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A szerkesztésért felelős: 
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 é t 

előfizetési dijak. 

Az orosz offenzíva. 
A miskolci hadosztály hőstettei. 
Válság a porosz kormányban. 

Három napig tartó nehéz harc 
után az oroszok a stanislaui front-
szakaszon csapatainkat mintegy ti-
zenkét kilométernyi szélességben 
visszanyomták. Mint LudendorfT je-
lentése közli, német tartalékok 
beavatkozása megállította a tá-
madást. 

A szombati harcokban, egy 
Wolff-jelentés szerint három orosz 
hadosztály vett részi, amelyek fel-
morzsolódtak. Estére az oroszok 
friss haderőket vetettek harcba; a 
miskolci hadosztály elszánt véde-
kezése hiábavaló volt, a tnlerő 
áradatával szemben. Két nap nehéz 
harcai után ez a hadosztály is 
bizonyára nagyobb veszteségeket 
szenvedett, a szakadatlanul küzdő 
haderők végül is kimerüllek. Igy 
történhetett, hogy az oroszoknak 
sikerült betőrniök a megtámadott 
arcvonalszakasz északi és déli szár-
nyán. A félhivatalos Wolff-jelentés 
bői és a sajtóhadiszállás helyzet-
képéből kiderül, hogy a mi hadosz-
tályunk ellenében előbb három 
orosz hadosztály morzsolódott föl, 
később valószínűleg még legalább 
két-három hadosztályt küldtek el-
lene, ugy, hogy végeredményben a 
miskolci hadosztály öthatszoros lu-
lerő ellenében küzdött, — nem is 
számítva azt, hogy az orosz ha-
dosztályok létszáma lényegesen 
nagyobb, mint a mieinké. 

Arz mai jelentése szerint Sta-
niszlautól északnyugatra kétnapos 
elkeseredett harc után védelmi 
műveink első állását át kellet en-
gedni az ellenségnek. Már a szom-
bati orosz jelentésből az derül ki, 
hogy az ellenség a Pasiecna — Jam-
aica közötti hat kilométeres szé-

lességű szakaszon ért cl részletsi-
kert. Az a körülmény azonban, 
hogy az oroszok Stanislautól dél-
nyugatra is előbbre haladhattak csak 
LudendorfT hétfői jelentéséből de-
rű I-k i. A német vezérkar jelentése 
szerint Ciezóv és Zagvoz.d között, 
tehát, 12 kilométeres szélességben 
kellett visszavonulnunk a Carny las 
nevü erdőboritoll magaslatsor irá- j 
nyában. 

Az orosz támadás célja nyil-
vánvaló: az ellenség át akarta törni 
a Dnyeszlertől aJKárpátokig terjedő 
harcvonalunkat, hogy' igy egyrészt 
a Dnvesztertől északra eső sza-
kaszon kierőszakolja a Lembergig 
való előrehatolást, másrészt pedig, 
hogy a Kárpátokig terjedő frontré-
szlet meglazilásával ennek felgön-
gyölítését tegvék lehelővé. Az át-
törés annak ellenére, hogy harcvo-
nalunkat kissé benyomták, nem 
sikerült. A sajtóhadiszállás részle-
tes leírást közöl a szombaton meg-
vivott stanislaui harcokról és eb-
betvazt irja, hogy „az áttörés ép 
oly kevéssé sikerüli, mint Zborov-
nálM. Különös véletlen, hogy a 
Zborovra való utalás a vasárnapi 
csatanapra is illik: S'aníslaunál 
épen ugy, mint Zborovnál a később 
harcbaveteti tartalékok állították 
meg az ellenség előnyomulását. 

A napi krónika teljességéhez 
tartozik a tengeralattjáróharc két 
napi eredményének összegezése: 
98.000 tonnát sülyesztettek el a 
német tengeralattjárók. Éppen most 
közli a uémet tengerészeti vezér-
kar, hogy a tengeralattjárók junius 
hónapi eredménye több mint egy 
millió tonna elsülyesztett hajótér. 
A legnagyobb eredmény eddig a 
május hónapi volt: 1.090.000 tonna. 
„A tengeralattjáró-háború e sikerei 
igazolják azt a föltevésünket, hogy 
a lengeralalljáró-háboru elmarad-
hatatlan és döntő hatással lesz 
ellenségeinkre" — irja a német 
tengerészeli vezérkar főnöke. 

