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A szerkesztésért felelős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Birnáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda kfinyvnyomdAJa Kossutfc-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapét 
érdeklő mindenféle küldemények blrdetési és 

előfizetési dijak. 

Seresen visszavert angol támadások. 
flz orosz tüzérség kihívására megtorló tüzelést indítottunk. 

Tüntetés Péterváron az amerikai nagykövetség ellen. , 
Az orosz haretérről Luden-

dorff és Höfer jelentése egészen 
szokatlan és sokatmondó stílusban 
fogalmazza beszámolóját. „Az orosz 
tüzérség több helyen kihívta ágyu-
iuk uieglorló tüzelését". A nemzet-
közi hadiszabályok a harcvonalak 
tüzérségi lövetését nem tartják 
olyan jogellenes cselekedetnek, 
»mit meg kellene torolni. Ha a hi-
vatalos jelentének mégis az orosz 
tüzérség porovokativ tüzeléséről és 
erre következő megtorló válaszunk-
ról irnak : akkor ebben a háború 
alatt még soha te nem irt fogal-
mazásban is ujabb bejelentése rejlik 
a mi teljesei) passzív magatartá-
sunknak az orosz harctéren, aminek 
megzavarása nem rajtunk múlik. 

Sajnos, a jelek arra vallanak, 
hogy minden megnyugtatás dacára 
Pétervárott s Buchanan—Miljukov-
rezsim tovább izgatja a fantáziákat 
egy kombinált szárazföldi é* ten-
gert német támadás rémével. Ugyan-
akkor pedig mind hangossabb lesz 
az a katonapárt smely orosz 
offenzívát követel a központi ha-
talmak ellen; a jel»«ó„offenzívá-
val győztük le a belső ellenséget, 
ugyanígy kelt a külellenséget is 
legyőznünk*. Alexejev főparancs-
nok már be is jelentette egy üd-
vözlő sürgönyében az uj orosz 
offenzívát a francia főparancsnok-
nak, aki válaszában örömmel vette 
tudomásul, hogy az, orosz sereg 
csatlakozni kés/ül a francia-angt*l 
offenzívához. 

Ha az orosz katonai terror, 
&oha a központi hatalmak minden 
agresszív szándékot elhárítottak 
maguktól, legyűri a tavaszi béke-
vágyat és ujabb orosz tömegeket 

dob oda áldozatul — holott az orosz 
szabadságot és Oroszország integ-
ritását már nincs oka tőlünk félte-
nie s igy most már egyellen o r o s z 
lélek föláldozása is bün —akkor 
természetesen el lehetünk készülve 
rá, hogy hivatalos jelentéseink az 
orosz harctér eseményei kőzött 
már nemcsak megtorlo tüzérségi 
tűzről fognak beszámolni a jövő-
ben, hanem egyéb, nekünk is és 
az orosz népnek is fojualmas kö-
vetkezményekről. 

A második arrasi csata harma-
dik napján az angolok már csak 
részleges támadásokra tudlak össze-
szedelőzködni — írja ma Luden-
dorff. A Scaipetól délre háromszor 
intéztek rohamot a németek állásai 
ellrn; mind a háromszor vissza-
özönlöttek a német gópfegyverek 
és ágyuk tüzében. Ez a közlés 
nyíltan kifejezi, hogy már az ango-
lok stratégiai tartalékai is nagy-
részt fölmorzsolódtak Mar a teg-
napi Ludendorff-jelenlésből is azt 
a konklúziót vonhattuk le, hogy az 
óriási veszteség kényszerithette az 
ellenséges hadvezetőséget arra, hogy 
a tartalékot is igénybe vegye; ha 
igy történt — irtuk — a második 
csatanapori ezek az erők is fölmor-
zsolódlak. Meg lehetett állapítani 
azt is, hogy a második csatanapon 
már részletakciókra tagozódott szét 
az ütközet az egységes stratégiai 
operáció helyett; ezt mára. Luden-
dorff kifejezette« konstatálja A 
harmadik csatanap lezajlása után 

j egészen nyilvánváló, hogy az arrasi 
csata második periódusa lezáródott. 
Kisebb utórezgések tei mészetesen 
még elmaradhatallanok; Haig szá-
mára azonban most már aligha 

maradhat más választás, mint hogy 
egy uj offenzíva előkészitését kezdje 
meg. 

