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A jzei Kcsztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
jj i Bálint w.i-.l í sönvvnyomdája Ko*suth-tér 4. «iám 

í»et bérház) ide intézendők * lapot érdeklő mindenféle 
üdémé ivek hirdetési es előfizet^ dijak 

Hogy megy Monteneiro lefeperzése ? 
A dolgok a maguk rendjében 

fejlődnek tovább. A ántánt láza-
san készülődik Szalonikiben és ez 
alatt az olaszok sietve hagyják ott 
Albániát, nehogy bele kellessék 
szolniok a dolgokba és mialatt 
mi lefegyverezzük Montenegrót az 
alatt odafön a besszarábiai fron-
ton az oroszok tovább folytat ják 
minden kilátás nélkül halálrohama-
ikat 

Hogy ellenségeink ezutta! is a 
lehető legnagyobb züzavar közt in 
lézik saját dolgaikat, a : t monda-
nunk is fölösleges mert e<c igy voli 
az egés* háború folyamán eddi,; is 
és, ahogyan ellenségeinket mó-
dunkban volt megösmerni, ig foh 
maradn ezután is. A minden .;rcm 
való nagyot akarás : ez jellemzi 
ántántot. Ell igadhatati n voltul; n 
koncepciójú terveik, amelyeket ha 
megtudtak volna valósítani talan 
nem volnának ma abban a hely 
zetben. hogy szakadatlanul egymást 
keljen vádolniok azért mert lián-
téri helyzet a / á n t a n t r a mindinkább 
kedvezőtlenné válik s a szaloniki 
eset után s akkor, a midőn bizo-
nyára tisztába jöttek már \cle, 
hogy ez a vállalkozás is kud rcot 
jelent számukra, nem kísérletezné-
nek a Bulgáriában való partra szál 
lássál. 

Nagyon jól kell ugyanis tud-
niok azt", hogy a mi szövetségünk 
hadseregei óriási és szélszórt fron-
tokon harcolnak illetve állanak őrt, 
még sincsenek ugy széttagolva, 
ahogyan az ántánt hadseregek és 
harci értékben is lényeges a különbb-
ség közöttük mert , hogy egyebet 
ne említsünk ott van a nagv ha-
talom Olaszország, amelynek egész 
hadseregét lekötVe tudja tartani a 
mi haderőnknek egy kicsiny része 
és pedig a képen, hogy Olaszország 
kezd azon panaszkodni kogy tőle 
kérnek segítségei holott őt kellene 
megsegíteni a t uha t a lmas magyar 

osztrák monarchiával szemben az 
antantnak. 

Az ántánt legnagyobb baja 
minden esetre a koalíciós háború. 
Az egységes vezetés hiánya. Ezt ők 
érzik sinylik minden nap. Mi is koa-
lícióban viseljük a háborút és még 
sem érezzük a hátrányait Mert mi 
nálunk meg van az egységes veze-
tés Ma néjYiet kommandó alatt 
harcolnak együtt nemet, m gyár 
bulgár és osztrák csapatok és noi 
nap meglehet, hogy bolgár főpa-
rancsnok alatt ál'anak épen igv a 
szövetséges csapatok, fts nincsen 
semmi féltékenység. semmi gyúlö -
ség harag belőle. Ennek igv kell 
lenni mindenki megérti iiáiunk 
- meri igv kívánja a háború e r -

deke igy parancsolja a győzelem 
b i / to itasa. 

Csakhogy nagy a is a különb-
ség «i mi szövetségünkben harcoló 
államok helyzete közölt. Mi mind-
annyian egy ránk e rőszakolt há 
ború győzelmes befejezése érdeké 

ben, aját nemzeti létünk és jövő 
boldogulásunkért harcolunk, mig a 
mi el enségeink arra szövetkeztek, 
hogv föloszt ják maguk közt Euró-
pát, minket pedig letörülnek a tér-
képről. 

