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E g y e s s z á m á r a 4 f i l lér 
Ü T Megjelenik v a s á r n a p és csütör tökön, 

A szerkesztésért felelős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Esz te r . 

. DK. ...•JJTJT̂  ^Cito^il'W n i Wnftlrti HfliVUi 

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

előfizetési dijak. .*. "3MS 

Nagy az elkeseredés a vérbefuií offenzíva miatt. 

Pétervárott még tart a forra-
dalom, igy a keddről szerdára vi-
radő éjszaka is géppuskákkal szü-
net nélkül lőtték egymást a forra-
dalmi katonák és a konn.uiyesa-
patok. Lovas járőrök száguldtak a 
főváros ulcáin, akiket a gépfegy-
verrel ellátóit anarchisták tettek 
ártalmatlanná. — Senki nem mer 
mozdulni, mindenki várja az ese-
mény ek fejlődését és azt, hogy. a 
galiciai katasztrófára ébredi nemzet 
önmagát szabadítsa fel a Kerenszki-
féle rémuralom alól. Hogy Ke-
renszki miképpen dolgozik, arra 
bizonyíték, hogy negv torpedóna-
szádot rendelt Pétervárra, hogv 
azok a Néva felől ártalmatlanná 
tehessék a forradalmárokat. De 
viszont a matrózok okozzák éppen 
a legnagyobb nehézségeket. — A 
kronstadti lázadó lengerészekhez 
csatlakozlak a helsingforsiak is. A 
finn fővárosban julius 2 -án forra-
dalmi kongresszust larlott a kelet-
tengeri ti >11a egész legénysége. A 
kongresszus m részi vetlek négy 
dreadnought három csatahajó és 
kilenc cirkáló matrózai és lisztjei 
A kongresszus résztvevői megta-
gadták az enged lines .éget az ide-
iglenes 1 ormánynak. Krondadlba 
nienekült Lenin is, aki ellen Ke-
renszki természetesen az els."} el-
fogató parnne ot adta ki. Az üldö-
zőit forradalmai* ve -.érnek most 
nagyszerű védője akadt Gorkij 
Maxim szemelvében, aki ki jelen h. 
h >gy egy lő l-egyig 11 j ¿w » ígalom, 
amivel Lenint vádolták, nevezetesen, 
hogy né n i ügynök, ho^y antisze-
mita programokat akar elókesziteni 

hogy ti tok bin, a reakcionáriu-
Sokkal dolgozott együtt Azokat a/ 

adatokai, amelyek ezt bizoryílanák, 
Kerenszki csempészte Kresinszkaja 
táncosnő palotájába, a bolsevikiek 
főhadiszállására. Kerenszki titkos 
rendőrei éppen ugv dolgoznak, mint 
ahogyan dolgozott a cár detektív I 
bandája, ezeknek az embereknek 
mindennapi kenyerük, hogy a po-
litikai ellenfél lakásába, öltönyébe, 
kompromittáló iratokat csempész-
szenek. 

Az orosz hivatalos jelentések 
meglehetősen leplezetlenül ismerik 
be a galíciai katasztrófa!, de mind 
egyik jelentés utal a csapattestek 
fegyelmezetlenségére, arra, hogy 
egész ezredek megtagadják az en-
gedelmességet és hogy a legénység 
önkényesen hagyja el a számára 
kijelölt állásokat. Az orosz vezér-
kari jelentések már nem is kato-
nai jelentések, hanem egyenes le-
l e p l e z é s e k . Könnyű kitalálni, hogy 
mindez tulajdonképpen Londonnak, 
Parisnak és Washingtonnak szól. 
A Kerenszki-konnány a három 
ga/.dag nyugati fővárosban akar 
alibit igazolni azért, hogy meg-
kapja azokat az amerikai milliókat, 
amelye ire olyan szüksége v m, 
mint a kenyérre. Ez magyarázza ! 

Augusztus 15-efi megkezdfidik 
stockholmi konfereiicia. 

Az oros* d e l e g á t u s o n londoni ós pá r i s i u t j a 
Stockholm, jul. 20. 

\/_ orosz delegátusok, hír szeiinl, 2 H - á n Loudoic ól Párisba 
iilaznak, ahol egy hétig lógnak időzni s ahova nemsokára megérkeznek 
iz olasz delegátusok is. Az oroszok augusztus 11-en a Irmcia, angol 

a bolsevikiek közölt talált néme 
ügvnökök és kémek meséjét is. 