A nyugati front egyéb ese-
ményeiből följegyzésre méltó tuég, 
hogy szerdán este a franciák ac 
Aisne-fronton Braye-tól kétoldalt 
három kilométeres szakaszon tár 
modtak ; véres vereséget szenvedtek. 

Rövid idő alatt, április 9-ikétől 
25-ig, három óriási offenzívát küz-
döttek le a németek a nyugati 
hadszintéren ; kettőt Arrssnál, a 
harmadikat az Aisne — Champsgae 
csatában. E három offenzíva közftt 
az elsőben, Arrasnal, a csata eldön-
tetlennek mondható; itt az angolafc 
még némi területnyereséghez tud-
tak jutni tüzérségi rajtaütésük kö-
vetkeztében, a második két csatá-
ban azonban kétségtelenül a német 
fegyverek győztek, egészen pozitív 
formában; olyan óriási vesztesé-
geket okoztak ellenteleiknek, ame-
lyek a háború történetében egészen 
példa nélkül állanak. Ez a két ha-
talmas győzelem Hindenbarg és 
Ludendorff nevéhez füsődik ; ők 
szüntették meg a nyugati front me-
rev harcai', ők rendezték be hóna-
pokig tarló munkával az uj Sieg-
fried-állásokat, amelyeknek az « 
titkuk, hogy rendkívüli mélységbeli 
húzódik a kiépített védelmi zóua 
és ilyenformán egy-egy frontda-
rabről való vissz «húzódásnak ab-
szolúte nincs jelentősége az ellen-
ség számára; ellenkezőleg: az elő-
nyomulás az ellenséget megfosztja 
tüzérsége támogatásától, ezzel kap-
csolatban pedig az előreözönlő 
gyalogság prédájává válik a német 
gépfegyvereknek és ágyuknak. Ez 
a félig mozgó jellegű harc Hindea-
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burg és Ludendorff kreációja; ez 
okozta az angolok és franciák pél-
dMtat veszteségeiI. Amihez eddig 

^ hetek kellettek a nyugati front 
< küzdelmeiben, most napok alatt 

éüt el: Hindenburg és Ludendorff 
csodás gyorsasággal tudták kime-
ríteni az ellenséget. m 
„mii- ' 1 

. A vármegye 
közönségéhez! 

Meg két hónap választ el az 
aratásig s e z e n idő <*ak lesz a . leg-
erősebb próbaköve annak, hogy 
azok a polgárok- a kik itthon vad-
nak. — eltudják e békén es .önmeg-
t ^ a d a s a l vkselni a haboru okozta 
nélkülözéseket. . 

Nviltan tudomására hozom 
mindenkinek, hogy az oszág ga-
bonafcéw.tete a annyira csekély, hogy 
csak a legnagvobb takarékossággal 
é* a legszűkebb ad tgok mellett le-
het abb'M ellátni a lakosságot az 
uj gabona learatásáig. 

Ez az oka annak, hogy Csong-
rád vármegye lisztéilátása is a leg-
csekélyebbre leszoríttatott, s ennek 
következtében a szükségesnél sok-
kal kevesebb lis/Jet és kény. ret 
adhat a hatóság az ellátatlanoknak 

Ez országos baj, s ezen a ba 
jon a hatóság nem segiihet, mert 
a£t a mull évi rossz termés, hozta 
nfagával, amiből elsősorban a vé-
réfc harctereken küzdő katonáinkat 
kellett kenyérrel ellátni. 

Jól tudják ellenségeink e bajo-
kat, s arra számítan ak, hogy e két 
hónap alatt a néllQlözésektől ős? 
szeroskad az ország ereje és a gvő 
zelem, amit fegyverrel mi vívtunk 
ki. "¿z ő ölükbe hull é. végig la-
poshalnak a kiéheztetett népeken 

Figyelmeztetek mindenkit el-
lenségeink e gonosz számítására és 
e végzeteden kotnolv időkben a?,t 
a hĵ z ti a« i felhívnál intézem e vár-
megye polgáraihoz: viseljék é! a 
nélkülözéssel erős leiekkel, 'üre-
lemincl és önfeláldozással. 

^Figyelmeztetem azokat is akik-
nek »ttját lisztjük v a g y bujtjuk 
van. tltígy azzal a legtakarékosabban 
bánjanak, mert » hatóság ő k e t el 
nem láthatja. 

