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Szerkeeatöség és kiadóhivatal: 
Vaj.1* Bálint utóda könvvnyouidája Kossuth-tér 4. 8*ám 
(ret. bérháa) ide intécendök a lapot érdeklő mindenféle 

kftldemények hirdetési éa elöflsetéti dijak 

íréin*. 
Verjük az oroszt, olaszt, szerbet. 

Szerbia végronilása. 
Ha az ellenséges államok sajtó 

orgánumainak közleményeit olvas-
suk, arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy a mi tisztelt ellen-
ségeink berkeiben nincsen minden 
rendben, vagy még pontosabb dis-
tinkcióval, alig van rendben valami. 
Vétenénk azonban az igazság ellen, 
ha ezt egészen természetes dolog-
nak nem tartanok. Az a rettene-
tesen nagy egyetértés, amelyet a 
háború kezdetén tapasztaltunk, sem-
mi egyéb nem volt, mint a nagyot 
akarásban való föltétlen bizalom. 
A nagy egyetértés ugy foszlott las-
sanként széjjel, amint az események 
bebizonyították, hogy a német és 
a magyar-osztrák dió sokkal ke-
ményebb, semmint azt hitték, mi-
kor pedig bekövetkezett az olaszok 
hitszegően való ellenünk támadása 
és ennek a támadásnak semmi mesz-
szebbmenő következménye nem 
lelt, akkor igazán bekövetkezett a 
fenekestül való felfordulás. 

Egy rotterdami távirat szerint 
a Dailly News hosszabb cikket kö-
zöl, amelyben állítólag egy előkelő 
angol államférfi következő nyilat-
kozata olvasható: 

— Vannak jelek, amelyek azl 
mutatják, hogy a harcok Európá-
ban már már véget értek és hogy 
a tulajdonképeni háború most fog 
megindulni, de nem a katonák közt 
a harctéren, hanem a diplomaták 
közt a fővárosban. . . 

Ennek a nyilatkozatnak főér 
dekessége abban van, hogv akkor 
l á t napvilágot, amikor minden had-
viselő fél a legerélyesebben cáfolja 
a béketárgyalásokra vonatkozó hír 
lapi közléseket s amikor odalent a 
szerb harctéren az ántánt kétség-
beesett erőfeszítéssel próbálkoznak 
a szerbek segítségére sietni és kész 
immáron esetleg Albániában, vagy 
Montenegróban felvenni a küzdel-
m e t . És történik ez a nyilatkozat 

akkor, amidőn lord Kitchener el-
tűnik Londonból és állítólag Egyip-
tomba ment, hogy előkészítse a 
szuezi-csatorna védelmét, mert már 
ugy látják a helyzetet, hogy rö-
videsen a szuezi csatorna környékén 
fejlődnek ki nagyobbszabásu harcok. 

Mi ugyanakkor egyelőre beér-
j ^ J M M k JK)«I\; fe tartózhatatlanul 
mejíytlYík éfOrr sff?>Téi segeseiUkKc» 
a szerb földön, megállítjuk az ola-
szok rettenetes erejű offenzíváját, 
visszafordítjuk az oroszokat ugy, 
hogy az orosz sajtó már arról be-
szél, hogy ujabb offenzívába ine 
gyünk át az orosz harctéren és 
hogy ne legyen semmibe hiányos-
ság hát a franciák is megkapják 
magukét a francia harctéren. 

