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Egyes szám ára 4 fillér. 
— T Megjelenik vasárnap és csütörtökön, » c 

A szerkesztésért fe le lős: 
Sima l.ászló hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eazter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
ter 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

. .*. előfizetési dijak. . \ . \ 

Miljuhov nyilatkozata a bébefeltételehpöl. 
Németország hadicéljai. 

Angol vélemény az orosz állapotokról. 
Bethmann-Hollweg birodalmi 

koncellár valószínűleg hétfőn fog 
válaszolni a konzervativek és a 
szocialisták amaz interpellációira, 
a melyek Németország hadicéljaira 
vonatkoznak. A kancellár nyilat-
kozata elé ideges türelmetlenséggel 
tekint o háborús tulzók szélső 
jobbpártja, viszont a kormányhoz 
közel álló lapok azt fejtegetik, hogy 
a német birodalom nincs abban a 
helyzetben, hogy győzclem-mámo-
ros beszédet lehetne tartani, mert 
ez csak a végsókig fokozná az 
ellenség elszántságát. 

Miljukov békefel tételeiről eze-
ket jelentik: Oroszország határai 
visszatérnek a háború előtti ál-
lapotba. A Dardanellák ügyében 
Oroszország szabad kezel kap. A 
németországi, ausztriai, magyaror-
szági és törökországi nemzetiségi 
kérdés az illető nemzetiségek ön-
rendelkezési joga alapján adatik 
meg. Szerbia, Románia, Montenegró 
és Lengyelország visszállittatnak, 
ideértve a központi hatalmak által 
bekebelezett és tulajdonképpen eze-
ket illető területeket is. Ez igen 
alattomos és homályos pont mert 
bizonyos értelmezéssel Erdély, 
Bácska és Bosznia-Hercegovina el-
szakitását is jelentheti. Biztosítékok 
az. összes népek jövendő békejének 
érdekében Németország hódító szán-
dékaival szemben. 

Igy beszél Miljukov. M.ir nem 
kívánja a háborút a végső győze-
lemig folytatni, már nem mer Kon-
stantinápoly elfoglalásáról beszélni 
se MI a monarchia feloszlásáról, de 
a török tengerszorosok kérdésében 
még mindig Oroszország számára 
kiván szabad kezet és a középha-
talmak nemzetiségi viszonyait ille-

gyanus kétértelmű tőén is nagyon 
kijelentéseket tesz. Mennyivel más 
képpen szóinak Kerenszki béke-
feltételei. E/ek a következők : 

Szűnjenek meg az összes szá-
razföldi hadmüveletek, inig a ten-
geren a helyzet maradhat változat-
lan. (Ez azért is figyelemreméltó és 
bölcs, mert az orosz igazságügy-
miniszter igy tulajdonképpen Ang-
lia tengeri háborúját ¡karja izo-
lálni.̂  Az egyes országok határai 
Európa Lgtérképe alapján állapít-
tatnak meg, de mindegyik hadvi-
selő fentartja magának a jogo 
olyan határterületek igénylésére, 
amelyek a háború előtt idegen ké-
zen voltak. (Ez alighanem Elzászra 
vonatkozik.) De ez nem jeleni azt* 
hogy az illető halárterülot a másik 
hadviselőhöz csatoltatik, nz illető 
határterületnek joga van. hogy 
önálló államot alakítson, sőt még 
ő tarthat igényt a hadviselő álla-
mok bizonyos területeire. Mindezt 
a határterületek lakossága dönti el 
az általános, egyenlő és titkos vá-
lasztójog alapján. A szavazás a 
békekonferencia tartama alatt tör-
ténik és ezt mindkét hadviselő fél 
ellenőrizheti. — Létesít lelik e gy 
huszonöt milliárdos nemzetközi alap 
a háború kárainak megtéri lésére. 

