát és Ir-
landot, vagy pedig az Asquith—Lloyd 
George-kormányt. Ez a két testü-
let ma már t. i. nem jelent egyet-
és a parlamentek történetében pél-
dátlan, hogy egy alkotmányos or-
szág kormánya nem a nemzet, ha, 
nem a külföld bizalmáról vigye 
az ügyeket. Asquith megbízója 
ma már nem az angol király, sem 
az angol nép, hanem Miklós, a csá-
szár, és Poincaré. Nekik dolgozki 
a gyorstalpaló. 

VczBPhapunh 
jelentése. 
Budapest, május 6. 

Hivatalos. 

Orosz harctér. 

József Eerdinánd főherceg had-
seregének csapatai oroszokat Oly-
katol délnyugatra elűzték egy köz-
vetlenül harcvonal mögött fekvő 
erdőcskéből Egyébként nincs neve-
zetesebb esemény. 

Olasz harctér. 

Harctéri tevékenység általában 
csekély volt. Ellenség a Ombonot 
amaz állások ellen amelyeket elfog-
laltunk ellentámadást intézett de 
vissza vertük Lafra Line fensikon 
olaszokat Luéra erődünktől északra 
előretolt árkaikból elüztük. 

Délkeleti harctér. 

Harc váftozatlan. 

HÖFFER altábornagy a vezér-
kar főnőkének helyettese. 
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Hinden magyarnaK szent Kötelessége 
hadi Kölcsönt jegyezni! 

Ki... L «... 1 

Német vezérkor 
jelentése. 

Berlin, május 6. 

Nagyfőhadiszállás jelenti. 

Nyugati harctér 
Armertii rstől délkeletre és délre 

járőreink vállalkozásai sikeresek 
voltak foglyokat ejtettek és gép-
fegyvert zsákmányoltak. Gwenchi 
Enuohellenél néhány álltaluk meg-
szállott robbantási tölcsér elleni 
angol támadásokat könnyű szerrel 
vissza vertük. Északkeletre Arge-
nokban franciák egy nagyobb 
járörvállalkozása közel harc után 
meghiusult. 

Keleti harctér. 
Helyzet általában változatlan 

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

A hat d l k ö l c s ö n . 
— A magyar középosztályuk jegyzései. — 

NAGYSZEKÚ SZÁMAHÁNYOK 

Kisemberek, a középosztály és 
a nagytőke: milyen demokratius 
harmóniában egyesült most ez a 
három osztály, milyen fönséges ha-
talmas erővel egyesitette a világ-
háború, a hazaszeretet a gazdasági 
tagozódásban azelőtt egymás'ól 
olyannyira elkülönődve állócsopor-
tokat! A minap ismertettük a nagy-
tőke rés*vételét a három hadiköl-
csönbe és rámuatttunk arra az 
érdekes körülményre, hogy a har-
madik hadikölesönnél, amikor fegy-
vereink fényes győzelmei a világ 
háború mérlegét teljesen a javunkra 
billentették, a legérzékenyebb köz 
gazdasági tényező: a pénzemberek 
és nagytőkések világa milliós jegy-
zéseik megkétszerzésével adott ki-
fejezést Végleges győzelmünkben 
való feláérlen bizalmának. A statisz-
tikai adatok egy másik táblázatában 
bemutattuk a kisemberek, a kis-
jegyzések csodálatos bőségszaruját 
amelyből a három hadikölcsón alatt 
egy milliárdot jóval meghaladó 
hatalmas összeg ömlött az állam-
kincstár hadi kasszájába. 

