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Előfizetési á rak : 

Helyben egész évre 4 K 
félévre2 Knegyedévre 1 K 

Vidékenegész évre 6 K 
félévre3 K negyedévre 1 öü 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossutb-tér 4. szám 

(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Főhadiszállásunk 
hivatalos jelentése. 

Budapest, dec. 21. Hivatalos je-
lentés, Budapestre érkezett 6 óra 15 
perckor, Szentesre érkezett éjjel 
1Q órakór. (Min. sajtóosztály). 

Kárpátokban támadásunk a 
Latorca folyó felső terftletén jól 
hal&d ' efőre. Lubkowi szorostól 
északkeletre Krosnó, Tuchovtól 
északra és a Dunajecz alsó részén 
hévefcen tovább fölyik a harc. Dél-
Lengyelországban a helyzet nem 
változott.' HO PE R v^érórntigy, a 
vezérkar főnökének helyettese. 

Huazoahatizer^osz foaoly. 
A Berliner Tageblatt jelentései 

szerint a L imanowa , a Durtajec vi-

déke és Poprád mellett vivott 14 
napos ütközetek meghozzák szövet-
ségeseink fegyvereinek a remélt 
sikert: az orosz össz harcvonal bal-
szárnyának teljes eltolását, amely 
Varsótól a Kárpátokig terjed. En-
nek a sikernek közvetlen jelentő-
sége Magyarországon megszabaditsa 
a betörő oszlopok nyugtalanitásától 
és Nyugat-Galicicia újból való meg-
nyerése. 

Az oroszok, amint a limanovai 
csatatéren a hadi foglyoktól mgtud-
tuk, az utolsó napokban Kiewből 
Lembergen át megerősítéseket is 
kaptak. A csapatok Lemberg előtt 
egy állomással elhagyták a vasutat 
és Prezemysl megkerülésével gya-
log fejezték be az utat. A döntést 
azonban épen oly kevéssé tudták 
megváltoztatni, mint a Kárpátokból 
visszaözónló oszlopok. Az oroszok 
ezekben a harcokban a sok ezer 
halotton és sebesültön huszonhat-
ezer foglyot veszitettek. 

Az angolok félelme. 
Daily Mail szerint az angol ke-

leti partvidék bombázásakor az ál-
dozatok száma 671 halott és sebe-
sült volt. 

Amsterdamból jelentik: Hiaba-
való az angol városi hatóságok min-
den hirdetménye a keleti partvi-
déken, a lakosság nem lud megnyu-
godni. Hart lepoolban hirek kerin-

genek, hogy a német ílotta közel van 
és ismét bombázni fogja a várost. A 
nép menekül az ország belseje felé. 

Armentiéres bombázása. 
Amsterdami jelentések szerint 

a németek ujabb erővel láttak hozzá 
Armentiéres bombázáshoz. Péntek 
este 9 órától szombat reggeli hét 
óráig több mint ezer gránát röpült 
a városba. A gránátok igen nagy 
pusztítást vittek véghez, de ember-
életben aránylag igen kevés kár esett. 

HÍREK 
S'entes, 1914 december hó 21. 

— A besorozott városi t isztviselők. Dr. 
Mátétly Ferenc polgármester a le-
gutóbbi népfelkelői szemléír alkal-
masnak talált tisztviselők közzül 
senkit sem talált nélkülözhetet-
lennek s egyikök felmentését sem 
javasolta. A polgármester a beso-
rozott tisztviselők helyettesitéséröl 
már gondoskodott is, ugy hogy a 
város közigazgatása bevonulások ál-
tal miat sem íog szenvedni. 

— Lapunk karácsonyi száma folyó hó 
25-én, pénteken, rendkívül érdekes, 
aktuális és szépirodalmi tartalom-
mal fog megjelenni. 

— A katonai kórházak immár ké-
szen várják a sebesültek érkezését. 
A közönség már eddig is sok pár-
nát szolgáltatott be a Vörös Kereszt 
Egyletnek a polgári leányiskolában 
lévő irodájába, de még nagyon sok 
párnára van szükség, hogy mind az 
ezer katona puha fekvőhelyet kap-
jon. Felhívjuk a közönséget, hogy 
akiknek felesleges párnája van, adja 
oda a vörös keresztes kórháznak, 
amely azt továbbítja. A sebesültek 
miden órában megérkezhetnek. 

— A besorozott lovak átadása ma. 
kedden nyer befejezést. Eddig 10 
lovat nem vezettek elő az átadásra 
melyeknek gazdáit a rendőrség ut-
ján fogják lovukkal együtt előállí-
tani. Figyelmeztetünk mindenkit, 
hogy nyilvántartó lappal ellátott 
és alkalmasaknak talált lovaikat 
ma délelőtt a vásártéren működő 
bizottságok elé vezessék fel, mert 
különben szigorú büntetésben ré-
szesülnek. 

