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Romániai sikereink. 
A román hadsereg állapota. 

Görögország válasza az ententenák. 
Hiteles, végső formájában ad-

ta át neküknk az amerikai bécsi 
nagykövet az entente vá-
laszjegyzékét. Sem a szavak, sem 
a lényeg nem változtak, betű és 
szellem hajthatatlan konoksággal 
utasítják vissza nagylelkű ajánla-
tunkat. Ha az entente válaszjegy-
zékének első formájára az volt a 
megjegyzésünk, hogy a háború 
előzményei, különösen n belga 
semlegességnek bőséges tárgyalása 
fölösleges, mert az a múlté, akkor 
ma annál inkább azt mondjuk, nem 
mond juk : kiabáljuk, dörögjük: az 
egész béketárgyalási akció a múlté 
Mór nincs is. Es ha volt, akkor 
csak anyira emlékszünk belőle, 
hogy a mi példátlan önfegyelmünk-
ről tanúskodó ez a lépésünk, zord 
és megértetlen elutasításra talált 
az ententnél. Most már nem az a 
fontos, hogy mi akartunk békülni, 
hanem az a lényeges, hogy az en-
tente nem^akar békülni és szavak 
és fordulatok helyett az entente 
makacsságával c s a k egyet 
helyezdnk szemben, legjobb diplo-
matánkat : Kardot. 

A pillanatig nem szünetelő ro-
mániai diadalut a legjobb válasz az 
entente konokságára. Mikor a bé-
két felajánlottuk, akkor elesett Bu-
karest, mire a tagadó válasz meg-
érkezett, Macsin és Braila töröl-
tettek a román uralom területéről, 
az uj helyzet szinte teljesen fel-
göngyölíti a Dobrudzsából és a 
Bukarest alól a Pruth möge mene-
külő orosz sereget és milyen kilá-
tásai lehetnek annak a tavaszi of-
fenzívának, amit Oroszország igér, 
amikor üroszoszág nem tudja meg-
védeni Románia felét, ami az ő 

tulajdon területének talán ezredré-
szét jelenti. Hiába gyártja Japán a 
muníciót, Franciaország hiába ren-
deli ama tábornokait, akiket po-
litikai okokból otthon fölösleges-
nek itélt, az orosz-román hadse-
reghez, nem félünk ennek a sereg-
nek tavaszi manővereitől, ezekkti 
szemben egyformán biztosnak tud-
juk Lemberget és Bukarestet. Szán-
dékaik felől tisztában vagyunk, 
erőviszonyaikat ismerjük és épen 
annyi időnk van a készülődésre, 
mint nekik, tavalyi volhyniai inci-
dens netn fog megismétlődni az 
idén. Éppen ilyen nyugodtan néz-
hetünk a francaik és angolok 
ugyancsak beígért tavaszi otlenzi-
vája elé. 

A Somme menti őszi esemé-
nyek a világháború leggyilkosabb 
fejezetei közé tartoztak. Mit akart 
elérni Anglia? Felakarta szabadí-
tani Belgiumot, a franciáknak visz-
sza akarta szerezni Északkelet-
Franciaország szénvidékeit és né-
met területen a Rajna balpartjáig 
akart előrenyomulni. Ezzel szem-
ben mit ért el Angl«a. Belga terü-
letre a lábát nem lehette, Francia-
országból felszabadított ugyan né-
hány hektárt, de ezekben a küz-
delmekben elveszítette elile csapa-
tait és feláldozta Franciaország 
utolsó valamire való katonai lar-

; talókát. Elpazarolta két esztendős 
| municiőskészlelét és bebizonyította 

hogy az általános védököteíezott-
ség ellenére sem tud olyan hadse-

i r e g e t kiállilani, amely egy ered-
' ménvcs offenzívát tudna végre-
! hajtani. 