Oroszországban teljes a belső 

felfordulás. A nagy városokban 
minden napra várjak a katonák és 
a munkások lázadasát, vidéken a 
paraszt zendü léstől való félelem 
tartja állandó rettegésben a föld-
birtokosokat. A különböző fron-
tokról eddig körülbelül kétmillió 
oro z paraszt katona szökölt haza. 
Ennek az oka ez, hogv az orosz 
paraszt katonák azt hiszik, hogy 
otthon már megkezdődött a föld-
osztás és senki sem akar ettől tá-
volmaradni.- Ezzel a sereggel lehe-
letlen továbbra is hadat viselni. 

Az orosz katonaforrongás át-
terjedt arra a kis orosz csapat-
lestre is. amelyet a verduni harcok 
elején a régi cári kormány szövet-
ségesi tüntetésből küldött francia 
földre. Körülbelül nyolcezer orosz 
katona van még Franciaországban. 
Most ezek is fellázadtak és két 
képviselőt küldtek a pétervári mun-
kás és katonabizottságnak. Fran-
ciaországban egyébbként féktelen 
gyűlölet és düh tombol az orosz 
szocialisták ellen. Az oroszok gya-
lázásában elől jár az egykori szo-
cialista vezér, az áruló Hervé, aki 
most azt követeli, hogy a francia 
belügyminiszter ne engedje a fran-
cia szocialista párt kisebbségi kép-
viselőit a stockholmi békekongresz-
szusra elutazni. 

nemetek hadicéljai, 
Bécs, május 11 

A K'ilnisclic Zeitung vezéreikkében a 
következüket irja : 

Sokkal közelebb jutnánk a békéhez, 
hogyha kevesebbet beszélnénk és írnánk 
róla. Sokkal jobb volna idegeinket és akarat-
erőnket a háború es a győzelem szolgála-
tába állítani. 

A döntés küszöbön áll. Ma már a há-
ború egyedül és kizárólag csak azért folyik, 
hogy Anglia ne legyen kizárólagos ura a 
világtengereknek cs a népek szabadsága 
biztosítva legyen. Mi nem akarjuk a lánd-
zsát és nem akarjuk ellenségeink pusztitási 
vágyától megmételyezve Angliát megsemmi-
síteni. Meg akarjuk törni Angliának azt a 
törekvését, hogy haszonlesésből alárendelje 
a világot saját törvényeinek és ki akarjuk 
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küzdeni ugy magunk, mint mások számára 
az egyenjogúságot. Szabadság és egyenlő-
ség alapján szabad versenyt biztosítani, ez 
a mi hadicélunk. 

Anarkista agitáció 
Olaszországban. 

Chiasso, május U. 
A Corriere deila Sera jelenti, hogy 

Milanóban letartóztattak nyolc anarkistát 
amidőn a nép között röpiratokat osztottak 
szét, amelyekben zavargásokra izgatják őket 
Felfedezték az anarkisták nyomdáját is és 
lefoglaltak ott 30 000 röpiratot. A nyomda 
tulajdonosát és munkásait letartóztatták. 

A francia szociálisták nem 
mehetnek Stockholmba. 

Berlin, május 9. 
A Vossiche Zeitung jelentése 

szerint a francia kormány elhatá-
rozta, hogy a szocialista kisebbség 
küldöttségének nem ad útlevelet 
a stockholmi utazásra. A kormány 
határozata elárulja azt a nagy 
nyugtalanságot, a mely a francia 
közvéleményt a pétervári munkás-
tanácsnak a béke kérdésében hozott 
határozata óta elfogta. 

nem orosz jellegű Péterváron székel 
A pétervári proletárok között je-
lentékeny számú finn ember van 
akik sohasem árultak el különö-
sebb érdeklődést a háborúnak 
Oroszországra nézve győzelmes 
végződése iránt. Azonkívül sok ezer 
német származású munkás él Pé-
terváron, akik közül sokan nem-
csak lengyel érzésű hazafiak, ha-
nem titkos árulók is. A németek 
és a reakcionáriu :ok most minden 
eszközzel munkához fogtak és az 
orosz hadsereg túlságosan fogékony 
idealista és emberbaráti szavakban 
duskálkodó felhívásaik iránt.. Cse-
idzeről, a tanács vezetőjéről, azt 
irja a tudósító, hogy ezt a szélső-
séges szocialistát, akit mindig ne-
mesi rangra akarnak emelni, a du-
mában mindig becsületes és jó-
szándékú embernek tartották. Fő-
munkatársa : Skobelev szocialista 
dumaképviselő és Steklov, zsidó 
ügwéd. 

