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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség ós kiadéhlvaUA: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-téf 4. szám 
(ref. bérház) ide intezendők a lapot érdeklő mindenfélt 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

A Balkán nem siet 
Nem megy ellenségeinket segíteni. 

Ujabb diadalmas előrehaladás. 
A négyes ántánt azt a jelszót 

adta ki legújabban, hogy minden 
áldozatot meg kell hozni, hogy 
Bulgária kielégítve érezze magát és 
beleugorjék a háborúba. Természe-
tesen a négyes ántánt mellett és 
Törökország ellen s igy közvetve 
mi ellenünk. 

Ha valaki olyan nagy bajba 
kerül, aminőben jelenleg az ántánt 
van, szinte rossz néven sem lehet 
venni, hogy fúhöz-fához kapkod 
és ha kl ik erejétől, még a csilla-
gokat is leszedi az égboltról csak-
hogy megszerezze annak a segítsé-
gét, aki legtöbbet tehet meg érte 
Ha tehát az ántánt minden áldo-
zatot kevésnek talál Bulgária megszer-
zésére és a lehető legnagyobb bőke-
zűséget óhajtja gyakorolni Bulgá-
riával szembeu, abban semmi külö-
nöset nem lehet találni. 

De az már egy kicsit még is 
nagyon különös, hogy az ántánt 
nem a magáéból akar adni, hanem 
a máséból és még különösebb, hogy 
haragszik, fogvicsorgatva haragszik, 
mert azok a mások nem hajlandók 
odaadni mindenüket. 

Eddig azt hallottuk azokról a 
tárgyalásokról, amelyeket az ántánt 
a világháború kitörése óta folyta 
tott a balkáni államokkal, hogy a 
balkáni államoknak azt magyaráz-
ták, hogy létérdekük parancsolja a 
háborúba való beavatkozást az án-
tánt oldalán. Nem lehet eltagadni, 
hogy vo l l olyan idő p o n t , amikor 
a balkáni államok fellépése messze 
ható eredményeket jelenthetett 
volna az ántánt javára. A balkáni 
államok azonban akkor azon az ál-
lásponton voltak, hogy nem olyan 
létérdekük nekik a háborúba való 
beavatkozás, mint az ántánt mondja 
és maradtak tovább is semlegesek 

Azóta nagyot fordult a világ. 
Beleavatkozott a háborúba az olasz 
királyság is az ánUnl oldalán és 
azóta nem három, hanem négy nagy 

hatalom hátán pufog a verés. Azóta 
már egész Lengyelország a központi 
hatalmak kezébe került, a Darda-
nelláknál a törökök verték véresre 
az ántántot, Olaszország pedig ma 
is ott toporzékol az osztrák határ 
szélén, mint a gödörbe esett bika, 
ahol ezelőtt három hónappal min-
den ellenállásunk nélkül megvetette 
a lábát. 

Vajon ilyen körülmények közt 
fel lehet e tételezni azokról a bal-
káni ál amokról, amelyek elég eszé-
lyeseknek mutatkoztak eddig, hogy 
beugorjanak az ántánt nagy fázisa-
inak és elhigyjék, hogy az ő létér 
dekük parancsolja közbelépést és 
nem az ántántnak létérdeke az, 
hogy ők is felvegyék a küzdelmet 
a központi hatalmak és szövetsége-
sük, Törökország ellen? 

Valószínűen ennyire ostobának 
még az ántánt sem tartotta a három 
semleges Balkán államot, mert most 
egyiket a másik területéből adandó 
ígéretekkel, nem különben a kettős 
szövetség és Törokország rovására 
tett ajánlatokkal akarja beugratni 
a másokat. 

Mindent Bulgáriának! Igen mert 
Bulgária nagyon keményen áll és 
nagyon sokat követel. ígérnek hát 
neki Romániából, Szerbiából, Görög-
országból, sőt nagy kegyesen azt is 

megengedik, hogy fegyverrel vegye 
el Törökországtól azt, amit békés 
szerződés utján minden bizonnyal 
már is megkapott. Romániának 
odaígérik Erdélyt Szerbiának Bosz-
niát, Görögországnak egy sereg tö-
rök szigetet s a kisázsiai partokat. 

