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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

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

küldemények hirdetést ós előfizetési dijak 

Oroszok erőstámadásai. 
Négyszer Intéztek 12—14 soros rohamot. 

Csapataink mindenütt vissza verték őket. 
A Lovcsen után Centinje. A Kö-

vess generális parancsnoksága alatt 
működő hadsereg csütörtökön dé-
lután vonult be Nikita fővárosába 

Az eseményt olyan fontosnak 
tartotta vezérkarunk, hogy azt kü 
lön jelentésben hozta tudomásra. 

Épen jókor jöt t Cettinje elfog-
lalásának hire. Ez volt a legcsat-
tantósabb válasz nyilatkozat az 
olasz sa j tó siránkozására. Mert, 
hogy csak ugy hozzávetőlegesen 
jól lejezzök ki magunkat a Lov-
csen elfoglalása egyenesen ¿okogo 
sirásra kényszeritette az olaszokat, 
akik az Adria urainak szerették 
képzelni magukat és valami relt-
lenelesen nagy félelem ¡öltötte el 
őket attól a gondolattól, hogy Lov-
csen, amely uralkodik a/ Adrián 
valaha magyar-osztrák fenható-
ság alá kerüljön. 

És a mikor az olasz sajtó ki-
zokogja magát, akkor következik 
ai az őszinteség, amit csak kétség-
beesett ember tud tanúsítani. „Ha 
a végső győzelembe vett hittünk 
nem ingott is meg — mondja az 
egyik olasz lap — de nem kevéssé 
fájdalmas, hogy az ellenségnek sike-
rült uj utat törnie. A négyes szövetség 
vezetésének hiányos őrködést», ho 
tnályos tájékozódása, késői döntése 
és félelme az erélyes beavatkozástól 
azt idézte elő, hogy mint tegnap 
Szerbia, most Montenegro is magára 
maradt kiszolgáltatva a magyar 
oszrák hadsereg támadásának olyan 
állásokról amelyeknek birtoka nem 
csak Montenegrot, hanem az egész 
négyes szövetségnek érdekeit érinti." 

Ez a kis idézet alaposan tájé-
koztathat bennünket arról, hogy 
milyenek a viszonyok a mi ellen 
ségeink saját külön berkeiben, hogy 
micsoda nagy összhang van az 
egyes szövetkezett államok között, 
de hogy legfőképen milven szépen 
kritizálják hadvezetőségük eljárását. 
Mi akik ellenségek vagyunk soha 
még nem mondtunk annyira éles 
és elítélő jellemzést ellenségeink 

eljárásáról, mint ez az olasz lap. 
Pedig tegyük hozzá, annak az olasz 
lapnak, van némi igazsága. Nem 
tökéletes Mert kétségtelen, hogy 
mi minden téren fölényben vagyunk 
ellenségeink fölött és Montenegró 
nagyobb megsegítése nem tudta 
volna a végzetet meg állittani, leg-
fölebb ideig-óráig megakadályozni 
annak kifejlődését. 

Minden valószínűség megvan 
most már arra, hogy Montenegró 
Szerbia sorsára fog jutni Nitika el 
mehet vejéhez. Egymás nyakába 
borulva gondolkozhatnak a világ 
múlandóságáról s hogy a magyar 
és osztrák monarkia még sem olyan 
kis dolog, amellyel könnyelműen 
lehessen packázni. 

Ha csak ugy futóíag tekintünk 
vissza az esemenyekre és át gon-
gondoljuk azokat a dolgokat, ame-
lyek megelőzték a világháború ki-
törését ugy fogjuk látni, hogy Ni-
kita nem kevésbbé tartozolt a het-
ven kedő fenegyerekkek közé, mint a 

szerb Petár és hogy az események 
vas logikája nem hozhat mást, mint 
azt, hogy kinek-kinek abba kell 
bűnhődni, amibe vétkezett. 

Kétségtelen tény, hogy a kis 
államoknak önérzetüknek kell lenni 
Szerbia és Montenegro adta ki az 
önérzeteset velünk szemben, de tu-
tulajdonképen mind a két kis állam 
dró tonrángato t tbábuvol t ami ellen-
ségeink kezében. Petőfi szavával 
élve „nem férlek bőrükben", hagy-
ták magukat uszítani és bolonddá 
tenni ellenségeink által és most a 
hatalmas nagy államok sorsukra 
hagytak őket. 

