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Előfizetési árak : 
Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre l K 
Egy lap 1 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

Vidéken egész évre 0 K 
félévre a K negyedév re 1*50 A szerkesztésért felelős 

SIMA LMSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldemények hirdetési és előtize'ési dijak. 

Ujabb sikerek az olasz fronton. 
fe államfépfiab nyllathozatai a béliéről. 

Azokat a napokat éljük a kö-
zel két esztendő öt a dúló világhá-
borúban, amelyeket a legfontos-
sabbak. Ha figyelemmel kisérjük az 
eseményeket azt kell látnunk, hogy 
amik most tör ténenek mind azt a 
célt szolgálják, hogy végre meg 
lehessen a döntés s ha a vi lágsaj tó 
híradásait szemlél jük azt látjuk, 
hogy mindenütt a béke szükséges-
ségéről beszélnek irnak. 

A verduni óriási csala a maga 
gigantikus méreteiben még mindig 
folyik. Tud juk , hogy a franciák öt 
napon keresztül i r to /a tos erejű 
ellentámadást is tetl a keresztül 
amelynek során le nem kicsinyel-
hető eredményeket is tudtak elérni. 
A németek azonban e/t az ellentá-
madást leszerelték, megálli'oták, 
majd visszaverték és elvesziteték 
állásaik visszás/? relésévH és ujabb 
egyébb sikerekkel teljesen megsem-
misítelek a franciák minden ered-
ményeit. 

Északon csend, a Balkán >n 
csend — s olasz f ron ton folyik to-
vább a mi offenzivánk ellenálhatat 
lan erővel Viktor Emánuel olasz 
király, hadüzenet évfordulóján had 
seregparancsot adot t ki, amelyben 
vitéz ellenálásra kitörésre szóllitja 
föl a„ megprobál tások" előtt álló 
olasz hadsereget . 

E z a helyzet i g a z i jelentése. Es 
ugyan ekkor a Daily Mail hasáb-
jain cik jelenik meg, amelyben az-
alt hogy a nyáron végének kell fe-
ni a háborúnak , mert egyetlen had 
viselő fél sem több eredményt el-
érni, mint amit majd elfog érni. 
Most már a legkisebb hiba is meg-
boszulja magát és minden esemény-
nek, a legkisebbnek is döntő jelen-
tősége van. 

így kerül azután mindig elő-
térbe ez a szó: a béke. 

A német kancellár ismételt k i -
jelentései után újfent az angol kül-

ügyminiszter beszél. A nagy hang 
már egészen pianora szelídült. Most 
már nem beszél porosz militáriz-
mus letöréséről. Most már mege 
légszik azzal, hogy Németország 
izmerje el, hogy az antantot nem 
verték meg. Ennek elismerése Grey 
szerint az első igazi lépés a béke 
feié — és nem habozik azt sem 
hozzátenni, hogy a francia hadse-
reg menti meg az egész ántántot 
a verduni csatában azzal vitézség-
gel, amellyel harcol. 

Pontot tehetünk itt. Amint 
látjuk Angliában nagyon megvál-
toztak a nézetek és ma már köve-
telésük nincsen is az angol ál lam-
férfiaknak és ki merik mondani 
azt, amit eddig tagadtak, hisz, tud-
niillik az ő oldalskon nincsen diá-
dul, nincsen eredmény. A mii még i 

szeretnének annak az elismerése a 
központi hatalmak részéről, sem 
hogy a központi hatalmak „vessék, 
meg őket 

A közel jövőnek kell világoság-
got hozni a dolgakra. Egy előre 
még a vész tómból a harc mezőkön 
és a halálnak van dús aratása, de 
ugy látszik hogy a makacs háborús 
megáltalkodottság enged az ántánt-
ban s talán nincs is olyan messze 
ez a idő amikor a szelíd hang még 
szelídebb lesz, amikor csakugyan 
bekövetkezik a legelső lépés a 
béke felé. 

Hogy mekkora .utat kell még 
addig megtenni azt nem lehet | tudni 
de minden reinéuység meg lehet 
mos tmár arra, hogy az út nem hos -
szú, legközelebb a neki indulás 
előtt »ehet habozniok még a mi 

elenségeinek 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, május 27. 

Hivatalos. 
Orosz harctér: 
Ujabb esemény az Arsieró erődítmény és Gsorhoz tar-

tozó Casa Patti páncél védmii Barcarolától közvetlen 
délnyugatra levő ut kezeink közt van. M\aker A\bni a 
14-es számú utász zászlóalj hadnagya katonáival a mind-
két részről erre a pontra intézett heves tüzelés dacára be 
hatoltak az erődbe és elfogta az ellenség utászait akik 
az erődöt robbantani akarták, három sértetlen ne-
héz páncélos tarackot és két könnyű löveget zákmányoltak. 
Az Assiagótötól északra csapataink birtokukba kerítették 
a Monté Moschia Sugana völgytől délre fekvő hatáton 
csapataink a Cima Maoriira hatoltak elő. 

