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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

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

küldemények hirdetési ós elólizeiési dijak. 

Harcolt az olasz és francia fronton. 
Csönd van északon és a Balkánon. 

Törökök sikeres harcai. 
A magyar-osztrák hadsereg 

olyan oldalról kapott nagy dicsé-
retet, amelv oldalról a legkevésbbé 
várhatta azt, Brianda francia mi-
niszterelnök lett, olyan kijelentést 
olaszországi útja alkalmával, amely 
alegdicsérőbb nyilatkozatiul egyenlő 
értékű. Azt mondotta a francia mi-
niszterelnök, hogy a mi ellensége-
ink közül az olaszoknak a legne-
hezebb helyzetük a kitűnően ve-
zetett és kitűnő szellemű magyar-
osztrák hadsereggel szemben. 

Ez a dicsérő nyilatkozat azon-
ban egy mélabús vallomás. Annyi 
udvariassággal tartozik a vendég-
ségben járó francia miniszterelnök, 
hogy ne mondja szemébe az ola-
szoknak tehetetlenségüket és ne 
olvassa a fejükre azt az igazságot 
hogy az egész olasz hadsereg min-
den millió ember tömegével kép-
telen eredményeket produkálni a 
számára jelentékenyen kisebb, ezen 
a harctéren álló csapatainkkal 
szemben. Mi mást is tehet ilyen 
körülmények közt? Nem dicsér 
heti a szövetségest, tehát megdi-
cséri az ellenseget. 

Ki lehet venni az olasz lapok 
közléseiből, hogy az olaszok örül-
nek ennek. Különös ugyan, de a 
mi hadseregünkre mondott dicsé-
retet magukra olvassák és most 
már még hangosabban juttatják 
kifejezésre azt a meggzözödésüket 
hogy az olasz hadsereg nem tehet 
egyebet, mint vérzik tovább 
az Isonzónál. Elég az neki. Ha a 
szövetség örve alatt tőlük mást is 
követelnek az már egyenlő értékű 
volna az öngyilkosságra való kény-

szerítéssel. hiszen az ellenünk vi-
seli háborújukat is merik már ön-
gyilkosságnak nevezni. 

A dologban az a fontos, hogy 
mindezek akkor történnek, amikor 
Br ¡and azért járt Olaszországban 
hogv a szalonikii expedícióhoz 
olasz csap tok támogatását nyerje 
meg Hát ebből nem lett semmi 
Elég gondot okozott az olaszoknak 
az albán kérdés is, Elbassán elfog-
lalása a bulgárok által már azt je-
lenti hogy a legfontosább pozíciók 
a magyar-osztrák és a bulgár had-
sereg kezében vannak és ha igaz az a 
Reuter ügynökség által korpolált 
hir, hogy Fieri is a bulgárok ke 
zében van, akkor Durazzó el van 
vágva Valonától s az ottani csapa-
tok nem tehetnek egyebet mint 
hajóra kelnek és mennek haza 
szép Itáliába . . . 

Lassanként tisztul tehát a 
helyzet. Mialatt az antant a ren-
geteg vereség és minden észnél 
küli kapkodás után szilárdan ké-
szül megvetni a lábát Szalonikiben 
az alatt mi elvégezzük a tisztoga-

tás munkáját az egész Balkánon. 
Montenegró és Szerbia nincsennek 
már Albánia megtisztítása már 
napok kérdése, LCs azután követ-
kezni fog amit a mi hadvezetósé-
günk akar Hogy a felszabaduló 
csapattestek merre veszik utjokat 
arra mi nem vagyunk kíváncsiak 
mert nagyon jól tudjuk, hogy a 
mi hadvezetőségünk mindig ott 
és akkor koncentrál, amikor és 
ahoi arra az előre megállapított 
haditervek szerint szüksége van 
és ahol ellenségeink a legkevésbbé 
várják. 

