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9 nemet tengeralattjárók sikerei. 
Az amerikai helyzet. 

Amerika közvéleménye a háború ellen 
Carson, az angol admiralitás 

első lordja nyilatkozol az alsó-
házban a tengeralattjáró-kérdésről 
AJjveszedelem komoly és csoda-
szerek nincsenek — mondta, de 
reméli, hogy a most kigondolt el-
lenszerek tökéletesítésével a ve-
szedelem komolyságát fokozatosan 
lehet enyhíteni," (A „most kigon-
dolt" ellenszerek egyike, magán 
jelentések szerint, az, hogy tenge-
részeti repülőgépek fogják kisérni 
az angol hajókat különösen az ir 
partok körül. Szerencse, hogy a 
német tengeralattjárók nem kötik 
magukat az ir partokhoz. Egy má-
sik ellenszer, hogy az angol hajók 
mérgezett bort visznek magukkal 
abban a reményben, hogv a német 
tengeralattjárók legénysége fölfor-
dul tőle. Szerencse, hogy a német 
tengeralattjárók a hajót rakomá-
nyostul szokták elsülyeszteni...) 

Hány elsülyesztett hajót ismer 
be Carson? Azt mondja, február 
tizenyolez napjának folyamán 134 
entente- és semleges hajó sülyedt-
el. És mellé állít két másik számot 
ez idő alatt 6675 hajó érkezett 
angol kikötőkbe és 5873 hajó in-
dult el azokból. Csakhogy Carson 
elhallgatja, hogy ez a hajóforgalom 
milyen angol és idegen kikötők 
kőszt bonyolódott le. Nem esett-e 
ennek a hajóforgalomnak a zöme 
a csatornába ? Azt azonban szomo-
rúan, de bizakodva a jobb jövőben 
már kénytelen beismerni, hogy a 
semleges hajózás megszűnt. 

Hogy hány német tengeralatt-
járó sülyed el — a r r a is felelt Car-
son. Negative. Azt mondta, a hall-
gatás politikája ebben a kérdésben 
a legjobban fáj a német admirali-

tásnak. Es csak annyit mondott 
hogy tizennyolc nap alatljntgyven-
szer kerültek szembe angol hajók 
német tengeralatjárókkal. Negyven 
szer. Ez a nagy telsesitmény. Eb-
ből aztán következtethet a német 
admiralitás is és az angol alsóház 
is. Csakhogy a német admiralitás-
nak mindenesetre jobb módja van 
a biztos következtetésre : egyszerű-
en seregszemlét tarl visszatért len 
geralattjárói fölött. Érzi ezt Carson 
is, 0valósan hozzáteszi tehát, hogy 
a/ ellenséges tengeralattjáró meg-
semmisítését teljes biztonsággal 
csak nagyon nehezen lehet megál-
lapítani. Eddig 1, mondd egyesei-
ben biztosan megállapították, hogy 
egy tengeralattjárót. Arról is tud 
hogy egyszer egy angol léghajó, 
egyszer meg egy angol repülőgép 
bombákat dobott némeljtengeralatt 
járókra. De ho< y a viz alatt mi 
történt, azt elvégre nem tudhatja. 

Vagyis 18 napról kél pontos 
számunk van: 134 elsülyesztett ha-
jóval szemben áll 1 tengeralattjáró. 
Ez a két szám beszél. A többi — 
csr.k beszéd. 

Két német tengeralattjáró har-
minchat hajót sülyesztett e l ; 24 
gőzöst, három vitorlást és 9 ha-
jót. A 24 elsülyesztett gőzös közül 
a Wolf-ügynöksrg jelenlése ki-
lencet sorol tol, amelynek rako-
mányát is m e g j e l ö l i . E kilenc gő-
zös összesen 29.000 tonnát repren-
zált- ez átlag szerint tehát csupán 
a' huszonnégy gőzös tonnatartal-

mát 75.000 tonnára lehet becsüln 
A harminchat hajó közül |23-at a 
Steindrynck főhadnagy parancs-
noksága alatt álló tengeralattjáró 
sülyesztett el, Ezeket a neveket is 
érdemes most már megjegyezni 
mint Widdigen méltó utódaiét. 

