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A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-»*' 
(ref. bérház) ide intézendök a lapot érdeklő 

küldemények hirdetési és előfizetési 

Nagyméretű harcok 
Ujabb sikereink. 

Folytatólagos olasz kudarcok. 
Mintegy liz napja, hogy az orosz 

harctérről óriási méretű harcok hí-
rét hozza a táviró. 

Az a villámgyors offenzíva, a 
mely egész Lengyelországban meg-
szűntette a moszkovita uralmat, 
mintha egy pillanatra megállott 
volna. Helyesebben moudva, mintha 
az oroszok összeszedték volna ma-
gukat és ellenoffeiizivávid igyekez-
nének megállítani az előrenyomuló 
szövetséges hadakat. 

Nem lehetett benne kétség, hogy 
az oroszok nem folytathatják a vég-
telenségig a visszavonulást s hogv, 
amint az utóvédek elkopnak, föl-
emésztödnek a tolytonos visszavo-
nulásban, bármennyire is óvakodik 
az orosz hadvezetőség attól, hogy 
fövegye a harcot, még is rá fog 
kényszerölni és szembe kell fordul-
nia az előrenyomuló szövetséges 
seregekkel. 

Ugy látszik ez a helyzet követ-
kezett be. 

Offenzivánk ellanyhulásáról 
azonban még sem lehet beszélni, 
mert hiszen épen fönt a magas 
északon, ahol az oroszok a legkét-
ségbeesetteben védekeznek, Kiga 
alatt történtek döntő események. 
Hindenburg elérte a vilna-dünaburg-
pétervári vasuli vonalat és ezzel 
ketté szakiiotta ismét az oroszok 
itteni hadállásait, ugy hogy a dön-
tésnek itt is hamarosan be kell kö-
vetkeznie. 

Lent az északi harctér legdélibb 
szakaszán, keleti Galícia keskeny 
csücskében, amit az oroszok még 
megszállva tartanak a harcok ereje 
még fokozódott, ha egyáltalán lehet 
itt fokozódásról beszélni 

Mert mór az elmúlt héten az 
volt itt a helyzet, hogy az oroszok 
az emberi erő utolsó megfeszítésé 
vei és hihetetlen, még náluk is szo 
katlan, ember pazarzással igyekez-
nek azon, hogy ezt a darab földet 
megtarthassák maguknak. 

A legutóbbi harcokról szóló 
hivatalos jelenlések egvtől egvig 
hullámzó harcról tesznek bizony-
ságot s arról, hogy a döntés itt még 
egyáltalán nem következett be, sőt 
ugy látszik egvhamar nem is kö-
vetkezik be, mert az ellenség nagy 
erőket vet ezen a fronton a harcba 
és sűrű ellentámadfonival kierősza-
kolja az egészen Rvzilusáig irtenő 
harcokat. 

Hogy azonban az oroszok sem 
becsülik nagyon tul az itteni rész-
letsikereket, amikor arattak, legjob 
ban bizonyítja az a körülmény, hogy 
hivatalos jelentéseikben egyáltalán 
nem kérkednek diadallal, mindössze 
annyit mondanak, hogy egyes he-
lyeken a kezdeményezés az ő ke-
zükbe kezd átmenni. Csak igy! Be-
fejezett tényként ezt még maguk 
az oroszok sem merik feltüntetni, 
meri ugy látszik megzanulták Gorlice 
óta, hogy rendesen akkor éri őket 
a legkellemenetlenebb meglepetés 
amikor azt hiszik, hogy minden 
elhárítottak az útból. 

A francia lapok természetesen 

ujjonganak és szeretnék ugy föl-
tüntetni a helyzetet, minta gyöke-
resen megfordult volna mincren, de 
még itt is akad olyan újság, amely 
rámutat arra, hogy az orosz sike-
rek itt is csak átmenetiek lehetnek, 
mert kétségtelen, hogy rövidesen 
következni fog a szövetségesek át-
karoló előrenyomulása észak lelől 
és nkko> a részlel sikerek után a 
legkomolyabb debacl fenyegeti a 
Szereth parti orosz sereget. 