A lengeralattjáróharc ellensú-
lyozására az enteníe, ugy latszik, 
uj, indirekt haditervet dolgozott ki, 
amelv a Krupp-míívek ellen irányul. 
Legutóbb n.igv légitámadást intéz-
tek a rájnovidéki német ipartelepek 
ellen, katonai kárt azonban nem 
okozlak. Lehet, hogy ezek a légi 
támadások most gyakrabban fog-
nak megismétlődni. A németek sem 
maradtak tétlenek: husz repülő-
gépük Londont bombázta negyedó-
rán kérésziül. Maga az angol jelen-
tés ismeri el, hogy ez a támadás 
valamennyi közül a legborzalma-
sabb hatású volt. 

Változások a birodalmi és 
a porosz Kormányban, j 

Vasárnap délután, tehát nagyon 
szokatlan időben, — a porosz 
állam-
weg miniszterelnök elnöklete alatt 
ülést tartott. A porosz képviselőház 
többségének köreiben megerősítik, 
hogy a porosz állam-miniszteri-

umban uai»vobb változások várha-
tók s hogy elsősorban változás 
lesz a kultuszminisztérium vezeté-
sében. Határozottan várják azt is, 
hogy az ősz folyamán az országgyű-
lés elé terjesztik a választójogi 
javaslatot, amelyet a húsvéti üze-
net csak a háború befejezése utáni 
időre tervezett. 



2 oldal 55 szám. 

ff; misKolci hadosztály hősies-
sége a stanislaui harcokban. 

A sajtóhadiszállásról jelentik: 
Tegnap a harc súlypontja Sta-

nislau terütetén volt, ahol az oro-
szok már tegnapelőtt hiábavaló 
tömegrohamokkal véres vesztesé-
geket szenvedtek. Miután a Brze-
zany-Zborov vonalon az áttörés 
nem sikerült, ujult dühvel vetették 
magukat a stanislaui területre, a 
Dnyesztertól délre. Az oroszoknak 
nagyobb tömegek készenlétbe helye-
zését megkönyitette az a két vasút, 
amely Bucsacsból és Kolomeából 
Stanislauba vezet. 

Az ellenség ezen a ponton min-
den áron át akart törni, hogy ott 
harcvonalunkat nem messze attól 
a szögiéitől, amelyet tovább délre 
alkot, szétszakítsa és meglazítsa 
az összefüggést északi és déli szá-
rai között. Az áttürés azonban e 
szakaszon az oroszoknak épp oly 
kevéssé sikerült, mint Zborovnál 
és újra ezreket és ezreket áldoztak 

fel hiába. Délelőtt az oroszok he-
ves tüzérségi előkészítés után a 
Starislaá Kaluszi műúttól kétoldalt 
indítottak meg első támadásukat, 
amely tüzérségünk tüzében össze-
omlott. Déli egy órakor zudult 
előre a többi hadosztály által vég-
rehajtott főlökés. 

Az ellenség támadó hullámai 
ütegeink zárótüzelése következtében 
oly veszteségeket szenvedtek, hogy 
csak egyes osztagok juthattak el 
legelső, árkainkig. Itt gyalogságunk 
vetette magát elébe és elkeseredett 
ember-ember elleni harc után a 
veszteségei ellenére még mindig 
számbeli fölényben levő ellenséget 
ismét visszaűzte. A miskolci gya-
logoshadosztály, amelyei tüzérség 
és gyalogsági repülök kiválóan tá-
mogattak, e nehéz, de reánk nézve 
győzelmesen lezárult harcokban kü-
lönösen kitüntette magát. 

Eddig százezer emberébe 
került az oroszoknak a galí-

ciai offenzíva. 

A gyalogságnál is külföldi tisztek 
vannak. 

