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A magyar szocialisták a 
stockholmi konferencián. 

Nikolajevics Miklós letartóztatása. 
A magyar szocialista kikül-

döttek Stockholmban kifejtették a 
magyar pártnak a hadicélokról 
vallott felfogását. A magyar szo-
cialisták a rögtöni, annexió és ha-
dikárpótlás nélkül való békét köve-
telik. Ugyancsak követelik Belgium, 
Szerbia és Montenegró helyreállí-
tását itt az az álláspontjuk, 
hogy Bethmannak a háború kitö-
résekor mondott úgynevezett belga 
beszéde alapján ez a kárpótlás 
megilletné ugyan Belgiumot, de 
viszont ha az efölött való vita 
túlsókéig húzódna és késleltetné a 
békét, akkor meg kellene állapodni 
abban, hogy Belgiumot közösen 
kártalanítsák az összes hadviselő 
államok, akik hiszen egyformán 
felelősek a háborúért. Szerbia szá-
mára adriai kikötőt követelnek a 
magyar szocialisták, valamint elő-
nyös gazdasági szerződést, mert 
hiszen az a több mint tíz éves 
viszálykodás, ami a háborút meg-
előzően a monarchia és Szerbia 
kőzött bizonytalanná tette a hely-
zetet, tulajdonképpen a rossz gaz-
dasági szerződésekbőt táplálkozó 
elégedetlenség volt. A rendkívül 
bonyolult szerb-bolgár kérdést ugy 
szeretnék elintézni, hogy a függet-
len Bulgária és a független Szerbia 
egyezzenek meg egymással, ha 
pedig ez a balkáni nemzetiségi 
enclave-ok, az ottani elszórt nyelv-
szigetek miatt nem volna lehetsé-
ges, akkor az összes balkáni álla-
mok mindegyikének garantálnia 
kellene, hogy a maga határán belül 
teljes önkormányzati jogot ad a 
nemzetiségi kisebbségnek. A mace-
dóniai kérdést csak igy lehet meg-
oldalni igazságosan. Arai az elzászi 

kérdést illeti, a magyar szocialista 
párt felösmeri, hogy ez a vesze-
delmes kérdés nagyjában kútfeje 
az európai nacionalizmusnak, im-
perializmusnak, állandó háborús 
veszedelemnek. Ezt a kérdést is 
szabad megegyezés alapján kell 
eldönteni, de ha nem volna lehet-
séges, akkor a háborút e nélkül 
kell befejezni, mert Elzász hova-
tartozandóságának problémája nem 
lehet olyan fontos, hogy miatta 
annyi és annyi ember tovább 
pusztuljon és szenvedjen. 

Az elzászi kérdésnél ujabban 
nyilatkoznak a francia szocialisták 
is. Ök azt akarják, hogy Elzász-
Lotharingia bennszülött népe, tehát 
nem az odatelepitett német állam-
hivatalnokok, maga döntsön sorsá-
ról általános és titkos népszavazás 
ulján. A francia szocialisták az el-
zászi kérdéssel párhuzamosan akar-
ják megoldani a belga kérdési is, 
még pedig ugy, hogy Belgium tel-
jes állami függetlensége helyreállit-
ta^sék, a belga állam pedig a most 
német kézen lévő francia megyék-
kel együtt kártalanittassék. 