E fényes Ígéretek ellenére 
azonban a Balkán nem siet. Szerbia 
már régen elfoglalta volna Boszniát, 
ha tudta volna, sőt a háborúnak 
amelyet ellenünk visel egyik célja 
épen ez volt. Akad bizonyosan sok 
román, aki szívesen venné Erdélyt, 
mint ajándékot csakhogy Erdély 
nem az ántánié és azt elfoglelai 
nem olyan máról holnapra való 
mulatság, sőt olyan lehetetlenség, 
aminek megoldására az egéül ro-
mán hadsereg kevés volna. 

Bulgária azt mondja semleges 
maradok, ha minden követelésemet 
teljesítitek s ha már fegyverrel 
kell területet elioglalnom nem indu-
lok a török területekért, amelyet 
minden vér áldozat nélkül megkap-
hatok. 

ns ezzel kútba esett az ántánt 
legújabb ajánlata. Ha Olaszország 
bolondot csinált, nem következik 
belőle, hogy a balkáni államoknak 
okvetlenül bolondot kellessen csi-
nálni! 

¿ira* 

(Jjabb diadalmas előrehaladás. 
— A német jelentésből. — 

Berlin, aug /5, Nagy főhadiszállás jelenti: 
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Dnyementől északra 

Kavark vidékén uj harcok fejlődtek. Támadó csapataink Kovno előtt elfoglal-
ták Dominikankai megerősített erődöt. Narev és Bug között hadseregeink el 
érték a Slivia és Nurzec szakaszt. Novogeergievszk északi részén rohammal 
elfoglaltunk egy erős előállást Lipót bajor herceg hadcsoportja Szövetséges 
csapatok Sokolovtól északkeletre Búghoz közelednek. Mackensen tábornagy 
hadcsoportja: Augusztus 10. és tl-iki harcokban megvert ellenségnek tegnap 
már nem volt annyi ereje, hogy feltartózhatatlanul előrenyomuló szövetséges 
csapatokkal szembeszálljon. Hadseregek üldözése közben átlépték a Radzin-
Davidy-Wladovai országutat. 



Hz orosz 
visszavonulás okai. 

A „Times" Pétervári tudósilója, 
Stanley Washburn érdekes tudósí-
tást küld lapjának az orosz vissza-
vonulásról. Azt irja, hogy Lemberg 
visszafoglalása az egész orosz tisz-
tikart lehangolta, az egész Pétervár 
elvesztette a fejét. Alkalma volt 
Ivanow tábornok néhány vezérkari 
tisztjével beszélhetni és azok kije-
lentették, hogy Oroszország a vég-
telenül hosszú fronton nem lehet 
mindenütt egyforma erős, miközben 
a németek váratlanul koncentrálják 
egyea helyen erőiket. 

Az orosz hadvezetőség már a 
dolog legkezdetén belátta a vissza 
vonulás szükségességét. Inaow had-
seregének az volt a feladata eköz-
ben, hogy a visszavonuló sereg 
szárnyait az átkarolástól megvédel-
mezze. Ennek a hadseregnek ugy 
kellett visszavonulnia, hogy közben 
a németek a fősereget egyetlen pon-
ton sem támadhatták meg Most 
azonban a németek olyan dühvel 
és olyan meggondolatlanul támad-
uak, hogy a stratégia legnagyobb 
tudósai sem értékelhetik kellókép-
pen a nagy visszavonulást. Mert 
csak ilyen módon szakadhat el az 
orosz sereg az ellenségtől és viheti 
keresztül az uj csoportosulást. 

Bulgár ia 
csa logatása . 

A hivatalos franoia kommüniké. 
A francia kormánynak a négyes 

szövetség részéről a Balkán álla-
moknál tett lépésére vonatkozó 
közleménye, amelyet a sajtóhoz 
intézett, igy hangzik: A szövetséges 
hatalmak, Franciaország, Oroszor-
szág, Anglia és Olaszország athéni, 
nisi és szófiai képviselőik utján 
Görögország. Szerbia és Bulgária 
kormányainak kollektív közlést 
nyújtott át abból a célból, hogy a 
szövetségesek részére Bulgária 
közreműködését a többi Balkán-
államokkal való megegyezéssel biz-
tosítsák. A négyes szövetség hatal-
mainak kollektív lépése összefüg-
gésben áll a szófiai kormány által 
julius 24-én a francia, angol, orosz 
és olasz kormányokhoz intézett 
kérdéssel azon előnyökre vonat 
kozólag, amelyeket Bulgária tény-
leges közreműködése fejében ellen-
szolgáltatásul várhat. 