Keletgaliciai harctér, julius 9. 
A tavalyi orosz offenzíva vezé-

rének, Bruszilov tábornoknak nem 
adatott meg, hogy személyesen 
vegyen részt a köztársasági orosz 
hadsereg első nagy offenzivájába'n 
Helyét fiatalabb erőnek kellelt át-
adni, Gutr tábornoknak, a ki eddig 
hadosztályparancsnok volt. Az 
orosz főparancsnokság és a hadügy 
minisztérium annyira bízott Gutr-
ban, hogy az offenzíva első napján 
máris jelentették a magyar és oszt-
rák front áttörését. Aztán kiderült, 
hogy kissé elhamarkodtál; a dolgot 
mire azzal büntették magukat hogy 
a fiatal Gutr lábornokot visszahív-
ták. 

Az entente most mái nem 
elégszik meg azzal, hogy az orosz 
hadsereget csak vezérkari és tű- | 
zértisztekkel ellenőrizze, és hogy | 
a tüzérség szükség eseten az inga-
dozó saját csapatokra is lőj jön 
hanem a gyalogság és a műszaki j 
csapatok is lele vannak angol, fran-
cia és japán tisztekkel. A japánok ! 
pihenni nem akaró befolyásának 
tulajdonitható, hogy ez az orosz 
köztársaság szellemével homlok-
egyenest ellenkező oiTenziva, mely 
az oroszoknak eddig legalább száz-

ezer emberébe került, úgynevezett 
»átcsoportosítás« után tovább fo-
lyik. 

A csata eddig lefolyt két első 
fázisában az oroszok összesen hu-
szonhét hadosztályt vetettek harcba 

Mackensen az orosz-
román offenzíváról. 

Szófia, julius 9. 
Mackensen a front megszem-

lélése alkalmával nagyon megnyug-
tató nyilatkozatokat tett és külö-
nösen kiemelte, hogy az esetleges 
orosz-román meglepetés ellen min-
den intézkedés megtörtént, ki van 
zárva tehát, hogy az ellenség itt 
sikert arathatna. 

Az önálló Ukrajna 
köztársasága megalakult 

Bécs, julius 10. 
A Reichspost jelenti, hogy az 

ukrajnaiak forradalmi bizottságától 
a következő táviratot kapták: 

A kiewi ukrajnai birodalmi ta-
nács prokramálta az önnálló uk-
rajnai köztársaságot is megalakította 
a köztársasági kormányt. Egyelőre 
kineveztük a kormányzókat, a ha-
dügyi, tengerészeti,, igazságügyi, 
pénzügyi és külügyminisztert. A 
néphez felhívást intéztünk, melyben 
közöltük, hogy csak az uj kormány-
nak van joga adókat beszedni. 

Az orosz offenzíva 
politikai célja. 

Amsterdam, jul. 10. 
A Handelsblad stockholmi le-

velezője jól értesült orosz [forrás-
ból a következőket tudta meg: 
Oroszország Ukrajnát és Volhyni-
át vissza óhajtja foglalni, hogy az 
ukrajnaiak függetlenségi törekvése-
inek véget vethessen és ezzel egyik 
mélyreható belpolitikai kérdést 
megoldja. -Ezenkívül Oroszország 
kénytelen volt arra, hogy az offen-
zívára a déli frontot válassza ki, 
mert a Riga-fronton lévő csapatok 
megbizhatatlauok. 

l e s z t é l i 
h á b o r ú d 

Klembovszki tábornok reményei. 
Hága, julius 10. 

Londoni magánjelentések meg-
erősítik, hogv az észak-nyugati 
orosz front 'főparancsnoka, Klem-
bovszki tábornok, Rigába való meg-
érkezése alkalmával kijelentette, 
hogy téli haejárat nem várható, a 
háború a legrövidebb időn belül 
el fog dőlni. 

Bécs, julius 9. 

A Tágliche Rundschau jelenti 
A külpolitikai kérdések terén már 
megegyeztek abban a formulában 
a mely a válság megoldására ve-
ezthet. a belpolitikai téren azonban 
még nem történt megállapodás. A 
szombati bizottsági ülésen Bethman 
Holiweg nemcsak állást foglalt a 
Scheidetnan- és Erzberg-lele béke-
formula ellen, hanem egyúttal bi-
zonyos célzásokat tett arra nézve 
milyennek kellene lenni annak a 

formulának, melyhez ő is hozzájá-
rulhatna. 