Nem kevésbé érdekesek és ta-
nulságoiak azok a számadatok is, 

amelyek a polgári tökének, a gaz-
dasági tagozódás középső rétegének 
szerepéről számolnak be a magyar 
nemzet háromszoros nagv pénzügyi 
diadalának kivívásában. Ide soroz-
hatjuk a 10. 000 korontói kezdő 
jegyzéseket fel egészen a közvetle-
nül 100.000 koronán alul maradó 
jegyzésekig E jegyzések a három 
h a d i k ö l c s ó n során a kö-
vetkező képet mutatták: 

Jegyzet ősszeg millió K-ban 
A középtőke jegyzései 1-ső Il-ik IH-ik ösz-

szeseo hadikölcsönnél 

I. 10.000 K—49,960 247.1 242.1 389.4 878,6 
K-ig 

II. 50,000 K - 9 9 . 9 5 0 92.2 102.3 199.1 393.6 
K-ig 

10.000 K—99.960 339.3 344.4 588.5 1272.2 
K i g 

íme tehát a középső réteg, a 
polgári elem is emberül helytállóit 
a helyes gazdasági belátás és haza-
fias áldozatkészség nemes verse-
nyáben és kölcsönről-kölcsönre 
egyre nagyobb összegeket ajánlott 
fel a létünkért folyó nagy küzde-
lem sikeres folytatásának szent 
céljára. A középnagyságú jegyzések 
együttes összege a három kölcsön 
nél 1272 millió koronára rúgott, 
tehát a három nemzeti kölcsön 
összeredményének közel 30 száza 
lékát. képviselte. 

A kis- és középnagyságn jegy-
zések, tehát a 10 000 koronán álul 
maradók egvüttesen 2410 millió 
koronával a 4300 millió összered 
ménynek közel háromötödét adják 
A polgári elemek, a középbirtokos 
osztály és a széles néprétegek oly 
hatalmas gazdasági teherbirásárol 
és rugékonyságáróH a hadikői 
csönök sikeréhez fűződő nagy nem 
znti és közgazdisági érdekek oly 
általános megértéséről tesznek-e 
számadott bizonyságot, hogy e té-
nyezők hatásképpen a negyedik ha 
dikölcsönre is amely rendkívül 
kedvező harctéri helyzet és pénz-
piaci viszonyok között került ki-
bocsátásra, csak a legteljesebb siker 
várhat. 

A közölt számadatok messze 
harsogóan hirdetik az' a köztudat-
tá vált igazságokt, hogy ; 

ha mindenki, a polgárok mil-
liói tehetségükhöz képest 
hozzájárulnak a hadiköltsé 
gek előteremtéséhez, a kis 
összegek tömegei oly ha-
talmas pénz összeggé tornyo 
sálnak amely diadalmas har 
oonnk győzelmes befej ezé 
sének elengedhetetlen pénz-
ügyi feltételeit biztosan 

megteremti. 

0 L 9 3 5 5 U K 
EL 

mindony ian . 
Szentes városház és földbirtokosok 

közönségeuj telekkönyvet kap.Hogy 
mi a telekköny, azt talán felesleges 
magyaráznunk, de. mert ezer és ezer 
családfő, aki a telekkönyv célját 
rendeltetését és^gy új telekkönyvnek 
a rendkívüli fontosságát ismeri hadba 
vun, s így ezek helyett a szülők 
nagyszülők, feleség és gyermekek 
lednek hivatva, hogy az uj teíek-
kónyv készítésénél megjelenjenek 
és annak helysségét ellenőrizzék, 
mégis zukségesnek tartjuk ismertet 
ni, hogy a telekkönyv: a tulajdon-
jognak és haszonélvezeti jognak 
valamint a betáblázott követelések-
nek törvényes biztositékául $zol-
gál. 

Akinek, háza, földje szóval 
ingatlana van haszonélvezete, ennek 
háborithatatlan használa'át és élve 
zetét a telekkönyv biztosítja, nem 
különben fontos a telekkönyv azért 
is, mert ebben Tannak bejegyezve 
(betáblázva) az egyesektől és in-
tézetektől (takarékok, bankoktól) 
kölcsön vett tartozásaink, melyek 
ingatlanainkat terhelik, avagy ha oly 
szerencsés helvzetben vagyunk hogy 
nekünk tartozna!;, viszont a telek-
könyvi bejegyzések biztosítják a mi 
követeléseinket is. 

