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A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László hadbavonulás i 

ideje a la t t : 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Vajda Bálint u tóda könyvnyomdája Kossuth-tél 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot órdokló mi ina nféle 

küldemények hirdetési és előflze'ési dijak. 

Visszstért útjáról is. 
Az orosz munkáspárt békét követel. 
A n a r c h i a F i n n o r s z á g b a n . 

A Möwe második útjáról is | 
visszatéri német kikötőbe. Mint a 
berlini jelenlés közli, a Möwe az 
Atlanti óceaánon több hónapi cir-
káló utat folytatott, ezúttal 22 gő 
zöst és 5 vitorlást kobzott el 123.100 
brutto-regiszter-tonna tartalommal, 
köztük 8 fölfegyverzett gőzöst. 
Parancsnoka ezúttal is gróf Dokna 
Schlodien volt. A Möwe első útjá-
ról a nőmet admiralitás 1916 már-
cius 4-ikén kiadott jelentése szá-
molt be, amely fölemiitette, hogy 
a segédcirkáló több hónapi sikeres 
cirkálás után 199 fogolylyal és egy 
millió márka aranvruddal tért visz 
sza; a hajó elfogott, nagyobbrészt 
elsülyesztette, kisebb részben pe-
dig mint zsákmányt semleges ki-
kötőn be kisért 14 gőzöst, mintegy 
60.000 tonnatartalommal. Az Appa-
mot. mint emlékezetes, Berg had-
nagy amerikai kikötőbe kisérte; az 
Unió nemrégiben ugy döntött, hogy 
az Appan Anglia tulajdona. A Möwe 
második fölbukkanásáról már hó-
napokkal ezelőtt érkezett hir; az 
*ngol admiralitás jelentéséből de-
rült ki a német csodahajó munkája. 
A német admiralitás hirül is adta, 
hogy a Yarrowdale angol gőzös, 
amelyen amerikai foglyok is voltak. 
Badewitz fregat hadnagy parancs-
noksága ailalt az Atlanti óceánon 
keresztül német kikötőbe érkezett. 
Egy másik hajói, a Hudson Maru 
nevű japán gőzöst, a Möwe legény-
sége Pernambuco kikötőjébe ki-
sérte; a többi g ő z ö s t elsülyesztette 
Ismeretes, hogy az amerikai foglyo 
kat közben szabadon bocsátották. 
A német csodahafóról az enlente-
lapok azt híresztelték, hogy Vine-
tának hivják, azt a hirt is terjesz-

tették, hogy sikoiü11 elsülyeszteni. 
Angol es japán luidiharjők hajtóva-
dászatot rendeztek ellene; most itt 
a legfrappánsabb cáfolat : másod-
szor is hazaérkezett. 

Az orosz forradalom hireit már 
bátran lehel két csoportban regiszt-
rálni : egyik oldalon az ideiglenes 
duma bizottság, másik oldalon a 
szocialista mellékkormány dolgo-
zik. A duma végrehajtó bizottsága 
átvette a hadsereg és haditengeré-
szel fölötti közvetlen parancsnok-
ságot s elrendelte azoknak a pa-
rancsnokoknak elmozdítását, akik 
eddig nem csatlakoztak a forrada-
lomhoz. A duma bizottság tehát 
kimondottan konvent-jogkörrel ru-
házta föl magát. A szocialisták vi-
szont a béketárgyalások megkez-
dését követelik, a municiógyári 
munkásokat további sztrájkra buz-
ditják, a munkások és katonak 
gvülésén nem engedik szóhoz jutni 
Lvov herceget és Miljukovot. A 
K e l e t i tengeri flotta és egész Finnor-
szág a szociáldemokrácia kezébe 
csúszott át. Múlt szombaton ma-
gostromoltak a dumát, a milicia 
csak nagynehezen tudta a tömeget 
szétverni; a miniszterek csak pán-
célos aulomobilokan .nernek utra-
kelni. 

