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Egyes szám ára 4 fillér. 
10- Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

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 és 

f ? . . előfizetési dijak. .-. 

ki orosz front áttörése. 
IS kilométer mélységben vetettük vissza az oroszokat. 

Oroszország uj forradalom előtt. 
Keletgaliciában Zlocsov irányá-

ból, Bródy és Zborov között a szö-
vetséges csapatok offenzívát kezd-
tek. Michaelis kancellár beszédéből 
tudtuk meg először a nagy ese-
ményt. A német birodalom uj kan-
cellárja Bruszilov offenzivájáról be-
szélt, — melynek célja Lemberg 
és zlocsovi olaj források kézrekeri-
tése volt, hogy ezzel a német ten-
geralattjái ó-háborut megbénítsa — 
s közben fölolvasta Hindenburg 
táviratát; a távirat csak annyit tu-
datott, hogy az orosz offenzíva tá-
madásra provokált minket is s 
csütörtökön reggel a támadást meg 
is kezdtük: a zlocsovi szakaszon 
áttörtük az oroszok állásait. 

Sajtóhadiszállásunk esti jelen-
tése nem szól a front áttöréséről, 
csak arról, hogy Zborov és a felső 
Szereth között az oroszokat állása-
ikból kivetettük. Hindenburg távi-
rata sokkal többet mond. E pilla-
natban azonban minden messzeme-
nő következtetéstől tartózkodva 
csak a következőket akarjuk meg-
jegyezui: 

A Lemberg -Brody és a Lem-
berg—Tarnopol vasutvonalak kö-
zött, ahol Bruszilov 19lf>-ik évi 
offenzivájának utolsó hullámverései 
clgyörázlek, frontunk Zalosce felé 
kiugró alakot mutatott. Mikor inost 
július elsején megindult az uj Bru-
szilov-offenziva, mindjárt rámutat 
lünk itteni frontunknak az oro-
szokra nézve fölötte kedvezőtlen 
"lakjára s mikor Gutor tábornok 
hadserege a Zborov—Konjuchv sza-
kszón harcvonalunkat némikép 
^nyomta, kifejlettök, hogy az 
oroszok számára ezzel még sürge-
tőbbé vált a brody--zborovi fron-

tunk elleni akció is, mert kiugró 
állásaink inr.cn erősen oldalozhat-
ják az ellenség zborovi állását Akad-
tak katonai szakértők, akik a zbo-
rov—konjuchi orosz siker után 
már arról elmélkedtek, hogy a Luh-
Graberka és a felső Szereth men-
tén húzódó frontunkat is hozzá kell 
igazítanunk Zborovtól és Konjuc-
hy tói uyngatra eső ' uj harcvona-
lunkhoz, sót föltételezték, hogy ki-
ugró arcvonalunk leegyenlitése már 
meg is történt. Erről k természete-
sen szó sem lehetett s hogy meny-
nyire nem, a julins G-iki csatana-
pon tűnt ki: ezen a napon az oro-
szok támadása már Zborovtól 
északra, a Zborov—Zlocsov vasút 
vonalig terjedt ki, — helyenként 
15 orosz rdhamhullámuk követke-
zett egymásután — sót odább észak-
ra, arcvonalunk legkiugróbb része 
elen Batkov és Cvycyn között is 
elkeseredett, ember-ember elleni 
küzdelem fejlődött. Amott a német 
csapatok mellett a 23-ik zombori 

gyalogezred, emitt a 19-ik győri és 
83-ik szombathelyi ezredek vettek 
részt a küzdelemben, mely az oro-
szok erőteljes vereségével végződött. 

Most Zborov és a felső Sze-
reth között, tehát mintegy 25 kilo-
méteres fronton léptünk offenzí-
vába. A csata nyilván a Batkov 
Manajov — Harbucov — Perepeí-
niki — Lavrykovce falvak állal ha-
tárolt területen indult iránya tehát 
Zalosce és Jesierna felé mutat. 

