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elyzeL 
Amerika viszonya Monarchiánkhoz. 

Az amerikai túlzók a Laconia 
elsülyesztését szeretnék hadüzenet 
ürügyéül felhasználni. A nagy ame-
rikai városokban példátlan izga-
lommal tárgyalják a hatalmas. Cu-
nard gőzös elsülyesztésének részle-
teit. Egészen bizonyos, hogy a La-
conia hadi anyagot szállított, mert 
különben megmagyarázhatatlan, 
hogy a közel húszezer tonnás hajón j 
a hajó személyzetével együtt csak 
háromszáz ember volt, noha az 
amerikaiak a szigorított buvárha-
jóharc ellenére is folytatják utazá-
saikat. A hajó flottát jogosan érte 
az a két német torpedólövés, amely 
azt előzetes figyelmeztetés nélkül 
elsülvesztette. A háromszáz ember 
közül, akik a hajón tartózkodott, 
nyolc ember vesztette életét, köz-
tük két chicagói hölgy. Ezek a 
hideg vizben megfagy tak. Azok kö-
zött az «utasok között, akiket a 
német tengeralattjáró kapitánya 
megmenthetett, összesen négy ame-
rikai volt Állítólag a Laconia égesz 
legénységében esak husz amerikai 
szolgált, az eltűnt utasok közöl pe-
dig csak öl volt amerikai. Egyéb-
ként az, hogy hány amerikai pusz-
tul el, a hadüzenet szempontjából 
mellékes, Amerikának, ha háhorut 
akar üzenni, egyetlen amerikai em-
ber halála is elegendő ürügy erre. 

Amerikában pedig a hangulat 
egyáltalán nem békés. Wilson teg-
napi üzenete után semmiféle opti-
mizmusnak többé nincs helye. Kö-
rülbelül mindenki tisztában lehet 
azzal, hogy az amerikai elnöknek 
mik a szándékai és igy nem lep 
meg minket az a Hollandián át 
érkezett kábelhír sem, hogy Wilson 
a Laconia ü g y é b e n fontos tanácsko-

zást tartoU Lansing külügyi állam-
titkárral. Ha Wilson idáig habozott, 
akkor ez csak azért volt, mert még 
mindig tart a belső egyenetlensé-
gektől. Így Lodge szenátor legutóbb 
kijelentette, hogy a köztársasági 
párt nem fogja tovább támogatni 
Wilsont. Maga a demokrata párt, 
Wilson pártja pedig nem elég erős 
arra, hogy az elnököt felruházza 
azzal a diktátori hatalommal, ame-
lyre ő kezdettől fogva vár 

Az entente várható tavaszi 
offenzívája mindinkább az aktuali-
tások sorába jut. A mi csapataink 
az összes frontokon csodálatos jó 
kondícióban állták ki ezt a telel, 
amelyhez foghatóan irgalmatlan és 
embertelen tél már évtizedek óta 
nem volt. Az ütközetek szinte hete-
ken át majdnem az összes fronto-
kon szüneteltek és igy a parancs-
nokságok több gondot fordíthat-
tak a legénység testi és egészségi 
áll potára. Talán ennek tudható bé, 
hogy ezen a példátlanul kemény 
télen sokkal kevesebb fagyási eset 
volt, mint az első vagy a második 
háborús télen. A katonaság minde-
nütt elegendő tüzeiőannyaggal ren-
delkezett és mód volt arra is, hogy 
csirájában öljék meg a járványos 
betegségeket amely itt vagy ott 
jelentkezik. A kitűnő teli gondos-
kodás bizalommal tölthet el min 
denkit arra nézve, hogy harcedzett 
seregeing helyt fognak állni a ta-
vaszi hadjáratban is, melyről min-
denki azt reméli, hogy be fogja 
fejezni az immár harminckettedik 
hónapjába jutott háborút. 