É s mert ők igy vannak ismét 
következik rá juk nézve jelletpzö 
esel : a francia cenzúra e lkobozta t ta 
azokal a francia lapokat, amelyek 
megmerték irni Montenegró kapi-
tulációiát. viszont az olasz cenzúra 
megengedi, hogv a legvadabb táipa 
d sokat intézzék az olasz lapok az 
ántáni többi államai és első sorban 
Ang l i a ellen. És a hü barátságra, 

::.er, kö/.öllük fenáil igen je l lemző, 
iiogv a/ olasz lapok egyike min-
den r lor/.ió nélkül megírhatta ha-
sábjain, hogy Anglia hegemóniájá-
nak és presztízsének vége 

Hát csak veszekedjenek a mi 
ellenségeink Mi ránk már ránk vir-
radt i ¿v oly ni nap, a mely a győze-
delmes békét je lente t te s merjük re-
n d i n kogv ezt a napot követni fogja 

•j 'öboi ilven nap is I 

Vezérkarunk jelentése. 
Hivatalos jelentés. 
Olas/ hadszíntér : 
Tegnap egész északketeti arcvona 

Ion ágyuharcok voltak Wolhyniában 
restianynál csapataink orosz portyázó 
különítményeket vissza vetetlek. Az el-
lenség ma reggel a Besszarábiai frontunk 
egyes részei ellen ú jbó l táma«lá^b i kez-
dett visszavertük. 

Olasz hadszíntér : 
Az olasz tüzérség tevékenysége teg-

nap a tengermelléki és Dolomit 
arcvonal több szakaszán é lénkebb 
volt mint íz utóbbi napokban Hivál és 
újból nehéz ágyukkal bombáztak. 

Délkeleti hadszíntér : 
Montenegrói hadsereg fegyverleté-

tele, amely a további béketárgt »lások 

előfeltétele folyamotban van. Az osztrák-
magyar csapatok e célból minden e l len-
ségeskedéssel felhagyva, megkezdték elő-
nyomulásukat az ország belsejébe. Mon-
tenegrói kálónak ahol osztagainkkal ta-
lálkoznak fegyvereiket tartoznak letenni 
és ha •?/. ellenállás nélkül történik ille-
tőségi helyeiken megfelelő felügyelet 
ahill foglalkozásukhoz vissza térhetnek, 
;iki ellentállast lanusit nz erőszakkal le-
fegyverez let ik és hadi fogságba jut. 

Kz a megoldás 4 n mely ugy a ka-
tonai indokoknak mind a* ország és 
a lakosság sajátosságainak megfelel alkal-
mas arra, hogy a háború által hosszú 
évek óla sul.vto't Montenegrónak békéjét 
a legrövidebb idő alatt visszaadja. A 



SZENTESI LAP 
7 s iám 

Montenegrói főparancsnokság ilyen érte-
lemben értesitetett. 

H Ö F E R altábornagy 
a vezérkarifönök helveiese. 

Német vezérkar jelentése. 
Berlin, január 22. 
Nagyfőhadiszállás jelenti. 
Nyugati hadszíntér. 
Yperntől délkeletre egy aknával az 

ellensége, árkokat hetven méter széles-
ségben szét romboltuk. Az ellenség a 
Mosel és Vogézek közti állásainkat vala-
mint arcvonalunk mögött számos hely-
ségot eredménytelenül ágyuzot. 

Keleti hadsziDtér: 
Smorgon és Dünaburg előtt tüzér-

tégi harc volt. 
Balkán hadszíntér: 
Semmi ujaag. 

Legfőbb hadvezetőség. 

fl Times, Hontenegró 
és flndrássy. 
London, január 20. 

A Times Montenegró kapitulációjáró 
ezeket irja: Nem kívánjuk széziteni a szö-
vetségesek balkáni stratégiájának és diplo-
móciájának balsikerét és azt az erkölcsi tő-
két sem akarjuk csökkenteni, amelyet az 
ellenség Miklós király kaptiulációjából ková-
csolni fog. Egyetértünk azzal a mondással, 
amit Andrásy Gyula grófnak tulajdonítanak 
hogy Montenegró királyának elhatározása 
gondolkodóba ejti szövetségeseit, akik még 
mindig nagyon optimisták, ámbár még azt 
hiszszük, hogy ennek a gondolkodásnak az 
eredménye nem fog megfelelni Andrássy 
gróf várakozásainak. Legroszszabb esetben 
Miklós király eljárása azt jelenti, hogy a 
ravasz balkáni uralkodó a megadást előny-
ben.részesítette a harc folytatásánál és ab-
beli "hite, hogy a szövetségesek Jelég erősek 
volnának arra hogy ót és népét a szenve-
dett veszteségekéit kárpotolják, nem elég 
erős. Bárminő közérdekű vagy személyi 
megfontolások járultak hozzá az elhatáro-
záshoz, annyi kétségtelen, hogy ez az 
elhatározás nem történt volna meg, ha nem 
volnának ellenséges győzelmek és nem volna 
presztízs, amit kivívtak. A kapituláció nem 
oly katasztrófa, amelyet ne lehetne újra 
jóvátenni, azonban a szövetségesek jól te-
szik, ha nem ignorálják. Gondolniok kell 
arra, hogy nem remélhetik a háború meg-
nyerését, ha uem fejtenek ki nagyobb erőt 
gondosságot mind eddig. 