Az pedig, akinek otthon van 
gabonája es mégis kenyérjegyért 
jelentkezik, halálom hunt követ el, 
mert az éhező embertásai szájából 
akarja elvenni a betevő falat ke-
nyeret. 

Aki még most is erre veteme-
dik, az elleu a halóság a legnagvobb 
szigorral fogja a megtorlást alkal-
mazni. ^ 

Most fog eldőlni a magyar nem-
zet jövőjének sorsa, év ha itthon is 
sikerrel vívjuk mtg a gasdasági 
harefrt, a jövőbe*! n diíső-
jiégeü. és ^vőzplnrps t)éke int felélik 

Azért legpen mindehkí eru-
es magvarhoz méltó e nehéz idő-
szakban. Fogjon össze minden ma-
gyar ebbeli a varmegy ében ¡M? se-
pseh, a ki leheli, a felebarátján, 
hatóság is nép bgycii ii)egértfV^ 
törrWés egymás iráni,í A'tlágosjt.sa 
>a-ip Itrr T 1 - - i - T-T- -T r * g f e a 

fel a tudatlanokat és tévelygőket 
és hasson át mindenkit az a tudat 
hogy a hazájáért s/envedi el a ha-
jókat és nélkülözéseket. 

Ki máskéo cselekszik, az el-
lenségeink gonosz számítását 
giU ető. v 

Elvirom a rtfrmégyé polgárai-
tói, hogy 'kwrtoly és hazafias lélek-
ker fogadja és megszívlelje figyeb 
mezíelf-setnel. 1 

S/entos 19U évi**priHs hó 22 

Dr. Cicatricif-Lajos 
jő ispán 
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Az orosz munició-
munkások és a katonák. 

h 

Genf, április 25. 
A francia lapok érresülése szerint az 

orosz szociálísták között uj csoport alakul, 
amelynek élén Badajev duma-képviselő áll, 
régi forradalmár, ski sok évet töltött Szibé-
riában száműzetésben. 

A Badajev vezénylete alatt álló szoci-
álista-csoport azt tűzte ki célul, hogy egy-
előre Összefogja a nemzeti erőket és támo-
gatja az ideiglenes kormányt a front és a 
háború ellentállóképességének fentartására-
Badajev és társa uj lapot alakított Az Egy-
ség cimen, amelynek a minap jelent meg 
első száma. 

A francia lapok szerint a municíó-
gyárakban már zavartalanul folyik a munka. 

Az egyik távirat szerint csapatok jár-
ták végig a gyárakat és fegyveresen szólí-
tották fel a munkásakat , hogy térjenek vis-
sza a rendszeres munkához. 

A Putilov-gyárakban egy zászlóalj vo-
nult fel feltűzött bajonettel és az őrnagy a 
kővetkező beszédet mondotta a munká-
soknak : 

— Katonák, arra kérlek benneteket, 
hogy folytassátok a hadsereg munícióval 
való ellátását, ugy hogy nemcsak nyolc órát 
dolgoztok naponta, hanem amennyit csak 
tudtok. Most baráti jobbot nyujtunk nektek, 
de ha visszautasítjátok barátságos közele-
désünket, akkor másképpen fogunkbeszélni 
veletek. 

Szibéria alkotmányt 
követel. 

Stockholm* április 2 1 
Miután Turkesztán, Taskend, Fergana 

és a hét határos tartomány önkormányzatot 
kapott, Ukrajna pedig föderativ köztársa-
sággá óhajtana alakulni,' Szibéria is teljes, 
önkormányzatot követel. Á szibériai tödera-
lista bizottság alkotmánytervezetet 'dolgozott 
ki Szibéria számára. R terv- érteimében 
Szibéria az orosz biroltalomnak teljesen kfl-
lönálló része, a legszélesebb öirioormányT-
zattal, minthogy Szibéria gazdasági érdekei 
éles ellentétben vannak az orosz birocVil-
méival. A főderalitfa bizottság Szibéria szá-
mára külön dumát követel, mínt törvény-
hozó testületet, jogot formál arra, hogy 
maga válaszsza közigazgatási tísztvisélőit/ 
az ország erdőgazdaságait, bányáit a saját 
államháztartásának érdekében aknázza ki, 
önmaga rendezkedjek be kereskedelmi és 
ipari téren, a birodalmi vasúti tarifájának 
megállapítására pedig befolyási gyakoroljon 
A szibériai posta, a távíró, a pénzrendszer 
a vámterület Szibéria és az orosz biroda-

j lom között egységes és közös volna a terv 
szerint, de azzal n kikötéssel, hogy mind-
ezeknek intézésébe Szibériának beleszólása 

i legyen. 