A diplomácia stratégái látszat-

győzelmet szerezhettek az entente 
számára, amely hiszen most abban 
tetszeleghet magának, hogy a mi 
békeajánlatunkat visszautasította 
de a harctéri diplomaták a mi ja-
vunkra döntik az eseményeket. 
Nemcsak Bulgáriára áll az, amit 
Radoszlavov mondott a minap, azt 
tudniillik, hogy Bulgária már ré-
gen tul van a háború eredeti cél-
jain és hogy mostani szerzeményei 
csak az első hóditmányokat akar-
ják biztosítani. Amit elakartunk 
érni azon már régen tul vagyunk, 
A szerb irredentát megsemmisí-
tettük, ugy Szerbiában mint Mon-
tenegróban Albánia fenyegetett ré-
szeit felszabadítottuk, a lengyel 
népnek visszaadtuk szabadságát és 
az orosz pravoszlavizmust hosszu-
időkre megbuktattuk. Németország 
pedig nyugati irigyeivel szemben 
tett tanúságot győzhetetlen életere-
jéről. Ma már nem a háború de-
fenzív céljaiért küzdünk, amelyet 
már régen elértünk, hanem magá-
ért a békéért harcolunk. Minden 
haladásunk és minden helytállásunk 
egy egy ujabb fejsze csapás, amely-
nek ereje alatt meghasad, aki nem 
akar tudni meghajolni. Tavaszig 
még inkább megjavul helyzetünk 
ugy, hogy senki tőlünk azt a re-
ményt el nem veheti hogy az en-
tente tavaszi fenyegetései nem vál-
nak valóra, hunem ehelyett fcuj és 
tartalmasabb formában megindul-
nak azok a béketárgyalások, ame-
lyet visszautasíthattak az entente 
kormányok, de amelyekre mint a 
kenyérre mint a levegőre és min ta 
vízre szükségük van az entente 
országok fáradt népeinek, elcsigá-
zott társadalmainak. 
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Románia még bizik. 
m . ¡Lugano, jan. 7. 

A „Cwher-e iiella Sete" Jassy-
ból érkeaáí toidósitóst közöl 
hogy a parlament és a hivatalos 
sajtó még most is a győzelemben 
való-hitről és a győzelem akará-
sáról beszél és Porumbaru külügy-
miniszter visszalépését nem a had-
viselés eredményeivel v;>gy Brati-, 
anuval való viszállyá! okoljak irief 
csupán annak a célszerfiségével, 
hogy az ó személyében megbíz-
ható embert állítsanak a szenátus 
élére. A C >rrier$ osztja Ro-
mániának a győzelemben iraló hi-
tét, sőt kijelenti, hogy Moldova 
kapulyl összeomlóban van s most 
már Í Szereti* vonala is vészit ka-
tonai jelentőségéből. Románia bi-
zonyára el akarta aárni Moldva 
kapuját azonban most már meg-
szűnt, politikai okok miatt Orosz-
ország folől igyekeztek elzárkózni. 
Az orosz román hadsereg számi 
tott a védóművekben elhelyezett, 
ütegekre. A Bukovinától a ten-
gerig operáló 42 hadosztállyal 
szemben az orosz-román hadsereg 
helyzetének javulása kizártnak lát-
szik Az egész Dobrudsa megszál-
lása, mivel a deltát dunamenti fal-
vakat kissebb megszálló csapatok-
kal is könnyén lehet tartani, Mié-
tővé fogja tenni az ellenségnek, 
hogy m^g néhány hadosztályt ves-
sen a Szereth alsó folyásához át-
törő manőver keresztülviteléhez 
Braila f|agy kikötő telepének segít-
ségével az ellenség könnyen elvé-
gezheti szállításait a Dunán és va-

súton is. Ma még nem lehet meg-
mondani, hogy »meddig kell majd az 
oroszoknak és a románoknak visza 
vonulniok, mivel a Szereth vonal 
a Moldova kapujának összeomlása 
után már nem képvisel stratégiai 
védelmet. Minden attól a lehető-
ségtől függ, hogy sikerül e a had-
erők egyensúlyát helyre áUitani 
a ni idővel remélhetőleg sikerülfii 