Londonban az élelmiszer-
piacra szállított készlet az elmúlt 
héthez képest huszonhét százalék-
kal csökkent.Ez is a szigorított 
harc jellemző tünete. Nagyon való-
színű, hogy igy lesz ez Párisban 
is, minden papiros-védekezés el-
lenére is. Egy másik tünetet is 
érdemes följegyezni: a legutóbbi 
hetekben néhány kültöldi deviza 
árfolyam némileg esett. Az Osztrák 
Nagyar Bank vezértitkárnak jelen-
tése szerint jogosult az a remény 
hogy - - éppen a szigorított len-
ge» alatt járóharc következtében — 
több európai semleges állam devi-
zájának árfolyama valamelyest esni 
fog, illetőleg nem fog tovább emel-
kedni, minthogy ezek az orsatágok 
amelyek eddig különböző szükség-
leti cikkeiket — szenet, vasat, fát, 
petróleumot, — Angliából szerez-
ték be, ezentúl minden valósiinü-
ség szerint Németországból, Ausz-
triából és Magyarországból fogják 
importálni Ilyenformán tehát re-
mélni lehet a mi valutánk emelke 
désót is, amire pedig eddig semmi-
féle kilátás sem volt. Íme, a ten-
geralattjáróharc uj bb eredmény-
nyel hizlaló gazdasági jelentőségű 
hatása. 

Lapunk nyomdájában több lapkihordó azonnal 
felvétetik. 
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Amerika közvéleménye 
a háború ellen? 

Lugano, február 21. 

Wilsonugy látszik, nem nagyon 
siet Németországgal végleg szaki-
tani; célszerűbbnek látja előbb a 
kongresszust elnapolni, miután a 
pacifisták élénk tevékenységi t fej-
tenek ki. Washingtonból érkező je-
lentések hangsúlyozzák, hogy ha 
Amerika mégis háborúba kerülne 
Németországgal, ez semmiképpen 
sem jelentené azt, hogy az Egyesölt-
Államok az ententehoz csatlakozná-
nak. Amerika esetleg külön háborút 
viselne Németország eilen, a melyet 
bármikor megszüntetne ismét, mi-
helyt az ellenség hajlandó volna 
tiszteletben tartani Észak-Ameri-
kának a szabad tengeri forgalomra 
való jogát. Amerikai kőről ben álta-
lában az a vélemény alaknlt ki, 
hogy nem kell beavatkozni az euró-
pai háborúba. 

Wilson még mindig 
habozik? 
Rotterdam, február 21. 

A Times jelenti Newyorkból: 
Az elnök még mindig nem osztja 
azok nézetét, a kik azt mondjak, 
hogy a háborúban való részvétel 
használ az Egyesült Államoknak 
Még mindig azt remélik, hogy ki-
kerülhetik a háborút. 

A közvélemény feszülten figve-
li, hogy mi történik a tengeren. A 
németek egész sereg semleges hajót, 
sülyesztettek el és semmi bizonyí-
ték sincs arra, hogy nem bánnak 
el ugyanigy az amerikai hajókkal 
is. Hogy amerikai emberélet és va-
gyon eddig nem pusztult él, ennek 
főképpen az az oka, hogy az ame-
rikai hajók alig érintették a veszé-
lyeztetett területet. Az elnök be 
akarja várni, hogy hogyan fogadja 
a nép nz első német torpedótáma-
dást, a mely egyúttal casus belli-t 
is jelenthet. 

Hirdetéseket 
Jutányos áron 

v e s x í i i i k f e l . 

Wilson többsége a 
kongresszusban. 

Bern, február 21. 

A Matin newyorki külön tudó-
sítója kábeltáviralban jelenti, hogy 
a republikánus part háromnegyed 
része e pillanatban szilárd támasza 
Wiison elnöknek, ezzel szemben a 
demokrata párt fele ellenzékbe ment 
át. A kongresszusban Wiison előre-
láthatólag megkapja a szavazatok 
többségét. A mi azokat az intézke-
déseket illeti, a melyeket Wilson a 
kongresszushoz intézni fog, azokat 
akként részletezik, hogy az ameri-
kai kereskedelmi hajók felfegyver-
zésén kivüla kereskedelmi hajóknak 
az amerikai flotta által való "kiséré-
sét, valamint a haditengerészet szá-
mára három millió franknyi uj hi-
telt foglalnak magukban. W i l son 
továbbá előreláthatólag kérni fogja, 
hogy az amerikai kikötőket a szö-
vetségesek hadihajói számára ame-
rikai hajók kisérése céljából nyissák 
meg. 

Két német tengem lat t-
járó 24 gőzöst, 3 vitor-
lást és 9 halászgőzöst 

sülyeszíett el. 
Berlin, febr. 22 

A Wolff-ügynökségjelenti: Két 
ma visszaérkezett tengeralattjárónk 
24 gőzöst, három vitorlást és 9 
halászhajót sülyeszíett el Köztük 
volt egy 9100 tonnás hajó kőszén-
rakománynyal, egy 3000 tonnás 
vasérccel, egy 3500 tonnás élelmi-
szerekkel (ennek körülbelül a fele 
vaj és margarin volt), egy 2200 
tonnás buza és széna rakománynyal 
Eiíy 2700 t nnás gőzös hadianya-
got vitt Nlaszországba, egy 400 
tonnás cinket, egy 800 tonnás da-
rabárut, egy 300 tonnás patkót 
azonkívül egy 70 0 tonnás olajszá-
litó gőzös rgyul zsákmányolt. 

