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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

S z e r k e s z t ő s é ? és k i a d ó h i v a t a l : 

Vajd.i Bálint u tóda könyvnyomdája Kossuth-ter 4. szám 
(ref . hé rház ) ide In tézendők a lapot érdeklő mindcnfe e 

kü ldemények h i rde tés i és előfizetés» dijak 

Szerbia teljes 
A szerb hadsereg fii van szorít ja Szerbiából, 

ilz olaszok és oroszoH y j a i kudarcai. 
A legutóbbi napok eseményei 

olybá tüntetik fel a helyzetet, 
aminőnek remélhettük: Szerbia 
sorsa meg van pecsételve és immár 
megállapíthatjuk, hogy az ánlánt 
hatalmak nem akadályozhatják 
meg a Berlin-Bécs-Budapest Szóila-
Kpnstanlinápoly közötti közvetlen 
összekötetést, aminek nagy jelen-
tőségű következményei bizonyára 
a legrövidebb idő alatt érezhetőkké 
válnak, 

Szerbiai offenzivánk mindössze 
nvolc hetes és ez alatt a nyolc hét 
alatt a halálos elszántság kétségbe-
esésével védeke/ó szerbeket ugv 
szólván kiszorítottuk országukból. 
A világháború tűzfészke alaposan 
ki van tisztítva, a gyújtogató ke 
gyetlenül bűnhődött és immár 
aligha lehet benne kétség, hogy a 
legfőbb felbujtó, a tizenhét színű 
és a lelkiismeretlen Anglia is nem 
sok idő múlva közv etlenül érezni 
fogja a háborút, amint a s/uczi 
csatorna ellen megindulhatnak a 
nagyobb szabású katonai müvelelek. 

Éppen ezért nem érdektelen 
dolog egy kis figyelmet szentelni 
'az Angliában türlénó eseményekre 
és nem érdektelen olvasni azokat 
a kemény kijelentéseket, amelyek 
elhangzanak az angol felső házban 
és amely kemény kijelentések 
mindegyike igen kegyetlen vádat 
jelent az angol kormány ellen 

Lord Dávid például nem ki-
sebb dologról beszélt a parlament-
ben, mint arról, hogy az angol ve-
zérkar éjjel kártyázik, napnál pe-
dig alszik a főhadiszálláson gya-
koriak a hölgy vendégek. Mindezek 
után egészen természetesnek találja 
az angol lord, hogy az angolok 
minden lámadasi kísérlete, amelyet 
a német vonalak ellen inSéznek a 
leggyalázatosabb kudarccal vég-
ződik. 

Lehetetlen ezekből a szavak-

ból az elkeseredést ki nem olvasni 
| és nem látni azt, hogy Angliában 

az elégedetlenség terjed. Ugv lát-
szik most már mindenki átérzi azt, 
hogy végzetesen könnyelmű dolgot 
követett el Anglia akkor, amidón 
belement a háborúba. Azonban az 
értelmi szerzők azok az angol po-

i litikusok voltak, akik a németek 
| bekerítésére, á nemét fejlődő ipar' 

és kereskedelem lönkrelételére lö 
rekedtek. Azt hitték, hogv ezutl.il 
is az fog történni a mi a múltban 
és Angii* a mások vére áldozatá-
val újfent növelheti és erősítheti 
hatalmát. Az isteni igazság szolgál-
tatás azonban nem maradt el és 
most Anglia épen olXan kínos ag-
godalommal nézhet a jövő fejle 
menyei leié, mint az angolok által 
pusztulásba vitt Belgium, 

Szerbiában is nagyon keserves 
a néphangulat es ez a keserves 
hangulat kifejezésre jut ar elfogott 
katonák elbeszéléseiben. Es milyen 
mértékben elkeseredéssel szólanak 
az oroszokról, épen olyan gvülö-
lettel fakadnak ki az angolok és a 
franciák ellen. Emlékezetes, hogy 
mostani offenzivánk ¡megkezdése 
előtt a francia és angol repülők 

kémlelték ki Délmagyarországot és 
azt a jelentést tették, hogv a né-
met csapatok egyáltalán nem álla-
nak a szerb határon Ez a jelentés 
— mint modják — megtévesztette 
a szerb hadvezetőséget és ezért si-
került a mi csapatainknak olyan 
gyors »n előreniomulni Meg aztán 
a megígért segítő csapatok is el-
késtek. Ma holnap egész Szerbiá-
ból egy talp alattnyi föld sem lesz 
szerb kézen és a se>iló csapatok 
még sem vonulnak föl, hogy ered-
mén vesen közbe!épjenek. 