Az oroszok is Stockholmban 
akarják összehívni azt a másik 
nemzetközi munkáskongresszust,— 
amelynek kezdeményezése a pé-
tervári munkás- és katonabizottság 
köréből indult ki. Ez volna tulaj-
donképen az entente stockholmi 
kongresszusa, de végtelenül fontos 
és örvendetes, hogy az entente 
szocialistáinak kongresszusa is 
Stockholmban fog ülésezni, tehát 
ugyanott ahol a mieink, ugy hogy 
a két hadviselő fél szocialistái ta-
lálkozhatnak is egymással. Az oro-
szokat most különben ujabb often-
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ziva felé akarják hajszolni. Ebben 
az ügyben már , uagy haditanán* is 
volt, amelyén Kerenszki elnököl!« 
Hogy milyen népszerű az offea&w* 
eszméje, azt tanulságosan i>Í£Qn 
nyitja, hogy Moszkvában máris 
nagy népgyűlés és tüntetés volt 
Kerenszki ellen, (leiekkel ezetótl 
még a forradalom ünnepelt hőse 
volt, most azonban, hogy mint 
hadügyminiszter offenzívát sürget, 
éppeu ugy ellene fordul a nép 
gyűlölete, mint azelőtt Miklós cár 
vagy Miljukov ellen. A íuunkásla-
aács máris erélyesen állást foglalt 
Kerenszki legutóbbi aggressziv na-» 
piparancsa ellen. Az orosn w w n 
kások nem nyári offenzívát, bantui 
nyári békekötést követelnek. Az 
orosz nemzet nem kajlaudó a fran-
ciák és az angolok hadicéljaiért 
küzdeni, sőt hajlandó Románia és 
Szerbia nemzeti aspirációit is ctef-r 
teni. Erdélyért és Bukovináért* m 
nagy szerb ábrándért, ma egyelte® 
orosz katona sem akarja életét 
áldozni. Az orosz front kitkiAdöáUi 
legutóbb tartottak Péterváron »Ur 
nácsko7ást és kiáltványt bocsájtatr 
tak ki, amely egyenest hatkUseuet 
a Kerenszki-féle napiparancs ellen. 
Az orosz front kiküldöttei hifláfpj-
zalukban kijelentik, hogy meg kell 
tenni minden intézkedést arra, ho^y 
amilyen sürgősen csak lehetséges, 
vége szakadjon a v rfürdónek. Az 
annexió és hadikárpóthís nélkül 
való, a nemzetek önrendelkezési 
jogán alapuló azonnali békekö4éM 
sürgetik az orosz katonák. Az 
orosz katonák kijelentik, hogy mi* 
nició nélkül állnak, szinte cfcafc 
puszta kézzel kénytelenek küzdetli. 
A tüzérségre nem számithatnak és 
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helyzetük aránytalanul rosszabb, 
mint a francia vagy angol katona-
ságé. Ha azt akarják, hogy az orosz 
katonaság harcoljon, akkor lássák 
el municióval. 

Az olasz offenzíva mintha va-
lamennyire vesztett volna erejéből. 
A Monte Santo ellen irányuló leg-
utóbbi támadások már jóval gyen-
gébbek voltak, mint az első olasz 
rohamok. A Karszton és Jamiano-
nál is lankadt a küzdelem dühe. 
Körülbelül kedd óta kevésbbé he-
ves az olasz offenzíva. 

A csehek kívánságai 
stockholmi konferencián 

Bécs, juníus 1. 
Az Arbeiterzeitung tudósítója tá-

viratozza Stockkolmból: A mai 
nap folyamán megjelenik a cseh 
centralisták hivatalos közleménye 
a mely rámutat arra, hogy annexió 
és hadikárpótlás nélküli békét kö-
vetelnek, továbbá Belgium, Szerbia 
és Románia helyreállítását. A mi 
az ausztria helyzetet illeti, azt kí-
vánják, hogy az egyes ausztriai 
nemzetek autonómiát kapjanak, a 
mi biztosítani fogja fejlődésüket. 
Egyebekben ők is hozzájárulnak a 
többi osztrák delegátus álláspont-
jához. 

A stockholmi konferencia ed-
digi eredménye nagy benyomást 
tett az itt tartózkodó delegátusok-
ra, de azért nem szabad lebecsülni 
a nehézségeket sem, a melyek kü-
lönösen onnan származnak, hogy 
Oroszországban a helyzeit még min-
dig nem tisztázódott és hogy teljes 
bizonytalanság uralkodik Németor-
szág hadicéljai tekintetében. 

A Pravo Lidu című cseh lap 
azt jelenti, hogy a cseh szláv szo-
ciáldemokrata képviselők: Haser-
mann, Nemec és Smeral még min-
dig nem kapták meg útleveleiket 
ügy látszik, hogy csak bizonyos 
alárendelt közegek késedelmeske-
déséről van szó, mert nem való-
színű, hogy a hatóságok tényleg 
meg akarnák akadályozni Stock-
holmba való utazásukat. 

flz o r o s z o K e l é g e d e t n e k , 
a z o s z t r á k s z o c i á l i s t á k X a l 

Stockholm, máj ás 30. 
AZ itteni orosz politikai kórok 

következőképp nyilatkoztak az oszt-
rák szocialista küldöttek állásfog-
lalásáról : 

— Az osztrákok általában na-
gyon adakozók voltak Finnország-
gal szemben, túlságosan tartózko-
dóak voltak azonban, mikor Galí-

ciáról és Posenről beszéltek. Sok-
kal rokonszenvesebb lelt volna, ha 
egyforma mértékkel mértek volna 
mindenkinek, Szemmel láthatóan 
diplomaták és nem szocialisták 
voltak. 

