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Előf izetés i árak 

Helyben egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K 

Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárn«« és csütörtökön. 

Vidéken : egész évre 8 K 
félévre 1K negyedévre 1-50 

A szerkesztesért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesz tőség és kiadóhivatal: 
Vairti BAlint utóda könyvnyomda fa Ko»siiHi-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide iiiiezendök a lapot érdeklő mindenfél« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

H l a h a c s h a r c o l t é s z a k o n . 
Az orosz front ujabb áttörése. 

Lanyhuló olasz támadások. 
Szent István trónjának bizton-

ságáért, nemzete függetlenségének 
földjének megmaradásáért, vére hul-
lásával való megvédelmezéséért 
szállott harcba királyi hivó szóra a 
magyar nemzet. Évtizedek óta szőtt 
összeesküvés gonosz végcélja volt 
megsemmisíteni a Habsburgok ket-
tős monarkiáját, fölosztani eldara-
bolni az ezredéves Magyarországot. 

Egy esztendeje dui a világ leg-
borzalmasabb, méreteiben senki ál-
tal soha nem képzelt kiterjedést 
vett háborúja. Szárazon, vizén fönt 
a levegő magasságiban mindenütt. 
A háború kezdetén fóltartóztatluk 
az ellenünk törő ellenséges világot, 
a háború most megkezdett második 
évében diadalmasan űzzük magunk 
előtt a világ leghatalmasabb katonai 
nemzetét és hü szövetségeseinkkel 
karöltve végzett diadalmas hadi tet-
teinkkel mind jobban megközelítjük 
azt a napol, amely meghozza a fegy-
verek elu múlását, meghozza a dia-
dalmas békét. 

Minden napnak meg van a maga 
történelmi fontossága. A harcok 
tereiről jó hírt követ, fegyvereink 
dicsőségét hirdeti minden írás 

És e nagyszerű történelmi na-
poknak van egy nagyszerű esemé-
nye, amely nem ott játszódott le a 
harcok véres téréin, de amely je-
lentőségében magasra kiemelkedik: 
ez a magyar nemzet hódoló íölvo 
nulása a magyar király elé. 

A mi ellenségeink, amidőn osz-
szeesküvésüket szőtték számilásd 
ikbm belefoglalták, hogy a magyar 
nemzet nem fogja teljesíteni köte-
lességét, hogy a magyar nemzet 
nem fog megmozdulni a trón es a 
haza védelmére Ez a számítás balul 
ütött ki ellenségeinkre, mert a na-
boru kitörése első pillanatától kezdve 
félretéve minden különbséget, laj, 
vallás, politikai különbbség nelkul 
a magyar nemzet minden hadköte-

les fia ott van a harctéren és vére 
hullásával védi meg az őseitől örö-
költ haza földjét azzal a rettenhe-
tetlen bátorsággal és nem csüggedő 
kötelesség tudással, amely mindig 
jellemző vonása volt a magyar 
nemzet fiainak. 

A háború ideje alatt nem állott 
szemtől szembe a magyar király és 
a magyar nemzet A pátriárkák nagy 
korát élő agg király nem jöhetett 
nl hü magyarjai "körébe: fölkereste 
tehát a nemzet, hogy szemtől szem-
ben állhassanak. 

Hódoló hűségét kifejezni vo-
nultak föl a magyar törvényható-
ságok küldöttei a király elé és a 
magyar király az ő hü magyarja 
inak köszönetét fejezte ki, mondván 
„ . . . és vigyék haza a nemzetnek 
hü és hősies magatartásáért szivem 
mélyéből jövő hálám kifejezéséi.4' 

Egyszerű magyaros szavak rzek 
a magyar király ajkáról, de bennük 
kifejezésre jut minden elismerés és 
egy szebb boldogabb jövendő biz 

tos képének veti előre sugarát az a 
másik királyi szó nBi/.om a Min-
denhatóban, hogy a Szent István 
koronája, amelyet az elődök böl-
csessége és ereje a yzázadok viha-
rain át megtudott őrizni, a mai 
megpróbáltatások után uj dicsőség-
lói övezve megnövekedett fényben 
fog ragyogni a jövő boldogabb 
nemzedékének." 