A Laeonián nemcsak két chi-
cagói hölgy, hanem két amerikai 
néger is elpusztult; a londoni je-

jentések szerint azonban WiUoa 
ebben még mindig nem látja azt 
a „nyilvánvaló cselekedetet*, mely-
ből a végső konzekvenciákat kel-
lene levonni. A Lanconia angol gő-
zös volt és Wilson állítólag arra 
vár, hogy amerikai gőzös is áldo-
zatul essék a tengeralattjáró h*rc-
ban, mert az egész amerikai köz-
véleményt ezzel tudná magakóré 
sorakoztatni. Más jelentések viszont 
a Laconia ügyét még nem tartják 
lezártnak, Willson nyilván csak 
felfüggesztette ez ügyben a döntést 
mert meg akarja várni, mig meg-
kapja a kongreszustól az általános 
fölhatalmazást a fegyveres semle-
gességre. Az Unióban nemcsak a 
közvélemény egyes hangulatát kell 
előkészíteni, hanem a kereskedelmi 
hajók fölfegyverzését s egyéb rend-
szabályokat is végre kell hajtaai 
és állítólag a hadügyi államtitkár 
sem engedi elsietni a dolgokat, 

De ugy látszik maga a xong-
reszus sem. Willson a kereskedelmi 
hajó fölfegyverzesére kért fölhatal-
mazást, továbbá hitelt e célra, va-
lamint a hajóknak háborús veszély 
elleni biztosítására. A képviselöhá* 
bizottsága ujabb hír szerint, az 
utóbbi fölhatalmazást a muníciót 
ssállitó hajókkal megtagadta • 
egyébként is lényeges változtatáso-
kat ejtett a felhatalmazási javas-
la!on. 

Amerikában növekedik a háborús 
hangulat. 

Berlin, március 2. 
A Kölnische Volkszeitung-nak 

jelentik Washingtonbői, hogy a 
hangulat Amerikában napról-napra 
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háborusabb. A lapok azt írják, hogy 
Németország megsértette az Egye-
sült-Államok jogait és megbántotta 
az ország becsületék. Ezek a kö-
rülmények indították az elnököt 
arra, hogy háborús felhatalmazá-
sokat kérjen a kongresszuséi. 

A Laconla eisiilyesztése n«m hábo-
rús ok 

Rotterdam, február 28 
A Cunard Line hivatalosan je -

lenti: A Laconia katasztrófájánál 
három utas meghalt, három utas 
és hat tengerész eltűnt, hal lenge-
rész pedig sérülten kórházban fek-
szik. 

Washingtonból érkezeit hírek 
szerint Lansing és Wilson több 
izben hosszasan tanácskozott a 
Laconia eisiilyesztése dolgában. A 
saj tó számára kommünikét adtak 
adtak ki, amelyben a kormány 
kijelenti, hogy a Laconia elsüllyesz-
tését nyilvános cselekedetnek te-
kinti, a melytől, mint az elnök re-
mélte, Németországnak tar tózkod-
ni a kellett volna. 

A Manchester Gudardian a/ t 
jelenti, hogy a legjobban értesült 
londoni amerikai körök szerint a 
Laconia nem az az eset VVilsi 11 
elnök számára, amelyet abból a 
célból várt, hogy az egész amari-
kai közvélemény egységesen sora-
kozzék mögötte. Ha most háborút 
üzzenne Németországnak, azt ve-
hetnék szemére, hogy angol hajó-
ért történik ez, de ha amerikai ha-
jót sülyesztenek el. egyetlen beke 
párti vagy német barát sem mer 
állást foglalni az elnök cselekedete 
ellen. 

Minden órában várható a szakítás 
Amerika és Németország közt 

Berlin, március 1 
Kölnische Zeitung washingtoni 

levelezője jelenti; A mult héten 
tapasztalt optimizmus az utóbbi 
napokban a fagypontig siilyedt Bi-
zonyosnak látszik, hogy az ősszel 
újra választott kongresszus legkö-
zelebb rendkívüli tanácskozásra ül 
össze. A köztársasági párt mindkét 
csoport ja szeretné, ha kitörne a 
háború Németországgal. A konzer-
vatívok azt óhajtják, hogy a kong-
resszus akadályozza meg Wilsont 
abban, hogy ismét kitérjen a dön-
tés elöl. Ezzel szemben a haladó-
pártiak vissza akarják tartani az 
elnököt attól, Jjogv túlságosan 
me>sze menjen. A viszony az 
Egyesült-Államok és a monarchia 
között még mindig egészen re j té-
lyes. de azért szinte minden órában 
várható a szakitás bejelentése. 