így például azt mondta, hogy 
nem lenne semmi kifogása oly ki-
jelentés ellen, mely szerint Német-
ország csak védelmi háborút foly-
tat és igy csak annyit akar elérni 
a mennyi biztonsága érdekében 
szükséges. Egyúttal kijelentette azt 
K hogy h i a birodalmi gyűlés 
Scheidmann és Erzberger álláspont-
ját tenné magáévá, habozás nélkül 
levonná a konzekvenciákat. 
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Az entente Párisban konfe-
renciát tart a balkáni 

kérdésekről. — _ 
Az orosz kormány elitéli a Görög-

ország elleni eljárást. 
Pétervár, julius 8. 

Az ideiglenes kormány közli: 
Julius közepén konferenciát 

tartanak a szövetségesek Párisban 
a Balkánra vonatkozó kérdések 
megvitatására. E konferencia össze-
hívását a Balkán rendkívül össze-
bonyolódott politikai és stratégiai 
helyzete teszi szükségessé és a cél, 
hogy a szövetségeseknek e kérdés-
ről való felfogását összhangzásba 
lehessen hozni egységes irányelvek 
megállapítása végett. 

A tisztán katonai természetű 
kérdésekre vonatkozó megbízáso-
kon kivül azt az utasítást is kap-
ták képviselőink, hogy a Balkánt 
illető politikai kérdések megoldá-
sánál. főképen pedig a külügyi po-
litikának a demokrácia által kihir-
detett elveinek alkalmazásánál, a 
kormány álláspontját képviseljék, 

Az utasítások elsősorban a 
görögországi kérdésekre vonatkoz-
nak, a legutóbbi eseményekkel 
kapcsolatosan. Ebben a kérdésben 
helytelenítenünk kell azokat az esz-
közöket, amelyekkel egy királyt 
erőszakos módon megfosztottak 
trónjától és helyébe egy másik ki-
rályt ültettek. Mi bizonyára nem 
kivántuk Konstantin királyt támo-
gatni, mivel személyes politikáját 
egészen hibáztattuk, mégis megen-
gedhetetlennek tartottuk, hogy bele-
avatkozzunk a hellén nép legbel-
sőbb ügyeibe. Ez a felfogás birt 
bennünket arra, hogy kifogásainkat 
megfelelő módon kifejezésre juttas-
suk és hogy a dél-görögországi 
vállalkozáshoz nem adtunk csapa-
tokat. 

A velünk folytatolt tanácsko-
zásokban kifejtettük azt az á.lás-
pontunkat, hogy Görögország kor-
mányformájának megállapítására és 
közigazgatási szervezetének ál alakí-
tására kizárólagosan a görög nép 
illetékes. Kijelentettük, hogy a di-
nasztia igájából kiszabadult orosz 
nép szimpátiája kizárólagosan a gö 
rög nép által szabadon választolt 
megoldás mellett van. Szükséges-
neb tartjuk a n n a k a hangsúlyozását, 
hogy csapataink hadműveleteinek 
és a mi szavunknak a nemzetközi 
ügyekben fokozottabb ereje van 
és hogy a forradalmi hadseregre 
támaszkodó orosz demokrácia sza-
vának különös súlya van. Igen fon-

tos ez a tervezett párisi konferen-
ciára való tekintettel, amelynek 
muokálatai bizonyára összeköttetés-
ben lesznek a szövetségesek általá-
nos konferenciájának munkásságá-
val, amelyét Baselben fognak meg-
tartatni és amelvnek előkészítésén 
az ideiglenes kormány már is 
dolgozik. 

HÍREINK. 
— Az uj főispán Szentesen. 

Dr. Kelemen Béla Csongrád vár-
megye uj főispánja a keddi napol 
Szentesen töltölte. ítllélle alkal-
mával érintkezésbe lépett a ható-
ság vezetőivel, hogy a közügyek-
ben tájékozást szerezzen. Az uj 
főispán beiktatása e hó 23 ikán 
lesz. Az instulláció dr. Kelémen 
Béla egyenes kívánságára, minden 
külső dísztől mentesen, a legna-
gyobb egyszerűségben fog meg-
történni. 

