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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. .•. . \ 

ílz olaszok vesztesége o tizedik Isonzó-csatában 
Az orosz hadsereg bomlása. 

Tömeges szökések a frontról. 
A vezérkar ma összefoglaló 

jelentést ad ki a tizedik Isonzo-
csatáról. A hivatalos jelentést meg-
állapítása szerint az olaszok a ti-
zenkilenc napos küzdelem során 35 
hadosztályt vetettek harcba az első 
vonalban ; arcvonalunk negyven ki-
lométeres szakasza ellen az olasz 
haderőnek legalább a fele indult 
r o h a m r a . Ezek s z e r i n t tehát az 
olasz haderő hadiállománya hetven 
hadosztályra becsülhető, nem szá-
mítva természetesen a pótkereteket, 
amelyek az állomány állandó fön-
tartását lehetővé teszik. E számítás 
szerint 750.000, maximum egy millió 
olasz katona teljesítene frontszol-
gálatot. Ententelapok az egész olasz 
haderőt két millió főre becsülik ; a 
két adat nem mond ellent egymás-
nak, mert hiszen a front mögötti 
állományra is legalább egy milliót 
lehet számítani. 

Az a harmincöt hadosztály, 
amelyet Cadorna harcbavetett, min-
den valószínűség szerint lassankint 
magába olvasztotta a stratégiai tar-
talékot, a francia mintára fölállított 
üldöző hadsereget is, amelynek az 
áttörés sikere esetén a hadműve-
leteket, frontunk felgöngyölítését 
folytatnia kellett volna. Ez a stra-
tégiai tartalék a tezenkilenc napos 
esata során fólmorzsolódolt; csak 
ez lehet a magyarázata annak, hogy 
az olaszok végül harci szünetre 
kényszerültek. Mint ismeretes, az 
arrasi csatában az angolok 40, a 
franciák 52 hadosztályt vetettek 
harcba. E kilencvenkét hadosz-
tálynyi tömegből az angoloknak 
és franciáknak körülbelül 300.000 
ambere esett el vagy sebesült meg; 
megállapítható tehát, az olaszok 

aránytalanul nagyobb veszteségeket 
szenvedtek, mint nyugati szövetsé-
geseik. A vezérkar közlése szerint 
ugyanis az olaszok halottakban és 
sebesütekben legalább 160.000 em-
bert veszítettek, ami annyit jelent, 
hogy a támadó haderőnek több 
mint harmadrésze megsemmisült. 
Az olasz vereség arányai még im-
pozúnsabban bontakoznak ki, ha 
Cadorna fogoly- és zsákmányadatát 
összehasonlítjuk azzal, amit az 
angolok és franciák el tudtak érni. 
A francia vezérkar épen most teszi 
közzé, hogy a franciák és angolok 
az offenzíva kezdete óta 52.000 
német foglyot ejtettek, 446 ágvut 
és 1000 gépfegyvert zsákmányoltak. 
Cadorna mindössze 23.681 foglyot, 
36 ágyút és 148 gépfegyvert tudott 
jelenteni. Ezzel szemben mi 16.000 
olasz foglyot ejtettünk. Az olaszok 
térnyerése is minimális: mindössze 
a Kuk-szakaszon és a jamianoi 
szakaszon jutottak előbbre legfö-
lebb 1500 méternyi mélységben. 

Fegyvereink teljes sikert arat-
tak a tizedik Isonzo-csatában. A 
győzelem jelentőségét kiemelte Vil-
mos császár abban a táviratában, 
amelyet Károly királyhoz intézett 
és a győzelem ünneplése volt az a 
látogatás, amelyet Károlv király 
az Isonzo-seregnél tett. Ebből az 

alkalomból Károly király hadpa-
rancsot adott ki, amelyben az 
Isonzo-hadseregnek legbensőbb kö-
szönetét fejezi ki vitézségéért, ki-
tartásáért és odaadásáért. A legfőbb 
hadúrnak, mint had parancsában irja, 
nem áll módjában, hogy minden 
egyesnek szem tői-szembe mondjon 
köszönetet, a katonai Mária Terézia-
rend parancsnoki keresztje azonban, 
amelyet Boroevics vezérezredesnek, 
a hadsereg parancsnokának mellére 
tűzött, jelképezze minden egyes hős 
iránti köszönetét és büszke elisme-
rését. A legfőbb hadúr köszöneté-
nek javarésze a magyar katonákat 
illeti, akiknek hősiességéről a ve-
zérkar főnöke az Isonzo-csaták 
során meleg szavakkal emléke-
zett meg. 