Kölönben is — és ez az egész 
egész dologban a legfontosabb — 
az oroszok részlet sikerei tisztán a 
tnropoli keskeny front' részre esnek 
és itt csak annyiban mutatkoztak, 
hogy a támadásra nem alkalmas 
terepen szilárdan tudtak védekezni 
csapatainkkal szemben s ellentáma-
dásba tudtak átmenni. Pár nap 
múlva meg fogjuk tudni, hogy va-
jon volt-e valami értéke ennek a 
sikernek. Amint ma Ítélhetjük meg 
a helyzetet nem volt, mindössae, 
annyi, hogy Galíciának ez a része 
néhány nappsfl tovább marad orosz 
uralom alatt. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, szeptember 15. 
Érkezett éjjel 10 órakor. 
Hivatalos. 
Orosz hadszíntér: 
Besszarabiai határon csapataink 

cav orosz támadást utasítottak 
vissza. Dnyeszter mellett és Bu-
czacztól keletre fekvő hadállásaikon 
csend uralkodott. Galíciai és \o lh i - ; 
n i a í a r c v o n a l u n k ö s s z e s t ö b b i r e - | 
szeín újra nebéz, ellenség szamara , 
e r e d n i én v leien harcok fejdio ek ki. 
Dubnotoí északkeletre ellenség egy 
sikertelen ellenlámadasnal sok ha- | 
l o t t ó n k i v ü l f o g l y o k b a n 6 t i s z t e t e s | 

800 főnyi legénységet veszített. Eb-
ben a harcban 3 gépfegyvert 
zsákmányoltunk. Itt magyar közös 
hadseregbeli, valamint honvédzász-
lóaljak 79-dik gyalogezred elszánt 
parancsnokának önálló gondolko-
dástól irányított vezetése mellett a 
háborúban bevált katonai kiváló-
ságuk ujabb bizonyítékait szolgál-
tatták. 

A Styr és a Pripiaty erdős 
mocsár övezetében lovasságunk az 
ntóbbi aapokbau számos ellenséges 
lovascsapatot vert viss/.a. A Litvá-
niában küzdő cs. es kir. csapatok 
szövetségeseinkkel elérték a Szczarat 
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Olasz hadszíntér: 
Tiroli határvidéken szokásos 

tüzérségi harc egyes pontokon na-
gyon megélénkült. A Ladimit szo-
rostól keletre csapataink tainadtak 
és elfoglalták a Hindenigkogel ha-
tárhegytói délkeletre fekvő hegy-
gerincen lévő ellenséges hadállá-
sokat. Tengermelléki harcvonalon 
olasz tüzérség a Javorcektól a tol-
meini hídfőig terjedő szakaszon 
fokozott hevességgel tüöeit hadál-
lásaink ellen. A Javorcek és Vosic 
szakaszon levő hadállásaink ellen 
intézett ellenséges támadások ösz-
szeomlottak. Hasonlókép meghiú-
sítottuk Doberdoi szakaszon ellen 
ség közeledési kísérleteit. 

H Ö F E R , altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

A török 
v e z é r k a r 
J e l e n l é s e 

Konstantinápoly, szeptember 15 
Főhadiszállás jelenti: 
Dardanella front Anaforta Ari-

burnu szakaszon rekogneszkáló csa-
pataink szeptember 12-éről 13-ára 
virradó éjjel különböző pontokon 
hatásos meglepő támadásoknt in-
tézték ellenséges lövészárkok ellen. 
Szeptemaer 13 án tüzérségünk si-
kerrel ágyúzta ellenséges csapatok 
gyülekezési helyét, valamint élei- j 
mezési oszlopokat és nagy veszte-
ségeket okozva szétszórta ezeket. 

Ariburnu táján egy ellenséges 
tüzérségi állást és két jól megerő-
sített megfigyelőhelyet összerom-
boltunk. 

Sedil Bahr táján ellenség tű- j 
zérsége fél órán át hatás nélkül 
ágyúzta centrumban levő lövész-
árkaink egy részét. Többi harcvo-
nalon nem volt jelentós esemény. 

Az ország 
sebeinek gyógyítása. 

Szép Magyarország áldott lestét, 
melyből fakad az élet, sebek borít-
ják. A sebeket az ádáz ellenság 
ütötte rajta, mikor a Kárpátok harc-
ban sokat szenvedett vidékei vi-
dékein virágzó falvakat égetett fel, 
lőtt romba, azzal a rideg kegyet-
lenséggel, aminőre a letűnt száza-
dok nem mutatnak példát, pedig 
akkor nem volt ekkor iskolája a 
humauizmusnak, mint ma. 