a Monté 
Peralfcftert 

Az utolsó napok eleven akciója 
után tegnap este a karinthiai front 
Kosszán viszonylagos nyugalom 
állt be, csak helyenként van uzer-
séei és gyalogsági tüzelés. Sajat tüzér-
ségünk sikert éri el egy ellenséges 
munkásosztaggal szemben. Megh-
gyeltük, hogy az ellenseg mennyi 
halottat kénytelen eltakarítani és 
sebesültet biztonságba vinni. 

Mint ösmeretes, csapataink meg-
szállották az olasz területen lévő 
Monté Peralba hegyet, amely nemet 
elnevezésben a Hoch Weisstein ne-
vet kapta. Az erre a hegyre való 
ellenséges támadási kísérletet tobb 
Ízben és ismételten kézigránátokkal 
akadályoztuk meg A magaslatért 
való forró harcokban nagyon ki-
tüntette magát Földessy hadapród 
és Lázár zászlós Szegedről. Mind-
ketten önként jelentkeztek szakasz-
parancsnokoknak és vitézségüknek 
és többek közölt az ő vitézségük-
nek példaadó szivóságuknak köszön-
helő, hogy az éjjel-nappal tartó 
ellenséges gránáttüz ellenére is bir 
tokunkban marad ez a magaslat. 
Földessy és Lázár a nagy arany 
vitézségi érmet kapták, épen ugy 
Back Miklós hadapród, aki táma-
dáskor szakaszát egy szinte merő-
leges sziklarészen a legnagyobb 
ügyességgel ver t t é , állását két na-
pon át hősiesen tartotta, mindaddig 
amig a harcban hősi halálát nem 
lelte. 

Az Avanticimű római szociálista 
lap jelenti, hogy a frontról vissza-
térő olasz tisztek és katonák cso-
dálatuknak >dnak kifejezést az 
osztrák és magyar katonák SZÍVÓS 
kitartása miatt Különösen tüzérsé-
günket becsülik az olasz tisztek 
sokra. (M. H ) 

Szerbia és Bulgária 
halálosan gyűlölik egymást 

A Südslavische Korrespondez 
szófiai távirata szerint a kormány-
párti Narodni Prava vezető helyen 
a szerk-bolgár viszonyról cikket 
közöl, amelyben azt mondja, hogy 
nincs Bulgáriában komoly ember, 
aki azt hinné, hogy ma, amikor 
Macedóniában irtják a bolgárokat. 
Szerbiával való testvéresülés lehet-
séges lenne. A Trgovinszki Vjeszlnik 
Szerbiának Bulgáriával szemben 
való hangulatáról belgrádi tudósítást 
közöl, amely szerint a szerbek in 
tenzivebben gyűlölik a bolgárokat, 
mint valaha, Lehetetlerség a szerb 
politikusokkal még csak keszélni is 
a macedón kérdésről. Arra a köve-
telésre. hogy a bolgár szomszédnak 
macedón területet engedje át, még 
a legnyugodtabb szerb politikus is 
mértéktelen kirohanásokkal válaszol 

»¿ám. 

Ujabb behívások 
Oroszországban. 

Az 1917. évi korosztályt aug. 
20-ára behívták s az elmaradókat 
súlyos büntetésekkel fenyegették 
meg Az eddigi fölmentéseket, — 
főleg azokat, amelyek családi és 
birtokgazdálkodási okokból enge-
délyeztettek, — visszavontáki A be-
hivottaknak készen kell lenniök, 
hogy azonnal beosszák őket a had-
seregbe. 

Az angol katonák 
kiképzésének nehézségei. 