Berl in, február 22 
Ama két tengeralattjáró egyi-

ke, amelyekről ma délelőtt azt 
jelentették, hogy összesen 30 hajót 
sülyesztettek el, Steyndrinek fő-
hadnagy parancsnoksága alatt ál-
lott, aki buvárhojóval egyedül 23 
hajót sülyeszíett el. 

HÍREK 

— Harangok búcsúztatása. 
A szentesi református egyház pres-
bitériuma még a mult évben elha-
tározta, hogy mindkét templomának 
harangjait és pedig a Kossulh-téri 
templomból a nagy harangot, a fel-
söparlibói a két kissebb harangot 
a hadvezetőség rendelkezésére bo-
csátja. — Most azután elkövetkezett 
az az idö, mikor e határozatnak 
megfelelően a felajánlott harango-
kat leszerelik és elszállítják. — Az 
ünnepélyes búcsúztató istenitiszte-
let mindkét templomban folyó hó 
27-én, kedden délelőtt 9 órakor 
tartatik a rendes ünnepi istenitisz-
teiet keretében, mely után délelőtt 
Í0 órakor és hétfőn délután 5 óra-
kor egy óra hosszáig tartó harau-
gozas lesz. Az egyhaztanács ez uton 
hozza ezt a hivek tudomására és 
az istenitiszteletre a gyülekezetet 
szeretettel meghívja. 

— Örökítsük meg az elesett 
hősök emlékét. Dr. Baltazár Dezsó 
ref. püspök, Ö császári és királyi 
Fensége József főtierceg fővédnök-
sége es Nagyméltóságú Báró Ha-
zai Samu védnöksége alatt állo 
„Katona Otthon"-ok elnöke es 
igazgatósága ezúton kéri fél Hajdú 
Bihar, Szabolcs, és Jásznagykun-
szolnok vármegye területéről ele-
seit hősök hozzátartozóit, hogy di-
csőséges harcaiban hősi halált halt 
éb megcsonkult tisztek, zászlósok, 
hadapródok, altisztek és katonák 
arcképét emlékük megörökítése 
végett a „Katona Otthon" igazga-
tóságához (Debrecen, József kir. 
herceg utca; eljuttatni szíveskedje-
nek. Az elesetteknek születési és 
életrajzi adatai közlésén kivül an-
nak a közlését is kéri az igazga-
tóság, hogy az illető, ha legény-
ségi állományhoz tartozott is, 
vagy esetleg idegen ezredhez osz-
tották, melyik ezred és meiyik 
század kötelékében harcolt, mikor 
és melyik harctéren, illetve ütkö-
zetben eselt el, vagy csonkult 
meg. A hősök hozzátartozói bizo-
nyára hálásan fogadják Dr. Balta-
zár ref, püspök és a „Katona Ott-
hon" igazgatósagának kezdeménye-
zését s lehetővé teszik, hogy egy 
hős se hiányozzék az Arany Könyv-
ből és a ragyogó gal tériából. 

= Adományok a hadiárvák 
részére. ö /v. A I b e r t e n y i An-
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talné 50 koronái Vigh János had-
nagy 5 koronát küldött be a ha-
diárvákat gyámolító bizottsághoz. 

— É r t e s í t é s . Értesítem an .é . 
közönséget, hogy u csomag fela-
dás korlátozása f év» február hó 
22-ével meg lett szüntetve; febru-
ár hó 23-tól kezdve tehát Buda-
pestre címzett, továbbá Budapesten 
átmenő, valamint Ausztriába és 
Bosznia-Hercegovinába szóló nia 
gáncsomagokat ismét ugv felvehe-
tünk mint fel ruár 13-ika előtt 

Miklósy 

— A l ó o s z t á l y o z á s kezde te . 
E héten csütörtökön veszi kezde- ! 
tét a lóosztályozás. ' Az osztályo-
záshoz négy éven aluli állatok lo-
vakat is elő kell állítani, nem kell 
azonban előállítani azokat a lova-
kat és csikókat, amelyek; ragályos 
betegségben^, szeuvednek. így pél 
dául nem kell előállítani a rühes 
lovakat. A ragályos betegségben 
levő lovakról hatósági állatorvosi 
bizonyítványt kell kiállítani, s azt 
vagy előre be kell mutatni a ka 
tonaügyvezetőnek, vagy pedig az 
osztályozás napján a bízottságnak 
fel kell mutatni. Bővebbet lapunk 
4. oldalának 2—3 hasábján adunk. 