Ezeket az elpusztult falvakat 
felépíteni nemzeti kötelesség és egy-
úttal nemzeti szükség. Kötelesség, 
mert érettünk véreztek, érettünk 
pusztultak vagyonaikban a mi vé-

reink fent a Kárpátok mentén, nem-
zeti szükség, mert a munkának, a 
művelődésnek, ennyi pusztult tűz-
helye, mint sivár terület olyan el-
tolódásokat idézne elő gazdasági és 
társadalmi eletünkben, a melyek 
még nehezebbé tennék a háború 
után a rendezett állapotokhoz való 
visszatérést. Ott, ahonnan az ellen-
séges betörés és a vele járó dúlás 
megsemmisítette a falvakat / p i t -
kezni kell, mert ha ezt az állam 
elmulasztja és ebben neki a társa-
dalom nem segit, gazdaságiig vagy 
teljesen hasznavétlen, vagy pedig 
olyan területek támadnak, amelyek 
igen jók lesznek egyesek, a merész 
vállalkozók hirtelen gazdagítására 
és arra, hogy az otthonából, tulaj-
donától kivert birtokos nép örök 
életig a mások rabszolgája legyen. 
Az országnak ezen vérző sebeit okos 
tervszerű gyógyítással behegeszteni 
első sorban gazdasági szükség, mert 
azt az óriási területet vissza kell 
adni annak a művelési módnak, a 
mely azt termő erejében tartotta 
immár évszázadok óta. Itt sokkal 
nagyobb kérdésről van szó. mint 
aminőnek az az első pillantásra fel-
tűnik, ezeknek az elpusztítottak fal-
vaknak a rekonstukciójában benne 
van tulajdonképen az ország gaz-
dasági egyensúlyozása, mert ha egy-
sulyozása, mert ha egyszerre olyan 
darab földön akad meg a gazdasági 
élet, mint aminőnek falvait ellen 
ségeink megrongáltak, vagy pedig 
épen kitöröltek az ország térképé-
ről, annak felette sú lyos következ 
ményei nem maradnak ott elszige-
telve, hanem átterjednek a messze 
területekre is. 

Döntés előtt 
az Arabie-affér. 

-— A német nagykövet Lansing 
államtitkárnál. - A diplomaoiai 
viszony megszakításának lehe-
tősége ? Brnstorff állítólagos ki-
jelentése a háború elkerülhetet-

lenségéről. -
London, szept. 14. 

A Reuter ügynökség jelenti 
Newyorkból:'Egy washingtoni táv-
irat szerint gróf Bernstorff, nyugta-
lanítva a diplomáciai viszonyok 
megszakításának lehetóségétói, oda 
érkezett, hogy Lansing államtitkár-
ral értekezzék és a helyzetet tisz-
tázza. A döntés ma vagy holnap fog 
megtörténni. A kormány már ha 
lározott abban, hogy milyen utat 
kövessen. A helyzet azért súlyos, 
mert Németország vonakodik az 
Arabic esetében kártérítést adni 
E/t az amerikaiaknak a tengeren 
való biztosságára vonatkozó német 

igéret megszegésének tekintik. Ez a 
pont nem lehet tárgya egy döntő-
bírósági Ítéletnek. Azt hiszik to-
vábbá, hogy gróf Bernstroff egy 
newyorki újság ama közlését, amely 
szerint azt mondta volna, hogy a 
háború kikerülhetetlen, ha a dip-
lomáciai összeööttetés megszakad 
határozottan megfogja cáfolni. Hí-
éatalos körök azonban, amelyek 
szavatolni tudnak ¡a közlés helyes-
ségéért, azt hisszik, hogy a jelzett 
nyilatkozatot gróf Berntsorif bará-
tai vitték be a sajtóba, hogy a 
közvélemény zavarbahozásával a 
diplomáciai viszony megszakítását 
megakadályozzák. Más wkshingtoni 
jelentés szerint a kormány az Ara-
bic ügyében történt német javaslat 
dolvában még nem hozott határo-
zatot. Hivatalos körökben azt sejte-
tik. hogy ugy Németerország, mint 
az Egyesült Államok azt a nézetét 
vallják, hogy a kártérítés kérdésé-
ben való döntés magában foglalja 
a német eljárás jogosságára vonat-
kozó döntést is. 

A keleti német seregek 
erőssége és a németek 

erőfeszítése Diinaburg előtt 
London, szept, 14. 