A király köszönete, mely szerte 
s/áll a hazában az öröm igaz meg-
nyilvánulását váltja ki a magyarság 
lelkéből, a királyi szó, amely a jobb 
jövendő képét tárja föl a nemzet 
előtt fokozódó, a nemzet áldozat 
készséget és megerősíti azt a hitet, 
hogy nem hiába ömlött ki a ma-
gvar vér, eltűnik, elvész a múltnak 
kődében minden, ami elválasztotta 
a nemzetet és királyt és a jövendő 
nem hozhat mást, mint ez erős és 
hatalmas Magvarországot, amely 
legbiztosabb bástyája a trónnak 
legerősebb fundamentuma a Habs-
burg dinasztia jövendő fényének. 
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Budapest, szept. 4 . 
Hivatalos. 
Orosz hadszíntér: Ellenség teg 
Dnyeszter és Pripjel mocsarak 
lés/.e kozt elterülő egész harc-

vonalon heves ellenlállásl li jtett ki 
és védekezésének hatályosságát 
ismételten ellentámadásokkal igye-
kezett fokozni. A Szerelh alsó fo-
lyásánál és folyó torkolata közelé-
ben csapataink" makacs harcok kö 
zött keleti parton vetették meg Iá 
bukat. Ellenségtől itt a Sinkowlól 
északnyugatra a Sloteria magasla-
ton erőseu kiépített hadállást elhó-
dítottuk é3 2 tisztet, valamint 1400 

főnyi legénységei elfogtunk. Tre-
deowoleics és Tarurpol előtt arány-
lag csende» volt a helyzet. Böhm 
Ermolli tábornok hadserege Zalos-
cetől északra es Drohylol keletre 
ellenség harevonalát számos ponton 
áttörte 111 hat orosz lisztet, köztük 
egy e/redest és 1200 főnyi legény-
séget fogtunk el. 

Wo hiniában csapataink a Dub-
nolol nyugatra lek vő területen és 
Olikánál harcban állanak Oroszok 
elleiilallanát még nem tölték meg 
lVuzánytól északkeletre küzdő c*. 
és kir. haderő hely; cte nem vál-
tozott. 
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Olasz hadszíntéren Lavaronei 
fensik ésTolmeini liidfo elleni meddő 
támdások óla olaszok tevékenysége 
szembetőnő módon alábbhagyott 
Tüzérségi Imrcoklól el ekinlve teg-
nap csak einlilelt hídfő déli részé-
nél volt számottevő harc. £/. mint 
rendesen, ellenség visszaverésével 
végződött. Ugyanez volt sorsa azon 
támadásnak, amelyet olaszok ma 
kora reggel Dolomit szakaszon a 
Bodeni Alpokt ól az Inichcddcl ellen 
intézett. 

H ö F E R, altábornagy, 
a vezérkar főnökéi ek helyettese. 

Elsüiyeszfeft 
ongc! szálliíógőzös. 

Konstantinápoly, szeptember 4. 
Főhadiszállás jelenti: Sawland 

nevü angol szállitógőzőst Aegei ten-
geren német tengeralattjáró naszád 
forpedóiövessH elsülyeszfette. A 
Sawland fedélzetén volt csapttok 
nagy része a tengerbe fulladt. Dar-
danella fronton és többi arcvona-
lon nem volt jelentós esemény. 

Az ujabb 
orosz védelmi vonal. 

Kopenhága, szept. 3. 
A Novoje Vremja katonai mun-

katársa irja, hogy a német seregek 
Moszkva vagy Kiev, vagy Pétervár, 
esetleg egyidejűleg mind a három 
hely felé előnyomulhatnak, — te-
kintettel izonban a német csapatok 
óriási stratégiai kimerültségére, 
nem valószínű, hogy e helyek egyi-
két is elérjék. Az oroszok nem bo-
csátkoznak semmiféle ütközetbe, ha 
a föltételek nem kedvezőek rájuk 
nézve. Ez az eset azonban csak a 
Villa-folyó jobbpartján következik 
be. Az oroszok e helyen megindí-
tandó offenzívája folytán a német 
hadmüveletek is megfognak hiusulni. 