Miklós nagyherceg pedig lesben 
áll. Két forradalom közt csak dik-
tatúra csinálhat rendet. 

Hindenburg stratégiái vissza-
vonulása a német nagy főhadiszállás 
s a francia és angol vezérkar eddigi 
jelentéseinek egybevetése után, ugy 
látszik, nyugvópontra jutott. Ha a 
legutóbbi angol és francia jelenté-
sekben említett falvakat összeköt-
jük, akkor Arras és a Soissonstól 
keletre eső laoni vasul között szinte 
egyenes vonalat kapunk, mely az 
előbbi, 135 kilométer szélességű 
frontnál jó 26 kilométerrel r ö v i -
debb. Ez legalább hat-nyoc hadosz-
tálynyi erő fölszabadulást jelent. 

A 110 kilométeres uj harcvo-
nalnak mintegy a fele-fele esik az 
angolokra és franciákra. Az ango-
lok Arrastót egészen a St Quentin-
től északnyugatra eső területig 
nyomultak előre, a franciák frontja 
a St Quentintól délnyugatra eső 
területen kezdődik. Mélységben a 

I franciák előnyomulása sokkal na-
gyobb, miut az angoloké ; a legmé-
lyebb előnyomulás a Roy —Noyon 

^'otíal felől a St Quentin—La Fére 
vonalig 30 35 kilométert tesz ki. 
Nőni fog-e még szélességben és 
mélységben a Hindenburg által föl-
adásra szánt terület vagy más va-
lami következik be, ki tudhatná? 
Eleget mond az tntente szakkriti-
kájának ideges tala'gatása. És Ri-
bof, az uj francia kormányelnök, 
aki bemutatkozó beszédében Hin-
denburg visszavonulását maga is 
csak uj harcok kezdetének mondja. 

A franciák és olaszok ötvenezer embert 
vesztettek a tiz napos macedóniai csatában 
* r Szófia, március 22. 

A franciák és olaszok támadó ereje Nyugat-Macedóniában vég leg és teljesen megtört 

Tiz napig szakadatlanul tombolt a legvadabb támadás, de az e l lenség aras/nyi területet sem 

tudott elhódítani. Viszont e tiz nap alatt halottakban és sebesültekben a franciák és olaszok 

I körülbelül 50.000 embert vesztettek. 



4 oldal SZENTESI LAP 30_seáia 

Az orosz munlióspárt a béketárgyalás 
megkezdését követeli. 

Lvov herceg és Miijukov tiltakozni aka r t de lehurrogták. 
Berlin, március 22. 

Stockholmból jelentik : 
A szociálista forradalmárok-

hoz legutóbb az alábbi felhívást 
intézték: 

Munkások ! Ti hajtottátok 
végre a nagy átalakulást a ti 
véretek folyt patakokban, hógv 
a nép elnyomóit megölhessé-
tek, vagy elzárhassátok. És 
most ismét titeket csaptak be. 

Ti kenyeret, békét és sza- • 
badságot akartok. A kenyér 
most ugyan nem hiányzik oly 
mértékben, mint azelőtt, a bé-
ke azonban a messze jövőbe 
távolodott, a szabadsag pedig 
lehetetlen Ígéretekre olvadt 
össze. Ne bízzatok a polgári 
elemben, amely kiomlott vére-
teket a saját javára használja ki. 

M u n k á s o k ! Ti vagytok 
Oroszország urai! A ti kezetek 

# ben vannak az egész birodalom 
háborús üzemei. Semmiféle ígé-
ret árán se engedjétek rábe-
szélni magatokat arra, hogy 
újból megkezdjétek a munkát, 

A munkások ellenőr-
zik a forradalmi kor-

mány működését. 
Stockholm, március 21. 