Boroevics vezérezredes a had-
seregparancsnokok sorában az első, 
akit a király a Mária Terézia-rend 
parancsnoki keresztjével kitüntetett. 
A Mária Terézia-rend nagvkereszt-
jével Jenő főherceget tüntette ki 
Károly király, aki a tiroli harcvo-
nalon való időzésekor a harcvonal 
parancsnokainak kérésére mellére 
tűzte a nagy keresztet. A rend 
nagykeresztjét még Conrad kapta 
meg. mikor a vezérkar éléről 
távozott. 

Haig és Cadorna táviratváltása. 
Lugano, junius 4. 

Haig angol marsall Cadorna 
olasz vezérkari főnökhöz üdvözlő 
táviratot intézett, amelyben azt 
mondja, hogy az olasz ütegek bi-
zonyára a Inghatásosabb módon 
fogják elősegíteni a szövetséges 
naadserégek általános eőnyoniulá-

sát az összes harc vonalakon és a 
háború győzelmes befejezését. 

Cadorna válasza fölbonthatat-
lan fegyver barátságról szól és Olasz-
ország harcát ugy tünteti föl mint 
Olaszország egységének megvalósí-
tását és a népek fölszabadítását. 
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A stockholmi konferencia. 
Stockholm, június 2. 

A munkás-és katonatanács 
május 9-iki táviratának válaszában 
a holland-skandináv bizottság a 
pétervári munkás- és katonatanács 
hoz táviratot intézett, amelyben 
bejelenti szándékát, hogy mielőbb 
általános tanácskozásra hivja össze 
a semlegesek, az ententeországok 
és a központi hatalmak összes 
pártjait, a tanácskozás napját azon-
ban csak az orosz, francia és angol 
képviselőkkel egyérlően állapíthat-

ják meg. A távirat azután igy szól: 
Örülnénk, ha az orosz küldöttség 
lehetőleg egy időben lehetne Stock-
holmban a franciákkal és angolok 
kai, még pedig junius 10-ikeésl5-
ike kőzött. Az összes vonatkozó 
kérdésekről itt tanácskozhatnánk 
ezzekkel és a többi küldöttségek-
kel, hogy félreértéseket és koníli-
tusokat elkerüljünk. A távirati ta-
nácskozásnak különtéle akadálya 
van, mig az összes kérdéseket gyor-
san tisztázhatnók, ha az önök ki-
küldöttei rövidesen idejöhetnének. 

Egyidejűleg táviratot intézett 
a bizottság Zeretellihez és Axelrod-
hoz, amelyben örömmel üdvözlik 
azt a körülményt, hogy az összes 
szocialisták és munkások, akik az 
Internacionáléhoz tartoznak, csatla-
koztak a bizottság kezdeményezé-
séhez. Az eddigi eredmények, ugy 
mond a távirat, bizonyítják, hogy 
milyen helyesen járt el a bizottság 
akkor, amikor az általános konfe-
rencia előtt külön tanácskozásokat 
folytat, miközben sok vitás kérdés 
tisztázódik. A bizottság kéri további 
munkája támogatását. Legalkalma-
sabb a tanácskozások céljaira egy 
semleges ország. A távirat ama re-
ményének ad kifejezést, hogy az 
orosz kiküldötteknek mielőbbi 
megérkezése Stockholmba sok függő 
kérdés megoldását fogja sietetetni. 
A távirat igy végződik : Mi tehát 
számítunk az önök közreműködé-
sére és köszönettel vesszük, ha 
üdvözletünket összes elvtársaink-
kal közlik, Egyben futárral két cí-
met is közlünk önökkel, az egyik 
az auszlria szocialista olasz párt 
a másik a bosznia-hercegovinai 
szocialista párt. Aláírva: Branting 
Troelstra és Huysmans. 

