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Előfizetési árak : 
Helyben egesz évre 4 K Vidéken ^ „ 
félévre 2 K negyedévre 1 K félét í lS K ^yedév 're U 
Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LAS7LO 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ret. bérház) ide intézendok a lapot érdeklő mindenfél 

küldemények hirdetést és előfizetési dijak. 

Ivangoródot részben elfoglaltuk. 
Szét szórt kozák ezred. 

Előre haladnak a németek is. 
Mikor egy év előtt a világhá-

ború kitört mi magyarok tudatában 
voltunk annak, hogy hosszú és 
nagyon nehéz küzdelem előtt ál-
lunk. Ellenségeink azt hitték, hogy 
egy kettőre össze morzsolhatnak 
bennünket és bizakodtak abban is, 
hogy a magyar függetlenségi törek-
vések meg fogják bontani a monar-
kia egységét és ez által közvetve 
elő fogják segiteni a német biroda-
lom megsemmisítését is. 

Ha vissza gondolunk a lefolyt 
egy esztendőre azt fogjuk tapasz-
talni, hogy a muszka haderő fő 
célja nem volt semmi más mint 
Magyarország. Mert bár a mi lub-
lini villámgyors előrenyomulásunk 
természetszerűen magával vonta azt, 
hogy errősebben kelleti fölépni az 
orosz hadseregnek a monarkiával 
szemben, de az már nem volt ter-
mészetes következménye a háború 
legelső eseményeinek, hogy az orosz 
hadvezetőséga Kárpátok megostrom-
lásával elvéreztesse a legjobb orosz 
haderőket és a szó szoros értelmé-
ben tönkretegye, kimerítse az orosz 
tüzérséget. | 

Mindez azonban így történt és j 
minden okoskodás teljesen fölös- j 
leges A megtörtént dolgok beszél 
nek és ezek bizonyítják, hogy igen 
is Magyarországot tekintette a 
muszka hadvezetőség a háború igé 
ret földjének, amelyért minden 
áldozatot érdemes meghozni 

Május volt a világháború forduló 
pontja. A goiiicei front áttörés ki-
induló pontja az orosz hadsereg 
rettenetes vereségeinek s ma három 
hónap után odáig jutottunk, hogy 
az orosz hadügyminiszter az orosz 
dumában bejelenti Varsó és a többi 
Visztula menti várak föladását, ami 
egyenlő értékű azzal, hogy az orosz 
hadsereg nem mer vállalkozni arra, 
nogy Lengyelországban fölvegye a 
szövetséges német és magyar oszt-
rák hadserregekkel a küzdelmet. 

„Isten már sokszor próbára 
tette hazánkat . . . a hadsereg nem 

nem szabad bátorságát elveszítenie 
és visszariadni az uj áldozatoktól 
és megpróbáltatásoktól, amelyek 
Oroszország egzisztenciális lehető-
ségének biztosítására szükségesek..." 
mondja az orosz cár a hadsereghez 
és a flottához intézett manifesztu-
mában és ez az elégikus hang rá-
nyomja bélvegét az egész helyzetre. 
Már nem álmodoznak a nagy orosz 
birodalomban a berlini, bécsi, buda-
pesti diadal utakról: csak az ellen-
ségnek az urosz földről való kiszo-
rítása a föladat amely elé az orosz 
cár manifesztuma az orosz hadse-
reget állítja. 

" ¡Nagy iilba vo lna a mi rósaünk 
ről ha azokat a kétségbe esett jaj 
kiáltásokat hallva, amelyek az án-
tánt lapjaiból hangzanak felénk. 
Oroszország rettenetes vereségei 
folytán, nem számolnánk azzal, 
hogy a küzdelem még tovább fog 
tartani s viszont más oldalról még 
nagyobb hiba volna ha az orosz 
külügyminiszter fecsegései talán 
aggodalmakat kellenének. 

Tisztán világosan kell látni az 
eseményeket és érezni ezeknek az 
eseményeknek a vas logikáját, amely 
szinte megdönthetetlenül vonta egyik 
nagy eseményt a másik után s a 
mely eseményeknek későbben ko 

rábban a szövetséges német és 
magyar-osztrák fegyverek teljes és 
minden kétséget kizáró végső dia-
dalához kell vezetniök. 