— 'Szocialisták azt követeljük 
meg, hogy őszinték legyenek és 
gondolataikat ne rejtsék szavak 
mögé. Sokkal jobb az őszinte nyi-
latkozat és az egyenes beszéd, mint 
ezt majd az oroszoktól fogjuk hal-
leni, ha idejönnek Stockholmba. 
Azt hiszfik azonban, hogy az oszt-
rákok álláspontja maximális prog-
ramnak tekintendő és reméljük, 
hogy a tárgyallások folyamán szí-
vesen változtatnak majd követelé-
seiken. 

A titkos szerződések 
közzététele. 

Berlin, május 30. 
A skandináv lapok különböző 

pétervári forrás nyomán számot 
adnak a TÓI az aggodalomról, auiely-
lyel az ideiglenes kormány néhány 
tagja a munkások és katonák ta-
nácsának azt a követelését fogadta 
hogy a titkos szövetségi szerződé-
seket közzétegyék. E források sze-
rint Miljukov rövid idővel vissza-
vonulása előtt kijelentette, hogy e 
szerződések nyilvánosságra hozása 
végzetes hatású lessz. Plehanov, 
Miljukov utódja, szintén kijelentette 
a dumában, hogy a titkos szerző-
dések közzététele teljesen átalakí-
taná Oroszország közvéleményét 
és egészen uj politikai konstellációt 
teremtene. Mind ebből könnyen4 

lehet arra közvetíteni, hogy e szer-
ződések nem Oroszország valódi 
érdekeinek figyelembe, vevésével 
készültek, hanem más hatalom 
érdekeit szolgálják, nevezetesen 
Angliáét. Ez maga is érthetővé teszi 
miért féltik a mostani szövetségi 
rendszert a szerződések közzététe-
létől. Valószínűleg összefüggésben 
vannak ezzel azok a hírek, amelyek 
az utóbbi időben több izben fel-
bukkantak a sajtóban, hogy Orosz-
ország északi partjainak bizonyos 
kikötőit angolok és franciák meg-
szálták. Bármilyen kevéssé hihetők 
is ezek a hírek, mégis valószínűek 
mivel Anglia bizonyára előre akarja-
biztositani Oroszországgal szemben 
fennálló követeléseit. Hogy Francia-
ország és Olaszország mit várnak 
a háborútól, azt úgyis tudja a vi 
lág. Hogy Oroszországnak nem ér-
deke az adriai tengerpart szláv 
népeinek Olaszországnak való ki-
szolgáltatása, az nyilvánvaló ki-

es Franciaország is akar annektál-
ni. Ilyen körülmények között Orosz-
országnak és szövetségeseinek a 
hadicélok megváltoztatása dolgában 
megkezdett tárgyallása aligha foly-
hat le komoly véleménykülönbsé-
gek nélkül. 

Magyar-osztrák offenzívától 
tartanak az olaszok. 

Genf, május 31. 
Észak-olaszországi jelenlések 

szerint ott általánoságtól tartanak 
hogy az olasz offenzíva csúfosan 
öszeomlott és hogy a mult évi 
magyar és osztrák offenzíva meg-
ismétlésére keli számítani. Az észak-
olaszországi városokban nagy fokú 
idegesség vált érezhetővé. A jó-
módú családok elhagyják lakó-
helyeiket és Dél-Olaszországba köl-
töznek. A telkek és házak ára 
* rősen hanyatlik. 

Letartóztatták Nikolajevics 
Miklóst. 

Bécs, május 1. 
A Petit Joarnal-nak jelentik 

Pétervárról: 
Az ideiglenes kormány intéz-

kedésére Nikolajevics Miklós nagy-
herceget letartózttattAk. 

Berlin, május 31. 
Több lap egybehangzóan je-

lenti, hogy Nikolajevics Miklós 
nagyherceget az ideiglenes kor-
mány parancsára letartóztatták. A 
nagyherceg letartbztatását a Tiflisz-
ben kitört zavargásokkal okolják 
meg, amelyek monarchista izga-
tással vannak kapcsolatban. 