1 lóra való, 
teljesen uj kulcsos hám és 
gyeplő eladó, értekezhető e 

lap kiadóhivatalába. 

Mozgalom Petervárotí a rögtöni békéért 
Kerenszki csak az offenzíva lehetősségéről 

beszelt. - A szocialista miniszterek ellentmondó 
nyilatkozata. — 

Milánó, junius 3. 
A szocialista vezetők és szervezettek 

1 a mai súlyos helyzetben, az ideiglenes 
i kormány politikájához való hozzájárulásuk 

után sem tanúsítanak olyan egységes maga-
! tartást, amely egyedül lenne képes a töme-

geket fegyelmezni. MaguK a szocialista mi-
niszterek is ellent mondanak egymásnak 
nyilvános közleményeikben még sarkalatos 
kérdésekben is, de főképpen a háború kér-
désében. A Péterváron most megindult tiz 
szocialista lap pedig állandóan polemizál 
egymással. Ez az állapot napról-napra fo-
kozza a tájékozatlanságot és erősiti a rög-
töni békekötésért indított mozgalmat. 

Az Izvesztia, a munkások és katonák-
tanácsának lapja kijelenti, ¡hogy Kerenszki 
hadügyminiszter nem annyira offenzíváról 
mint inkább csupán annak lehetőségéről 
akart beszélni, még pedig azzal a célzattal 
hogy meggátolja a német hadosztályoknak 
az orosz arcvonalról az angol-francia arc-
vonalra való elszállítását és hogy föltartóz-
tassa az orosz hadsereg bomlását. 

Miüiók szöktek meg 
az orosz hadseregből 

Stockholm, jun. 3. 
A front katonák képviselőinek 

pétervári kongresszusán llaparan-
dábólérkezeli távirat szerint Jaku-
bovics ezredes, a külügyminiszté-
rium megbízottja, a frontról tör-
tént szökésekről beszélt. Kijelen-
tette, hogy a zászló alól megszö-
kött katonák száma milliókat tesz 
ki. A katonáknak és az otthon való 
népnek támogatnia kell a kormányt 
e veszedelmes jelenség ellen való 
küzdelemben. Az izákosság is 
egyre borzasztóbb mértékben ter-
jed az orosz hadseregben. 

Alexejev hadügyminiszter a 
front képvisejflihez, akik a főhadi-
szálláson gyűltek össze, beszédet 
intézett, amelyben rámutatott a 
fronton lévő csapatok megfogyat-
kozására és mély sajnálkozásának 
adott kifejezést afölött hogy más-
fél millió katona egyes csoportokba 
oszlott föl. Alexejev (iígyelmez-
tette a katonákat, hogy hassanak 
közre bajtársaiknál, hogy az ellen-
ségre oly békél lehessen kénysze-
ríteni, aminőt Oroszország kíván. 
Ha a szövetségesek elvesztenék Orosz 
országba való bizalmukat, barátaik 
maradhatnának e? Az ellenig ion-
ban ellenség marad. A láb rnok 
csákólengetéssel üdvözölte a k a t o -
nákat. Egy katona kijelentette, hogy 
az uj idők már is észlelhetők. A 
csapatok készen lesznek a tábor-
nok parancsára előnyomulni. Alexe-
jev megölelte a szónokol. 

Az orosz hadsereg mar nem 
döntő tényező a háborúban. 

Luganó, junius 4 
A Corriere della Será-nak je-

lentik Pétervárról: AZ orosz had-
sereg olfenzivájának kérdésében 
három áramlat uralkodik, A libe-
rálusok és a konzervatívok a ha-
bom erélyes folytatását kívánják 
a szövetségesekkel közös alapon 
a kormányt támogató szocialisták 
hivatkozva az ország belső nehéz-
ségeire, amelyek a háború hosszabb 
ideig való folytatását lehetetlenné 
teszik, a lehetőség szerint gyors 
békekötést kívánnak, de elismerik 
hogy a lefegyverezés ideje még 
nem érkezett el. A szélső szociálisták 
az azonnali békét követelik és til-
takoznak a hadseregnek ugyneve-
zetl reorganizációja eilen. Általában 
azonban egyre jobban terjed az a 
vélemény, hogy Oroszország többé 
már nem döntő faktora a háború-
nak, mert csak a nyugati hatalmak 
képesek az ellenállásra. 

