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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendőka lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési ós előfizetési dijak. 

délen. 
Erős küzdelem Tarnopol körül 

Flitschné! egy olasz ollóst elfoglaltunk. 
A névtelen hősök százezreit, 

adta a magyar nemzet. A névte-
len hősökét, akiknek neve nem 
kerül bele abba a históriába 
amely ezt a nagy világfelfordulást 
fogja meg örökilteni. Meg a nagy 
események krónikásainak figyelme 
i$ elkerüli őket. Hiszen névszerint 
megörökiteni őke t : már ez is kö-
teteket kivánna meg. Majd ha haza 
térnek, otthon falujokban megszü-
letnek a legendák a mi hőseinkről 
és az a legenda ajakról ajakra 
száll... volt egyszer egy magyar 
baka, egy honvéd huszár, amikor 
az egész világ lángba borult, ami-
kor országok dűltek össze, trónu-
sok recsegtek... És a késői nemze-
dék, áhítattal hallgatja majd a le-
gendát, mesemondásnak hiszi... pe-
dig azt a legfendeát nem a mese 
költő fantáziája teremtette meg, 
hanem az irta vérrel, szuronnyal 
karddal, akiről szól. 

A mi legendás hőseink sorá-
ba tartozik vitéz Balog Lajos 
őrmester t a hetes huszárok büsz-
kesége akit a király maga elé ren-
delt föl Bécsbe é3 akit külön ki-
halgatóson fogadott, 

Nem tudunk más esetetet a 
nagy világháború idejéből, amikor 
a mi öreg királyunk valakit foadolt 
volna külön kihallgatáson a legény-
ségi állományból. Ez a kitüntetés 
a generálisoknak, niagasrangu tisz-
teknek dukát. Annát nagyobb léhát 
a mi örömünk és büszkeségünk, 
hogy az első egy magyar fiu volt, 
akit a királyi kegy annyira megkü-
lönböztetve kitüntetett, 

Mert ez a kitüntetés nem csak 
egyedül Balog Lujosifak, a hatszo 
rosan kitüntetett huszárőrmesternek 
szólott, hanem a magyar vitézség j 

nek és önfeláldozásnak. Az a Ba-
log Lajos, aki szem'ől szembt ál-
lott a magyar királlyal s akinek a 
király amegszóritotta jobbját, olt 
a fölséges ur fogadó termébe n a 
magyar nemzet hős f;ait szimboli-
zálta és az a királyi kézszorítás a j 
magyar nemzet minden hős kato- j 
nájának szólt. 

Sok könnyet, 'sok keserűséget 
váltott ki ez a nagy világfölfordu 
lás a magyar földón is. Anyák, hit-
vesek könnye, aggodalma kisérte 
el a fiút, térjet oda a harcmezőre, 
ahol a dicsőség terem és ahol sű-
rűn arat a halál. De minden csép 
könyből, minden aggodalomból, 
keserűségből dicsőség fakadt a harc-
mezőkön és az a dicsőség övezi 
koszorúval, soha el nem hervadó 
babérral a magyar nemzet fiainak 
homlokát. 

Az északi tenger jégboritotta 
partjaitól le a déli harcterekig, el 

nyugatra ott az Yser csatornáig 
mindenütt dicsőséget szerzett ne-
vének a magyar katona. Es ez a 
dicsőség ezúttal azt is jelentette 
hogy mindenütt, ahol meg kellett 
helyt állani a hazáért, a trónért a 
szövetségesekért, ott a magyar nem-
zet katona liai helyt álottak és be-
csülettel teljesítették kötelességüket 

Ez a világháború életképesség 
teherpróbája is volt. 

Ez a világháború a mi nem-
zeti létünkért is folyik, mert ellen-
ségeink halálra Ítéltek bennünket. 

És a magyar nemzet tett olyan 
tanúbizonyságot arról az óserőről 
amely egy ezredév vérzivataraiban 
megt »rtotta, hogy a leggaládabb el-
lenségünk is csak a megbecsülés 
és a dicséret szavával szólhat mi 
rólunk. 

És ezt azok a névtelen hősök 
vivták ki a nemze nek, akiket most 
a királyi kegy megkülönböztetve 
tüntet ki vitéz Balog Lajos őrmes-
ter személyében s akiről majd 
szárnyra kap a legenda: volt egy-
szer a nagy világfelfordulásban egy 

Vezérkarunk jelelentése. 
O...I tn a íoKroir « llMrn+iir.e niac7 hadszíntér: Tenper mtll Budapest, 19 6. február 8 Hivatalos. 
Orosz hadszíntér. Tegnap ismét erős 

orosz felderitő osztagot vertünk vissza. 
Erösebb tüzérségi harcok fejlődtek ki. A 
délutáni órákban Tarnopoltól északra és 
nyugatra lévő már ismételten említett elő-
állásainkból, mivel ellenség azt legnehezebb 
tüzérségi tűz ala vette kivonultunk. Oro-
szok az elhagyott állásban erősen megve-
tették lábukat, de éj folyamán egy ellen-
támadásunkkal heves harc közt újra kiver-
tük őket. 