És az oroszok ? Valószínű, 
hogv a carlorijszki kudarc után 
végképen elmegy a Kedvük ujabb 
cmberpocsékolástól. Nagyon valő-
szinüeez annál is inkább, mert az 
oroszországi hangulat is bizonyára 
nagyban megváltozott és pedig ma-
gasabb körökben is. Erre enged 
következtetni az egyik kievi újság 
cikkt\ amely nyíltan kifejezésre 
jutatlji, hogv az orosz népnek 
immár a béke kell. 

l ;y érlelődnek a dolgok nap-
ról-napra. Alapos reményünk lehet, 
hogv a teljes beérés nem sokára 
elkövetkezik. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, nov, 20. Hivatalos: 
Orosz hadszíntér: József Fer 

dínánd főherceg hadseregének harc-
vonalán Olíkálól északnyugatra egy 
orosz támadást vertünk vissza, 
l^gvéb újság nincs 

Óla z hadszíntér: Görzí harc 
1 vonalon harcok folynak Ellenség 

gözri hídfő ellen újra több helyen 
intézett sikertelen támadást. A vá 
rost egy órahosszat élénken, azután 
pedig mérsékelten bombázták Üo 

berdoi fensik északi részén ugv a 
Monté Sin Michele északi lejtőjén 
levő hadállásaink ellen mint San 
Marino szakasz elleni előretöréseit 
nagy haderővel nyitotta meg. Több 
esetben kézitusa fejlődött ki 0 a* 
szokat mindenütt \ isszavertük. 
Htcvonalunk változatlanul birto-
kunkban van, ugyanezt mondhatjuk 
Zagoránál levő hadállásainkról, ahol 
ellenség hadállásaink szomszédsá-
gában betört, de elkeseredett közeli 
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harcban újra teljesen elűztök Re-
pülőink bombákat dobtak Vero-
nára, Vicenzára, Tricesimora, Na-
mere és Cervig Namora. 

Délkeleti hadszíntér: Kövess 
gvalogsági tábornok hadserege meg-
szállotta Nova várost és átjutott a 
Sjeníca Dugpolja. Raska vonalon 
Raskától délkeletre egy cs. és kir 
dandár 2000 szerbet fogott el. Gall-
witz tábornok német csapatai a 
Frevlac nyeregtől délre harcolnak 
Rojadjeff tábornok hadserege a 
Goljak Planina vidékén ezek szerint 
a hármas szövetséges hadsereg 
fegyverei ellenséget tegnap az szerb 
föld utolsó darabjáról űzték el 

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

Grey kérdőre vonja 
Görögországot. 

Sír Edvvard Gery ma fogadta 
a Forign Officeban a londoni gö 
rög követet, aki kormánya megbi 
zásából átadóit neki egy jegyzéket, 

SZENTESI LAP 

mely hangsúlyozza, hogy Görögor-
szág barátságos érzelmekkel visel-
tetik az enlenle iránt és semmi-
féle ellenséges cselekményre n-m 
készül a S«alonikiban partraszal'i-
lott entente csapatokkal szemben. 
Grey tudomásul véve e kijelentese 
ket kérdést intézett a követhez 
miív garanciákat hajlandó adni a 
görög kormány, hogy az entente 
csapatainak tényleg semmiféle bán-
tódásuk nem l e s z , miután a külügy-
minisztériumnak tudomása van ar-
ról hogy felelős állásban lévő fér-
fiak olv kijelentést tettek, hogy az 
entente és Szerbia csapatait le fog-
ják fegw*rezni. Grey kélte a köve-
tet, hogy haladéktalanul kéédje meg 
erre vonalkozólag kormányáig ami 
különben az athéni angol követ is 
meg fog tenni a kapott utasítási a 
Grev végül azt kérdezte, hogy a 
király és koémáuya egyes intézke-
déseinek, eg\ebek közt az entente 
barát parlament feloszlatásának nem 
tulajdonítanak e szintén oly jelen-
tőséget, mintha az is az entenle 
ellen irányulna ? A követ kijelen-
telte, hogy ugyan e kérdés tisztán 
Görögország l>e.ső ügyére vonat-
kozik, mely egyáltalán nem tartoz-
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nék Angliára, mégis megadhatja rá 
a választ. Kormányától vett érte-
sítés szerint a parlament feloszlatá-
sának semmi más célja nincs, mint 
a görög belső helyzetet konsoli-
dálni es a kormányt függetleníteni 
a többségben lévő ellenzéktől. 