Hz entente uj embe-
rekkel kísérletezik. 

A balkáni helyzet változatlan 

a személyek változása volna fontos 
hanem a rendszeré és az eg vet len 
eredményes diplomáciai rendszer 
ma ez. győzni a harctereken Ani»g 
a német és az osztrák magvat győzel 
mekkel szemben c*ak hivatalnoki 
személycserét lud nyújtani az en-
tente, addig vesztett ügye van a 
Balkánon, ahol egyetlenegy ország 
nak sincs már teljes bizalma az 
ententeban. Bulgária Törökországgal 
tárgyal jó eredménynyel. Görögor-
szág és Komám a pedig zúgolódnak 
az ellen, hogy az enteute az ó ro-
vásukra, akárcsak Szerbiáéra, igér 
engedményeket Bulgáriának Szerbia 
is elhalasztotta vála^zjegyzékének 
átadásai, a nisi kormány sem meri 
a fegyverben álló hadsereg zúgoló-
dása kö/ben kardcsapás nélkül áten-
gendni azokat a területeket, amelye-
ket kel esztendő elölt vérrel szerez-
tek meg a balkáni háborúban, 

Oroszország visszahívta Savins- 1 

ki szófiai követét. Állítólag más 
entente államok is kicserélik bal 
káui követeit, uj követeket külde-I 
nek Szófiába és Nisbe, talán Athénbe ' 
is. Mindennél jobban ez mutatja, 
hogy az entente eddigi kudarcai 
utan más iránvu kísérleteket lesz 
kénytelen tenni a Balkánon, ahol 
eddig semmit el nem ért. Ám nem 

„ItcUciitö 
s v J t m o h . " 

Bern, szeptember 2. 
A Berner Tagblatt Rettentő szá-

mok cím alatt kommentálja a szö-
vetségesek oroszországi augusztusi 
óriási eredményeit, a foglyuk és a 
zsákmány rengeteg mennyiségét, 
rámutat arra, hogy bizonyára ujabb 
száz meg százezer halott is hozzá 
számítandó, majd igy zárja cikkét. 

Hogy ily veszteségek mellett 
hogyan beszélhetnek arról, hogy az 
orosz hadsereg ép és hogy sohasem 
volt oly szilárd, mint most, az ért-
hetetlen elöltünk És mégis talál-
kozunk bizonyos lapokban ezzel a 
állítással. A háború ugy látszik, a 
hazugságnak és ferdítésnek olyan 
atmoszféráját teremtette meg. a 
melybe nemcsak a sajtó egy része, 
hanem egész népek is beburkolódz-
nak, hogy szemük ne lássa az igaz-
ságot. Dé fel fognak ébredni és le 
fognak számolni azokkal a kormá 
nyokkal, akik annyi ideig félreve-
zették őket. 

Az oroszok elégették véd-
telen sebesült katonáinkat. 

Sajfőhadiszállás, szept. 3. 
Minden lépés nyomán, amely 

lyel csapataink Galíciának az oro-
szok által megtartott területén előre 
haladnak, uj rémtettek válnak isme-
retessé, amelyeket az oroszok olt 
elkövetlek. A csendőrség nyomo-
zása legújabban az orosz csapatok 
besjiális eljárását állapította m«g: 

1914 szeptember 7 én a rava-
ruskai kerületben lévő Josefinn fa 
luban harc játszódott le. Az ottani 
paraszt családok a szomszédos Pod-
debec faluba menekültek. A mene-
küllek között volt Kunz Antal köz-

! ségi elöljáró családja is. Kunz szent 
8 án Paholek Mihály n e vü veiét 
Josefinában küldte hogy nézzen szé 
lakóháza tájékán. Paholek ott 
következő esetnek volt szemhnuia* 

Kunz házában, amely vöröske 
resztes zászlóval volt jelezve, 17 
súlyosan sebesült osztrák és magyar 
tartózkodott. ftJ 

