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A szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot órdeklő mindenfái« 

küldemények hirdetési ós előfizetési dijak. 

Olasz lopoft Románia válságos helyzetéről. 
Olasz interpellációk a béke érdekében 

Bukarest védelme. 
A Dobrudsai román sereg ka-

katasztrófája ifiind nagyobb ará-
nyokat látszik ölteni. A szövetsé-
ges német és bolgár seregek olyan 
tempóban üldözik az orosz és ro-
mán csapatokat, hogy ezek után 
valószínűnek látszik, hogy Macken-
sen katonái meg fogják szállni egész 
ó- és Uj-Dobrudsát. A románok 
sok helyen pánikszerűen vonulnak 
vissza és ennek a mennekülésnek 
is Mackensen serege látja hasznát 
mert a futó románok legtöbb he-
lyen nemtudták elpusztítani azokat 
a védelmi és egyébb stratégia be-
rendezéseket, amelyeknek most a 
győztes fogja hasznát venni. Fon-
tos az is, hogy a győzteseknek si-
került a menekülő sereget két rész-
re bontaniok és sikerült megaka-
dályoznak azt is, hogy ez a két 
rész egymással érintkezésbeléphes-
sen. A bolgárok és németek meg 
fogják szállni az egész területet a 
dunáig, ugy hogy Románia, amely 
elvesztette nagv tengeri kikötőjét 
Konstanzát, a dunai hajózásban is 
meg fog bénulni. Ez Románia szá-
mára a legnagyobb csapás. Tenger 
és nagy folyóvíz nélkül gazdasági-
lag is teljesen ki lesz szolgáltatva 
az orosznak és önálósága csak olyan 
lehet, mint amilyen — például a 
szerb önállóság, osztrák magyar 
igazgatás alatt. Különös örömmel 
és elégtételei tölthet el mindenkit 
hogy a Konstanza körüli csatákban 
hősiesen harcoltak török csapatok 
is. A törökök átlátták ugyanis, hogy 
a román háború tulajdoképpen 
utat akar nyitni Oroszország dar-
danallai aspirációnak és amikor 
bolgár testvéreik mellé állottak, tu-
lajdonképpen saját hazájuk függet-
lenségét védték a konstanzai vona-
lon. A konstanzai győzelem igy te-
hát a török-bolgár testvériségnek 
is örök időkre szóló hűséges köte-
léke lesz. 

Falkenhayn csapatai, akik birto-
kukba vették Predeált, már innen 
tul is előrehaladtak. Csapataink 

Predeáltól délre román területen 
harcolnak. Maga Predeál valóságos 
romhalmaz. A város elegáns villa-
negyede elpusztult és közöttük 
Bratianu nyaralója is, amely ma 
teljesen romokban hever. A Prede-
áll körüli erdő is teljesen elpusz-
tult és pergótűz pusztitotta el a 
románok Predeál körüli állásait. 
A hatalmas harcterület képe mutat-
ja meg csak igazán, hogy csapata-
ink milyen óriási tehesitvényt vé-
geztek Predeál körül? 

A predeáli nyeregtől délre 
harcoló honvédcsapatok tehát Szi-
naja felé nyomulnak, amely Prede-
áltól 15 kilométerre fekszik. Buka-
rest Predeáltól épen tízszer ennyire 
van. Egy francia lap mégis idősze-
rűnek látja, hogy már erre a 150 
kilométeres távolságra hivatkozzék 
és rémülten konstatálja, hogy Pre-
deál elestével Bukarest fenyege-
tettsége a legmagasabb fokot érte 
el, mert az ellenség a magaslatokon 
akadálytalanul átvonulva nyolc nap 
alatt Bukarest kapui elé érkezhe-
tik. Azt nisszük, a francia lap kissé 
gyorsan gondolkozik, viszont meg 
meg kell adni, hogy a román szö-
vetségesért aggódó és segítséget 
sürgető ejajta pesszimizmus még 
mindig jobb, mint az olyan csiga-
lassuságu gondolkozás, amiről az 
olasz lapok tesznek tanúságot. Az 
olasz lapok ugyanakkor, amikor 
Konstanca' elestének jelentőségét 
lebecsülték, azt irlák, hogy Romá-
niára nézve csak Predeál eleste je-
lentene veszélyt, „ami azonban 
szerencsére bevehetetlen". Legreá-
lisabban, ugy látszik, az angolok 
gondolkoznak ebben a kérdesben 
is. a Times haditudósítója ugy mis 
azt táviratozza a román főhadiszál-
lásról, hogy a románok heves utó-
védharcokban addig védték Prede-