Olasz hadszíntér: Tenger melléki 
harcvomlon néhány nap óta újra élénk 
tüzérségi harcok folynak. Flitscnél csapa-
taink a Rombon szakaszon ellenség egy 
hadállását elfoglalták. Három gépfegyvert 
zsákmányoltunk és 73 alpsinát elfogtunk. 

Délkeleti hadszíntér: Tiranatói nyu-
gatra olasz csapatok megkísérelték az ál-
talunk elfoglalt magaslati állások vissza-
foglalásai. Csapataik összes támadásaikat 
visszavertük. 

H Ö F E R altábornagy 
a vezérkaritönök helyetese. 
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Német 
vezé rka r 
je len tése . 

Berlin, február 12. 
Nagy főhadiszállás jelenti . 
Nyugati hadszíntér : 
Champagniákben arcvonalunk 

nagy része elieu intézett igen heves 
tüzelés után franciák este a mai-
son de Champagne major to l ke-
letre (Massi jentől észak nyugatra) 
támadásykba mentek át és nem 
egészen 200 méter szélességben be 
nyumál tak állásainkba. Crombes 
magsslaton meg szállottuk egytöl-
tölcsérnek'a szélét amelyet franciák 
vonalunk előtt robbantot tak fel. 

Keleti hadszín tér : 
Arcvonal különböző helyein orosz 
já rőrök és kisebb osztagok előre-
töréseit visszavertük. 

Balkán hadszíntér : 
Helyzet változatlan. 

Legfőbb hadvezetőség 

„Nagyapa és unoka." 
Nikita fáidalmai. 

Páris, fecruár 11 
Jan de Bonnefont, Nikita király 

régi barát ja levelet kapott Nikltá-
tól Chateau de Vernayból, a király 
jelenlegi tartózkodási helyéről. Jean 
de Bonnefont ezt a levelet a Jour-
nalban ismertet i Nagyapa és unoka 
című tárcájában. Nikita elmeséli 
Olaszországba való menekülését 
s ot tani találkozását Umber to uno-
kájával, az olasz király 12 éves 
fiával. A kis Umber to megkérdezte 
Nikitától, hogy miért olyan szo-
m o r ú ? Talán bántot ta va lak i? Ni-
kita igy felel t : 

— Bizony, édes fiam, a te 
nagyapádat megverték 1 

— É s hol fáj ? — kérdezte a 
kicsii. 

— Mindenütt, — felelte a ki-
rály — fejemen, mellemen, szivem 
ben. 

A gyermek gondolkozott egy 
kicsit s aztán ezt kérdezte : 

— Hát nem volt semmi enni-
va ló? . . . 

Nikita e beszélgetést politikailag 
kommentá l ja barát jához írott l e -
velében és igy sóhajt fe l : Keserű, 
de mégis szomorúan igaz, hogy a 
t izenkétéves gyermek könnyebben 
és gyorsabban értette meg az el-
lenség előtt való meghajlásom ko-
mor okait, mint a világ őszes dip 
lomatái és miniszterei. A fájdalmas 
elhatározásnak semmi más oka 
nem volt, mint a gyötrö éhség, ki-
nok, szenvedések, melyektől — 
magukra hagyatva I — nem tudtunk 
szabadulni. 

Offenzíva Szaloniki 
ellen. 

Róma, tebruár 11. 

Az IdeaNazionale jelenti, hogy 
osztrák-megyar csapatok, miután 
Montenegró megszállását tejes si 
kerrel befejezték Novibazái Oszer-
bia i rányában fordultak, hogy csat-
lakozzanak a szalonikii expedíciós 
hadtesthez. Azt hiszik, hogy n né 
met és osztrák-magyar vezérkar 
nem fogja bevárni, hogy u jabb en-
tente csapatok érkezzenek Szaloni-
kiba és ezért gyorsan végezni akar-
nak az entente ezen erősségével. 
Az olasz közvélemény komolvun 
tart a j övö fejleményeitől . 

Bukarest, február 11. 