Amerika feszült viszonya monarchi-
ánkhoz 

Rotterdam, március 1 
A Reu t er-i'ig v n o k ség jelenti 

Washingtonból: Az Egyesült-Álla-

mok külügyminisztériuma arra a 
meggyőződésre jutott4 hogy a ma-
gyar és osztrák monarchiával való 
szaki tás e lkerü lhe te t len . Mindent 
e lőkészí te t tek , hogy az összes kon-
zulokat és konzul i megbízot taka t 
v isszahívják. 

HÍREK 
— Istenitiszt«l*t tartatik helybeli gö-

rög templomban f. hó 4-én vasárnap d. e. 
10 órakor. 

f Márton bácsi. | Egy mindenki 
által ismert, és köztiszteletnek ör-
vendő iparostársunkat szólította el 
a kérlelhetetlen halál Szegény, jó 
Márton bácsi, q mindig vigkedélyű 
Rciníngcr Márton üveges mester, 
csütörtökön délután temették el a 
a város minden osztályú közönsége 
részvéte mellett. A koporsója kö-
rül álló hozzátartozói vigasztalására 
Friedmann Gyula mondott magas 
szárnyalású, megható beszédet. 
Nyugodj csendesen Márton bácsi! 

fl gabonán hizlalt sertések- Sze-
ged városától az Országos Közélelmezé 
sí Hivatal ötszáz vaggon gabona neszol-
gáltatását kivánta. ám a háromszoros 
rekvirálás ellenérc csak ötszáz vaggonra 
valót tudtak összegyűjteni. Hogy a többi 
gabona hova lett, nem lehetett megálla-
pítani. Most lassanként kiderül, hogy 
hova tűnt cl. A kihágási biró nap-nap 
után súlyos büntetést szab ki olyan gaz-
dákra, akik sertéseiket rozson vagy más 
gabonán hizlalták tel. Legutóbb Tanda-
ri Antal jómódú gazdálkodót ötezer ko-
rona pénzbüntetésre Ítélte el, mert ser-
téseivel harminc métermazsa rozsot ete-
tett meg. Jelen esetben az elzárást a 
biró azért mellőzte, mert a gazda bün-
tetlen előéletű. Pusztán az Alsótanyáról 
huszonhat olyan gazda került a kihágá-
si biróság elé, akik száz -kétszáz kiló 
gabonát etettek meg sertéseikkel. Eze-
ket a gazdákat egyenként nyolc har-
minc napi elzárásra és száz—ötszáz 
korona pénzbirságra Ítélték. 

... fl százezredik vasárnap. Ebben 
az évben sajátságos jubileumot fog meg 
érni az emberiség. Ralph J, Beever em-
lékeztet arra hogy 1917 julius 8-án lesz 
a keresztény jdőszámitás szerint a száz-
ezredik vasárnap, vagyis helyesebben a 
Krizztus születésétől számított százezre-
dik hét kezdete. Egészen pontosan azon-
ban nem lehet megállapítani ezt a na-
pot, mert kétséges hogy Krisztus után a 
negyedik esztendő szökő-év volt e vagy 
sem. 

fl dohányárak ujabb emelés*. 
Csütörtökön megjelent a hivatalos lap-
ban a dohányárak ujabb emelésére vo-
natkozó miniszteri rendelet, Az áreme-
lést a rendelet a beváltási árak és a 
gyártáshoz szükséges anyagok árának 
emelkedésével okolta meg. Az uj árak 
nyomban életbe is lépnek Az áremelés 
húsz-harminc százalék. A Medea szivar 
ára például 20 koronáról 34 koronára 
emelkedett, a Princessas cigaretta ára 
8 koronáról 10 koronara Az ismertebb 
dohánynemüek ára i^y emelkedett : 

Regalítás 32 fillér, trabuco 30, britanica 
26, operas 22, cuba 16. portorico 12 fil-
lér. Cigaretták : nilus 12 fill, stambul 9 
mamphis 9, szultán 8, mirjam 8, király 
6, hölgy 6, hercegovina 6, sport 5,duna 
4, dráma 3, virginia 3, magyar 2 fillér. 
Finom hercegovina dohány|(25 grammot 
csomag) 1 korona 20 fillér, középfinom 
török (25 gramm) 90 fillér, dráma (25 
gramm) 60 fillér. 