A háború pusztításait 
közösen teszik jóvá 

a hadviselő felek. 
Rotterdam, május 31. 

Itt általában az & vélemény, 
hogy az annexió és hadikárpótlás 
nélkül való béke elve nem zárja ki 
azt, hogy valamennyi hadviselőre 
aránylagos kártérítést ne rójjanak 
ki Belgium, Észak-Franciaország, 
Szerbia, Románia, Galícia és Len-
gyelország javára, valamint az el-
sülycszlett kereskedelmi hajókárt. 
Belgiumért a kártérítést N é m e t o r -
szágnak kellene fizetni, Galíciáért 
pedig Oroszországnak, viszont Len-
gyelországért Orosz- és Németor* 
szág együtt fizessen hadikárpótlást 
Elzász-Lotharingia ésTrentino maga 
határozza el jövő sorsát 
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Fogházzal fenyegetik 
a Stockholmba utazó 

francia szociálistákat. 
Genf, május 31. 

A szociálista pártgytilés határozatáról 
beszélnek most egész Franciaországban. 
Többé senki sem tagadja, hogy a kisebb-
ség döntő győzelmet aratott és Renaudel, 
Ouesde és Sembat kénytelen volt engedni 
Longuetnek és Pressemannek. A többség 
elvesztette a csatát, megadta magát. 

A polgári lapok magukon kivlil van-
nak a határozat miatt és nem titkolhatják 
el félelmüket, hogy a stockholmi találkozás-
nak bizonyára nagy hatása lesz a nép han-
gulatára is. A kamara folyósóin is heves 
viták voltak a szociálisták döntéséről. Egye-
sek dühösen támadták a pártot, mások fő-
ként azért aggodalmaskodnak, hogy mi-
lyen következményei lesznek a határozatnak 

Hogy a szociálisták döntésének milyen 
ijesztő hatása van a háborús pártokra, leg-
jobban bizonyítja egy royalista képviselő-
nek, Pugliesi Continak törvényjavaslataf 

amelyet junius elsején terjeszt a Kamara 
elé. A javaslat azt kivánja hogy mondja ki 
a törvényhozás, hogy mindenhi, aki lépése-
ket tesz arra nézve, hogy az ellenséggel, 
vagy ellenséges társaságokkal politikai, dip-
lomáciai, katonai, közgazdasági vagy tár-
sadalmi kérdésekről tanácskozzék, vagy ve-
lük szerződéseket kössön, kettőtől öt évig 
terjedhető fogházzal és 10- 50.000 frank 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

Rotterdam, május 31. 

Párisból táviratozzák 

A francia szociálistáknak az a döntése 
hogy megbizottakat küldenek Stockholmba 
rendkívül élénken foglalkoztatja a politikai 
köröket. A kamara jobb pártjai és a cent-
rum hevesen támadják a határozatot és kö-
vetelik a kormánytól, hogy ne adja ki az 
útleveleket. A kamara holnap ülést tart, az 
Oroszországból visszatért Cachin és Mcutej 
beszámol az oroszországi helyzetről. 

A Reuter-ügynökség jelentése szerint 
Aurtol szociálista képviselő, aki a volt 
többséghez tartozik, kijelentette a Matin 
munkatársának, hogy a francia szociálisták 
többsége csupán azt a véleményét fejezte 
ki, hogy jiem szabad a német szocialisták-
nak átengedni azt az előnyt, hogy a sem-
leges szociálistákra befolyást gyakoroljanak. 
A szociálisták a jövőben sem tévesztik sze-
mük elől Franciaország és az emberiség 
felszabadításának az ügyét. 

Mély részvéttel értesülünk 
hogy Hajdú János géplaka-
tos leánya 

MACUSKA 
életének 20-ik évében el-
hunyt. 

A temetés hétfőn délután 
3 órakor lesz a Vásárhelyi-
utca 33 száin alatti gyász-
háztól. 

Nyugodjék békében! 

M E G H I V O . 
A szentesi református egyház 

által fenntartott elemi iskolákban 
az évzáró vizsgálatok az alábbi 
sorrendben tartatnak amelyre az 
egyháztanács tagjait, a szülőket 
és a tanitás iránt érdeklődőket 
meghívjuk. 