A Ruszkoje Szlovo 
a szerbek 
katasztrófájáról. 

Récs, november 19. 
A szerb hadsereg helyzetéről 

irva, a Ruszkoje Szlovo — mint a 
Südslavische Korrespondenz jelenti 
— a következőket mondja: Szalo-
nikii katonai körök ugy vélik, hogy 
a szerb hadsereg egyes részei kény-
telenek lesznek megadni magukat, 
ha nem sikerül az ellenség gyűrűjét 
áttörni. A szerb hadsereg veszte-
ségei hadianyagban a legutóbbi na-
pokban óriásiak voltak. A szerb 
tábori tüzérségnek körülbelül ne-
gyedrészei elveszetnek tekinthető. 
A lószereliáttás tekntetében is fenn-
akadások vannak. Az ellenséges 
tüzérség és különösen a nehéz mo-
zsarak nagy veszteségeket okoznak 
a szerbeknek. 

Olaszország tegyen eleget 
erkölcsi kötelességének. 

Genf, nov, 19. 
Nagy feltűnést kelt a Temps-

nek Olaszország ellen intézett he-
ves tamadása, amelyben a lap ke-
reken megírja, hogy Olaszország-
nak semmi kdátasa nincsen, hogy 
Ausztria Magyarország el len sikert 
érjen el és a harctéri helyzetet ez-
zel befolyásolja. Az olaszok ennél-
fogva tegyenek eleget erkölcsi kö-
telességeinek és önfentartási érde-
küknek és azounal küldjenek egy 
erős expedíciós hadleslet a Bal-
kanra. 

Semleges tisztek az Isonzo 
tronton. 

A Fremdenblatt tudósítója ir-
j a : A semleges államok tisztjei, 
akik tanulmányozás céljából elő-
ször jelentek meg az olasz fronton 
a legnagyobb csodálat hangján nyi-
lutkoznak az Isonzo menti csatak 
folyamán nyert benyomásokról 
és csapataink összehasonlíthatatlan 
cselekedeteiről. 

Egy svájci tüzértiszt szó sze-
rint ezeket mondotta : A legnagyobb 
dolog, amit idáig láttam és valószí-
nűleg a legnagyobb mindazok kö* 
ziil, amiket ez a háború eredmé 
nyezett. A legkedvezó lenebb terep-
viszonyok között küzdő osztrák^ 
magyar csapatok ellenállóereje és 
támadó energiája olyan acélos, 
hogy az olaszok támadása össze-
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Hivatalos hirdetmény 
a gabona-és lisztkószleteknek bejelentési kötelezettségéről. 

A m. kir. minisztérium 3925/M E. 1915. szánni rendelete alapján 
közlöm a város polgárságával, hogy mindenki, akinek birtokában 

buza, rozs, árpa, liszt, bab, borsó vagy lencse 
van, köteles a készletet a városi hatóságnál bejelenteni. 

A bejelentést november kó 25., 26., 27., 28-án lehet meg-
tenni a városháza bizottsági üléstermében, emelet 38. ajtószám 
alatt. 

A betelentési kötelezettséget, illetőleg tájékozásul a következőket 
közlöm : 

1. A termelő köteles bejelenteni az egész készletet, ami ga-
bonában és lisztben birtokában van. Bejelenteni egyúttal azt is, mi é s 
mennyi v a n a ná la l e v ő kész l e tbő l e ladva ,mi az a szükséglet, amit 
a m a g a g a z d a s á g i és ház tar tás i c é l ja i ra megtarthat s ezek levon 
tával mi a s z a b a d f e l e s l eg . 