— Hatósági cipész műhely A vár-
megyei közélelmezési Ügyosztály által léte-
sített Hatósági cipész műhely üzemét a 
Szentesi Ipar testület házában február 26-
án megkezdte. Egyelőre csak javítási mun-
kálatok fogadtatnak el. A javítandó munkák 
elfogadtatnak hétköznapokon d. u. 2-&-ig. 

— Viszik a harangakat. Néhány na-
pon belül Szentesről is elviszik a hadve-
zetőség részére felajánlott harangokat A 
harang átvevő bizottság már megérkezett 
s a harangok leszedése iránt &z intézkedé-
sek már megtörténtek. 

— A lóosztályozás Már négy napja 
tart a lóosztályozás. Sokan vannak azon-
ban akik íovaikat nem vezetik elő a kitű-
zött időben. Figyelmeztetünk mindenkit 
hogy lovát, a polgármester által kibocsáj-
tott hirdetményben megjelölt időben vezes 
se elő, inert különben szigorú büntetésben 
részesül s azonkívül aki nem vezeti elő 
lovát a rendesidőben Békéscsabára kelj 
menni lóosztályozásra. 

— Rézgálíc szükségleteit mindenki 
március 15-ig jelentheti be a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban I. katasztrális hold 
szőlőre 15 kilogram rézgálic van megálla-
pítva. i 

— Magánposta utalványok küldése 
taborba Eddig a tábori postákhoz maxi-
málisan 100 koronás összeget volt szabad 
magán posta utalványon elküldeni. A had-
vezetőséggel egyetértve, ezentúl a keres-
kedelemügyi miniszter erre vonatkozó ren-
delete szerint 1000 koronáig terjedhető pos-
tautalványok küldhetők tábori posták utján. 

— Adományok Csongrádvármegyt 
beteg és sebesült katonái réasére. 
ö z v Gulyás Pap Lászlóné 3 liba leras-
nek és 2 kappan paprikásnak 2 tál be-
főtt 2 drb tejes vekni, Geiecz Eszter a 
vak katonáknak 4 II. Továbbá a kará-
csonyi adományok közül kimaradt Leh-
rer Alfréd 8, Gerec? Eszter 8 és Ssftr-
szabó Nagy Antal 5 korona adománya 
melyekért a kórház igazgatósága bálái 
köszönetét fejezi ki. 

— UJ rendszerű oukorkioaz-
t as . A kővetkező kis eset a legu-
tóbbi cukorkiosztásnál játszodott le, 
egyik nem lul udvarias kereskedőnk 
üzletében, amelyet egy szegény 70 
éven fölüli asszony sirva panaszol-
ta el szerkesztőségünkben. Már majd 
nem kimerülésig várakozott sze-
gény néni az üzlet előtt, de még 
mindig nem volt rá reménye, hogy 
bejusson, amikor az üzlet másik 
ajtaján, egy újonnan érkezett pro-
tekciós szomszédasszony, minden 
várakozás nélkül besurran. Sztgény 
öregasszony ezen fölbátorodva, utá-
na indult gondolván, hogy ó már 
régóta itl vár de ezen merészsé-
géért elég fájdalmasan meglakolt, 
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mert amint belépett, két előzékeny 
tanonc ökölcsapásai fogadtak, ame-
lyet még ó szegény, békével tört, 
csupán azt az óhaját fejezve ki hogy 
miután már ó a múlt hónapban 
sem kapott cukrot, legalább egy 
fél kilót mérjenek neki is. A/om-
ban kívánsága most sem teljesült, 
mivel a két bök tanonc megragadta, 
amelyhez a boltiszolga is — dacára 
orosz származásának és hadifogoly-
voltának — tőle telhetőleg segéd-
kezett és szegény öregasszonyt ki-
akarván lóditani, oly jó kiszámí-
tással, hogy az, az ott levő vasé-
dények köze esett, aminek követ-
keztében külső és belső sérüléseket 
is szenvedett. Hát ez ugyebár nem 
a leghumánusabb bánásmód a cu-
korra áhito/ó publikummal és se-
hogy-e sikerülhet, hogy bárki is 
ilyen emlékekkel édesítse meg a 
kávéját. 

