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küldemények hirdetési és előazelési dijak. 

MBXÍM Németország melle áll. 
Amerika nem akarja a háborút ? 
A lengyel hadsereg szervezése. 

A szigorított tengeralattjáró 
háborúról az angol kabinet két tag-
ja is nyilatkozott Curzon és Car-
son. A kettót nem szabad összeté-
veszteni, lord Curzon a titkos ta-
nács lordelnöke és a kormány ve 
zére a felsőházban, ezenfelül a szíV 
kebb haditanács tagja; sir Carson 
pedig az admiralitás első lordja 
vagyis a kabinet tengerészetögyi 
államtitkára. 

A számok türelmesek : engedik 
magukat tetszés szerint csoportosí-
tani. Curzon lord a felsőházban a 
tengeralatt járókról folytatott viía 
során azt mondotta , hogy az angol 
kereskedelmi flotta állománya 11)14 
juliusában 16850.000 brut tó tartal-
mat, 191Í5 december 31-én pedig 
kereken 16 millió brut tó tonnatar-
talmat reprezentált. Ezek szerint 
tehát az angol flotta a háború ed-
digi során tulnjdonképen alig vesz-
tett volna többet , mint 850.000 
tonnát. Azonban lord Beresford, a 
leghevesebb háborús uszítók egyi-
ke, hozta nyilvánosságra ugyanezen 
az ülésen a felsőházban, hogy az 
angol kereskedelmi flotta edcMg 
négy millió tonnát veszített, uj 
hajók építésével pedig három mil-
lió tonnát pótolt. Érdemes köze-
lebbről megvizsgálni ezeket a szám-
adatokat. Ha meg is lehet áliapita-
ni, hogy Curzon és Beresford ada-
tai nagyjában egyeznek, viszont 
azonban konstatálni lehet, hogy 
Angliában a háború harminc hó-
napja alatt az elsülyeszlett hajók 
állományának pótlására havonta 
100.000 tonnánál többet nem tud-
tak beállítani és ebben átlagszám-
ban havonta 20.000 tonna a sem-
legesektől vásárolt hajók mennyi-

sége. Ebből tehát önként követke-
zik. hogy a szigorított tengeralatt-
járó háboi u minden hónapja, amely 
1 millió tonnánál nagyobb ered-
ményt produkál, pótolhatatlan vesz-
tesége az angol kereskedelmi flot-
tának. Tulajdonképen ugyanezt is-
merte be Curzon lord azzal, amit 
nem mondott el. Így nem arra hi-
vatkozott, hogy a kereskedelmi 
fn tta állománya uj hajók építésé-
vel könnyűszerrel pótolható, ha-
nem azzal kellett megnyugtatnia az 
közvéleményt, hogy a tengernagyi 
hivatal ujabb védőeszközöket ta-
lált és a meglevőket tökéletesítette 
a személyszállító hajókat átépítteti 
tehergöíösökké, olyan megoldásra 
is bukkant, hogy a szállítmányokat 
a fedélzet n is elhelyezheti és ez-
által két és léi millió tonna terü-
letet nyer a kereskedelmi flotta 
számára. Mindez azonban nem ha-
jó építés. Még világosabban kitűnik 
ez Curzon lordnak abból a közlé-
séből, hogy Anglia Japánban és 
Amerikában akar uj hajókat épít-
tetni. Végezetül pedig : ha Curzon 

szerint az angol kereskedelmi flot-
ta állománya 16,000.000 tonna, ez 
az önkényes beállítás már csak 
azért sem állja meg a helyét, mert 
tudvalevő, hogy az angol adimra? 
litás a hadiflotta céljaira lefoglalta 
a kereskedelmi flotta állományának 
kétharmad részét. 