A szerb 

A Szentesi Központi TaKaréKpénztárnál 

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

folyósít. 
Szentesi Központi Takarékpénztár 

Részvénytársaság. 

h a d s e r e g 
Zürich, Január 21 

A Schweizerische Telegraphen-ln 
formation athéni jelentése szerint a gö-
rög lapok foglalkoznak n szerb hadse 
reg állítólagos újjászervezésével, aminek 
Korfu szigetén Putnik generalisszimus 
vezetésével kelleire megtörténnie. Az 
Embrosz következőket irjti Aligha fog-
jsk a szerb hadsereget újjászervezhetni. 
A szerbek a legutóbbi hadjárat során 
ezer ágyujokból elvesztettek kilenczszáz-
nyolcvanat, azonkívül száiezer puskát ét 
majd minden gépfegyverüket elvetzitet-
lék. A szerbeket egészen újra kellene fel-
fegyverezni s kétséges, keresziülvihető-e 

ez a kellő gyorsasággal. Különben is 
ugy látszik, hogy entenfe-körök nem 
igen vannak arról meggyőződve, hogv a 
tökéletesen kimerült szerbek egyáltalá-
ban akarnak-e még egyszer harcolni. A 
A lapnak az a véleménye, hogy a szerb 
hadsereg feltámadására bezzeg várni 
kell még. Közben tovább folynak a csa-
paUzallitasok Korfu szigetére. A kato-
nák egészen lezüllött állapotban vann>k 
s mindenhez inkább hasonlítanak, mint 
harcosokhoz. 

Magyar föld magyar Mzen. 
A magyar nemzeti és demok-

ratikus földbirtokpolitíka megol-
dását régóta sürgetik azok akiknek 
még a haboru kitörése előtt is az 
volt a meggyőződésünk, hogy \1m 
gyarország lakosainak bo'dogulása 
a legszorosabb összefüggésben van 
a magyar mezőgazdaság fejlődésé-
vel Ezt a meggyőződést a világhá 
ború csak megerősítette Egész ter-
mészetes dolog tehát, ha a Magyar 
Gazdaszövetség már a háború be-
fejezte előtt a döntő győzelmek elő-
estej- n tanácskozás tárgyává tette 
azokat a kérdéseket,amelyektől függ 
a magyar mezőgazdaság jövő fejlő 
dese. A kiinduló pont a tanácsko-
zásoknál az volt hogy a mezőgaz 
daság jövőbetű fejlődését elsősor-
ban is az ember mozdítja elő, vagyis 
a földmivelő, ennek a földmivelőnek 
kell tehát okos törvényekkel, célra-
vezető társadalmi és törvényhozási 
intézkedésekkel a birtokában lévő 
szántóföldön egy olyan várat épilni 
amelynek védelme alatt meg tudjon 
felelni nemcsak gazdasági, hanem 
immár bízvást mondhatjuk törté 
nelmi hivatásnak. 