A „Corierre della SeráM-nak 
egy párisi j * lenlése arról is pa-
naszkodik^ hogy Románia védőmű-
vei a mai kritikus pontokon észak 
felé irányulnak és megvalja, hogy 
az ellenséget ezekből az állásokból 
soha sem lehet többé orosz ro-
mán ellentámadással elűzni; A tu-
dósítás ugyan azt a jövőt jósolja 
Forsának is, amely Braílát ulól érte 
és megjósolja a Gáláiról Jassyba 
menő vasútvonal átmetszéséi. Bizo-
nyos, hogy az oroszok a Szereth 
vonalán a leghevesebb ellenállást 
fogják tanúsítani, amennyiben ren-
delkeznek az ezekhez szükséges 
eszközökkel ámbár a Pruth vonala 
mögött bizonyára könnyebb lenne 
a védekezés. Ha ehhez még hoz*á-
veszűk, hogy az ellenséges hadve-
zetőség az alsó Dunán való átke-
lésre rászánja magát es az ebből 
várható előnv reménységének en-
gedne, akkor mindent összevéve 
be kell ismernünk, h«*gy a román 
arcvonal h e l y z e t e n a g y o n 
sötét. 

Görögország válasza 
az entetűe-nak 

4 LugaiK), január 8, 
A Gttfriere delle Será-nak je-

lentikf Athénből- Ma nyújtják át 
Görögországnak »zeniente legutóbi 
követeléseire adott válaszát. A gö-
rög jfcgyzék hír szerint egves kö-
vetésekéi elfo- ad, másokat azon-
ban viss/iuilasit és további bizto-
sítékokat követel a Venízelo«z párti 
mozgalommal szemben. Végül kö-
vetelik a megszámolt s/.igelek vis-
szaadását. A mennyiben a görög 
jegyzek elutasító, a szakítás az 
entente ós Görögország között el-
kerüUif4i«?tlen. 

A román hadseireg 
állapota 

Berlin január 8. 
A román hadsereg állapotáról 

ezt irja Motdóvából az Ostsee Ze-
itung semleges haditudósítója: A 
katonai fegyelem már régen fel-
hőm lőtt a hadseregben, Knjova és 
Bukarest elfoglalásakor, ez azon-
ban csak a kezdet v II. Katonák 
tömeges szökése most már napi-
renden van és a nép minden te-
kint el ben előmozdítja. J isitől tiz 
mértföldnyire nyugatra egy idős 
bukaresti úrral találkoztam, aki 
elpanaszolta, hogy balga ietségben 
• Imenekült hazulról. 

Az öreg ur a román lovaska-
tonák juhiját viselte é̂  keserve-

sen zokogott. Éjszaka, -beszélte, 
fellázadt katonák Jasíba menet 
megtámadtak kifosztották és le-
vetkőztettek bennünket. Élvettét 
fehér nemünket <és ruhánkat, o i r -
adták kttofcariMgukét a %nefy*51 
minden jelzést *fcfej$e«ttA vzttiSh 
eltűntek. Az öreg ur elmondta 
hogy borzasztóan fél az öroszoktól 
mivel nagyon röviden végeznek 
mindenkivel, aki. a román katona* 
szökevényeket segíti, 

Hacsak egyes esefjjjktjÜf lenne 
szó, ez nem sokat j#teirftn& Mold-
vában azonban a vát'Mtfk * fal-
vak népe is szövetkezett, hogy a 
szökevényeket pártolja, inivel az 
oroszok kimébíllenségükkel nagyon 
kellemetlenné telték magukat. 

Bacaut és Tecíiéfrff 
kiürítették a románok 

Berlin, jart. 8. 