S z ö l ö b i r t o k o s o k figyel-
mébe Felhívjuk szőlőbirtokosaink 
figyelmét, hogy a szőlők permete-
zéshez szükséges rézgálicot a pol-
gármesteri hivatal utján beszerez-
hetik. Katasz'rális hoidankint 15 
kilógramm rézgálicot bocsájt a 
földmivelésűgyi miniszter ur a sző-
lőbirtokosok rendelkezésére. A 
rézgálic ára kilógramonkéut 4 ko-
rona 20 fillér. Akik *t rézgálicot a 
polgármesteri hivatal utján bes /e-
reszerezni akarják, jelentsék be 
szükségletüket a gazdasági tanács-
noki hivatalnál 1917 március hó 
15-ig. 

— Sorozás . Az 1917 évi f eb -
ruár hónapban összeirt 1871 — 186» 
évben született népfőlkelók bemu-
tató szemléje f. évi március 10 és 
11 napjain lesz megtartva a kiva-
talos hirdetményben olvasható be-
osztás szerint. 

—WA Nö„ feminista folyóirat 
februári száma ujbol változatos 
és gazdag tartalommal jelenik meg. 
Kosztolányi Dezső kitűnő fordítá-
sában Elenóra Kalkowska lengyel 
költőnő versét hozzák. Szegvári 
Sándorné a nők választójoga le-
gújabb stádiumáról számol be. 
Cikk j e l e n t m e g a nők 
szerepéről a békemozgalomban 

világszerte. Mellérné Miskolczy 
Eugénia a kis Kohn Margitka ese-
tével kapcsolatos értekezést irt. A 
háború és nő fölözsleg nagyproble 
májáról Dr M Vaerting hírneves 
német szociologus rt figyelemre 
méltó czikket. Szirmai Oszkárnc 
Mínna C;iuei és Kcdwíg Dohm 
egy-egy rendkívül tartalmas cikkel 
gazdagították a lapot. UA Nó„ ál-
landóan hozza a női munka é r -
vényesüléséről, háta adásáról szó-
ló hazai és külföldi híreket, védője 
és szólója a nők jogos törekvései-
seinek, az anya és gyermekvéde-
lem követeléseinek, 

I l l á d é I i á x 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő 1 ker. 
Kristó Nagy István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni feiiel Vásártéri „Huszár 
kocsma44 fele másik há-

zánál levő irodájában. 

T 
3 

S ^ i t i B o r i i a k 

szent-lászlói 43 szám alatti 
tanyáján egy drh. vötös szí -
vű kisfejős tehöne fiával 
együtt el adó. Megtekin th cí ő 
és értekezni lehel ugyanott. 

VfiJDfi B. U T O b f l 
Villanycrör^ berendfiett, Könyvnyomdája 
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Csongrád vármegye alispánjának 
1290 1917 számú rendelete foly-
tán tudomására hozom Szentes vá-
ros szőlőbirtokosainak, hogy Szen-
tes város határában levő szőlők 
1917 ¿vi permetezéséhez szükséges 
rézgálic a polgármesteri hivatal 
közvetítésével beszerezhető. 

Egy katasztrálishold permete-
zésére 15 kilógramm rézgálicot 
bocsájt a földmivelésűgyi minister 
ur a szőlőbirtokosok rendelkezésé-
re. A rézgálic kilógramonként 4 K. 
20 fillér. 

Felhívatnak mindazok a szőlő-
birtokosok, kik szőlőjüknek 1917. 
évi permetezéshez szüks 'ges réz-
gálicot Szentes város polgármesteri 
hivatala utján akarják beszerezni 
hogy szükségletüket a városi gaz-
da ági tanácsnoki hivatalban 1917 
évi március hó 15-ig jelentsék be 
ezzel egyidejűleg fizessék le a gaz-
daság. tanácsnok kezéhez az ösz-
szes szükségletűk árát. 

Szentes, 1917 évi február hó 21 

Dr Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

2552 — 1917. szám. 

H i r d e t m é n y 
Felhivatnak a gyümölcsfa tu-

lajdonosok, hogy fáikat március 
hó végéig hernvózzák meg. 

- Azoknál kik fáikat március hő 
végéig nem hernyózzák, költségükre 
hatóságilag fog a hernyezás végre 
hajtatni, ezenfelül 200 koronáig 
terjedő pénzbirsággal fognak büu-
tettetni. 

Szentes. 1917. február 19. 

Dr Mátéffy 
polgármester 

ítóBfflw**^vemsmsí rBSásaaksscz. .̂ snew» 

onyi Ernő-utca 
31 számú ház örök áron 

eladó 

EGY, ESETLEG 
TÖBB LAPKIHORDÓ 
S Ü R G Ő S E N 

fó'Bvéjetilá 

lapunk kiadóhivatalában 
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HÍREK Amerika közvéleménye 
a háború ellen? 

Lugano, február 21. 