Ha majd valaha megírják a lé-
lekanát ennek a mostani nagy vi-
lágfelfordulásnak, bizonyára megál-
lapíthatják elfogulatlan emberek, 
hogy a központi hatalmak ellen 
minden erkölcstelenséget mozgósi-
sitott az ántánt és mégis hiába 
való volt minden. 

Vezérkarunk jelentése. 
Hivatalos jelentés. 

Orosz hadszíntér. 
Kelet Galíciában és a Besszará-

biai határon az ujévi csata még 
folyik, újra a Toporoutz vidéke és 
Hanc öl keletre levő területen 
volt az elkeseredett küzdelem. A 
harcok hevessége minden eddig 
ezen a csatatéren lejátszódott küt. 
delmet felülmúlt Négyszer, egyes 
helyeken hatszor vitte előre a SZÍ-
VÓS ellenség tegnap t ' sőt 14 sor 
mélységű lám; dó harcoszlopaíl a 
heves közdelemtől körül tombolt 
hadállások elten. Mindég újra visz-

| sza vertük nem ritkán közelharcban 

szuronnyal. Az ellenség vesztesé-
ségeinek mértékéül szolgálhat az a 
tény hogy egy os/.tráK magyar 
dandár a harcvonal szakasznál több 
mint egy ezer orosz hullát szám-
láltak öss'.e. Két orosz tisztet és 
240 főnyi legénységet fogtunk el 
A bátor védők az összes állásokat 
megtartották. Az oroszok sehol sem 
tudtak akár csak egy talpalatnyi 
tért is nyerni. A Strypa mellett és 
Wolhvnában nevezetesebb esemény. 
A Cormin mell« tt becsi lanwehr 
az oroszoknak egy tul erővel vég-
rehajtott előretörését vertük visz-
sza. 
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Olasz hadszíntér: 
Az olasz tüzérség tegnap újra 

tüz alá vette Malborgeth és Raibl 
vidékét és tüzét különösen a köz-
ségek ellen irányította. Görzi híd-
főnél csapataink kiragadták ellen-
ség kezéből egy legutóbbi csata 
óta erősen kiépített és nagy erő-
vel megszált hadállást Oslavianál. 

Ellenség egy repülője elszált 
Laibach felett és bombákat dobott 
le. Senki sem sebesült meg és a 
bombák nem okoztak kárt. 

Délkeleti hadszíntér: 
A megvert ellenséget üldözve 

csapataink déli szárnyukkal meg 
szálták Spiuzzát. Cethinjében egy 
száz ötvennégy drb, különböző át-
mérőjű löveget, tízezer puskát 109 
gépfegyvert és sok lőszert és 
egyéb hedianyagot zsákmányoltunk. 
A Lovcen területén lefolyt har-
cokban zsákmányolt lövegek szá 
ma 45-re emelkedett, a tegnap be 
szállított fogjaink száma 300. Bera-
nétől délre ahol az ellenség még 
SZÍVÓS ellenállást fejt ki zászlóal-
jaink rohammal vették be aGradi-
na magaslaton levő sáncokat. 

H Ö F E R altábornagy 
a vezérkarifönök helyetese. 

Montinegro uj fővárosa Niksics. 
Róma jan. 14. 

A Tiibuna Szerbia és Monte-
negró római diplomáciai köreiből a 
következőkről értesül: 

Mindenki súlyos csapásnak érzi 
a Lovcsen elvesztéséi, amelynek 
következményei talán még súlyo-
sabbak lesznek, annál is inkább, 
mert a Lovcsen uralja a cettinjei 
síkságot, a Bocche di Cattarot, az 
egész buduai kerületet, a Szkutari 
tó északi partvidékét, valamint a 
Rjeka völgyét. 

Ezért azonban Montenegro még-
sem hagyja abba a harcot A mon-
tenegrói hadsereg erélyesen fogja 
védelmezni a Rjeckamenti hadál-
lásokat A főváros most Ni*kics le z 
és ha ez is elesnék, ugv azl Szku-
tariba fogják áttenni. 

fl görögök, ellene akartak 
szegülni a demirhisszári 

hid fölrobbantásánaK. 
Lugano, jan. 14. 