A semleges államok sajtója azt 
irja, hogy Nikoláj nagyherceg, az 
orosz hadsereg fővezére most min-
dent föltett egy lapra mint a 
hazárd játékos bár nem valószínű, 
hogy ezt a siker kilátásával tette 
meg. A körülmények igazolni lát-
szanak a semleges lapoknak ezt a 
föltevését, mert azt már minden 
katonai szakértő, még az angol és 
francia katonai szakértők is elis-
merik, hogy az orosz visszavonulás 
elkéset t , m e r t a szövetségesek vil-
lám gyors előrenyomulása neiu 
enged időt az orosz hadsereg rend-
bohozatalára és Breszt-Litovszk vára 
egyszerre dél és észak felől kerül 
nyomás alá, pedig ez van kiszemelve 
a további orosz hadmiveletek bázi-
sául. 

Az a föllevés, hogy a szövet-
séges seregek Napoleom nagy hadse-
regének sorsára jutnak az orosz 
föld mélyén, csak óhajtás és meg-
nyugtatás az orosz nép számára . . . 
Ki tudja nem csupán csak néhány 
nap kell e ahoz, hogy az orosz 
hadseregek megsemisitő vereségéről 
adhatunk hirt? 

ludta összezúzni az ellenséget, de 

Ivangoródot részben elfoglaltuk-
— Kivonat az éjjel érkezett hivatalos jelentésbőt. — 

Visztula és Bug között a hátráló oroszok különböző partokon ismételt 
ellentámadást fejtettek ki. Dubienkálól és Cholmtol északra heves harcokra 
került a sor, de az ellenség nem tudott helyt állani. Ivangorodnak Visztula 
balpartján fekvő része kezünkben van. Visztula Keleti partján a németek 
előre haladtak. Sokai és Vladinur Volonszky közt egy kozák ezredet 
szét szórtunk. 

AZ OLASZ HARCTÉREN nevezetesebb esemény nem történt 
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A Buy-vonal nem larthaja fel előrenyomulásunkat. 
'Ha , n , r i í i P ( . , | , Sajtóhadiszállás, augusztus 3. 

A saitóhadiszallás engedélye/te. > . . 
, -»i.ni/u sikerei kózfl különösen kieme-

Az utóbbi na,»ok s o m o s ,el ^ ft6™' t a i , Búgon ál. Grubi-
lendó az az eredmeny Ihogy a mona.c lu ^ m o m Y C * l m h a d s c r e f , e 
eszovtól delre ^ ' ¿ f ^ í ^ K j c I l e n l i az oroszok nagy vere-
immár Vladimír Volonszkij tu- ni»" '¿nvedtek Ha elfogad uk uz az 

Visztula vonal. (M H) 

Hinúenburo meyhivla Svon Hoiiiiii Varsó elfoglalásához. 
Stockholmból jeientik a Politiken nek: 

Hindenbure Sven Hedinnek táviratot laildott, ame!>ben mej-hivja, 
hofiy legyen jelen Varsó elfoglalásánál. A hadvezér hooafu/t.-. hogy 
Hedinnek sietnie kell, ha idejekorán ak«r a var elesienel jelen lenni. 
Sven Hed.n a telegramm vétele után azonnal elutazóit. 

LondonbanlM 
A Localameiger jeleüli Kopenhágából: A Poliliken szerint Londonban 

Varsó bevételének hirét várják. Nagy az aggadalom katonai körökben 
és a közönség körében a Below hadseregének oldalozó mozdulatai kö-
vetkeztében Ha Kownó nem tudná megállítani a németeket előnyomu-
lásukban Londonban erősen fegyegetve látják a orosz sereg visszavo 
nuló útját. A német előnyomulás gyorsasága, mely nagy lovascsapatok 
fölött rendelkezik, minden aggodalmat megkétszerez. A genei alissz.mus 
minden rendelkezésére á l ó tüzérségnek nagy részét Bresztlitovszkból 
északra küldte 