Mennyivel gondterhesebb lord 
Curzon nyilatkozatanál sir Carsoné l 
A tengernagyi hivatal első lordja 
egy francia újságíró előtt őszintén 
bevallja, hogy meddő dolog eltit-
kolni a tengeralatt járóharc vesze-
delmét s nincs a tengerészeti ve-
zérkarnak egyetlen tagja, nincs a 
tengereken egyetlen tengerész, aki 
éjjel-fiappal ne ezen a problémán 
törné a fejét. Curzon és Carson 
közt láthatóan szakadékos vér-
mérséklel-külömbözet tátong, ami 
nem is csoda, már ami Curzont 
illeti. Mióta Lloyd-George nagy 
haditanácsának tagja lett s az 6 
vállaira nehezült Anglia sorsa az 
ötök közt, egyetlen hatalmas tette 
az volt, hogy megnősült. Hogyne 
lenne optimista I 

Óriási árutorlódás az amerikai 
kikötőkben. 

London, febr. 14 
A Times jelenti Newyorkból : 

Az amerikai-kikötőkben és állomá-
sokon annak folytan, hogy az ame-
rikai és más semleges hajók vo-
nakodnak az óceánra indulni, ó r i -
ási árutorlódás állott be. Azt hi-
szik hogy körülbelül egy millió 
tonna acél hever a ncWvorki rak-
tárakban. Sok teher vonatot nem 
lehet kiüríteni, mert hajók nem 
állnak rendelkezésre. Vaggonhiány 
már régebben is mutatkozik, de a 

helyzet mos t még rosszabbodott 
A gabonaszállítás teljesen megszűnt 
Chikágóban oly nagy búzakészlet 
van beraktározva, amely ¿-szere-
sen felülmúlja oz idei évad normá-
lis készletét. Bostonban annyi a 
gabona, hogy több már el sem fér 
a város raktáraiban. A Delaware-
Lakawana vasút valamint a Penn-
sylvania és a newyorki központi 
vasút közhírré tették, hogy egyelő-
re nem fogadna el áruszállítást a 
nyugati kikötőkből. 
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Apaerika nem akarja a 
háborút P 

Berlin, február 14 
Barthelme, a ki Bernstorif 

nagy kövei bizalmi embere Ame-
rikában, az alábbi táviratot küldte 
a Kölnische Zeitungnak : 
Nagyállásu személyiségek, a kiknek 
nevét titokban kell tartanom, arra 
kértek, értesítsem a német nemze-
tet, hogy Wilson jegyzéke nem 
azt jelenti, hogy az amerikai kor -
mány és a nép a háborút akarja 
A legnagyobb figyelmet kell fordí-
tani a jegyzék e szavaira: »Nem 
akarom hinni...« Ezek a szavak 
mutatják, hogy van mód a meg-
egyezésre. Informároraim biztosí-
tottak arról, hogy Amerika népe 
nem akarja a háborút és arra csak 
akkor kerülhet sor, ha késztetik 
reá. A közvélemény nagy többsége 
a békét akarja és becsülettel hasz-
nálja fel befolyását, hogy a mos -
tani korántsem tisztázhatatlan, de 
komolyra válható helyzetben meg-
találja a megoldás útját . 

A lengyel hadsereg 
szervezése. 

Krakó, február 15 
A Kuryer Codzienny jelenti : 

A lengyel klub Varsóban számos 
politikai gyűlést tartót, amelyek 
határozatukban kifejezték azt a 
meggyőződésüket, hogy Wilson 
békeakcióját nem vezette őszinte 
és pártatlan szándékok és Wilson-
nak az a nyilatkozata, amelyet 
Lengyelország függetlenségéről tett 
csak azért hangzott el, hogy Len-
gyelországot passzivitásra birja. 
A gyűlés felhívja a lengyel ál lam-
tanácsot. hogy mielőbb fejezze be 
a lengyel hadsereg szervezését, 
a mely még ebben a háborúban 
harcoljon Oroszország ellen és a 
háborúban való részvételével e rő -
sítse meg Lengyelország újjáépíté-
sének művét. A gyűlés további ha-
tározataival felszóllitja az állam-
tanácsot, mint Lengyelország első 
államhatóságát, hogy a lengyel álam 
létének biztosítása céljából ne to-
borozon, hanem csak önkénteseket 
vegyen fel a hadseregbe és egye-
lőre az 1913--1917, évíolyambeJi 
önkénteseket hivja be, 