Angol hang az orosz állapo-
tokról. 

Bern, április ü. 
A Daily Telegraphnak ez idő-

szerint Londonban tartózkodó pé-
tervári tudósitója nagyon rossza, 
lóan és bizalmatlanul nyilatkozik 
a munkások és katonák tanácsáról 
A tudósító ezt mondja: Oroszor-
szág sorsa most egészen ennek a 
forzadalomban születet tanácsnak 
a kezében van, amely elhiheti ma- j 
gával, hogy ő hozta létre a forra-
dalmat s ezért hivatva van arra 
hogy az országot az alkounánvozó 
országgyűlés összeilléséig kormá-
nyozza. Ez a beállítás helytelen, 
mivel a valóságban a duma, zemszt-
vók és más faktorok indították 
meg a forradalmat. A helyzeten 
azonban a pétervári iparosok és 
katonák delegáltjainak tanácsa ural-
kodik, s bármaly percben ráteheti 
a kezét a közigazgatás gépezetére 
Az ideiglenes kormány kénytelen 
emiatt a meglehetősen diktátori 
hangú javaslatokat végre hajtani 
amely körülmény sok, egyébbként 
érthetetlennek tetsző intézkedést 
magyaráz meg A munkások és 
katonák tanácsa általában véve jó 
zan emberi értelmességről tanusk< -
dik, de természetében van az ilyen 
fajta testületeknek, hogy nagyon 
is reagálnak a tömeg akaratára. 
Szerencsétlen körülmény, hogy a 
tanács és a kormány az egyáltalán 

A hatodik kadikölosön. 
Hatadszor fordul a háború 

kitörése óta a magyar állam a 
nemzethez: kölcsönért. A nemzet 
önvédelmi harcának rettenetes küz-
delmében hatadszor fordul a magyar 
állam polgáraihoz, most már a há-
ború sikeres befejezéséhez biztosí-
tandó az eszsközöket a n gy célnak 
eredményes szolgálatára szerezve 
meg mind azt, ami azután biztosít-
ja mindnyájunk számára azt, ami 
után leginkább áhítozunk minda-
nvian, a fronton levő és front 
mögöttiek: a békét. 

Az állam felhívását a pénzügy 
miniszter tolmácsolja. Egyszerű, 
közvetlen, keresetlen szavakkal, az 
aláírási terminus és a hadikölcsön 
módozatait ismertető felhívás ez 
csak, érzelmi motívumokkal nem 
akar hatni olvasóira, a nemzetre 
az állampolgáraira. Amint hogy 
nincs erre szükség hiszen van e 
teremtett lélek ebben a hazában 
akit nem hatna át annak a célnak 
az eszmén ve, boldogító reménysége 
De áthat mindenkit a kötelesség 
tudat is és nincs szükség arra, 
hogy különösen is ösz tőkéjük az 
állam polgárait: miként a harc 
mezején, azonképpen a polgári fel 
adatok teljesítésében is mindenki 
tudja, ismeri kötelességét és telje-
síteni is togj;». 

A most kibocsátandó hadiköl-
csön G százalékos, félévenként utó-
lagosan kamatozó lesz, aláírási idő 
tartamát május 12-től juniiH 12-1; 
állapította meg a pénzügyminiszter 

A kölcsön 50, 100, 1000, 5000 és 
10.000 koronás címletekben kerül 
kibocsátásra. Az uj hadikölcsönt 
a pénzintézeteken kívül az összes 
állami pénztáraknál, "adóhivatalok-
nál és minden postahivatalnál lehet 
jegyezni. Kibocsájfási ára a névérték 
minden 100 koronája után 97 K. 
13 f. minthogv azonban a kötvény 
csak augusztus elsejétől kezdve 
kamatozik, az időközi kamatokat a 
kibocsájtás árba beszámították, 

H \ az aláirt összeget egyszerre 
kifizetik, ugv azár május 15-íkélől 
május 25-ikéig történő aláírásnál 
90 K. május 25 ike után történő 
jegyzésnél 96 K 30 fillér, ha 
pedig a kölcsön ellen, értékét nem 
egyszerre, hanem rész letekben fi-
zeiik, ugy 96 K. 80 fillér. 