— A Bröll féle üzlet kiárusí-
tása megkezdődött. A vásárlás 
jegyie tórlénik, amelyet dr. Csergő 
Károly a vármegyei közélelmezési 
hivatal vezetője állit ki. A jegyen 
felvan tüntetve, hogy mikor lehet 
vásárolni menni s az az ősszeg, 
amelynek erejéig lehet vásárorlni. 

— Művészestély. Nagyszabású 
művészestélyt rendez a Szentesen 
állómásozó 21-esek tisztikara e hó 
14 én szombaton este a színházte-
remben. A művészestélyen közre 
működnek: Bríiuner György né, Sa-
jó Zoltánné, Kiss May úr hölgyek 
Fuchs Erzsike, Horthy Edit úr 
leányok : Sajó Zoltán, Tanka Károly 
és Vérthes Arlhur urak, ConferáJ 
Bakonyi László. A bevétel a hadi-
rokkantak és árvák alapja javára 
szolgál. Helyárak: 20 korona 10 
korona, 4 korona, 3 korona, 1 ko-
rona 60 fillér és 1 korona. 

— Jön a hadi kávé. A kévé 
központ ebben a hónapban forga-
lomba hozza a hadikávéi, amely-
ből csak 15 százalék lesz a babká-
vé. A hadikávé gyártásával több 
gyár foglalkozik. 

— Hadikölcsön jegyzés . Ha-
dikölcsönt lehet jegyezni 50 koro«* 
nától kezdve bármely ősszegig. 
Akik még nem jegyeztek, ma ad* 
ják meg az alkalmat, mert l&ikén 
túl már nem lehet jegyezni Legu-
tóbbi időben a jegyzések a posta-
hivatalnál rohamosan emelkednek 
ami annak tulajdonitható, hogy 
moshol hadikölcsönt már nem le-
het jegyezni. 

— A behívott fölmentettek. A hon-
védelmi miniszter — mint a Külügy-Had* 
Ugy legújabb száma jelenti — újra akként 
rendelkezik, hogy azokat, akik fölmentésttk 
hatálytalanítása folytán bevonulni tartoznak, 
csakis az idei 8306 eln. 4. számú rende-
letben meghatározott napokra kell behívni. 
A behivójegyeket tehát — bár azokat azon-
nal el kell készíteni és kiküldeni — nem 
azonnalra. hanem a meghatározott napokra 
kell kiállítani. Ez alkalommal arra is felhív^ 
ja a honvédelmi miniszter az illetékes pa -
rancsnokságok figyelmét, hogy felmentések 
meghosszabbítására vonatkozó engedélyeket 
okvetlenül figyelembe kell venni, sőt kétes 
esetekben a bevonultatás előtt a tartózko-
dási hely szerint illetékes községi elöljáró-
sághoz (polgármesterhez) kérdést kell intézni 
vajon az illető felmentése meghosszábbít-
tatott-e, illetőleg a reviztós névjegyzékbe 
felvétetett-e ? 

— T a r l ó z ó s z á z a d o k .A „Külügy-Had-
ügy" azt a megfontolásra és megvalósí-
tásra érdemes eszmét veti föl, hogy írem-e 
lehetne az arató zászlóaljak mintájára se-
gédszolgálatos katonákból tarlózó százado-
kat fölállítani, melyek a learatott mezőkön 
a gerebje által otthagyott kalászokat szed-
nék össze. Hogy szorgalommal mennyi ka-
lászt lehetne a megsemmisüléstől megmen-
teni, mi sem bizonyítja jobban, mint ' azok 
a szegény család anyák, akik már béke 
idején is szedegették a kalászt, m e g s z e r e t 
vén családjuknak az évi szükségletet A 
kenyérkérdés megoldásának ebbe a nagy 
munkájába az iskolás gyerekeket is be le-
hetne vonni, még pedig kiváló eredménnyel. 