Románia az oroszoktól kór é le lmet 
Stockholm, február 15 

Román államférfiak, szenáto-
rok és nagyállásu tisztviselők Pé-
tervárra érkeztek, hogy az orosz 
kormánnyal tárgyaljanak a nagy 

élelmiszerhiány miatt, amely végze-
tes veszedelmet jelent Romániára 
A Ruszkoje Szlovo közlése szerint 
Take Jonescu külügyminiszter Bra-
tianu mineszterelnök távirati hívá-
sára szintén Pétervárra utazóit. A 
román trónörökös már elhagyta 
az orosz fővárost. 

Mexikó Nemetorszag mellé ál l 
Rotterdam, február 14 

Londoni értesülés szerint a 
Daily Telegraph Newyorkból azt 
a táviratot kapta, hogy Lansing 
külügyi államtitkárhoz jegyzék 
érkezeit Caranza mexikói elnöktói 
a melyben Mexikó a semleges ál-
lamokat felszólítja, hogy egyezze-
nek meg a hadviselő felekkel való 
minden kereskedelmi forgalom be-
szüntetésében. Ezen a módon akar-
ja a háború végét kényszeriteni 
Carranza jegyzéke mindazokat í z 
érveket felemlíti, amelyeket Német 
ország használt többször Ameriká-
ban. Ebből a mexikói jegyzékből 
kiderül, hogy a német propagandá-
nak milyen sikerei voltak Mexikó-
ban. A londoni katonai körök 
meg vannak győződve róla, — ir-
ja a Daily Telegraph — hogy az 
Uinio háborúja Németországgal ki-
tör, erre nyomban következik Me-
xikó támadása az Egyesült-Államok 
ellen. 

A görög fegyverek beszolgáltatása 
Berlin, február 14 

A Vossische Zeitung-nak jelen 
t ik: A görög leszerelés nyugodtan 
folyik ugyan tovább, az entente 
megbízottjai azonban megállapítot-
ták, hogy a görögök 52.000 fegy-
vert nem szállítottak be, hanem 
hanem magukkal vitték haza. Az 
entente most ugy határozott, hogy 
a blokádol tentarlja mindaddig 
míg az összes fegyvereket beszol-
gáltatják. Egy uj ellenőrző-bizott-
ság állítólag nagy összeeseküvése-
ket fedezett fel, amelyek az enten-
te ellen irányulnak. A görög ha-
jósok panaszkodnak a németek 
szigorú tengeralatt járó háborúja 
mialt. 

Mexikó az angolok ellen 
Hága, február 14 

Washingtonból j e l enük : Caran-
za, Mexikó elnöke, a kit az Egye-
sült-Államok is elismert, azzal az 
ajánlattal fordult Langsinghoz, hogy 
a többi semleges állammal együtt 
rekeszszék ki a semlegesek keres-
kedelméből a hadviselő feleket 

l é s a/oknak löbbé semmit se szálit-
1 sanak. Ez adja leghamarabb vissza 

a világ békéjét . Főképpen pedig 
meg kell tagadni a mexikói petró-
leum kivitelét. Ez a petróleum lát-
ja el a brit fiolát. Caranza a z é h 
fordult ajánlatával az Egyesü l t -
Államokhoz, mert a mexikói petró-
leum telepek ez idő szerint a feíl-
keltfk kezében vannak, a felkelők 
pedig o petróleumra vonatkozólag 
szerződést kötöttek az angol ad-
miralitással. 

Az angol lapok sürgetik, hogy 
Amerika és Anglia küldjön ki csa 
patokat a mexikói olajtelepek ő r -
zésére, mert attól kell tartani ha-
nem a mexióiak a petróleum for-
rásokat használhatatlannál eszik. 
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H i r d e t m é n y 
Az 1917 évben megejtendő kőz 

ségi Képviselőválasztáshoz elkészí-
tett névjegyzék a vározháza 55 
számú szobájában a folyó évi 
február hó 18-tól 23-ig terjedő 5 
napon át közszemlém tétetik^ azt 
bárki megtekintheti s közszemle 
leteltét követő további 5 napon 
belől ellene felszólamlással élhet. 