A szántóföld a legnagyobb erős-
sége az országnak. Sajnos azonban 
ez az erősség éppen olyan szabad 
forgalom tárgva volt mint valami 
bolti árucikk A rosz törvények sőt-
még inkább az egymásra torlódó és 
a legtöbször logikai öszefüggésben 
nem álló törvényhozási intézkedések 
halmaza szinte h.hetei len gyorsaság 
gal forgatta ki a magyar föld mi ve-
lőt othonából. vonta el a tulajdon-
képpeni hivatásától. Ezeken a bajo-

kon kell tehát segíteni a háború 
u ánra, s legelsősorban azt kell biz-
tosítani hogy a magyar föld marad-
jon kézen maradjon azok kezén, 
akikben megvan a testi és lelki kész-
ség arra, hogy kezelésük alatt a ma 
gyar szántófö d jövőben is megtud 
felelni a nagy gazdasági és történel-
mi hivatásának-

A háború már is sok tanúságot 
hozott felszínre, s így az uj birtok-
politikának alapjai kezdenek kifej-
lődni Az ellenség által feldúlt felvi-
déki falvak lakói részere a törvény-
kimondja az elidegenítés tilalmát, 
így kell eljárni azokkal szemben is, 
akik mint rokkantak vagy mint évek 
hosszú során át Amerikában éltek, 
jutnak majd szántóföldhöz Egyszó-
val alapvető tantétele a demokra-
sikus nemzeti földbirtok politiká-
nak, hogy a földbirtok hihetetlen 
nagy mobilizációját meg kell szün-
tetni, a földbirtok állandó egy kézen 
majadását biztosítani kell. Ehez ter-
mészetesen nemcsak bizonyom elide-
genítési tilalomakra. hanem az örö-
kösödési törvény megváltoztatására 
a földteher mentesítésére, a mező-
gazdasági hitelt le nem romboljuk 
magasabb beavatkozással, addig a 
létező bajokon nem igen tudunk se-
gíteni Ugy kell a löldbirtokot meg-
szervezni hogy abból a tulajdonosát 
semmiféle pénnzel ki nelehessen be-
csülni. Legyen a föld szántó vető né-
pe, s miután tei mészetesenmég min-
dég nagyon sok föld van egy tö-
megben,egyesek kezén, arról is kell 
gondoskodni, hogy a löldbirtok 
megoszlás az eddiginél jóval arányo-
sabb legyen. 

A legnagvobb örömmel kell te-
hát üdvözölni D a r á n y i Ignác 
elnöklete alatta a Magyar Gazdaszö-
vetségben megindult alapvetők ta-
nácskozásokat amelynek célja az 
hogv a háború utánra az igazi nem-
zeti és demokratikus földbirtoki po-
litika sarkiga/.ságait megállapítsák 
A háborúból visszatérő hősök legin-
kább fogják látni» hogy az ithonma-
radottak nagyon is sokat gondoltak 
a szántóföld s az őszi tűzhely mege-
rősítésére. Euélkül nem látnók 
biztosítva a magyar földmivelő nép 
békés jövendő munkáját . 



7 i f á i S Z E N T E S I L A P 3 oldal 

Nyilvános elszámolás 
Az Oroszországban lévő magyar 

hadifoglyok szeretetadományaira a 
főgymnasiumi tanulók gyüjtőivén a 
következők adakoztak : 

Magyar László és Misztrik László 
ivén : Egyenként 2 koronát : Miszt-
rik Károly, Szeder Ferencné : Egy 
énként 1 koronái ; Misztrik Lás/.ló, 
Mátéffy Lászlóné, Dr. Pollák. Egyen-
ként 30 fillért : Misztrik Gusztáv, N 
N. Egyenként 20 fillért: Misztrik La-
joska. N. N. 

WolfJózsef Gyűjtő ivén: Egy 
énként 1 koronát: Mátéffy Lászlóné 
Dóczy Sándor, Horváth Jánosné, Dr. 
Keisné, Vecsery Lajo.sné, Dobs Mi-
hályné, Bálint Imre, 60 fillért: Wolf 
Ignác. Egyenként 50 fillért: Kovács 
N., Nagy K, Jakó Mária, Jakó Etelka, 
Weinberger Mihály. Egyenkint 40 Ili-
iért : Olvashatatlan, Bajezer Mária, 
Sebők Imréné, 30 fillért: N. N. Egy-
enkint 20 fillért: Singcr Szidike, Reis 
László, Bleier József, Poigar Sándor, 
Czakó Péter, Palotai F , Boros An-
dorné, Sinilovits, Özv Fekete Imréné-
Paradi Imréné. N, N (16 személy), 
egyenkint 10 fii ¡ért: Vermes N., S<eil) 
Gyula, Vajda Mihály, N N. (4. s/e 
mély). 