A íinn határról jelentik: A 
vegyes munkás és katonai bizott-
ság szigorúan ellenőrzi az ideigle-
nes kormány működését és elha-
tározta, hogy az öszszes gyárak-
ban beszüntetik a munkát, ha a 
kormány az egyszer megállapított 
forradalmi programtól eltér, 

A forradalom áldozatait már-
cius 23-án temetik és ezt a napot 
nemzeti ünnepnek fogják dekla-
rálni. 

Uj forradalom 
a háború ellen? 

Stockholm, március 21. 
Haparandából jelentik a Social-

demokraten nek: Svédországba ér-
kezett orosz munkások beszelik, 
hogy tizenhetedikén, szombaton 
Pétervárott még minden munka 

hanem készüljetek teljesíteni 
azt, amire a munkásbizottság 
a legközelebbi napokban fel 
fog szólítani benneteket. 

Követeljük a béketárgyalá 
sok megkezdését, amelyeket 
a mi ellenőrzésünk mellett 
minél előbb nyélbe kell ütni. 
Ezenfelül azonnal meg kell va-
lósítani a szociálisig program-
mot s ezzel kapcsolatban min-
den idegen nemzetet el kell vá-
lasztani az orosz birodalomtól. 

A felhivás március tizenhato-
dikán kell és Cseidze és Csenkeli 
irta alá. 

A felhívási a munkásképvise-
lőknek és katonáknak a cári palo-
tában tartott gvülésén bocsátották 
ki. A gyűlésen részt vett Lvov her-
ceg miniszterelnök és Miijukov 
külügyminiszter is. Ok is felszólal-
tak és hangsúlyozni akarták a há-
ború folytatásának szükségességét 
de a gyűlés résztvevői első sza-
vaik elhangzása után szenvedélyes 
kifakadásokkal és óriási lármával 
meggátollak őket abban, hogy be-
szédeiket befejezhessék. 

szünetelt. Az arzenálokból mindenki 
ellátta magát munícióval és fegy-
verrel. Az utcákon nagyon bizony-
talan volt a helyzet. A munkások 
békét követelnek, nincsenek meg-
elégedve az uj rendszerrel. Az uta-
sok elbeszélése szerint nem való-
színűtlen, hogy uj torradalom fog 
kitörni a háború folvtalása ellen. 

A forradalmat gondosan 
előkészítették. 

Stockholm, március 21. 
Torneába érkezett orosz lisz- j 

lek elmondják, hogy az orosz for-1 
radalmat a legnagyobb tervszerű-
séggel készítették ciő Minden in-
tézkedést előre megtettek, ugv 
hogy a forradalom kitörése pilla-
natában az óramű pontosságával I 
lette meg mindenki a magáét. Még 
azt is előre kijelölték, hogv a tor-
radatmárok hol fognak étkezni és j 
a város különböző poncain száz-
számra állottak automobilok rendel-
kezésű kra. »De nemcsak a íorrada-! 
lom szervezői voltak ilyen előre j 

látók, hanem alaposan felkészültek 
a védelemre a reakciós elemek is 
A forradalom leverésére pincék-
ben és padlásokon, sót templomok 
tornyain is előre rejtettek el gép, 
fegyvereket. A papság a rendőr-
séghez csatlakozott, amely azért 
dolgozott olyan elkeseredetten mert 
Protopopov nagy jutalmat igért 
nekik arra az esetre, ha sikerül a 
forradalmat elnyomni. Hir szerint 
fejenként tízezer rubelt igért. A 
rendőrök azonban véres árat fizet-
tek buzgalmukért, mert a forra-
dalmárok nem adtak nekik ke-
gyelmet. 

Anarchia Finnországban. 
Ellenforradalom készül ? 