Szentes, 1917 február hó 17. 

D? MÁTÉFY FERENCZ 
polgármester. 

Egy nemet tengeralatt járó 2 4 órai 
tel jesítménye 

Berlin, febr. 16 
A Wolf-ügynökség jelenti * 

Hus7onnégy órán belül egyik ten-
geralaljárónk ujabban elsülyesztett 
Egy 20.000 bruttoregisztertonnás 
segédcirkálót, két segédcirkálót 
vagy torpedógőzöst, egyenkint 13600 
brultoregiszlertonnás szállító gő-
zöst, összesen 51.800 regisztertonás. 

A 13-ikán elsülyesztettnek je-
jenlet hat gőzös és egy vitorlásha-
jó közül, amelyek összesen 25.000 
bruttoregiszteríonnát képviselnek 
az egyik gőzös 1000 tonna szénát 
1500 tonna búzát és 2000 tonna 
zabót és egy másik gőzös 5000 
bruttoregiszterionna petróleumot 
szállítót Angliába, Foglyokként be-
szállítottak három hajóskapitányt 
kot mérnököt és egy szikratávíró-
nál alkalmazott távirászt. A gőző-
sök közül kt'lló fel volt fegyverezve. 

Általános hajossztrájk Genuában és 
Livornoban 

Zürich február 15 
Génuában és Livornoban a 

hajósok általános sztrájkba léptek 
A matrózok az Adriaikikötőkből 
s vonakodnak útnak indulni. 
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Benstroff-hajója elindult. 
Kopenhága, febr. 16. 

A Skandináv-Amerikai vonal 
közli, hogy a Frederik VIII. gőzös 
csütörtökön, e hó 15 én, 611 utas-
sal,'akik között van a német nagy 
követség 262 lagja kíséretükkel, 
Newyorkból elindult. 

Visszarendelt; portugál 
csapatszállitmányok 

Berlin, febr. 16. 

A január 31-én Portugáliából 
Franciaországba a tengeren elindí-
tott legénységi szállítmányból, spa-
nyol jelentés szerint, csak öt vagy 
hat gyalogos zászlóalj érkezett 
meg rendeltetési helyére. A többi 
hajó visszatért Liszabonba. Az ok 
ismeretlen. Azt hiszik, hogy láza-
dás tört ki. Az e hajókon levő 
csapatok és pedig egy egy lovas-
sági, tüzérségi és gyelogsági ezre 
det még ezen a héten Mozambiqueba 
fogják szállítani. 

Merénylet az orosz 
tengerészeti miniszter 
ellen. 

Kopenhága, febr. 16. 

A Berlingske Tidende Péter 
várról arról értesül, hogy Grigo-
rovits tengerészeti miniszter ellen 
az utcán revolver merényletet kö-
vettek el. Két ismeretlen ember 
megtámadta a minisztert, akinél 
azonban tegvver volt és hideg 
vérrel szembe szált támadóival, 
akik elmenekültek. 

Letartóztatták a duma II 
szocialista tagját. 

Kopenhága, tebr. 16. 

Orosz lapok je lent ik: A duma 
11 szocialista tagját, akik a had 
ügyibizottságnak tagjai voltak, le-
tartóztatták. A megindítón vizsgá-
lat kiderítette, hogy egy forradalmi 
tervezetet dolgoztak ki, a mely 
egész Oroszországra kiterjedi 
volna. 

Japán megnyugtat ja az Uniót. 
Luganó, febr. 16. 

A Daily News jelenti Washing-
tonbél : Japán biztosította az Egye-
sült-Államokat, hogy Németország 
gal való háború esetén Ameriká-
val szemben tovább ís barátságos 
magatartást, fog tanúsítani. 

