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XLVI-ik évfolyam, A szám augusztus 

Előfizetési árak: 
Helyben: egész évre 4 K 
féléVi-e2Knegyedévre l K ^ . . . . ^ 
Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtök ön 

Vidéken egész évre 6 K 
félévi e3K negyedévre 1*50 

A • erkesztésért f« leifis 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-té, 4. szám 
(ref. Uérház) ide intézendők a lapot érdeklő mi denféle 

küldemények iiirdetési és előfizetési dijak. 

Tengeri repOlijánnfiveinft sikerei 
Hirek az olasz harctérről 

Támadásunb a Kárpátokban sikeresen halad előre 
A harctér i helyzet olyan vál-

tozatos, eminó az egész nagyhábo-
ru fo lyamán még nem volt. 

Ai olasz f ronlon Görz kiüríté-
se óta u j a b b heves harcok fe j lőd-
tek cik Ezek a harcok még mindig 
folynak és sem jelentőségüket , 
sem pedig eredményeiket át tekin-
teni nem lehet. 

Magának Görznek elesle, ha 
stratégiai szempontból nem jelent 
is neliéz veszteséget, kétségen ki-
vftl zokon esik, mer t hiszen azon 
a vonalon tizennégy hónapon ke-
resztül csodálatos szívóssággal és 
hősi kitartással magyar csapatok 
állottak őrt s kétségtelen tény, 
hogy ez az első komoly siker a 
melynek az olaszok örülhetnek. 

A főhadszinté' azonban ezúttal 
is az orosz maradt 

Hindengurg vezértábornagy és 
a mi t rónörökösünk főparancsnok-
ság* alá helyezett hidsereg arcvo-
nalak óriási küzdelmei példátlanok 
a vi lágháborúban. Brus/.ilov, aki 
annak idején a Kárpátokát vivta s 
aki egész orosz hadseregeket tett 
olt tönkre — ezúttal is ugyanazt 
a taktikái követi. Az orosz had-
sereg megszámlálhatatlan tömegeit 
kergeti a leggyilkoeabb íüzbe s ha 
sikert é r el„ az soha sem áll a rány-
ban azokkal a veszteségekkel, ame-
lyeket hadseregei szenvednek. 

A helyzet itt minden esetre az 
hogy az orosz tömeg támaeásokkal 
izemben a legerélyesebb védekező 
harcok folynak, amelyek el lentá-
madásokkal teszi* vitássá, vagy 
semmissé az orosz sikereket. Az 
orosz offenzivk épen ezért nem 
muta tha t föl sem tartó® sikereket 
sem komolyabb eredményeket , 
noha nyilván való, hogy a legkét-
ségbeesettebb ¡erőfeszítéssel front 
át törésre és a Lemberg felé való 
szabad előrenyomulásza törekszik. 
De ezt a törekvést l emmi j e l sem 
látszik elősegíteni. Azok a harcok 
legalább, amelyek Brody es T a r -
nopol mögött foiynak setnini eset-
re sem mutatnak föl orosz sikere-
et. 

A nyugati harctéren a ha rma- | 
dik aagol-francia offenzíva kudar-
cot vallva megállott. Az sem lehe-
tetlen hogy a legutóbbi harcok már 
már ennek az offenzívának befeje-
ző akkordjai voltak s az eredmény 
az, hogy a németek csodálatos 
szivósságnkkal ezt az offenzívat is 
beverték. 

Minden hadszintéri helyzet 
közül ugy látszik eggyen van tisz-
tázva a helyzet : ez a nyugati. 
Itt már az eddigiek után kétség-

telennek látszik, hogy a német 
frontot áttörni nem lehet. ¡Termé-
szetesen még ugy is fönmarad az a 
kérdés, hogy hány offenzívát csi-
nálnak még az angolok és a f r an -
ciák. hogv ezt ők maguk is beiátzák. 

Elvitathatatlan ténv, ho^v i m -
már minden harctéren a végső dön-
tés kierőszakolásáért folyik u küz-
delem s ezek a harcok természet-
szerűen rövidebb hosszabb szünet 
után újfent és újfent kiujulnsk. 