Az ideérkező utasok beszélik, 
hogy Finnországban teljes az anarc-
hia. A mozgalmat főleg tengerészek 
szítják. Pétervárott nyugalom van. 
A végrehajtó bizottság kebelében 
felmerült egyenetlenség egyre nó 

Az Aftonbladet jelenti, hogy a 
pétervári forradalmárok ellenforra-
dalomtól tartanak, amelyet a nagy-
hercegek pártja, bürokrácia és a 
hadsereg egy része koszit elő. A 
végrehajtó bizottságban a köztár-
sasági pártiak és a szociálisták ke-
rültek fölénybe. A cár lemondását 
péntek délben közölték a pétervári 
lakossággal. A katonaság a köztár-
saságot éltelte. A végrehajtó bizott-
ság felszólította a katonákat, hogy 
ne öljék meg tisztjeiket és ne ve-
szélyeztessék ilyen módon Orosz-
ország győzelmét. 

150 német zászlóalj 
szabadult fel a nyugoti 

fronton. 
Lugano, márc. 22. 

A Corriere della Sera aggodal-
mas hangon foglalkozik a néme-
tek franciaországi visszavonulásá-
val. A visszavonulás — irja — most 
lassúbb lett és ez megerősíteni 
látszik azt a feltevést, hogy az 
egész visszavonulás jól megfontolt 
terv volt, mert taktikai szükség 
nem is tette megokolná az ilyen 
széles vonalon történt visszahúzó-
dást. Ennek a eéljí? nemcsak az le-
hetett, hogy az ellenség egy jobb-
vonalat foglaljon el, hanem az is 
hogy a frontröviditéssel 150 zász-
lóaljat szabadítson föl. A németek 
keresztezni akarják az angolok és 
a franciák előkészületeit, kénysze-
ritik őket, hogy hagyják el azt fi 
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vidéket, amelyen a télen vasutat 
építettek, raktárakat állítottak és 
hadianyagot halmoztak tel. A szö-
vetségeseknek elölről kellett kez-
deniök előkés ületeiket és a táma-
dást el keleti halas hmiok addig, 
amig az ellenségnek kellemes. 

Hogy tudta meg a cár a 
forradalom kitörését? 

Stockholm, márc. 22. 

A moszkvai Utro Roszkij irja, 
hou'v a cárt a főhadiszállásról hivta 
haza Carszkoje Szelóba a cárné, 
mert a cárevics megbetegedet. 
Azonnal utrakelt a cár. Kél külön 
vonatot indítottak el. Az elsőben 
a testőrök foglallak helyet, a má-
sik vonattal utazott a cár legmeg-
hidtebb udvari embereivel, köztük 
báró Frederie^k udvari miniszter-
rel, Nikolov tengernaggyal és Vo-
jevkov tábornokkal. Az első vo-
naton utazó testőröket Kadell tá-
bornok vezette. Mikor az rdvari 
vonatok Staraja Kusza állomásra 
érkeztek, több táviratot adtak be 
az udvari szalónkocsiba. A távira-
tokat, amelyek Rodziankotól és 
Nikolajevics Miklós nagyhercegtől 
jöttek, a cár meghitt emberei el-
titkolták és csupán Alexejev tá-
bornok táviratát mutatták meg, a 
melytől a cár nagyon megijedt. 
Három kísérője. Báró Frederieks, 
Nikolov tengernagy és Vojejkov 
táborok ulközben erősen ivott, 
jókedvet színlelt s mindhárman 
iparkodtak a cárt jókedvre derí-
teni. 

Éjjel érkezett a két különvonat 
Visera állomásra. Itt Kadell tábor-
nok felszállott a cár vonalára és 
azt tanácsolta a cár három kísérő-
jének, hogy világosítsák fel a cárt 
a történtekről, mondják meg neki 
az igazat, mert különben ő maga 
fogja ezt megtenni, mire azok 
megígérték, hogy felfedik a cár 
elótt a valót. KtdeJI tábornok je-
lenléteben aztán elbeszélték a cár-
nak, hogy Péterv.írott zavargások 
törtek ki, de a zendülést a csőcse-
lék és diákság rendezte, s bár ka-
tonák ís voltak a tüntetők között, 
elég lesz négy zászlóalj, hogy a 
rendett helyreállítsa. Ekkor szavuk-
ba vágott Kadell tábornok: 