ált, amig teljes kiürítése megtör-
ténhetett s a viszzavonuló csapa-
tok elfoglalhatták az előre elkészí-
tett hátsóbb védelmi vonalat, amely 
Szinaja előtt húzódik. Szinajától 
Ploestiig pedig nem kevesebb, mint 
négy erős védelmi vonal áll még a 
románok rendelkezésére. Egyébb-
ként elválik, Románia melyik szö-
vetségesének aggodalma bizonyul 
majd tulzottabbnak. 

Egész Angliában kétségbeesett 
hangulat uralkodik a veszendő Ro-
mánia miatt. A lapok egytől-egyig 
hangsúlyozzák, hogy Konstanza eles-
te a tengertől Dobrudsa elfoglalá-
sa a Dunától, Predeál bukása leg-
fontosabb vasufi vonalától fosztja 
meg a két tüz közzé ékelt Románi-
át. Hir szerint French angol tábor-
nagy tizenhárom angol törzstiszttel 
a román főhadiszállásra utazott. 
Ezen a főhadiszálláson tartózkodik 
Berthelot francia tábornok is. Már 
az ó működése alatt pusztult el 
Konstanza, esett el Csernavoda és 
lett a mienk Predeál. A mi ügyünk-
nek kívánatos, hogy French tábor-
nok gyarapítsa francia kollégájá-
nak ilyen babérait. French volt az 
aki elvesztetette egész Belgiumot 
és Flandriát, ó az yperni híres 
csata vesztő, Anglia már régen 
elszólította ót az angol seregek 
éléről és most Romániába küldik 
ezt a kimustrált tábornokot, aki 
körülbelül annyit ér mint egy fel-
robbant srapnel. Anglia részéről 
a legnagyobb inzultus, amikor Frenc 
hel akarja megsegíteni Romániát. 

A németek gyönyörű ellentá-
magással semmisítettek meg azt az 
egynapos részleges eredményt, amit 
a franciák Verdun körül kivívtak 
Két eilenlámaddással is megállásra 
kényszeritették az uj francia front 
jobb- és balszárnyát. 

Olasz interperllációk a béke érdekében 
A szoci l istak a k é p v i s e l ő h á z e l ső i l lésére n é g y in terpe lác ió t je lentet tek 

béke é r d e k é b e n . 
b e a 
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„ T a l á n n e m t isz tára v é l e t l e n " . 
Zürich, okt. 27. 

Mindenütt nagy figyelmet kel* 
a Románia számára várt orosz 
segítség elmaradása, mert fölmerült 
az a kérdés, hogy az orosz kadve-
zetőség nélkülözhető tartalékerók 
hiánya miatt kénytelen-e így vi-
selkedni; arra nem gondolnak hogy 
politikai okok vezetik Oroszorszá-
got ebbe az eljárásban. Éppen 
olyan feltűnőnek találják az orosz 
flotta magatartását, amelynek köz-
reműködése a konstancai harcok-
ban igen nagyjelentőségű lehetett 
volna. Oroszországnak ez az ér the-
tetlen viselkedése nemcsak Romá-
niában, de a többi szövetségesek-
nél is nagy idegenkedést keltett 
és talán nem tisztára véletlen, ha-
legutóbb Romániában újra híresz-
telések merültek -fel Oroszország 
kölönbéke-kivánságairól, amelyek 
az olasz sajtónak alkalmai adnak 
e téma megbeszélésére. A romá-
nok számára különben csak egy 
segítség kínálkozik: igen erős 
orosz sereg, Ma már bizonyosan 
tudjuk, hogy ez az igért orosz se-
reg a háború megkezdésekor nem 
állott Besszarábiában és még min-
dig nincs meg. A románok rendel-
rendelkezésére bocsátott segítő-
csapatok száma alig több mini 
kétszázötvenezer katona s ezek kö-
zül hozzávetőleg százhúszezer cm- í 
ber Dobrudsában harcol, inig a , 
többi a román erdélyi sereghez 
van beosztva. 