Az Indenpendance Roumanie 
értesülése szerint az albániai akció 
befejezése után azonnal sor kerül 
Szaloniki os t romara . Lehet, hogy 
Valona és Durrazó megtámadásával 
egyidejűleg már meg fog kezdődni 
a bolgár és a német —osztrák-ma-
gyar offenziva Szaloniki ellen. Gö-
rögországnak most már nics kifo-
gása az ellen, hogy a bolgárok is 
résztvegyenenek Szaloniki ostro-
mában. 

HÍREK 
— Királyi kitüntetés Ó csá-

szári és apostoli királyi felsége ne-
vében F e r e n c S a 1 v á t o r 
főherceg mint a M o n a r c h i a 
Vörös-kereszt Egyleteinek védnök-
helyetesse, Pintér Ilona és Olasz 
Anna vörös keresztes ápolónőknek 
a katonai egészségügy körül a há-
borúban szerzett különös érdemei 
elismeréséül a hadi ék i tményes 
Vörös kereszt bronz diszérmét díj-
mentesen adományozta , és azt egy 
csinos okirat kiséietében megkül -
dötle. Ugy tudjuk, hogy a méltán 
megérdemelt ki üntetésben a vár 
megyei közkórházban tanfolyamot 
végzett és ott alkalmazott r 'gebbi 
ápolónők is részesülni fognak. 

— Uránia Társaság előadá-
sai. Ma délután 4 és fél ó rakor a 
kalholikus kör helyiségében tarl ja 
első mozi előadását, a következő 
műsor ra l : 1, Tél Galíciában termé-
szetes és aktuális. 2., Zöld lámpa 
szenzációs dráma 3. felvonasban. 
3. Melyik a feleségem, kacagtató 
vigjáték 3 fel. 4., Rosszul megy az 
üzlet humoros . Jegyek vasárnap 
délig és az előadás előtt a Kalholikus 
körben válthatók. 

— Kitünte té s . A hivatalos lap 
közli, hogy báró Maasburg Kornélt 
a 2. honvéd huszárezred századosát 
Ö Felsége a király a Signum lau-
disszal, a német császár pedig a II. 
o. vaskereszttel tün te t t e ki. 

halá lozás . Mély részvéttel vet-
tük a következő gyász je l en tés t : Alul-
írottak ugy maguk mint az összes ro-
konság nevében is fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjak a mély szeretető éde» 
inyn, nagy anya anyós Sólyom Juilánna 
férjezett Soós Imréné fo lyó hó 12 dél-
után 1 órakor életének 53 ik házassá-
gának 34-ik evében tötrént gyászos el-
hunytát. Drága halottunk földi marad-
va nya folyó hó 14-én délután fél 3 óra-
kor" fog az 1 ker, Kurcaparti útca 58 
szám alalti gyászháztői a református 
egyház szertartása szerint a közép iő te-
metőben elhelyezni . Reá áldással 
K*ző szeretetünk lebegjen sírhalma f*l*tt! 
Szenjes 1910 február 12-én. S o ó s Imr* 
féje. S o ó s Juliánná leánya Csicsay János 
vej^. Csicsay Juliska és Csicsay Gizus-
ka unokái. 

Tábori posta csomag forgalma 9., 99„ 
10 140., 151., 168., 187., 210., 227., 228 
229,, 230., 2 <4., 260., 261., 264 , 265., 8UU., 
307 , 315, 815., 316 , 319., 331., 336., 337., 
338., és 339., számú tábori postákhoz 
mugán postai c somagok ezidőszerint 
nem küldhetkő. 

1548—1916. szám. 

Hirdetmény. 
A ni. kir. minis ter ium 454—916. 

számú rendelete alapján közhírré 
teszem, hogy mindenki aki ócska-
vassal kereskedik, úgyszintén vál-
lalkozó akinek üzemében több 
ócskavas gyúl össze ; mint a 
mennyit 3 hó napon belől felhasz-
nálhat köteles az ócskavas készle-
tében beálló vál tozásokat (öntött-
vas töredék kivételével) havonként 
legkésőbb a következő hónab 8-ig 
napjáig az ^Ócskavasbizot tságnak" 
Budapesten bejelenteni . 

A be je lentésben az ócskavas 
fajták szerint csopor tos í tva méter-
• r i z sákban je lölendő meg. 

Akinek az ócskavas készlete a 
bejelentés időpont ján 10 méter-
mázsát meg nem halad, bejelentést 
tenni nem köteles. 

A bejelentéshez szükséges 
nyomta tványok az „Ócskavasbizott-
ságnál" Budapesten kaphatók. 

Bármiféle ócskavasat , öntöt t 
vas töredék kivételével a magyar 
királyság területén kivül eső helyre 
csak a kereskedelemügyi m. kir. 
Minister engedélyével szabad szál-
lítani. 