— A népfelkelők bevonulásának határideje 
rohamosan közeledik s ez már rö-
videsen, a szemlék befejezte után 
kö^zé is lesz téve. Hogy csak a 
fiatalabb évfolyamok, vagy pedig 
valamennyi évfolyam be lesz-e híva, 
nem tudni, épen ezért ajánlatos, ha 
minden besorozott népfelkelő dol-
gait ugy intézi, hogy a közeli bevo-
nulás készen találja. A meleg ruhák 
beszerzése természetesen még ráér 
a hirdetmény közzétételéig, de mivel 
később esetleg nem lehet hirtele-
nében megtelelő ruhát kapni, aján-
latos azok mielőbbi beszerzése i$. 

— Pótsoroz íst tártanak a közeli 
napokban, hogy az eddigi népfelkelői 
szemlékről elmaradtaknak is alkal-
muk legyen magukat megvizsgál-
tatni és amennyiben elmaradásukat 
igazolni tudják, magokat a bünte-
téstől mentesíteni. A pótsorozás idő-
pontját legközelebb közölni fogjuk. 

— Szélhámos szakaszvezető ? Nem 
régen egy katonaruhát viselő egyén 
megjelent Négyesi János itteni la-
kos lakásán, előadta, hogy ó Né-
gyessi János fiának, Józsefnek jó 
barátja, Kovács Pál szakaszvezető 
és Békéscsabán teljesít katanai szol-
gálatot, ottani vagyonos szülők fia 
és kicsalt Négyessiéktól 86 koro-
nát s azzal távozott. Az állítólagos 
szakaszvezető 30 év körüli, közép-
termetű, szókés hajú és bajuszu, 
forradásos homlokú ember, továbbá 
bal tenyerén is forradás van és 
csukaszürke egyenruhát, szürke-
posztószáru és fekete bőrfejű sar-
kantyús csizmát viselt. A károsultak 
feljelentése folytán a szentesi rend-
őrség megindította az elfárást és 
körözvényt bocsájtottki eljogatására 

— Uj ló íssze i rás Még csak most 
viszik el a tél elején besorozott lo-
vakat és már is ujabb lóösszeirást 
rendelt el a miniszter, hogy a ló-
szükségletet jóelóre biztosítsa. Az 
uj lóösszeirás karácsony első nap-
ján veszi kezdetét és az erre vonat-
kozó összes tudnivalók a lapunk 
mai számában közölt hivatalos hir-
detményből tudhatók meg, melyet 
a polgármester bocsájtott ki. Hz al-
kalommal be kell jelenteni minden 
egyes lovat, még azt is, amely már 
nyilvántartó lappal el van látva, de 
még be nem vonult. A hirdetménv 
ellen vétők szigorúan büntettetnek. 
A lovak bejelentésére 7 napi határ-
idő van kitűzve s az ez év utolsó 
napján jár le, 
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Szentes wáron polgárnie&terétél. 
11411—1914 szám. 

Hirdetmény 
a lovak bejelentése és osztályozása tárgyában. 

A honvédelmi miniszerter úr az 1912 LX1X. t.c. 11. §-a alapján a Szentes város területén lévő lo-
vaknak újbóli osztályozását rendelte el. 

Ennélfogva a város területén tartott lovaknak újból leendő összeírását elrendelem és felhivom mind-
azokat, kiknek birtokában ló van, hogy az 1914 évi december hó 25-től, december hó 31 napjá ig be-
zárólag terjedő 7 napi határidőn belől, lovaik számát jelentsék be. 

A bejelentést Írásban az ingyen kiszolgáltatandó bejelentő lapon kell megtenni. — írni nem tudók 
a bejelentést szóval is megtehetik 

Az összeírás helyéül a földszinten a Járlatkl állítás helyiségét Jelölöm meg. 
A bejelentések naponként délelőtt 8 órától 12 óráig, — délután 2 órától 5 óráig, a vasár- és ünnef 

napokon pedig délelőtt 9 órától 11 óráig fogadtatnak el. 

Nem kell bejelenteni a következő lovakat: 

a) az ó felsége és a kir. ház tagjainak udvartartásához tartozó lovakat, 
b) a nemzetközi jog értelmében terlütenkivüiiséget élvező személyes használatra szolgáló lovakat, 
c) a fegyveres erőhöz tartozó egyéneknek annyi lovát, ahányat mozgósításkor tartani köteles, 
d) a csendórséghez tartozóknak szolgálatuk teljesítéséhez szükségelt lovait, 
e) az udvari és állami ménes intézeteknek, — állami méneseknek, mén és csikó telepeknek, tenyész 

és gazdasági lovait. 

0 a kincstár tulajdonában lévő lovakat. 
A lóosztályozás foganatosításának határidejét, valamint a lóbehivás esetére szabványosnak megállani 

tott árakat külön hirdetménnyel fogok közölni. 
Aki 

a lovak bejelentése tekintetében fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesz eleget, kihágást 
követ el és 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik. 

Figyelmeztetem tehát a közönséget, hogy a bejelentési kötelezettségének pontosan tegyen eleget, 
mert az ezt elmulasztók szigorúan fognak büntettetni. 

Szentes, 1914 évi december hó 20. napján. 

Wr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villanyé.őre berendezett könyvnyomdája Szentesen" 