A 100 koronát meghaladó jegy 
zéseknél befizetés részletekben is 
történik Ebben az esetben a jegv-
zésnél biztosítékul leteendő 10 szá-
zalék hátralék négy részletben fizet-
hető meg, még pedig az első rész-
let legkésőbb juníus 20-ig, a má-
sodik julius 7-ig, a harmadik julius 
17-ig az utolsó részlet pedij julius 
28-ig. 

A befizetés alkalmával az alá-
író az aláírási helyen elismervényt 
kap, amelyet julius 5 ikétől kezdve 
saját kívánságára ideiglenes elis-
mervény re cserélnek ki. A végleges 
címletek kiadásáról később gon-
doskodnak. 

A betétüzlettel foglalkozó, in-
tézeteknél az 1014. augusztus else-
je elől ti betétkönyvekre elhelyez-
zen összegek a kibocsájtásra kerülő 
hadikölcsöure történő befizetések 
céljaira teljes igénybe vehetők. 
Kivételt képeznek ez alól a román 
betörés által sulytott erdélyi me-
gyékben möködő pénzintézeteknél 
elhelyezett betétek. 

A kibocsájlandó hatodik hadi-
kölcsöure az Osztrák-Magyar Bank 
és a m. kir. Hadikölcsön pénztár 
a kötvényeknek lombardirozása 
mellett a névérték 75 százalékáig 
a mindenkori hivatalos váltóleszá-
mitolási kamatlábon, jelenleg 5 
százalékos kamat mellett nyújta-
nak kölcsön'. Ezek a kedvezmé-
nyek 1917. évi december 31-ig ma 
radnak érvényben. A hatodik hadi-
kölcsönnél egyébbként is minda-
zokat a kedvezményeket biztosi-
tolták, amelyek az ötödik hadiköl-
csönnél az aláírókat megilleték. 

A fenti két intézet a nála el-
helyezőit értékpapírokra 5 százalék 
mellett kölcsönt is ad, ha a felvett 
összeg«1! igazoltan hadikölcsönjegy-
zésre fordítják. A más intézetnél 
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erre a célra fel veit kölcsönt vissza-
fizetik és 5 százalékos állandó ka-
niatláb mellett az illetőnek uj köl-
csönt nyitnak. 

A kormány gon toskodni fog 
arról, hogy as Osztrák-Magyar Bank 
és a M. Kir. Hadikölcsönpénztár 
által 1917. évi december 31-ig 
nyujtott fenli kedvezmények ezen 
idő eltelte után 1922. évi junius 
30-ig terjedő halálylyal a jegybank 
vagy valamely niás a kormány 
által kijelölendő intézet által nyúj-
tassanak. A most kibocsátásra ke-
rülő 6 százalékos járadékkötvénye-
ket szintén fel lehet használni az 
1916. évi XXIX. t.-c. alapján ki-
vetendő hadi nyereségadó fizetésére. 

A pénzügyminiszter fentari ja 
magának azt a jogot, hogy a ha-
dikölcsönt egészben vagy részben 
névértékben visszafizethesse, három 
hónapi előzetes felmondás után. 
Az esetleges felmondás 1922 augusz-
tus 1. előtt nem történhet. 

HÍREK! 
— Istentisztelet tartatik a 

helybeli görög templomban f. hó 
13-án vasárnap d. e. 10 órakor. 