Galíciában eddig tizenhat vá-
rost és száznál löbb falut foglal-
tunk vissza abban az offenzívában, 
amelyet — Kerenszki indított meg. 
A Dnyeszlertől északra fekvő va-
súti vonal tetemes ié»z kezünkie 
került éppen ugv, mint a Dnyesz-
lertől északra fekvő legfontosabb 
szakasz is. Az orosz hadsereg álla-
potát jelemzi. hogy az Erdős-Kár-
pátokban állomásozó seregrészek 
valóságos pánikszei ü megfutamo-
dással menekülnek onnan. A ko-
lomeai pálvaudvaron olyan jelene-
tek játszódnak le, mint amelvek 
megelőzték Lvmbergnek az orosz 
állal való kiürítéséi. A katonaságon 
kivül természetesen menekül az 
okkupációs hivatalnoki kar és az 
az egész sereg élősdi is, aki min-
denül l az orosz seregek nyomá-
ban jár Csapataink Slanis/.lauba 
valóságos diadalmenetben vonul-
lak be. A hetvenezer lakoMi város, 
amely Lemberg és Krakó után 
Galícia legnagyobb városa, fellobo-
gózva, felvirágozva várla a bevo-
nu l j magv r és osztrák katonákat. 

Az oroszok 
(»las. elvtarsakkal együtl Stockholmba akarnak utazni, ahol lo-en 

feiléllenül megkezdik a konferenciái, hacsak közlekedési akadályok 
meg nem gátolják. 
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Hz orosz visszavonulás borzalmai. 
Berlin, julius 24. 

A Voss. Zeitung jelenli Amsterdamból: 
A Morning Post pétervári levelezője szenzációs tudósitást közöl ( 

Kornilov tábornok kíméletlen eljárásáról, aki mindent elkövetett hogy i 
a katonák közt fenntartsa a fegyelmet és a Galíciából való menekülés-
szerű visszavonulást megakadályozza. Egv egész hadosztályt saját tüzér 
sége tüz alá veit és összelövöldözött, de a menekülést nem lehetett 
feltartóztatni Itt-ott a gyalogság saját tüzérségére lőtt, hogy annak a 
lovain menekülhessen. Kétségessé v. lt hogy a 8-ik hadseregnek sikerül-e 
megmenekülni. 

A 7-ik és a II ik orosz hadsereget gyávaság miatt 
töröltek a hadseregből. 

Karlsruhe, julius 26. 
A Daily News jelenli Pétervárról: 
A hetedik és tizenegyedik orosz hadsereget az elleirég előtt 

tanúsított gyáva magatartása miatt töröllek a haderő kötelékéből és a 
csapatokat más kötelékekbe osztották. 

Harctéri jelentéseink a francia lapokban. 
Hervé szerint az orosz harctéri események 

meghosszabbítják a háborút. 
Genf, julius 26. 

A francia közönség csak ma ismerte meg teljes terjedelmében és 
egész j U illőségében pz oroszok galíciai vereségét. A lapok kétségbeeset 
hangon írnak. Polybe a Figaróban igv kiált fel : „Tannenberg után 
megmaradt. Oroszország. Dunajec után, mikor az összes lengyel várak 
elestek még élt Oroszország, ma azonban meg keli kérdeznünk : fenn-
áll-e még Oroszország? Talán Oroszország felosztása előli állunk? Hol 
v:»n az a Danton, aki meg tudja oldani az orosz anarchiát ? Finnoi szág 
Pétervár, — Ukrajna Moszkva kapui előtt áll, Kurland, Szibéria, Kauká-
zus, micsoda összeomlás!" 

Hervé a Victorie-ban igv siránkozik: „Egy hónappal ezelőtt túl-
ságosan gratuláltunk magunknak. Az orosz offenzíva összeomlott, az 
egész Dnyeszter vonalat visszaűzlek s mindez nem örvendeh s sem az 
oroszok, sem az entente számára, mert meghosszabbítja a háborút." 

Ezúttal történik különben első ízben, hogv : francia lapok köz-
lik a magyar és osztrák vezérkarnak a keleti harctér eseményeiről 
kiadott jelentését. 