Jó volna már a gyári krumpli? 
Amikor még a Kenyérgyár az őszben a 
krumpiit nagyobb mennyiségben hozzatla 
Szentesre a közönség közt szétosztásra, 
bizony bizony sokan nem juthattunk hozzá 
voltak azonban többen a kik élelmesebbek ; 
lévén még viszont üzletet is csináltak vele 
mert nem egyik vagy másik csak másod-
kézből jutott hozzá, voltak viszont a kik 
talán meg sem kóstolták de azért minden 
féle rosz és takarmány krumplinak rr.inősí-
tették. Most azonban szomorúan kell ta-
pasztalnunk, hogy kár, ho^y többen nem 
juthatunk ahoz a leminősített krumplihoz 
mert azt be kell ismernük hogy sokszor 
ettünk már, ahoz megsem közelíthető és 
hozzá nem is hasonlítható gesztenyét a 
boldog világban. Tehát minden elt'ogulás 
nélkül el mondhatjuk hogy gyári krumpli 
jöjjön el a te országod. 

— Rézkilincsek pótlása. A minap 
jelent meg a hadügyminiszter rendelete a 
rézkilincsek leszereléséről és a hadicélokra 
való igénybevételéről. A rendelet megjele-
nése után hirtelen felszökött a vas- és alu-
miniumkilincsek és zárak ára, mert kiderült, 
hogy nincsen az országbari annyi vaskilincs 
raktáron, mint amennyi egyedül a buda-
pesti rézkilincsek pótlására elégséges. Ille-
tékes helyről nyert értesüléseink szerint az 
áremelkedés nem megokolt, minthogy a 
rendelet még maga nem jelenti a rézkilin-
csek rekvirálásának foganatosítását, csak 
figyelmeztető arra, hogy a rekvirálási bár-
mely napon meg lehet kezdeni. Egyébbként 
a leszerelés és kicserélés lassankint fog 
történni, mindig a készleten levő kilincs-
pótlók számának megfelelőn. 

— Valótlan adatok a fuvarlevelek-
ben. Sürün fordul elő, hogy egyes földa-
dók fuvarlevelekben valótlan megjelölése 
ket haználnak, igy akarva megkerülni a 
vasúti közlekedésre nézve a hadvezetőség 
érdekében fölálitott korlátozásokat. Mint-
hogy a vasúti üzletszabályzatban a fuvar-
levelek valótlan kitöltésére nézve előirt 
bírságoló intézkedések nem elegei: dők arra 
hogy a feleket az ilyev visszaélésektől el-
riaszák, a kereskedelmi miniszter utasítása 
folytán a jövőben a vasutak allomás-
fönöksége minden egyes ilyen visszaélés 
esetben a büntető eljárás megindítása 
végett a felet az illetékes hatóságnak fel-
jelenleni tartoznak. 

- Mttvé*z.e«téiy. A szénhiány mi-
att bezárt vidéki színházak tagjainak nagy 
Müvész-estelye a Petőfi-kávéház termében 
lesz megtartva, ma vasárnap 11) 7. már-
cius 4-én este 8 órakor P o ó r M i k j ó s 
a Székesfehérvári színház szerelmes színé-
szének rendezésében. Színre kerülő darabok: 

A primadonna cselédje. 
Hollóiul l rel%ou*sl>nu. Szemeljek: 

Kelemen barú Szegő István 
Ella primadonna Batiz Gabi 
Kati cseléd Rajnay Zsazsa 

A háromszög. 
Szeniélyek. 

Pálos István kritikus Fehér István 
Ha, a felesége Rajnay Zsazsa 
Meér Andor %Poór Miklós 

Kávécsarnok. 
lrtm Friid Nzem^lyek: 

2552-1917. szám. 

I'.uiny 
Alajos 
Kosi 

Rujnay Zsazsa 
Poór Miklós 
Batiz Cial>i 

Szóid számok. Conferál: Poór Miklós 
R a j n a y Z s a z s a a legiijabb kuplékkal. 