— Népünnepély. Punkösd va-
sárnapján nagy népünnepély lesz 
Szentesen. A jelenleg ilt állomásozó 
21. honvéd pótzászlóalj tisztikará-
ból alakult bizottság rendezi ezt az 
ünnepélyt. A népünnepély kiálitás-
sal, a rokkantak munkáival lesz 
egybekötve. A népünnepély sikerét 
nagyban előfogja mozdítani, hogy 
az ünnepélyen a kolozsvári kerü-
let fúvós zenekara teljes létszámá-
val itt lesz. A népünnepély prog-
ram mj át leginkább komikus szá-
mok fogják betölteni. A népünne-
pély után — hosszú idő óta elő-
ször — reggelig tartó táncmulatság 
lesz a színház teremben A nép-
ünnepély tiszta jövedelme a hon-
véd özvegyek és árvák alapját fogja 
gyarapítani. 

— Még mindig sokan vannak 
olyanok, akik nem takarékoskod-
nak a liszttel és kenyérrel, abban 
reménykedve, hogyha a készletük 
elfogy, a hatóság közellátásban 
fogja őket részesíteni. Naponként 
jelentkeznek olyanok kenyérjegyért, 
akiknek a készletükből lenni kel-
lene. Ezekkel szemben a hatóság a 
legszigorúbban jár el, nemcsak az 
által, hogy ezeknek most egyelőre 
nem adnak lisztet, csupán néhány 
deka kenyerei, hamen emelelt szi-
gorú vizsgálat is indul meg az ille-
tők ellen, akiket még be is csuk-
nak s érzékeny pénzbüntetéssel is 
sújtanak. 

— A 45—50 évesek sorozása 
folyó hó 18 és 19-én, pénteken és 
szombaton lesz megtartva. Ugyan-
csak ekkor vizsgáltatnak meg azok 
a népfelkelésre kötelezettek i*. 
akik az eddigi szem lék i ">l elmarad-
lak. 

— A záróra-rendelet enyhí-
tése. A kormány ujabb rendeletet 
bocsátott ki a záróráról. Ennek 
értelmében .nától fogva az üzlet-
helyiségek (kávéházak, korcsmák, 
vendéglők, cukrászdák stb.), egye-
sületi helyiségek zárórája 11 óra 
helyett 12 óra. Az üzletek zárórá-
ját a rendelet esti 7 órára teszi, 
csak a kizárólag élelmi vagy egyed-
árusági cikkeket árusító üzletek 
tarthatók esti 8 óráig nyitva. Éjjel 
12 ói\ után maganlakásokban sem 
szabad vendetekül látni olvan egyé-
neket, akiknek ottani tartózkodása 
a szokásos rendes vendéglátás kö-
rén kívül esik. A ma érvényben 
álló össses többi rendelkezés vál-
tozatlan marad. Igv nem módosul 

! a s/inházak, szórakozó- és mulató 
helyek eddigi esti tiz órai zárórája 
és érvényben maradnak az üzletek 
megvilágítására vonatkozó korlá- | 

! tozó rendelkezések. 
— Szabóiparosok figyelmébe. 

Mindszent község elöljárósága, szolga | 
és rendőr személyzete részére szük-1 
séges ruhanemükre pályázatot hir-
detett, zárt ajánlatok folyó hó 
26-ig adandók be, bővebbi felvilá-
gosítás pedig a szentesi Ipartestü-
letnél hivatalos órák alatt nyerhető 
Bíró Pál testületi jegyzőnél. 

— Csizmadiák és cipészek 
figyelmébe. A bőrtalpaknak kato-
nai célokra való felhasználása kö-
vetkeztében a közönség ezideig sem 
volt ellátható kellő mértékben ezu-
tán pedig a fokozott katonai szük-
ségletek miatt még kevésbé: szük-
sége merült fel tehát, hogy a kö-
zönség a fatalpu cipók használatán* 
áttérjen. Így beszél a minisztérium, 
miért is hogy a fatalpalást hogyan 
kell készitení s ho; y a fatalpak hol 
szerezhetők be, tanlolyamot ren-
dezett be, ahol a fatalpalások elsa-
játíthatók. Az érdeklődők bővebbi 
felvilágosítást nyerhetnek az ipar-
testületi jegyzőnél, ahol egyutlal a 
a nyáriidényre való világító anvag 
ós az iparosek korpaszükséglete is 
előjegyzésbe vétetik, nem különben 
a polgári célokra átengedett bőrők 
kiszolgáltatására szolgáló igazolvá-
nyok is beszerzendők. 