Hónapokkal ezelőtt hangzott 
el egyik német hadvezér ajkáról az 
a kijelentés, hogy a helyzet most 
olyan, amikor az a kérdés vetőd-

hetik föl, meddig bírják a mi el-
lenségeink állani a verést. Azóta 
nsgyon sok esemény történt, de a 
helyzet nem változott. Még ma is 
a/, a kérdés, meddig állják a mi 
ellenségeink a verést és mikor jut-
nak arra a belátásra, hogy minden-
ből elég még abból is, hogy mi 
szakadatlanul verjük őketl 

Ml i ' pvn c. d i t «..»uk 
ugyan nem beszélünk béketárgya-
lásokról. Lehet, hogy csakugyan 
rövidesen elkövetkezik az a nap, 
amikor mi is beszélhetünk róla, 
mert megállottak a fegyverek és 
a puskák és ágyuk harcának he-
Ivére a diplomaták küzdelme lépett. 
Hogy mi addig békéről nem be-
szélhetünk, egész természetes. A 
békét nem mi zavartuk meg s bár 
mi a békéért harcolunk, az első 
lépést a békére a levert békebon-
lóknak kell lenni! 

Vezérkarank jelentése. 

harcvonalunk ellen 
alkodik. Cartorysktól 
és osztrák-magyar 

intézett 

csapatok 

táma-
oro-

heves 

Budapest, november 10. 
I livatalos. 
Orosz hadszíntér: 
Kelet-Galiciában Strvpa menti 

dások balsikere óta újra csend ur, 
szok egy áttörési kísérletét német 
harcok közölt hiúsították meg. 

Olasz hadszíntér. 
Olasz tüzérség tegnap á'talában újra élénkebb tevékenységet fejtett 

ki. Ellenségnek a Podgora hadállás deli része, a Z igora apavai szakasz 
és Col di Lana elleni támadásait visszavertük. Nabresinára ledobott re-
pülőbombák több polgári állású egyént, közlük egy asszonyt és három 
gyermeket öllek meg. 

Délkeleti hadszíntér: 
Kövess tábornok hadseregének osztrák-magyar csapatai Ivanjicálól 

délnyugatra elfoglalták az erősen megszállott Okolista magaslatot és az 
Eldovisten ajelca Blanla déli nyúlványán egy több egymás mögött fekvő 
lövészárkokból álló hadiállást rohammal vetlek be, Krajevotól délnyu-
gatra német csapatok az Ibar mindkét pariján nyomulnak elő Kruse-
vaclól délnyugatra elérték az Alexindrovne körüii területet. Bolgárok 
ellenséget Nisnél és Alexinacnál a hjeli Morova balpartjárn vetetlek vissza. 

H Ö E E B altábornagy, a ve erk r főnökének helyettese. 
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I " Minden becsületes magyar hadikölcsönbe fekteti pénzét! 

A szerb sajtóiroda 
nem működik. 

Bukarest, nov. 9. 
A szerb sajtóiroda Nis eleste 

óta nem adolt ki jelentést. Lehet, 
hogy ennek technikai akadálya is 
van, mert a főhadiszállás és sajtó-
iroda egyaránt ujabb költözködésre 
kenyszerült, lehet azonban, hogy a 
szerbek még nem tartják érettnek 
a helyzetet arra, hogy bármily köz-
lést tegyenek a franciákkal és an-
golokkal való közös operációk ered-
ményéről. 

A szerb összeomlás. 
Görögország semleges marad 

A szerb sereg a teljes bekerítés 
veszedelme előtt áll. Az üszkubi 
vonal felől a bolgárok, a Szand-
zsák középrésze felől Kövess, a 
Morava felől a németek űzik a szerb 
sereget, amelynek egyetlen mene-
külő utja most már csak a Rigó-
mező lehet. Maga a szerb király 
is menekülő uton van. Legutóbb 
Jagodinában látták Péter királyt, 
aki a teljesen megfogyatkozott és 
lerongyolódott Sumadiahadosziály 
ruluu IMI luii aci cgs/.ciiiiei. A atcib 
kormány teje, Pasics egy Raska 
nevű faluban időzik napok óta, 
mig a hadvezetőség állítólag Prisz-
tina felé tart. 

