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A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eszter. 

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

előfizetési dijak. .«J , 
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9z orosz hadügyminiszter lemondott. 
Gucskov lemondásának okai;1 

Oroszország uj nagy események küszöbén. 
birodalmi 

reggel Bécsbe 
Bethmann-Hollweg 

kancellár vasárnap 
érkezeti. A kancellár Czernin gróf 
külügyminiszterrel tanácskozott, — 
majd Károly királynál kihallgatáson 
jelent meg Laxenburgban. A kan-
cellár este visszautazott Berlinbe, 
ahol kedden nyilatkozni fog a bi-
rodalmi gyűlésen. Hogy a kancellár 
beszéde előtt kihallgatáson jelent 
meg őfelségénél, és iiogy tanács-
kozott. Czernin külügyminiszterrel 
is, az azt jelenti, hogy holnapi 
nagyjelentőségű beszédéhez, az ab-
ban teendő kijelentésekhez, a mo-
narchia legfőbb külpolitikai ténye-
zőinek előzetes beleegyezését is 
meg akarta szerezni. Az esemé-
nyeknek alighanem dőntő fordulóját 
jelenti Bethmann holnapi beszéde, 
amelynek ekkora előkészületei 
vannak. 

Bethmann beszédét feszült 
figyelemmel várják Pétervárott is. 
Az orosz szocialisták a leghatáro-
zottabb akcióval akarják a békét 
kikényszeríteni Az orosz munkás-
ság felhivást fog kibocsátani a 
stockholmi konferencia résztvevői-
hez és a világ proletariátusához, 
akiket a konferencia résztvevői 
képviselnek. A döntés most elke-
rülhetetlen lesz az Oroszországon 
kívüli entente-kormányok vagy alá-
vetik magukat az orosz szocialisták 
békekivánságának, vagy pedig An-
glia és Franciaország kénytelen lesz 
nyíltan szembeszállni Oroszország 
gal, ami szinte elképzelhetetlen. 
Egy bizonyos, és ez: az ententc 
mint háborús szövetség nem ma-
radhat meg mai formájában, mai 
összetételében. 

Szombaton volt Stockholmban 

nem hive az annexiőnak. Az óh* 
néhány gyanús távirat érkezett; 
amelv arról szólt, hogy Mi íjuk© v-t 
val együtt Gucskov is „megbete-
gedett'*; a beteg hadügyminiszter* 
nek már nem referál senki. Legu-
tóbb a frontról érkezett katonák 
küldöttsége olótt beszélt Gucskov, 
aki nem csinált titkot abból, hogy 

! ez idő szerint harcképtelennek tartja 
í az orosz hadsereget. Ebben a be-
| szédében elmondta, hogy a muní-
ció-állomány javult, az élelmezés 
kérdése azonban még mindig vál-
ságos és különösképen azt hangoz-
tatta, hogy Q hadsereg demokrati-
zálódásának milyen nagy hálrányai 
vannak. Egv angol laptudósító előli 
tett nyilatkozatában pedig elmon-
dotta, hogy a front helyzete ag-< 
gasztó, a katonák az ott járt agi* 
tátorok hatása alatt állanak és azt 
hiszik: csupán le kell tenniök a 
fegyvert és megszületett a béke* 

Bukása minden jel szerint az 
annexióellenes irányzat ujabb győ-
zelmét jelenti. — Egy másik 

• főijegyzésre méltó momentum: az 
a hir, hogy a munkás- és katona-
tanács külügyi bizottságot alakított, 
amelynek joga van betekinteni a 

| diplomáciai aktákba, Párisban nagy 
megdöbbenést keltett, főleg azért! 
mert attól tartanak, hogy igy nyil-
vánosságra kerül az a titkos szer-
ződés, amelyet az entenle — állí-
tólag — még 1913. végén kötötk 
Magyarország és Auszlria földara-

1 bolására. 
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5 0 e z e r j?oro j i* fealonai v u i i » I r o n l o i u , 
Gennadios, a venizelista kormány követe, kijelentette, hogy már 

50.000 görög katona van a fronton és számuk néhány hét akut száz-
ezerre fog növekedni. 

a konferencia előkészítő ülése, 
amelyen skandináv, belga, hollandi 
és orosz szocialisták vettek részt. 
A német, a magyar és osztrák szo-
cialisták május második felében 
fognak a svéd fővárosba érkezni. 