V e z é r k a r u n k j e l e n t é s e . 
Budapest augusztus 10. Hivatalos. Érkezett este 9 órakor. 

Orosz harctér: 
Károly főherceg lovassgi tábornok harcvonala. A kárpá okban 

küzdőNémi tt-s osztrak-magyarcsapatok ¡ámadása sikeresen halad előre tegnap 
7u0 száz oroszt fogtak el és 3 gépfegyvert zsákmányol tunk. A soora-
dutit j tól délkeletre megkísérelt orosz ellentámadásokat kivitel nélkül 
visszavertük egyebkkent a főherceg hadserege harcvonalának területén 
csak a L u c k L i j o n alsófolyásánál és Salocetól délre volt él> nkebb 
harci tevékenyséd Hindenburg tábornagy hadserege harcvonala Bóhm 
Ermolin vezérezredes hadserege Zaloscetól nyugatra több erős ellentá-
madást kaszokától nyugatra ellensegnek támadása alkalmával 170 j ro sz t 
elfogtunk 3 gépfegyvert zsákmányoltunk. Sztobichwától délre ujrü össze, 
omlottak az oroszok átkelési kiserletei. 

Olasz harotér 
A tenger és a Vipjanech völgye közötti szakaszon olaszoknak több ar ra 

iránvuló kísérlete, hogy uj állásainkat közelítse tüzünkben nieghiu-
isultak a Görztől keletre fekvő magaslatokon csapataink újra visszaver-
ték egv erős támadást és itt tíz olasz tisztet egyszáz főnyi legénységet 
elfogtak a inontesan Groblieí és a montesentó olasz tüzérség h e v j s |tü-
ze alatt ál!. A Tiroli harcvonalon kisebb válalkozásakban nyolcvankilenc 
olaszt köztük 5 tisztet elfogtunk és egy gépfegyvert zsákmányolt unk. 

Délkeleti h&dazintér 
Nincs nevezetesebb esemény. Hörer. 

T e n g e r é s z e t i y e z é k a r j e l e n t é j e 
A t e n g e r e n t e n g e r i repülójárműveink az e hó 

tizenegyedikéről t izenkettedikére viragó éjjel az Isonzó területén levő 
olas ütegekre a Górgói tengeri repülő allomása Manfalrónenál le o ko-
ria művekre sikeresen bombákat dobtak s ellenség legharcosabb tüzelése 
dacára . ikeretlenül vertsk vissza. A HAJÓHADPARANCSNOKSÁG 
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Az olaszok Görzben. 
Berlin, augusztus 11. 

Az olasz lapok ma is tele vannak győzelmi cikkekkel és az olasz 
hivatalos hírszolgálat elárasztotta a semleges kültöldet a győzelem 
méltatásáról szóló tudósításokkal: a svájci sajló azonban hűvösen 
itéli meg az olaszok katonai helyzeték A legtöbb lap csak színleges-
nek látja a görzi diadalt, amelynek stratégiai szempontból nincsen je 
leniósége Jó lesz az olasz hadvezetőségnek meggondolnia, igy ir-
a legtöbb lap — hogy az osztrák és magyar csapatok az olasz sereg 
két szárnyát fenyegetik, a melyek egyáltalán nincsennek biztosítva. 
Görz eleste alapjóba véve csak érzelmi iigy azoknak nkik teladták a 
várost bizonyára nehezükre esett, de Görz kiürítése éppenséggel nem 
döntő fontosságú. 

Tüntetések Milanóban. 
Luganó, augusztus 10. 

Tegnap Milanóban a »nagy olasz gvózelem« alkalmából tünteté-
seket rendezlek, a tüntetések tulajdonképpeni célja a Németország 
elleni hadüzenet követelése. Este kilenc órakor néhány tüntető kis-
sebb csoportban bejárta a várost és zajongva, fütyülve vonták ma-
gára a tigyelinet A tüntetők éltették az olasz kézre került Görzöt, 
Cadornát, a Németorsz g elleni hadüzenetet és követelték, a magyar 
osztrák és német vagyonok lefoglalását. 