A Daily Mail jelenti Pétervárról: 
A hadügyminiszter azt hiszi, hogy a 
német seregek erősségéről szóló 
angol odatok alábecsülik a tényle-
ges számokat. A németeknek az az 
ismételt erőteljes kísérletei, hogy a 
Dünaburg- Rovno vonalat elérjék, 
sürgős szükségét igazolják annak, 
hogy egységesek legyünk és az el-
lenállást minden lehető eszközzel 
folytassuk. 

A németek döntő ütközetet 
provokálnak a vilna— 

riiinaburgi fronton. 
London, szept. 13. 

A Morningpost jelenti Péter-
tervárról : A németek sikere fenye-
geti az oroszok vilna és Düna-menli 
állásait Az altalános benyomás az, 
hogy a németek mindenütt az oro-
szok állásainak legérzékenyebb pont-
jait keresik, hogy döntő ütközetbe 
bocsátkozzanak. Az oroszok moz-
dulatainak célja eddig az volt, hogy 
ezt elkerüljék. A löszerszállitás gyor-
sítása mellett lehetővé válnék, hogy 
hamarosan eljöjjön az az idő, ami-
kor e inek a halogató taktikának 
szüksége megszűnik 

IZI 
fl Szentes i Lap 
1 1 hirdetései min-
denkor eredmény 
nyel járnak 
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Tisztul a 
kelet-galiciai helyzet. 

Köln, szept. 14. 

A Köln. Ztg szerint a kelet-
aaliciai helyzet tisztulni kezd. Az 
orosz operációk célja, nevezetesen 
a/ áttörés és a Volhyniában elért 
eredmények csökkentése teljesen 
nieghiusult, mert a volhyniai fron-
ton az egész harcvonalon, az Ikva, 
Stubiel mentén és Goyn mellett, 
D e r a z n ó n á l változatlanul kedvező-
nek mutatkozik * dolgok fejlődése. 

fl sebesült 
Kórház üzenetei 

A vörös kereszt kórháznál to-
jásban olyan nagy hiány van, hogy 
e miatt a sebesült és beteg katonák 
kellő ellátása szinte már lehetetlen. 
A kórház vezetősége azon kérelem-
mel fordul a nagyközönséghez, hogy 
akinek eladó tojása van, szívesked-
jék bevinni a vörös kereszt irodá-
jába (polg. leányiskola) ahol a ren-
des piaci áron megvétetik. 

Nem ingyen kéri tehát a vörös 
kereszt kórház, hanem ugyanannyit 
ad a tojásért, mint adnak mások, 
akik utján a tápláló tojás a város-
ból kimegy, mégis nagyon kérjük 
városunk közönségét, mely kórhá-
zunkkal szemben mindenkor áldo-
zatkész gavallérságáról adott tanú-
bizonyságot, hogy hozza el min-
denkieladható tojását minél nagyobb 
mennyiségben, — mert nagyon saj-
nálatos dolog — de szégyen is volna 
ekkora magyar városra, ha betege-
inket azért nem tudnánk megfelelő 
ellátásba részesíteni, mert a közön-
ség nemtörődömsége, vagy bizal-
matlansága a szükséges tojást el-
vonta tőlünk. 

De ez nem fog megtörtéunil 
Mert lehetetlen, hogy Szentes város 
közönsége — mely szerető gondos-
kodásának uly sok tanújelét adta 
mindig, amikor a sebesült és beteg 
katonák ellátásáról volt szó — meg-
fosszon bennünket, hogy az értünö 
fáradt és küzdött beteg katonák a 
szükséges ételt megkaphassák, le-
hetetlen, hogy ezek szükséget lás-
sanak. Ezen kérelmünk folytán bi-
zonyára sokan lesznek, akik tojásuk 
feleslegét a vörös kereszt kórház-
nak el fogják adni. B i z t o n elvárjuk! 
A ki pénzért nem akarja adni, in-
gyen adományát a legnagyobb kö-
szönettel vesszük. 

A sebesült és beteg katonák 
«Hasára Tarnóci Eszter 1 métermá-
zsa búzát, I*akos Eszter 1 méter-

mázsa búzát, L K 55 klgm. búzát 
adományoztak. Fogadják a kegyes 
adakozók ez uton is hálás köszö-
netünket. Jószívűségük szolgáljon a 
jó cselekedelek gyakorlására bnz 
ditásul mindazoknak, akik lehetik. 