Elénk feltiiyést kélt, hogy Van-
derveide belga szocialista miniszter 
Péíervárra utazott. A miniszter 
átutaztában érintette Stockholmot 
is, ahol skandináv és hollandiai 
szocialistákkal folytatott megbeszé-
lés!. Vandervelde állítólag Belgium 
érdekében, Örményország rfelsza-
badításáért", Elzásznak a német 
birodalom, Dél-Tirolnak Ausztria 
testéből való propaganda csinálá-
sáért utazik Pétervárra. Az orosz 
szociálisiákat rá akarja beszélni e 
tervek javára és arra, hogy mint 
a cári kormány tette, ők is tartsa-
nak ki a nyugati hatalmasságok, 
Anglia, Franciaország és Olaszor-
szág mellett. 

Gucskov orosz hadügyminisz-
ter lemondott, mert a mostani vi-
szonyokért nem hajlandó felelőssé-
get vállalni. Gucskovról közismert, 
hogy az ideiglenes kormányban 
Miljukov pártjához tartozott; még 
csak nemrégiben több helyütt is 
beszédeket tartott, amelyekben a 
hóditásjés hadisarc nélküli békét 
képtelenségnek mondotta. Mikor 
azonban a munkás- és katonata-
nács közbelépésére az ideiglenes 
kormány Miljukovot a körjegyzéke 
miatt dezavuálta, Gucskov is kény-
telen volt kijelenteni, hogy már 
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U j nagy események Küszöbén? 
Gorkij és Skobelev az előtérben? 

Bécs, május 15. 
Stockholmból jelentik : 

Oroszország válsága immár akuttá vált. A helyzet nem is annyira 
az ideiglenes kormánv és a munkástanács, mint a kormány és maga a 
hadsereg között éleződik ki, amelynek elkedvetlenedése tekintetében 
immár nem táplálhatok illúziók. Jól értesült körök szerint Cseidze és 
Kérenszki is kompromittáltak lesznek az uralomra kerülő uj irány em-
bereinek szemében s ezért alig fognak döntő szerepet játszhatni A jö-
vendő jelentőr e s e m é n y e k körül alkalmasint Gorkij é s Skobelev fognak 
szerepet játszani. * . 

A francia fronton levő orosz 
csapatok nem harcolnak az 

angol-francia érdekért. 
Berlin május 13. 

A WolfT-üííynökség jelenti: 
A franciaországi orosz csapa-

tok már nem hajlandók az angol 
francia érdekért harcolni. Migazok 
az orosz csapatok, amelyeket a 
nagy francia offenzíva kezdetén 
francia kötelékekben csatasorba 
állítottak, a Brimonton és attól 
északra véghezvitt támadásokban 
nagy vitézséggel harcoltak és két-
ségkívül súlyos veszteségeket szen-
vedtek, — immár az oroszok fel-
ismerték, hogy mindenütt a legsú-
lyosabb helyekre állítják és felál-
dozzák őket az angol és lrancia : 
imperializmusnak. Ujabb víz-gála- ; 
tok megállapították, hogy orosz 
kötelékek a nekik kijelölt állásokat 
önkényesen feladták és visszavo-
nultak. A 120-as számú lrancia 
gyalogezred, amelynek április 20-án 
az oroszokat fel kellett volna vál-
tania, állásaik szakaszait üresen 
találta. 

Francia csapatok háboruelenes ma-

„Nem megyünk tovább! Le a 
háborúval" 

Berlin május 14. 
A WolíY ügynökség jelenti: 
A 18-ik francia vadászzászlóalj 

legénységének egy része a boven-
courti táborban, ahol az április 
havi első harcok óta pihen, ily 
feliratokat ragasztott ki: „Nem 
megyünk tovább I Le a háborúval ! " 
42-ik hadjszlály 8-ik vadászzászló-
aja a következő felírást akasztotta 
ki: „Belemegyünk az állasba, de 
megtagadjuk a támadást lu A 4-ik 
hadosztály 42. lüzérezrede a kö-
vetkező felíratott tette ki: „Bele-
megyünk a tüzállásha, de nem fo-
gunk tüzelni 1" 

Titkos román diplomáciai 
akták. 