— Nincs (elszerelés, kevés az oktató — 
A legnagyobb nehézség a kato-

nák felszerelésében van. Már annak 
a hadseregnek felszerelése is, mely 
Franciaországba harcol nehézsé-
gekbe ütközik. Nagyobb számú ka-
tonaság van itthon, amelynek felsze-
relése még kevésbbé kielégítő, mint 
a harctéren levőké. További nehéz-
ségek a tapasztalt oktatók hiánya. 
Ki biztosit arról, hogy ha a hadse-
reget egy vagy két millió katonával 
növelik, ezek a nehézségek hirtelen 
eltűnnek s az újoncok kiképzése 
hamar megkezdődhet. Komoly ki-
képzésről csak tavasszal lehet szó. 
Hozzájárul ehhez Anglia pénzügyi 
és gazgasági íeladata a koalíciós 
háborúban, amely leiadat megoldá. 
sát hátrányosan befolyásolja az, 
hogy sok munkást von el a hadse-
reg az ipartól 

Besszarébia a román 
Elzász-Lotharingia. 

Clemenceau a minap támadást 
intézett a románok ellen, amire 
Slirbey György herceg a Steagui c. 
lapban igen félreérthetetlen választ 
adott: 

— Régóta ismerjük és halljuk 
francia részről ezt a hangot Latin 
tesivérek csak akkor és annyiban 
vagyunk, amennyiben szükségük 
van ránk, de ha nem aző akaratuk 
szerint cselekszünk, akkor balkániak 
vagyunk. Mi latin feladatunknak 
látjuk a Balkánon a szláv áramlat 
ellen őrt állani, amely Konstanti-
nápolyt akarja elragadni és fenye-
geti a Dunát. Erre már harmadik 
Napoleon is gondolt. A mi felfogá-
sunk szerint nekünk is van Elzasz-
Lotharingiánk, amelynek Besszarábia 
a neve és amelyet vissza kell nyer-
nünk. Nekünk is van okunk re* 
vancheot venni és bizonyára ter-
mészetesebb is, hogy mi a sajat 
érdekeinkért hozunk áldozatot, nem 
pedig a tietekért. 



6t szám 

H Í R E K 
— Névnapmagváltás. Dr. Cicatricis 

Lsjusné Ő méltósága és Ilonka le-
ánya névnapi üdvözlésüket a Szen-
tesi Vörös Kereszt Egylethez jutat-
tott adományokkal megváltották. 

- Kik akarnak újra ttsztek lenni? A 
hivatalos lap mai számában megje-
lent a honvédelmi miniszter körren 
delete, amely módot nyújt azoknak, 
akik valamikor tisztek, katonai 
tisztviselők voltak és azoknak a 
volt egyévi önkénteseknek, akik a 
tartalékos tiszti vizsgát letették és 
most népfölkelői szolgálatra köte-
lezettekké váltak, hogy megfelelő 
tiszti rangfokozatban vonulhassanak 
be szolgálattételre. Az itt szóban 
forgó 43—50 éves népfólkelési köte-
lezetteknek az illetékes népfölkeló 
parancsnokságnál kell kérelmezniük 
a népfölkeló rangfokozatba való 
kinevezéshez előjegyzésbe vételüket. 
A pályázók, amennyiben az előirt 
követelményeknek megfelelnek, a 
honvédelmi miniszter által kineve-
zésre előjegyeztetnek és pedig a 
volt tisztek a legutóbb viselt rang-
fokozatban. A volt tisztjelöltek 
népfölkelő hadnagyokká és a tiszti 
vizsgát letett egyévi önkéntesek 
népfölkelő zászlósokká. Az előjegy-
zett rendfokozatban vonulnak be a 
pályázók népfelkelési tényleges szol-
gálatra, az előjegyzésbe nem vett 
tisztek és lisztjelöltek pedig mint 
népfölkelő őrmesterek vétetnek ál-
lományba. Azok a népfelkelésre 
kötelezett orvosok» akik katonaor-
vosi rendfokozatban nem szolgáltak 
i l letőig katonai kiképeztetésben 
még nem részessltek, népfölkeló 
segédorvossá való kinevezésüket 
szintén kérelmezhetik. Előjegyzésük 
esetén mint népfölkeló segédorvo 
sok vetetnek állományba. Olyan 
volt tisztek (tisztjelöltek), kik lend-
fokozatukrói becsületügyi (fegyelmi) 
eljárás kikerülése céljából leköszön-
tek, vagy rendfokozatukat becsület 
ügyi tanácst határozat folytán elvesz-
tették, népfölkeló tiszti (zászlósi; 
illetre tisztviselői' kinevezésre való 
elófegyzésnél csak az esetben jöhet-
nek figyelembe, ha érdemessegüket 
rehabilitálási eljárás alapján a honvé-
delmi miniszter megállapította. 