Halasy Sándor gyüjtőivén : Egv 
enkint 30 fillért : Mesterházi Pál, 
Hirschl Miksa 20 fillért: Nekeresd Jo-
hanu. 

Kun Elemér gyüjtőivén : 1' ko-
ronát : Kun Elemér. Egyenként 20 
fillért: Csánvi Bela, Mihály Imre, Fe-
kete Antalne, Özv. Kiss Sándorné 
Balogh Márton, Hajdú lsfván, Kiss 
Lajos, N. N., Korbulv Ilonka, Cseuz 
János, Szathmáry Tihamér Ernő, 
Balla Jánosné, Dancsó Vendelné, Si-
pos Péterné, Örökös Jánosné, Majzik 
Andrásné, Szerenkányi Károlyné 
Egyenként 10 fillért: L. Horvát F.t 

Gegicki Lukácsné, Kandász Juliska, 
Csepregbi Lajosné, Sebesi Lajosm'9 

Molnár Józsefné, Szabics F , 11 das M; 
Tóth Margit, Kovtim Kehori orosz 
fogoly, N. N., Pázmány Dániel, Varga 
János. 

A gyűjtés összegét a fögymna 
sium igazgatósága beküldi)!te a hon 
védelmi minisztérium Hadsegélyrő 
Hivatalának. 

HÍREK 
- Névnapmegváitás. Zolnai Károly, nyu 

galmvzott állami főgimnáziumi igazgató 
névnapniegvaltás cimén 30 koronát ado-
mányozott a főgymnasium segi tő-egye-
siiletének — CM'ICS Károly földbirto-
kos névnapmegváltás c imén 50 koronát 
fizetett be Főispán úr Őméltóságának 
hadi jótékony célra. 

D l s z n í f t u s , s z a l o n n a , , z s í r . Január 16-
tól kezdve olcsóbb lett a disznóhús, 

szalonna és zsir Szükségesnek táljuk 
a ma érvényes ki logramonkénti árakat 
a következőkben közöln i : 

Friss szalonna ő kor 30 fill. 
Zsir - 0 „ VŐ „ 
Haj — ti „ 50 „ 
Csemege szalonna (füstölt, 
Abált, paprikás,) - - 7 „ 10 „ 
Sertés karaj - 1 „ 80 „ 
Comb hus 4 „ 30 „ 
Csontos hus — 2 „ 80 „ 
Kocsonyának való — 1 „ 80 „ 
Nyers kolbász — 4 „ 30 „ 
Füstölt kolbász — - 5> „ 30 „ | 
Csont nélküli füstölt hus 5 „ 80 „ 
Füstöli oldalas és lapccka 3 „ 80 „ 
Nyers sonka 5 „ 80 „ 
Főtt sonka 7 „ 80 „ 

— H e l y i k ö z é r d e k ű u g y g k . Több felől 
halljuk a csudálkozas kifejezését, hogy 
ai »Alföldi Ellenzék" cimü laptársunk 
„llelyi közérdekű ügyek" felirásu rovata 

a nevezett lap harmadik oldalán a 
harmadik hasah legalsó részén, k o / v e i -
lenül a hirek előtt két-három nap 
óla üresen jelenik me g. Mi nem csudál, 
kozunk rajta Ezt a rovatot laptársunk 
épen csak két-három nap előtt nyitót»» 
meg s mindjárt legelső alkalommal egy 
fehér foltot jelentett ez a rovat nyitás 
laptársunk harmadik oldalanak harma-
dik hasábján. Ezt tudjuk. Semmi közünk 
sincs hozza, mert h i sze i az minden új-
ság sajat belső ügye, hogy egyes rova-
tainak összeállításánál milyen irányéi 
veket közöl . De van hozzá szólásunk 
ahhoz a téves mende-mondához , hogy 
azt a fehér foltot az „Aidöldi Kllenzék" 
hasábjain a cenzúra idézte elő. Meri ez 
képtelenség. A „helyi közérdekű ügyekre' 
sehol Magyarországon tehát Szentesen 
sincs cenzúra. Ha tehát bárki is valami 
etlhalgattatást, vagy eltussol atást ak;ir 
szimatolni az „Alföldi Ellenzék" harma-
dik oldalán a harmadik hasábján lat-
ható 20 :>0 sornyi fehér folthói, az ret-
tenetesen téved. Tartozunk vele a kö-
zönség megnyugtatása érdekében, liogv 
rámutassunk a valóságra s ez a követ-
kező : az „Alföldi Ellenzék'4 legutóbbi 
szamaiban „Helyi közérdekű ügyek" lel-
irás alatt nyitott rovatában hivatalos 
helyről senki, soha. egyetlen sor megje-
lenését meg nem tiltotta, és tehát, amint 
történt, e z a r o v a t a nevezett lapban üre-
§en, közlemény nélkül jelent m e g , a / egye-
dül az „Alföldi Ellenzék" szerkesztősége 
nek a dolga, amit saját elhatározásából 
nem a cenzúra következtében csinált igy. 