9s oroszok csók étijük egyhapmaáánab 
föláldozásával kerülhetik el a katasztrófát 

A Dagbladed katonai munkatársa az oroszoknak nzt a kísérletét, 
hogy egész Lengyelországot kiürítik, a dolgok állásához képest az 
egyetlen lehetséges kivezető útnak találja az orosz sereg részére. E'. az 
elvonulás arra készteti a szövetségeseket, hogy a fődön test korráb/m 
keressék, mintsem eredetileg tervezték. Ennek dacára az a kilátás, hogy 
az orosz sereget a Visztula és a Bug között megsemmi itik, legalább 
ép oly nagy, ha nem még nagyobb, mint az oroszoknak az a reménye, 
hogy erejük egyharmadának feláldozásával a Bug mögött újra csoporto-
síthatják csapataikat Kisebb áldozattal semmiképen sem menekül-
hetnek az oroszok. 

A trónörököspár Budapesten 
Illetékes helyről nyert értesü-

lés szerint a trónörököspár szom-
baton, e hó 7-én Budapestre érke-
zik és l í-éig marad a székesfóvá 
rosban. A dolog természetéből ío 
lyik, hogy ő császári é» királyi 
fenségeik jelenlegi budapesti tar-
tózkododása is elsősorban a hábo-
rúval kapcsolatos közintézmények 
(csapatok, kórházak, jótékonysági 
intézmények, hadiszergyárak) meg-
tekintésének és annak lesz szánva, 
hogy a közhatósági és társadalmi 
tényezőknek a hadsegélyezés ter^n 

kifejlett tevékenységével megismer-
kedjenek, 

Eddig a hivatalos kommüniké. 
Mint ebből is látható, a trónörö-
köspár budapesti látogatása kizáró-
lag a háború és a háborús jóté-
konyság céljait szolgálja ezúttal, 
amiből önként következik az, hogy 
a vasútnál való ünnepélyes fogad-
tatás ezúttal elmarad. Ertesftléí ünk 
szerint ez egyenesen a trónörökös 
pár kívánságára történik így, ám 
bizonyos, hogy u bevonuláskor a 
lakosság éppon olyan örömmel és 
lelkesedéssel fogj« üdvözölni a 
fenségen párt mint tette azt most 
e^y éve, mikor a háború kitörésekor 

02 szám. 

a király képviseletében érkeztek a 
székesfővárosba. Ugyancsak a trón-
örököspár mostani utjának karak-
tere teszi lehetetlené azt, hogy a 
fővárosban társadalmi érintkezést 
keressenek és találjanak. A csapa 
tok, kórházak, hadiszergyárak láto-
gatása sokkal inkább igénybe veszi 
a fenséges pár idejét, sem minthogy 
erre most módja nyilliassék. BÍÍO 
nyosra vesszük azonban, hogv a 
trónörököspár keresni fngja a mód-
ját annak, hogy Magyarország 
székesfővárosában társadalmi érint-
kezést is találjon. 

A király kézirata 
BoroeviGS tábornokhoz, 
— Boroeoics napiparancsa. — 

A saj főhadiszállásról jelentik : 
Boroevics gyalogsági tábornok, az 5. 
hadsereg parancsnoka, a következő 
parancsot bocsátotta ki: 

Katonák! 
0 cs. és kir. apostoli kivályi 

felsége a következő kéziratot volt 
kegyes hozzám intézni: 

Kedves Boroevics gyalog-
sági tábornoki Az ön többszö-
rösen bevált vezetése alatt az 
5. hadsereg hősiesen harcolt és 
a legszebb eredményt érte el. A 
legmelegebb hálával emlékezve 
meg szolgálatáról, dicsérő elis-
merésemet nyilvánítom önnek. 

Kelt Wienbeu, 1915. évi 
julius hó 29 en. 

FERENC JÓZSEF, s. k. 
Az 5. hadsereg katonái! Vezé-

reteknek ez a legmagasabb kitünte-
tése elsősorban nektek szól. A ti 
hűségteknek, a ti sziklaszilárd eltö-
kéltségteknek szól, hogy a hazai 
földből egy talpalattuyit sem adtok 
fel parancs nélkül. Még gyermekei-
tek és unokáitok is büszkeséggel 
fogják mondogatni, hogy ti harcol-
tatok az Isonzónál. 