Imádkoznak a muszkák. Nagyvárad köz-
vetlen ha tá rán egy nagyobb gazdadfág 
ban orosz hadifoglyok golgoznak. A 
muszkák közt zsidók is vannak, isten-
félő jámbor emberek, akik otthon a 
cárizmus nagajka csapasai alatt nyögtek 
s az orosz szomorúságban az imádság 
volt minden vigaszuk. A zsidó foglyok 
első napon, ahogy megérkeztek, depu-
tációba indul tak a földesúrhoz 

- Jó u r a m — mondta egy balti 
orosz opt ikus, a foglyok legöregebbje — 
engedd tneg jó uram, hogy mindennap 
imádkozhassunk . 

— Hogyne engedném meg, csak 
egész nyugodtan áj ta loskodjatok. 

SZENTESI LAP 3 oldal. 

A muszka mélyet sóhajtott: 
— Igen ám, jó áram, de heten 

vagyunk zsidók a csoportban 
— Hát azért imádkozhattok, senki 

se zavar benneteket. 
-7 Nem imádkozhatunk drága na-

gyon jó ur, mert a mi imádságunkhoz 
tis ember kell. Ha tizen vagyunk, ak-
kor fordulhatunk az örökkévaló Istenhez 
vallásunk törvénye szerint. 

A földesúr csakugyan nagyon jó 
ember. Mindjárt gondoskodott, hogy az 
c niuszkáinak a fohászkodása eljuthas 
son a menvországba. Nyolcadik imád-
kozónak felkérte a hadifoglyok egyik 
őrét, aki mármarosszigeti öreg népföl-
kelő, s a tanyához közel van egy kocsma, 
annak a gazdája is vállalkozott. De ki 
legyen a tizedik V Ilyen nem volt. Végre 
a városból egy talmudistát szerződtetett 
a foglyok gazdája. Most aztán minden 
reggel tvilemuiel, talesszel imkozik a tiz 
jámbor ember s a muszkák szeme csupa 
könny s a keleti faj minden bánata re-
meg a szavukban, amikor fohászuk száll 
az ég (elé: „Az Ur gyönyörködik az ő 
népében s feldíszíti a lealázottakat 
üdvösségével . . 

Az orosz katonák 
részére alsó és felső ruhák 
és k a t o n a b a k k a n o a o k 

Olcsó árban 
K A P H A T Ó K . 

Engelmann 
testvérek 

Ü Z L E T É B E N . 

7593 — 1915 szám 

Kiadja: 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

T e v o n i miatt 
felkérem vevőimet, kiknek nálam 
ftttő anyaguk van rendelve, hogy 
azoknak rendelése végett folyó 
hó 22-ig üzletembe fáradjanak el. 
A megrendeléseket m e g fogja 
kapni mindenki. Egyben kérem 
adósaimat, hogy nálam lévő tar-
tozásukat folyó évi szeptember 
1-éig rendezzék, ellenkező eset-
ben kénytelen leszek per útjára 
lépni. — Sarkady Nagy Fereno. 

Zolnay Károlynak 
alsóréti, a görgős-dülő 
ut mellett fekvő tanya-
földje akár feles munka 
alá, akár haszonbérbe 
kiadó. — Bővebb értesí-

tést a földtulajdonos ad I.. 
kerület Pólya-utca 4. sz. alatt 

Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hopv az m. kir. 

ministerium 2806—1915 M. E. számú 
rendeletével az egyes paműt anyagok 
készleteinek bejelentését elrendelte, fel-
hívom tehát mindazokat, akik nyers 
fehérített, vagy vdágos (halvány) szinű 
egyes vagy cérnázott fonalakból vagy 
szövötl, kölölt vagy kötszövött paa iu t -
hulladékokból tépés vagy másnemű 
bontás által nyert szálas anyagjai, vagy 
pamut hulladékai vannak, hogy azokat 
1915 évi augusztus tió 18 ik napjáig a 
hatóságuál az 19¡5 évi auguszlus hó 15-
iki állapot szarint, azontúl pedig hóna-
ponként legkésőbb a hónap 18-ik nap-
jáig a magyar kir. kereskedelemügyi 
ministerium ipari műszaki osztályától 
egyszerű levélben kért bejelentő lapo-
kon jelentsék be. 