Este 9 óra tájban egy 15 em-
bérből álló orosz őrjárat jelent mto 
Kunz háza előtt, meggyújtotta né^y 
sarkán a szalmafedelet és lövésre 
készen elállotta az ajtókat és ab-
lakokat, hogy az alvó sebesültek 
menekülését megakadályozzák. A 
tűz este 10 óráig tartott. A házban 
lévő valamennyi sebesült elpusztult 
a lángokban. Paholek, aki a szom-
széd házban tartózkodott, netn se-
gíthetett a sebesülteken, mert az 
oroszok ebben megakadályozták. 

Kunz előljáró J914 szeptember 
15 én tért vissza Josefiában Mialatt 
elhamvadt házát szemlélte, egy orosz 
katona jött oda. aki 227. számot 
viselt vállszalagján és elmondta, 
hogy részt vett a ház meggyujtá-

| sában és hogy ez a parancsnokánali 
rendeletére történt. Amikor Kunz a 
katonának szemrehányást tett amiatt 
hogy sebesülteket elégették, a ka-
tona azt feielte hogy parancsra cse-
lekedett. Az elégették csontjait egy 
sírba helyezték és a sirt jelzéssel 
látták el. 

Keietgaliciai oííenzivánk 
sikerének magyarázata, 

Sajtóhadiszállás szeptember 3. 
Az északkelet-galíciai offenzíva, 

amely a wolhyniai várháromszög 
ellen meglepően intézett támadás-
sal szoros stratégiai összefüggésben 
áll, a hadjáratnak egyik legzseniá-
lisabb akciója. Az a front, amely-
lyel az oroszok kelet-galíciai birto 
kukat védelmezték, már egymaga 
a földrajzi alakzat miatt is igen al-
kalmas volt a defenzíva számára és 
ez a front igen erősen meg is volt 
sznlva Ugy tetszett, hogy a front-
nak ez a része megingathatatlan. 
Most világos, hogy a front e része 
ellen miért csak a wolhyniai ese-
mények után terjesztettük ki akci-
ónkat. A helyzet ugyanis eddig a 
következő volt: 

A wolhyniai háromszög erődít-
ményeinek birtokában az oroszok 
képesek voltak arra, hogy abban 
a esetben, ha mi sikert érnénk el, 
ők az e megerősített hely oltalma 
alatt álló összpontosított tartalékai-
kat elnyomó túlerővel vessék a 
veszélyeztetett frontrészre és ilymó-
don a döntő sikert, amelyért küz-
dünk, a mi vereségünkké változtas-
sák. Másrészt az általános helyzet 
még nem fejlődött odáig, hogy egy 
a frontnak ezen a részén elért siker 
maga után vonhatta volna a Kelet, 
a várháromszög ellen intézett offen-
zíva folytatását. 
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Most azonban már képesek 
voltunk arra, hogy egy olyan hatal-
mas támadást intézzünk az oroszok 
galíciai frontjának központja ellen, 
amely támadás összefüggésben állt 
egy másik, az északkeletről határos 
oiosz terület elleni támadással és 
amely már képes volt úrra is, hogy 
»gy olyan offenzivát kezdjünk, amely 
egyrészt az oroszokat a ¡galíciai 
jióntröl kiszorítja, másrészt a vár 
háromszöget komolyan megfenye-
geti, és amely offen/iva éppen ez 
összelüggése miatt azt Ígérte, hogy 
már egy helyi siker is egy az álta-
lános helyzetre vissz 'ható, .»z egész 
hadmüvelettel összefüggő területi 
nyereségre fog vezetni. Mivel ily 
módon és egységesen keresztülvitt 
akció következében Luck is elesett, 
a hatás még nagyobb mértékben 
mutatkozott, de már Luck eleste 
előtt is az oroszok a galíciai front-
tól keletre eső egész teiületeknek 
veszélyeztetése és a Kővel telől 
meglepő módon megindított offen-
zina által meg voltak akadályozva 
abban, hogy uj küzdő ereket és 
erént vessenek nyugat felé galíciai 
frontuk támogatására, hiszen az 
orosz hadvezetőség az ő visszavo-
nulási taktikájában különösen óva-
tos számításával egy vereség esetére 
már az összes közlekedési utakat 
nyitva hagyta. Hogy mily vesze-
delmes az e tekintben való óvatos-
ság hiánya, ezt bizonyítja éppen az 
a rendkívül nehéz helyzet, amelybe 
a Kobrintól északkeletre az osztrák-
magyar seregek által a mocsaras 
területre szorított orosz hadsere-
gek és trének jutottak. (M. H.) 