Hirdessen e lapban. 

Vigyázzunk a hadifog-
lyokra ! Ellenségeink minden el-
képzelhető eszközt igénybe vesz-
nek, hogy bennünket meggyengit-
senek, Irontmögötti életünkben za-
vart keltsem k. A német hatóságok 
észrevették, ho^y a hadifoglyoknak 
küldött élelmiszercsomagokban tit-
kos írású parancsokat küldöttek 
ismeretlen hatóságok, melyekben 
arra utasították a fogoly katonákat 
hogy a vetésekben, gyárakban, pá-
lyaudvarokon, vasúti kocsikon, ka-
tonavonatokon okozzanak tüzet, 
gyárakban és ipartelepeken rongál-
ják meg a gépeket, robbantsanak 
hidakat éö alagutakat és terjessze-
nek járványokat az állatok körül. 
A köteles óvatosság már a mi ha-
tóságiinkat is arra késztette, hogy 
falragaszokon hívja fel a közönsé-
get minden gyanús személy ellen, 
aki ilyen bűncselekményt akar el-
követni. Az óvatosság azonban an-
nál fontosabb, mert ha csak elvétve 
is sikerül a felbujtatott haditog-
lyoknak ilyen halállal büntetett 
cselekményeket elkövetni, óriási 
kár ér bennünket. Németországban 
már megtették az első megtorló 
intézkedést és a francia hadifog-
lyok csomagforgalmát betiltották. 
Hasonló intézkedés várható nálunk 
is, ha nyomára jönnek, hogv hadi-
foglyainkat ily üzelmekre biztatják 
A hadvezetőség így is figyelmez-
tet mindenkit, hogy féltve ügyeljen 
a hadifoglyokra, nehogy belső éle-
tünket ilyen merényletek megnehe-
zítsék. 

Agyonlőtte az udvarlóját. Sop-
ronnémeti község vendéglőjét Németh And-
rás bérli, aki két év óta katonai szolgála-
tot teljesít, helyette a felesége vezeti az 
üzletet. A falubeli Gondi János állandóan 
szerelmi ajánlataival üldözte az asszonyt 
Mindennapos volt a korcsmában és mindig 
utolsónak távozott onnan. Legutóbb mikor 
a házbeliek lepihentek, az asszony szobá-
jába bemászott az ablakon. Az asszony rá-
kiáltott, mire Gondi dulakodni kezdett vele 
a sötétben. Az asszony erre felkapta a székre 
kikészített revolvert és kétszer rálőtt a me-
rénylőre, aki össze essett és meghalt. Né-
inethné azután felöltözött, átment a gyer-
mekeihez a másik szobába és egész éjjel 
remegve virasztott mellettük. Az éjszakai 
kaland áldozata Gondi János harmincnégy 
éves feleséges ember, akinek két gyerme-
ke van. Németh Andrásné harminchat éves 
szorgalmas asszony. Egyelőre szabadlábra 
helyezték, mert igazoltnak látják a jogos 
Önvédelmet. A férj már hazaérkezett kato-
náéktől. A vizsgálat folyik. 

Öriilt a fatetején. Izgalmas jele-
net játszódott le a debreceni közkorházban. 
Rácz Miklós huszonhárom éves cigány, 
akit kleptomániás elmebaja miatt tartottak 
ott felügyelet alatt, meg akart szökni. Az 
ápolók azonban észrevették s üldözőbe 
vették a cigányt, aki meglehetősen grotesz-
kül volt öltözve. Korházi köpenybei], fején 



4 oldal SZENTEMI LAP 38 szám. 

katona sapkával, mivelhogy a katonaságtól 
került a korházba. A füstös képű fin az 
udvaron egy magas jegenyefára menekült. 
A kórház siemélyzete próbálgatta lecsalo-
gatni, de a cigány csak ilyen feleleteket adott 

— Jól érzem én itt is magam, nem 
vagyok bolond legyíinni! . . 