Báron Mártonná bádogos mun-
kánál használható szerszámokat en-
gedett át használatra, - amelyért 
ez uton is teljes köszönetet nion 
dunk. 

HÍREK 
— Vlrosl közgyűlés. Szentes város kép 

viselőtestülete folyó hó 21-én kedden 
délelőtt 9 órakor tartja a nyári szünet 
után első rendes közgyűlését. A tárgy 
sorozatot a héten adja ki a polgármester. 

— Esküvő. Szerdán esküdött 
örök hűséget dr. Mátéffv Ferenc 
polgármester és neje Nagy Ilona 
kedves leányának, Mátéfl'y Margit-
nak, dr. toronyai Kigó Loránd nagy-
váradi ügyvéd A polgári esketés 
dí Kilőtt 11 órakor volt az állami 
anyaköny vezetői hivatalban, ahol 
Szathmáry Ernő anyakönyvvezető 
diszmagyarban adta össze az uj 
párt. A menyasszony elegáns kék 
selyem ruhában, széles fekete bár-
sony kalapban, a vőlegény huszár-
önkéntesi uniformisban jelent meg 
a polgári esketésnél. A menyaszony 
részéről dr. Nagy Sándor alispán» 
a vőlegény részéről Rózsavölgyi 
László bihari földbirtokos voltak 
a tanuk. Az egyházi esketést mely 
délután 5 órakor volt a polgár-
mester házánál Futó Zoltán espe 
res végezte, aki költői szárnyalású 
beszédet intézett az ifjú párhoz. 
Este a Tóth József színházteremben 
vacsora volt. 

— Hidbavonuitik csiladiaijalnik iioalyezése. 
Ezúton hívja fel a katonaügyosztály 
mindazokat, akiknek hozzátartozói ka-

, tonai szulgáiátra vonultak, hogy a 
segélyösszeirásba leendő felvéiel védett 

I a bevonulás utan csak öl nap ninlva 
I jelentkezzenek, mert a bevonult ezen 

időn belül esetleg visszaszabadságolhatók 
s az amúgy is nagyon sok inunkaval 
terhelt ügyosztály igy sok felesleges 
munkát végezne. 

— Leányiskola i z esküdtszéki teremben. A z 
iskoláknak korházakká történt átaluki-
tása idézje elő azt a furcsa állapotot, 
hogy például a komaromi törvényszék 
esküdtszéki főtáigyaióterinét át kellelt 
engedni polgári leányiskolának. Most 
odajárnak au iskolás leánykák A hall-
gatóság részére szánt padokban tanul-
nak a növendékek, az elnöki emetvény 
a tanári katedra, a vádlottak padjára 
pedig azt ültetik, aki rosszul felel, vagy 
rossz magaviseletével rászolgál erre a 
megszágyenitésre A törvényszéki palota 
több nélkülözhető termében sebesül-
teket gyógykezelnek, igy tehát az épü-
let fele részében vöröskeresztes hadi-
korház. 

— Fekbért kell f i zetn i i csomagok után. A 
szentesi postahivatal főnöke közli ve-
lünk hogy az utóbbi időkben tapasz-
talt csomag torlódásoknak elejét veendő 
a kereskedelemügyi miniszter elrendelte 
hogy ugy a bel és külföldi csomagok 
után, melyek három napon tul e posta-
hivatalnál fekszenek naponkint a cso-
magonként és csomagonként 5 íillér 
fekbér számíttatik fel, mely a csomag 
kikézbesítésekor szedetik be. Közelebbi 
feltételek, illetve kivételek, a postahiva-
talnál megtudhatók. 

— Elveszett tábori küldeményekért 
kártérítés nem jár. A hadügyminisztéri-
umhoz a/, utóbbi időben több oly 
irányú kérvény érkezett be, hogy 
fizessen kártérítést az elveszelt tá-
bori postai küldeményekért. A mi-
nisztérium kénytelen volt vala-
mennyi kérelmezőt elutasítani és 
figyelmezteti az érdekelteket, hogy 
hasonló irányú kérelmeket nem 
vehet figyelembe, miért is e te-
kintetben kérvények beadása me-
rőben felesleges dolog. A hadra-
kelt sereg részére küldött szállít-
mányok ugyanis a feladók költ-
ségére továbbithatók. Sem a posta, 
sem a hadvezetőség nem vállal e 
tekintetben kártérítési kötelezett-
séget. 