Az uj telekkönyv feltüntet 
majd az ingatlan katenter i területét 
is, tehát azt is, hogy a legújabb 
mérnöki felmérés szerint hány hold 
és hány négyszögöl az az ingatlan 
mely nevünkre íródik, 

A telekkönyvben be van jegyez-
ve még hogy az el nem darabolt 
birtokok a társtulajdonosok között 
milyen arányban oszlanak meg 
pld. a ház közösbe a férj és feles-
ségével, vagy csupán az egyikéi 
avagy szerepel e minden örökös 
vagy vevő a föld vagy ház ingatlan 
telekkönyvében mint résztulajdoson 
Szóval egy jó. a valóságnak meg-
felelő telekköny minden ingatlan 
tulajdonosnak elsőrendű érdeke, 
inert az abba történt helytelen 
bejegyzések csiráját képezik későbbi 
pereknek, melyek a kiigazítás során 
keletkeznek. 

Jelenjünk meg tehát annak 
idején a meghívóban kitűzött pontos 
időben a betétszerkesztő bizottság 
előtt, hogy ott ugy saját, mint 
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hat és fél percentes kamatra ad 
a folyó évi termésre az 

Klső Szentesi i 
ü e n y é r f f j á r . 

gyermekaink érdekeit 
és a régi telekönyvben 

képviseljük 
lévó hibák 

megszüntetésére a bizottság figyel-
mét felhívjuk. 

Vigyünk magunkkal minden 
ingatlanainkat érdeklő irásnnkat 
mint pld: a vételi és csere szerző-
déseket, telekkönyvi átiró végzése 
ket egyezségleveleket, örökösödési 
végzéseket, a haszonélvezetet bizto-
sító okmányaikat. De különösen 
vigyük el azokat az iratokat, me-
lyek a régi telekkönyvbe idáig bez 
jegyezve nincsenek, mert ha azok 
nitelessége minden kétséget kizár az 
új telekkönyvbe bejegyeztetnek 
vagyis ha van olyan adásvételi 
vagy csere szerződésünk, amelyben 
olyan ingatlanról van szó, melyet 
régebben megvettünk, cseréltünk, 
i már használjuk is, de még telek 
könyvileg nincs a nevükön, ezt most 
átirathatjuk, vagy ha adósságunkat 
már régebben kifiizettük és erről 
Írásunk (törlési engedély) van most 
a betáblázását kilörölhetjök még 
írás nélkül is, ha a hitelező a bi-
zottság előtt kijelenti, hogy a tar-
tozás mán nem áll fent továbbá ha 
a haszonélvezetről a haszonélvező 
lemondott, vagy elhalt s ezl igazolni 
tudjuk, a haszonélvezeti jog töröl 
tetik % 

Minden tévedést, minden meg 
szűnt régi bejegzést kilehet most 
küszöbölni ingyen, bélyegmentesen 
az uj telkkönyvböl, ha a meghí-
vásra megjelenünk, s igazoló irása-
nkat bemutat juk tehál mégeg y-zer 
komolyan figyelmeztetünk minben-
kit hogy a betét szerkesztő bizott-
ság ellőtt a városházán meghívásra 
okvetlen megjelenjen ha pedig meg 

Jelenésében akadájozva van a meg-
livott, akkor helyelte felesége vagy 

legközelebbi rokonagaki az ó bir-
tokviszonyát ismeri, minden írásos 
meghatalmazása nélkül megjelenhet. 

HÍREK 
— Istinl tisztáiét a helybeli görög 

templomba folyó hó 7-én vasárnap d e. 
10 órakor. 

- Orosz hadifoglyok, valamnnyi j 
iparos, kereskedő vár elhelyezésre. Van 
köztük : 6 szabó, 4 kalapos, 20 kereskedő 
3 lakatos, 3 mészáros, 2 könyvelő, l 
órás, 9 czipész, 2 takács, 1 technikus, 2 
gyárimunkás, 1 irnók, 1 szinész, 1 zenész. 
Akinek szüksége van ezek közül a fog-
lyok közül, az igényét jelentse be a ren-
dőralkapiiányi hivatalnál. 