Rettenetes anyagi vesztesé-
geiken kívül erkölcsi csapásként is 
mélyen sújtotta a szerbeket Kru-
sevác elvesztése. Ez történelmi 
hely, szent városa a szerbségnek, 
cz volt a hajdani szerb cárok te-
metkezési helye s Lázár cár erek-
lyéit is itt őrizték. Krusevác el-
vesetése mélységes depressziót kel-
tett a katonákban, akik a vissza-
vonuló uton már nem tanúsítják 
többé a régi ellentállást. Nagy ve-
szedelem fenyegeti Szerbiát és Mon-
tenegrót a tenger felől is. Kitűnően 
szervezett albán bandák nyugtala-
nítják ebből az irányból Szerbia és 
Montenegró országhatárait és az 
albán nép, amely előtt a vérbosszú 
fogalma szent, most fizet azért az 
embertelen kegyetlenségért, amely-
lyel három esztendő előtti balkáni 
háborúban a szerbek az albánok 
asszonyait, gyermekeit, védtelen 
polgárait lemészárolták, egész fal-
vak és vidékek lakosságát kiirtot-
ták. A déli határon sem fog meg-
javulni Szerbia helyzete. Az egész 
déli front a bolgároké és teljesség 
gel lehelellen, hogy az entente se-
gítő csapatai igy egyesülhessenek a 
szerbekkel A szerbek egyetlen me-
nekülő utja Montenegró, ami kész 
nyereség volna nekünk, mert ha a 
szerbek arra tartanak, akkor a mi 
frontunk ugy megrövidül, hogy az 
eddigi fáradság tizedreszével győz-
zük az ügyeket. 

Szkuludisz görög miniszterel-
nök semlegességi nyilatkozatot tett 
és azt a nagy hatalmak összes at-
héni nagyköveteivel notifikáltatta. 
Még nem biztos, hogy a görög ka-
marát feloszlatják-e, de több mint 
valószínű, hogy elnapolják és Ve-
nizelosz mesterkedései egv időre 
szünetelni fognak. Románia hely-
zete változatlanul semleges. A ki-
rály őrködik elsősorban, hogy Ro-
mánia érdekei a békében és a sem-
legességben óvassanak meg. Leg-
utóbb a Temps feltűnést keltő tá-
madást közölt Ferdinánd román 
király ellen és ót vádolja azért, 
hogy Románia még mindig sem-
leges. A román-bolgár jó viszony 
egyébként napról napra javul, a ni-
nek érezhető jele, hogy Bulgária a 
román határon levő haderejét az 
ország ellenkező részébe, az Egei-
tenger felé irányitolta. (M H) 

A szerb hadsereg a hegyekbe menekül. 
A Südslavische Korrespondenz 

bukaresti jelentése szerint a Rusz 
I kője Szlovo Szerbiából érkezett 
! táviratot közöl, amely szerint né-

hány nappal ezelőtt szerb korona-
tanács volt, amelyen a szerb el-

j vp7.ér«U is részt vettek. Hir 
: szerint elhatározták, hogy a szerb 

hadsereg a hegyekbe vonuljanak 
vissza. A szerbeknek, mint a lap 

i irja, háromszázezer embernyi segít-
ségre van szükségük, amit azonban 
az entente nem adhat. A lap meg-
állapíthatja, hogy a helyzet Szer-
biában válságos kezd lenni. 

^Szövetség^sünK" 
A Reichspost közli Momcsilov 

dr-nak, a bolgár kamara alelnökének 
„Szövetségesünk'1 cimü cikkét, 
amely egyebek közt igy szól: 