— Hazugság I 
A három udvari ember meg-

döbbent, Kadell tábornok pedig el-
mondta a cárnak az igazi tényállást 
A cár megdöbbent, egvideig szót-
lanul meredt maga elé. aztán szem-
rehányóan fordult környezetéhez: 

— Miért mondjátok ezt ily ké- | 
sőn? Miért titkolóztatok előt tem?! 
Ha csak feleségemnek és gyerme- ! 
keimnek nem esett bántódásuk, , 
szívesen megyek Livádiába. Szere-
tem az ottani parknkyt, a virágo-
kat, örömest töltöm ei hátralevő 
napjaimat Livádiában . . . 

Kadell tábornok váll vonogat-
va hajtotta meg magát és eltávo-
zott. A cár és kísérői kiszálltak az 
udvari szalonkocsiból. A cár gon-
dol atokba merülve sétálgatott fel 
s alá, valamivel odébb támolyogva 
a sok italtól dülöngve járkált és 
vidám dalt dúdolgatott Nílov ten-
gernagy. Egvszerre csak a cár elé 
lépett Vojejkov tábornok s azzal a 
tanáccsal leple meg, bogy meg kell 
nyitni a frontot az ellenség számá-
ra Minszknél, hadd nyomuljon elő- , 
re, mert Vilmos császár nem a cár 
ellen visel háborút, hanem a mo-
n .rchiaellenes Oroszország ellen. 
A cár sem birta tovább türtőztetni 
magát és zokogva válaszolt: 

- Sohasem f gom elárulni 
Oroszországot I 

Azután Moszkvába akart utazni. 
Moszkva mindig nü volt 

hozzám. — igv szóit hü ma-
rad! most is ? 

Erre a kérdésre senki sem tu-
dott válaszolni — jegyzi meg az 
Utro Rosszij — mert akkor még 
nem érkeztek oda a hiteles jelen-
tések a moszkvai forradalomról, a 
melyekből' megtudhatta volna a 
cár, hogy Moszkva is a forradal-
márok kezén van. 

Vojejkov tábornok megparan-
csolta, hogv az udvari vonat foly-
tassa útját, de időközben a moz-
donyt lecsatolták s várni kellett, a 
inig uj mozdony állott elő, akkor 
aztán tovább indult a külön vonat 
hogy Donon keresztül érjen Carsz-
koje Szelóba. Nem messze Dontól 
uj táviratot adtak fel a cár vona-
tara. amely kijelentette,hogy Moszk 
vában is kitört a forradalom. Idő-
közben Donba érkezett Ivanov tá-
bornok s jelentette a cárnak, hogy 
egvetlen menekülés számára, ha 

! visszatér a főhadiszállásra, Az ud-
vari vonat nagynehezen eljutott 
Pskowba. Ilt már várta a cárt az 
ideiglenes kormány két kiküldötte, 
Gucskov és Csulgun, akik a cár 
elé terjesztették a lemondási ok-
irat >t. A cár aláirta. 

Adakozzunk 
a hadiárvák részérc!!! 

HÍREK 
Adományok a hadiárvák részért. 

Szijjártó Szabó Lajos és özv. Pataki Já-
nósné 1 0 - 1 0 koronát küldtek be a 
hadiárvákat pártfogó bizottságnak. 

Halálozás Készvéltel értesülünk 
hogy Székely .lözWn* szül Neub^rger 
Klára, hosszú és kinos szenvedés után 
34 éves korában meghalt. Temetés ma 
vasárnap délelőtt 11 órakor lesz. A ha-
lalat nagy kiterjedésű rokonság gyászol 
ja. A gyászoló család a következő gyász-
jelentést adta ki: «Fájdalomtól megtör-
ten, mélyen megrendülve, szomorúan 
jelentjük, hogy a legjobb hitves, az ál-
dott lelkű anya, a szerető gyeimek, a 
legjobb testvér és rokon SZÉKELY JÓ-
ZSEFNE Neuberger Klára ma, élete vi-
rágjában, 34 éves korában, legboldogabb 
házasága 13-ik évfordulóján visszaadta 
lelkét Teremtőjének. A megboldogult 
temetése folyó hó 25-én vasárnap dé-
lelőtt 11 órakor a gyászháztól az izra-
relita egyház szertartása szerint lesz. 
Szentes, 1917 március 22. Fájó szivvei 
kisérünk drága jó Klárink utolsó utadra 
Pihenésed legyen csendes! A gyászoló 
család. 