Éltették Montenegrót, Szerbiát és Belgiumot. Jellemző, hogv 
Romániáról mindenfelé halgatnak. Destée belga szabadkómives képvi-
selő, a ki nagymértékben közreműködött abban, hogy Olaszország 
megüzente a háborút Magyarországnak és Ausztriának, most isiizgató 
beszédei mondott, melyben különösen azt hangsúlyozta, hogy Német 
országnak is hadat kell üzenni. Utánna hasonló értelemben beszélt 
egy ismeretlen nő. 

üngol lap a németek Mártásáról. 
Rotterdam, augusztus 10. 

A Daily Chronicle irja : Németország oly erőteljesen harcol, akár 
csak a háború elején. Németországnak van elegendő tüzérsége 
van bőséges muníciója és a Somme mentén hatalmas ellentállást 
fejt ki. Eddig még semmi jel sem mutat arra, hogy az a példátlan 
vas-, acel és tűzfolyam, amelyet az angol és a francia ágyuk a né-
met állások elé borítanak, a helyi károknál vala ai vei is többet okoz-
nának. Éppen ugy nem sikerült Oroszországban sem áttörni a né-
met állásokat, bár Evert és kuropatkin tábornokok csapatai hősi-
esen támadtak. Pinsktól északra állóharc tolvik, a mozgó háborút 
nem kezdték meg. 

Cseh század a «rüiícia hadseregben. 
Prága, augusztus 11. 

„A csehek az ellenséges külföldön" cimmel a Hlas Nadora szóvá 
teszi, azoknak a cseheknek a sorsát, akik ellenségeink soraiban har-
colnak : 

— A francia parancsnok — igy szól többek közi a cikk — ép-
pen ugy járnak el velük, mint külömböző fekete es rézbőrű szövet-
ségeseikkel : ágyutölteléknek áldozzák íel őket. Egy szemtanú erről 
a következőket i r j a ; A mieinket Reimstói északra küldték. Május I l-
iken kapott tőlük levelet s ezekben megható módon búcsúznak. 
Megírták, hogy vasárnap kezdődik a támadás és a cseh század van 
kiszemelve arra, hogy az első roham/.ó oszlopot alkossa. Huszon-
négy óra multán mar csak nagyon kevesen éltek ebből a századból. 

A támadó cseh századnak az ellenség retteneles ágyú és gépfegy 
ver tüzében négy kilóméiért kelleti megtennie. A parancs az volt, 
hogy mindenáron el keli foglalni. Parquet te helységet, azonban még 
csak meg sem lehetett közelitem mert saját tüzérségünk lőtte egyre 
jött a parancs: En avant! Azonban a golvószóról? tüzében jiátráíni-
kellett. Rettenetes volt a csata a faluért, valóságom csoda, hogv még 
ennyi ember életben meradt Később segitő csapatok érkeztek s igy 
sikerült a helységet elfoglalni" 

A levelek egyik*' e szavakkal végződik: »Szomorú időket élünk 
örökös félelemben és szenvedések között« 
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Egy his beszámoló. 
Augusztus hó elején volt egy 

éve annak, hogy az eltűnt katonák 
után való tudakozódások megkönv-
nyitése végett a Vörös-Kereszt 
Egyletnek vidéken működő szervei 
tudakozódó irodákat rendeztek be. 
A/ok a kérdezősködések ugyanis, 
melyeket a nagyközönségnek jó -
része a Vörös-Kereszt Egylet köz-
ponti tudakozó irodájához intézett 
legtöbb esetben hosszadalmasságuk 
eilenére sem tartalmazták a nyo-
mozáshoz okvetlenül szükséges 
adatokat. Az aggódó hozzátartozók 
az elveszettről sok felesleges dol-
goI közöltek, a fontos adatok vi-
szont sokszor hiányoztak. Ez a 
körülmény természetesen nagyon 
hátrálta a n omozás gyorsaságát. 
Egyrészt ezért mutatkozott szük-
ségesnek a vidékeken olv közve-
títő hivatalok szervezése melyek a 
szükséges adatok pontos felvételé-
vel megszüntetik ezeket a bajokat. 
Másrészt meg ezek a hivatalok 
azoknak a zsarolásoknak is elejét 
vették, melyekkel egyesek tuda-
kozódások közvetitéséert a kato-
nák hozzátartozóit igyekeztek ki-
zsákmányolni. Dr. Nagy Sándor 
alispán, a Vörös-Kereszt Egylet szen-
tesi fiókjának elnöke, szintén meg 
tétté ez irányban azonnal az in-
téz kedeseket és a tudakozódó iro-
da 1915. aug 1-én megkezdte ^mű-
ködését a varosháza tanácsterme"-" 
ben, Derzsi K. Jenő fógymn. ta-
nár vezetésével, hol kissebb, hol-
nagyobb hevességgel szakadatlanul 
a véres harcok, elesetlek és sebe-
sültek vére lizeti meg e nagy küz-
delmeket, hirek kelnek szárnyra, 
melyek kétsegbeejtik az ithonlevó 
hozzátar tozókat . 