Halottak napján 
Gyertya csillagok rezegnek a 

novemberi ködben : emlékek gyász-
szalagja simul a sírra: halottak 
napja van, háború döbörgésében. 
golyók vijjogása, ágyuk orgona 
szava között harmadik érkezéséi 
ér jük meg a nagy álmot á lmodó 
emberek napjának. Oh, mennyi 
mámoros tavasz-virág fagyott el, 
mennyi sziv zenéje lett fátyolos, 
mennyi .öröm feküdt ravatalon, 
hány lélek dőlt össze, |mennyi hit 
roskad magában és hány sziv lett 
csendes temetőföld, olyan mint ha-
lottak napján ködbenuszó, gyertya-
világítót t, kápolnás sirország. 

És ha szét nézünk a csende-
sek b i rodalmában: látjuk, mennyi-
mennyi hősi haloltat takar a hal-
láb mély föld, mennyi rajongás 
dermedt csontokba, mennyi szép-
ség porladozik el. És ók büszke 
halottak. Akik becsületesen és őszin-
tén, megalkuvás nélkül és kemény 
akarattal, igaz magyari érzéssel 
dalolva mentek a harc mezejére, ! 
akik daloltak akkor is, mikor szi-
vén ütötte őket az ellenség go-
lyója . . . 

Édes anyaföldbon, hideg ide-
genben mennyi drága halott, aki-

ket gyászolánk kemény magyar 
gyászban könnyezünk és siratjuk, 
de büszkén viseljük érte a fájdal-
mat : a hazáért halt meg. Az ő 
vérük öntözte a szabadság bokrát 
melyből babért téptünk a kedves 
halottnak napjára. 

Ma még hamvadó bánatok 
zsarátnokos üszkén uj szenvedé-
sek tüze fellobban nagy néha, még 
néhány ösz minden szürkeségéi, 
fehér krizantémját, sokszoros fá j -
dalmát szivünkre borí t juk halotti 
szemfedőként, és gyászolva gyá-
szol juk ' a messze elköltözöttett , 
azután megnyugodunk és megpihe-
nünk és a legdrágább emléknek 
örök emléket emelünk : Magyaror-
szág hőse volt, kire büszkék va-
gyunk. Háború ulánni halottak 
napja virággal pompázza sírját a 
hősöknek, akiket ma gyászolunk, 
de akkor ünnepelünk. 

Románia belső helyzete. 
Berlin, okt. 27. 

A Neue Züricher Zeitung jól 
informált munkatárs a román lap-
jelentések alapján Románia belső 
helyzetéről a kővetkezőket irja : 

Valamennyi román lap meg-
egyezik abban,+iogv Románia belső 
helyzete nagyon komoly. A betö-
réslói egyelőre még nem félnek 
de a dobrudsai vereségek igen 
rosz hatást kelteltek ugy a had-
seregben mint a népben. A főpa-
rancsnokság gyakori változásai is 
bizonyos idegességet kelteltek. 
Most már a románok is beismerik, 
hogy a hadvezetőség hibázott ak-
kor amikor offenzívát indított 
Erdély ellen. Ez a hiba most ke-
serűen megbosszulja magái. Min-
den józan katona óvta a hadveze-
tőséget ettől a tervtői s azt taná-
csolta, hogy a Kárpálok könnyen 
védhető hátgerinc n védekezzenek 
és a fótámadást dél felé irányít-
sák. A hadvezetőség azonban még-
is Erdélyben támadott, hogv reális 
biztosítékokat szerezzen a békekö-
tésre. A hadvezetőség lebecsülte a 
<lél felől előnyomuló bolgárok és 
németek erejét is. 

A román front mögötti életről 
és az ország népeinek hangulatáról 
azt irja, hogy Romániában is nagy 
buzgalommal vadásznak kémekre. 
Pressan tábornok, a negyedik had-
test parancsnoka, szigorú rende-
letet tett közzé mely szerint sehol 
az országban, som nyilvánosan 
sem magánlakásban sem Írásban 
se*szóban más nyelvet mint a r o -

mán használni nem szabad. Miután 
a magasabb társadalmi körökben 
általánosan használják a francia 
n y e l v e t, ez a tilalom ter-
mészetszerűleg gyakori surolódá-
sokra ad okol. Sok baj van azon-
ban az ellenséges államok alattva-
lóinak internálásával. Ezeknek szá-
ma közel nyolcezer. Jellemző, hogy 
ezek között kitűnő összeköttetések-
kel rendelkező és magas állású 
románok is vannak. Ez utóbbiak-
nak egyrészét csak katonai őrizet 
alatt tartják. A cenzúrát észreve-
hetően szigorították. 