Egyes kérdésekre nézve maguk 
a szocialista miniszterek is ellen-
tétes véleményen vannak. Cereleli 
a moszkvai munkás és katonata-
nács ülésén kijelentelte, hogy Orosz-

! ország óriási gazdasági válság előtt 
áll. Kerenszki Odesszában hangoz-
tatta, hogy a forradalom vívmánya 
most mind veszélyben forog, ha 
az orosz nép különösen az orosz 
hadsereg nem nyeri vissza a bá-
torságot és a fegyelmet. Különösen 
a munkások lapja, Pravda harcol 
az offenzíva ellen és álláspontját 
többek között azzal is okolja meg, 
hogy ha Oroszország offenzívat ke>d 
ezzel megakadályozza annak a le-
hetőségét, hogy Németországban 
forradalom támadhasson. 

Uj nagy offenzívára készül-
nek az angolok és franciák 

Bécs, junius 5. 
Jól értesüli kitonai forrásból 

jelenti a Vosiche Zeitung katonai 
szakértője: Az angolok és franciák 
nagy tavaszi olfenzivájának meg-
szűntével most isméi egész vilago-
san felismerhetők a jelei annak 
hogv uj csatára folynak előkészü-
letek. Az ellenség arcvonalán nagy 
csapatel tolások észlelhetők. Egyes 
szakaszokat, n melyekeh eddig az 
angolok harcoltak mint pl. a St. 

, Quentítől nyugatra lévő szakaszt 
a franciák szálták meg: Az uj offen-
zívára való előkészületek az eddigi 
támadásai helyektől függetlenül 
folynak. Egyes helyeken a tüzér-
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ségi tevékenység igen élénk és 
egészen a pergőtűzig fokozódotl. 
Az entente nem is titkolja, hogy a 
nyáron, még pedig rövid idő múl-
va, újból szerencsét próbál egy 
nagyszabású offenzívával, 

Anarchista felvonulás 
Pétervár utcáin. 

London junius 3. 
A Reuter-ügynökség jelenti Pétervár-

ról: 
Egy anarchista csoport puskával, re-

volverrel, tőrrel és kézigránáttal fölfegyve-
rezve, végig vonult a városon, fekete lobo-
gókon a következő felírásokkal: 

— Le a hatóságokkal I 
— Le a tőkepénzesekkel! 
— Éljen a szocialista forradalom és a 

kommün 1 
Hogy ezt a felvonulást sem a Nevsz-

kij Proszpekten, sem valamely más főut-
cán nem tartóztatták fel jellemzi Pétervár 
mai állapotát. A tüntetők között katonák és 
tengerészek is voltak fegyveresen. A menet 
megált a kazáni székesegyház előtt, ahol 
beszédeket mondtak. Az egyik szónok, egy 
katona, kijelentette, hogy a tüntetésben 
való résztvevés csak a tőkepénzesekre 
nézve lehet veszedelmes, a szegény embe-
rekre nézve nem. A házakat sorra járják az 
izgatók, akik arra szólították fel a közönsé-
get, hogy fossza ki a bankokat. Kijelentet-
ték, hogy a községtanácsosok rövid idő 
múlva ¡megtartandó választásának napján 
ujabb forradalom fog kezdődni. 

Az orosz bomlás. 
Milánó, junius 3. 