— fí petróleum maximálása A vá-
rosi tanács a petróleum árát klgramon-
ként 62 fillérben literenkint bí fillérben 
állapította meg. 

— Football mérkőzés. Ma vasár-
nap délután 3 óra 30 perckor a Szente-
sen állomásozó ¿1-ik honvédgyalogez-
red tisztikara és a főgymnasiumi tanu-
fók csapata közit footbal-mérkőzés lesz 
az Erzsébet-ligeti footbal pályán. Jegye-
ket a helyszínen lehet váltani. A befo-
lyó jövedelem a hadiárvák segély alapja 
javara íog fordíttatni. 

— Tilos a piros tojás. A közélel-
mezési Hivatal elnöke, baró Kürthy La-
jos, rendeletet intézett valamennyi tör-
vényhatóság első tisztviselőjéhez,amely-
ben utasítja őket, hogy a közeledő h u s . 
véli ünnepek alkalmahói tilos a tojások 
mindenféle festése. 

NépfÖlke:ők bevonulása. A hiva-
talos lap közli a néplölkelők ujabb be-
vonulásáról szóló hirdetményt. E szerint 

i április ltMkán be kell vonulniok a nép-
fölkelő szolgalatból végleg elbocsájtott 
1807 lH99-ben születeti összes magyar 
állampolgároknak, ha a pótszemlén vagy 
felülvizsgalaton fegyveres szolgálatra al-

I kalmasoknak . bizonyultak. Ugyancsak 
április lfi-ikán vonulnak be az 1872—1891 
közt s/.üMett azon népfőikelők is, a ki-
ket a pótszemlén vagy felülvizsgálaton 
fegyveres szolgálatra alkalmasoknak ta-
láltak. 

— Hadifoglyaink segítése Japánban i s 
Szibériában. A nem t-á^siai bankot 
táviratban értesítették, hogy a né-
met, osz rak és magyar hadifog-
lyok javára Szibériában és Tiencin-
ben működő segilőbizottságot a kí-
nai kormány hivatalosan megerő-
sítette és meghatalmazta, hogy a 
hadifoglyok segítését folytassa. A 
német-ázsiai bank berlini és ham-
burgi intézete tehát eaitán is elfo-
gad Szibériában és Japánországban 
levő hadifoglyoknak továbbítandó 
pénzküldeményeket. 
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— n pénzügyőrség megbízatása. A 
hivatalos lap közli a minisztérium ren-
deletét, amelynek értelmében a pén-
zügyminiszter a köz'zügségleti cikkek 
dolgában kiadott kivételes rendelkezé-
sek ellenőrzésével megbízhatja a pénzü-
győrséget. Ez a megbízás oly rendelke-
zésekre is vonatkozhatik, amelyeket a 
Közélelmezési Hivatal elnöke bocsájt ki. 

— Polgármester és gulyás fizeté-
se. Szabadkán — mint a Városok Lapja 
írja — a gulyások a várostól a legelte-
tés dijának felemelését és a természet-
ben való élelmezést kérték. Az utóbbit 
a bizottság el is fogadtn. A legeltetés 
diját illetően a gulyások a jelenlegi nyolc 
koronának tizenhat koronára való fel-
emelését kérték, de később engedtek 
négy koronát követelésükből, a bizott-
ság ellenben csak tíz koronát hajlandó 
megadni Biró Károly dr. polgármester 
kiszámította, hogy a gulyásoknak hét 
hónapra nagyobb fizetésük van, mint 
neki egész esztendőre. Egy gulyás keze^ 
alatt körülbelül ezei hétszáz marha van. 
Darabjáért 12 koronát számítva évente, 
egy gulyás tizenégyezernégyszáz koro-
nát kap és ebből az összegből hat pász-
tornak fejenkint hatszáz koronát, vagyis 
négyezernégyszáz koronát tizet. Marad 
tehát a gulyásnak hét hónapra 9700 ko-
rona kifizetésretehát jövedelme ezerhá-
romszázhetven korona volna 