A tudakozó iroda minden ily 
esetben a hozzáfordulóitól felves/i 
a nyomozáshoz szükséges adatokat 
és felterjeszti a Budapesten m ű -
ködő központi irodákhoz, és pe -
dig ha a szóban lévő katona se-
b<'«lese v<Ygv ( este valószínű, ak-
kor a Központi Tudósiló irodához 
ha pedig hadifogságba esett akkor 
a Hadifoglyok Gyamolito és Tu-
dósító Irodájához, ha pedig mind-
két eset lehetséges, az adatokat 
közli mindkét hivatallal. Azt his/-
szük, nem lesz erdektelen. ha az 

egy iroda egy évi munkás .ágáról 
rövid összefoglalás közlünk. 

A szentesi iroda a Központi 
Tudósító Irodához fordul t 577 
esetben a Hadifogjok Gvámoliló 
és Tudósító Hivatalához 145 eset-
ben mindkét hivatalhoz kérdést 
intézett 32n-szer.ei küldött tehát 
összesen 1380 kérdezősködést 1051 
egyénről kik közül szentesi illető-
ségű volt 1010 e g y e n , idegen 4i. 
Eredménytelen n \omozás eseten 
naffyon s o k . / o r fordult az iroda 
az illetékes szazadpar tucmoksag-
hoz is, számos esetekben adott 
felvilágosítás m különösen a 
katonákkal való postai erintkezes 
dolgában i>. 
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Az iroda munkájának másik 
tetemes részét a hadifoglyokkal 
való német nyelvű levelezés tette 
ki. A hozzáfordulók számára ed-
dig 522 német nyelvű levelet ir' 
és löbb esetben trancia nyelvű 
sürgönyökéi adr^tt lel, viszony a 
idegen nyelvű levelek lefordítása-
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val is szolgálatot tett a katonáink 
hozzátartozóinak. 

Felesleges mondanunk, hogy 
az iroda ezután is folytatja műk-
déi>ét és készséggel áll rendelke-
zésére bárkinek aki i:y ügyek-
ben hozzé fordul. 

A német szoeilistak manifesztuma a beke 
ugye 

A német szociáldemo krata part-
vezetőség ma a Vorwart . élén ki-
áll ványt bocsát ki, a nely így szól: 

Csak a birodalom épségéért, 
az ország politikát ön »1 lóságáért 
és gazdasági életképessége rt harcol 
a német nép Hódítási vagyai nin-
bsenek. 

Bethaman-Hollweg löbb izben 
kijelentette, hogy hajlandó béketár-
gyalásokra, fájdalom, az ellenséges 
ál lamok kormányai mindeddig nem 
tettek ilyen nyilatkozatot, mert még 
mindig abban bizakodnak, hogy 
le t u d j á k gyűrni katonai szem-
pontból a német birodalmat és 
szövetségeseit. Megátalkodott hitü-
ket abból merítik, hogy ellensége-
ink számra nézve többen vannak 
nagyobb néptömegeket képviselnek 

ben 
erőforrásaik kimeríthetetlenek 

Pedig az ententeorsz: gok népei is 
éppen ugy vágyódnak a béke után 
mint a német nép. 