Berlin, május 13. 
Mint Bukarestből jelentik, a 

német hatóságok, ugy mint annak 
idején Brüsszelben, nagv tömegű 
titkos diplomáciai aktára akadlak 
amelyeket a fővárosból való gyors 
menekülés alkalmával gondalatla-
nul hátrahagylak. li jelentések és 
táviratok érdekes belekin ést en-
gednek bizonyos külföldi román 
képviselők üzelmeibe, akik teden-
ció/us, gyakran egyenesen hamis 
hírekkel, amelyeket az entente-
diplomáciátői s/ereztek be', mindent 
elkövetlek, hogy Romániát a köz-
ponti hatalmak elleni háborúba 
uszítsák. 

Egyike azoknak, akik ebben 
az irányban a legbuzgóbban tevé-
kenykedtek, Delussi volt szófiai 
követ, akinek ezirányu h'véKcnysé-
gét nagyszámú távirattal aktasze-
rülcg be lehet bizonyilani. E kö-
vetnek jelentése példának okáért 
Radoszlavov bolgár miniszterel-
nökkel folytatott beszélgetéseiről 
gyakran annyira ellentmond a té-
nyeknek, hogy teljesen megrendelt 
munkának látszik. Így például 1915 
szep'ember 7-én és 9-én 2186., 
illetve 2209. szám alatt Albrecht 
mecklenburgi herceg szóliai tartóz-
kodása alkalmából azt táviratozta 
hogy a német politika izgatni igyek-
szik Románia ellen, holott abban 
az időben ép az ellenkező volt az 
eset. 
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Derekegyházi -oldalon 
a Diószegi-féle egy fertály tanya 
föld eladó. Értekezhetni a helyszí-
nen (derokcgyházi-oldal 58 szám) 
vagy pedig Vecseri-utca 48 sz. alatt 
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A központi hatalmak 
hadifoglyai. 

2.874,271 hadifogoly van a Monarchiá-
ban, Németországban, Bulgária- és 

Törökországban. 
Az alábbi kimutatás adatai áttekintést 

nyújtanak a német és a velük szövetséges 
csapatok által a háború alatt ejtett foglyok-
ról. A kimutatás a hadifoglyok 1917 feb-
ruár 1-i elhelyezkedése szerint igazodik. 

Németország. 
Tiszt összesen 

Franciák (6287) 367.124 
Oroszok (9223) 1.212,007 
Belgák (658) 42.435 
Angolok (1104) 33.129 
Szerbek — - 25.879 
Roiriánok (202) 10.157 

összesen (17,474) 1.690,731 

Ausztria-Magyarország. 
Tiszt összesen 

Oroszok (4755) 852.853 
Szerbek (709) 97.072 
Montenegróiak (31) 5.595 
Olaszok (2247) 97.712 
Románok (542) 38.327 
Franciák 0 2 ) 465 
Angolok (13) 31 

Összesen (8294) 1.092,055 

Bulgária. 
Tiszt összesen 

Angolok (24) 628 
Franciák (21) 890 
Olaszok 305 
Oroszok (120) 5559 
Románok (789) 28.507 
Szerbek (1*7) 31,679 
Belgák — 2 
Montenegróiak — 12 

Összesen (1148) 67,582 

Törökország. 
Tiszt összesen 

Angolok (560) 11,453 
Franciák (9) 128 
Oroszok (132) 10,280 
Románok (3) 2042 

Összesen (704) 23,903 
1917 február hó 1-én tehát a köz-

ponti hatalmak fogságában volt 2.874,271 
hadifogoly, a következő elosztásban: 

Tiszt Közlegény 
Németország 18,474 1.673,257 
Ausztria-M,-ország 8,294 1.083,761 
Bulgária 1,148 66,434 
Törökország 704 23.199 

nemzetiségek szerint Hadifoglyaink 
igy oszlanak meg: 