HÖFER altábornagy a vezérkar 
főnökének helyettese 
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V I Z S G Á I 
SORREND. 

A szentesi külterületi áll. el. 
isk. Gondnokságának 1916. évi 
május hó 12-én tartott ülésén a; 
kült. áll. el. isk. folyó tanévi év-
záróvizsgálatait a következőleg ál-
lapította meg í 

Junius 2-án d. e. Kistőke; d. u, 
Vekerhát Kiküldöttek: l)r. Szeder 
Ferenc János gond. tag és Papp 
Imre ig. 

Junius 3-án d. e, Belsőecser; 
d. u. Kaján. Kiküldöttek: Dr. Csúcs 
János és Csúcs Károly gond. ta-
gok és Papp Imre igazgató. 

Junius 5-én d. e. Külsódónát 
d. u. Belsódónát. Kiküldöttek : Dr. 
Ullár István gond, tag, és Papp 
Imre igazgató. 

Junius 6-án d. e. Alsórét I-II; 
d. u. Hékéd I-II. Kiküldöttek : Futó 
Zoltán gond. tag. és Papp Imre 
igazgató. 

Junius 7-én d. e. Derekegyházi 
oldal; d. u. Berek Kiküldöttek; 
Dr. Ullár István gond. tag és Papp 
Imre igazgató. 

Junius 8-án d. e, Királyság; 
d. u. Eperjesszél. Kiküldöttek: 
Kanász Nagy Lajos gond tag. és 
Papp Imre igazgató. 

Junius 9-én d. e, Zalota; d u, 
Nagytőke. Kiküldöttek : Csúcs János 
Csúcs Lajos, Papp Lajos gond. tagok 
és Papp Imre igazgató. 

A vizsgálatok délelőtt 9, délu-
tán 3 orakor kezdődnek, melyre a 
a Gondnokság a szülőket4 tanügy-
barátókat tisztelettel meghivja. 

HÍREK 
— Vendég szónok. A reíor-

mátus nagy templomban vasárnap 
reggel a 9 órai istentiszteleten K. 
N a g y József oldi lelkész tart 
szónoklatot. 

— Halálozás. Hajnal János 
volt uradalmi felügyelő derék föl-
dink váratlan elhunytáról kaptunk 
értesítést. Holtteteme ma vasárnap 
reggel a fél 9 órai vonattal érke-
zik Temetése pedig délután fél 4 
órakor az izr. temető halottas há-
zától fog megtörténni. 

— Állami Jutalmak ipair 
munkásoknak. A kereskedelmi 
miniszter elhatározta, hogy éven-
ként bizonyos számú jutal 
mat ad oly ipari munkásoknak 
kik hoszu és hűséges szolgálattal 
erre érdemet szereztek. E jutal 
mákból évenként 5 esik a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara terü-
letére, mely megkereste ipartestün-
ket — hogy kezelje azon munka- j 
sok pénztárát akiket a jutalmazásra 
méltónak tart. — Figyelmébe ajánl 
juk tehát a szen'esi * gyárosoknak 
és kisiparosoknak, hogy munkások, 
érdekei megvédése szempontjából 

érdeklődjenek az ipartostületijegy-
zőnél, hol hivatalos órák alatt bő-
vebb felvilágosítás nyerhető. 

— Olcsó sza lonna még kap-
ható a hatósági husszékben, A ie 
gyeket Dr. Kiss Béla közig, jegvző 
hivatalában még néhány napig vált-
hatók. 

— A z aprópénz elrejtőit 
szigorúan bünteti a hatóság. Szin-
tén az utóbbi napokban Ismét 
sokan dugják el az aprópénzt a 
rendőrség erélyesen nyomozza a 
lelketlen és hazaliailan embereret. 

5362- 1916. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. ministeriumnak 

1473-1916. M. E Számú rendelete 
alapjan közhirré teszem, hogy a 
nyers ásványolaj készleten felül 
mindennemű benzol készlet kő-
szénkátrányolaj ésbarnaszénkátrány 
olaj kószénkátrany és nyers barna-
szén kátránykészlet az 1916 évi 
május hó 15 napján volt állapot 
szerint az 1916 május hó 29-ik 
napjáig az iparügyi tanácsnoknál 
beszejezhető bejelentőlapon a m. 
kir. kereskedelinügyi ministerium 
ipari műszaki osztályánál bejelen-
tendő. 