Aki bejelentési kötelezetségének 
eleget nem tesz, kihágást követ el, s az 
1914 évi 1 t. c. 9 §-a értelmében két 
hónapi elzárással és t>00 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1915 évi augusztus hó 11. 

DH. MÁTÉFFY 
polgármester 

7570—1915 szám 

H i r d e t m é n y . 
A m. kir. földmivelésügyi minister 

úr folyó évi julius hó 26 napján kelt 
53000 1913 számú rendelete szerint a 
zár alá vett és még el nem szállított 
tengeri készletek továbbra is zár alatt 
maradnak , h igy az ezek feloldása i ránt 
előlerjesztett kérelmek céltalanok, 
amennyiben a tengeri készletek a hadse-
reg ellátására és a közélelmezés szük-
ségletének kellő biztosítására teljes egé-
szükben feltétlenül átfognak vétetni. A 
tengeri készletek a megromlástól meg-
óvandók, a megromlott tengeri is át fog 
vétetnil természetesen azonban jóval 
alacsonyabb áron. 

Szentes, 1915 augusztus 9. 

DR. M Á T É F F Y FERENCZ 
polgármester . 

Üzlet megnyitás 
Tudatom a tisztelt vevó-

imel és a nagyérdemű közön-
séggel, hogv a lutheránus 
egyház bérházában cukorka 
és déligyümölcs üzletet nyi 
tok. Kérném t. vevőim és a 
nagy közönség eddigi pártfo-
gását a jövőben is számomra 
megtartani. 

Tisztí tottul: 

Azv. Grűnberger Miksáné 

Fenyvesi Sándornak 
Nagynyomás 114 szám alatti 4 és fél 

hold első osztályú tanyafö 'd je tanyaépü-
letekkel együtt eladó. Értekezni lehet a 
fenti szám alatt. 
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PflRDI IMRÉNEK 
máyocsparti 43 hold 
tanyaföldje felesmun-
kálatra kiadó bővebbet 
e Lap Kiadóhivatalába. 

P ó l y a B á l i n t i i é 
I ker., Rúzs Molnár utca 3. és 4-ik 
s«ámu háza szabadkézből eladó. — 
Értekezni lehet a fennti szám alatt 

a tulajdonossal. 

m 

Kiadó föld. 
Balog János nagykirálysági 
7. számú 17 hold tanya-
földje a rajta lévő épüle-
tekkel együtt Szent-Mihály 
naptól kezdve haszonbérbe 
kiadó. É r t e k e z n i lehet 
ugyanott. 

T U D O M Á N Y O S M Ó Z C 0 S Z 1 N H A Z 
'I SZENTES EGYfcbÜLI SZÓRAKOZÓHELYE."] 

1915. augusztus 15-én a z a z V A S Á R N A P délután 5 7 
M É R S É K E L T és este 9 órakor R E N D E S h e l y á r a k k a l : 

S Z Í N R E K E R Ü L ; 

1-9 Eredeti harctéri felv. g 1 3 - 1 5 - 1 6 

10. A boldog öngyilkos 
vígjáték «g 

leánya. 
Vígjáték. W S z í n m ű 4 f e lvonásban . 

L I L I T 

A jegyeket ajánlatos előre megváltani. 

m - S Z E N T I S T V A i \ király napján - í m 
bemutatásra kerül: 

VÉR ÉS VAS. 
: : : : : ; : : : : : : : : : : : : JECYEK ELŐRE / Á I T H A T Ó K ECÉSZ NAP. K j j g g i ^ : ; a i 

I I | | VAJDA B. UTÓDA || ü 

k f t i n y v i i y o m t l ¡ í j a 

elvállal minden a könyvnyom-
dászat körébe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutányosabb árért. 

V 

„SZENTESI LAP kiadóhivatala 
Hill Hnssufh-tér sz. (HeL hErházTM 

Nyomatott Vajda B Utóda villaayerórebereudezett köiiyvnyoaidajábauSzeutes. 