Összesen 
Oroszok - - - — - - 2.080,690 
Franciák — — — — 368,607 
Angolok — — — — 45,941 
Olaszok — — — — 98,017 
Belgák - - — 42,437 
Románok — —- — — 79,033 
Szerbek — — 154,730 
Montenegróiak — — 5,607 

Egy egy elfogott tisztre jut a legény-
ségből: az oroszok közül 14(5, franciák 
közül 57, angolok közül 20, olaszok közű1 

42 belgák közül (>2, románok közül 50, szer-
bek közül 169, montenegróiak közül 180. 
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A hatodik 
hadikölcsön. 
Fölösleges megismételni azt, 

ami már minden h fi lelkében 
m e g f o g a m z o t t , hogy u hadikölcsö-
nök jegyzésének sikere a harcte-
rek győzelmének biztosítéka is, A 
jegyzések eddigi sikerével párhuza-
mosan haladtak hős hadseregeink 
haotéri diadalai is 

Ezekben a pillanatokban a 
legújabb, magyar hadikölcsön si-
kerének biztosítása kétszeres kö-
telessége minden magyar állampol-
gárnak. A milliárdok, melyeket 
eddig bocsátottak rendelkezésére 
a hadseregnek diadal után arató 
biztosítékok voltak. 

A Legújabb milliárdok a béke 
galambjai lesznek. Minél nagyobb 
lesz a béke galambjának tömege 
amelynek láttára az ellenfél lelké-
ben ezentúl már leküzdhetetlenné | 
válik majd a tudat, iiogy bűn a 
további pusztítás, hogy nálunk 
minden egyes gyűlölet teljes táma-
dásra ujabb tömege rajzik el'ene 
a láthatatlan erőnek, melyeknek 
kiapadhatatlan forrása a magyar 
hazafiság. A hatodik hadikölcsön 
igy ezután nem a harcterek diada-
lainak biztosítása, hanem a béke 
ellenálhatatlan siettetóje lesz. Ugyan 
ki az, aki ennek a célnak az érde-
kében ne sietne hadikölcsönt je-
gyezni. 

Hadikölcsön — 
népköicsön. 

- A hatodik hadikölcsön kibocsátása. — 
Immár hatodszor fordul a ma-

gyar állam hadviselésének költ-
ségfedezéséért az országhoz. Dicső-
sége nem a magyar pénzvilágnak, 
hanem az egész országnak az a si-
ker, amely az eddigi hadikölcsönö-
ket kísérte s bizonyára ép ily dia-
dalmas lesz az utja a hatodik ma-
gyar hadikölesönnek is. 

Uj elemek támadtak, melyek 
bőségesen segítik a magyar államot 
a nehéz küzdelem dicsőséges befe-
jezésében. Megmozdult a dazda-
osztálv, amely az ó szövetkezetei-
vel az állami pénzügyeknek egész 
perspektíváját tudfa megnyitni 

Az eddigi eredmény megmu-
tatta, hogy a mi trezorjaink tulaj-
donképen itthon vannak. Trésor 
lett a ládafiából s ma már hadi-
kölcsön k ö t ve n y e k re van vá 11 v a 
nagyrésze a kamatozatlanul heverő 
apróbb tőkének. Ipazi népkölcsö-

nök ezek a hndikötcsönök, :iép s 
azoknak szerzése, részt ve z Í íj-
ban kicsiny és nagy egyformán, 
lelkesedéssel, biz. lommal s kifej-
teit ü/leti érzékkel, amit a nép 
körépen a hadikölc .önök fejlés:-
'ettek ki. 

Akkor mutatjuk meg igazán, 
hogy a győzelemben való akará-
sunk és hitünk, bizalmunk és bá-
torságunk erős szárnyakat hord 
ha minden fillérünket, melyet nél-
külözhetünk, a hatodik hadiköl-
csön jegyzésére fordítunk. 

Talán ez a hadikölcsön hozza 
meg nekünk jövőre a régi tavasz 
boldogságát: emlékezzünk vissza 
most reá, vidám volt akkor boldog 
és édes az élet jó volt küzdeni 
utánn? megpihenni, nevelni, sírni, 
élni. Ma mindezekből nem maradt 
semmi. 