2. Aki maga nem termelő, az köteles bejelenteni a fent emiitett 
gabona- és lisztneműekből a z t a m e n n y i s é g e t , mely az ó házi és gaz-
dasági szükségletét m e g h a l a d j a 

Ezek szerint tehát a lermeló feltétlenül bejelentésköteles míg a 
nem termelő az esetben köteles bejelentésre, ha feleslege van. 

Házi (élelmezési) szükséglet címén mezőgazdasággal vagy más 
őstermeléssel foglalkozó fogyasztó 18 kilogramm, más fogyasztó pedig 
10 kilogramm gabonát vehet fejenként és havonként számításba csa-
ládtagjai és természetbeni ellátást élve/ő alkalmazottai u'án. 

3. Bab, borsó vagy lencsekészlet csak az esetben jelentendő be, 
ha a készlet a háztartási és gazdasági szükséglet beszámításával 30 ki-
logrammot meghalad. 

4. A bejelentési nkár szóval, akár Írásban lehet megtenni. Kivá 
nalos. hogy akik írni tudnak, a bizottsági teremben díjtalanul kapható 
bejelentési lapot maguk töltsék ki 

5. A bejelentést a november hó 25-iki állapot szerint kell meg-
tenni 

8 Aki befelentésl kötelezettségé! nem teljesíti, kihágást követ el, s 
ö tvhdőri büntető eljárás során az eliilkolt ké-zlet el fog koboztalni. 

Szentes, 1915 évi november hó 20. 

I I r . * l « * é f l > 
polgármester. 
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húzódik raj la, ha m é j olyan tul 
eróvel támadnak is. Hogy az oszt-
rák-magyar katonák, akik a szikla 
ba vájt árokban éinek, visszaverik 
ezeket a t á m a d á s o k a t é s m e g e l -
lentámadásokra is vállalkoznak, a/ 
minden egyes ember rendkívüli er 
lirtlcsi nívójáról tanúskodik és ar 
jól, hogy mindegyikük valósaggal 
5/einélyes ügyének tekinti a .lia 
dalt. Egyes szakaszokon a közel 
harc olyan elkeseredett, hogy egy 
elfogott olasz tiszt szerint, egy ka-
tona beleharapott a nyakába 

Az olaszok támadását jellemzi 
hogy az emberek sürün tömörülve 
mennek előre, ugy hogy a kép 
olyan, mintha juhnyájat látna, az 
ember, anulyet hátulról zavarnak 
elóre. Cadorna egyik legutóbbi pa 
rancsa következteben a tiszteknek 
az ezredparancsnoki rangig a raj 
vonalban kell lenniök. Ennek kö 
szönhetók a rengeteg tiszti veszte-
ségek. Annak a szakasznak a ka-
tonái, ahol én tartózkodom, rajon 
gásig szeretik vezérüket, Józsi i fő-
herceget, aki legénységi sapkával a 
fején, órákhosszat harcol katonái 
mellett a legelői levő ál'ásokban 
A tudósításokból nem ítélhetem 
meg ezeknek a harcoknak az igazi 
karaktnrét. Most, hogy magam is 
láthattam, mi folyik itt, ki kell je-
lentenem : Tisztelet minden ember-
nek, aki az I sonzónál harcol . IU 
hősök küzdenek. 

A magyar mezögazdasán 
uj feladatai. 

A háború nem viharozhat el a 
nélkül a magyar mezőgazdaság fe-
lett, hogy annak az ország terme 
lési, közélelmezési vizzonvait áta-
lakító hatását ne fordítsa a gazda 
az ország javára és igy ne segítse 
elő egyúttal a maga boldogulását 
is. Uj feladatai, uj kőtelességei 
lesznek a mezőgazdaságnak hbban 
az átalakulásban, a melyet az állat-
állomány pusztulása és annak csak 
évek multán várható regenerálása 
ró reá. Az ország táplálkozása is 
telfesen átalakul, a miben nagy 
hivatás vár a növénytermelésre s 
már ma kötelessége a gazdának 
ügyet vetni olyan terményekre, a 
melyeket eddig csak mellékesen 
termelt, de a jövőben azokkal 
hivatásszerűen kell azokkal loglal-
kozni. 