Minden esetre az a helyzet, 
hogy a világháború egyik ujabb 
fejezetéhez érkeztünk el, amely 
ugy lehet sokkal hamarabb bonta-
kozik ki egész terjedelmében, mint 
az előző fázisok, de hihető, hugy 
a végcélt is sokkal közelebb tudja 
hozni Fölösleges volna meddő és 
tul vérmes reményeket táplálni, 
tni megyünk előre a magnnk ut-
ján és végül is meg keil jönnie 
annak az időpontnak, amikor el-
lenségeink megeléglik azt, hogy 
szakadatlanul üssük őket. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, febr, 16. 
Orosz és Délkeleti hadsziníér; 
Helyzet változatlan. 
Olasz hadszíntér; 
A tengermelléki arcvonalon és 

a karinthiai arcvonalunk ehez csat-
lakozó részein a tüzérségi harc 
tovább tart a doberdói szakaszon 
aknavető és kézígrannát harcokra 
is került a sor a Javorisken 

egy olasz tábori örséget nyolcad-
] szor vertünk ki állásaiból 

Romboni állásaink előterét az el 
I lenség holttestei borítják HÖFER. 

Török vezerkar jelentése. 
Konstantinápoly, lebr. 15. 
Főhadiszállás je lent i : 
Irak front. Repülőgépeink 

egyike ellenséges tüzérség Kut el 
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Amarai állása felelt 12 bombát dobott 
!Í! amelyek igen jó hatást ertek el, 
Szovnatól nyugatra Bal ia —ellett 
szenvedett vereség után ellenség 
nagyszámú halottat hagyott hátra 
a visszavonulás után. Az emiitett 
ütközetben és az azóta szenvedett 
veszteségei 2000 ember és 3000 ál-
latot tesznek ki. 

Kaukázusi-front; 
Azon heves pozició harcokban 

amelyek legutóbbi 3 napon nagy 
hideg és hóvihar ellenére vegbe 
mennek ellenség 5000 halottat és 
60 foglyot veszített. 

Dardanella-front. A tengerszo-
ros magaságában 1 cirkáló 1 mo-
nitor és egy torpedónaszád 20 ha 
tástalan ágyú löveget vetett Feke 
Burau és Sedil Bahr ellen távozásra 
kényszeritették. Adan melleit a 
Seik ozmán és El Saille közötti 
erdőkben tőrbe csaltunk éscsaknem 
teljesen megsemmisítettünk egv el-
lenséges felderítő oszlopot. Akinek 
sikerült megmenekülnie minden 
felszerelés hátra hagyásával Seck 
Ozmán íelé menekült. 

Német vezérkar jelentése. 
Berlin, február 10. 
Nagyfőhadíszállás jelenti 
Nyugati hadszíntér : 
Este háromszor is eredmény-

telenül támadták az Iperntől dél-
keletre az általunk elfoglalt hadál-
lást. Kerekszamban 100 angolt fog-
tunk el. Champagncban franciák 
ismét megkísérelték, hogy Fahure-
tól északnyugatra állásainkat vissza-
foglalják. 

Kísérletük csak ugy meghiú-
sult mint az eló/ó napokon. Állí-
tólag viharos esőzé ek akadályoz-
ták a harci tevék' nységet. 

Keleti hadszíntér: 
Egész arcvonalon hóvihar lévén 

különösebb esemény nem történt. 
Balkán hadszíntér : 
Nincs uj^ág. 

Legfőbb hadvezetőség 

Görög-olasz viszály. 
Zürich, február 15. 

Kellemetlen meglepetést keltett 
Olaszországban, hogy Görögország 
ból egyszerűen hazaküldték az olasz 
katonai missziót, amelvet még a 
háború előtt küldtek a görög had 
sereg kiképzésére Különféleképpen 
magyarázgatják az esetei és keresik 
az oko , melv Görögországot erre 
a lépésre kényszerít» tte Katonai 
körökben ezt Olaszország megsér 
tésének minősítik, inig a politiku 
sok elismerik, hogv a görögöknek 
ehez joguk voll Az athéni olasz 
követ ebben az ügvben több ízben 
tárgyalt a görög külügyminiszterrel. 