A Corriere della Serának je-
lentik Pétervárról: A szocilista ve-
zetők és szervezetek a mai súlyos 
helyzetben, az ideiglenes kormány 
politikályához való hozzájárulások 
után sem tanúsítanak olyan egysé-
ges magatartást, amely egyedül len-
ne képes a tömegeket fegyelmez-
ni. Maguk a szocialista miniszterek 
is ellenmondanak egymásnak nyil-
vános közleményeikben még sar-
kalatos kérdésekben is, de főképpen 
a háború kérdésében. A Péterváron 
most megindult tiz szocialista lap 
pedig állandóan polemizál egymás 
sal. Ez az állapot napról-napra fo-
kozza a tájékozatlanságot és erősiti 
a rögtöni bekekötesért indított moz-
galmat. Az Iszvesztía, a munkások 
és katonák tanácsának lapja kije. 
lentette, hogyKei enszki hadügymi-
niszter nem annyira offenzíváról, 
mint inkább csupán annak a lehe-
tőségéről akart beszélni, mégpedig 
avval a célzattal, hogy meggátolja 
a német hadosztályoknak az orosz 
arcvonalról az angol-francia arc-
vonalra való e l szál l í tását és hogy 
föltartóztassa az orosz hadsereg 
bzmiósát. 

HÍREINK. 
— Adomány. Kanász N. Bá-

lint alsórét 142. szám alatti lakos 
a hadiárvák javára 25 koronát 
adományozott. 

— Halálozás. Mint részvéttel-
értesülünk Csillag Ármin ékszerész 
életének 84-ik évében junius 5-én 
elhunyt. A halálesetről a család a 
kővetkező gyászjelentést adta ki : 
„Alulírottak ugy a maguk mint a 
rokonság nevében is fájdalomtól 
megtelt szívvel jelentik a feledhe-
tetlen jó férj, szerető édesapa és 
nagyapa CSILLAG ÁR MI N-nak 
élete 84-ik, boldog házasságának 
42-ik évében junius 5-én este fél 8 
órakor történt gyászos elhunytát. 
Drága halottunk hült tetemeit juni 
us 7-én délután fél 4 órakor fog-
juk a Kossuth-tér 4. sz. alatti gyász-
háztól az izraelita vallás szertartása 
szerint az izraelita temetőben őrök 
nyugalomra helyeztelni. Áldás és 
béke lengjen hült tettemein! Szen-
tes. 1917 junius hó 5-én. 

— Veszett kutyák a városban. 
Az elmúlt napokban több veszett 
kntya kóborolt a városba, amelyek 
több egyéneket megmartak. Hétfőn 
délután a Vásárhelyi utcában egv 
kis fiút Rágyánszki Lászlót marta 
meg egy kutya A kutyát agyonver-
ték s jelentették a rendőrségen. A 
kutyáról megállapították, hogy ve-
szett volt. A kis fiút sérülésével 
felszállították a budapesti Pasteur 
intézetbe. 

-- A cserebogár veszedelem 
Közönségesen ugy vélik, hogy 
mindenik negyedik évben fokozott 
mérvben pusztítanak nálunk a csere-
bogarak. Pedig ez téves: mert a 
cserebogár-álcának kifejlődése a 
földalatt harminchat hónapig lart; 
s igy háromévenkint jut felszínre 
a nagyobbszámu cserebogár. Mint-
hogy május végén nem volt eső 
nálunk, a cserebogarak — az idén 
is három év után — még most is 
pusztítják a gyümölcsfákat Ezek-
nek a pusztító rovaroknak tőme-
fesebb megjelenése oly esztendőkre 
esik, amelyeknek, egyes számai 
egymással összeadva tört nélkül 
oszthatók hárommal: l - f - 9 - f l - f 
7 « 18. A szárított cserebogár ér-
tékes baromfi eledel; de frissen 
gyűjtött rovarokat cserebogarakat 
ne.n szabad eledelül a disznók elé 
vetni; mert noha a sertések na-
gyon kedvelik, bizonyos élősdi fé-
reg él bennük, megmérgezi a ser-
tések gyomrát. 

— A gimnázium tanulói or-
vosi növényeket gyűjtenek a város 
határában miniszteri rendeletre. A 
gyűjtést tanári felügyelettel végzik, 
a vetésekre nem mennek és egyál-
talán ezzel a hazafias munkájukkal 
s e m m i n e m fi kárt nem okoz-
nak], A gyűjtött növényeket a gim-
názium a Hadsegélyező-Hiyalalnak 
küldi el s részint vitéz katonáink 
gyógyítására szolgálnak majd ezek 
a fontos orvosi szerek, részint elad-
ja őket a Hadsegélyező-Hivatal a 
háború özvegyeinek és árváinak 
javára. Tiszteletlel kéri a főgim-
názium igazgatósága a földtulajdo-
nosokat, hogy a tanulókat ne gá-
tolják ebben a fontos hazafias 
munkájukban. 