— Ritkábban írjunk a hadifoglyok-
nak- A Vöröskereszt Egylet újból és kü-
lönös nyommatékkal figyelmezteti azokat 
a kiknek hozzátartozója orosz hadifog-
ságban van, hogy legfeljebb két heten-
kint egy levelezőlapot írjanak, a mely-
nek tartama rövid legyen, csupán a 
legszükségesebb közlésekre szorítkozzék 
és tekintettel arra, hogy az orosz kor-
mánynak csak igen kis számban állanak 
magyar nyelvű cenzorok rendelkezésére 
lehetőleg a német vagy francia nyelvet 
használják. Csak így lehet elkerülni azt 
hogy az orosz cenzúrán a levelezőlapok 
fel ne torlódjanak és a fedolgozás nél-
kül egy tömegben való megsemmisítés 
veszélyét elkerüljék. 

Kiadja: 

Vajda S Utóda könyvnyomdája. 

2510—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a városi 

tanács fenti számú határozatával a pet-
róleum árát kicsinyben való eladásnál 
kg.-ként 62 fillérben, liíerenkint pedig 
62 fillérben állapította meg. A petróleum 
árusító kereskedők kötelesek az itt meg-
állapított árakat üzletükben látható he-
lyen kifüggeszteni. 

Szentes, 1917 évi március hó 22 

BUGYI ANTAL 
polgármesterselyettes 

El a d ó h a g y m a m a g . 

M a k ó r ó l h o z o t t i g e n 
szép e g é s z s é g e s v ö r ö s 
h a g y m a m a g k a p h a t ó . 

Cim e lap kiadóhivatalában megtudható 

2995-1917. szám. 

H i r d e t m é n y 
Közhírré teszem, hogy mindazok, 

akiknek nyers sózmt és száritolt juh, 
bárány és kecske bőrük van, tekintet 
nélkül azok mennyiségére, kötelesek 
készletüket minden héten szombaton :*z 
előző napon volt allapot szerint a Bu-
dapesti Katonai Bőrátvételi Inté/et cí-
mére (Nádor utca 2.) postán ajánlott 
levélben felajánlani. 

A készlel birtokosa készletével a 
felajánlas napjától számított 21 napig 
szabadon nem rendelkezik. 

Azok a készletbirtokosok, akiknek 
egyheti bőrtermelése 400 drb-ot nem 
halad meg, eladhatja készletét a Gyap-
jasbőrszerző Társaságnak továbbá az 
olyan kereskedőknek, akit az I. fokú 
iparhatóság bőröknek vásárlására meg 
felelő igazolvány kiállításával feljogosít. 

Az a bőrtermelő, akinek egy heti 
bortermelése a 100 drb.-at meghaladja, 
készletét a Bőrszerző Társaságnak ad-
hatja el 

Tímárok azokat a bőröket, amelyek 
üzemükben ezidöszerint kikészítés, vagy 
feldolgozás alatt állanak, csak akkor kö-
telesek a katonai bőrátvételi Intézetnek 
felajánlani, ha azokat 1917, évi április 
hó 30 napjáig ki nem készítik. 

A Budapesti Katonai Bőrátvételi In-
tézetnek beszállított bőrökért járó térí-
tést az intézet mellett működő becslő 
bizottság állapítja meg. 

A juh bőrök bárány és toklyóbő 
rök áráról felvilágosítást a? iparügyi 
tanácsnok nyújt. 