A Kossuth-téri templomban: 
A központi fiúiskola I—IV. osz-
tályának vizsgálata és pedig 

1917 junius 2. délelőtt 9—11-ig 
Antal Aranka növendékei (I. oszt.) 
1917 junius 11. délelőtt 8 - 1 0 - i g 
Fapp Antal növendékei (IV. oszt.) 

1917 junius 11. délelőtt 10—12-ig 
Varga Ferenc növendékei (II. oszt.) 

1917 junius 11. délután 3 - 5 - i g 
Varga Bála növendékei (III. oszt.) 

Az alsópárl leányiskola 1—IV. 
osztályának vizsgája és pedig 

1917 junius 12. délelőtt 10—12-ig 
dr. KissnéJakó Bertanöv, I-II. oszt.) 

1917 junius 12. délután 3 - 5 - i g 
Fapp Sára növendékei (III—IV.oszt.) 

A központi leányiskola I—VI. 
osztályának vizsgája és pedig 

1917 junius 12. délelőtt 1 0 - 12-ig 
Temesváry Márianöv. (I—III. oszt.) 
1917 junius 13. délután 3 - 5 - i g 
Szelhofter Erzsébet nüv. (IV-VI. o.) 

A felsőpárti templomban: 
1917 junius 13. délelőtt 8—10-ig 
Berceli Károly növendékei (I-II. o.) 

1917 junius 13. délelőtt 10—12-ig 
Faksi János növendékei (I—II. oszt.) 

1917 junius 14. délelőtt 8 - 1 0 - i g 
Fapp Lenke növendékei (I—II. oszt.) 
1917 junius 14. délelőtt 1 0 - 1 2 - i g 
Boncos Margit növendékei (II—III o.) 
1917 junius 14. délután 3 5-ig 
Borsos Sz. Eszter növ. (III. oszt.) 

1917 junius 15. délelőtt 9 - 1 1 - i g 
Takács János növendékei (HI-IV. o.) 

A vizsgákra való tekintettel 
junius 11 — 14. napokon az illető 
templomban a hétköznapi reggeli 
könyörgés a rendesnél egy félórá-
val előbb vészi kezdetét, délután 
pedig nem tartatik istentisztelet. 

Az ünnepies évzáró istentisz-
telet junius 10-én d. u. 3 órakor 
lesz a Kossuthtéri templomban. 

Szentes, 1917. május 30. 

Böszörményi Jenő 
ref. lelkész 

iskolaszéki elnök. 

Futó Zoltán 
ref. lelkész, 

az egyháztanács elnöke 

HÍREINK. 
— A cukorjegyek kiosztása 

folyó hó 5-9-ike között lesz az 
iskolákban. 

— Adomány. Krausz Irén polg. 
isk. IV. o. végzett tanuló szorgalma 
és jó magaviselete jutalmául nyert 
14 k. ösztöndiját a szentesi hadi-
árvák alapja javára adományozta. 

— A katonák kiállítása. A rokkant 
katonák készítményeiből rendezett kiál-
lítás még mindig meg szemlélheti a 
város közgyűlési termében. Az igen nagy 
szerű kiállításnak nap nap után mindig 
több és több szemlélője akad. A kiál-
lításon elkeltek áruk áruk csak a kiál-
lítás bezárása után vehetők át. Mint ér-
tesülünk a kiállítás f, hó 7-ével zárul le. 

— Évzáró vizsgálatok rom. kath' 
iskolában. A szentesi római katholíkus 
iskolában a vizsgálatok junius t -én 
vagyis pénteken kezdődtek és a követ-
kező sorrendben végeztetnek Junius 1-én 
délelőtt Bóua J. főtanitó, délután Bóna 
Józsefné iskolájában. Junius 2-án déle-
lőtt Marschall Endre fiu-, délután leány-
tanítványainál. Junius 4 én délelőtt 
Hajlamász J., délután Csuppay Rózta 
iskolájában. Junius 5-én délelőtt Bugyi 
Antal, délután Kecskés Iréu iskolájában. 
Junius 0-ikán délelőtt Apatócki Valér 
délután Szabó Blanka iskolájában. Ju-
nius 8-án délelőtt MáhrQMárla, délután 
Hameszdorfer József iskolájában. Junius 
y-én délelőtt Vay Gizella iskolájában 
A viszgálatok délelőtt mindenkor 9, dél 
utáu pedig két órakor kezdődőek; a 
hálaadó lsteuflisztelet pedig junius 10-én 
tartatik meg. 