Wilsonugy látszik, nem nagyon 
siet Németországgal végleg szaki-
tani; célszerűbbnek látja előbb a 
kongresszust elnapolni, miután a 
pacifisták élénk tevékenységet fej-
tenek ki. Washingtonból érkező je-
lentések hangsúlyozzák, hogy ha 
Amerika mégis háborúba kerülne 
Németországgal, ez semmiképpen 
sem jelentené azt, hogy az Egyesült-
Államok az ententehoz csatlakozná-
nak. Amerika esetleg külön háborút 
viselne Németország eilen, a melyet 
bármikor megszüntetne ismét, mi-
helyt az ellenség hajlandó volna 
tiszteletben tartani Eszak-Ameri-
kának a szabad tengeri forgalomra 
való jogát. Amerikai köröl ben álta-
lában az a vélemény alaknlt ki, 
hogy nem kell beavatkozni az euró-
pai háborúba. 

i 
Wilson többsége a 

kongresszusban. 
Bern, február 21. 

A Matin newyorki külön tudó-
sítója kábeltáviratbaií jelenti, hogv 
a republikánus part háromnegyed 
része e pillanatban szilárd támasza 
Wiison elnöknek, ezzel szemben a 
demokrata párt fele ellenzékbe ment 
át. A kongresszusban Wiison előre-
láthatólag megkapja a szavazatok 
többségét. A mi azokat az intézke-
déseket illeti, a melyeket Wilson a 
kongresszushoz intézni fog, azokat 
akként részletezik, hogy az ameri-
kai kereskedelmi hajók felfegyver-
zésén kívül a kereskedelmi hajóknak 
az amerikai flotta által való "kiséré-
sét, valamint a haditengerészet szá-
mára három millió franknyi uj hi-
telt foglalnak magukban. Wilson 
továbbá előreláthatólag kérni fogja, 
hogy az amerikai kikötőket a szö-
vetségesek hadihajói számára ame-
rikai hajók kisérése céljából nyissák 
meg. 

Wilson még mindig 
habozik? 
Rotterdam, február 21. 

A Times jelenti Newyorkból: 
Az elnök még mindig nem osztja 
azok nézetét, a kik azt mondjak, 
hogy a háborúban való részvétel 
használ az Egyesült Államoknak 
Még mindig azt remélik, hogy ki-
kerülhetik a háborút. 

A közvélemény feszülten figve-
li, hogy mi történik a tengeren. A 
németek egész sereg semleges hajót, 
sülyesztettek el és semmi bizonyí-
ték sincs arra, hogy nem bánnak 
el ugyanígy az amerikai hajókkal 
is. Hogy amerikai emberélet és va-
gyon eddig nem pusztult él, ennek 
főképpen az az oka, hogy az ame-
rikai hajók alig érintették a veszé-
lyeztetett területet. Az elnök be 
akarja várni, hogy hogyan fogadja 
a nép nz első német torpedótáma-
dást, a mely egyúttal casus belli-t 
is jelenthet. 

Hirdetéseket 
Jutányos áron 

veszünk fel. 

Két német tengeralatt-
járó 24 gőzöst, 3 vitor-
lást és 9 halászgőzöst 

sülyesztett el. 
Berlin, febr. 22 

A Wolff-ügynökségjelenti. Két 
ma visszaérkezett tengeralattjárónk 
24 gőzöst, három vitorlást és 9 
halászhajót sülyesztett el. Kőztük 
volt egy 9100 tonnás hajó kőszén-
rakománynyal, egy 3000 tonnás 
vasérccel, egy 3500 tonnás élelmi-
szerekkel (ennek körülbelül a tele 
vaj és margarin volt), egy 2200 
tonnás buza és széna rakománynyal 
Egy 2700 t nnás gőzös hadianya-
got vitt Nlaszországba, egy 400 
tonnás cinkel, egy 800 tonnás da-
rabárut, egy 300 tonnás patkót 
azonkívül egy 70 0 tonnás olajszá-
litó gőzös gyuI zsákmányolt. 

Berlin, február 22 
Ama két tengeralattjáró egyi-

ke, amelyekről ma délelőtt azt 
jelentették, hogy összesen 36 hajót 
sülyesztettek el, Steyndrinek fő-
hadnagy parancsnoksága alatt ál-
lolt, aki buvárhnjóval egyedül 23 
hajót sülyesztett el. 

— Harangok búcsúztatás*. 
A szentesi református egyház pres-
bitériuma még a mult évben elha-
tározta, hogy mindkét templomának 
harangjait és pedig a Kossulh-téri 
templomból a nagy harangot, a fel-
söpariibói a két kissebb harangot 
a hadvezetőség rendelkezésére bo-
csátja. — Most azután elkövetkezett 
az az idö, mikor e határozatnak 
megfeielöeu a felajánlott harango-
kat leszerelik es elszállítják. — Az 
ünnepélyes búcsúztató istenitiszte-
lel mindkét templomban folyó hó 
27-én, kedden délelőtt 9 órakor 
tarlatik a rendes ünnepi istenitisz-
leíet keretében, mely után délelőtt 
10 órakor és hétfőn délután 5 óra-
koí egy óra hosszáig tartó haran-
gozas lesz. Az egyhaztanács ez utón 
hozza ezt a hivek tudomására és 
az istenitiszteletre a gyülekezetet 
szeretettel meghívja. 