Lenin agitációja. 
Lueanó, április 27. 

A Corripre della Sera pétervári jelen-
tése' beismeri, hogy Lenin állandóan igen 
erős-agitációt fejt ki, már ezt a kormány 
sajtója íéljeseii-elhallgatja. Nyilvános beszé-
deket intéz & néphez, á legdílhösebb osz r 

tályharcot hirdeti, aminek.már látni' is a 
halasát , a m u a k i s i g magatartásában. Égy 
kis dsópí r t forradalmár gz amerikai nagf-
követség elé vonult "és ellenséges ttjntetést 
rendezett: Katonák kergették szét a tünte-
tőke t t 

Ronianonev Spanyolország 
veszedelme. 

Madrid, április 26 
Romanones végleg megbukott és po-

litikai szereplése hosszú esztendőkig lehe-
tetlenné van téve. 

« Veszedelmes ember volt — mond-
ják és Spanyolország föllélegezhetik, 
hogy megszabadult tőle. Az egész liberális 
párt elitéli Romanonest. A bukót miniszter-
elnök ugy magyarázta a kormányválságot, 
hogy annak oka a liberális párt kétféle fel-
fogása volt a semlegesség értelmezése tár-
gyában. Hn az entente győz, Romanones 

j álláspontja igazolódik be, ha Németország 
i győz, akkor Rotnanones csalódott. 



SZENTESI LAP 3 old?l 

Az oroszok megígérték a 
franciáknak, hogy döntő 

offenzívat kezdenek. 
Genf, április 25. 

A Temps a mostani offenzíva fontos-
ságáról irva megjegyzi, hogy az esetben, ha 
a csata az entente győzelmével végződik, a 
szövetségesek fogják a békefeltételeket dik-
tálni. Minden attól a rettenetes csatától függ, 
amely Artois és Champagne közt folyik. 

A Temps cikkírójának a helyzetbe ve-
tett reményét nagyon gyengíti az angol of-
fenzíva bukása s Lacroix tábornok, aki 
ugyancsak a Temps-ba irt cikket a hadi-
helyzetről, njm annyira bizakodó. A tábor-
nok az olaszoktól és az oroszoktól vár se-
gítséget és igy ir: 

— Reméljük, hogy közel van az idő, 
amikor összes erőink kivétel nélkül általá-
nos offenzívát kezdenek. Lehetetlen helyzet 
hogy az egységes front még nincs megvaló-
sítva. Bízunk Olaszországban és hiszünk 
Alexejev fővezérnek, aki Nivellenek meg-
ígérte, hogy csakhamar döntő offenzívát kezd. 

Lenin híveinek tüntetése az 
amerikai nagykövetség ellen. 

Lugano, apr. 26. 
A Carriere della Ser:» jelenti 

Pétervárról: A lapok Lenin pro-
pagandájával foglalkoznak. Pétervár 
centrumában a/t a banyomást sze-
rezlek, hogv Lenin békeagitációja 
már tul vau a veszélyes ponton. 
Sajátságos eset történt az amerikai 
nagykövetséggel. Egv kis csoport, 
amelyet Leninnek a minden áron 
való békéért folytatott agitációja 
tüzelt fel, a nagykövetség épülete 
előtt tüntetni készült. A tüntetőket 
azonban a katonák idejekorán fel-
tartóztatták és minden faradság 
nélkül s/elszórták. Meg kell je-
gyezni, hogy ugyanez a tudósiló a 
forradalom napjaibán is azt jelen-
tette lapjának, hogy a zavargásának 
nincs nagyobb jelentőségük. Az 
amerikai nagykövetség palotáját a 
tüntetés óta katonai kordon veszi 
körül. 