De ha szivünkbe szállunk és 
az elmúlt élet zöld mezejét álmod-
juk vissza, tudni fogja minden ma-
gyar ember legszentebb kötelessé-
gét : jegyezni minden erővel, min-
den pénzzel a hatodik magyar 
hadikölcsönre, hogy a nótás ujjongó 
boldog béketavasz újra megérkez-
zen hozzánk. 

Hideg ésszel figyeljük addig is 
ellenségeinknek, a képmutatás pá-
ratlan mestereinek végső erőfeszí-
téseit és hasonlóképpen tegyünk 
meg mi is mindent, amely a már 
kivívott győzelmünket még bizto-
sabbá teszik. Ehhez pedig most, 
ebben a pillanatban másra nincs 
szükségünk, mint pénzre és ezt 
adjuk össze, meri könnyen össze 
adhatjuk. É> igy bi/.tositjuk a vég-
ső diadalt és megmutatjuk azt, hogy 
anyagilag is, nemcsak erkölcsileg, 
jó harcot tudtunk harcolni és — 
megnyertük vele az igazságunk ko-
ronáját. 

HÍREK! 
— A harangok pótsorozása. Jan-

kovich Béla kultusz miniszter leiratot inté-
zett az illetékes hatóságokhoz, amelyben 
tudatja, hogy a harangoknak eddigi meg-
hagyott részét is a hazafias cél szolgálatába 
állítsák. A harangok requirásáról a honvé-
delmi miniszter legközelebb rendeletileg fog 
intézkedni. Az igénybevétel alól csupán azok 
a harangok lesznek mentesek, amelyek tör-
ténelmi, vagy művészi becsüek és igy mint 
műemlékek, feltétlenül meghagyandók. A 
honvédelmi miniszteri rendelet az egyes 
egyházaknak módot fog rá nyújtani, hogy 
a requirálás alá eső harangjaikat a hazafias 
célra térités ellenében idejében önként is 
felajánlhassák. 

— Akinek hét fia küzd a harctéren 
A király magánpénztárából ötszáz-ötszáz 
koronát utalt ki Csapó Antalné somogy-
szilli lakosnak és Illés Lajos mernyei asz-
talosnak, akiknek hét-hét fia küzd a harc-
téren. Csapó Antalné gyönyörű diszérmet 
is kapott, Illés Lajos pedig szép ezüst órát 
a király monogranimjával. 

A petróleum záralá vétele. A 
pénzügyminiszter a kereskedelmi válalatok 
birtokában levő és még ezután szerzendő 
világító kőolaj készleteket zár alá vette. A 
zár alá vételnek az a hatálya, hogy a ke-
reskedni ú válalatok csakis a törvényha-
tóság első tisztviselőjének vagy a felhatal-
mazott hatóságnak engedélyével adhatnak 
ki vilárjto o'aj.!t. Engedélyt csakis közérde-
kű célokra, mezőgazdasági, bányászati, és 
ipari üzemek folytatásához nélkülözhetetle-
nül szükséges világító kőolaj kiszolgáltatá-
sára adható. Az üzemben levő világító kő-
olajra ez a rendelet nem vonatkozik. A 
rendelet május t3-án lépett életbe és ér-
vényessége augusztus 31-én szűnik meg. 

— Hadikölcsön jegyzés. Május 11-
én szombaton reggel indult meg a Vl-ik 
hadikölcsönre a jegyzés s már eddig is te-
kintélyes összeget jegyeztek nálunk. Jegy-
zéseket elfogadnak az összes pénzintézetek 
a m. kir. posta, a kir. adóhivatal és a ka-
tonaügyosztály. A most kibocsájtásra kerü-
lő hadikölcsön 0 százalékos és árfolyama e 
hó 25-ig 90 korona. 