Orosz lapoK a vereségről. 
T a r n o p o l b ó l gyorsan kellett m^rieKülni. 

Berlin, julius 27. 
Stockholmból jelenli a Berliner Lokalanzeiger kiküldött tudó-

sítója: A Ruszkoje S/Jovo az orosz hadsereg vereségéről így í r : neme-
teknek azérl sikerüli az áttörés, mert egy dragonyos hadosztály, ame-
lyet a hadvezetőség teljesen megbízhatónak hitt. önként feladta állásai! 
aminek következtében az ellenség számára 25 kilométer szél sségben 
nyitva állott az ut a fronton keresztül. Az orosz hadvezetőség sietett 
egy teljesen megbízható csapattestet vetni az áttörési ht lyre. hogv távol 
tartsa az ellenséget Tarnopolló1. 

Egy ideig ugv látszott, mintha ez az intézkedés szerencsés volna, 
de a németek küzb n olyan erőkk I fániadtak, ho^v 
hiábavaló volf. Olyan hamar ke leti fel telni Tnniop > 
már nem leheteti minden katonai szempontból fontos rpültlet és rak-
tárt teljesen elpusztítani, de a hidakat mind fel'obbantotluk. Tarnopol; 
megvallása után az ellenség h ídmüvelelei délfelé irányultak azzal a ! 
nyilvánvaló céllá', hogv bekerítsék a 7. és 8. hadsereget, inelv mind-
kettő súlyos helyzetbe került. Állassik a Kárpálokban a német áltörzs 
után tarthala lanná vállak, ehhez jön. hoi»v ennek \ kél seregnek kelet 
felé már csak env vasútvonal áll rendelkezésére. Smorgon környékén 
harcol az első női ezred, amelv fényesen bevál'. Az önkéntes asszony 
katonák nagyszerű példával járnak a férfi katonák előtt. 

Az oroszokat nem lehet 
tehermentesíteni 

Mackensen Moldovát fenyegeti. 
Berlin, julius 27, 

Morath őrnagy így ír a Deutsche 
Tageszeitungban : Az orosz hadve-
zetőség tehermentesítő offenzívát 
sürget. A románia front mentén 
megindított támadások távolról 
sem kecsegtetnek sikerrel, hiszen 
Mackensen serege József főherceg 
hadaival együtt a Moldovát fenye-
geti és a jobbszárnyon támadásra 
készülnek a bolgárok. A tehermen-
tesítő offenzíva tehát csak nyugat-
ról jöhetne. Napok óta dühöng 
a tüzérségi harc Flandriában és 
eddig páratlanul heves Az ango-
lok kényszer őségből önfeláldozás-
ra fanyalodtak, de nekünk nics 
miért aggódni. Egészen más dolog 
liizerséggel és gyalogsággal roha-
m o k a i végrehajtani év ismét más 
taktikai sikert stratégiai hadmű-
veletekké kiépíteni 

minden segiiség 
városát, hogv 

Pétervár parancsnoka lemondott. 
Pétervárról jelentik: Polovhov tábornok Pétervár katonai kormányzója, lemondott 

Utódjául Erreló tábornokot, a 11. hadsereg parancsnokát nevezték ki. 

Gorkij védelmébe vette 
Lenint. 

Pétervárról jelentik : A Novo-
Yremja, a Bjecs és Plechanov 

lapja, a Jedineztvo, megelégedéssel 
irnak Kerensskinek Lenin, Szimov-
je .\ Kanenev Trockij és Kozlovszki 
ellen kiadatott elfogató parancsá-
ról és erélyes fellépést követetnek. 
Azt állítják, hogy a bolsevikiek 
nagyon kompromitálták magukat 
A menseviki párti lapok tartói kod-
nak a Leninről szóló nyilatkozat-
tól és meg várják a vizsgálat ered-
ményét. Gorkij lapja, a Novaja 
Zsizn. védelmébe veszi Lenint és 
pletykának mondja az ellene tett 
vádakat. Nagy meglepést kelleti 
egy lapnak az a jelentése, hogy 
a KreziusLajapalotábau, a bolsevi-
ki-párt főhadiszállásán, rituális 
gyilkosságot ábrázoló képeslevele-
zólapokat talállak, amiből arra 
következtetnek, hogy a bolseviki-
pái! szövetkezett a reakciós ele-
mekkel. Burcev azt állítja, hogv 
a bolsevil i-p irt valamennyi vezére 
hozzátartozik a reakció ok szövet-
ségéhez. A munkások és katonák 
tanácsának véleménye megoszlik. 