Köln, ápr. 26. 
A Kölnischií Zeitung kopenhá-

güi jelenít se s/fhnt a napokban 
Felet váron a radikálisok eredelileg 
a béke érdekében tervezett tünte-
t< sekel rendezlek amelyek Amerika 
és Anglia elleni lunletésekke lej-
lódtek ki. A tünte*őU ellen küldött 
első csapatok „Kljén a béke, le 
A nt'i ikávnl és Angliával" kiáltások 
kö̂ l nyo.tiban a iünielőkhöz men-
tek át. A kormány által kiküldött 
kozákoknak siknüll végre a béke 
hiveit szétos/.Kilni, mire a/, enlente-
bdrútok ellenlünteiést rendezlek. 

A nők választójogának kér-
déséhez. 

Irta: Dr. Wlasics Tibor báró. 
A véres háborúban természet 

szerűleg nagy számb m pus tul el 
a férfi lakosság még pediit lanuli-
sági fokra és társadalmi állásra 
tekintet nélkül. Az ekként támadt 
fájdalmas hiány bizony ere/helővé 
válik majdan a legközelebbi általá-
nos választásoknál és hosszú időbe 
kerül majd, mig az uj nemzedék a 
szenvedett veszteséget kellő módon 
kiegyenlítheti. Ezen szentpontból 
is nem fogosult-e azon törekvés, a 
mely ezt alig pótolható szavazó-ele-
met legalább némileg helyettesíteni 
kívánja az arra mindenkepen érde-
mes Jiői eiem bevonásával ? 

Az elesett hós ozvegvétól va-
jon ki tagadhalná m-g a hősöket 
jogszerűit megilető választójogot 
A birtokai önálóan kezelőnek vajon 
elvitatható-e a válaszlói joga? A 
magasabb iskolai képesítést szer-
zett, önmagát tisztességes kerese 
léből fenntartó, művelt nőt vajon 
nem illeti-e meg máltányosan, a 
szavazati fog? És az anyák «!, akik-
re a jövőnk most százszorosan reá 
van bizva vajon ki lehet-e rekesz 
teni az ország életének intézését 
jelentő vá as/loi jog élvezői közül ? 

Elvileg magam is a a minden 
in gvar nőre kiterjesztendő, általá-
nos választói jognak vagyok híve 
Am különleges helyzetünk és kul-
turális fejlettségünknek még nem 
eléggé általános volta arra kénysze-
rítenek, hogy egyelőre megeléged-
jem a fokozatos fejlődéssel. Egye 
lőre ki kell emelnünk a tanult nőt 
s ő; keil haladék nélkül felruház-
nunk emberi jogával. Megadandó-
nak vélem a választói jogot, még 
pedig a legközelebbi reform meg-
valósításával, minden nagykorúsá-
gát elért magát tisztességes kerese 
léből fenntartani képes, bizonyos 
iskolai képzettséget szerzett! mü-
veit magyar nőnek. A* isíto ai kép-
zettség tekintetében elménk a leg-
szélsőbb határig (a polgári leány-
iskola mvyosziálva stb.) Egyelőre 
tehát az egyetemet végzeit doki őr-
nők. kereskedelmi érettségivel \ en-
delke/ő lis/ viselónők és a f Isőbb 
leányiskolái-ját t-nők esnének ebbe 
\ kalegóriaba. 

Kiterjeszteni kivánám továbbá 
a választói jogot természetszerűleg 
szintén bizonyos alacsonyabb míí 
veitségi Sí utéiafeIáIiIásavai a ha-
boruban elesett hősök özvegyeire 
továbbá az «nyákre is, ezzel az 
anyaság nagyszer ű|hivatás;U kivána 
tát külön is jutalmazni. 

Mindez természetesen még nem 
általános választói jog volna, csak 
halasz hatatlan okszerű kiterjesztés 
mely épen ugy kívánatos, mint a 
térti elemnél. 

Angliában már az alsóhoz ki 
kü (lőtt bizottsága második olvasás-
ban egyértelműleg megszavazta a 
nők választójogáról szóló törvény* 
javast tol amely ott általános vá-
la ztói jogot jelent. A mit az erő-
szakos Usuffragettek„ nem tudtak 
elérni a békés időkben elvetendő 
és helytelen viselkedésükkel, gyak-
ran nyers és brutális fellépésükkel 
íme s/infe önmagától megvalósult 
a háború véres kataklizmájában. 