— A cséplőgépészek és fűtök fel-
mentése. A hivatalos lap közli a cséplő-
gépészek és fűtők felmentésére vonatkozó 
honvédelmi miniszteri rendeletet. E szerint 
a csépléshez szükséges gépeszek és fűtök 
ez év végéig felmenthetők a katonai szol-
gálat alól. A felmentendő gépészek és fűtők 
névjegyzékét a községi elöljáróság vagy 
városokbon a polgármester állapítja meg. 
Azoknak a cséplőgéptulajdonosoknak a kik 
gépészüket vagy fűtőjüket fel akarják men-
tetni, az elöljárósághoz (városokban a pol-
gármesterhez) kell fordulniok. Itt az eljárás 
az, hogy legelőször is igazolni kell munka-
könyvvel vagy más hiteles irattal, hogy a 
felmentendő egyén ha gépész: már bevo-
nulása előtt is gépész volt, ha pedig fűtő 
niár a háború előtt is fűtő volt. Be kell je-
lenteni a felmentendő egyén csapatbeosztását. 

Az elöljáróság, illetve a polgármester 
azután a felmentendő gépész vagy fűtő csa 
patának a mögöttes országrészben állomá-
sozó póttestétől kéri a felmentést. A géptu-
lajdonos maga csak akkor menthető fel, ha 
ha a cséplőgépet kezelni jogosult. Ha a 
géptulajdonos nem tudja meg mondani, 
hogy bevonult gépésze vagy főtője hol tel-
jesít katonai szolgálatot, vagy ha a bevo-
nult gépész vagy fűtő elesett eltűnt vagy 
munkaképtelenné vált helyette más gé-
pészt vagy fűtőt kérhet ugyancsak az elöl-
járóságtól, illetve a polgármestertől. 

A felmentésből ki vannak zárva: 1 
Tisztek és tisztjelöltek. 2. A beteg és kór-
házi ápolás alatt álló legénység. 3. Azok* 
a kik a polgári életben a vasútnál vannak 
alkalmazva és a vasutak rendelkezésére 
bocsáttattak. 4. A vasutezred állományába 
tartozók. 5. A műszaki csapatoknál és inté-
zeteknél vezető állásban levők, a kik egyé-
nileg nélkülüzhetetlenek. 6. Azok, a kiket a 
polgári hatóság politikailag megbízhatatla-
noknak jelentett ki. Azok a bevonult gé-
pészek és fűtők, akik a gyárakba és Üze-
mekbe vannak beosztva, csak az esetbe 
menthetők fel, ha az iliettő gyárban vagy 
üzemekben nélkülözhetetlenek;. Az elöljáró-
ságok és a katonai hatóságok a aséplőgé-
pészek és fűtők felmentésére vonatkzzó 
ügyeket a legsürgősebben tartoznak kezelni 
és elintézni. f ' l 

— A ruhatetvek elpusztítása. 
A „Stretfleurs Mililárblatt* irja, 
hogy a ruhába, fehérneműben stb. 
befészkelődött tetveket leghamarabb 
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«Ugy lehet elpusztítani, hogy a tet-
rektől ellepett ruhadarabokat han-

»gyabodyra ráteritjük. A hatás meg-
lepető: a hangyák a tetűtleniJés 

•«umkáját hamarább és alaposab-
ban elvégzi, mint az összes eddig-
hassnált eszkőzök. Az ilyenmódon 
megtisztított ruhadarabokat htdeg 
vízben szappannal kimossuk. De 
még mindig marad bennük annnyi 
hangyasav, hogy a tetűk befészke-
lódését, hosszabb időre megakadá-
lyozhatja. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

2913—k.p. 1917. sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a már elren-

delt ebzárlatot ujabbi veszettsegi esetből 
kifolyólag 1917 évi szeptember 5-éig meg-
hosszabbítom. 

Szentes, 1917. junius hó 5-én. 