A Berliner Lokalanzeiger 
stockholmi tudósítója táviratozza : 
A román hadsereg félszerelésének 
legaláb háromnegyed részét elve-
szítette. A román hadsereg nagy 
részét előreláthatólag uj rends/eru 
fegyverekkel fogják felszerelni; a 
teljesen felbomlott kereteket isméí 
kitöltik. Ha a Szereth-vonalat nem 
lehet tovább tartani, ugy az ú jon-
nan szervezett román csapatókat 
Oroszországba szállítják A ható-
ságok kiürítették Bacau és Tecuciu 
városokat. A brailai és galaci an-
gol, francia, olasz és orosz konzu-
lok Jasiba érkeztek. A Brailában 
elpusztított ériékeket 20 taMjjóra 
becsülik. . 4 ' • 

HÍREK 
—. • ulvSi 

- - A z 1899-ben sz«l#tt»fe 
jelentkezése. Mai számunkban kö-
zölj ük a polgármester áltat kíbo* 
csatolt hirdetményt mely szerint 
az 1899-ben született népffeH^iWr^ 
kötelezettek jelentkezni t&rtófcfftai? 
összeírás végett. 

A postán még lehat hadikölcsönt 
jegyezni. A hadikölcsön jegyzés a 
postahivatalnál nagy lendülettel 
folyik. Azonban még igen sokan ^ 
vannak akik hazafias kötelességük-
nek nem teltek eleget, nincs már 
család amely a h a r c t é r e n 
ne lenne érdekelve már pedig, a 
háború győzelmes befejzéséhez 
egy kis hadikölcsön jegyzés is 
szükséges, felkérem tehát a lehe-
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tősebbeket, hogy jegyezzenek hadi-
kölcsönt, járuljanak tőkéjüknek 
csekély befektetésével a diadalmas 
győzelemhez. Nem hiszem volna 
magyar ember, ki kétségbe vonná 
azt, hogy a hadikölcsön jegyzés a 
legjob tőke befektetés, mert a 6 
százalékos kamatot a pénz intéze-
tek nem fizetnek. Vegyék ki a bu 
gyelfarisból azökat a bankósokat 
és m&tfa'&áfc á világnak, hogy 
MagyafrtfrszSg gazdaságilag is első 
helyen áll miként á harctereken is 
akkor majd a magyar nép* előtt 
meg fog hajohii nemcsak a szerb 
montenegrói, We^a ¿s román ha-
nem a többi ellehsé# is. 

— fccrbsületes t o l v a j t keres-
nek. VaáSftiá'p délelőtt a piacon 
ellopátókt égy relikül, benne egy 
kroktJdiltíör pénztárca 35 korona-
nává^'fcjéy arcképes igazolvány 5 
vagy 6 <M>. apró kulcs egy kari-
kán levelek és levelezőlapok. A 
károsult a pénzt nem kívánja csak 
a többi tárgyakat kéri valamiként 
visszajuttatni a rendőrséghez vagy 
a Tóth József utcai pénzügyőri 
laktanyába, ezt annyival is jó lesz 
ha teszi az illető mert már több 
oldalról adlak útba igazításokat. 

— Hólyagos himlő. A Szen-
tesen állomásozó 21 honved pót-
zászlóalj katonái közt a hólyagos 
limlő szórványosan fellépett. A 
árvány meggátHsa céljából helye-
sen cselekszik mindenki ha újra 
)eoltatja magát. Az oltásokat a 
latósági örvösök teljesen díjtala-
nul végzik a városi főorvosi hi-
vatalban. 

— A tAbori m a g á n c somag 
'orgálomban ezidő szerint a kö-
vetkező tábtfH (hadtáp-) postahi-
ratalbk Vesznék rHz\ : az 5. 5-IIf. 
>, 11. 13, Í4, 19, 19-IÍ. 20. 20 V. 
13, 2*; 28, 33, 35, 37, 40, 42, 

47, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 62, 
% 66; 68, c70, 76, 77, 70, 84, 85, 
'8, 90, 91, '92 1)5, 102, 103, 105, 
07, 109, f i r , 117,5 117-11. 117-111. 
20, 198/144/ H5, 147, U8. 
50. 153, 155. 161, 165, 166, 167. 
70. 171. 176. 177. 178. 179, 180. 