Még csak annyit, hogy már 
Ludendorff és Arz délutáni hivata-
los jelentései is megemlékeztek ro-
hamcsapataink eredményes vállal-
kozásairól a Dnyeszter és Brody 
közé eső fronton. Ugyanekkor azon-
ban arról is beszámoltak, hogy 
német és magyar-osztrák rohamcsa-
patok Volhvniában is eredménye-
sen működtek. Ebből arra is kö-
vetkeztethetnénk, hogy Lucktól 
északnyugatra szintén meg fog élén-
külni á front 

Az oroszok kaluszi rémuralma. 
Krakó, jul. 20. 

egv orosz lovasezred tanyázott lo-
vaival együtt. A zsidó lakosságot 
huszonöt kocsin Staniszlauba hur-
colták s olyan őrülten kifosztották 
és kirabolták, hogy egyes zsidók, 
ujjait gyűrűstől levágták. Az offen-
zíva alkalmával újságszámba ment 
az, hogv nyomban az első őrjára-
tok után a törzs- és a hadosztaly-
parancsnokság következett s csak 
azután jöttek a csapatok. Általában 
az offenzívánál a liszteknek kellett 
előljárniok, mert különben az ezre-
dek megtagadlak az engedelmességet 

A Nova Beforrna oly sze-
mélyiségtől, aki az oroszokkal együtt 
Kaluszban volt, arról értesül, hogy 
a forradalmár orosz katonák még 
vadabbul garázdálkodtál:, mint an-
nakidején a cár katonái. Egész Ka-
lusz leégett, a város központjának 
kivételével, amelyet vandálok mód 
jára kifosztottak. Az orosz vezerek 
ugyanis a túlnyomókig talár és 
ázsiai csapatoknak fosztogatás! en-
gedélyt adtak. S'ámos asszonyon 
erőszakot követlek el és sokat 
meggilkoltak. Az egyik templomban 
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Az uj orosz forradalom 
Azok a híradások, amelyek a 

pétervári katonai forrongásokról 
számolnak be, eláruják, hogy e 
forrongások szoros összefüggésben 
állanak a Kerenski diktálta offen-
zíva sikertelenségével. Magában a 
hadseregben is nagy ellenállást ta-
núsítottak ezzel az offenzívával 
szemben, a Pétervári Távirati Iroda 
hivatalos híradásaiból megtudjak 
hogy ezredeket oszlattak fel, vagy 
szigorúan megbüntettek nemcsak 
az országban, nemcsak Pétervárrott 
hanem a fronton is. Ez rendkívül 
fontos Oroszországnak nemcsak 
belső, politikai, hanem háborús 
helyzetére is Pétervárrott foszto-
gató csapatok járják be az utcákat 
a vezérkar irodájában és a téli pa-

lota ellőlti téren kormánycsapatok 
toboroznak és ágyukat állítottak 
fel. A munkás- és katonatanács 
nem volt elég erős, hogy minden-
náron és rögtönös békét akaró 
leninisták ellenállást megtörje, 6 
szerintük az offenzíva hiábavaló 
véráldozat volt, melyet Anglia dik-
tált Oroszországra. Az orosz álla-
potokat hü tükörképben mutatja 
be Lwow herceg kiáltványa : a pol-
gári elemek a kormányon alig tart-
hatják már magukat, az eltolódás 
bal felé megkezdődött, ennek pedig 
meg lesz a hatása nem csak a 
frontra, nem csak belső Oroszor-
szágra, hanem az entenle további 
magatartására is. 

A kormány válsága 
Pétervárrol táviratozzák a Co-

riere della Serának: A város hét-
fői és keddi zavargások után lát-
szólag a maximalisták uralma alatt 
áll. A hétfői éjszakán egyebek közt 
a Nevszki Prospekten rendszerte-
len puskatüzelés folyt, miközben 
többen megsebesültek A tünletók 
egy csoportja a tauirai palota elé 
vonult, a hol a munkások és a ka-
tonák bizottsága ülést tartott; a 
tüntetők a bizottságot a tanácsko-
zás abbahagyásába kényszeritették. 

Londonból jelentik a Secoló-
nak, hogy az orosz kormány négy 
szabadelvű tagjának lemondása ott 
nagyobb nyugtalanságot kelt, mint 

a pétervári fegyveres tüntetés. A 
kadétpárti miniszterek kilépése az 
ideiglenes kormányt súlyos hely-
zetbe hozta. Kereszki elkeseredve 
kijelentette, hogy a kadétok tőrrel 
hátba támadták annak az offenzí-
vának idején, amely tőt Oroszor-
szág számára minden függ. . 