A Corriere della Sera athéni 
jelentéseiből kitűnik, hogy a demir-
hisszári hid felrobbantása csaknem 
véres ütközésre vezetett a görög, 
;ingol és francia csapatok között. 
A szerreszi kormányzó erre vonat-
kozó jelentése a belügyminiszterhez 
következőleg szól: Január 10-én reg-
gel hat órakor v. szaloniki vasúton 
két század francia érkezeti a demir 
hisszári hidhoz és közölte az ottani 
helyőrséggel, hogy a hidat a leve-
gőbe akarják röpileni. A szerreszi 
görög hadoszlály parancsnoka, aki 

A Szentesi Központi Takarékpénztárnál 

1 koronás 
h^ti b^tétj^gyzés^k már megkezdődtek, * be-
tét^kr^ a takarék azonnal előnyös köcsönöket 

folyosit. 

Szent is i Központi Takarékpénztár 
Részvénytársaság. 

táviratilag értesítettek, azt a paran-
csot adta ki a csapatoknak, hogy 
menjenek a helyszínére és teljes 
erővel szegüljenek ellene a hid 
elpusztításának. Kevéssel ezután 
gyalog más angol és francia csapa-
tok érkeztek a hidhoz és kijelen-
tették, hogy a hidat el kell pusz-
títani és hiábavaló is volna minden 
ellentállás, mert a környéken min 
denütl ágyuk és gépfegyverek van 
nak felállítva. 

Olaszország áttér 
a defenzívára. 

Lugano, jan. 14. 
Nagy megdöbbenést kelt Rómá-

ban az a jelentés, amely szerint 
mértékadó személyiségek kijelen 
tették, hogy Olaszországnak immár 
defenzívára kell szorítkoznia Auszlra 
Magyarországgal szemben. A legkö-
zelebbi napokban várják a hadve-
zetőség híradását az olasz haditerv-
ben beállott jelentős változások 
tekintetében. 

HÍREK 
- A SZENTESI LAP" a mai nap-

pal belelépett negyvenhatodik évfolyamába. 
A világhororú nehéz viszonyúiban nagy 
áldozatokat kell meghoznunk, hogy olyan 
lapot adjunk, amely méltó ennek az újság-
nak múltjához. Dicsekvés nélkül mondhat-
juk, hogy közel félszázados fenállása óta 
lapunk m'uidig a vidék elsőrangú sajtó 
organumai közé tartozott. A ránk virradt 
új esztendőben is az lesz törekvésünk, hogy 
lapunk nivója megmaradjon A nehéz vi-
szonyok közepett a/ónban, amikor jelen-
tős áldozatott kell hoznunk lapunkért, föl-
kérjük előfizetőinket szíveskedjenek előfi-
zetéseiket sürgősen megújítani s ezzel 
lehetővé tennJ azt, hogy lapunkat, amelynek 
ellő állítási költségei a papír s egyéb 
nyomdai cikkek árának óriási emelkedése 
folytán megháromszorosódtak, ezután is 
mindent igényt kielégítő módon állíthassuk elő 

Szentes, U16. január hó 1-én. 

,4 SZERKESZTŐSÉG 
fi s 

KIADÓHIVATAL. 

— A u g u s z t a Naptár. Az iro-
dalom legnépszerűbb terméke a 
naptár, amelyet megszerez min-
denki, a legszegényebb ember is, 
a leggazdagabb is A naptár szóra* 
koztató olvasmány, tanácsadó, is-
meretterjesztő és mindennapi éle-
lünkben utmutató. Most a „minden 
ember barátja", a naptár uj és 
korszerű cél szolgálatába állott és 
az imént elsorolt jó tulajdonságai 
mellett rokkant hőseink érdekeit 
is istápolja. Az Auguszta-Alap a 
Nemzei H«za rokkantak otthona 
javára az 1916 ik szökő évre nap 
tárt adott ki, amelynek címe Au-
guszta naptár. Szerényen hangzó a 
cim. mert a tartalom sokkal többet 
ad mint amit naptártól várhat a 
közönség. Ez az ízléses kiállítású, 
vaskos kötet a legjobb magyar 
írók almanachja. Szépirodalmi rész-
ben huszonnyolc magyar író ra-
gyogó tehetségének legjavát adta 
a közönségnek, a háborús jóté-
kony cél javára. Huszonnyolc ma-
gyar iró műve egy kötetben a leg-
nagyobb irodalmi esemény, amely 
a naptár irodalom kereteiből ma-
gassan kiemelkedik. Faragó Jenő 
a ki ünő tollú iró szerkesztette a 
napku szápirodalini részét, amelyet 
Bárcy István Rudapest népszerű pol-
gármestere vezetett be. a háborús 
1914—1915. évről költői lendületű 
essay-vel. Egymásután következnek 
a szépirodalom legszebb termékei: 
Biró Lajos az anarkista, Bede Jób 
A halott leány esküvője, A csúnya 
Sam igazsága Drasche Lázár Alfréd 
kapitányom és a dominója, Faragó 
Jenő Tuchman, Hajdú Miklós Ta-
nácsok Polikárpnak, Hajó Sándor 
Délibáb utca 7, Hevesi József Au-
guszta, Hervay Frigyes Ének a 
harminckettesekről, Ignotus A nők 
kadi kötelessége, Kosztolányi De-
zső Öcsém, Kozma Andor XXXIlL 
zsoltár, Czinke a Jezsuita-lépcsőn 
Lakatos László Fáczán, Lázár Mik-
lós Két nap Górzben, Márkus Miksa 
Egy hós emléke. Molnár Ferenc 
Péterke, Nádas Sándor. Zöldi Zsa-
nett kmjai. Pékár Gyula Magyarul 
verekedni. Porzsolt Kálmán A Petkó 
Laci hat lánvaa, Révész Béla Gyere-
kecskék, Sebők Zsigmond Az öreg 