Vas és acél termeléssel fog-
lalkozó üzemek beolvasztásra és 
csomagolt vas gyártásra az ócska 
vasat csakis az „Ocskavasbizottság,, 
u t j án szerezhetik be, 

Az ócskavasat kovácsolás cél-
jára azonban szabadon vásárolhat-
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nak, és ily célra ócskavasat szaba-
don lehet eladni 

Ócskavasat a vas acélterme-
léssel foglalkozó üzemeket kivéve , 
bárki szabadon vásárolhat és min-
denkinek szabadon eladhat. 

A ki bármiféle ócskavasat, — 
öntött vas kivételével —- közfor 
galmu vasúton, hajón, gépkocsin, 
vagy bármily más módon a magyar 
királyság területén kívül eső^heiyre 
engedély nélkül felad, vagy kiszal-
lita itialom ellenére ócskavasat 
szerez be, vagy ád el. ócskavas 
készletét be nem jelenti, kihágást 
követ el és 6 hónapig terjedhető 
elzárással és 2000 kor. terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik. 

Szentes, 1916 február 9. 
Dr. Mátóffy Ferenc* 

polgármester. 

1491 — 1916 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a város lakosságál, 

hogy a gyümölcs fákat hernyófész-
kektói, darázsfészkektől, lepke tojá 
soktól március hó 31 re lisztitsák 
meg. 

Már ez alkalommal figyelmez-
tetem a közönséget, hogy aki az 
emiitett kártokony rovarok irtását 
március hó végéig nem teljesiti, 
azoknak költségére a hatósági irtást 
nyomban el fogom rendelni, ezen 
felül megbüntetésük iránt ellenük 
a kihágási eljárás meg fog indíttatni. 

Szentes, 1916. évi február hó 5. 
Dr. MátéfFy Ferenoz 

polgármester. 

333-1916 szám. 
1454-191G szám. 

Hirdetmény 
Hadi és gazdasági helyzetünk 

megköveteli, hogy a munkálásra al-
kalmas földek kivétel nélkül hasz-
nosittassanak, ennélfogva Szentes 
város hatósága segédkezet nyújt és 
a legmesszebb menő támogatásban 
részesiti azokat, kik tavaszi alá al-
kalmas földjüket a miatt nem iud 
ják bemunkálni, hogy elsősorban 
nincsen meg a bemunkáláshoz szük-
séges igájuk; másodszor nincsen 
vetőmagjuk. Ennélfogva felhívom 
azokat a földtulajdonosokat, kik 
földjüket bemunkálni nem tudják, 
hogy eien körülményt február hó 
végéig a gazdasági tanácsnoki hiva-
talba jelentsék be. 

Felhívom a földtulajdonosokat 
arra is, hogy győződjenek meg ar-
ról, hogy szomszédjai, vagy bemun-
kálatian földjükhöz kö/.el eső föld-
tulajdonosok kőziii kik végezték el 
a tavaszi munkálatot és a tavaszi 
munkát már elvégző birtokos ne-
vét földjének hatósági bemunkálása 
iránt előterjesztett kérelme alkal-
mával saját érdekében jelentse be 
a gazdasági tanácsnoknál, ugyanezen 
alkalommal bejelentendő az is, mit 
akar földjébe vetni és, hogy meg-
van e megfelelő mennyiségű vető 
magja? szüksége v a n - e burgonya és 
kendér vetőmagra? 

Szentes, 1916. évi február hó 8. 
DR MÁTÉFFY 

polgármester 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

hirdetmény. 
Az országgyűlési képvíselová-

lasztóö névjegyzékének kiigazítása 
tárgyában felhívom a közönséget, 
hogy mindazok, kik jogosultságuk-
hoz megkívánt írni, olvasni tudást 
igazolni kívánják, s erről vizsgálatot 
óhajtanak tenni, ezen szándékukat 
a küzigasgatásí jegyzőnél február 
hó 15-től február "hó 25 napjáig 
jelentsék be. 

Az iini-olvasni tudó vizsga 1916 
február hó 27-én deie ótt 9 órakor 
fog megtartatni 

Szentes, 19Ki. február hó 12 én 

Dr. Mátéffy potg&rmester. 

158i 1910 szám. 