Nevezhetnek bennünket bolgá-
rokat árulóknak, komédiázhatnak 
továbbra is zulukalferjeik és indu-
saik segítségével a civilzáció és a 
bárgyú pánszlávizmus jelszavával; 
a hazugságnak ebből a világból mi 
kivontuk magunkat. Mi nemzetünk 
erejére építjük jövőnket, Ausztria-
Magyarország népeinek törhetetlen 
ellenállására, amelyek hiven tömö-
tülnek uralkódojuk köré és őszintén 
bi/unk a becsületes német barát-
ságban, amelyet őszintén és örö-
mest viszonozunk. Szerbia és Ma 
cedónia csataterein uj szövetség 
támadt, egy közösség, amely ki fog 
állani minden rohamot. Ellensége-
inknek pedig ezt mondjurt: Az a 
szövetség, amely a Balkáu törté 
nt Imi harcniezóin ágyúdörgés köze 
pelte szenteltetett meg, nem a 
szükségből fakadt. Bulgária ereje 
tudatának és a győzelembe velett 
rt ndithetetlen bizonyítéka az. Kö-
zeledik immár a népek békéjének 
napja. Vitéz hadaink addig is telje 
siteni fogják kemény kötelességüket 

Kitchener uj szerepe. 
Kitchener távozása foglalkoz-

tatja még mindig az entente poli-
tikai köreit. Kitchener Párison át 
utazott és mig olt időzött, tanács-
kozásokat folytatott Brianddal és 
Joffreval. Franciaországból Olasz-
országba megy Kitchener és csak 
azután «karja meglátogatni az en-
tente durdanellai, egyiptomi és bal-
káni haderejét. Kitchener szóval 
szemleutat lart a keleti hadszinterek 
fölött. Kitchener utjának állítólag 
egyik célja talán az, hogy Görög-
országot csatlakozásra birja, esetleg 
kényszerítse Nevezetes angol és 
fradcia katonai szakírók figyelmez-
tették ugyan az enlente-ot annak a 
veszedelmére, hogy a németek, mi-
helyt a bolgárokkal nagyobb érint-
kezési területük lesz, esetleg nem 
is Konstantinápolyba, hanem Sza-
lonikibe mennek, hogy az entete 
csapatokat onnan kergessék ki A 
balkáni helyzet foglalkoztatja az 
olasz közvéleményt is, amely egy 
bolgár görög megegyezést sejt és 
attól fél, hogy Görögország sem-
legességének jutalmaképen Albánia 
egy részét kapná az uj négyesszö-
vetségtól, nolia erre az ország-
r^wie Olaszország tart igényt, ter-
mészetesen minden igaz ok és jog 
nélkül Az olaszok ettől való fél-
tükben Valonában, amelyet meg-
szálltak, valóságos rémuralmat űz-
nek. Viszont Olaszországnak az a 
vonakodása, hogy réizt vegyen az 
entente szerbiai expedíciójában, a 
franciák körében kelt elégedetlen-
séget és elkeseredést. 

Jegyezzük a hadikölcsönt 2 
Azok, akik nem jegyeznek. 

A harmadik hadikölcsön alá-
írási terminusának vége felé vagyunk, 
Az ország minden részéből beér-
kező tudósítások, a fővárosi nagy-
bankok részletes kimutatásai, mind 
arról tesznek bizonyságot, hogy 
példátlan lelkesedéssel, készséggel 
siet az ország közönségének túlnyo-
móan legnagyobb része, hogy eleget 
tegyen az állam felhívásának. De 
jelenti azt is, hogy sokat tanult, 
közigazgatási akadémiát járt a mi 
népünk és rájött, milyen elsőrangú 
befektetést jelent a hadikölcsön 
vásárlása. Ennek a hatása igen 
nagyjelentőségű, most, amikor leg-
aktuálisabb a hatás, de igen nagy 
és mérhetetlenül előnyös hatása 
lesz a jövőben is. Az emberek köz-
gazdasági érzeke egy év alalt töb-

I bet fejlődött most, mint előbb 
évtizedeken át. 