SZENTESI LAP 

H Í R E K 
— Adomány. Kanász Nagy 

Bálint gazdálkodó 10 koronát ado-
mányozott a hadiárvák részére. 

— Súlyos bányakatasztrófa. 
Ehmanból (Fallersleben mellett) je-
lentik: Szerdán délután az „Einig-
keit I.u bányában súlyos kataszt-
rófa történt. Egyik káli-tárnában 
robbanóanyag gyulladt meg, amely 
anélkül, hogy felrobbant volna, 
lassan elégett. Az ily képpen kifej-
lődő gázok 31 bányászt megöltek 
Néhány más bányász öntudatát 
vesztette, de csakhamar új ra esz-
méletre tért és most életveszélyen 
kívül van. A szerencsétlenség ide-
jén a tárnában 130 bányász tar-
tózkodott. A kálimüvek telepei 
mind rendben vannak és az üze-
met teljes mértékben fenn lehet 
tartani. 

— Eltűnt huszonötezer ko-
rona. Ungvárról í r j ák : Az ung-
vári tartalékkorházban eddi ki 
nem derített uton a korház élel-
mezési költségeinek fedezésére 
utalványozott 24.741 korona 41 
fillért tartalmazó pénzkazetla el-
tűnt. A rendőrség a nyomozást 
megindította, a gyanú egy Kohn 
Nándor nevű 11 honvédgyalogez-
redbeli kisegítő írnokra irányul, 
aki azóta ellünt. 

— A ravasz kofa. Szabad-
káról jelentik: Kovács Antalné a 
szappan árának bravúros feleme-
léséért került a szabadkai rendőr-
kapitány elé. Mivel egy kilógramm 
szappanért 13 koronát kért, a ren-
dőrbiró egy napi elzárásra és 30 
korona pénzbirságra Ítélte, a pénz-
bírság azonban nemfizetés esetén 
három napi elzárásra változtatható 
á'. Az Ítélet kihirdetése u'án a ra-
vasz kofa azzal a szerény indít-
vánnyal állott elő, hojjy a fogság-
büntetést a férje ülje le helyette, 
aki odahaza úgyis lopja a napot 
és semmit sem csinál. A rendőr-
ség azonban nem teljesítette a sze-
rény óhajtást. 

— A gőgös paraszt bűnhő-
dése. Szabadkáról irják í Mucsi Jó-
zsef verusicspusztai gazdag bunye-
vác paraszt, aki egyébbként sza-
badkai virilista, ellenszegült a nála 
megjelent rekvíráló-bizottságnak 
és a bizottság tagjait nagyszámú 
béreseinek a segítségével kiutasi 
totta tanyájáról. A bizottság a 
brutális eljárásról jelentést tett 
az illetékes hatóságnak, mire az a 
legszigorúbb megtorlást rendelte 

3 o l d ^ _ 1 11 ? 
el. Másnap egy tiszt vezetésével 
egy szakasz katonaság jelent meg 
több kocsival és a parasztuak! 
mind n készletét elvitték., SAraz t 
is megtiltották neki, hogy igavoh<5 
állatokon kívül más állatot l ak -
hasson Még azt sem engedték meg 
hogy a maga házi zsüksígletéré 
hizlaljon sertést. Mizkics eddig Is 
igen gőgős és makacs ember 'hí-
rében állott. Pár év előtt egyik le-
ánya megszökött egy l e g é n n y é 
mire a gőgös apa csendőrökkel 
hozatta vissza leányát és Olyan 
szigorúan bánt vele, mintha ném 
is a családjához tartozó vtíhja. Sfár 
a mostani első gabpnaösszeíras 
alkalmával kiutasította házából az 
összeírásra kiküldött tanítót 4és az 
elmúlt évben megtagadta minden 
adatnak a bemondását, amiért aff-
nak idején a rendőrség í té l íe ' él. 
A renitens öreg parasztnak ilyetén 
megfegyelmezése, nagy megnyug-
vást keltett a szom^édság köré-
b e n . <I*F 7(1 