tS8, 184, 185, 187, 188, 191, 
92, tfö, 195; 195-11, 198-111, 196, 
97. 198,, 199, 203, 205, 207, 208. 
09> 212, 219, 220, 221, 222, 223, 
24. 226, 227, 229, 230, 232. 234, 
35, 231). 240. 243. 244, 245, 246, 

251, 253, 254. 255. 256. 258. 
260, 262, 265, 266, 267. 268, 

59 270 271 272 273 274 275 276 
?7> 279, 280. 281, 282, 283, 284, 

286. 287. 288. 289, 291. 292. 
>3' ^94. 295. 296. 297. 298. 302, 
)3' 304. 306, 307, 312, 316, 317, 

318. 314, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338. 339. 340. 341. 343. 350, 
354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 
372. 373. 374. 375. 376. 380. 381, 
382. 383. 385. 386. 387. 388. 388-11 
388-111. 399, 391. 392. 393, 395,396 
398 399. 400. 400-11. 400-111. 401. 
403. 404. 405. 406. 407, 408, 409, 
410, 412, 413, 416, 418, 419, 420, 
421. 423. 424. 426. 428. 429, 431. 
432. 434. 435. 4^6, 444. 444-11. 
444-111. 508, 509, 510, 511, 512. 514 
515. 516. 517. 6Ó0. 602, 605. 607. 
608, 611. 612. 613. 620, 620 11. 
630. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

15879—1916 szám. 

HIRDETMENY. 
A m. kir. honvédelmi minisz-

ter 24791—1916. számú rendelete 
alapján közhírré teszem, hogy a 
használatra felszerelt, valamint a 
felnem szerelt szén vagy fatüzelé-
sű főző kályháknak tiszta fémfelü-
lelű, mázolt vagy zománcozott réz-
ből készült víztartó hengereit 1917 
évi január hó 15-ig az iparügyi ta-
nácsnoknál be kell jelenteni. 

A bejelentéseknek tartalmaznia 
kell a helyei, ahol a kályhalienger 
van, a kályhák számát, a birtokos 
nevét és lakóhelyét, továbbá azí, 
hogy a birtokos a kályha henger 
pótlásáról maga • kiván-e gondos-
kodni, vagy pedig annak horga-
nyozott vaslemezből készült kályha 
henger természetbeni pHIását kí-
vánj a-c. 

Azok a birtokosok, akik ter-
mészelbeni pótlást nem kivánnak-
kályha hengereiket ez év febiuár 
hó 25-ik napjáig a Féiíiközpontnak 
(Budapest, Városház-utca 10) sza-
bad kézből eladhatják, ha pedig 
ezt nem teszik, a fent meghatáro-
zóit ideig kötelesek rézkályhahen-
gereii et a Fémátvéleli bizottság cí-
mére Budapestre beszállítani. A réz-
kályha hengerért járó térilés a 
a lis/la rézsuly után kgm-kénl 5 
koronában log megállapitatni. Ab-
ban az ebeiben, ha a kályhahen-
gert a Fémközpontnak adja el a 
tulajdonos, erről a Fémrekvi/iliós 
bizottságnak Budapestre jelentési 
kéli tennie. 

A küldemények féladása alkal-
mával a felvevő vasuli hivatal ál-
tal meg ke'l állapilalni a feladóit 
tárgyak darabszámát és snlyál, s 
ugyanakkor bekell küldenie a Fém 

•>* IM, 
átvételi bizottsághoz a feladott 
tárgyak jegyzékét, amelyben,^ „fel-
keli tüntetni a birtokost, a közi-
gazgatási járást, ahol eddig â  t j r r 
gyakat tartották, a feladás betyjf\t 
a csomaglás nemét és a csomagra 
alkalmazott jeleket, a csoma^nfk 
felvevő vasúti hivatal által .megál-
lapított számát és azok nyejs SIJ-
lyát, valmint a kályha hengerek 
tiszta súlyát. A jegyzék egy máso-
dik pelldaiíyát a központi Fémrek-
vizilios bizottságnak Budapestre 
Lánchíd utca 3 szám alá meg kell 
küldeni. 