Radoszlavov a 
jövő feladatairól. 

— Albánia és Szaloniki 
Németország, Magyarország és 
Ausztria kereskedelmi össze-
köttetése Bulgáriával Ma-
gyarország és Bulgária ha-

tárai. — 
Bécs, február 15. 

Radoszlavov bolgár miniszter-
elnök fogadta a Neue Freie Presse 
egvik munkatársát, a ki elolt a kö-
vetkezőleg nyilatkozott: 

Érezzük* hogy a baráti ország 
ban vagyunk ¿s meg vagyunk arról 
győződve, hogy ez a barátság tar-
tós lesz, tul fogja élni a nagy há-
borút, növekedni fog és minden 
részre áldásos gyümölcsöket fog 
teremni. 

Radoszlavov utalt arra, hogy 
még nagy feladatok allanak elöl-
tünk magának a háborunakfeladatni, 
ugv, hogy a háboru utáni idő fel-
adatainak egyelőre még várniok 
keli. 

— Csak két szót kell kimon-
danom — igy folytatta Radosz-
lavov — Albánia és Szaloniki, hogy 
e felad ttoknak legalább egy r<szét 
jelezzem. 

A miniszterelnök mindem kelőtt 
utalt annak a lehetőségére, hogy 
Magyarország és Bulgária hatarai 
tartósan szomszédos k lesznek. Már 
Németországnak és Ausztria-Magyar-
országnak Bulgáriával és Törökor-
szággal való közvetlen vasúti össze-
köttetésének a helyreállítása első-
rangú esemé-ív, amelvel már ebben 
az értelemben méltattak. A jövő 
feladata lesz. hogy ezenkívül élénk 
kereskedelmi politikai viszonyt 
teremtsen meg a szövetségesek kő 
zölt. A kérdési már tanulmányoz-
zék. Bulgáriába már érkeztek német 
szaktekintélyek, akik az összes ide 
vágó problémákat egyelőre termé-
szetesen nem kötelező formában 
tárgyalták. Ausztriából és Magyar-
ors ágból is ugyanezen célbóHeg-
közelebb delegátu-ok érkeznek Szó-
fiába Radoszíov e szavakkal vé-
ge/te: 

— Jól mennek a dolgok min-
den tekintetben. 

Szerb képviselők 
Pasics lemondását követelik 

Bukarest, február tő. 
Orosz újságírók Aihénből arról 

adnak hírt, hogv a szerb szkupstí-
na kép viselők és Pasics miniszter-
elnök közt egv idő óla tapasztal-
ható ellentetek kiélesedtek A „Rusz 
kője S/.lovo' athéni levelezőjének 
távirata szerint Pasics hasztalanul 
igyek zik a képviselőket rávenni 
arra hogy Koifula jöjjenek és ott 
hivatalosan ülésezzenek. A képvi 
selők állítólag po itikai okok miatt 
vonakodnak görög területre lépni. 

Más jelentés arról számol be, hogy 
a sikupstina tagjainak nagy cso-
portja Pasics lemondását követeli. 