— Örökítsük meg az elesett 
hősök emlékét. Dr. Baltazár Dezső 
ref. püspök, Ó császári és királyi 
Fensége József főiierceg fővédnök-
sége es Nagyméltóságú Báró Ha-
zai Samu védnökségé alatt álló 
„Katona Otthon"-ok elnöke es 
igazgatósága ezúton kéri fél Hajdú 
Bihar, Szabolcs, és Jásznagykun-
szoinok vármegye területéről ele-
seit hősök hozzátartozóit, hogy di-
csőséges harcaiban hősi halált halt 
és megcsonkult tisztek, zászlósok, 
hadapródok, altisztek és katonák 
arcképét emlékük megörökítése 
végett a „Katona Otthon" igazga-
tóságához (Debrecen, József kir. 
herceg utca; eljuttatni szíveskedje-
nek. Az elesetteknek születési és 
életrajzi adatai közlésén kivül an-
nak a közlését is kéri az igazga-
tóság, hogy az illető, ha legény-
ségi állományhoz tartozott is, 
vagy esetleg idegen ezredhez osz-
tották, melyik ezred és melyik 
század kötelékében harcolt, mikor 
és melyik harctéren, illetve ütkö-
zetben esett el, vagy csonkult 
meg. A hősök hozzátartozói bizo-
nyára hálásan fogadják Dr. Balta-
zár ref, püspök és a „Katona Ott-
hon" igazgatósagának kezdeménye-
zését s lehetővé teszik, hogy egy 
hós se hiányozzék az Arany Könyv-
ből és a ragyogó gallériából. 

= A d o m á n y o k a had iá rvák 
részére . Ö/v. A I b e r t e n y i An-
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talné 50 koronái Vigh János had- 1 

n a gy 5 koronát küldött be a ha - j 
diárvákat gyámolító bizottsághoz. 

— Értesítés. Értesítem an.é . 
közönséget, hogy a csomag fela-
dás korlátozása f évi február hó 
22-ével meg lett szüntetve; febru-
ár hó 23-tól kezdve tehát Buda-
pestre címzett, továbbá Budapesten 
átmenő, valamint Ausztriába és 
Bosznia-Hercegovinába szóló ni a 
gáncsomagokat ismét ugy felvehe-
tünk mint február 13-ika előtt 

Miklósy 

— A lóosztályozás kezdete. 
E héten csütörtökön veszi kezde-
tét a lóosztályozás.' Az osztályo-
záshoz négy. éven aluli állatok lo-
vakat is elő kell állítani, nem kell 
azonban előállítani azokat a lova-
kat és csikókat, amelyek ; ragályos 
betegségbeír szeuvednek. így pél 
dául nem kell előállítani a ri'ihes 
lovakat. A ragályos betegségben 
levő lovakról hatósági állatorvosi 
bizonyítványt kell kiállítani, s azt 
vagy előre be kell mutatni a ka 
tonaügyvezetőnek, vagy pedig az 
osztályozás napján a bizottságnak j 

fel kell mutatni. Bővebbet lapunk 
4. oldalának 2—3 hasábján adunk, t 

S z ö l ö b i r tokosok figyel-
mébe Felhívjuk szőlőbirtokosaink 
figyelmét, hogy a szőlők permete-
zéshez szükséges rézgálicot a pol-
gármesteri hivatal utján beszerez-
hetik. Katasztrális holdankint 15 
kilógramm rézgálicot bocsájt a 
főldmivelésűgyi miniszter ur a sző-
lőbirtokosok rendelkezésére. A 
rézgálic ára kilógramonként 4 ko-
rona 20 fillér. Akik a rézgálicot a 
polgármesteri hivatal utján bes/e-
reszerezni akarják, jelentsék be 
szükségletüket a gazdasági tanács-
noki hivatalnál 1917 március hó 
15-ig. 

— Sorozás. Az 1917 évi feb-
ruár hónapban összeirt 1871 — 1865 
évben született népfölkelők bemu-
tató szemléje f. évi március 10 és 
11 napjain lesz megtartva a kiva-
talos hirdetményben olvasható be-
osztás szerint. 