Zilahy 
r.-kapitány. 

8543-1917. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi minisz-

tcr úr 11900 számú rendeletével 
* csépléshez szükséges gépésze-
ket és fűtőket hazaszabadságolni 
rendelte. 

A gépészek és fólók szabad-
ságolása végett vagy a cséplőgép 
¡tulajdonosnak, vagy magának a 
gépésznek és fűtőnek, illetőleg 
ezek hozzátartozóinak személyesen 
kell jelentkezni a városi katona-
ügyvezetőnél. írásbeli kérelmek fi-
gyelembe nem vétetnek. 

A katonaügyosztály kikerülé-
sével előterjesztett kérelmeket a 
parancsnokság figyelembe venni 
nem fogja, tehát minden gépész és 
fütő szabadságolása iránt itt kell 
jelentkezni. 

A szabadságolás iránti kérel-
met folyó évi junius hó 10 napjáig 
kell előterjeszteni. Akinek ezideig 
a szabadságolása iránt kérelem nem 
terjesztetik elő, az nem fog sza-
badságot kapni. 

A jelentkezés alkalmával iga-
zolni kell a szakképzettséget gé-
pészi és illetve futói bizony it-
rftnayal. 

Szentes, 1917. évi junius hó 5. 
Dr. Mtéffy 

polgármester 

8586- 1917. szám. 

• Hirdetmény. 
Szentes városnak a lenyész 

appaállalai részére 500 métermázsa 
szénára és 350 métermázsa zabra 
van szüksége. 

Ezt a szükségletet elsősorban 
is a helybeli gazdáktól óhajtom 
beszerezni, ennélfogva felhívom 
azokat a termelőket, kiknek 1917 
évi termésű széna és zab nélkülöz-
hető vagy eladásra szánt készletük 
van, hogy ezt a gazdasági tanács-
noki hivatalban jelentsék be, hoi a 
vételre és szállításra egyezség 
köthető. 

Szentes. 1917. évi junius hó 5 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Nagyvárad mellett 

r • • 
¡ ¡ F ü r d ó ö z e m t e I j e s i R • J ! 

Iroda áthelyezés. 
Soós Pál gabona és hizotlser-

tés kereskedő, értesíti a nagyér-
demű gazda közönséget, hogy az 
eddig vásárszéli Baráth-féle irodáját 
sajátházába a volt huszárkorcsma-
féle házba helyezte át, további 
szives pártfogást kérve vagyok, ki-
váló tisztelettel: 

SOÓS PAL 
gabona és serléskereskedő 

Hirdessen e lapban. 

m 
Kénes hévviz források természetes for-
rósága 42"« ktnes hőforrását már 3 0 0 
év uta használiákbámuiatos gvógyhatás 
sal köszvény, csuz, csontbajok» nöi beteg-
ségek és más fáfdalmas betegségek *Uen 
500 ¡¡oldás fenyő tudó közvetlen a virágos 
park mellett. — Villanyvilágítás az egész 
telepen és az összes szobákban. Nagysza-
básn nyári uszoda 26*' folyton befolyó for-
rásvízzel uszástenitásnapfürdö,homokkura 

Fíirdöisniertetőt kiild az igazgatóság. 
Komzsik Alajos, a f'űrdó bérlője. 

HIRDESSEN LAPUNKBAN 

ügy, esetleg t ö b b 

iapliihordó 
sürgősen felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában. 

R „SZENTESI LAP" kiadóhivatala Szentes i 
JA Kossuth-tér 4 szám (rof. bérház.) 

c f e ? * 

Lapunk nyomdájában 

tanulóul fizetéssel fel vetetik 

Míg a készlet tart, liplusfoli: 
9 l a r « » k r » l i é a i r a t * » £ € k | » c l 4 * 

l é g c r c l i i c l i , 
k t t s z ö r Í B l f t g é p e l * , 

H x e d e ^ m é r l ^ e l i , 
s z a k e l i é l i « 

e h ő r e i i d í í ó - s S i e e a t g i ' r o l ü j o k « 

e A r l i o l i n c i i s i i , 

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

filaHSiji N á n d o r 

kereskedő. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanycrőrc berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