Ebbe a kategóriába tartozik a 
bab is, a melyet a magyar gazdának 
termelni kell ezentúl nemcsak 
kicsinyben, a kert egyik zugában, 
hanem a szántóföldön is Es nem-
csak uzért, mert jó huspótlek, a 
kézimunkáját nők és gyermekek is 
végezhetik, hanem tőként azért, 
mert nálunk nagyon jól m gterem. 
termelése n a g y o n jövedelmező és a 
búzának kitűnő elóveieménye. 

A bab ugyanis mélyen gyöke-
rező növény, mely az altalajból is 
táp'álkozik, sőt a levegőből is ké-
pes fehérje képzéséhez szükséges 
táplálékot (nitrogént) felszívni, hp-
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pen azért nem zsarolja ugv ki a 
talajt mint pi a kukorica, kende»' 
vagy bu/a más kapáselóvetménv», 
a földet leluit igen jó tennóeróbe»» 
és gazmentes állapotban hagyja 
vissza, mely után a bu/a alá meg 
idejében és jot megmunkálható. A 
bah a melyébe rétegű középkötött 
löldet es a m ieg éghajlatot szereti, 
v szárazságot is i<> b íja s eppen 

ezért az Alföldön nagyon jól meg-
terem. Nálunk ugyan inkább csak a 
tengeri közé vetik mert a szabadon 
vetett babot a nyári nap Ion ósága 
állítólag lepörköli. Erre azonban 
rácáfolnak Dr. Vargha Kálmán gaz 
daságt akadémiai tanár adatai a ki 
tisztán vetve, Más án 1 ! évi állag 
ban 10 mm nál többel termelt ki 
holdanként, mig Kolozsvárt aholdan- i 
kénti állag meghaladta a 13 mm-ál. j 

A baá csak a jó termőerőben 
levő földben diszlik, de az istallól-
rágvázást nem kívánja sőt nem is 
szereti. De annál inkább meghálálja ! 

a szuperfoszfát mii trágya ás'. A 
Kassán 1908-tól 1912 ig veszett! 
kisérlelek szeritit IÍK) kg. s?uper- ! 
fos/Ját után 5 évi átlagban 291 kg j 
lei méstöbblet származott melv á 
28 fillér, 81.48 Kval értékesített, | 
mig a műtrágyázás teljes költsége 
szállítással és kiszórással együtt k. 
holdanként csak K. volt. A bab alá 
óvszel vagy kora tavaszkor kell 
szántani Vetés alá elegendő a föl-
det extirpátorozással, fogasolással 
és hengerezéssel előkészíteni Kike-
lése utan rövid időközökben kétszer 
vagy háromszor meg kell kapálni, 
mely munka a fogatos vagy kéz.i-
toló Pianet kapával elég olcsón 
végezhető. Nyüvése ugyan elég 
babráló és költséges munka, de 
mert ára rendszerint magasabb a 
búzáénál, egyforma termés mellett 
a búzával egyformán jövedelmező. 

A kereskedők a tisztára kiros 
Iáit, egyformán aprőszentü fehér 
babot keresik és azt jól meg is fi 
zetik. A kevert színű és nagyságú 
bab nem kelendő A termesztésre j 
legajánlatosabb fajták az. Alföldön j 
az aproszemü fehér erdélyi gyslog 
bab. Az utóbbi valamivel korábban 
érő. Ha ezekből a tiszta fajbeli ma- I 
got jó helyről szerezzük be, ugy a 
termes osztályozásánál se lesz j*ok 
bajunk. Jövő tavaszkor különösen 
ajánlatos lesz sok babot vetni, mert 
a bu/aveléssel előreláthatólag u^vis 
meg fogunk késni es igy a babbal 
pótolhatjuk ahiánvz) buzuvetést 

Adományok a c s o n p r á d -

vármegyt i közkorház beteü 
és sebesült katonák részére. 