Stockholmból jelentik: Lenin 
és Trotzkij azt kértek, hogv tar-
toztassák le őket, hogy igv meg-
lincselés • lói és hogv kimutathas-
sák annak a vádnak az alaptalan-
ságát, mely szerint német 
lalban állanak 
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Zürichből táviratozzák: Párizs-
ban és Londonban nagy a nyug-
talanság az oroszországi esemé-
n y e k miatt. E hónap 25 én Pé-
terváron feladott táviratok szerint 
az anarchia növekedőben van és 
nincsen rá remény, hogy a rena 
helyreáll Odesszában tegnap való-
ságos vérfürdő volt. Az orosz vi-
déki városokból hirek érkeznek 
progromokról és a két politikai párt 
véres összeütközéséről. Beláthatat-
lan, hogy az oroszországi viszo 
Dyok hova fejlődnek. 

A semlegés sajtó a 
keletgaliciai offenzí-

váról. 
Zürichből táviratozzák: Az 

egész semleges sajtó élénk figye-
lemmel és utal arra, hogy az en-
tentenak alapos revizió alá kell 
vennie az osztrák-magyar monar-
chia elernyedéséről táplált véle-
ményét. A Neue Zürcher Zeilung 
niegállapitja, hogy a nagy siker 
Bőhm-Ermoilinak. Lemberg győz-
tes visszafoglalójának nevéhez fű-
ződik, aki az oroszokkal szemben 
ezúttal is óriási fölényt tanúsít. Az 
orosz sereg veresége mindenesetre 
nagy hatá.'sal lesz az oroszországi 
eseményekre. — Stegemann a kö-
zépponti hatalmak galíciai ellentá-
madásáról számol be a berni Bulid-
ban. Hogy az orosz front áttörése 
lehetővé teszi-e az orosz seregek 
álkarolását és felgöngyölíti e az 
orosz frontot Bukovina belsejéig, j 
azt a fejlemények fogják megmu-
tatni. — A felgöngyölödések jelei 
azonban máris oly nagy terjede-
leinoen mutatkoznak, — hogy az 
oroszok most már csak frontjuk- ; 
nak nagyarányú visszavonásával 
tudják galiciai hadseregeik fölbom-
lását meggátolni, ha csak nincs 
rendelkezésükre Wolhyniában na-
nagyobb mozgó haderő, amely 
Bródynál ellenhatást tud kifejteni 
Az oroszok egész II. hadserege 
megingott. E hadsereg vezérsége 
nemcsak az orosz offenzívának vet 
végét, hanem kérdéssé teszi a Na- , 
rajowka és a Dnyeszter mellett 
levő orosz hadseregek összefüggé-

is. \la még nem lehel látni, 
hogyan óvják meg az oroszok ga-
lliai hadseregüket az összeomlás-
tó1. Az orosz délnyugati arcvonal 
válsága az cntente egész hadvezé-
r é t befolyásolja, amennyiben a 
tervezett általános támadást, amely-
nek az orosz támadás lelt volna a 
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bevezetője, ismét összefüggéstelen 
tehermentesítő vállalkozásokra for-
gácsolja szét. 

HÍREINK. 
— Adomány. Moreczki Zsig-

mond a tavasszal megejtet nép és 
állalősszeirási munkálatoknál fel-
merült napidijait 17 korona 34 fill. 
a szentesi hadbavonultak család-
tagjainak segélyezésére adomá-
nyozta 

— Azoknak a kenyérjegyek-
nek érvényességé»! melyek á teg-
napi nappal lejártak augusztus 15-
ig a hotóság meghosszabbította. A 
kenyérjegyek fejrészének felmuta-
tása ellenében tehát mindenki meg-
kapja az ót megillető kenyér vagy 
liszt adagot. 