— Szerencsét lenség a drogériában 
Végzetes kimenetelű szerencsétlenség tör-
tént hétfőn reggel a Henning féle drogé-
riában. A laboratóriumban egy gyors forraló 
lángjától felrobbant egy benzint tartalmazó 
üveg. A tűztől lángott kapott a laboratóri-
umban levő kiszolgáló leány ruhája s mel-
lén és arcán su'yos égéseket szenvedett 
A jelenlevő droguista segéd, aki a sze-
rencsétlenül járt leány segítségére sietett 
könyebb sérüléseket szenvedett. A labora-
tóriumban keletkezett tüzet a tűzoltóság 

; gyorsan elnyomta. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

fl Szentesi TaKarékjpénztár 
tisztelettel értesiti az érdekelteket 
hogy az ötödiKhadikölcsönköt 
venyek megérkeztek és a 
pénztári elismervényt el-
lenében a hivatalosórák 
alatt átvehetők, flz 
esedékes szelvé-
nyek bárhol je-
gyez te t tek is 

díjmentesen 
beváltatnak 5—4 

Szentes város rendőrkapitányától. 

Ad. 222! — k.p. 1917. szám. 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré teszem, hogy a már elrendelt 

ebzárlatot egy ujabbi veszettségi eset foly-
tán 1917 évi augusztus hó 8-ig meghosz-
szabbitom. 

Szentes, 19 «7 évi május 13-án. 
ZILAHY 
r.-kapitány. 

Szentes város rendőrkapitányától. 
2499-kp . 1917 szám. 

l l i r t l c d i f t i c n y . 
A in. kir. minisztériumnak 1462—1917 

A\. E. szánni rendelete alapján közhírré te-
szem, hogy a húsfogyasztás korlátozása 
tárgyában kiadott 3101-1916 M. E. számú 
rendelet 1 §-ában a keddi napra elrendelt 
vágási és 2 §-ában a szerdai napra elren-
delt húsfogyasztást tilalom megsziintettetett. 

Szentes, 1917 május hó 15-én. 

ZILAHY 
r.-kapitány. 
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Egyszerű és m o d e r 
§ i r k i h e l á c r k e / í e l í 

özv C5ÖKEC* I8TVÁKNÉ ' 
sirkőnikíiírálm 

Szentes város rendőrkapitányától. 
2500—-kp. 1917 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a m. 

kir. minisztériumnak a tüzelőanya-
gokkal való takarékosság tárgyában 
kiadott 1676-1917 M. E, számú 
rendeletével az e tárgyban add»g ' 
összes rendeletek hatályon kivul 
helyeztettek s a következő rendel-
kezések léptek életbe: 
' 1 , A nyilvános étkezőhelyisé-
geket (vendéglők, korcsmák, kávé-
házak, cukrászdák stb.) éjféli 12 
óránál tovább nem szabad nyitva 
tartani, s mind ezeket a helyisége-
ket reggeli 5 óra előtt nem szabad 
kinyitni. 

Éjjeli 12 óra után magán la ka-
sokban sem szabad a zárórára vo-
natkozó rendelkezések kijátszására 
vendégni látni gly egyénekel, akik-
nek ott tartózkodása a szokásos 
vendéglátás körén kivfil esik. 

r 2, Az összes szórakozó helye 
ket (mozgófényképszinházak, kerti-
mulatóhelyek, tánciskolák stb.) esti 
10 órán tul nem szabad nyitva 
tartani. 

3., Az egyesületeket fegvletek, 
társaskörök kaszinók, klubbok stb.) 
mindazon helyis'geit, melyek a 
tagok vagy vendégek összejövete-
lére vagy befogadására szolgálnak, 
éjjeli 12 órán tul nem szabad nyit 
vatartani. 

4., Nyi11 árusítási üzleteket 
(boltokat) az azokhoz tartozó rak-
tári és irodai helyiségékkel «'gyütl 
rengeti 0 óra előtt kinyitni és este 
7 órán tul nyitvatartanr, azokat a 
nyiltüzleteket pedig, amelyekben 
kizárólag, vagy túlnyomóan élelmi 
vaRT égyedámsági cikkeket árusí-
tanak, reggeli 5 óra előtt kinyitni 
és esti 8 órán tul nyitvatartani 
nem szabad. 

Ugyanezen rendelkezés áll az 
előbbi bekezdésben nem említett 
nyílt üzletekre is, kivéve azokat 
amelyben kizárólag anvagmegmun-
kálás" folyik. 

b., amelyben a közönségnek 
kizárólag helyben való fogyasztásra 
szolgáltatnak ki élelmiszereket. 