És lám az oros forradalom 
egyik első gyümölcse ugyancsak 
a nők választójogának behozatala 
volt. Igy fog ez történni Német-
országban is, a hol a "Frauenrecht-
ler„-ek szorgalma sz.inlen erőreka-
pott a háború alatt A nőket ei 
nyomni ma már végletes bún vol-
na a haladásában ugy is évszázad-
ra visszavetett emberiség ellen. 

A rettenetes világháború bor-
zalmas tragédiájának szomorú szem 
lététénél önkéntelen is az a gondo-
latunk támad, hogy mily áldás lett 
volna, ha a háboró kitörésekor 
már a nők Európa szerte szavaz-
hatlak volna a háború és béke fe-
letti döntésnélbizonyára oly egysze-
rűen keresztül a millió élet felál-
dozását egy kedvűen kimondó, há-
borúra szóló parlamenti határozat. 

Egyben komoly intelmü szol-
gálhat a jövőre is. 

Vegyük be|a választójog sáncai-
a nőket, a gyöngéd, a finom lelkű 
nőket, a kik éberen fognak őrköd-
ni majdan az örök világbéke állan-
dó fennmaradásáé. 

6475 1917 szám. 

Kenyérjegyek kicserélése. 
Abból a célból, hogy a hetenkénti ke-

! nyérjegyváltás ugy a hivatalok, mint a pol-
gárság részéről felesleges idővesztegtés nél-
kül történhessék, elhatározta a városi tanács 
hogy olyan uj rendszerű kenyérjegyet fog 
az ellátatlanoknak adni, a mely április hó 
29-től kezdődő 13 hétre érvényes. 

Ezeknek az uj kenyérjegyeknek a ki-
osztása április hó 29-én vasárnap kezdődik 
és tart bezárólag májás hó 5-ig. 

Az uj kenyérjegy kiosztása a városi 
közgyűlési teremben történik. Mindenki, 
aki további kenyérjegyre igényt tart, köteles 
felmutatni legutóbbi kenyérjegyét, mert aki 
azt elő nem adja, uj jegyvt nem kap. 

A kenyérjegy kicserélése végett min-
denki az napon jelentkezhetik, amely na-
pon mostani kenyérjegye lejár. 

A közgyűlési teremben 6 bizottság 
fogmüködni mely megfogja vizsgálni min-
den kinek jogosultságát. Kénytelen volt 
ugyanis a tanács elrendelni, hogy az összes 
kenyérjegyesek ellátási viszonyai a legszl-
goróbban megvizsgáltassanak, mert több-
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szörös tapasztalatból meggyőződött arról 
hogy nagyon sok esetben követnek]el egye-
sek visszaéléseket a kenyérjegygyei, részint 
azáltal, hogy akinek van gabona vagy liszt 
készlete, ellátatlannak jelenti be magát, ré-
szintfpedig azáltal, hogyia'valósággal szem-
ben több családtagot jelent be, mint ahány 
a családban van. Ezek a visszaélési esetek 
eredményezik azután azt, hogy az ellátatla-
nok száma oly rohamosan megnőtt, hogy 
a hatóság rendelkezésére bocsájtott lisztből 
nem tudjuk ellátni azokat a polgárokat, akik 
a közhatósági ellátásra tényleg rászorultak 
Az ellátatlanok védelme érdekéből elhatá-
rozta a tanács,;;miszerint fáradságot nem 
kiméivé szorgosan kinyomozza mindazokat 
a visszaélőket, akik hamis adatok bevallá-
sával vezétik férre a hatóságot s éhező em-
bertársaik elől kényszerítő szükség nélkül 
elvonják az amugyis szűkre mért kenyér-
adagokat. 

A legkomolyabban figyelmeztetek azért 
mindenkit, aki kenyérjegye kicserélése vé-
gett jelentkezik, hogy a bizottságok előtt 
a valóságtól eltérő adatokat be ne mondjon, 
mert a naponta kiadótt uj kenyérjegyek 
lajstroma naponként kiadatik vizsgálatra a 
rendőrhatóságnak, s ha a rendőrhatóság 
megállapítja, hogy valaki hamis adatokat 
vallott be: azt kérhetetlen szigorúan, pél-
dásan megfogom büntetetni, mert azt.sem-
miképp, sem tűröm el, hogy a valóban el-
látásra ̂ szorultak rovására egyesek jogosu-
latlanul fogyasszák a rendelkezésre álló 
csekély készletet és ezáltal még nehezebbé 
tegyék az,a nélkül is nehéz helyzetet. 