— a A Nö„ feminista folyóirat 
februári száma ujbol változatos 
és gazdag tartalommal jelenik meg, 
Kosztolányi Dezső kitűnő fordítá-
sában Elenóra Kölkowska lengyel 
költönő versét hozzák. Szegvári j 
Sándorné a nők választójoga le-
gújabb stádiumáról számol be. . 
Cikk j e l e n t m e g a nők 
szerepéről a békemozgalomban I 

világszerte. Mellérné Miskolczv 
Eugénia a kis Kohn Margitka ese-
tével kapcsolatos értekezést irt. A 
háború és nő fölözsleg nagyproble 
májáról Dr M Vaei ting hírneves 
német szociologus rt figyelemre 
méltó czikket. Szirmai Oszkárné 
Mi 11 na Cüuei és Kcdwig Dobni 
egy-egy rendkívül tartalmas cikkel 
gazdagították a lapot. "A Nó„ ál-
landóan hozza a női munka é r -
vényesüléséről, háta adásaról szó-
ló hazai és külföldi híreket, védője 
és szolója a nők jogos lörekvései-
seinek, az anya és gyermekvéde-
lem követeléseinek, 

I l l á i i g h á z 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nag> István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni !eiiet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

$ t s j f S t t ^ v i M S o s r i m S k 

s/ent-láezlúi 43 szám alatti 
tanyáján egy ürh. vöiös szo-
rü kisfejős tehene fiával 
együtt eladó. Megtekinthető 
és értekezni lehel ugyanott. 

V f l J D f i B. U T O D f l 
Villanyarőr* bcr«nd?r«tt, Könyvnyomdája 

SZP.NTESEN 

Szentes város polgárme^Térétől. 
274-2—1917 szám-

Hirdetmény 
Valamenityi szőlőbirtokoshoz 

Csongrád vármegye alispánjának 
1290 1917 számú rendelete foly-
tán tudomására hozom Szentes vá-
ros szőlőbirtokosainak, hogy Szen-
tes város határában levő szőlők 
1917 wi permetezéséhez szükséges 
rézgálic a polgármesteri hivatal 
közvetítésével beszerezhető. 

Egy katasztrálishold permete-
zésére 15 kilógramm rézgálicot 
bocsájt a főldmivelésűgyi minister 
ur a szőlőbirtokosok rendelkezésé-
re. A rézgálic kilógramonként 4 K. 
20 fillér. 

Felhívatnak mindazok a szőlő-
birtokosok, kik szőlőjüknek 1917. 
cvi permetezéshez szüks ges réz-

I gálicot Szentes város polgármesteri 
I hivatala utján akarják beszerezni 

hogy szükségletüket a városi gaz-
1 da ági tanácsnoki hivatalban 1917 
! évi március hó 15-ig jelentsék be 

ezzel egyidejűleg fizessék le a gaz-
daság' tanácsnok kezéhez az ösz-
szes szükségletűk árát. 

Szentes, 1917 évi február hó 21 

Dr Mátéffy Ferencz 
polgármester. 

ELVÁLLAL 
a liöuyviiyouid i-
Mzat körMic tilgó 
munkálatot a !eg. 
efty*Kcrül»l»löl a 

legdiAzl'Kcb!» kivi-
telig, gyor*au 
pontosan, lehető-
leg a li^olcHólib 
árak mellett! ciki-

Nzitéftét. 

2552-1917. szám. 

H i r d e t m é n y 
Felhivatnak a gyümölcsfa tu-

lajdonosok, hogy fáikat március 
hó végéig hernyózzák meg. 

- Azoknál kik fáikat március hó 
végéig nem hernyózzák. költségükre 

i hatóságilag fog a hernyózás végre 
hajtatni, ezenfelül 200 koronáig 
terjedő pénzbirsággal fognak bün-
tettetni. 

Szentes. 1917. február 19. 

Dr Mátéffy 
polgármester. 

Simoiiyi Emo-uíca 
31 számú ház örök áron 

eladó 

EGY, ESETLEG 
"TÖBB LAPKIHORDÓ 

S Ü R G Ő S E N 
foliélclik 

lapunk kiadóhivatalában 
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2771—1917 szám. 

Hirdetmény 
Az 1891 — 1872 évbeli született 

valamint a korábban megtartott 
népfőlkelói bemutató szemlékről 
elmaradt 1899-1892 és 1871-1865 
évben született néptölkelók bemu-
tató szemléje az alábbi beosztás 
szerint és időben fog megtartatni 
Szentesen a városháza kő/ponti 
irodahelyiségében (emelet 55. ajtó) 

A bemutató szemle kezdete 
naponként reggel fél 8 órakor 1917 
március hó 10 napján megvizsgál-
tatnak az 1891., 1890., 1889., 1888., 
1887., 1886., 1885., 188K 1883., 
1882., 1881., 1880., 1879., 1878., 
1877., évben született szentesi illető, 
ségúek. 