— Hol támad az éhség ér-
zete. Sokáig azt hitték, hogy az 
éhség és szomjúság érzete a gyo* 
mórban támad csak s legújabb ku-
tatások révén sikerült kimúlatni, 
hogy ez a hiedelem téves. Ez efr 
szerint az éhség és szomjuság érze-
tének székhelye a bárzsing felső 
részében van. Ennek bebizonyítá-
sára egy éhes ember garat Ütegét 
és bárzsingját kokainoldat injek-
ciója révén elzsongito^ák ; az éh-
ség és szomjúság érzete szinte pb-
ban a pillanatban megszűnt s öt 
nap és hat éjen át vissza se tért. 
Az éhes ember ez idő alatt sem 
ételt sem italt nem vett magához. 
Most már azután megvan a nyitja 
annak a régi ¡tapasztalati ténynek 
is, amit híres utazók figyellek meg 
néhány vadtörzsnél, hogy tudniillik 
a kókanővény levelének rágása 
után napokig nem kívánták sem 
az ételt sem az italt. A kokainéhoz 
hasonló a nikotin hatása. , 

- Talált tárgyak. Mult b ó 28-án a 
színház-teremben ismeretlen egyén 
által 1 drb. napernyő és I dA 
ridikül hagyatott hátra, amelyeket 
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kellőleg igafoH tulajdonosaik a 
rendőrkapflkánysá^nól átvehetnek. 
A fent jelzett tárgyakon kivül a 
rendőrkapitányságnál többféle talált 
tfiTgyafc, ruhaneműk, erszények és 
pénzek vannak letéve, melyekéi t 
ha tulajdonosaik nem felentkeznek 
elfognak árvereztelni. 

— öngyilkosság, Cyőri János 
69 éves férfi II. kerület Honvéd-u 
18 szám alatti lakásán felakasztotta 
magit s mire tettét észre vették 
mér meghalt. Tettének oka isme-
retlen, 1 

—. Nehéz vésár. Egy francia lapban 
feirAsát találjuk annak, milyen nehéz a 
h lborus Franciaországban egy doboz 
gyufa megszerzés . A nekibusult párisi 
így panaszkodik a lap hasábjain: 

- - Gyufára volt szükségem. Miután 
tiz dohánytőzsdében hiába kerestem a 
hasznos portékát, végre bebotlottam a 
tixeneggyedikbe, ahol nagy meglepeté-
semre egész halom dobozt raktak elém. 
Boldogan ragadtam meg egyet és tiz 
i o u s - t nyájtottam át a kisasszonynak 

— N e m tudok váltani — felelte a 
dohány tündér ás kiragadta kezemből a 
t r » f e t . 

— Jó, ekkor adjon öt d o b o z z a l . . 

— Ugy látszik, hogy ön megőrült 
— rémüldözött a nŐ és védő mozdulat-
tal Átölelte a gyufa halmot. 

Miután minden áron gyufára akar-
t a « siert tenni, szerényen megkérdez-
tavn, hogyan kel lene megoldani ezt a 
bonyolul t kérdést? Az árusitó kisasszony 
• t e g f e t é e u mustrált végig, azután fog-
hegyről odalökte : 

t - r igyék egy cseresznye pálinkát. 
Kénytelen-kellet len megittam a p á -

itokét, m o h ó n megragadtam a gyufá-
nál éa bucsut mondva a tiz sous-nak 
kirohantam az utcára; a nehéz vásáf 
sikerült. Az utcán megállapítottam, hogy 
a gyufák n e m égnek, annál jobban égett 

a cseresznyepálinka. 