5 »«ám. 
SZENTESI LAP 

halász, Szini Gyula A pesszimista 
Tormay Cecil Jeltelen végzel Vajda' 
Ernő A drót cimü elbeszélései és 
szindaradjai. A legkülönböző irányú 
íróknak ilyen diszes tábora egy 
kötet lapjain még sohasem ostro 
molta a közönség érdeklődését. A 
könyv naptári része is a leglökéle 
tesebb Az Auguszta-Alap történe-
téről irotl históriai visszaemléke-
zés keretébe találja az olvasó Ma 
gyarország főrangú nőinek és férfi 
ainak az arcképeit, akik az Augusz a-
Ala<> igazgatóságába a háború alatt 
országos hadi jótékonycélu miikö 
dést Tetettek ki. Elől a minden 
háborús jótékonycélu mozgalom 
nemeslelü patronája, a/ Auguszta-
Alap védnöke, vezére Auguszta fő-
hercegasszony legújabb fényképe, 
utánna Csernoch János bíboros 
hercegprímás, diszelnök, Lánczy 
Leó v. b. t. t, Dr Bárczy István 
polgármester, elnökök, Lónyav Sán-
dorné ügyvezető igazgató, majd az 
igazgatósági tagok. Az Auguszta 
Naptár változatos, gazdag tartalma, 
művészies nyomdatechnikai kiálli 
tása dacára egv korona és egész 
jövedelme a Nemzet Háza rokkant-
otthoné Mindenkinek szüksége van 
naptárra, mindenki vegye meg ai 
Auguszta Naptárt. Egy koronáért 
páratlan irodalmi munkát kep és 
rokkant hőseinken is segit. A nap-
tárt a Franklin-Társulat legmoder-
nebbül berendezett nyomdájában 
nyomták. Az Auguszta Naptár meg 
rendelhető az Auguszta-Alap köz-
ponti irodájában (Budapgst, VH. 
Karoly-körut 3) az egy korona es 
20 fillér portó beküldésével. Aki 
ajánlottan kívánja a naptár meg 
küldését. 45 fillér postaköltsépet 
mellékeljen. 

421 - 1916 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir honvédelmi miniszter 

163— eln. 1016 sz rendeletével »a nyers 
gummi és gummipy; rimán) készleteket 
hadicélokra igén}heveiteknek jelentette 
ki, ebez képest az igénybevétel kiterjed 
az összes nyers gumi készletekre (1110 
sott és nem mosott állapotunkra egya-
ránt) következő méretű nj, vagy még 
egyáltalán használható, sima vagy sze 
ges automobi'kerék gummiköpenyekre : 
650 X 6'*., 650 X 65., 70 X 80., 70 X 65., 
70 X 85., 7 0 X 90., 760 X 90., 810 X 90., 
910 X 90., 7 0 X 100., 760 X 100, 810 
X 100., 910 X 100., 706 X 105., 815 X 
105., 875 X 105., 915 X 105., 815 X 110., 
8 0 X 1L>0., 850 X 1 0.. 880 X 120., 920 
X m . . 820 X 25., 880 X 125., 920 X 
125., 820 X 135., 835 X 135., 8K0 X 135., 
895 X 135., 930 X 135., 935 X 135., 895 
X 145., 935 X 145., 895 X 150., 935 X 
150., 26 X V. „30 X 3., és 30 X 3 V." 