1917 március hó 12. napján 
megvizsgáltatnak az 1876., 1875., 
1874., 1873., és 1872 évben szüle-
tett szentesi illetőségűek, továbbá 

az 1891 január hó l-e és az 
1872 december hó 31 közöli időben 
született összes vidéki illetőségű 
de Szentesen tar tózkodó népföl-
kelők. 

Ugyanezen a napon vizsgáltatnak 
meg az eddigi bemutató szemléről 
elmaradt 1899-1S91 és 1871 - 1 8 £ 5 
évben született népfölkelők is. 

A bemutató szemlére tisztán 
felöltözködve, mindenkinek meg 
kell jelennie*, kivéve azokat, akik-
nek a katonaügyve/ető jelentkezé-
sük alkalmával megmondotta, hogy 
szemlére a rendelet 
kell megjelenniük 

1805—1917. szám. 

1UIU > ii; u ¡endiitfW--A m kir honvédelmi miniszter ur ¿3500 
xását e l r ende l t e . Ezen rende le t a l a p j á n S z e n t e s e n hó 12 napjáig ^ o v a k ^ : : é * h6 . n a p j á t ó l m á r c i u s hé 12 » 

terjedő 12 napon át lobnak oszíályoztatni és pedig naponként r eg -
gel T órától kezdődőleg. 

Az osz t á lyozás h e l v e : a külsővásártéren levő oédulaház. 
A fenti határidőben és helyre nemcsak az osztályozás alá 

kerülő l o v a k v e z e t e n d ő k elő, hanem á l l a t e g é s z s é g ü g y i v i z s g á -
íat oéljábóí az ö s s z e s s éven aluli jovak és csikók is. 

A fent jelzett időben és helyen az osztályozás a következő sor-
rendben fog megtörténni ; 

1917 március hó 1 napján a varos 
» \ - » 

" " 1 " " n « » f 
„ 5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

, 12 

I. kerülete. 

UL , 
n 1 v • » 

Alsórét, alsóréti UjU lep, Belsó-ecser, 
Belső-tehenes, Berek, Berekhát. 

Bereklapos, Bökény, Derekegyházioldal, 
Kaján, Dónát, Eperjes, Felsői ét, Fertő 

Hékéd, Jak«or, Külsóártér, Külsó-
ecser. 

Nagykirályság, Királyság. 
Kistőke, Lapistő. 
Mucsihát, Nagyhegy, Nagynyomás, 
Nagytőke, Pankota, Szentlászló. 
Vekerhát, Vei.erzug Veresegyház. 

zalotai 
tulajdonosok lovai és csikói állilatandók, illetve vezetöndók elő osz-
tályozás, illetve állategészségügyi megvizsgálás eéljából. 

A lovakat kézen és egyenkint kell elővezetni. 
Nyilvántartó lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó lapot is el 

kell hozni. A lóosztályozás foganatosítására a m. kir. honvédelmi mi-
nister ur szabványos árakat nem állapított meg, a becslő bizottság az 
alkalmasnak talált lovakat a helyi piaci áraknak megfelelően fogja 
megbecsülni. 

Aki a lovak osztályozásához való elővezetés tekintetében fenn 
szerint n*m álló rendelkezésnek nem ¡esz elegei, kihágást követ el és 200 koro-

^ náig terjedő pénzbüntetéssel bünte te t ik . Figyelmeztetem tehát a kö-
A szemlére mindenki hozza zönséget, hogv lovaikat a kitűzött időre pontosan vezessék elő mert 

magával a korábbi szemlén kapott 
népfelkelői igazolványt lapját és 
illetve egyébb katonai igazolvá-
nyát . 

A vasutaknál, póstánál, állami 
hivataloknál alkalmazott egyének 
— amennyiben eddig a bemutató 
szemlén való megjelenés kötele-
zettsége alól fel voltak mentve 
hozzák magukkal felmentési igazol.' 
•Anyukat.. 

Aki a szemlén nem jelenik 
meg, az 1915: II. t.-c alapján két 
évig terjedhető börtönnel büntet- j 
tetik. 

Szentes, 1917 évi február hó 21 ' 

Dr. Mátéffy | 
polgármester. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája 

az ezt elmulasztókat szigorúan fogom megbüntetni. 
Szentes, 1917 évi február hó 18-ik napján. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

I r o d a á t h e l y e z é s 

Soós Pál Gabona és hi-
zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget hopy az eddig vá 
sárszéli Barát h féle I r o i l i í 
J a í t sajátházába a volt l m 
nvúihi*rc-ftiifi** tele ház 
ba h e l y e s e á t további a ^ i 
szives pártfogást kéi ve va A1J- r áLloKdb A l l l a l 
gyok kiváló tisztelettel: 

FATALPU 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak mellett kapM 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő ' 

" I T y ö m a t o í l VXJDÁ BAUNT ÜTÖDA" villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 

Báróhar ucker-utca i 
üzletében. 