Vannak azonban mások, más-
! fajta polgárok is. Azok akik szépen 

átolvassák, kritizálják a hadiköl-
| csont jegyzők névsorát, de maguk 
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egy vörös fityinget sem jegyez-
nének. Ez egy veszedelmes fajta, — 
ez egy kiirtandó fajta. Nem tűrhet-
jük az önfeláldozó készséggel az 
állam felhívásának a harctéren és a 
front mögött egyaránt hiven meg-
felelő polgárok között a zsugori, 
ön/ő, kishitű, lelketlen embereket. 

Aki most nem teljesítette 
hazafiúi, polgári köteles-
ségé t , annak nincs helye 
a becsü le tes polgárok 
sorában. 

Gondoskodni fogunk arról, 
hogy megismerje közönség az ilye-
nek nevét, — hisszük, hogy közben 
alaposan összezsugorodik még ez 
a lista. 

A harmadik hadikölcsön sikere 
érdekében különben a társadalom 
minden rétege megmozdult és siet 
pénzerejét kölcsönképpen az állam-
nak felajánlani, A harmadik hadiköl-
csön pénzügyi és gazdasági sikere 
függ attól, hogy a gazdasági életben 
nélkülözhető tőkék minden tartóz-
kodás nélkül, teljes összegükben az 
államhatalomnak átadassannak, 
hogy igy a hadiszükségletek zavar-
talan kielégítése minél teljesebb 
mértékben biztositható legyen. 

Adományok a csongrád-
vármegyei közkórház beteg 
és sebesült katonák részére. 

özv. Sa jó S á n d o r n é 7 üveg vegyes 
befőt t , és 2 üveg má lna szörp, Berger 
Soma 5 üveg befőtt , 200 drb. cigaretta, 
özv. Mészáros Mihályné 2 nagy üveg 
befőtt. N. N. 14 üveg befőtt. Sarkadi Mi-
hályné 12 drb . czitrom, *5 dib . tojás, 
6 üveg befőtt. Soós Margitka 100 drb. 
cigaret ta . Dósa Elekné 5 üveg befőtt. 
F a r k a s E m m i k e 4 nagy befőtt , 2 üveg 
szóda viz, és egy párna . Kass Józsefné 
6 liter tej. Kréter ü y u l á n é 3 kor. ciga-
re t tá ra a ka tonáknak . Saj tos Jánosné 
1 k a n n a tej. Balog Jánosné 4 üveg ve-
gyes befőtt , 10 drb. czi trom, 1 ktg. por 
ezukor . özv. Pollák Sándorné 100 drb. 
c igaret ta , 1 nagy tál vegyes bejött. Te -
mesvár i Edéné 3 tál vegyes befőtt, és 
120 drb . lekváros kifli, 120 drb. apró 
vegzes sütemény, és 200 drb. cigaretta. 
Dr. Heisz Sománé 60 ka tonának uzsona 
tejes kávé és kalács, 200 drb. cigaretta. 
Fa rkas Emiké 10 drb. esokoládé, 1 nagy 
üveg befőtt. Konc Erzsike 3 üveg bor. 
Vecseri Miklós naponta 10 üveg szodaviz. 
Sán tha J á n ó t u é 2 üveg szörp. Vecsen 
Miklós gyógyszerész 50 üveg szódavíz. 
Gunst Lipót "l nagy üveg szilva kompo t 
és meggy. Mihálik Jánosné 1 üveg uborka 
¥ üveg bab, 4 üveg kompot. Fekete 
Márton névnap megváltás cimén 50 kor. 
10 csomag cigarillos. Fekete Marlonné 
22 üveg vegyes befőtt. Futó Zol tánné 
300 drb . cigaretta. Nagy Imre hadnagy » 
harctérről i0 kor. névnap megváltás 
czimén N. N. 100 üveg szódaviz. Prunkl 
J ánosné 50 drb. cigaretta. Misztrik Ká-
roly 10 kor. Dr. Négyesy Imre főhadnagy 
egy h o r d ó sör 100 di b. kifli. Ibolya Károly 
névnap megvál tás cimén ó kor. ozv. 
Beszédes l s tvánné 6 üveg vegyesbefolt, 
és egy koszorú foghagyma. 