Az Uram urlaubja. 
Mit főzzek. 
Biblia. 

B a t i z G a b i 
A poéta álma 
Szervusz Budapest. 

P o ó r M i k l ó s 
A cár parancsa. 
S/ép volt mint e^v álom. 
Mint egy bálványt ugy imádlak 
Biró előtt. 
Fehér ruhák 

S z e g ő I s t v á n humorista, a Népopera v. t. 
Kutya sors. 
Stanclik. 
A honvéd tüzér keservei. 

Fehér T ivada r 
a telsömagyarországi színiheruief tagja. 
Parasztkomikus. 
A zenélő tök. 
Én is aknára futottam. 

Helyár két korona. 

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

lajdonosok, hogv fáikat március 
hó végéig hernyózzák meg. 

Azoknál kik fáikat március hó 
végéig nem hernyózzák, költségükre 
hatóságilag fog a hernyózás végre 
hajtatni, ezenfelül 200 koronáig 
terjedő pénzbirsággal fognak bün-
tettetni. 

Szentes. 1917. február 19. 

Dr Mátéffy 
polgánmester 

Jegyek válthatók Fehér titkárnál, a Petőfi 
kávéházban, és Szilágyi Dezső könyvke-

reskedésében. 

Kedves közönség! Felhívjuk kedves 
figyelmüket műsorunkra, amely teljesen csa-
ládias jellegű. Kérjük pártfogásukat annál 
is inkább, mivel igyekszünk a legjobbat 

| nyújtani. Szives támogatást kérnek. 
Poór Miklós és társulata. 

ELADÓ HÁZ 
C z a k ó Mihálynénak IV. ker. Kéreg 

utca 21. számú háza eladó. Értekezni lehet 
ugyanott a tulajdonossal. 2. 

Szentes város polgármesterétől, 
j 2472 1917 szám. 

Hirdetmény" 
Valamennyi szőlőbirtokoshoz 

Csongrá< 1 vármegye aIispánjának 
1290 1917 özámu rendelete foly-
tán tudomására hozom Szentes vá-
ros szőlőbirtokosainak, hogy Szen-
tes város határában levő szőlők 
1917 évi permetezéséhez szükséges 
rézgálic a polgármesteri hivatal 
közvetítésével beszerezhető. 

Egy katasztrálishold perraete-
zésére 15 kilógramm rézgálicot 
bocsájt a főldmivelésűgyi minister 
ur a szőlőbirtokosok rendelkezésé-
re. A rézgálic kilógramonként i & 
20 fillér. 

Felhivatnak 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-
dasági tanácsnok kezéhez az ész-
szes szükségletűk árát. 

Szentes, 1917 évi k<í 21 

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

f e l v é t e l ű i 

lapunk kiadóhivatalában 

Dr Mátéffy 
polgármester. 

K i i i f l f t l i á z 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagy István utca 
Vi\. számú háza e l a d ó , 

•rtekezni tehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 



1771—1917 szám. 

H i r d e t m é n y 
Az 1891—1872 évben született 

valamint a korábban megtartott 
•épfÖlkelői bemutató szemlékről 
elmaradt 1899-1892 és 1871-1865 
évben született néptölkelők bemu-
tató szemléje az alábbi beosztás 
szerint és időben fog megtartatni 
Szentesen a városháza központi 
irodahelyiségében (emelet 55. ajtó) 

Á bemutató szemle kezdete 
aapánként reggel fél 8 órakor 1917. 
március hó 70 napján megvizsgál-
toftiaküz 1891., 1890., 1889., 1888, 
1887., 1886., 1885., 1884., 1883. 
1887, 1881., 1880., 1879., 1878., 
1817., évben született szentesi illető-
Ugüék. 

1917 március hó 12. napján 
m$g¥ÍMsgáttatnak az 1876., 1875., 
1874., 1873., és 1872 évben szüle-
te&szentesi illetőségűek, továbbá 

az 1891 január hó l-e és az 
1872 december hó 31 között időben 
fzAletett összes vidéki illetőségű 
i 0 Szentesen tartózkodó népföl-
kelők. 