Vágott vagy elhullott juh, bárány 
vagy kecske bőrét tilos megnyírni s 
azoknak az állatoknak a bőrét melyek 
élő állapotban megnem nyírattak, nyi-
ratlanul kell beszolgáltatni. 

Aki a ministeri rendelet vala-
mely rendelkezését megszegi vagy 
kijátsza, kihágást követ el s szi-
gorúan büntettetik. 

Szentes, 1917 évi március hó 10. 
Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Eladó föld 
V á r a d i Béniáminné 

kistókei szélben levő 2 és 
fél hold földje, ugyancsak 
Széchenyi-újtelepi 80 sz. 
alatti háza eladó. Értekezni 
lehet ugyanott. 

3071 -1917 szám. 

H i r d e t m é n y 
Arató és cséplő munkásbiztositás, 

Felhívom azokat a gazdákat 
akik folyó év nyarán aratási és 
cséplési munkát lengyel munkások-
kal akarják vegeztetni, hogy a 
munkás szükségletüket folyó évi 
március hó végéig a gazdasági ta-
nácsnoknál jelentsék be. 

A munkások valószínűleg á|-
taljában a múlt évi feltételek mel-
let I, de a tavajinál magasabb nap-
számbér mellett lesznek szerződ-
tethetek. 

Szentes, 1917 évi márc. 16. 
BUGYI ANTAL 

polgármesterhelyettes. 
4114 1917 szám. 

Hirdetmény 
Szentes város tulajdonát képező 

apró földek liba legelők, Kurcza oldal 
Tisza és Körözs part 1917 évi éprilis 
hó 1-tö! december hó 31-ig terjedő idő-
re a helyszínen tartandó nyilvános szó-
beli árverésen azonnali készpénz fizetés 
mellalt haszonbérbe fog adatni e kő-
vetkező sorrendben : 

I. Március hó 27-én d. e. 8 órakor 
fl Szőke Mályásné malma és a 

vámház körüli gödrös terület a mentő-
tfát, a 1 létház melletti terület, a bürkös 
gát, Sápi gát. 

Ugyan az nap délután 2 órakor a 
Nagyvölgynek a keramit attól a Béke 
utcáig terjedő része, a gyepmesteri te-
ep mellett levő ut, a Korsós sor alatt, 
Nagyvölgy az O temető és vasút közötti 
rész. 

II. Március hó L'8 án d. e. 8 órakor 
Vámház gát, tőkei gát a bókény 

csárda. 
111 Március hó 30-án d, e. 8 órakor 
A Kurca oldal szegvári határtól a 

Vecseri fokig. 
Ugyanaznap délután 2 órakor a 

Vecsery foktól a Teési határig. 
IV. Március hó 31-én délelőtt 8 

órakor. 
A Zzup szigeti szántó föld. a Tisza 

parti legelő 
Ugyanaznap délután 2 órakor a 

Körözs oldali legelők. 
Szentes, 1917. évi március hó 1. 

BUGYI ANTAL 
polgármester helyettes. 

Üzlet áthelyezés. 
J 

Van szerencsém a nagyén emíi közönség és t. ven-
dégeim becses tudomására hozni, hogy a* eddig Baró Ha-
meker utcai borbély és fodrász üzletemet március 3 0 - án 

Kossuth utcai Görög egyház épületébe Engelmann Testvér 
ak uzle'e mellett levó helyiségbe helyezem át a mikor 

ezt szíves ludomásvétel végett hírül adom. megköszönve 
eddig is velem szemben tanúsított kegyes jóindulato-

t, a melyet a jövőben is a részemre kérve vagyok 

k i v á l ó t i s z t e l e t t e l : 

ÖZV. BRUBMÜLLER JÚZSEFNÉ 
borbély és fodrász terem tulajdonos 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDAvillanyeröreberendezett 7 y o ^ m ü " i ^ é z e t é b e n , Szentes 1917 