Mulatságnak mindez nagyszerű lett 
volna, dehát a cigányt biztonságba keli 
helyezni. Telefonáltak tehát a tűzoltókért, 
akik tolólétrákon igyekeztek megközelíteni, 
a faágakon gubaszkodó morét, aki való-
sággal pacsirtának képzelte magát, mert 
mert nemcsak emelkedett feljebb és feljebb 
a fa hegyén, hanem még dalolgatott. Végre 
is, mivel másképpen boldogulni vele nem 
tudtak. Alulról a vizipuskát irányították rá. 
A cigány már ekkor a legtetelyén járt a fá-
nak s amikor a viz ellen védekezni akart 
a gyenge ágak egyszerre csak össze rop-
pantak alatta s a magasból lepottyan a ki-
feszitett mentőponyvába. Nem történt semmi 
baja, de azért iszonyatosan jajveszékelt. 
Azt hitte — úgymond — hogy hősi halált 
kell halnia a vizípuskától. A cigányt termé-
szetesen szorosabb őrizet alá fogták s rö-
videsen a nagykálói elmegyógyintézetben 
helyezik el. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

7297—1917 szám. 

H i r d e t m é n y . 
Köztenyésztésre szánt apaállatok 

viszgálata 
a következő sorrenben fog megtartatni: 

1917. május hó 15-én délelőtt 9 
órakor a városháza udvarán, ugyan 
ezen a napon délután 2 órakor a 
Vekercsárdánál és ugyanaznap dél-
után 4 órakor a Vecseri csárdánál, 
folyó évi május hó 16-án délelőtt 
9 órakor Mucsi László motermal-
mánál Derekegyházoldalon, ugyan-
aznap délután 2 órakor az eperjesi 
iskolánál és ugyanaznap délután 4 
órakon a királysági iskolánál. 

Felhívom mindazokat, kik apaállataik-
kal (bika, kan és kos) mások állatait fe-
deztetni akarják, hogy apaállataikat az en-
gedélyezési vizsgálatra vezessék elő. 

Az 1894 évi XII. t.-c. 94 §-a értelmé-
ben kihágást követ el és 200 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő az aki 
apaállatot tenyészigazolvány megszerzése 
nélkül másoknak tenyésztési célokra átenged. 

Szentes, 1917. évi május hó 1:». 

BUGYI ANTAL 
polgármesterhelyet te.< 

fl Szentesi Takarékpénztár 
tisztelettel értesiti az Érdekelteket 
hogy az ötödik hadikölcsönköt 
vények megérkeztek és a 

pénztári elismervényt el-
lenében a hivatalosórák 
alatt átvehetők, flz 
esedékes szelvé-
nyek bárhol je 
gyezt^t tek is 

díjmentesen 
beváltatnak 5 3 

g j j j ^ - A h a t o d i k m a g y a r 
6',-os hadi kö l c sön re 

12-étől k e z d v e május hó j e g y z é s e k e t e l fogad n 
Bzenteisi Takarékpénztár. 

!! Eladó tehenek!! 
B u g y i Lajosnak alsóréti 55, sz, 

alatt 2 drb. hasas tehene van eladó. 
Megtekinthető és alku kötheti ugyanott. 

Ugyancsak 2 drb, 8 hónapos süldője 
is 

Iroda áthelyezés. 
Soós Pál gabona és hizottser-

lés kereskedő, értesiti a nagyér-
demű gazdnközónségel, hogy az 
eddig vásárszéli Baráth-féle irodáját 
sajátházába a voll huszárkorcsma-
féle házba helyezte át, további 
szíves pártfogást kérve vagyok, ki-
váló tisztelettel: 

SOÓS PAL 
gabona és sertéskereskedő. 