A már nem használható (ócska) au-
tomobilkerék guminiköpenyekre bármily 
méretűek is. 
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Mindennemű és k.iinder méretű 
automobilkerék gummi tömlőkre (uj, 
használt ócska). 

Mindennemű és minden méretű 
automobil kerék tömör gumiabroncs 
ra, az igénybevétel kiterjed a megne-
vezett tárgyakra akkor is, ha á z o l az 
automobil kerekek fel vannak szerelve, 
- az igénybevétel nem terjed ki az 
állami intézmények birtokában lévő 
készletekre. 

A hadicélokra igénybevett gumi-
készleteket a birtokosok és őrizőjük kö-
telesek 1916. január 17-ik napjáig be-
zárólag a m. kir kereskedelemügyi mi 
niszterium jpari műszaki osztályának 
bejele. teni. - A bejelentő lapok a sze-
gedi kereskedelmi és ipar kamaránál 
díjmentesen kaphatók. 

A igénybevett készletek el nem 
idegeníthetők és senki által nem Hasz-
nálhatók el. 

Az igénybevett cikkek birtokosai 
és őrzői kötelesek az igénybevett cik-
keket legkésőbb január hő 31-ig a Cs. 
¿s kir automobilgyárba (Budapest, VI. 
Zápolya u. 13.) beszolgáltatni A beszol-
gáltatandó cikket a birtokos evét és 
lakhelyét feltüntető, tartósan felerősilető 
címkével kell ellátn», 

Az automobilok birtokosai a mái-
felszerelt abroncsokat a beszolgáltatás 
napjáig c«ak az esetben használhatják 
ha azokat a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter az igénybevétel alól fel men-
tette. 

Az átveti cikkek árát az átvételi 
bizottság állapítja meg, s a térítést a 
beigazolt csomaglás és szállítási költ-
ségekkel egvütt a budapesti cs. és kir, 
katonai parancsnokság a feleknek 
postatakarékpénztár utján lizeli ki. 

Aki az igénybevett cikkeket be 
nem jelenteli, be nem szolgáltatja, kihá-
gást követ el s 2 hónapig terjedhető el-
zárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1916 évi január hó 14. 

Dr. Mátéffy polgármester. 

177 19 6 szám. 

Hirdetmény. 
A kenderolaj készletek zár alá vételét 

valamint azok bejelentését a m. kir. miuis-
terlum 89137 1915 M. E. számú rendele-
tével elrendelte, felhívom ennélfogva mind-
azokat. akik kendermagolaj előállításával, 
forgalombahozatalával, szállítmányozásával 
foglalkoznak, vagy akinek birtokában, keze-
lésében, vagy őrizetében kendermagolaj 
készletek vannak, hogy készleteiket 1915 
december hó 15-ik napján volt állapot 
szerint legkesöbb 1916 január hő 16 nap-
jáig, s ezentúl minden hó H napjáig az 
előző hét utolsó napján volt állapot szerint 
az elsőfokú iparhatóságnál (az iparílgyi 
tanácsnoknál) beszerezhető bejelentőlapokon 
jelentsék be. 

A kendermagolaj készletek bejelen-
tendők akkor is, ha azok valamely más 
olajjal vagy egyéb idegen anyaggal van-
nak keverve. 

Aki bejelentési kötelezettségének eleget 
nem tesz, vagy aki az ezen rendelettel zár 
alá vett kender magolaj készletét elidege-
níti vagy aki a birtokában levő készletet 
eltitkolja, kihágást követ el s két hónapig 
terjedhető^elzárásaal és 600 kgronáig terjed-
hető, pénzbüntetéssel; büntettetik. 

Szentes, 1916. évi január hó 11. 

DR MÁTÉFFY 
polgármester 

258 1916. 

Hirdetmény 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

100 1916. számú rendetetével a hivatás-
szerű gőz- és motoreke gépészek és fűtők 
felmentését bizonytalan időre engedélyezte. 
Az itthon levő gépészeknek és fűtőknek, 
amennyiben alkalmaztatásukban nélkülöz-
hetetlenek, s állandóan hivatásszerűen foly-
tatják foglalkozásukat, kérelmezniük kell 
külön-külön a bizonytalan időre való fel-
mentést. 