Pétervárról jelentik : A szocia-
lista és a kadetpárti miniszterek 
között Ukraina önkormányzatának 
kérdésében támadt véleménykü-
lönbbség miatt Singarev pénzügy-
miniszter, Sanovszkoj herceg közel-
látási miniszter és Negraszov köz-
lekedési miniszter, beadták lemon-
dásukat. 

A munkástanács a forradalom ellen 
Pétervárrol jelentik : A mun-

kások és katonák tanácsának de-
legátjai a tegnap estétől ma haj-
nali három óráig tarló tanácskozás 
után a parasztok tanácsának vég-
rehajtó bizottságával együtt illést 
tartottak. Ez az ülés reggel 3 órá-
tól 6 óráig tartolt. Valamennyi 
szavazattal tiz Ellenében elhatároz-
ták a falragaszokon már közzétett 
felhívás kiegészítését, amely ha-
sonlóan erélyes hangon szól. A 
maximalisták nem vettek részt a 
szavazásban és még előzően el-
hagyták az üléstérn él. A határozat 
elsőbben is a kadetlpárli minisz-
terek lemondásáról ÍZÓI, azután a 
katonák és munkások tanácsának 
a parasztok tanácsával folytatott 
tanácskozásairól, amelyet a válság 
megoldásának előmozdítására folv 
tátották. A tanácskozási fegyveres 

katonák tüntetése megzavarta. A 
katonák a tauriai palotáig jutottak 
el, ahol a bizottságok tanácskoztak 
és felszólították a bizottságokat, 
ragadják a kezükbe a hatalmat. De 
éppen azok, akik a hatalom átvé-
telét felajánlották, fordultak e ha-
talom ellen. 

A munkások és katonák delegát-
jainak tanácsa és a parasztok ki-
küldöttjeinek tanácsa felháboro-
dással utasit vissza minden olyan 
kisérietett, amely katonai erőv.l 
akarja elhatározásait befolyásolni 
A Pétervár utcáin kiontott vér 
azoknak a leikél terheli, akik ilyen 
célra fegyveres embereket merlek 
felhasználni. Forradalmi hadsere-
günk ellen, amelyek a forradalom 
eredményeit védelmezik, csak alat-
tomos árulok járhatnak el így. 
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Akárki esküszik össze a demokrata 
szervezetek akarata ellen, igyekszik 
e szervezetekbe a visszavonást be-
lecsempészni, ökölcsapást mér a 
forradalmi hadsereg hátába, amelye 
nek katonái Vilmos császár csapa-
tai ellen harcolnak. 

A határozat végül minden bom-
lasztó hatású tevékenység ellen 
nyilatkozik, mivel ez aláássa a 
nemzet tekintélyét. A katonák és 
munkások s a parasztok tanácsa 
egyszer és mindenkorra tiltakozik 
az ellen, hogy ilyen események, 
amelyek a forradalmi Pélervárt 
becsületétől megfosztják, megis-
métlődjenek. 

Az olasz és francia sajtó 
az orosz offenzíva kudarcáról 

Zürichből táviratozzák: Az 
olasz határról érkezet tt távirat 
szerint az olasz sajtó egyrészében 
egyenesen dührohamokban jut ki-
fejezésre a közvélemény felfogása 
amiatt, hogy az orosz segítség, 
amelyre pedig Olaszországcan na-
gyon is számítottak, elmaradt. Sú-
lyos szemrehányásokkal Hetik 
Oroszország sorsának hivatalos és 
nemhivatalos intézőit s eközben 
igen pesszimisztikusan ilélik meg 
Oroszország belső helyzetét. A 
Perseveraeza abból indul ki, hogy 
Olaszország ezentúl is csak a maga 
terveit. Az orosz csapatok részle-
ges visszavonulásának hire Párizs-
ban nagy benyomást keltett. Az 
újságok katonai munkatársai na-
gyobbrészt kedvező színben igye-
keznek feltüntetni az oroszok szem-
pontjából a keletgalicia eseménye-
ket és az itt-ott való hátrálást a 
nagy esőzésekkel magyarrázzák, de 
a nagy nyilvánosságot ez a várat-
lan fordulat igen kínosan lepie meg 
A nagy optimizmus, amely a fran-
ciákat az oroszok kezdő sikereire 
elfogta, most a másik végletbe csa-
pott át. Attól félnek, hogy az orosz 
offenzíva további szerencsétlen le-
folyása elkerülhetetlenül súlyos 
hatással lesz az ország belpolitikai 
helyzetére. 