G867 —1917 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város közön-

ségét, arról, hogy az utóbbi időben 
a hólyagos himlő Szentes városban 
is ismétlen jelentkezett. Minthogy 
ezen betegség igen veszedelmes és 
erősen ragályos, mindenkinek első-
rangú érdeke, hogy ellene védekez-
zék. A védekezés egyrészt az által 
történik, hogy a tisztaságra nagy 
gond fordittatik és a megbetegedettek-
nek vörös táblával megjelölt háza 
elkertiltetik; de másrészt és főként 
azáltal védekezhetünk, ha magunkat 
himlő ellenes oltással elláttatjuk. 

A védhimlő oltásokat a hatósági 
orvosok a városházának 1 emelet 
50. szánni szobályában minden vasár-
és üuiiepnap délután 2 órakor 
díjmentesen végzik. 

Szentesen, 1917 május 7-én. 
Bugyi Antal 

polgármesterbe! yel tes. 

ö mulassza el senki ifj. ^ 
-azekas Antal által feltalált és 

szabadalmazott törvényesen védett 
varrott fatalpu czipőt, csizmát és 
szebbnél szebb*varottfatalpu papu-
csokat megtekinteni, amelynek tar-
tósságáért felelek. Cipőket fatalpa-
lásra elvállalok. 

Kurcaparti-utcában kedvező fi-
zetési feltételek mellett eladó egy jó 
karbai lévő ház. 

Szentes, (Ref. Bérház.) Piac-tér. 
Kiváló tisztelettel 

IFJ. FAZEKAS ANTAL. 

'c* 
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Hirdetmény. 
A m. kii honvédelmi miniszter ur 

6100 —1917. számú rendelete alapján össze-
irt, IV népfelkelői bemutatói szemlére köte-
lezett 1867- 1871. és illetve az 1893 1872 
évben születtek közül szemle kötelesnép-
felkelök népfelkelői bemutató szemléje az 
alábbi beosztás szerint és időben Szente-
sen fog megtartani és pedig naponként d. 
e. 7 órától kezdőleg a városháza I. emelet 
55 szánni helyiségében. 

1917 május hó IS napján megvizs-
gáltatnak az 1871, 1870, 18(i9, 1868, és 
18f»7 évben született szentesi illetőségűek. 

1917 május hó 19 napján megvizs-
gáltatnak az 1871, ¡770, 1869, 1808 és 1867. 
évben született vidéki illetőségűek, továbbá 
ugyanezen a napon megvizsgáltatnak mind-
azok a népfelkelők, akik az eddigi bemu-
tató szemlékről igazolatlanul távol maradtak 
továbbá azok az^ 1893—1872 évben szüle-
tet népfelkelők, akik az eddigi szemléken 
azért nem jelentek meg, mert mindenernü 
népfelkelői szolgálatra voltak minősítve, vagy 
törlendőnek stb. osztályoztattak. 

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

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

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

Szentes, 1917 április hó 25. 
Bugyi Antal. 

polgármesterhelyeltes. 

Szent László Püspök-Fürdő 
Nagyvárad mellett 

• • • 

j | F ü r d ö i i z e m t e l j e s ! 

m. 
. Kénes hévviz források természetes for-
I rósága 42"( K^nes hőforrását már 3 0 0 

év ota használjákbámulatos gvógyhatás 
sal Köszvény, csuz, csontbaj ok, női beteg-
ségek és más fáfdalmas betegségeket«"-

1500 holdas fenyőerdő közvetlen a virágos 
j park mellett. — Villanyvilágítás az egész 
< telepen és az összes szobákban. Nagysza-
i básu nyári uszoda 2f>°r folyton befolyó for-
rásvízzel uszástenitás napfürdő, homokkura 

| Fflrdőísniertetöt küld az igazgatóság, 
í Komzsik Alajos, a fürdő bérlője. 

l i i r a i e i i m * i i y # 
Felhívom a szőlőbirtokosokat és 

konyhakert tulajdonosokat, hogy amennyi-
ben szőlőik és zöldségük permetezéséhez 
rézgáli ra van szükségük eziránt május hó 
15-ig jelentkezzenek a gazdasági tanácsnoki 
hivatalban. 

Szentes, 1917 évi május hó 4. 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

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