5., V a l a m e n n y i n y i v á n o s é t -
kező s z ó r a k o z ó ü z l e t i s t b . h e l y i -
ségnek b e l s ő v i l á g í t á s á t az e l k e -

de rü Illetet len szükség mértékére, 
a rendes világításnak legalább fele 
részére kell korlátozni. 

6., Az étkező és szórakozó, üz 
letek külső megvilágítása továbbá 
s név és cégtábla kivilágítására és 
általában a reklám célokat szolgáló 
világítás tilos. ' 

7., A magánlakások világításá-
nál a legmesszebb menő takarékos-
ságra kell törekedni, mivel ellene-
seiben a magánhelyiségek kivilágí-
tása tekintetében is korlátozó ren-
delkezések tétetnek. 

8, Aki a fenti rendelkezéseket 
megsérti kihágás miatt 2 hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik. 

Szentes, 1917 május hó 15. 
Z i l a h y 

rendőrkapitány. 

Szent László Püspök-FürdS 
Nagyvárad mellytt 

• m 
^ 

í l F ü r d ő ü z e m t e l j e s ! 
j . . 

U *l *U* BfcM IBI) ••••••••••••>••••» " 

IS 
Kénes hévviz források térmészetes for-
rósága 42"(' Kénes hőforrását már 3 0 0 
év ota használjáKbámulatos gvógyhatáí 
sal köszvény, csuz, csontbajok, női beteg-

ségek és más {áfdalmas betegségekben. 
500 Iioldas fenyőerdő közvetlen a virágos 
park mellett. — Villanyvilágítás az egész 
telepen és az üsszes szobákban. Nagysza-
bású nyári uszoda 26°C folyton befolyó for-
rásvízzel uszástenitás napfürdő, homokkura 

Filrdöismertetőt küld az igazgatóság. 

Komzsik Alajos, a fürdő bérlője. 

6867-1917 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város közön-

ségét, arról, hogy az utóbbi időben 
a hólyagos himlő Szentes városban 
is ismétlen jelentkezett Minthogy 
ezen betegség í̂ en 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 
elkeriiltetik; de másrészt és főként 
azáltal védekezhetünk, ha magunkat 
himlő ellenes oltással elláttatjuk. 

A védhimlö oltásokat a hatósági 
orvosok a városházának I. emelet 
50. számú szobályában minden vasár-
és üunepnap délután 2 órakor 
díjmentesen végzik. 

Szentesen, 1917 május 7-én. 
Bugyi Antal 

polgármeslerhelyeltes. 

!! 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 eladó. STSUJ 

6Vo 
A hatodik magyar 

Vos hadi k ö l c s ö n re 
május hó 12-étől k e z d v e j e g y z é s e k e t elfogad a 

Szentesi Takarékpénztár 
N y o m a t o t t V A J D A B. U T Ó D A v i l l an v e m r e berendezett nvomda i 

6325—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

6t00—1917. számú rendelete alapján össze-
írt, IV népfelkelői bemutatói szemlére köte-
lezett 1867—1871. és illetve az 1893 1872 
évben születtek közül szemle kötelesnép-
felkelők népfelkelői bemutató szemléje ai 
alábbi beosztás szerint és időben Szente-
sen fog megtartani és pedig naponként d. 
e. 7 órától kezdőleg a városháza I emelet 
56 számú helyiségében. 

1917 május hó 18 napján megvizs-
gáltatnak az 1871, 1870, 1SH9, 1868, és 
)W)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 mindenemő 
népfelkelői szolgálatra voltak minősítve, vagy 
törlendőnek stb. osztályoztatok. 

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. 

polgármesterhelyettes. 

H i r d e t m é n 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 tanáesnoki 
hivatalban. 

Szentes, 1917 évi május hó 4. 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

í ¡Wt* Iroda áthelyezés. 
Soós Pál gabona és hizotsertés keres-

kedő, értesiti a n. é. gazdaközönséget, 
hogy az eddig vásárszéli Baráth-féle iro-
dáját saját házába a volt Huszárkorcsma 
féle házba helyezte át, további szíves párt-
fogást kérve vagyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
sertés és gabonakereskedő. 

Km» 
müintézetében, Szentes 1917. 