Grodno e lese t t . 
Grodno elesett A németek, akik 

már 3-án kézrekeri tették Grodno 
nyugati arcvonalán a külső erődö- j 
ket, ma bevonultak Grodno várába, 
abba a végtelenül fontos orosz erő-
dítménybe, amely a már szintén | 
elfoglal! Kovno és Vilna között • 
uralja és védi (ellenseg kezén ve-
szélyezteti) a vilna-pétervári vasúti 1 

vonalat egyrészt, a Oüne völgyét és 
Dünaburg egész mögöttes területét 
másrészt. Grodno elfoglalása szinte 
beláthatatlan perspektívát nyújt 
észak felé és köevetlenfil veszéjez-
teti majd a Riga és Reval felé ve-
zető utvonalakat is és semmiesetre 
lette biztonságosabbá a birodalmi 
(óvárosnak, Pétervárnak helyzetét 
Grodno eleste ujabb fázisa az orosz 
aKgonizálásnak. Ennek a várnak a 
bukását a hadügyminiszter már nem 
togja magyarázhatni taktikai csel-
fogásnak, hiszen verejtékesen vedel 
uiezték e várat az oroszok, akik 
Jól tudják, hogy Grodno fontos há-
rom szempontból, a vasul miatt, a 
dunei védelmivonal miatt, és a bi-
rodalmi főváros szempontjából is 
szinte a létkérdés jelentőségével bírt 
ri*juk nézve. Hogy mégsem tudták 
irtani, az az erejük végleges ha-
nyatlását jelenti, és ahogyan nem 

valt be számukra Grodno, éppen 
ugy csődöt fog mondani az a vé 
delim vonal is, amelyet allitólag 
Uusskij tábornok szervez a dunai 
vonal mögött és most már beval-
lottan a birodalmi főváros, Szent-
pétervur védelmére. Grodno elestét 
méltó módon egészítik ki a nemetek 
egyéb sikerei is. Hindenburg tébor-
nugv seregei (és az ő parancsnok-
sága alá tartozik a grodnoi győzők 
is) a bialisztoki erdőségtől keletre 
értek el sikereket Makarovce és 
Ossoviec körül, ahol összesen négy 
neház ágyút és három géppuskát 
zsákmányoltak, háromezernél több 
harcost pedig foglyul ejtettek Lipót 
bajor herceg hadcsoportja a Pruza-
nától északra elterülő mocsávidé 
ken, Mackensen tábornagyé pedig 
Muhaviec-szakaszon ért el sikert. 
Az orosz sereg kétségbeejtő hely 
zete a világ legtermészetesebb mód 
ján befolyásolja a politikát. Újra 
miniszterválságról beszélnek és szó 
van arról, hogy a cár a kormány 
vezetését rábízza Krivoseinre. Kri-
vosein, akinek neve most igv újra 
forgalomba kerül, a legujabbkori 
orosz agrárreformok kezdeménye-
zője, és az ó meghívása már egy-
magában is nnnák a jele volna, hogy 
az udvarnál mogfört a merev há-
boruspárt eddigi kérlelhetetlen ereje, 
megmárhetetlen befolyása. A du-
mában újra botrányok vannak, ez 
is siettetni fogja az eseményeket, 
amelyek során fel kell jegveznünk 
azt a hirt is, hogy a cár állítólag 
sajátkezű levélben kért ujabb pénz-
kölcsönt Angliától, amelv ez idő-
ben — és nagyon is méltán — elé-
gedetlen az orosz zsoldos teljesít-
ményeivel. Grodno eleste pedig 
aligha fogja emelni a megromlott 
orosz hitelt Angliában. 