Lilisingen 
Bukovinát fenyegeti. 

Lugano, okt. 27. 
A Ruszkoje Szlovo-nak je len-

tik Bruszilow tábornok /ohadi-
szállásáról : 

Az ellenség Linsingen parancs-
noksága allatt erős sereget helyez-
készenlétbe melynek az a feladata, 
Bukovinát komolyan fenyegesse, 
A nagy sereg magvát bajor, m a -
gyar és osztrák csapatok alkotják 

A veszedelem Erdély f e -
löl fenyegeti Romániát. 

O l á h o r s z á g o t e l vág ják M o l d v á t ó l ? 
Lugano, október 26. 

Az olasz lapok még mindig 
elhallgatják Predeál elfoglalását s 
csak Konstanzával foglalkoznak. 

A Corriere della Sera azt hi-
szi, hogy az ellenség az egész fron-
ton foglalkoztatni akarja a romá-
nokat, hogy vonalukat megvéko-
nyitsa és azután a két legveszedel-
mesebb helyen, a Kárpátokban és 
a Dobrudsában íámadjon és Oláh-
országot Bukaresttel elvágja Mol-
dovától. A stratégák bizonyára meg 
fogják találni a helyes megoldást 
dz most már nem a stratégiai böl-
csességről vai> szó, hanem arról, 
hogy az entente kellő segítségei 
küldjön. A csapatok és az ágyuk 
állandó utánpótlására van szükség. 

A Secolo azzal próbálja vigasz-
talni olvasóit, hogy a keleti harc-
téri helyzetben még az sem jelen-
tene nagy veszedelmet, ha az egész 
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Dobrudsa az ellenség kezére jutna. 
A veszedelem különben is Erdély 
felől fenyeget, nem pedig Bulgáriá-
ból. A dobrudsai offenzívának csak 
az a helye, hogy megkönnyítsel az 
ellenség kárpáti betörését. 

Az Italia azt hiszi, hogy az el-
lenség el akai.a vágni Románia 
minden összeköttetését Oroszor-
szággal, hogy azután megkerülje az 
oroszok balszárnyát. Ha ez sike-
rülne, ezzel nem fejeznék be ugyan 
az európai háborút, de jelentéke-
nyen meghosszabbítanák, eltekintve 
attól, hogy az ellenség nagy kézi-
zálog és rengeteg élelmiszer birto-
kába jutna* 

Bukarest védelme 
A Giornale d'Italia bukaresti 

és pétervári jelentések alapján a 
következőket irta - Csernavoda 
eleste e lő t t : 

Konstanze eleste még nem je-
lenti a Duna-vonal elvesztését, még 
kevésbé a csernavodai hídfő elvesz-
tését. fi.) De ha feltételezzük a leg-
rosszabbat, hogy Csernavodát is el 
foglalja az ellenség, a románok 
mégis védekezheinek a Duna-vo 
nalnál, a mely mögött az orosz 
segítő csapatok felvonulhatnak. Még 
csak néhány napig kell kitartani 
azután a stratégiai helyzet meg fog 
változni. 

A lap ezután mentegetni igyek-
szik az erdélyi vereségeket. Er-
délyben — írja — nem lehetett 
modern erődítési rendszert készí-
teni és ezért a románok kénytele-
nek voltak viszszavonulni Falken-
hayn támadása elöl, különösen 
akkor, amikor a román trónörököst 
Nagyszebbennél az a veszedelem 
fenyegette, hogy körülzárják. 

A Bukarestből érkezett meg-
bízható jelentések szerint azok a 
tisztek, a kik csak a közelmúltban 
utazták be Romániát, azt mondják 
hogy a határvidék Bukarest elótt 
150 kilóméter szélességben kitűnően 
meg van erősítve és ezért az ellen-
ség aligha fog elérni ujabb sikere-
ket. Különben is ugy az oroszok 
mint a többi szövetségesek már 
felismerték annak a szükségét, hogy 
segítsenek a fenyegetőit Románián. 

HIRDESSEN E LAPBAN. 

Még csak Tulcea 
hiányzik a bolgár 

nemzeti eszme 
megvalósitásálioz. 