Szentes, 1917 évi ágrilis hó 27. 
Bugyi Antal 

polgármesterhelyet fces. 

HÍREK. 
— Teljes munkaszünet május 

1-én. A magyarországi szocialista 
demokralapárt a k ö v e t k e z ő komü-
nikét teszi közzé: Május elsején 
minden országban, ahol szervezett 
munkások vannak — évek óta 
a munka beszüntetésével és a kö-
vetelések hangoztatásával ünnepelte 
meg a munkásság a munka ünn-
nepét. — A háborúban ezt beszün-
tették. Megelégedtek azzal, hogy 
május I-ének elő estélyén méltat-
ták a nap jelentőségét. Az idén 
azonban szükségesnek tartjuk, hogy 
a munka teljes beszüntetésével és 
gyűlések és felvonulások rendezé-
sével tüntessünk a béke és a vá-
lasztójog mellett. A gyárakban 
agitálnak azért, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt a mun-
kások a felvonulásokon. A bizalmi 
férfiak a munkásokat ö s s z e h í v l a k 
és oll nagy lelkesedéssel e lha tároz 
Iák, hogy a munka b e s z ü n t e t é s é v e l 
és felvonulással fogják, m e & ü n n e -

Eelui május elsejét és hogy a bé-
ét és választójogot fognak k ö v e -

telni. 
— Football-mérkőzés. Ma 

vasárnap délután nagyszabású fo-
olball-mérkőzés lesz az Erzsébet 
kerti sport telepen olcsó hely árak 
mellett. A tiszta bevétel jótékony 
céll szolgál. 

vieből. 
lelte a 
az olnj 
indítói t 

Zsirgyüjtés mosogató-
A belügyminiszter érlesi-
törvényhatóságokat, hogy 

és zsirip iri központ akciói 
a mosogató-vízben levő 

zsar kiválasztására. Ezze l a mun-
kával a magyar zsirtrnneló bizott-
ságot bízták meg, amely a külföl-
dön már bevált. Bovermann-féle 
zsírfogók alkalmazázával fogja vé-
gezni a gyűjtést. A vállalat ígyen 
beépíti a zsírfogó készüléket a 
szennyvizet levezető csatornákba. 
A belügyminiszter felhívja a ható-
ságokat, hogy szerellessék fel iJyen 
készülékkel a középületeket és 
ajánlják ezt a maganházak tulaj-
donosainak is. 

— Megszűnt a csomag fel-
vétel korlátozása A csütörtöki 
napokba elrendelt csomag felvételi 
korlátozás f. évi ápri'is hó 26-íká-
tói kezdve megszűnik, jelzett nap-
tól kezdve tehát magáncsomagok 
csütörtöki napokon is éppenugy 
fefvétetnek mint a többi hétköz-
napokon. 

Kiadja 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 
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Hirdetmény. 
Szentes város gazdasági hivatnia csür-

hés kanászt és az elöfogatozáshoz kocsiso-
kat keres. 

Szentes, 1917. április hó 27-én 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

5794 1917 szám. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy mindazok, akik 

ipari üzemekben nyers marha és juhfaggyút 
termelnek, nyernek, kötelesek a vágásaik-
ból származó nyers faggyú mennyiséget a 
Magyar Ölaj és Zziripari Központnak (Bu-
dapest. Vilmos császár-ut 3."»,) vagy a helyi 
megbízottjának bejelenteni, azoK a termelök 
akik csak a hét bizonyos napjain vágnak, 
haladéktalanul, akik pedig állandóan vág-
nak, a hét szombati napján kötelesek be-
jelentéseiket ajánlott levélben megtenni. 

A faggyút a termelök a társaság uta-
sításai szerint kötelesek kezelni és felhí-
vásra kötelesek a társaságnak készpénz-
fizetés ellenében átadni. 

A közvágóhídon védett vágás alkal-
mával nyert szín faggyút a közvágóhídon 
kéli a társaságnak átadni. 

A faggyú árát a keresk. ügyi. m. kir. 
miniszter állapítja meg, ha a felek az ily 
megállapított árral megelégedve nincsenek 
kérelemre szakértők meghallgatása után a 
kir. járásbíróság állapítja meg. 