— Julius havi cukorjegyek 
kiosztása A julius havi cukorje-
gyek a következő sorrendben osz-
tatnak ki: Julius hó 29 és 30-án 
a külterületi lakosok, julius 31-én 
az I-só kerületbeli lakosok, augusz-
tus hó 1-én a Il ik kérületbeli la 
kosok, augusztus 2-án a Ul ik ke 
rületbeli lakosok, augusztus hó 3-
án a IV-ik kerületbeli lakosok je-
lentkezhetnek a városi közgyűlési 
teremben cukorjegyekért. A „Han-
gya,, és „Tisztviselő,, szövetkezeti 
tagok cukorjegyei kiosztva nem 
lesznek, az i'letók cukoradagukat 
a szövetkezeteknél kapják meg 

— Udvariasságot a hivatalok-
ban. Ugrón Gábor belügyminiszter 
az illetékes hatóságokhoz körrende-
letet intézett a hadi segélyezésre 
és a hadi segélyezettekkel való bá-
násmódra vonatkozólag. A rende-
letben a miniszter meghagyja, hogy 
minden féllel, de főleg a hadba-
vonultak családtagjaival szemben 
gvengédség és figyelem nvilatko-
zék meg a község elöljáróságok 
minden szavában es legyenek ud-
variasak és előzékenyek azok iránt 
akiknek hozzátartozói életüket ál- í 
dozzák a hazáért. 

— A felmentések revíziója. 
A felmentések revíziójára vonat-
kozó honvédelmi miniszteri ren-
delet értelmében a revíziós név-
jegyzékbe felvett, időlegesen már 
felmentve, volt egyéneknek felmen-
lése — ha időközben felmentésük 
hatályon kivül nem helyeztetett 
— a revízió egész larlamára, va-
gyis addig, mig rájuk nézve reví-
ziós döntés nem történt, meghosz-
szabbiíottna* tekintendő A honvé-
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védelmi miniszter folyó hónap 25-
én kelt 15.650-Eln. 4 szamu ren-
deletével akként intézkedett, hogy 
a meghosszabbítást igazoló engedé-
lyek az illetők felmentési igazol-
ványára rávezetendők s erről a 
katonai nyilvántartó hatóságok 
azonnal ér esitendők. Ugyanezen 
rendelet intézkedik arra nézve, hogy 
a felmentési javaslatoknál folyó 
évi julius hónap 31-ig adott bevá-
lási engedélyek, a mennyiben 
az illetők felmentésére nézve még 
nem történt volna revíziós döntés 
a bevárási engedélyek adására vo-
natkozó honvédelmi miniszteri ren-
deletek határozványainak szigorú 
figyelembe vételével folyó évi szep-
tember hónap 30-áig meghosszab-
bíthatók, illetőleg a mostanában 
ujjonan kiadandó bevárási enge-
délyek nemcsak hat hétre, hanem 
szintén szemptember hónap 30-áig 
tartó érvénnyel kiállíthutók. A ka-
tonai nyilvántartó halóságok a be-
várási engedélyek meghosszabbítá-
sáról, illetőleg ujak kiállításáról 
természetszerűleg azonnal értesi-
tendők. Revíziónál bevonultatolt, 
illetve fel nem menlett egyéneknek 
bevárási engedély adása azonban 
még felmentési kérvényük meg-
újítása esetében is szigorúan tilos. 

— Szeged főispánjának be-
iktatása. Dr Kelemen Bélát a teg 
napi napon igtatta be Szeged tör-
vényhatósága a szegedi főispáoi 
székbe. A szegedi beiktatás és 
hasonlóan a miénkhez, minden 
külső, pompa nélkül ment végbe. 

— A rózsaszínű lapok halála 
A kereskedelem ügyi miniszter ju-
lius hó végével beszüntette a ró-
zsaszínű tábori postai levelező la-
pok árusítását. A meglevő rózsa-
színű lapokat & postahivatalok 
augusztus végéig, kötelesek min-
den dij nélkül szürkeszinű lapokra 
becserélni. Csakis a posta által ki-
adott tábori lapokat cserélik be. 

Cipészek, csizmadiák és 
papucsos iparosokat felkéli az 
ipartestület, hogy a bőrbeszerzése 
és elosztása ügyében ma vasárnap 
délután 4 órakor az ipartestületnél 
megjelenni szíveskedjenek. 