Ha fürdőkátyk a birtokosa 
természetbeni pótlást igényel, a 
pénzbeli térítés helyet a. pótlásról 
gonkoskodás történik. A kályha-
hengereket csakis a fémátvételi 
bizottság és a fém központ J,dege-
nitheti el és kicserélés végett,csa-
kis oly válalatoknak, szervekueb 
szabad átadni, amelyeket a m. lűr. 
honvédelmi minister a kereskedel-s * 
lemügyi ministerrel egyéztőleg a 
kicseréléssel megbiz. 

Aki a bejelentést meg nem 
teszi, v gy kályhahengereit be jein 
szállítja, feldolgozza, vagy elideg^; 
niti, kihágást követ el, szigorúan 
büntettetik. -Szentes 1917 január hó iÓ. 

Dr. Mátéffy 
polgármester^ 

449 - 1917 szám. 

HIRDETMENY. 
A. ni. kir. honvédelmi mipisz-

ter ur 26300--1916 számú lende-
lete alapján felhívom a szentesen 
tartózkodó 1899. évben szöfeíetl 
népfelkelő köteleseket, hogy az' 
összeírásba való felvétel végfetf 
az alábbi beosztás szerint és i'dtf-
ben a városi katonaügyosztálynáí 
jelentkezzenek. 

1917 január hó 14 ik napján 
Szentes város külterületén tartóz-
kodó. 

1917 január hó 15-ik napján' 
Szentes város belterületének' 1. és 
II. kerületében lakó 

1917 január hő 16-ik napján 
Szentes város belterületének III. és 
IVik kerületében lakó 

szentesi illetőségű 1899 
évben született népfölkelésre 
köteleze.tek tarloznak jelent-
kezni. 

1917 január hó 17—ik napján 
az 1899 évben született Szentesen 
tartózkodó vidékü illetőségű, s as 
eddigi népföikelői bemutató szem-
I ről elmaradt összes népfölkelésre 
kötelezettek tartoznak jelentkezni. 
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Népfölkelók összeírásába való 
felvételre foglalkozásra való l<»kin-
tet nélkül mindenki tartozik jelent-
kezni, míg a vasúinál, postánál vagy 
egyébb üzemben és intézetben lé-
vő alkalmazottak is. 

Aki jelentkezési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, valamint 
aki nem a fenti időben jelentke-
zik szigorúan büntetetik. 

'Szentes, 1917 január hó 9. 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester 

• • 

499—1917 szám 

, H I R U E I MENY 
Értesítem Szentes város kö-

zönségét arról hogy a városban 
állomásozó m. kir. honvéd pót-
zázlóalj legénysége között 6 eset-
ben fordult elő holyagos himlő 

Habár napok óla ujabb meg-
betegedés nem történt, mégis aján-
latos a himlő ellenes oltásnak al-
kalmazása, hogy ezáltal a ragálvo-
zás tovább terjedése megakadá-
lyoztassák. Különösen kívánatos az 
újra1 oltás — tekintet nélkül az 
egyén korára azoknak, kik évek 
óta újra be oltva nem lettek. 

Az újra oltásokat a város ha-
tósági orvosai díjtalanul végzik a 
városházának földszint 25 s7. fő -
orvosi szobájában naponként dé-
lután 2—3 óra között. 

Szentes, 1917 január hó 9. 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester 

15214—1916 szám. 
hirdetmény 

Közhírré tészem hogy a szen-
tes város területére érkező a keres 
kedők p e t r ó l e u m o t c s a k i s 
petróleumjegy ellenében adhatják ki 
A kereskedők kötelesek tehát a pel-
róleumjegyeket összegyűjteni s 
azzal az iparügyi tanácsnoknál he-
tenkint elszámolni. 

A közönséget pedig figyelmez-
tetem arra, hogy a petróleumje-
gyeket abban a kerületben ievó 
kereskedőnél válthatják be a ta-
nyikat kivéve-amely kerületben 
laknak. 