Az 5. hadsereg katonái I Vezé-
retek büszke reátok I 

A táborban. 1915. julius 30. 

BOROEVICS, gyalogsági 
tábornok, s. k. 

IlissdU'gfiíftiBB'g; 
Varsó e lé l i ! 
Hindenburg tábornagy közvet-

len a varsói erődök előtt áll és tá-
madja az orosz állásokat a legkitű-
nőbb csapatokkal és technikai fel-
készültséggel, A Journal de Genéve 
jelenti, hogy az oroszok most védik 
a várat és ha tovább is tartani 
akarják, bizonyos, hogy Varsót gyors 
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tempóban nem lehet forszírozni, 
mert rendkívül felkészült a legna-
gyobb ostromra is. Varsó (eljes kö-
rülzárása nem történt meg. Ha cer-
nirózni akarják, 250 kilométer hosszú 
vonalat kell megszállni és pedig a 
Vieprzen fekvő Krasznosztavtól Oszt-
rolenkáig, ame y a Narevnál van. 
Itl minden szárny egyforma hosszú, 
körülbelül 125 km. volna. Tehát ha 
redukáljuk a szárnyak közli légi 
távolságot, ez is tíz menelnapot je-
lent. A front hossza élelmezési és 
szállítási nehézségekkel jár, közben 
erős védművek fekszenek és az uiak j 
rémitően rosszak Ezzel szemben a 
német és az osztrák-magyar seregek 
javára szól fegyverben és ágyúban 
való fölényük, az óriási munieió-
készlet és katonáik eikölcsi fel-
sóbbsége. 

A esöiaii^N 

3 oldal. 

Az olasz hadsereg egv lépéssel 
sem jut előre az Isonzó vonalon. 
Valóságos nemzeti temetője lesz ez 
a völgy a* olaszoknak és a kor-
mánv hiába akarja titkolni a rette- j 
netes vérveszteséget, amit ezen a 
helyen szenvedlek A lakosság máris i 
megtudta a valóságot és Kómában 
és egyéb nagy városokban a lakos-
ság erősen tüntet a háboiu ellen, 
Kómában hatalmas tüntetés volt a 
francia nagykövetség palotája előtt, 
mert az odavaló nép azt hiszi, hogy 
Franciaország volt az, amely Olasz-
országot a háborúba beleugratta. 
Már megcsappant az ő elbizakodott 
harcikedvük es nyilván ennek tu-
lajdonitható, hogy már eszük ágá-
ban sincs hadat üzenni Törökor-
szágnak. A Verona ellen inlézett 
sikerült légi támadásunk is mély 
hatással volt azolasz közvéleményre, 
amely nem bízik már Cadorna gróf-
ban Lehet hinni, hogy az olasz 
háboiu sokkal rövidebb ideig fog 
tartani, mint amennyi időt még 
csak két héttel ezelőtt is számításba 
vettek. A lakosság meg fogj:» unni 
a céltalan vérpazarlást és a belső 
forrongás fogja megrövidíteni a külső 
háború napjait. 

fl nagy orosz 
visszavonulás. 

a kiürítés előtt álló Varsóban mi-
lyen javakat szabad és milyen ja-
vakat kell elpusztítani, úgyszintén 
megparancsolta azt is, hogy a me-
nekülök milyen utvonalokon hagy-
ják el a várost. A hadúgvmitiittter 
a dumában tegnap nyíltan beszélt , 
Varsó kiürítésének szükségességéről, 
sót beszédéből azt is ki lehetett ol-
vasni, hogy orosz hadvezetőség 
egész Lengyelországot alkalmatlan- ! 

nak és tarthatatlannak itéli a véde-
kezéére. Ugv beszélt az orosz had 
ügyminisz er, ahogyan egy nagy 
debaele előtt beszélui szoktak és a 
helyzet megítélésénél igen fontos, 
hogy az egyeduralkodó cár minisz-
tere, egy orosz császári tábornok 
a nép fortongó képviselői előtt volt 
kénytelen ezt a vallomást tenni 

Román lap a kiiliili 
lapok támadásairól. 