Finnország autonómiáját a fin 
országgyűlés megszavazta 

Helsingfors, julius 19. 
(P. T. Ü.) Az országgyűlés 175 

szavazattal 27 ellenében kimondta 
a Finnország autonómiájára vonat-
kozó törvényjavaslat sürgősségét 
és ezután magát a javaslatot 135 
szavazattal 55 ellenében elfogadta 
Uallas ifjú finn képviselőnek azt a 
módosító indítványát, hogy a tör-
vényjavaslatot jóváhagyás végeit 
terjeszék az orosz ideiglenes kor-
mány elé, 104 szavazatta] 8tí ellen 
elvetettékék. 
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15 kilóméter mélysegben törtük ál az 
orosz frontot. 

Berlin, julius 20. 
A Wolff-ügynökség jelenti : 
Az oroszoknak a Dnyeszter és 

a Kárpálok közötti provokáló táma-
dását csapataink julius 19-én a 
Szerethtől délre ellentámadással 
viszonozták. A vállalkozás teljesen 
sikerült. Az osztrák-magyar tüzér-
ság által is kiválóan támogatott 
tüzérségi előkészítésünk után amely 
ineg szürkületkor kezdődött és az 
orosz állásokban nagy pusztítást 
vitt véghez, rohamcsapataink tiz 
órakor megrohanták az oroszoknak 
a Szereth és a Sztrypa közötti 
háromszoros állásrendszerct és ezt 
keresztül törték. Zborovtól északra 
a négyszáz méternél magasabb 
Zloía Hora már 9 óra 30 perckor 
kezünkön volt. A tiszta, napfényes 
idő kedvezett a támadásnak. A fel-
bomlott orosz kötelékek pániksze-
rűen menekültek vissza. 

Az elpusztított állásokban és a 
meacküléskor a mögöttes területek 

hatásos tüz alá vétele folytán az 
oroszok veszteségei nagyok. Né-
hány órával a támadás megindí-
tása után már 3000 foglyot és 10 
zsák m á ny ol t ágy u t szá m Iáit u n k 
össze. 

A Maló Sztrvpa mindkét olda-
lán és Zaloscenél az oroszok ellen 
támadásait, amelyekkel az orosz 
állásokba való betörést megállítani 
akarták, sulvos veszteségükkel ver-
tük vissza. Balszárnyunk a Szereth 
mocsaras felsöfolyása mentén, inig 
jobbszárnyunk a Zborov-Tarnopol-i 
vasútvonal mindkét oldalán nyo-
mult előre, átléptük a Zalosce-OU-
jov vonalát és az orosz frontot 
mintegy 15 kilométer mélyen át-
törtük. Számos rohamcsapafunk 
Bvszkinél és Koniuchynál, Brzezany 
vidékén és Bródytól délre jelenté-
keny sikereket ért el. Belörtek az 
ellenséges állásokba és mindenütt 
nagy számú f o g o ly 1 y a I tértek 
vissza, 

Véres belső viszály Oroszországban. 
A bolseviki szocialisták harca a munkástanácsban 
elhatalmasodó kispolgárok ellen. Sortűz és gép-
fegyverharc Pétervár utcáin. Kozákok, munkások 

és katonák harca. 
Amsterdam, julius 19. 

A Daily News jelenti Péter-
várról az e hó 17-iki eseményekről: 
Amikor a kadetpárt miniszterének 
visszalépése ismertté vált, nagy za-
var támadt. A visszalépés tényét a 
kormány gyöngeségének vették. A 
zavargás első következménye az 
volt, hogv a finn vasúti vonalon 
Pétervár közelében japán katonák 
gépfegyverekkel feltartóztattak egy 
katonai vonalot. Később Pétervá-
rott is megállították az auíomobi-
lokai. A lázadók elfoglalták a kor-
mány összes automobiljait, amelyek 
a minisztereknek és személyzetük-
nek álltak rendelkezésre. 