A jó szivü adakozók fogadjak ez 
ulon a sebesült katonák bálás köszönetét. 

K á p o s z t á s kádakat kér 
kölosön n a g y o b b m e n n y i s é g ű ká-
poszta eltevéséhez a Vörös Ke-
rsszt Kórház. 
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HÍREK 
Virágot hoztam a .. . 
Virágot hoztam a 
Pruth kies partjáról, 
Ott szakasztottam egy 
Árok oldaláról. 
Minta tiszta égnek 
Kékszin a levele, 
Pedig, nem az eső, 
Férji vér nevelte. 

Sokáig dúlt ott a 
Háború viharja, 
S vértől ázott ott a 
Tájék tére-halma, 
Ahol e kék sziníí 
Kis virág virágzott, 
S kicsi társaival 
Sok halált is látott. 

Neked hoztam, tedd el: 
Nagy idők emléke. 
S szép jövővel biztat 
Minket tiszta kékje 
Csatasikon termett 
És ez bizonysága, 
Jön még jobb jövő is 
Erre a világra. 

BALOGH SZ. SÁNDOR. 

— Városi közgyűlés. A város képviselő-
testülete folyó hó 16-án, kedden tartja havi 
rendes ülését a városháza közgyűlési ter-
mében. 

— Tanyai I s ten t isz te le t . Pap Lajos ref. 
lelkész f. hó 14-én, vasárnap délelőtt 9 
órakor a belsődónáti, délután 2 órakor a 
derekegyházoldali állami iskolánál tart is-
tenitiszteletet. 

— Klnaiezés. K o v á c s Károly csend-
őrszázadost, a szentesi csendőrség szárny-
parancsnokát a kiiály őrnagygyá nevezte 
ki. Az uj őrnagy jelenleg a harctéren tel-
jesít katonai szolgálatot. 

— Jegyezzünk a postán hadikölcsönt. A pos-
tafőnök, aki minden hazafias akcióban lel-
kesen vesz részt, ismételten felhívja a kö-
zönség figyelmét arra, hogy a postán a 
legelőnyösebb feltételek mellett lehet hadi 
kölcsönt jegyezni. A jegyezni óhajtó felek-
nek a postafőnök bármikor készségesen 
ad felvilágosítást. A jegyzési határidő már 
hat nap múlva lejár, tehát síesstlnk a jegy-
zéssel. 

— Lópokrócok szál l í tása. A hadügyminisz-
ter 300.000 darab lópokrócot szándékozik 
sürgősen beszerezni kicsiny, középnagy és 
nehéz lovak számára. A szegedi kereske-
delmi és iparkamara ajánlatok közvetítésére 
vállalkozik. 

— Tulajdonos kerestetik. Vasárnap hajnali 
vonattal utazó egyén egy kis kézitáskát a 
Hódmezővásárhelyi nagy állomáson a vo-
natban hagyott, kellő igazolás mellett a 
tulajdonos átveheti hogy hol, megmondja 
e lap kiadóhivatala. 

— Hadifoglyok kiosztása. Mint a rendőr-
ségtől értesülünk, vasárnap ismét 50 60 
hadifogoly kerül kiosztásra. Akiknek hadi-
foglyokra szükségük van, jelentkezzenek a 
főkapitánynál. 

— Az olasz asszony bűnhődése. Tromba 
Antónia Szentesre internált olasz asszony 
egyik társnőjétől 1000 koronát lopott. A 
szegedi kir. törvényszék bizonyítékok hiá-
nyában az asszonyt felmentette, de a vo-
natkésés dacára is idejében megérkezett 
Blázsik Tamás polgári biztos terhelő val-
lomása alapján az ítélet kihirdetését mel-
lőzte, söt az asszonyt az ügyész ismét fel-
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vett vádja alapján 3 havi fogházra itélte 
Az ügyész felebbezett a büntetés sulyobi-
tásáért. 