— O r o s z g e n t l e m a n e k . Egy orosz 
lap nyomán közli a Frankfurter Zeitung a 
következő történetet : Saratov vá iosábaa 
este. Egy koldus egy fiatal hölgy elé lép 
az u t c á n : 

— Könyörüljön meg rajtam. 
A hölgy tiz kopeket ad át. A koldus 

kevesli. Körös-körül nincs egy lélek se. A 
koldus kap még egy rubelt. Ezt is kevesli. 

Adj ide mindent. 
A kirabolt hölgy gyorsan távozik, meg 

van ijedve, sir. Egy egyenruhába öltözött 
diák közeledik hozzá : 

— Miért sir, kisasszony ? Megijedt ? 
Vegyen egy kocsit. 

10387—1917 szám jnoi — IUI/ 3/am. 

Lóárverési hirdetmény. 
Értesítem Szentes Város gnzdaközönségé?, hogy a magyarországi 

lókórházakban 5115 ló fog elárvereztetni 1917 évi julius hó 16-én. 
Az árverési helyek és feltételek megtudhatók a gazdasági tanács-

noki hivatalban, ugyanitt adatik ki az árverésen való részvételre jogosí-
tó igazolvány. 

Szentes, 1917 évi julius hó 10. 
Dr. Mátéffy 
polgármester. 



4 oldal 

— Igen ám, — teleli a hölgy - de 

n incs p é n z e m . 

— Igen tudom, nem tesz semmit . . . 

Kocs is 1 

Megjelenik egy kocsi . Az egyen ruhás 
diák k iadja a p a r a n c s o t : 

— Hazaviszed a k i sasszonyt , de nem 
fogadsz el tőle semmit . 

Majd a kirabolt hö lgyhöz fordul ér. 

igy s z ó l : 
— Ne féljen, k i sa s szony semmitől , a 

kocsi hazaviszi . A k o c s i s n a k ne f izessen 
semmit , mert hozzánk tartozik. Mi egy b a n -
d á b a valók vagyunk , - a ko ldus , én, meg 
a kocs i s - fegyencek vagyunk , de gen t -
lemanek. 

— A n é m a s á g g y ó g y í t á s á -
nak uj módszere.Az esszeni német 
hadikórházban dr Muck, a kórház 
egyik vezetó orvosa, érdekes eljá-
rással gyógyitja a háborús meg-
rázkódtatások következtében meg-
némult katonákat. Abból indul ki, 
hogy mivel a némaságot hirtelen 
ijedség okozza ugyanilyen fokú 
ijedséggel újra vissza lehet adni az 
illetők beszélóképességét. Dr Muck 
az ijedség érzését magában a hang-
képző szervben, a gégefőcen idézi j 
elő, ahol reflexszerű hangkitörést ( 
igyekszik kicsalni. Kísérleteinél az 
a főszempont, hogy a beszélőszer-
veknek egyébbként teljesen egész-
ségeseknek kell lenniök. Hogy a 
petyhüdté vált hangszalagokat csu-
kódásra kényszerbe, golyót és pe-
dig srapnelltöltelékhez hasonló 
acélgolyót vezet be közéjük egy 
hajlított pálcikával. A páciens el-
veszti lélegzetét és a megfulladás 
érzése fogja el ijedtében. Rendkí-
vüli erőfeszítést tesz és automati-
kus kiáltásban tör ki. Az első hang 
amely előtör torkából fölébreszti 
az öntudatában szunnyadó beszélő-
képességét és csodamódján azon-
nal megszólal. Dr Muck eljárásá-
nak nagy a sikere és páicenseinek 
kilencvenet százalékát szabadította 
meg eddig a némaságtól. 

SZENTESI LAP 
55 szám 

Eladó ház. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

O a j á n T csárdába 
és kovács műhelybe 

t i sz tességes család kerestet ik, t ö b b gyer-
mekes család e lőnybe részesül , ér tekezhetni 
Sarkady Nagy Fe renc tu l a jdonossa l a 

helyszínen. 