A külföldi sajtónak Kománia 
magatartását bíráló cikkeire félhi-
vatalos L'liul« pendance Koumanie a 
kővetkezőkében felel: 

— Bizonvos külföldi lapok ugy 
gondolják, hogy jogukban van Ko-
máinál külpolitikája miatt megtá-
madni A L'Homme Enchainée ban 
például Clemenceau bünimkül rójja 
leI, hogy az első felszólításra azon-
nal nem vettük bele magunkat a 
zavartba s ugy latálja, hogy túl-
ságos sok gondot fordítunk a saját 
érdekeinkre. Clémenceau fellépése 
épp oly szomorú, mint igazságtalan, 
mert kritikáját kevésbbé helyes 
alapon épiti fel. Ironikusnak látszik 
és szemrehányásokat tesz, de leg-
alább nem fenyegetőzik. Ez utóbbit 
ugyanis nem igen lehet elmondani 
néhány német lapról, amelyek egész 
más hangol használnak velünk szem 
ben. Azonban a kritikák és fenye-
getések neui akadályoznak bennün-
ket abban, hogy előre tartsunk, 
bizva annak a fajnak jövőjében, 
mely századok alatt oly sok szen-
vedésen ment keresztül. Nem kétel-
kedünk benne, hogy Románia nem 
vész el. 

HÍREK 

Oroszország egyetlen és legfőbb 
gondja a Varsó kiürítése körüli in-
tézkedés. A fővezér nagyherceg már 
külön rendeletet adott ki arról, hogy 

m m \ in 
mágocsparti hold 
tanyát oldje felesmun-
kálatra kiadó bővebbet 
e Lap kiadóhivatalába. 

— József íóhirceg kitüntetése. A király a 
következő kézilatol intézte József főher-
ceghez 

Kedves rokon József főherceg ur ! 
Örömmel adományozom Kedvességed-
nek, mint a derék 7. hadtest parancs-
nokának , amelyet hosszú idő óta nehéz 
körü lmények közt odaadó lelkesedés-
sel eredmény esen vezet Lipót rendem 
nagykereszt jé t a hadiékitiuénnyel. Kelt 
Wien ben, 1915. évi jnlius hó 29-én 

F E R E N C J Ó Z S E F s. k 

— A s u n t e s i hosok e m l t k i r e . Üzv. Ónodi 
Szabó Gézáné a harctéren elesett szen-

Í tesi hősök emlékének megörökítésére 
létesült városi alap javára 5 koronát 
adományozot t . 

— Ma mar nyuyodtdn fakszunk l i minden nap, 
mert hiszen minden reggel ujabb győ-
zelemre ébredünk, tul a ha táron messze 
kergetik a mieink az ellenséget. — A mi 
fiaink verítéke és vére-hullatása bizto-
sítja békés ot thonunkat és életünket, 
amiért cserébe nem várnak tőlünk egye-
bet, mint hogy teljesítsük kötelességün-
ket mi is velők, és itthon maradt sze-
relteikkel szemben. — A mi kötelessé-
günk pedig az, hogy gondoskodjunk ar -
ról hogy szükséget ne lássanak, vagyis 
adjuk meg az államnak ami az államé, 
fizessük az adót és ezzel tegyük lehe-
tővé az állami gépezet zavartalan mű-
ködését mert csuk úgy lesz képes le-
csépelni, megőrölni ellenségeiuket. 