• - Hadifoglyok kicserélése. 
Berinból jelenlik: A Nordd. Alig* 
Ztg szerint a német es az angol 
kormány megbízottai kő/ós ta-
nácskozást folytattak Hágában 
hogy megállapodást hozzanak lei-
re a két kormány közölt hadi- és 
polgári foglyok kiesen lése dolgá-
A tárgyalás alá került tervezetei 
mind a kél kormány elfogadta 
A megállapodást, amelynek német 
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szövegéi legközelebb közzéteszik, 
az emberiség szempontjából a leg-
nagyobb örömmel fogíidluiijuk, 
mivel .) következő dolgokról s/.ól 
Beteg hadifoglyok hazabocsájlása, 
hadi- és i\ polg 'ii i foglyok interná-
lása seinliíges országokban, hadi-
foglyok s/6!<<Vt kísérletének meg-
büntetése, hadi és polgári loglyok 
ellen bizonyos időpontig hozott 
Ítéletek íeifügg<szlese, megtorló 
intézkedések polgári- és hadifog-
lyokkal szemben és végül a hadi 
és polgári foglyoknak szóló cso-
magok kézbesítésének gyorsítása, 
továbbá a hadifoglyok hozzátarlo-
zóitól árkezell levelpostai külde-
mények gyorsabb kézbesítése. Több 
más kérdésről, amelyet a hágai 
tanácskozáson nem lehetett elin-
tézni, később fognak tárgyalni. A 
megegyezés létrejöttében nagy része 
van a németalföldi kormánynak 
amely nemcsak a tanácskozást 
könnyítet le meg hanem helyet is 
ajáulolt fel a német és angol hadi 
és polgári foglyok elhelyezésére. A 
német kormány e valóban embe-
ries munkáért meleg köszönetet 
mondott a németalfáldi kor-
mánynak. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

8586 1917. szám. Hirdetmény. 
Szentes városnak a tenyész 

apaállatai 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 szénn és zab nélkülöz-
hető vagy eladásra szánt készletük 
van, hogy ezt a gazdasági tanács-
noki hivatalban jelentsék be, hol a 
vételre é* szállításra egve/s^g 
köthető. 

Szentes, 1917. évi június hó 5. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

SZENTESI LAP 60 szám 

Eladó ház. 
B á l i n t József III. ker., 

Alkotmány-utca 3 sz. alatti 
háza eladó. Értekezni lehet a 
fenti szám alatt a tulaj-
donossal. 

Egy esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

§ -<gladé ház. 

8 haján! csárdába 
es kovács műhelybe 

tisztességes család kerestetik, több gyer- j 

mekes család előnybe részesül, értekezhetni | 
Sarkady Nagy Ferenc tulajdonossal a 

helyszínen. 

Haszonbérbe kerestetik 
több évre olyan lakás, mely min-
den hozzátartozékaival, udvarral 
együtt kivehető és Szcntmihály 
napján ^fogla^ató. Cim megtud-
ható e lap kiadóhivatalaba. 

E L A D Ó SZÉNA 
Borsi Sándornak a mindszenti szénarakodó-
bam i2 kocsi szénája van eladó. Alkut 
lehet kötni akár kerekben vagy méter-
mázsánként, 

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. 

Kiadó<»eladó 
Özv. Mikecz' Lajosné ¿dlotai 3. 

sz. alatti 38 hold tanyaföldje ha-

szonbérbe kiadó. Ugyancsak 

szelevényen öthalmi 55 hold 

szántóföldje örök áron eladó. — 

Értekezni lehet Zalotán a fenti 

szám alatt a tulajdonossal. 

íl m. hir. 21. honyéd pőtzászlóalj 
közétkezési bizottságának s e r t é s , v á g ó m a r h a és élelmi cikkek 
átvételi irodája és iaktára Petőfi-atca 10. szám alatt van, ahol hivatalos 
órák alatt a felsorolt cikkek szállítása érdekében termelök és a szállítás 
iránt érdeklődök útbaigazítást nyernek. 

Felhivatnak a termelők terményeik és állataik értékesítése végett fenti 
irodához fordulni, ahol naponkénti bevásárlások is eszközölve lesznek. 

iNCZE PÁL 
főhadnagy g. t. 

élelmező tiszt. 

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.) 

J L * 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívok Költségveté sek tlapok 
Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 
és mindenféle könyvnyomdái munkák 
legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

„SZENTES! LAP" 
kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb á r b a n veszünk fel 

^ c 

i 
m. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