Felhívom ennélfogva az itthon levő 
gépészeket, hogy felmentésük iránti kérel-
mükat folyó évi január hó 20 napjáig a 
katonaügyvezetöségnél okvetlenül terjesz-
szék elő, mert különben ezen idő' eltelté-
vel katonai szolgálatukra bevonulni tartoz-
nak 

Bevonulni tartoznak azok a gőzeke 
és motoreke-gépészek és fűtők,* Is, akik 
foglalkozásukat nem hivatásszerűen űzik, 
vagy egyáltalán szántással nem foglalkoz-
nak. Amennyiben a felmentés engedélye-
zése után vennék tudomást arról, hogy a 
gépészek foglalkozásukat elhanyagolják, 
azok azonnali bevonulása iránt fogok in-
tézkedni, mert ki akarom kerülni, hogy 
bárki is minden jogcím és közérdekű 
szükség nélkül szabadságot élvezzen. 

Szentes, 1916. évi január hó 8. 
Dr. Mátéffy 

polgármester. 

« TT 
H á z i földekről k u k o r i c a §j» 
s z á r a t veszek bármennyit 

Kristó Nagy" József ¡» 
a j á n l a t o k a t kórek § £ 
Petőfi szálloda (sörcsarnok.) 

Megérkezett. 
Kirják Árpádnak 

Bihar országból a kitűnő borai, 
fehér I kor. 4 0 flll. sötét siller 

I kor 6 0 flll. literje. 
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HIRDETMÉNY. 
A m. kir.LBelügymtnister 1400 191« 

számú körrendeletével a város területén 
levő liszt és gabona készletek összeírását 
elrendelte. 

Ennélfogva értesítem a város közön-
ségét, hogy ezen összeírás a f évi 

január 13-ik napján kezdődik és f. évi 
január 25-ig napjáig tart minden nap a 
hivatalos órák alatt a városháza bizottság' 
termében (emelet 38 szám.) 

Liszt és gabona (búza, árpa, rozs) 
készletét bejelenteni tartozik: 

1) a termelő 
2) a ki házi és gazdasági szükségletét 

vásárlás utján szerezte be. 
3) kegyérgyár, kenyérsütő, pék, cuk-

rász, szállodás, vendéglős és egyébb ela-
dással foglalkozó vállalat. 

4) vámőrlő malom. 
6) mindenki, akinek háztartásában liszt 

vagy gabona van. 
Figyelmeztetem a bejelentésre köte-

leseket. hogy a bejelentések valódiságának 
ellenőrzését Belügyminister ur a pénzügyőr-
séggel fogja teljesittetni. 

A be nem jelentett, vagy elrejtett liszj 
és gabona készletek elkoboztatnak, ezen 
felül tulajdonosaik szigorúan bűntettetnek. 

Szentes, 1916. január 10-én. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

Egy tanuló leány 
felvétik. 
Cim hiarióbun. 

12926 1915 szám 

Hirdetmény. 
100000 1914 számú pénzügymi-

niszteri rendelet értelmében csak azok-
nak a hadbavoiuilt katonáknak a csa-
ládjai részesittettek ál lamsegély beír, akik 
a mozgósítás e lrendelése következtében 
vouultak be. a lényleges szolgalatban 
álló katonák családjai nem részesülhet-
tek ál lamsegélyben. 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság 
a tényleges yo lgá la tban álló katonák 
családjait is, akik arra rászorultak, akik 
államsegély nélkül megélni nem tudnak 
ál lamsegélyben részesili. 

Felhívom ennélfogva azokat a csa-
ládtagokat, akiknek hozzátartozójuk 
tényleges katonai szolgálatot teljesít, te-
hát már a mozgós í tás e lrendelése előtt 
vétetett ál lományba, hogy amennyiben 
államsegélyre rászorultak, államsegély 
nélkül megélni nem tudnak, a városi 
katonaügyvezetőnél a hivatalos órák 
alatt államsegélyük megállapítása céljá-
ból jelentkenzenek. 

Szentes, 1916. évi január hó 2. 

Dr. Mátéffy polgármester. 

Eeyfó 
csalódból való 
fiií tanulóul 
f i z e t ő s s e l 
felvétetik a 
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