— Csókken a népszaporodás A hosszú 
háború természetes következménye 
a népszaporás csökkentése. A kö-
zépponti statisztikai hivatal jelonti, 
hogy sohasem volt oly csekély a 
házasságkötések, a születések száma 
és a népszaporodás, mini ennek az 
évnek első felében. A születések 
száma negyvenezerrel kevesebb, 
mint az elmúlt évtized bármely 
esztendejében Viszont a halálozás 
két százalékkal nagyobb volt, mint 
az előző három évben. A népsza-
porodás ennek folytán kerak szám-
ban 23 ezer lélek, a mult évekbeli 
80 ezer és 8(5 ezer népszaporulat-
tal szemben, az év hasonló hónap-
jaival összehasonlítva. Az idei má-
jus volt a legsilányabb hónap a 
népszaporodás eredményére. Ennek 
az évnek első felében azért kötte-
tett kevesebb házasság, mert a 
mult év utolsó hónapjaiban a had-
bavonulás előtt oly sürü volt a 
házasságkötések száma, hogy az 
év végéig kétezer házasságkötéssel 
többet mutat ki a statisztika, mint 
az előző években. Ezenkívül a há-
zasulandó férfiak a harctéren van-
nak, valamint az öregebb házas fér-
fiak is olt vannak. Ennélfogva a 
mi köznépünk szigorú erkölcsi fel-
fogásának is megfelel, hogy a szü-
letések száma ez egy éves háború 
alatt apadt. A halálozások száma 
viszont azért emelkedik, mert a 
normális halálozási számot a hadi 
kórhazak halottainak száma is nö-
veli. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 



SZENTESI LAP 

8630-1915 . szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazokat a ménluluj-

donosoka l , akik az 191Ü. évben mén je -
ikel köztenyésztésre aka r j ák használni , 
hogy ezen szándékukat folyó évi szep-
tember hó 25-éig jelentsék be a gazda-
sági tanácsnoki hivatalban. 

Szentes, 1915. évi szeptember hó 5. 

DR. M Á T É F F * 
polgármester . 

Rohonczkai Kovács József 
alsóréti 11 hold (fele here) 
földje haszonbérbe kiadó 
Értekezni lehet a hely-

színen. 181 szám 
alatt. 

üf. Mátéffy Ferenc 
kistőkei (öncséri) 
I S h o H I flolilje 
dinnye és egyébb 
vetemény alá bér-
beadó. 

Vecserí Sándornak 
Derekegyházi oldalon Czticzi 
Imre szomszédságában 10 és 
félhold f ö l d j e haszonbérbe 
vagy feles munkálatra kiadó. 
É r t e k e z n i I e h e t II. ker. 
Széchenyi-utcza 45 szám alatt 

Révekről levágott manilla 

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

Iskolai és egyéb 

K Ö N Y V E K 

legjobb kivitelben, 
gyorsan es ponto-

san eszközöltetnek 
TÓTH BÉNINÉ UTÓDA 

könyvkötészetében. 
Pólya-utca 3. szám. 

Hirdetmény. 
Mindazon segéd nélkül dolgozói 

oszt kereset adóval adózó iparosok akik 
ka tona i szolgala t ra , vagy hadimmik é r* 
behivattak s igy ipa ruka t beszüntették 
adó juk tör lését ké re lmezhe t ik . 

A III. oszt kerese t adóval adózók 
pedig, ha fog la lkozásuka t teljesen abba 
hagyták vagy fo rga lmuk legalább felére 
leapadt , a kereset c s ö k k e n é s mérvéhez 
képest adó juk mérsék lésé t teljes meo 
szünés eselén ped ig törlését is kérhetik. 

Az adótör lés illetve a mérséklésre 
vona tkozó kére lmek a szegedt m. kir 
pénzügy igazga lósághoz legkésőbb 
év j a n u a r végéig a d a n d ó k be. 

Szentes , 1915, augusz tus hó 30. 

Farkas Hlhály 
adóügyi tanácsnok 

Eqy üQves fiu FODRÁSZ 
TANULÓUL felvétetik 

(iRIJBMÍiLLKR fodrásznál. 

Közel a városhoz 
S—ÍO hold 

föld haszonbérbe kerestetik 
Cim e lap kiadóhivatalában 

VAJDA B. UTÓDA 

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