Ful* /<»1 án olvasni való folyóirat 
a katonaknak, Mészáron (jvula folyóirat 
a katonáknak, özv, S<»ós Paine 2 nagy j 
t,il vegyes belőtt, Iteisz Jo/.sHné 4 és 
fél liléi lej, Étfető (i örgyné 68 darai) 
tojás (Királyság), Dr. H »ez I. »s/ió 10 fej 
knpoa/tn, Futó Zoltánná 8 üveg vegye» 
befőtt Temesvári Edéné ;> üveg inalna 
szörp, hisler Sárika 12 vegyes befőti- I j 
klgr. kocka cukor, lü drb. citrom, 200 I 

drb. cigaretta, Hattik S tndo rné 2 na#y 
üveg befőtt és l üveg barack lekvár, 
KM) drb. cigaretta, var^a József reform, 
lanitó élése alatt 1. .o felsőparti re-
form. fin iskola III. és IV. oszt. tanuiói 
gyűjtése. 

S ijj Miklós 1 n,ij|v üveg befőtt. 
BöMörm.myi István 2 üveg befőtt, T m -
nóczv i »van 1 üveg belóii, Virágos Bá-
lint 2 ti . ^ beíí t l . Müin^r László '2 nveg 
befőtt 14 »log S<. J »nos 2 úveg befőtt. 
Lakó \iit>»l t i'ive|4 befőil, Sarkad) N 
Ferene 2 Üveg befőtt, Molnár lenre 2 
úvc g befőtt. Székely László 3 üveg be-
főtt U dász S ' . Imre 2 üveg befőtt Papp 
Antal 2 liveg befőtt. Székely Sándor 1 
nve«{ befőtt, l ompos István 40 dib. ci-
garetta, Molnár Sándor 30 drb. cigaretta 
Török IW.ső 4 drb. cigaretta. Doszlop 
N ."»undor 1 drb. eigaretta. Farkas 
rl.nike b lőu s /ő rp a 14 és lo-ós 
szoba betegeinek. 

A s / i w s adakozók ezúton is 
fogadjak a kalonuknak hálás köszöne-
tit kel. 

Szentesi Lap 
hirdetései min 

denkpr eredmény 
nyel járnak. 

HÍREK 
— Szentlti müvis/nö. Örömmel 

véltük a hírt, hogy Nagy Gizella 
kisasszony. Szürs'.abó Nagy Kálmán 
városi adópenztárnok leánya, a bu-
dapesti 111. kerületi zene conserva-
tóriumban a cimbalom főtanszakot 
6 eves tanfolyamban elvégezte, a 

l kötelező összhangzattan és zene-
lörténelem mellék tanszakról is a 
vizsgálatot kitűnő eredménnyel 
letelte s művészi és zene pedagó-
giai érettségi bizonyítványt nyelt. 

- FEHÉE APROSZEMÜ 
BAB kapható a KENYÉRGYÁR 
mindkét üzletében. 

- A harctéren kizdo katonák meleg-ruha 
szükségletének beszerzési költségeire főis-
pán ur öméltóságánál adakoztak: Mind-
szent község 7óü kor. Fábiánsebestyén köz-
ség iü.) kor. Szunyi Miliályné (Kistelek) 
5u fill. Faragó Antal (Cfongrág) 200 kor. 
Oerzsán Lajos (Kistelek) ÍH) kur. Winuner 
Károly (Mindszent) 1) kor. Dr. Nagy Sán-
dor alispán 20 kor. Ifj Berényi János 20 
kor Csongrád közsig l00 kor. Csernák 
András (Mindszent) 20 kor. Pataki Imre 8 
kor. Razs Molnár Antal 20 kor. Pataki Já-
nos 20 kor. Rúzs Molnár Máté ¿0 kor, 
Dömsödi Albert o kor. Dömsödi Albertné 
5 kor. Szegvári Vörös kereszt fiőkegyltt 
74 kor. f>* fül Szentesi I-ső Temetkekésl 
tv.ylet 1(X) kor. Sváb Lázár (Mindszent) 10 
kor» Varga János (Nag/mágocs) 20 kor. 
Horváili János (Újváros) 20 kor. Felkérjük 
az igen tisztelt közönséget, hogy a nemzeti 
és hazafias colokra adakozni szíveskedjék 