Ugyanezen a napon vizsgáltatnak 
m$g az eddigi bemutató szemléről 
éjflbaradt 1899-1*91 és 1871-1865 
évben születelt népfölkelők is. 

K bemutató szemlére tisztán 
Möltózkódve, mindenkinek meg 
b#U jelennie*, kivéve azokat, akik-
nek a katonaügyvezető jelentkezé-
sök alkalmával megmondotta, hogy 
szemlére a rendelet szerint nem 
kell megjelenniök 

A szemlére mindenki hozza 
magával a korábbi szemlén kapott 
népfelkelői igazolványi lapját és 
illetve egyébb katonai igazolvá-
n y á t 

A vasutaknál, pósiánál, állami 
hivataloknál alkalmazott egyének 
— amennyiben eddig a bemutató 
szemlén való megjelenés kötele-
settsége alól fel voltak mentve-
bo t fák magukkal felmentési igazol-
ványukat.. 

Al i e szemlén nem jelenik 
meg, az 1016: II. t.-c. alapján két 
évig ter jedhető börtönnel büntet-
tetik. 

Szentes, 1917 évi február hó 21 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

1805—1917. szám. 

A m. kir. honvédelmi miniszter ur 23500 — 1910 számú rendeleté-
vel a lovak osztályozását elrendelte. Ezen rendelet alapján Szentesen 
a lovak folyó évi m á r c i u s hó 1 n a p j á t ó l m á r c i u s hó 12 nap já ig ; 
t e r j edő 12 n a p o n at"fognak osztályoztatni és pedig naponként j r e g -
g e l 7 ó r á tó l kezdödö leg 

Az osztályozás helye: a k ü l s ő v á s á r t é r e n l evő o é d u l a h á z . 
A f en t i h a t á r i d ő b e n és h e l y r e n e m c s a k a z o s z t á l y o z á s a l á 

k e r f l l ő T o v a k v e z e t e n d ö k elő, h a n e m á l l a t e g é s z s é g ü g y i v i z s g á -
l a t oéUából a z összes 4 éven alu[i l o v a k és c s ikók is. 

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

1917 március hó 1 napján a város 
n n n ^ „ „ 
n n » * » n 

4-.. h m ~ n n 

0 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

I. kerülete. 

IH. » 
IV » n 1 v • 55 

„ Alsórét, alsóréti Újtelep,Belső-ecser, 
Belső-tehenes, Berek, Berekhát. 

„ Bereklapos, Bökény, Derekegyházioldal, 
„ Kaján, Dónál, Eperjes, Felsőrét, Fertő 

Hékéd, Jaksor, Külsőártér, Külső-
ecser. 

„ Nagykirályság, Királyság. 
„ Kistőke, Lapistó. 
„ Mucsihát, Nagyhegy, Nagynyomás, 
„ Nagytőke, Pankota. Szentlászló. 
„ Vekerhát, Ve^erzug Veresegyház, 

zalotai 
tulajdonosok lovai és csikói állitatandók, illetve vezetöndők elő osz-
tályozás, illetve állategészségügyi megvizsgálás céljából. 

A lovakat ké/.en 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-
álló rendelkezésnek nem tesz elege!, kihágást követ el és 200 koro-
náig terjedő pénzbüntetéssel bünte tetik. Figyelmeztetem tehát a kö-
zönséget, hogy lovaikat a kitűzött időre pontosan vezessék elő mert 
az ezt elmulasztókat szigorúan fogom megbüntetni. 

Szentes, 1917 évi február hó 18-ik napján. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

k 

f Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Kiomatott VAJDA BALINT 

Iroda áthelyezés 
S o ó s Pál Gabona és hi* 

zott serlés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget hogy az eddig vá 
sárszéli Barálh féle i r o c l t í 
J u t sajátházába a volt Il in 
ftKárkoreftma léle ház 
ba he lyet te át további 
sz ives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

S o ó s Pál 
gabona és sertéskereskedő 
ÜTÓDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában SíinTsstn" 

FATALPU 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak mellett kapható 
Iíj. Fazekas Antal 
Báróharucker-utcai 

üzletében. 