Anyakönyvi kivonat 
! —máj. 20—jun 3-ig — 

S z ü l e t t e k : Valkai Mária, 
Döme János, Szabó Ilona, Mészáros 
Imre, Péli Esztef,Garai Csák György, 
Sipós Juliánná, Molnár Imre, Tö-
rőcsik Imre, Harangozó Margit, Szé-
pe halva szülelett öu Tarján Mária 
Szafontai Béla. 

i' í • . • . t. ; . . . 
E l j e g y z é s : Piti Gábor Ba-

s*ó Juliánná. 
H á z a s s á g o t k ö t ö t t e k : 

Biró Sándor Sipos Margit, • Kovács 
Lajos Ugrai Eszter, Molnár Szil-
veszter Székely Erzsébet, Kis Be-
nedek Laki Eszter, Virág János Fe-
kete Saűcs Eszter, Gáspár József 
Bodnár Juliánná, Busa Ignác Döm-
•ödi Juliánná, Szénási Imre Fábián 

Nagy Zsuzsanna, Fruta .János Ko-
mendát Berta. Harter Gyula Fekete 
Etelka. 

E l h a l t a k : Takács Sándor 
66 év, Bodnár Eszter 1 hó. Szat-
mári Judit 64 év, Sipták Franciska 
50 év, Fehér Rotália 83 év, Mácsai 
Anna 79 éy, Vékony Sándor 55 év 
Schmál Lídia 34 év, Kovács Bor-
bálla 90 év, Szakái János 71 év, 
Lakos Zsuzsánna 60 év, Szakái Já-
nos 6 év, Szépe Terézia 68 év, Si-
nóros Szabó Zsuzsánna 07 év, La-
katos Mihály 66 év, Farkas Juszti-
na 3 hó. Mészáros Imre 9 nap Zsol-
dos Elek 50 év, Molnár Eszter 24 
év Kuti Erzsébet 3 hó. Gál Mária 
78 év, Cödér Juliánná 10 év Pu-
luszkai Antal 80 év, Schrőtner Te-
áézia 15 év Bajcer János 6 év, Sza-
bados Erzs bet 38 év, Kis Lajos 
56 év, Pászti István 3 év, Tarnóci 
Sándor 22 év. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt. 

Iroda áthelyezés. 
Soós Pál gabona és hizottser-

tés kereskedő, értesiti a nagyér 
denrü gazdaközőnséget, hogy az 
eddig vásárszéli Baráth-féle irodáját 
sajátházába a volt huszárkorcsma-
féle házba helyezte át, további 
szíves pártfogást kérve vagyok, ki-
váló tisztelettel: 

SOÓS PÁL 

gabona és sertéskereskedő 

Nagyvárad mellett 

[ F ü r d ő ü z e m teljesj 
m 

Kénes héwiz források térmészetes for-

rósága 42 ( k^nes hőforrását már 3 0 0 

év ota használjákbámulatos gvógyhatás 

saiköszvény,csuz,csontbajok, nöi beteg-

ségek es más fáfdalmas betegségek ^llen 

500 holdas fenyőerdő közvetlen a virágos 
park mellett. — Villanyvilágítás az egész 
telepen és az összes szobákban. Nagysza« 
básu nyári uszoda 26°^ folyton befolyó for-
rásvízzel uszástenitás napfürdő, honiokkura 

Fürdrtismertetőt küld az igazgatóság. 

K o m z s i k A la jos , a fürdő bérlője. 
.raS /̂IMBMr t̂tXrO-flIII HU—I MIII IHMi.lll—MJMU 

V IHRDESSEN LAPUNKBAN. 1 
Egy, esetleg több 

lapliihápdő 
sürgősen felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában. 

t „SZENTESI LAP" kiadóhivatala Szentes J 
Kossuth-tér 4 szám (ref. bérház.) 

I Fa eladás I 
I Gyarmati Sándor "kereske- I 
• dőnél tűzifa hasábosan • 
vagy vágottan kapható. Kurcapart 
utca 19szám alatt(kórházza! szemben 

Hirdessen e lapban. 
Mig o készlet tort, kaphatók: 
M a r o h r a k ó a r a t ó g é p e k , 

l á g e r e i t fék, 
l á ö N x ö r í í H ő g é p e k , 
I í k c m I O N m é r l e g e l i , 

i z a k e k é k , 
e l i é r e u d A ; é p - é s l i e n ^ e r o l a j o k , 

e a r h o l i i i e i i i R i t , 

Jégkár elleni termény biztosításokat a legolcsóbb díjtétel és 
kedvező fizetéssel felvesz: 

l B a r i l i a S á n d o r 
, kereskedő. 

Nyomatott VAJDA li. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai muintézetében, Szentes 1917. 