f Halálozás. Részvéttel vettük 
a következő gyászjelentést: „Fá j -
dalom és gyásztól lesújtva, (fe 
Isten végzésében való mégnvug-
vással az összes rokonság nevében 
is jelentjük, hogy forron ' szereVe\t 
nőm, a legodaadóbb hitves és 
anya, a legjobb nagyanya, testvér 
és rokon : Ónodi Szabó Károlyné 
Assakürty Práznovszky Marinka f. 
évi február hó 15-én déli 12 óra-
kor életének 58 ik, boldog házas-
ságának 26 ik évében hosszú és 
kinos szenvedés után a Mindenható 
kegyességéből szelíd elmúlással a 
halotti szentségek á j la ta los felvé-
tele után fejezte be áldásos éíetet, 

Drága halgttunkat folyó hó *Í7 
napján délután 3 ó r a k o r ' á ' Petőfi 
utca 11. számú gyászháztól kisér-
jük a rómaikatholikus egyház szer-
tartása szerinti gyásszertartás után 
a Kálvária temetőbe síri nyugal-
mára. Az engesztelő szentmise ál-
dozat március 8-adik napján dél-
előtt fél 9 órakor a rómaitatfco-
likus templomban fog az Úrnak 
bemutatlatni. Kegyelettel és szere-
tettel őrizzük emlékedet! Szentes, 
1917 február 15-én. A gyászoló 

család. 

— Egyes esti villamosjára-
tokat beszűntetnek Budapesten. 
A szénhiánv immár kihatással íjan 
a bud »pesti villamosközlekedésre is. 
A főváros közlekedésügyi bizottsága 
tegnap délelőtt ülést tartutt ame-
lyen menetrendi változásokon kí-
vül egyes esti járatok megszünte-
tését is elhatározták. 
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— Örökítsük meg am elesett 
hőtök emlékét. Dr. Baltazár Dezső J 
ref. püspök, Ó császári és királyi 
Fensége József főherceg fővédnök-
sége és Nagyméltóságú Báró Ha-
sai Samu védnöksége alatt álló 
„Katona Olthon t t-ok elnöke és 
igazgatósága ezúton keri fel Hajdú 
Bihar, Szabolcs, és Jásznagykun-
szolnok vármegye területéről ele-
sett hősök hozzátartozóit, hogy di-
csőséges harcaiban hősi halált halt 
és megcsonkult tisztek, zászlósok, 
hadapródok, altisztek és katonák 
arcképét emlékük megörökítése 
végett a „Katona Otthon44 igazga-
tóságához (Debrecen, József kir. 
herceg utca) eljuttatni szíveskedje-
nek. Az elesetteknek születési és 
életrajzi adatai közlésén kivül an-
nak a közlését is kéri az igazga-
tóság, hogy az illető, ha legény-
ségi állományhoz tartozott is, 
•agy esetleg idegen ezredhez osz-
tották. melyik ezred és melyik 
század kötelékében harcolt, mikor 
és melyik harctéren, illetve ütkö-
setben esett el, vagy csonkult 
meg. A hősök hozzátartozói bizo-
nyára háiáPJPfogadják Dr. Balta 
zár ref, püspök és a „Katona Ott-
hon44 igazgatóságának kezdeménye-
zését s lehetővé teszik, hogy egy 
hős se hiányozzék az Arany Könyv-
ből és a ragyogó gallériából 

— A magán osomagforga-
lom korlátosáé*. Szállítási nehéz-
ségek miatt a postai magáncsomag- { 
forgalmat, a m. kir. kereskedelem-j 

ügyi miniszter ur 11483 számú 
rendelete alapján f. évi február 
hó 13-ikától kezdve további intéz-
kedésig következőkép korlátozza: 
A jelzett naptól, illetve rendeletem 
vételétől kezdve további4 intézke-
désig belföldre általában csuk szük-
séges c s o m a g o k a t , tábori postai 
csomagokat vetetnek lel: Hétfőn, 
Kedden és s z e r d a i n a p o k o n. 