A birodalmi kancellárhoz be-
adványt intéztünk, hogv a háború 
céljait szabadon, korlátozás nélkül 
vitathassuk meg népgyűléseken, fel-
szóllitjuk tehárt a pálitszervezeteket 
tartsanak népgyűléseket s nyilat-
kozannak a háború és béke céljai 
lói, foglaljanak állást és gyűjtsenek 
aláírásokat egv feliratra, amelyben 
a német nép békét kér, békét, a 
mely barátságot teremt a szomszé-
dos népek közölt, a német biroda-
lomnak pedig területi épséget biz-
tosit, politikai függetlenséget és 
gazdasági fejlődésképességét lehe-
tővé teszi. 

A r o m á n h e l y z e t . 
ZÜRICH, augusztus 11. 

A„ Schweizerische Telegrafen-
Information" bukaresti jelentése 
szerint valamennyi miniszter és 
képviselő félbeszakította nyári sza-
badságát és viszatért Bukarestbe. 
Ferdinánd király is néhány nap 
óta a fővárosban időzik, ahol több 
követett fogadott kihallgatáson, kö-
zötük az osztrák-magyar követet 
is. Bratianu miniszterelnök ismét-
telten tanácskozott kültöldi dip-

lomatákkal. Az orosz követ látoga-
tását kétszer is fogadta. Utána a 
miniszterek taoácskozásra gyűltek 
össze, amit egyébbként mindennap 
meg szoktak tenni. A román lapok 
ezenközben folytatják cikkezésüket 
a háborubaavaló beavatkozás mel-
lett és ellen. Több orosz és tran-
cia hírlapíró is érkezett Bukarest-
be, hogy az állítólag küszöbön ál-
tó eseményekről tunositást köld-
hessenek. 

Romániának döntenie kell. 
BUKAREST, auguszlus II. 

L; Indépendance Roumanie 
irja. Ugv látszik, Románia ma 
jobban mint valaha tanúságot tesz 
arról, hogy latin faj, mert a hábo-
rú kitörésé óta a szenvedélyek 
minden árnyalata tómból Románi-
niában. Ott tartunk ma már, hogv 
mindekinek politikai magatartását 
és minden politikai nézeteltérést 
az idegen érdekek és a hazaárulás 
rovására irnak. A gyűlölet a poli-
tikában akkora, hogv nincs eszköz 
melyet rosznak, vagy méltatlannak 
tartsanak ha azzal az ellenséget 
tönkre tenni. Lehelitek Románia 
jövőjét illetőleg a nézetek eltérők 
s különböző lehet gondolkozni az 1 

eszközökről és azoknak alkalmazá-
sáról, amelyek Románia nagyságá-
hoz fogtuk vezet ii, mégis bölcs 
dolog volna a gyűlölet ezen kitö-
réseivel vé-;re felhagyni és Romá-
nia megasabb erdekeire való tekin-
tettel máskép beszélni egymással. 
Minden pártnak le kell Jma tennie 
az egymás ellen irányított fegyvert 
és együtt kell működni a haza ja-
vára. Egyik pártunk vezére minap 
a pártok közötti szenl uniót hoza 
szőnyegre. Ez szükséges, de addig 
nem lehet megteremteni, amig a 
pártok ilyen formában állanak egy-
mással szemben. Jó lesz erről meg 
nem feledkezni. 

az állomás mellett levő bolgár telepen naponta friss érett 
paradicsom kapható, a kinek szándéka van befőzni besze-

rezheti szükségletét kilónként 50 fillérért. 

Wilson és a béke 
BERLIN, uagusztus 11 

A lyoni Progres felenti: Svájc 
amerikai követe megkérdezte Lan-
sing amerikai külügyi államtitkárt, 
hogy vájjon igaz-e az a hir, hogy 
Wilson tárgyalásokat kezdet a bé-
ketárgyalások érdekében ? A svájci 
amerikai követ azt, a válas?t kanta 
hogy Wilson minderkor kés* a bé-
ke tárgyallások megkezdését sietet-
ni, véleménye szerint azonban meg 
nem érkezett el az a pillanatt, a 
melyben meg lehet kezdeni a tár-
gy aíásohat. 

2866—1916 szám. 

Felhívom a földtulajdonosokat 
és haszonbérlőket, hogy földjükön 
vagy földjük mellettelvonu'ó uta-
kon lévő szerbtóvist és más káros 
növényeket a saját jol feltogott 
érdekökben minél előbb irtsák ki. 