Kiadó lakás kerestetik 
lehetőleg a vásá rszé lben vagy a közel kö r -
nyéken ké t s zobás lakást a hozzátar tozó 
mellékhelyiséggel keresek , amely Szont -
mihály napján elfoglalható. - Cim e lap 
kiadóhivatalában megtudható . 

B á l i n t József I I I . ker., 
Alkotmány-utca 3 sz. alatti 
háza eladó. Értekezni lehet a 
fenti szám alatt a tulaj-
donossal. 

Balog Lajosnak 
a Kántorha lom köriil egy vi lágos sá rga 
c s ő d ö r kiscsikaja elszaladt, a cs ikón a 10. 
és 17—21 számok láthatók, a becsü l e t e s 
útbaigazí tó jelentkezhet Kurcapar t i -u tca 26 
sz. vagy Lapis tón a Gerőcz- fé le tanyán. 

Égy esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

Keresztes Nagy Antal 
folyó hó 7—éti miy ö bennjárt a városba, 
felsöréti 4 1 számú tanyájan az orosz munkásai 
a szerszámok közül egy K. N. A. bélyegü 
favillát kint hagytak, ezúton kéreti a tiszte -
séges megtalálót, szíveskedjen ct értesíteni, 
hogy érte mehessen, vagy érte küldhessen 
illő jutalom nem fog elmaradni. 

Eladó tehén. 
b ö m s ö d i Józsefnek* 
a szegvári kórógycsárdá-
nál a Nagy Perenc-féle 
tanyán 

^gy Kisfia f e j ő s t^h^n^ 
van eladó Értekezni l^het 

ugyanott. 

Haszonbérbe kerestetik 
több évre olyan lakás, mely min-
den hozzátartozékaival, udvarral 
együtt kivehető és Szentmihály 
napján elfoglalható. Cim megtud-
ható e lap kiadóhivatalába. 

V 

Kiadó * eladó 
ö z v . Mlkecz L a j o s n é zalotai 3. 

sz. alatti 38 hold t anyafö ld je ha-

s z o n b é r b e kiadó. — Ugyancsak 

sze levényen öthalmi 55 hold 

szán tófö ld je örök á ron e ladó. — 

Értekezni lehet Zalo tán a fenti 

szám alatt a t u l a jdonossa l . 

A szentesi Református Egyház 
I) i r t o k n b a n lévő eddigi 
CSIILAG ÁRMIN által 
béreli üzlethelyiség és lakás 
mely egy-egy raktárral 2 
üzlethelyiségnek is hasz-
nálható f. évi szeptember 

t r f r 29-étől kezdve ^feg 

bérbe kiadó. 
Feltételek az egyház pénztári 

hivatalában megtudhatók. 

1 lóra való t e j e -
sen nj kulosos hám 
és gyeplő eladó. 
Értekezni lehet 
lapunk kiadóhi-

vatalában. 

Soós Pálnak I. K. 
Kristó Nagy István utca 
13 számú háza eladó. Ér-
tekezni lehet volt huszár 
Kocsmai irodájában, ugyan 
ott két gabona rosta és 
használt ajtók vannak, el-
adók. 

G~D 

VAJDA BÁLINT UTÓDA 
villanyerőre berendezett könyvnyomdája 

Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház) 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Meghívók Költségvetések Étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 
és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszftmitás mellett készülnek. 

„SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala Szentes 

II Kossuth-tér 4 sz. (ref bérház) 
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s 
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Ad. K205 1916 szám. 

hirdetmény. 
A kunszen tmár ton i müut , K o r s ó s - s o r , 

M u n k á s - s o r és a nagyhegyi szőlők közötti 
g ö d r ö s terület 1917 évi ok tóbe r hó 1-töl 
1918 évi s z e p t e m b e r hó 30-ig t e r j edő egy 
évre legel te tésre f. évi jul ius h ó 15-én d. e. 
10 ó r a k o r a gazdaság i t anácsnok i h ivata lban 
t a r t a n d ó nyi lvános szóbel i á rve r é sen ha -
s z o n b é r b e fog adatni . 

Szen tes , 1917. jun ius 5. 

Dr . M Á T É F F Y F E R E N C 

po lgá rmes te r . 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerűre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