— Kiemelik a hadi;r.unkásakat. A 
honvédelmi miniszier elrendelte, 
hogy a személyei szolgálattételre 
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kirendelt munkások, traín kocsisok 
sorozó bizottság elé állíttassanak, s 
amennyiben katonai fegyveres szol-
gálatra alkalmasok, mint ilyenek 
szolgáltassanak be szolgálattételre 
A Szentedről kirendelt, vagy ön-
ként beállott öss/es minden néven 
nevezett hadimunkások sor ala ál-
lanak, tehát alkalmasságukhoz ké-
pest beosztanak. Ezek helyett ujabbi 
hadimunkásokat lógunk kirendelni 
és pedig a sorozásokon alkalmat-
lanok küzül. 

— Korházba utalt népfelkelők. A nép-
felkelői szemlén fogyatkozásuk 
megállapítása végeit katonai kór-
házba utalt népfelkelők e héten 
szerdán délelőtt 8 órakor jelent-
kezzenek a katonaügyvezetőnél. 

— A sorozás második napja, holnap, 
azaz hétfőn lesz, amikor is sor alá 
állanak az 1887, 188(>, 1885,#1884, 
1883, 1882, 1881 évben született 
szentesi illetőségűek, 

Ujabbi szemle határidő. A z 1 8 9 0 , 
1895, 1891 és 1873 tói 1877. évig 
terjedő időben születtek szemléje 
a jövő hónap 21 napján log meg-
tartatni. A hivatalos hirdetményt 
a katonaügyvezetóség legközelebbi 
számunkban iogja eszközölni. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

11259 1915 szám. 

H i r d e t m é n y * 
A folyó évi szeptember hó 2fi áii 

éi folytatva tartott hadi célokra szük-
séges fogatok átadása alkalmával páro-
sított kancákat is sorozott és vitt el 
a rekviráló bizottság. 

Felhívom azokat, kiktől a párosí-
tott kancát vittek el hadi célra a leg-
utóbbi rekvirálás alkalmával, hogy de-
cember hó 5-íg okvetlenül jelentkezze-
nek a gazdasagi tanácsnoki hivatalban. 

S/entes , 1915. évi november hó 18. 
Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester . 

11070 — 1915. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város ha tárában levő nem 

kivételes és nem csoportositott vadász-
területet alkotó ingatlanok vadászati 
joga 1916. ja uár 1-től 192(1. január 
hó 31-ig terjedő 10 év és 1 hónapra a 
városi gazdasagi tanácsnoki hivatalban 
1915. évi december 10-én délelőtt 9 óra-
kor kezdődő nyilvános szóbeli árveré-
sen bérbe fognak adatni. 

Hészleles leltételek megtudhatók a 
gazdasági tanácsnoki hivatalban a délu-
táni hivatalos órák alatt. 

Szenle?, 1915. nov. hó 18-án. 
Dr. Mátéffy 
polgármester 

Egy jó fiu 
tanulónak felvétetik VECSERY LA-
JOS fűszer- csemege- és tejcsarnok 
üzletében. 

M É Z E T 
nÁKOT, blÓT és 
K ö L E S K Á S ÁT 

BÁRMILY NAGY 
MENNYISÉGBEN 

VESZEK. 

Cini e lap kiadóhivatalában. 

Nagyobb mennyiségű 
kátránypapir és külön-
féle számú vassodrony 
jutányos árban, kisebb 
mennyiségben is eladó 
Lakos utca 1. sz. alatt. 

Értesítés* 
Kimaradt 4 drb. uj vető gép még 
a régi ár szerint eladó. Cini meg-
tudható a „Szentesi Lap" kiadóhi-
vatalában. 

III II VAJDA B. UTÓDA Ili 
1 kői n y v i l y o u i d I á j a 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

V 

:::: :::::ism 

„SZENTESI LAP" kiadóhivatala 
Ilii Kossuth-tér 1. sz. (Ref. bérház] ||||| 

Hy n a t o t t Vajda B Utóda villanyórára berendezett könyvnyomdájában Sseotes. 