Belföldre szóló egyébb íartalmu 
magáncsomagok közül csak azok 
vehetők fel, melyek Budapestet 
netn érintik. Budapestre szóló és 
Budapesten átmenő egyébb tar-
talmú csomagokat tehát fel venni 
nem szabad. Ausztriába és Bosz-
nia-Hercegovinába csak szükséges 
csomagok adhatók. A többi kül-
földdel valamint a hadifogjokkai 
és internáltakkal a csomag for-
galom n e m v á l t o z i k . 

Egyébb tartalmú magán cso-
magok csak az alább felsorolt 
vármegyékbe vehetők fel: Csonrád, 
Jász-nagy-kun-szolnok, Heves, 

Nógrád. Zólyom, Abaujrorna, Sá-
ros, Zemplém, Ugocsa, Ung, Bereg, 
Máramaros, Borsod, Torontál, Kras-
sószörény, Bácsbodrog, Temes. 
Arad, Békés, Bihar, Csanád Hajdú, 
Szabolcs, Szatmár, Szilágy, és az 
egész Erdélybe. Miklósy. 

. _ _ 14 Mám 

Szentes város rendőrkapitányától. 
736 - k . p. 1917. szám. 

! í i r d e t m é n y 
Közhírré leszen), hogy a tü-

zelő anyagok árusítása és házhoz 
szállítása, valamint az ezzel „szo-
rosan összefüggő irodai munka 
tebruár és március ^havában va-
sárnapokon egész napon át végez-
hető. 

Szentes, 1917. február 15-én. 

Zilahy 
r.-kapitány. 

1804—1917 szám. 

H i r d e t m é n y 
Felhívom >zokat a tulajdono-

sokat, akiknek fedeztetési igazol-
ványai ellátott 2 és 3 éves csikó-
juk van, « .ezeket elg akarják ' adni 
hogy ebbeli szándékukat a ' l ó rö-
vid leírásának ¿feltüntetése mellett 
„Lónyilvántartó, tiszt Békéscsaba44 

cimre jelentsék be. Ezen csikók 
elószemléje februárban, átvétele 
márciusban lesz. 

Szentes, 1917. évi február hó 7. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Iroda áthelyezés F A T A I P 1 1 
Soós Pál Gabona és hi- j 1 " 1 * * 1 ^ 

zott sertés kereskedő, érte papUCSOk, cipők és 
siti a nagyérdemu gazdakö r r r 
zönséget hogy az eddig vá j c s i z m á k j u t á l l V O S 
arszéU Ba,áth f«e ^ ^ ^ 

Ifj. Fazekas Antal 
Báróharucker-utcai 

üzletében. 

Adakozzunk 
a hadiárvák részére!!! 

Eladó telién. 
Vajda Snmlornak 

szent-lászlói 43 szám alatti 
tanyáján egy drb. vörös szü- i 
rő kisfejös tehehene fiával 
együtt eladó. Megtekinthető; 
és értekezni lehel ugyanott. 

Ját sajátházába a volt h u 
saárkorcsma tele ház 
ba helyezte át további 
szíves pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedö 

Eladó h á z 
Soós Pál gabona és hizott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagy István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni lehel Vásártéri „Huszár 
kocsma44 féle másik há-

zánál levő irodájában. 

EGY, ESETLEG 
TÖBB LAPKIHORDÓ 
S Ü R G Ő S E N 

felvételik 
lapunk kiadóhivatalában 

Egy jó családból való fiú 
tanulóul fizetéssel Felvétetik lapunk 
m^mm könyvnyomdájában, ^mmm 

A szentesi Takarékpénztár 
p i a c t é r i házában özv. 
Tóth Gézáné által berelt 
üzlet helyiség folyó évi 

Szent György naptól 
^ bérbe adatik. 

Szerződni lehet az 
igazgatóval 

Kiadja: 

Vajda B Utóda könyvnyomdija 

Hirdetéseket 
jutányos áron 

Y O i K Ü i l k f e l . 
NyomatotTTÄJDA SAUNT UTŐDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