A termelők ellenőrzése céljából köte-
lesek az általuk előző hónapban vágott ál-
latok számát, mulyát, a termelt nyers faggyút 
összes súlyát a helybeli jávadalmi hivatal-
nál a Zsirközpont által rendelkezésre bocsá-
tott összeiró iveken minden hó 8-ik nap-
jáig bejelenteni 

| |a a Zsirközpont a bejelentéstől szá-
mított 8 nap alatt nem rendelkezik, faggyú 
készletét a termelő étkezési és ipari célokra 
szabadon felhasználhatja 

Aki a 3\'0 1917 M. E. számú rende-
let ellen vét, kihágást követ el, szigorúan 
büntettetik. 

Szentes, 1917 április hó 19. 
Bugyi Antal 

polgármosterhelyet les. 

Ne mulassza el senki 
ifj. Fazekas Antal által feltalált és szabadal-
mazott törvényesen védett varrott fataJpu 
czipőt, csizmát és szebbnél szebb varott 
fatalpu papucsokat megtekinteni, amelynek 
tartósságáért felelek. Cipőket fatalpalásra 
elvállalok. 

Kurcaparti-utcában kedvező fizetési 
feltételek mellett eladó egy jókarbai, lévő 
ház. Szentes, (Ref. Bérház.) Piac-tér. 

Kiváló tisztelettel 

IFJ. FAZEKAS ANTAL. 

Szentes város katonaügyosztályától. 
6090 1917 szám. 

Hirdetmény. 
A cs. és kir haditengerészeti akadémiá-

ban az 1917—18 tanév kezdetén betöltendő 
egesz ingyenes és féldijmentes, valamint 
fizetéses és alapítványi helyekre vonatkozó 
pályázati hirdetmény a katonaügyvezetőnél 
a hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Szentes, 1917. április 23. 
BUGYI ANTAL 

polgármesterhelyettes 

6325—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

6100—1917. számú rendelete alapján ösare-
irt, IV népfelkelői bemutatói szemlére köte-
lezett 1867-1871. és illetve az 1893-1«72 
évben születtek közül szemle kötelewiéj»-
felkelők népfelkelői bemutató szemléje ac 
alábbi beosztás szerint és időben Szente-
sen fog megtartani és pedig naponként 4. 
c. 7 órától kezdőleg a városháza I. emetet 
55 számú helyiségében. 

1917 május hó 18 napján megvfcs-
gáltatnak az 1871, 1870, 1869, 1868, és 
1867 évben született szentesi illetőségiek. 

1917 május hó 19 napján megvizs-
gáltatnak az 1871, ¡770, 1869,1868 és 18«7. 
évben született vidéki illetőségűek, továfcM 
ugyanezen a napon megvizsgáltatnak raiad-
azok a népfelkelők, akik az eddigi bemu-
tató szemlékről igazolatlanul távol maradtak 
továbbá azok az 1893-1872 évben settte-
tet népfelkelők, akik az eddigi szemléken 
azért nem jelentek meg, inert mindeneiui 
népfelkelői szolgálatra voltak minősítve, vagy 
törlendőnek stb. osztályoztattak. 

A népfelkelői bemutató szemlére Min-
den népfelkelő hozza magával az elébfci 
szemlékenilletve katonai felülvizsgálaton ka-
pott igazolványát. 

A szemlére a megjelölt napokon aria-
denki pontosan, tisztán jelenjen meg. 

Aki a szemléről elmarad, azt a térvény 
teljes szigorával fogom büntetni. 

Szentes, 1917 április hó 25. 

Bugyi Antal. 
polgármesterhelyettes. 

Értesités. 
Baktai András értesiti a zene-
kedvelő közönséget, hogy mint 
rokkant katona szabadságoltatott 
és elvállal cimbalom tanítást és 
hangolást úgyszintén zongora 
hangolást is. Lakása Tóth Jó-
zsef-utca 70 szám. Levélátali 
megkereséssel házhoz is megyek. 

Házasság. 
Egy intelligens fiatal úriember házas-

ság céljából megismerkedne 17—18 éves 
csinos leánnyal. Hozomány megkíván tátik. 
Leveleket dudla borítékban „Jósziv" jelige 
alatt a kiadóhivatalba kérek. 

Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