Figyelmeztetem a felhívottakat 
arra, hogy ha az irtást augusztus 
ho végéig nem foganatosítják, elle-
nük a kihágást eljárást meginditta-
tom, melynek során 200 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel fognak 
büntettetni, ezek felül a gvomok 
irtását költségűre hatóságilag foga-
natosíttatom. 

Szentes, 1916 évi julius ho 22. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

HÍREK 
— A 19 3 1 éves n é p fö lke -

l ő k b e h í v á s a . A hivatalos lap 
mai száma rendeletet közöl, amely 
szerint az 1885. évtől 18g7 évig 
bezárólag terjedő időközben szüle-
tett, továbbá a népfölkelésről vagy 
a hadiszolgáltatásokról szóló t ö r -
vény alapján kirendelt (igénybevett) 
de ezen szolgálatból időközben el -
bocsátott összes 1865—1897. évi 
születésű magyar á l lampogárok 
(munkások, kocsisok, hajcsarok stb.) 
ha a megtartott népfőlkelési bemu-
tatószemlén, népfőlkelési felülvizs-
gálaton, pótszemlén vagy utó izem-
lén népfőlkelési fegyveres szolgá-
latra alkalmasnak találtattak, augusz-
tus huszi nnyolcadíkán (legkésőbb 
délelőtt tizenegy óráig) — a me-
nyiben nevszennt felmentve nin-
csenek a népfőlkelési ,iga olvá-
nyi lapon feltüntetett in. kn. hon-

I vedkiegés/itó, illetőleg cs. és kir. 
kiegészítési kerületi parancsnokság 

| székhelyére népfőlkelési ten vleges 
| szolgálatra bevonulni tartoznak. 
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TS A k e n y é r g y á 
és a Zsoldos-malom 

a Hadi termény Részvénytársasággal 
őrlési szerződést kötött és megbí-
zást nyert buzavásárlásra, akinek 
tehát eladó búzája van, vigye a 
ZMHilMh malom Int akár 
ott akár a M e i i y é r ^ á r l H H i 
legmagasabb árak mellett nyomban 

H MTF KIFIZETIK 
y ̂  

Mindazok a fent emiitett születési 
évfolyamokba tartozó egyének, kik 
önkéntes belépés folytán a m. kir 
honv< dségbe, vagy a es. és kir. 
közös hadseregbe (akár mint egy-
évi önkénlesek is) fent megjelölt 
napig besoroztattak, tényleges szol-
gálatra szintén augusztus 28-ikán 
kötelesek be vonulni. Mindazokat a 
népfóikelésre kötelezetteket, kiknek 

mmi \ 

v : . I , megiarioii nepioiKeioi oeiiu/'aio 
i a p j u k S Z e- szemléről elmaradt, - a korábbi 

Szentes város katonaügyosztályától 
2772 k . ü . 1916. szám. 

Nepföikfliói bemutató szemle 
az 1877 - 1 8 6 6 - evben születtekre nézve. 

A m kir honvédelmi minis 
ter ur 11017—1916 számú rende-
lete folytán az 1877 1866, évben 
született, — valamint az eddig 
megtartott néptől kelói bemutató 

rint Máramarosszigetre, Besztercére 
illetőleg a honvédséghez beosztott 
azon népfölkelésre kötelezettek, 
kiknek az eszéki A) honvédkiegé-
parai.csnoksághoz kellene bevonul-
niok, figyelmezteti a rende/et, hogy 
nem Mai amarosszigetra, hanem 
Szatmárnémetibe és nem Beszter-
cébe, hanem Zilahra, illelóteg nem 
Eszékre hanem Pozsegára kell be-
vonulniok 

— Fém átvételi bizottság 
a rézüstök átvetelere utolsó napul 
e hó 16-ig napj.fi tűzte ki ezen a 
napon még mindenik aki rézüsl-
jeiket és egyébb rézlárgyaikat a 
bizottságnak be nem adtak bünte-
tés nélkül átadhatj ik. 

szemléken alkalmatlannak osztá-
lyozott népfelkelői szolgálatra kö-
telezettek bemutató szemléje az 
alábbi beosztás szerint és időben 
fog megtartatni Szentes városban.* 

A s/.emle helye : a városháza 
központi irodahelyisége (emelet 55 a j tó ) 

A szemle kezdete az alábbi 
i napokon reggel fél 8 óra or. 