Szentes, 1917 január 8. 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester 

nem szolgáltatták, hogy készletei 
kel a gyapjú közprntnak Budapest 
(Városház utca 14. sz.) megvételre 
azonnal ajánlják fel. mert aki 
gyapjú készletét fel nem ajánlja, 
készlete clkoboztatik. 

Felhívom ezen felüt a készlet 
tulajdonosokai, hogy a beszolgál-
tatott gyapjú mennyiséget az ipar-
ügyi tanácsnoknál e hó 15 ik uap 
jáig jelentsék be. 

Szentes, 1917 január 8. 
Dr Mátéfy 

polgármester 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hí-

zott sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö-
zönséget hopy az eddig vá 
sorszéli Baráth féle Irotlil 
Jtit sajátházába a volt lm 
szifcr koré** vilii féle ház 
ba h e l y c « í o til további 
szives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

14976-1916 szám. 

Hirdetmény 
Csongtád vármegye alispánjá-

nak 8648—1916. számú rendelete 
alapján felhívom mindazokat, akik 
még ezideig gvapjukészle^eiket be 

Nyomatott VÁJDaHíÁLÍNT 

özv. Borbély üános-
nénak II. ker. Hon-
véd-utca 90 szá-
mú háza örök áron 
eladó. Értekezni le-
het ugyanott a tu-

lajdonossal 2_3 

Berezeli Mihály-
nak belső ecseri 14 sz tanyáján 

1 drb. 6 éves magán 
ménje és 

2 drb másféléves 
tenyésztésre szánt üsző-

je eladó 
t i r te l ^zn i l^het ugyanott 

16107—191« s/ám 

HIRDETMENY. 
Felhívom a hadisegély! en ré-

szesülő családokat, hogy midőn a 
bevonult a ki után a hadsegélyt 
kapják, a katonaságtól hazaszabod-

ságoltátik, azt a hadísegély kezelő 
i rodában: városháza földszint 1 sz 
lehetőleg azonnal jelentsék be. A 
bejelenlésnél fel kell mutatni u 
segélykönv számát mutató cédulái 
valamint : r t a latonai igazolványt 
vagy bárminő más irásl, a mit az 
illető hazabocsátott a katonaságtól 
magával hozott. 

Szentes 1916 december hó 29 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester. 

268—1917 szám. 

Hirdetmény 
A. M. kir. honvédelmi minisz-

ter urnák 24400—1916 sz. rendele-
lete alapján összeírt 1892-1898 év-
ben születet népfelkelők bemutató 
szemléje a folyó évi j a n u á r hó 
2 0 napján f o g megtart ani s zente -
sen a városháza k ö z g y ű l é s i ter-
mében. 

A népfölkelő bemutató szem-
le a fenti határnapon délelőtt fél 
nyolc órakor kezdődik. 

A bemutató szemlére az összeirt 
összesen 1892-1898 évben született 
valamint a korábbi évfolyambeli 
de az eddigi szemléről igazolatlanul 
elmaradt népfölkelők tartoznak 
megjellenni, kivévén azokat, ákik-
nek jelentkezésük alkalmával a 
katonaügy vezető megmondotta, 
hogy a szemlére nem tartoznak 
előállni. 

A szemlére a népfölkelók ko-
rosztály szerint és A, B., C., rend-
ben vezetnek elő és pedig először 
a fiatalabb évfolyambeliek. 

Január hó 20 napján vizsgáltat-
nak meg a vidéki illetőségű nép-
fölkelók is ezen a napon szente-
sen a szemle be is fejeződik. 

A szemlére mindenki hozza 
magával néptölkelői igazolványilap-
ját, vagy egyébb katonai igazolvá-
nyát. 

Aki a szemléről elmarad a .tör-
vény teljes szigorával fog büntetni 

Szentes 19l7 január hó 6. 
DR MÁTÉFFY 

polgármester. 

EÍadóföld 
Bálint Józsefnek mu-
csiháti 32 hold tanya 
földje eladó, é r t e " 
kexni lehel III 
ker. Alkotmány 
u t c a •!• s z á m alatt 
a tulajdonossal. 

UTÓIM villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