— Karambol. Az elmúlt napokban Csil-
ling László orosházi vasutast tolatas köz-
ben a szentesi vasútállomáson könnyen 
végzetessé válható szerencsétlenség érte, 
nevezetesen két ütköző közzé szorult, me-
lyek csaknem összezúzták. A súlyosan sé-
rült kalauzt a vármegyei közkórházban 
ápolják 

— Az angolok a bolgár trónra is fogadásokat 
kötnek. Londonból jelentik, hogy a Times 
szerint az amerikai és angol nagy biz 
tositó intézetek fogadásokat nyitottak 
nréa, hogy 1916. jun ius 30-áig Ferd inánd 
cár megszűnik a bolgár t rón ura lenni. 
A Zimts maga is elismeri, hogy a rizikó 
nem csekély e fogadásoknál , mégis a 
biztosítók minden fogadást lekötnek. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

n i N D E N H A G Y / Í R 
B E C S Ü L E T B E L I 
K Ö T E L E S S É G E 

H A D I K Ö L C S Ö N T 
J E G Y E Z N I ! 
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Hivatalos hirdetmény. 
A gabonakészletek bejelentése és köz-

szükségleti célokra való igénybevétele ügyé-
ben a folyó évi október hó 30-án 3925 M 
E. szám alatt megjelent kormányrendeletre 
hivatkozással a következőkről értesítem a 
közönséget: 

1. A folyó évi november l-től kezdve 
december 25-ig búzát, rozsot, kétszerest, 
árpát és zabot senkinek másnak nem sza-
bad vásárolni, csak a Haditermény Rész-
vénytársaságnak, vagy bizományosának. 
Tájékozásul közlöm, hogy mint a Haditer-
mény bizományosai vásárlási jogosultsá-
gukat hivatalomnál a következő cégek iga-
zolták : 

Strasser és Kőnig budapesti cég 
szentesi telepe, 

Káinoki és Simon budapesti cég 
szentesi telepe, 

Károlyi József és társa szentesi cég, 
A budapesti Hungária Bank megbí-

zottja, Soós Pál. 
A Kenyérgyár, mint a Magyar Bank 

és Kereskedelmi R. T. budapesti cég szen-
tesi kirendeltsége. 

2. Aki buza, rozs, kétszeres, árpa és 
zab termését a Haditermény Részvénytár-
saságnak, illetőleg bizományosainak nov. 
l-től december 25-ig eladja, vagy eladásra 
felajánlja, gabonájáért megkapja a hatósá-
gilag megállapított legmagasabb árat. 

3. November 25-én, legkésőbb nov. 
28-íg mindenki tartozik bejelenteni gabona 
és lisztkészletét. 

4. A november 25—28-iki összeírás 
után is jogosítva van a tulajdonos decem-
ber 22-ig készletét a Haditermény Rész-
vénytársaságnak, vagy bizományosainak a 
maximális áron eladni. December 25-től 
kezdve azonban a háztartási és gazdasági 
szükségleten felül meglevő minden gabona 
közszükségleti célokra rekviráltnak tekinte-
tik és a termelő köteles azt maximális ár-
nál métermázsánként 4 azaz Négy koroná-
val alacsonyabb áron a Haditermény Rész-
vénytársaságnak átszolgáltatnt. 

5. Ez a kormáuyrendelet a bab, borsó 
és lencse készletekre is vonatkozik és igy 
attól, aki 30 kilón felüli készlettel rendel-
kezik és azt december 25-ig a Haditer-
mény Részvénytársaságnak el nem adja, 
vagy nyílt piacon közvetlen fogyasztásra 
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el nem árusítja, vagy. nem adja el olyan 
kereskedőnek, aki hüvelyeseket helyben 
kicsinyben árul, bab, borsó és lencse kész-
lete a maximális árnál l koronával ala-
csonyabb áron elrekviráltatik. 