Mindezeket a készleteket a mi-
nisterium zár alá vettnek jelen-
tette ki, s a zár alá vett termékek 
bői másnak csak a szerzőiéi nevére 
kiállított beszerzési engedély be-
szolgátatása elleneben is csak anvit 
szabad kiszolgáltatni, mint ameny-
nyire a beszerzési engedély szól, 

A beszerzési engedélyt a keres-
kedelemügyi minister, a mezőgaz-
dasági üzemben használatos termé-
kekre pedig a földmivelésügvi mi-
nister adja meg. 

Aki a bejelentési kötelezettség-
ének eleget nem tesz kihágást kö-
vet el, s szigorúan büntettetik. 

Szentes, 1916 évi május hó 25. 
DB. MATÉFFY FEHENCZ 

polgármester.. 

5*178—1916. szám 

hirdetmény. 
A m. kir. Honvédelmi minister 

7861 és 7963—1916 számú rende-
lete alapján közhirré teszem, hogy 
a következő fémek hadicélokra 
igénybe vétetnek; azokat 1916. j u -
nius 1-15-ig napja közötti időben 
a szegedi fémátvételi bizottságnak 
beszolgáltatni kötelesek. • 

az ón és ón tárgyakból 
a nyersfém, ócskaanyag és 

hulladék ón és ónötvözetek, továb-
bá a benem épitetl, vagy fel nem 
szerelt ónlemezek, drótok, csövek, 
rudak, táblák, lapok, és nyers önt -
vények készleteinek HO-a. illetve az 
ón készletek 5 kg,- meghaladó része 
az ónötvözetek pedig 30 kg.- ot 
meghaladó része. 

Az egészen, vagy túlnyomó rész-

ben ónból, vagy ónötvözetekból 
készült staniol lemezt, ha áru nincs 
belecsomagolva, korsók űrmértékek 
egyébb edenyek tálak tányérok tár-
cák, födök, kanalak, és egyébb ház-
tartási cikkek s öntés s tálcák für-
dőkádak cs ípők és egyébb szerel-
vények. 

Az ólom és óntárgyakból 
A nyers fém ócskaanyag és 

hulladék alakjáb an lévő ólom továb-
bá a benem épitett, vagy fel nem 
szereli ólomlemezek, drótok, csö-
vek rudak, táblák lapok és nver-
söntvények készleteinek 800/° - a 
illetve az 50 kg.-nál kisebb kész-
letnél 10 kg. meghaladó mennyi-
ség, ólom zárak teljes készlete, ha 
azok még felerősítve nincsenek 
minden egyes nyomda teljes betű-
anyagának £s ócska anyag készleté-
10 % - a a raktáron tartott betűsze-
dő anyag és ócskaanyag 10 °/0-a 
valamint az eladás céljára raktáron 
tartott accumulatork készletének 
50 °|o a, 

Az igénybe vett tárgyakat meg-
felelően csomagolva a feladandó 
csomagok számának és súlyának a 
felvevő vasúti hivatal által történt 
megállapítás iránt az átvételi bizott-
ság cimére teheraruként kell felad-
ni. A csomagolási és szállítási költ-
ségeket a katonai igazgatás megté-
ríti. 

Az igénybe vett tárgyak birto-
kosai a beküldendő készletekről 
jegyzéket kötelesek 2 példányban 
készíteni, azok közül az egyiket az 
átvételi bizottságnak, a másikat pe-
dig a központi i equisitiós bizottság-
nak (Budapest. Lánchíd utca 1-3; 
kell megküldeni. 

Aki az igénybe vett tárgvakat 
be nem szolgáltatja, kihágást kö-
vet el és 2 hónapig terjedhető el-
zárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

Szentes 1916 május 24. 
Dr. Málé f f íj Ferenc, 

polgármester. 
5362 1916 szám. 