A Nevszki Prospekten, ugy mint 

| a forradalom napjaiban, automobi-
I lok jelentek meg katonákkal, gép-

fegyverekkel. Kölönböző gyárak 
beszüntették a munkát. Az első gép-

1 fegyverezred és más katonaság a 
Nevszki Prospekien helyezkedett el 
Amikor az uton lövések dördültek 
el, a lövöldözés általánosa vált. A 
pánikban sok asszonyt elgázoltak, 
de a sebesültek száma aránylar 
csekély volt. Végül a gépfegyverek-
ből rendszeresen tüzeltek és az 
angol nagykövetség előtti hidon sor-
tüzeket adtak. A belváros felé tó-
duló tömeget kozákok feltartóztat-
ták, miközben szintén tüzeltek a 
tömegre. 

helyzet adott alkalmat. Határozat 
még nem történt. 

Circus findrey 
a vásár téren 

Az orosz kormány 
menekülése Moszkvába. 

Rotterdam, julius 19. 
A Daily Nevvs-nak jelenlik Pé-

tervárról : A csonka kormány leg-
utóbbi ülésén foglalkozott azzal a _ . ¡¡„non, 
favaslattal, hogv az ideiglenes kor- ma VflSflRNflP fényes ünnep. 
mány székhelyét Pétervárról tegyék e l ő a d á s K e z d * t e este 9 ora 
át Moszkvába. Az indítványra a pé- k.or, a katona zenekar közremü 
tervári nép forradalmi demoralizált- é d e s é v e l 
sága s az ellenséges érzelmű Finn- , Szíves 
ország közelsége, nemkülönben a 

mindig rendezetlen kronstadti 

Szíves pártfogást kér: 
az Igazgatóság. 

HÍREINK. 
Dicsőség és Becsület. 
A magyarnak ? ! . . . A magyarnak ! 
Nincs a földön párja ! 
Dicsősége a világot 
Viharozva jár ja! 
Fel-felnéz a magas égre, 
De a gálád ellenségre 
Vasököllel snjt a k a r ; 
Haragra ha szive gvúl: 
Úgy a fergeteg se dúl, 
Mint a m a g y a r ! . . . A magyar! 

A magyarnak ? ! . . . A magyarnak t 
Nincs a földön párja ! 
Becsülete a világot 
Aranyozva jár ja! 
Fel-felnéz a magas égre ; 
Vérrel irja oda : Béke ! . . . 
S ölel niajd, s nem öl a k a r ! 
S ha begyógyult minden seb : 
A galamb se szelídebb 
Mint a m a g y a r ! . . . A magyar ! 

FERKE ÁGOST. 

Tábori levél. 
Lesbe küldtek. Éjszakára. 
A drót elé. Térdig havas g ö d ö r b e . . . 
Rád gondoltam, hitestársam : 
Szivemet a keserűség gyötörte. 
Jajongott az oláh szél is. 
Szememből a nagy hidegtől köny fakadt . 
Vagy tán attól hullt a könyem, 
Hogy a Gombost meg a Bimbót eladtad . 

Fel se érem az eszemmel, 
Hová lett a gyenge szived, j ó s á g o d ? 
Hogy is tudtad odaadni, 
Pénzért azt a két gyönyörű j ó s z á g o t ? . 
Ugy-é, mondták ? ! . . . te is mondtad : 
Nincsen párjuk a dabasi ha tá rban! 
Nem is akadt más vidéken, 
Pedig én most sok országot bejártam ? . 

No de, ha már ez a gyász é r t : 
Pár forinttal segitsd öreg anyámat. 
A bollosnak fizess h iven: 
Ne döngesse örökké a portánkat. 
Rám is legyen annyi gondod, 
Ha itt talál felejteni balsorsom : 
Istenverte oláh-földből, 
Rigófiittyös temetőnkbe, 
Hazavidd a Koporsóm ! . . . 

FERKE ÁGOST. 

- A főispáni beiktatás. Csong-
rád megye törvényhatósági bizott-
ságának holnapra összehívott rend-
kívüli közgyűlésén fog Dr Kelemen 
Béla Csongrád vármegye főispáni 
székébe ünnepélyesen beiklattrtni. 

A beiktatási ünnepély prog-
ram m ja a következő : 

1. Ünnepi istentisztelet d. e. 9 
órakor a róni. kath. templomban. 
Gyülekezés a vármegye házán reg-
gel fél 9 órakor. 
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2. Délelőtt 10 órakor rendkí-
vüli vármegyei kózgvülés a várme-
gye ház közgyűlési termében. 