Szentes város rendőrkapitányától . 
35 8 k, p. 1915. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Komániáha-

vagy Homániáhól a határátlépése szabály, 
szerű útlevél mellett csak a következő 
pontokon van megengedve: 

1. Orsován a vasúti és gőzhajó 
állomáson. 

2. Vodiczai közúti l iatárkapunál. 
3. A verestorunyi vasúti ál lomáson 
L A verestornyai liatárkapunál. 
5. A szurduki szorosban levő liatár-

kapunál. . , 
(i. Piedeál vasúti állomáson. 
1. A predeáli közuti határkapunál . 
k' A felsótörcsvári közuti baláika-
9 Az ósánczi közuti liatárkapunál. 
10 A bodzakraszniai közuti liatár-

kapunál. . 
11 A mikestelepi átkelőnél. 
12. A szalancz fürés/.telepi átkelőnél* 
13 (iyillataiva-Kommandónál, — il-

letve ez utóbbinak három átkelési pont-
iánál. Musánál, K a r a j o s n á l és Gornal 
J l i A sósmezei közüli halai kapunál. 

1 > A gyimesbúkki vasúti állomáson. 
16. A Gyimesbükki közuti ba tárka-

P U I U U
1 7 A g y e r g y ó b é k á s i közuti határ-

^ t f A gyergyótölgyesi közuti ha tár-
kapunál. 

19. A kőkerti átkelőnél. 
20. A bálványos! átkelőnél. 
Minden más- eddig engedélyezve 

volt- határ átkelési ponton a Hománi-
ával való személyforgalom be van tiltva 

Egvébh külföldre irányuló, vagy 
onnat jövő és hajókon lehonyolodó sze-
mélyi' i galom Fiúméban akként van en-
gedélyezve, liogv a fiumei szabudkikö 
tőbe külföldről érkező s onnét külféldre 
induló hajók utasai, az útlevél vizsgá-
latnak a kikötőbe befutó vagy ott kikö-
köft hajókon, a hajó állama illetékes 
konzuli hatóság előleges értesítés mel-
lett fognak alévettetni. 

Szentesen, 1915. seeytember 3. 
ZILAHY, 

r-kapi tány. 

H Í R E K 
— Isteni t iszteleí tartatik a helybeli 

görögtemplomban f. hó F>-ón vasárnap 
1 d. e. 10 órakor. 

— Halálozás. Készvéttel vettük a kö-
vetkező gyászjelentést : Paksy János ref. 
tanító, ugy a maga, mint gyermekei s az 
összes rokonság nevében mély tájdalom-
tól megtört szívvel tudatjH szeretelt leá-
nyának Paksy .lolánkának f. évi szep-
tember hó 3-án 23-'u évében hosszú szen-
vedés után történt elhunytálA megboldo-
gult drága hűlt tetemei f. hó 5-én dél-
után 4- órakor fognak a IV. ker. Sáfrán 
Mihály u. 16. sz. alatti gyászháztól a ref. 
egyház szertartása szerint a ref. középső 
temetőbea őrök nyugalomra helyeztetni. 
Találja fel ifjú lelke a harctéren elesett két 
testvérének lelkét kik közül János 19¡5 évi 
márc. hó 1-én adukla i harcokban és Imre 
1915. jul. 17-én a lengyelországi harctéren 
ellenséges golyótói találva, imádott 
hazánkért hősi halált haltak. 
A bárom szeretelt gyermek áldott em-

léke örökké szivünkben marad! 
— IdÓjlrás. Közép-Európában az idő 

túlnyomóan borult és syk helyütt esős 
volt. A hőmérséklet lényegtelenül vál-
tozott. Hazánkban az idő tegnap száraz 
és enyhe jellegű volt, az éjszaka folya-
mán azonban azonban borultra válto-
zott és csupadék is sok helyütt esett, 
különösen az ország északi, középső 
és déii részein, 10 mm.-t meghaladó 
esőt mértek. Az országos meteorologiai 
intézet jóslata : Helyenkint eső, esetleg 
zivatar és némi hősülyedés várhaló. 

púnál 

Hirdetmény. 
Mindazon segéd nélkül dolgozó I. 

oszt kereset adóval adózó iparosok, akik 
katonai szolgalatra, vagv hadimunkára 
hehiviittak s így iparukat beszüntették, 
adőjuk törlését kérelmezhetik. 