Hirdetmény. 
A városi tanács, mint e. f. ipar-

hatóság közhirré teszi, hogy a m. 
kir. ministerium 4451 -1915. M. E. 
és az ezt kiegészítő 1372—1916.M. E. 
sz. rendelete alapján a világító 
kőolaj árát a következő kép álla-
pította meg; 

a kereskedők által követelhető 
legmagasabb árak, ha az eladott 
világitókóolaj mennyiség legalább 
egy hordó és azt az ásványolaj 
finomítóból egyenesen a vevő va-
súti állomására szállítja 
alapár (métermázánként) 36 K — f. 
fahordó szállitásipótléka 4 „ 74 „ 
az eladott hordó áracimén 8 „ — „ 
ártöblet cimén — — 3 „ 

Összesen ; 51 K 74 f. 
hü a kereskedő az árut saját rak-

tárából szállítja, 
alapár (métermázsánkint) 36 K f. 
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G f l B O N f l E L Ő L E G E K 
( / ö M l i i l e l ) 

hat és fél percentes kamatra ad 
a folyó évi termésre az 

K l s ö S z e n t e s i ! 
Henyérgyár. 

fahordó szállítási pótléka 4 „ — 
hordó ára cimén — — — 8 „ — „ 
ártöbblet cimén 3 „ — „ 
a rakodó állomástól a sa-
ját raktárába való szállí-
tás és helyi illeték költ-
sége cimén — 3 „ — „ 

összesen 54 K —T. 
ha az eladott mennyiség egy hor-

dónál kevesebb: 
alapár(métermázsónként) 3(5 K f. 
fahordó szállítási pótléka 4 „ 74 n 
hordó kölcsöndija — — 3 „ 50 n 
ártöblet — — — - - — 3 „ — 
Pótlék 11 „ - . 

összesen 5H K 24 f. 
A kicsinyben való eladásnál a ke-
reskedők a világító kőolajért 

kilógramonkint — - — 60 fillér. 
literenként — 50 fillér. 
számíthatnak. 

Ezeket a legmagasabb árakat 
a kereskedők üzleti helyiségeikben 
szembetűnő helyen kifüggeszteni 
kötelesek, 

Az a ki az itt megállapított 
árnál magasab árt számit, kihá-
gást követ el, s az 1914 évi L. 
t.-cz. 9 §-a éneimében két hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik. 

Kelt Szentes város tanácsá-
nak 1916 évi május hó 25-én tar-
tott üléséből. 

DK MÁTÉ+FV polgármester. 

Árverés. 
A Szentesi Központi Taka-

rékpénztár Kossuth-téri házában 
volt Központi szálloda és ven 
déglő összes berendezése : Ruha-
szekrény, ágyfák, mosdók, éjjeli 
szekrények, ágyneműek, asztalok és 
székek és a többi egyenként el-

árvereztetnek. Az árverés 1916. 
május 29. délelőtt 10 órakor a 
helyszínen kezdődik és a reá kö-
vetkező osütörtöki és hétfői na-
pokon délelőtt 10 órakor foly-
tatódik. 

5701 — ti) lö szám. 

Hirdetmény« 
TudomásAra hozom a közön-

ségnek hogy a minisztérium által 
Szentes város részére kiutalt 50 
métermázsa sózol szalonnára előze-
tesen váltott jegyek ellenében 1916 
május hó 26 tói kezdve naponként 
reggel 7- 10 óráig fog a hatósági 
husszékben kiméretni. 

Szalonnát csak ellátatlan kis 
háztartások részére lehet beszerez-
ni, egy háztartás 5 kilónál több 
szalonnát nem kaphat. 

A szalonna ára kilónként 6 
korona 50 fillér. Akik szalonnát 
akarnak venni, szalonna jegyért 
Dr, Kiss Béla jegyzőnél jelentkez-
zenek a hivalalas órák alatt, hol 
is a szalonna ára a jegy kiadáskor 
kifizetendő. 

Szentes. 1916 május hó 23. 
Dr. Mátéffy 
polgármester. 

5032 1916 Mám 

H I R D E T M E N Y 
Az 1894 évi XII I c. értelmében 

minden birtokos földjein ann «k mes-
{»yéjén és földje mellett e lvonuló úton 
a szerbtövis és egyéb káros gyomokat 
irtani köteles 

A törvény ezen rendelkezésénél 
lógva felhívom Szentes város földbir-

tokosait, a haszonbérlőket és feleseket, 
hogy a művelésük alatt álló földeken 
mesgyéikén és az ezek mellett elvonulé 
utakon a szerbtövist és egyéb káros gyo-
mokat állandóan irtsák, mert e l lenkező 
esetben ott, ahol az irtás körül mulasz-
tást tapasztalok, a káros ¿gyomokat m u -
lasztók költségére hatóságilag fogom ir-
tarni. 

Szentes, 1916 évi április hó 29 

Dr. Mátóffy F e r e n c z 
po lgármes ter . 

5139—1916. 

Hirdetmény. 
Az 1898 évben született népföl-

kelók bevonulása. 
Felhívom az 1898 évben szüle-

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

folyó évi május hó 29 napján 
délelőtt 11 óráig népfölkelói szol-
gálattételre jelentkezzenek. 