3. Délelőtt 11 órakor küldött-
ségek fogadása. 

— Elmennek a 21-esek. Eze-
lőtt 10 hónappal amikor az oláhok 
betörtek Erdélybe jöttek hozzánk 
a 2l-es honvédek. Ezen idő alatt 
Szentes város polgársága összeba-
rátkozott valósággal megszerette a 
hőr, honvédeket s most annál .fáj-
dalmasabban érint bennünket az a 
hir, hogy a 21-esek a jövő hó 15-
én elmennek Szentesről. Az erre 
vonatkozó parancs már meg is ér-
kezett a pótzászlóaljhoz. 

— Melyik volt a jobb háború. Az 
oroszországi eseményeket a forrongó alaku-
lások békehíreket a muszkafoglyok lesik a 
legizgatottabban. Azt mondja az egyik a 
kivel gyakran elbeszélget a gazdája : 

— Megtetszik látni hamarosan vége 
lesz a háborúnak. 

— Miből gondol ja? 

— Ugy volt az a japán háborúban is 
belső forradalmat követte a béke 

— Maga abban a háborúban is részt 
ve t t ? 

— Oh igen. 

— Melyik volt a jobb ? A mostani 
vagy amaz? 

A muszka áhítatosan égre emeli sze-
mét. 

— Ezt én uram nem tudom megmon-
dani Én akkor is mindjárt az elején hadi-
fogoly lettem. 

Kiadja : 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

10436—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak a 100 katasztrális 

holdat kitevő ingatlanok tulajdo-
nosai és haszonbérlói, hogy az 
1917 évi vetés statisztikai adatok 
összeállítása végett folyó évijulius 
hó 23-tól 26-ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban okvetlenül jelent-
kezzenek* 

Szentes, 1917. évi jul. hó 17. 
br. n Á T É P F Y 

polgármester. 

Kiadó * eladó 
özv . Mikecz Lajosné zalotai 3. 
sz. alatti 38 hold tanyaföldje ha-
szonbérbe kiadó. Ugyancsak 
szetevényen üthalmi 55 hold 
szántóföldje örök áron eladó. — 
Értekezni lehet Zatotán a fenti 
szám alatt a tulajdonossal. 

Egy esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

j p 
^ladó ház. 

Soós Pálnak I. K. 
Kristó Nagy István utca 
13 számú háza eladó. Ér-
tekezni lehet volt huszár 
Kocsmai iródájában, ugyan 
ott két gabona rosta és 

^ használt ajtók vannak el-
adók. 

<9C> 

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

Eladó tehén. 
D ö m s ö d i JózsefneK 
a szegvári kórógycsárdá-
nál a Nagy Ferenc-féle 
tanyán 

egy Kisfias f e j ő s tehene 
van eladó Értekezni l?het 

ugyanott. 

Keresztes Nagy Antal 
folyó hó 7 - é n inig ö bennjárt a városba, 
felsöréti 4 1 számú tanyáján az orosz munkásai 
a szerszámok közül egy K. N. A. bélyegU 
fa villát kint hagytak, ezúton kéreti a tiszte 
séges megtalálót, szíveskedjen öt értesíteni, 
hogy érte mehessen, vagy érte küldhessen 
illó jutalom nem fog elmaradni. 

Balog Lajosnak 
a Kántorhalom körül egy világos sárga 
csődör kiscsikaja elszaladt, a csikón a 10. 
és 17—21 számok láthatók, a becsületes 
útbaigazító jelentkezhet Kurcaparti-utca 26 
sz. vagy Lapistón a Gerőcz-féle tanyán. 

il tsajáni csárdába 
és kovács műhelybe 

tisztességes család kerestetik, több gyer-
mekes család előnybe részesül, értekezhetni 
Sarkady Nagy Ferenc tulajdonossal a 

helyszínen. 

Kiadó lakás kerestetik 
lehetőleg a vásárszélben vagy a közel kör-
nyéken kétszobás lakást a hozzátartozó 
mellékhelyiséggel keresek, amely Szent-
mihály napján elfoglalható. Cim e lap 
iadóhivatalában megtudható. 

Eladó ház. 
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. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j a 

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

X 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Meghívók Költségvetések Étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 
és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámítás mellett készíttetnek. 

IC 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 
Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

__ , 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