1916 augusztus 2 9 - é n azaz kedden az i H77 
1876, 1875, 1874, 1873, 1872 1871, 

í évben született szentesi illetőségűek 

1916 augusztus 3 0 - á n azaz szerdán az 
1870, 1869, 1868, 1867, evben szü-
letett szentesi illetőségűek, 
1916 asgusztus 31- én azaz csütörtökön az 
1866 evben szülelett szentesi ille-

— S^inhr iz m e g n y i t á s . Va- tósegűek vizsgáhatnak meg. 
lamikor régen a b ;boru előtt já t- ; Ugyancsak 1916 augusztus 31-
szotlak Szentesen utoljára a sziné- j en kerülnek vizsg.^atra . z 1877 -1866 
szek s igy már éppen 3 éve hogy fvben szúli-Ml Szentesen ta r tó / -
Szentes város közonsegenek nem kodó összes vidéki illetőségűek, 
voll része ebben a műélvezetben. Ugyanezen napon vi/sgallat-
Hosszú szünet utan most újra meg- nak meg a korábbi népfelke ói be-
nvilnak a sziulia/ kapui Szendrei mul.iló szemlerój elmaradt összes 
Mihály aradi s/.inlársulata ugyanis más evfolvambeli nepfölkelő kö-
a napokban megérkezik teljes disz- 1 telesek is 
leteivel és felszerelésével. Az első A szemlére mindenki ponto-
előadás e hó 16-án szerdán lesz *an megjelenni tartozik, különben 

ki?hatalommal állíttatik elő és ka 
tonaitag büntettetik. 

Az egyévi önkéntesi szolgálat-
ra, illetőii g karpaszomány viselé-
sére jogosítottak a képesitettségü-
ket igazoló bizonyítványokat is 
hozzák magukkal. 

amik »r is bemutatásra kerül a„ 
kisaszony férje című darab, csü-
törtoköna „cikláment" adják. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

A szemlére a nép f ö l kelő kö-
telesek, személyazonosságukat iga-
zoló okmányt es a korábbi szem-
léken kapoti igazol van vt (katonakönyv) 
is ho7zrík masukkal 

Szentes, 1916 augusztus ho 12 napján. 
BUÜYI ANTAL 

polgári icsterhelyettes. 

LJj találmány 
Ruha szekrénynek, melyből 

kr t szeméi ve ágy nemű tarthaló, 
eb dió asztal két kanapé toulet-
tükör és ékszerszekrény nyílik ki 
sz ibadalma eladó Ese leg gyárt i-
sába társ k< '-estetik Bővebbet SZ J-
mosközi Lajos asztalosnál Szentes 
Sós utea6. 

Melyik: 
inteligens fiatal leány vagy fialal 
özvegy óhajtana leveli zésbe lépni 
egv fialal in eiigens katonával ki 
mint telefonista szolgál a harcok 
mezején. Ké >óbbi megismerkedés, 
vtgetl címem a kiadókivatalban 

n P i a c o N 
naponta friss hal kap-
ható Kanász N. Bá-
lintnál 

h á z b ó l 
való fiu 
tanulóul 
felvéte-
tiK En-

gelmann Halvin 
füszerüzletébe N a g y ö r v é n y 
iil<*za115 szám 

ÉRTESÍTÉS, 
B. TUDOMÁSÁRA HOZOM A 

T. KÖZÖNSÉGNEK, HOGY EGY-
SZERŰ É S M O D E H N 

SÍRKÖVEK rak-
tárra é r k e z t e k 
igyekezem azoka t a legolcsóbb 
áeban árusítani . 

A t, közönség szíves pártfogá-
sul kérve kiváló tisztelettel: 
< > Z V . ö í i Ó R l i G l f e > T Y A N N É 

s i r k ő r a k t á r a vf- TT. •• mí . 4KÍ
 n — sit'KO raKUira 

Nyomatott VAJDA B, UTÖDA villanyeróre berendezett k ö n y v n ^ i d a l y á b a n Szentesen 