Szófia, okt. 27. 
A romániai feletti öröm egész 

Bulgáriában leírhatatlan. Bulgária 
most jóformán teljesen elérte nem-
zeti eszméjét. A nemrég még öt 
területen, Kelet-Ruméniában, Észak-
Bulgáriában, a régi Dobrudsában 
az uj Dobrudsában és Macedóniá-
ban szétosztott bolgár nép most 
a fegyverek által fel van szabadít-
va és egységes. Még csak Tulcea, 
a régi bolgár város, hiányzik, 
amelynek a felszabadítása nem 
lesz nehéz. Szófiában lelkes tünte-
tés folvik. 

HÍREK 

— Frigyes főherceg a dél 
nyugati fronton. Frigyes főherceg 
tábornagy, hadseregfőparancsnok 
néhány nappal ezelőtt a délnvu-
gati arcvonalon harcoló hősies 
csapatainknál időzött, ahol Boroe-
vics vezérezredes ünnepiesen fo-
gadta. Triesztben való rövid tar-
tózkodása alatt az ottani parancs-
nokot fogadta és a védelmi beren 
dezkedéseket megtekintette. Három 
napig időzött a főherceg ezen az 
arcvonalon, azután Vilíachba uta-
zott, hogv meglátogassa Karintia 
hős védőit. Megtekintette az arc-
vonal mögött lévő, a katonák üdi-
tésére berendezett intézményeket 
is és ezeknél is elismerését nyil-
vánította. 

— A román király egyet len 
győzelme. A párisi Figaró jellemző 
apróságot közöl Ferdinánd román 
királyról. A lap hozzá teszi, hogy 
a dolog valóságáról jótáll. A h ins 
bukaresti utolsó koronatanácson 
történt. Már a jelenvoltak valameny-
nyien hozzájárultak ahoz, hogy 
Románia beleavatkozzék a háború-
ba és csak az ősz Carp Péter til-
takozott az intervenció ellen. A 
tanácskozás után Carp így szólott 
a királyhoz: 

—- Felség, én a hazának áldo-
zom két fiamat, de bizonyos va-
gyok benne, hogy Romániái le fog-
ják győzni. 

— Téved — válaszolta a ki-
rály — mert már is van egy győ-
zelem. Magamat, tehát egy Hohon 
zollert győztem le! 

Ez a győzelem azonban ugyan 
csak keveset segít Ferdinánd ro-

mán királyon és a veszedelemben 
lévő országán. 

— A kenyérgyárban még 
mindig lehet káposztát kapni. Aki-
nek tehát szüksége van káposztára 
igyekezzen beszerezni addig míg a 
készlet tart. A káposzta kilogram-
ja 26 fiitér A legközelebbi napok-
ban nagyobb mennyiségű krumli 
is fog érkezni. 

A Petofy szálloda 
bejárata alól egy saroglyás talics-
ka elveszett, a ki tud róla útbaiga-
zítást adni, illő jutalomban része-
sül. 

Mindazon rokonoknak, 
jóbarátoknak és ismerősök-
nek, akik felejthetetlen jó 
feleségem, illetve édesanyánk-
nak 

HARTER (ÍYULÁNÉ 
szül. KÓNYA ANNA 

folyó hó 22-én történt vég-
tisztesség tételénél megjelen-
tek és ezáltal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek, ezúton 
is hálás köszönetet mondunk. 

Szentes, 1910 okt. 23-án, 

Harter Gyula 
és családja 

11359—1910 szám. 

Hirdetmény 
A köztenyésztésre szánt apaá-

latok (bika, kan és kos) engedélye-
zési vizsgálata a következő helyen 
és időben fog megtartani: 

1. október hó 30-ikán délelőtt 
a városháza udvarán. 

2. délután 2 órakor a bökö-
nyi csárdánál. 

3. október hó 31-én délelőtt 
9 órakor a vekercsárdánál. 

4 délután 2 órakor a vecseri 
csárdánál. 

5. november 3 kán délelőtt 9 
órakor Derekegy házioldalon Mucsi 
szélmalmánál. 

0. délután 1 órakor az eperje-
si iskolánál és 

7. délután 3 órakor a király-
sági iskolánál. 

Felhívatnak az apaállattulajdo-
nosok, hogy az 1917 évben közte-
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nyésztésre használni szándékolt 
apaállataikat a vizsgálatra vezesék 
elő. 