— Ipari íűjjolfíabor Budapest kazeieüen. A 
közös tindügyminister a monarchia mind-
két ál lamában egy-egy fogolytábort kí-
ván létesíteni kizárólag ipari hadifoglyok 
részére. Magyarországon az ipari fogoly-
tábort valószínűleg a főváros környékén 
fogják épileni. A fogjok munkaerelyé-
nek kihasználására megengednék, h >gy 
a fogolytáboron belül műhelveket létesist 
lessenek, amelynek fölszereléséről és 
vezetőiről a pályázó vállalkozónak kel-
lene gondoskodniuk. A műhelyépülete-
kért és a hadifogjok kiállításáért a vál-
lalkozó foglyonkmt é* naponkin t bizo-
nyos téritinényt fog fizetni. Azok a vál-
lalkozók, akik a fogolytáborban ilyen 
műhelyt óhaj tanak létesíteni, a jánlatu-
kat a közös hadügy ininisterhez ciiuezve 
véleményezés és továbbítás végett ma-
gyar kereskedelmi minisztériumhoz ad-
ják be. A kérvényben részletesen ismer-
tetni kell a vállalat célját terjedelmét, 
berendezését és ajánlatot kell tenni a 

I fizetendő téritmén) re is. 

— Még tilos a Üjlüvadaszát. Téves érte-
sülésen alapul annak a hírnek az el-
terjedése, hogy a nyulvadászást agusz. 
tus elsejétől kezdve megengedték. Ilyen 
engedélyt a miiüszteiium nem adott ki 
sőt nincs is tervbe véve. Ennek követ-
keztében nyomatékosan felhívják a va-
dászó közönségei, hogy a vadászati tör-
vény határidejét a maga érdekében szi-
gorúan tartsa be. 

Kiadja : 

Vajda S Utóda Könyvnyomdája. 



4 oldal. 
SZENTESI LAP 6 í szám. 

II 

Szentesi Lap 
• • hirdetései miiv á Ü 

Szentesi Lap 
• • hirdetései miiv 

m denKor eredmeny m nyel jarnak 

K i a d ó fölil. 
özv. Böszörményi Jánosnénak 

a lapistói 29 hold. derekegyház oldali 
23 hold szántóföldje a rajta levő épü-
letekkel haszonberbe, esetleg feles 
munkálatra kiadó, 

— Értekezni lehet Laphtó 44. sz. a. 
vagy III. ker„ Kátai utca sz. alatt. 

mWmFZSX £ j 

KONCERT HEGEOSÍl 
JUTÁNYOS ÁRON AZONNAL; 

: ELADÓ.--ÉRTEKZNI LEHET: 
í NACYCÖRCŐS-UTCA 25. sz A } 
¡UGYANOTT EGY SZÉP BÚTOROZOTT " 
•SZOBA VAN KIADÓ !SSS!SSSnS5íiSíSííí ; 

Egy ügyes fiu FODRÁSZ 
TANULÓUL felvételik 

GRUBMÜLLER fodrásznál. 

T U D O M Á N Y O S M 0 Z C 0 S Z I N H A Z 
•| SZENTES EGYLtv-JLI SZÓRAKOZÓHELYE' 

M I 
1915. augusztus 5-én azaz CSÜlörtftMn d, u. 6 órakor R E N D E S | 

és este fél 9 órakor F E L E M E L T h e l y á r a k k a l : 

S Z Í N R E K E R Ü L : 

A világ leghatalmasabb filmalkotása. - NAGY BALETT E RÉSZBEN. 

D é l u t á n i he ly á r a k : 
Támlásszék 1 kor. Elsó hely KO tiH. Második hely 60 fill. H a r m a d i k hely 

40 fill. Nagypáholy 5 kor. Kispáholy 4 kor . Gye rmekú l lóhe y 20 fillér. 

E s t i h e l y á r a k : 
Támlás szék 1 kor. 50 fill. Első hely 1 kor . 20 fill. Második hely 90 fill. 

Harmadik hely 00 fill, Nagypáholy 7 kor . 50 fill. Kispáholy 6 ko r . Gyermek-
ál lóhely 40 fillér. 

flz előadási Lehota Bandi cigányzenekara Kiséri. 
JEGYEK ELŐRE /ÁLTMATÓK EGÉSZ NAP. 

VAJDA B. U T Ó D A | 

k ö i i y v n y o i 
elvállal minden a könvvnvom-
dászat körébe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

J [ Kossuth-ter l sz. (Hef. bérház] | | | [ | 
Nyiauiilult Vajda H Ülöd« viltan7eríln-bercnde«e« k o n y v n y o m d a j á h „ n Sze.He*. 