HIRDETMÉNY. 
A 370 —191*» számú miniszteri ren 

delet alapján felhívom a közönséget , 
hogy mindazok, akik a 1>U/.H, rozs, két-
szeres, árpa, zab, liszt és l e n g é n kesz-
letüket a már lejárt határidő alalt vagy 
nem jelentették be, vagv jelenteseiket 
nem a valóságnak megfe le lően je len-
tetlék meg mulasztásukat akként pótol-
hatják, ha az emillelt gabonaneműekhői 
álló felesleg készletüket a Haditermény 
Részvénytársaság allai kijelöli Weisz 
Jakab szentesi kereskedőnek azonnal 
beszolgáltatják, a -tengerit pedig a 
városi jegyzői hivatal utján a Hadi-
terménynek bejelentik. 

Értesitemtovábbá arról, hogy 
amenyiben valaki a gabonnneműek 
azonnali beszállítását vagy az utak jár-
hatatlansága. vugy az iga erő hiánya 
miatt eszközölni nem tudna, annak 
beszállítására időhaladék engedélyezése 
iránt forduljon minden érdekelt fél 
Weisz Jakab ssentesi gabonakereskedő-
höz mint a Haditarmény megbizotjához. 

• oldal 

A készletek a Pénzügyőrség által s z igo -
rúan el lenőriztetnek aki tehát mulasz -
tását nem pótolja, s bármiféle gabona 
neműt eltitkol vagy elrejt attól készlete 
el fog koboztatni és szigorú birságon 
kivül elzárással is sújtani fog. 

Az ezen fölhívás folytán beszál -
lított guhonaneműek a hatóságilag meg-
állapított maximális árnál a minőség 
métermázsánként 4 koronával keveseb 
egységár mellett vétetnek át, 

Szentes, 1916, februái hó 12. 

Dr. Hátéffy 
polgármester 

f í f f f i f f f f f W W W W 
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H á z i földekről k u k o r i c a 
s z á r a t veszek bármennyi t 

I Kristó Nagy József i 
Íj? a j á n l a t o k a t kórtk 

Petőfi szálloda (sörcsarnok.) 

* * t * '*'(**I*"*' 

Megérkezett. 
Klrják Árpádnak 

Bihar országból a kitűnő borai, 
fehér I kor. 4 0 flll. sötét siller 

I kor. 6 0 fíll. literje. 

\ 1 j * + * + -h I * 

Négyszobás 
urilahós kiadó 

megtudható 
a hiadóhivatalban. 
Égy Tanuló leány 

felvétik. 
— Cint kiadóban. — 
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1832|1916. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 1 5 0 0 j í 9 1 6 számú rendelete 

alapján közhírré teszem, hogy az 1870. 1871. és 1872 évben született 
népfelkelők, kik a megtartott bemutató szemlén, népfelkelői felülvizs-
gálaton, pótszemlén, vagy utó bemutató szemlén népfelkelési fegy-
veres szolgálatra alkalmasnak találtattak 

1916. évi f ebruár Z8-án. 
az 1865, 1866, és 1867 évben született, a megtartott népfelkelői be-
mutató szemlén, népfelkelési felülvizsgálaton, pótszemlén, vagy utó be-
mutató szemlén népfelkelés fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált 
népfelkelők kötelesek pedig 

1916. év i m á r c z i u s 3-án. 
délelőtt fll óráig a népfelkelési igazolványi lapon feltüntetett m, kir. 
honvédkiegészitő, illetőleg a cs. és kir. hadkiegészitő parancsnokság szék-
helyén népfelkelői szolgálatra jelentkezni tartoznak. 

1868 és 1869 évben született népfelkelők bevonulására vonatkozólag ez alka-
lommal intézkedés nem tétetett. Ezen évfolyamokhoz tartozó népfelkelők közül csak 
azok tartoznak március hó 3 napján bevonulni, akik a szemle után önként beléptek 
tényleges szolgálatra. 

A Békéscsabára és Gyulára bevonuló népfelkelők az előző napon délután 6 óra-
kor Hódmezővásárhely felé induló vonattal kötelesek elindulni. 

A bevonulók vigyenek magukkal erős lábbelit, evőeszközt, tisztitó eszközt, alsó-
ruhát és egy napra való élelmet. — Az élelemért 1 korona téritési dij fizettetik, — Az 
alsóruhák értékük szerint fognak megtéritíeni. 

A bevonulók a vasúton harmadik osztályon ingyen utaznak. Az igazolványi lap 
a vasúti jegypénztárnál lebélyegezendő, 

Azon behívott népfelkelésre kötelezett, aki a kitűzött határidőre és helyre be 
nem vonul, karhatalommal állíttatik elő és két évig terjedhető börtönnel büntettetik. 

Szentes, 1916. évi február hó 12. 

b r . H á t é f f y 
polgármester. 

H r « m u n r i / i lö B ÍJ t(MhT>Hlaiiy erére bortnáeiett köayvnyomdöjifcan ,Síeűten 