Az 1894 évi XII. t. cz. 94 §-a 
értelmében 100 koronáig terjedő 
pénztüntetéssel büntetendő az aki 
apaállatot tenvészigazolvány nélkül 
másoknak tenyésztési célokra áten-
ged. 

Szentes 1916 október hó 12. 

Dr. Mátéffy 
polgármester, 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

11499—1916 srám. 

Hirde tmény . 
A m kir. honvédelmi minister 

ur 20100—1916. számú rendelete 
alapján közhírré teszem hogv mind 
azoknak a népfölkelóknek, akik-
nek 1916 október 2. napján kellet 
volna bevonulnia, tehál az 1866. 
1867, 1868, 1869, 1870 és 1871 év-
ben született népölkelóknek 

1916. november s-ikára 
azoknak a népfölkelőknek pedig 
akiknek október 10. napjára kellett 
volna bevonulniok, tehát az 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
évben született népfölkelőknek 

1916. november i t f - i k á r a 
kell kiegészítő parancsnokságukhoz 
bevonulni. 

Ezen a napokon kell bevonul-
ni azok a népfölkelők is, akik a 
hadseregbe, vagy honvédségbe 
önként beléptek. Amennyiben a 
népfölkelők valamelyikének októ-
ber 2-ára és október lü-ére kii-
löi) behivójegy bocsáttatott volna 
ki, ez a behivójegy hatályát veszti 
s ezeknek a népfölkelóknek is a 
fenti napokon kel bevonulniok. 

Egyebekben a bevonulásra 
vonatkozólag ugyanazon rendelke-
zés maradt meg, mint a bevonu-
lás tárgyában kibocsátott korábbi 
hirdetményemben. 

Szentes. 1916 évi október hó 
7-ik napján. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

12670—1916 szám. 

Felhívom azokat, a kik a j ó -
zsefszállási pusztára állatokat vál-
tottak ki, hogy a kiváltott jószágo-
kat a folyó évi oklóbei hó 30 és 
31-én onnan szállítsák el. Aki addig 
el nem szállítja, a további tartásá-
ért darabonként és naponként 1 
korona dij fog felszámilatni. 

Szentes, 1916 évi október hó 25. 
Dr. Mátéffy 

polgármester 

VflJDfl B. UTODf l 
Villanyerőre berendezett, Könyvnyomdája 

S Z i r N T E S E N J 
KIjVÁÍJTJ AIJ 

a könyv nyomd A-
H#Mt köréi»«*- V»K6 
iiiiiiikíllaloi a 
cgyNzeríibbtöl a 

l4»g<li«xéi*el»l> kivi* 
O'lijí. gyorHHii én 
poiifonan, IHietó-

a legolcsóbb 
lírait niHletti elké-

Hziténét. 

az Erzsébet-téren a r. k. 
i s k o l a é p ü l e t é b e n 

Könyv , - Pap í r - és í r ó s z e r 
K E R E S K E D É S T 

nyitott, egyetlen próba-
vásárlás meggvőzi Ont a 
cég szolid, figyelmes és 
o l c s ó kiszolgálásáról. 

m ffl 
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NÉGYESI JÁNOS-
nak btlső-ecseren 
Csermis Imre féle 60 
hold földje feles mun-
kálatra kiadó, érte-
kezni lehet Zrínyi u. 
7. szám, zsidó temp-

lom mellett. "¿W. 

Lapunk nyomdá-
jában egy jófiú 
nyomdász tanu-

lóul fizetéssel 

Eladó töreK-
' Bálint Józsefnek egy kazal 
| pojvás törekje van eladó, 

n^gt^kinth^tö és értekezni 
lehet a tulajdonossal Külső-
Ecser 1. sz. alatt. é0WH 

azonal felvétetik 
hadhavonnit iparos felesége 
igen jó házikosztot ád mér-
sékelt árak mellett, hogy 

ki? és hol? megtudható a „SZEN-
TESI LAP" kiadóhivatalába 

Egy 
Fatalpú papucsok,bár-
mely nagyságban kaphatók 

ifj. Fazekas Antalnál 

k e n y é r g y á r 
és a Zsoidos-malom 

a Haditennénv Részvénytársasággal 
őrlési szerződést kötött és megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár olt akár a Kenyér-

Á gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZKTIK K 
— 

Nyomatott VAJDA B UTÓDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