- Az Uránli Társaság Előadásai. A Szentesi 
Uránia Társaság, hogy a tisztán mozgó 
képeket kedvelő közönséget is kielégítse 
az igen mulatságos és érdekesnek bizo-
nyult Uránia előadások mostani ciklusának 
sorozatába két tisztán mozgóképekből álló 
műsort is beállított. Az egyik ma vasárnap 
lesz olyan tartalmas szép és hosszú mű-
sorral amilyen még Szentesen egy selőadá 
keretében sehol sem volt látható. Bemu-
tatásra kerül két rendkívül érdekes dráma 
a „ B i l i n c s " 1000 méter hosszú 4 fel-
vonásos dráma. (Bonard film.) A „Halálos 
lovaglás , 1000 m. 3 felv. (Dán film), Pali 
párbajozik 200 m. Erősebb mint Scher-
loch Holmes 110 m. és „Aszfalt betyárok" 
10J m. humoros, valamint 200 m. hosszú 
harctéri hiradó. Ezen az előadáson 
kívül e ciklusban még csak három előadás 
lesz amelynek során bemutatásra kerül 
„Mi b a r b á r o k " aktuális háborus és a 
„ V i l á g c s o d á i 4 4 rendkívül érdekes 
Uránia darabok és egy tisztán mozgókép 
előadás. A Tóth József színházban tar-
tandó előadás tekintettel a megváltozott 
időrendre ma és a következő vasárnapo-
• órakor kezdődik. 

Kukoricacsutkát magas áron vesz 
a Kenyérgyár. Átvétel egész nap a gyár 
melleti magtárban. Behordáshoz a gyár 
költségmentesen ad zsákot. 

- fí tájfalta lovak csikóit is el kell 
virnii a méntelépre lebélyegzés végett, kü-
lönben kiesnek a nyilvántartásból. Ameny-
nyiben az anyakancái valaki eladta volna 
be kell jelenteni ugyancsak a méntelepen 
az őrmesternél. Jól hivjuk fel a gazdakö-
zönség f/gyelmét arra, hogy e hó 14-én 
csikókat fognak a méntelepen herélni. 

5139-1916 

hirdetmény. 
Az 1898 évben született népföl-

kelők bevonulása. 
Fölhívom az 1898 évben szüle-

tett és a folyó évi április havában 
megtartott népfölkelői bemutató 
szemlén alkalmasnak talált népföl-
kelésre kötelezetteket, hogy népföl-
kelői igazolványi lapukon feltünte-
tett kiegészítő parancsnokságuknál 

folyó évi május hó 29 napján 

délelőtt 11 óráig népfölkelői szol-
gálattételre jelentkezzenek. 

A Békéscsabára és Gyulára be-
vonuló népfölkelők folyó évi má-
jus hó 28 napjan délután 6 órakor 
induló vonattal kötelesek elmenni. 

A népfölkelók vigyenek maguk-
kal megfelelő ruházatot, két napra 
való élelmet, evőeszközt és erős 
lábbelit. Az előírásnak megfelelő 
tárgyak a katonai parancsnokság 
által értékükben átvétetnek, Egy 
napra való élelem ára fejében pa-
rancsnokság 1 korona dijat megté-
rít. 

A népfölkelők a vasúton az 
igazolványuk felmutatása ellenében 
III ad osztályon ingyen utazásra 
jogosultak. A vasúti jegypénztárnál 
az igazolványi lapok lebélyegezen-
dők. 

Aki bevonulási kötelességének 
eleget nem tesz, két évig terjedhető 
fogház büntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1916 évi május hó 4. 
Dr. Mátéf fy F e r e n c z 

po lgármes ter . 
4958 1916 szám. 