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

A népfölkelók vigyenek maguk-
kal megtelelő 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 
lll ad osztályon ingyen utazásra 
jogosultak. A vasúti jegypénztárnál 
az igazolványi lapok lebélyegezenl 
dók. 

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

Szentes, 1916 évi május hó 4. 

Dr. Mátéfty Ferenc 
polgármester. 

5980 — 1916. szám. 

H i r d e t m é n y 
A katonai, illetőleg népfelke-

lési szolgálatot teljesítő valamint 
a hadi-célu szolgálatokra igénybe 



4 oldal SZENTESI LAP 
43 saám 

vett cséplőgépésznek és fűtőknek 
a m. kir. honvédelmi miniszter úr 
1*916. évi november hó 30. napjáig 
szabadságidőt engedélyezett. 

Felhívom a közönséget, hogy a 
katonai szolgálatot teljesítő hozzá-
tartozóikat a honvédelmiminister úr 
ezen rendeletéről értesítsék, s hív-
ják fel, hogy szabadságolásuk ránt 
raporto«, parancsnokságuknál je-
lentkezzenek. 

A jelentkezés alkalmával fel-
mutatandó a városi katonaügyve-
zetóség által kiállítandó bizonyít-
vány. melyet minden jogosult cséplő 
gépész és fű'ő részére ezek hozzá-
tartozóinak kérelmére a katona-
ügyvezető kiállít 

írásbeli kérvényeket szer-
keszteni nem szabad, s azt fi-
gyelembe sem veszik. 

A gépészek és fűtők szóbeli 
kérele&ire szabadságol tatnak, ameny 
•yiben katonai szolgálati beosztá-
suk ezt lehetővé teszi. 

Az 1808 évben született és a 
folyó évi május hó 29 napján be-
vonulásra kötelezett gépészek és 
fűtők, valamint az 1897-1866 év-
ben született és a III. pótszemlén 
alkalmasnak talál cséplő gépészek 
és fűtők is fel fognak menteni 
1916. november 30 ig a katcnai 
szolgálatuk alól, ha felmentésük 
iránti kérelmüket 24- óra alatt a 
katonaügyosztálynál elő terjesztik. 

A cséplőgépészek és fűtők 

azonnal szabadságoltatnak, szabad-
ságolásuk után a katonaügyosztaly 
nál jelentkezni tartoznak 

Amelyik gépész szabadsaga 
alatt n e m szabadsága rendeltetés i cél-
jának megfelelően tölti felmentési 
idejét , a z o n n a l bevonu l t . 

Szentes, 1916 évi május ho 2ó 
Dr Mátéjfy polgármester. 

* Kiadja: 
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5968~—1916. szám. 
Hirdetmény. 

A m. kir honvédelmi minister 
űr 5002—1916. számú rendeleté-
vel elrendelte hogy a hadicélú 
személves szolgálatot teljesítő me-
zőgazdasági munkások és első-
sorban az önálló mezőgazdák, 
mezőgazdasági munkálatok végzé 
sére legfeljebb 30 napi szabagság-
időre hazaszabadságoltatnak. 

Felhívom a közönséget, hogy 
a honvédelmi minister úr ezen 
rendeletéről hadiszolgálatot teljesí-
tő hozzátartozóikat értesítsék. 

A szabadságidő engedélye 
zését szóbelileg kell a_ katoná-
nak parancsnok s ágánál^k ére 1-
meznie. 

Írásbeli kérelmek sem a pa-
rancsnoksághoz, sem a honvédelmi 
miniszterhez, sem pedig hozzám be 
nem adható, mert azokat tárgya 
lás alá venni nem lehet, s annél-

kül, hogy a folyamodó kérelme 
elintézéséről értesitettetnék, az 
Írásbeli kérelmek irattárba tétetnek 

Szentes, 1916. évi május hó 23 

Dr Hátéffy 
polgármester. 

Üzlethelyiségei^ 
b é r b e a d á s a . 

A Szentesi Központi 
Takarék pénztár Kos-
suth-téri házában 2 
üzlethelyiség megfe-
lelő raktárral bérbe K i a d ó. 

t 

ELADÓ H9Z. 
Szabó János II. ker. 

Deák Ferenez-iitczaöl 
számú háza szabad kéz-
b ő l d a l l ó Értekezni 
lehel Deák Ferencz u. 
ftO szám alatt. 
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elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

SZENTESI LAP'' kiadóhivatala 
H l Hossuth-ter 1 sz. (Hef. bérház] | § 

ilr m * R ( r ] ( ) l ) A v 'Uanverőre berendezett könyvnyonulályában. Szentes sen 