A 111. oszt kereset adóval adózók 
pedig, ha foglalkozásukat teljesen ahha 
hagyták vagy forgalmuk legalább felére 
leapadt, a keresel csökkenés mérvéhez 
képest adójuk mérséklését teljes meg, 
sziinés esetén pedig törlését is kérhetik. 

Az adólörlés illetve a mérséklésre 
vonatkozó kérelmek a szegedi 111. kir. 
péuzúgyigazgalósághoz legkésőbb 1916. 
év januar végéig adandók be. 

Szentes, 1915, augiMztui hó 30. 
Farkas ttihály 

adóügyi t.inácsnok 

Szentes város rendőrkapi tányától 
.{425 k . p 19 5. 

Hirdetmény. 
A Tisza vizének mosás, főzés és 

ivásra v.»ló használatát a víz fer tőzöt t ' 
; sége mialt megtiltom. 

Szentes, 1915, augusztus hó 80 
ZILAHY 

r.-kapitany. 



4 oldal. SZENTESI LAP__ 

DP. Máíeffy Ferenc 
kistokei (öncscri) 
l£ liolol foldj«1* 
dinnye és egyébb 
vetemény alá bér-
beadó. 

Közel a városhoz 
8—flO ho ld 

iöld haszonbérbe kerestetik 
Cim e lap kiadóhivatalában 

Vecseri Sándornak 
Derekegyházi oldalon Czuczi 
Imre szomszédságában 16 és 
félhold f ö l d j e haszonbérbe 
vagy feles munkálatra kiadó 
É r t e k e z n i 1 e h e t II. ker. 
Széchenyi-ulcza 45 szám alatt 

3 - 9 1 5 - 9 1 6 . ig. sz. 

Hirdetés. • 
. A szentesi ker. tan. hboiáliaii a 
J beiratások f. hó 6 án és 7-én d. u 5-7-ig 

eszközöltetnek Pava-utcza 12 sz. 
Szentes, 1915, szeptember 1. 

LINCZENBOLD 
igazgató. 

Keresztes György 
III. ker. Mentő utcza 
8 számú háza szabad 
kézből eladó, é r t e -
k e z n i lehet ugyanott. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája 

Iskolai és egyéb 

K Ö N Y V E K 

legjobb kivitelben, 
gyorsan és ponto-

san eszközöltetnek 
TÓTH BÉNINÉ UTÓbfl 

könyvkötészetében. 
Pólya-utca 3. szám. 

7* az ám. 

Révekről levágott manilla 

zsineg megvételre keres-
tetik. — Cim a Szentesi 
Lap Kiadóhivatalában. :—; 

Gyula» Bálintnak 
Dónóton (kórógypar ton) , Sebesi Mihály-
féle földje haszonbérbe vagy felei mun-
kára kiadó. — Értekezni lehet II. ker. 

Deák Fe rnnc -u t ca 27. szám alatt. ' 

H 
Szentes i Lap 

1 1 hirdetései min 
denKor eredmény 
nyel járnak 

Pólya Báliiftliié 
I. ker., Rúzs Molnár-utca 3. és 4-ik 
számú háza szabadkézből eladó. — 
Értekezni lehet a fennti szám alatt 

a tulajdonossal. 

EflV ügyes fiu F0DliASZ~ 
TANULÓUL felvételik 

GRUBMÜLLER fodrásznál. 

VAJDA B. UTÓDA 

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

SZENTESI L 
|H Hossuth-tér i sz. (RefJÉrházj | f 

Nyomatott Vajda B Utóda viH.nyerőrebereudeiett könyvnyomdájában Szentes. 