Hirdetmény. 
A cs. és kir. katouai névelő és képző 

intézetekban magyar honos ifjak részére 
fentartott és az 1916—17 tanév kezdetén 
betöltendő kincstári, magyar állani ala-
pítványi és fizetéses helyekre vonatkozó 
pályázati hirdetmény a katonaügyosz-
tálynál hivatalos órák alatt megtekinthető 

Szeutes, 1916. évi április hó 30. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

Eladó űszű. 
Pásztor Jánosnak IV k e r 

Kisér-utcza 8 szám alatt 
egy másféléves pirostarka 
üszője van eladó. Megtekint 
hetó és értekezni lehet 
ugyanott. 

4 9 7 5 - 1 9 1 0 szám. 
hirdetmény. 

A cs. és kir. hadaprodiskolákban 
magyar honos ifjak részére fenntartott 
és az 1 9 1 6 - 1 7 tanév kezdetén b e t e -
lendő magyat állami alapítványi és tan-
dijfizetéses helyekre vonatkozó pályá-
zati hirdetmény a katonaügyosztályánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Szentes. 1916 évi április hó 30. 
Dr Mátéffy 

polgármester 



4. oldal. SZENTESI LAP 35. izém. 

ELADÓ HÍZ. 
Szabó János II. ker. 

Deák Ferencz-útcza61 
számú háza szabad kéz-
ből eln«ló Értekezni 
lehet Deák Ferencz u. 
60 szám alatt. 

HIRDESSEN LAPUNKBAN 

Öze I o n o s 
királysági haszonbéres 

fiiiiijére tanyást keres. 
Értekezni lehet, Mucsihát 
8 szám alat. 

4789—1916. 

Hirdetmény. 
A m. kir. földmivelésügyi mi -

niszter ur elrendelte Szentes város 
határában lévő bevetett területek 
összeírását. 

A rendelet értelmében mindenki 
köteles bejelenteni, hogy földjébe 
mit vetett és miből hány holdat, 
ennélfogva felhívom a földbirtoko-
sokat és haszonbérlőket, hogy folyó 
évi május hó 15-ig jelentsék be a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban, 
hány hold búzát, r o z s t , árpát, zabot 
kukoricát és burgonyát vetettek. 

Figyelmeztetem a földbir toko-
sokat a bejelentés pontos megtéte-
lére, mert ellenkező esetben a 
statisztikai hivatal részére szükséges 
adatokat költségükre hatóságilag 
fogom beszerezni. 

Szentes, 1910. évi április hó 25. 

Dr nátéjjy 
polgármester 

4 6 8 1 - 1 9 1 6 

Hirdetmény. 
A köztényésztésre szánt apaállatok 

(:bika, kan és kos:) engedélyezési vizs-
gálata a következő he lyen és időben 
fog megtartatni: 

1.) Május hó 4 -én délelőtt 8 órakor 
a városháza udvarán. 

2.) Május fi-én délelőtt 8 órakor a 
bökényi csárdánál, 3 órakor derekegy. 
házi oldalon Mussi János féle motor-
ma lomnál. 
3 ) Május 6 - á n délelőtt 8 órakor a vekeri 
csárdánál, délelőtt 10 órakor a vecseri 
csárdánál, délután 3 órakor az eperjtsi 
iskolánál, 5 órakor a nagykirályisógi sko-
lánál. 

Felhivatnnk az apaállaltulajdoaosok 
hogy 1916 évében köztenyésztésre hasz-
nálni szándékolt apaállataikat a vizsgá-
latra vezessék elő. 

Szentes 1916. évi április hó 27. 
DB. MÁTÉFF1 FERECZ 

polgármester 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdáit . 

•EGYEZZÜNK HADIKÖLCSÖNT 
POSTA HIYATALHAL. HOL 

A POSTAFÖNÖK 
.bArmikorfölyilá 
gositAssal szol-
gál,a hozzAfor-

M»*»*»*»*» dulóknak 

VAJDA B. UTÓDA 

könyvnyomdája 
elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

•• SZENTESI LAP" kiadóhivatala 
I f p i o s s u t h - t é r 1 sz. [Ref. bérház] 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanycróre berendezett k ö n y v n y o m d á j á b a n . Szentesen "" 