51 fi—1916 szám. 

HIRDETMÉNY. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

16031 — 1915. számú rendelete alapjait 
értesítem a közönséget , hogv a badiszol-
gá'.tatási törvény alapján igényelt lovak 
és járművek becsértékének a bizottsági 
becslés alkalmával történő megallapi 
tálánál a mozgósítás következtében be-
állott áremelkedés , i l letőleg a t é n y l e g e s 
forgal.ni árak is tekintetbe fogmik ve-
tetni. 

Szentes, ¡915. évi január hó Ki. 

Dr. Mátéffy polgármester. 

422 1910. szám. 

Hirdetmény. 
A hólyagos himlő, mely az ország 

egyes részeiben huzamosabb idő óta 
okoz megbetegedéseket, az utóbbi idő-
ben ke velünk szomszédos törvényha-
tóság erületén is jelentkezett. 

A hólyagos himlő igen ragályos, 
veszedelmes betegség, rázó hideggel, 
fejfájás és erős kereszttáji fájdalmakkal 
kezdődik. Három négy nap múlva mul 
va mulatkozik a himlő kiütés először 
az arcon és a fejbőrön. 

A lakosságot tehát f igyelmeztetem 
ha ily tüneteket észlel hozzátartozói 
körében, rögtön forduljon orvoshoz, kü-
lönösen nagy gondja legyen a lakosság 
nak n ár most a tisztaságra és a szel-
l ő d . tésre, f igyelembe ajánlom az ujraol-
tásokat melyek a betegség ellen védnek 
és a városi orvosok által minden díjazás 
nélkül teljesíttetnek 

S/entes , 1910 évi január hó 16. 

DR MÁTÉFFY 
polgármester 
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4 oldal 

295 196 szám 

HIRDETMÉNY. 
A m. kir. Belűgymtnister 1400 n»l<> 

számú körrendeletével a város lüUíén 
levő liszt és gabona készletek 
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. 
5) mindenki, akinek háztartásában liszt 

vagy gabona van. 
Figyelmeztetem a bejelentésre köte-

leseket hogy a bejelentések valódiságának 
ellenőrzését Belügyminister ur a pénzügyör-
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 Terenc 

polgármester. 

SZENTESI LAP 7 ft«áiu 

12926 1915 szám 

Hirdetmény. 
100*000 1914 szánni pénzügymi-

niszteri remietet értelmében csak azok 
nak a hadbavonult katonáknak a csa-
ládjai részpsi tieitek államsegélyben, akik 
a mozgósítás elrendelése következteben 
vonultak be, a tényleges szolgálatban 
álló katonák családjai nem részesülhet-
tek államsegélyben. 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság 
a tényleges szolgálatban álló katonák 
családjait is, akik arra rászorullak, akik 
államsegély nélkül megélni nem tudnak 
államsegélyben részesiti. 

Felhívom ennélfogva anoknt a csa-
ládtagokat, akiknek hozzátartozójuk 
tényleges katonai szolgálatot teljesít, te-
hát* már a mozgósítás elrendelése elölt 
vétetett állományba, hogy amennyiben 
államsegélyre rászorultak, államsegély 
nélkül megélni nem tudnak, a városi 
katonaügy vezetőnél a hivatalos órák 
alatt államsegélyük megállapítása céljá-
ból je lentkei ienek. 

Szentes, 1916. évi január hó 2. 

Dr. Mátéfly polgármester. 
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