Szentes, 1915. évi november hó fi-án. 
Dr Mátéffy 
polgármester. 
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Hirdetmény 
A m . kir. mintslerium ^ 169-1915 

számú M. E. rendelete értelmében a 
bejelentési kötelezettség a dötf, — timar 
és szűcs^vnpjúra is kilerjesztetett, tol-
hivom ennélfogva mindazokat, akiknek 
gyapjúkészleteik vannak, hogy azokat 
tekintet nélkül arra, vájjon azok zsírban 
nyirl, úsztatott, háton mosott, kézzel 
vagy gyárilag mosott dög, tim.ir, zücs-
gyapjúk-e, az iparügyi tanácsnoknál be-
szerezhető iiejelentö" lapokon 1(.»15. ok-
tóber l-töl kezdve minden hó elsején az 
iparügyi tanácsnoknál jelentsék be. 

A dog, timár, cs szücsgyapjút 1915. 
évi október hó U tőt kezdve csak katonai 
megbizások teljesítésére szabad feldol-
gozni. 

Aki gyapjúkészletét beneni jelenti, 
vagy a valóságnak megnem felelő 
mennyiségben jelenti be, kihágást követ 
el, s az 1912. évi L. I. ez. 9, §-a értel-
mében két hónapig ter jedhető elzárás-
sal és 600 koronáig ter jedhető pénzbün-
tetéssel büntettetik. 

Szentes, 1915. évi n o v e n b e r hó 4, 
Dr. Mátéffy 
polgármester . 

Eladó ház. 
Kasza Ferencr. Regöczi telepi háza | 
szabadkézből eladó. Értekezni lehet 
a helyszínen a tulajdonossal. 

É Z E T 
HÁKOT, b!ÓT és 
K Ö L E S K Á S Á T 

BÁRMILY NAGY 
MENNYISÉGBEN 

VESZEK. 

Cim e lap kiadóhivatalában. 

bú to rozo t t szobát 
konvhával egy üt 

k c r c s c l v . Cim :< kiad(')liiv.-bai). 

Kijv iiíjves fin 1ODKÁSZ 
TANULÓUL felvétetik 

(ÍRUBMÖLLER fodrásznál. 

Kr le i iUé i . 
Kimaradt i drb. uj vetö gép még 
a régi ár szerint eladó Cim meg-
tudható a „Szentesi Lap" kiadóhi-
vatalában. 

HofherSchrantz és Clayton StiuttliwoMli 
gyártmányú 

v e t ő g é p e K 
és 

g a z d . g é p e l j 
még a készlet tart a régi árakon 

kapható 

Bariha Sándor 
kereskedőnél. 

14 -15 éves isKolázott 
erős fiút vízvezeték szereléshez fi-

zetéssel azonnal felvesz 
Budai Bálint 
vizvezelékszerelő. 
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SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS 

KIADÓHIVATALA 
HIRDEitSEKET A LEB 

OLCSÓBB "DÍJAZÁSÉRT 

VESZ FEL. 

A HIRDETÉSEK BIZTOS 

EREDMÉNNYEL JÁRNAK. 

VILLAN YERŐRE BERENDEZETT 

u n p í f i 
s i q 

» n s 

SZENTESEN. KOSSUTH-TÉR 4. 
SZÁH. (REFOR/WUS BÉRHÁZ.) 

elvállal minden a könyvnyom-
dászat Köréb? vágó minden-
nemű rnunKá!ak>Kat a legegy-
szerűbbtől a legdíszesebb K i -
vitelig gyorsan és pontosan, 
a lehető legolcsóbb árért. 

íNyomutott Vájd« U l)!'>ii 1 villanyerűre b«r«n<ienntt kony vuyomd*j.liaa Sr.nl«». 