Adományok 
a Vörös Kereszt Korházban 

ápolt sebesült katonák részére 
Molnár József 7 lit. tej, egy 

lit, méz, 25 drb tojás és 2 korona 
Fazekas Báiintné 40 drb tojás. 
Henning János Újévi üdvözle meg-
váltása címén 30 kor. kézpénz. Kis 
Árpád Névnap megváltás cimén 25 
kor kézpénz. Posta és Távírda Hi-
vatal gyűjtése 47 korona kézpénz. 
Kirják Árpád 10 korona készpénz 
özv. Dr. Kis Zsigmondné 1916. Ja-
nuár hóra 10 kor. a/az Tiz kor 
kézpénz Rescsik Gáspár és neje 100 
drb cigareta 4 1 tej, 20 kor kéz-
pénz. névnapmegváltás cimén. Haj-
nal Gyula 10 korona kézpénz. 
Komendát Bálint 3 drb söprű és 5 
drb tojás. Zsiga Joszef. 100. drb 
cigareta és 3 korona készpénz Gyu-
rica István névnap megváltá cimén 
5 korona készpénz. Nóvák István 
12 liter tej özv. Sarkadi N Mihályné 
fél lit. tej, 20 drb. tojás. Balog János 
Január hor 10 korona kézpénz. Dr 
Nagy Sándor alispán 30 drb. tojás 
1 üveg ugorka. A szentesi kereske-
dők újévi ajándék megváltás 
cimén 50 korona készpénz. Bazso 
Sándor 4 korona készpénz özv Sar-
kadi N Mihályné fél liter tej. Bolyó 
Margit 15 liter tej Pászti Irnréné 50 
drb tojás Égető György 5 liter bab 
14 drb. tojás. id. Rúzs Molnár Fe-
rencz 20 korona készpénz Schiller 
Imre 50 korona készpénz. Debreceni 
Jánosné 2 fél liter zsír, 25 drb, to-
jás és 1 kosár zöldség, özv. Sar-
kadi N Mihályné i liter tej, fél tej-
fel 16 csomó turó Buzi József 200 
darab, cigareta Nóvák István 17 li-
ter tej. <>zv. Kiss Zsigmondné 10 
korona készpénz. Állami Iskola 
Algyó. 5 korona készpénz. Mátéffy 
Antalné t nagy üveg befőtt, 10 drb 
tojás. Pass Ferenc alkapitány utján 
Molnár Farkas József. 6 kor. Nagy 
Kovács Mihály 6 kor. és Kalmár 
Mihály 5 kor készpénz. Gránicz An-
talné 2 korona készpénz Posta és 
Távírda Hivatal gyűjtése 31 kor 
készpénz 

HÍREK 
Királyi Kitüntetés Ó csász. 

és apostoli királyi felsége a várm, 
közkorházban működő hivatásos 
ápolónőket képző tanfolyamhoz 
beosztott S c h n i t z I e r Irma 
intézőnenének a katonai egész-
ségügy körül szerzett különös ér-
demei elismeréséül a hadiékitmé-
nyes Vörös Kereszt ezüst diszér 
inét adományozta. 

A gabonakész le tek , eltit-
kolói. A rvndőrség még mindig 
névtelenül adja ki azokat az ese-
teket, melyek a gabona eltitkolás 
folytán tett feljelentések alapján 
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indíttatlak. Értesülésünk szerint 
ezek a gyász magyarok azonban 
nem maradnak mindvégigaz isme-
rel lenség homályában mert Zilahy 
Kalmány főkapitány majd idejében 
nyilvánosságra hozza nevöket egy i 
szép kis csokorban - együ-esen. 
Addig tehát nincs módunkban, bár 
iüi is ismerjük a/ illető gavdák ne 
veit, ennek nyílvánossagr hozisa, 
mivel nem akarunk ¿u tókapi any 
bizonyára nem oknelküli eljárásának 
eléce vágni. Itt csak annyit • zóge-
zünk le, hogy e heten már hárman 
vett el jól megérdemelt büntete 
sókét mert reszben feljelentés, 
részben a pénzű-yőrség kutatása-
inak eredménye alapján elvermelt 
és eldugott gabonájuk napvilágra 
kerülvén, elkoboztatott s ezen fe-
lül a gabona értékének háromszo 
rosára is megbüntette őket a fóka 
pitány. A lelkiismeretlen magyarok 
közziil Ketten 1000—1000 korona 
pénzbüntetést és 1—1 havi elzárás? 
kaptak, mig egy 2000 korona pénz-
büntetést és 2 havi elzárást kapott 
A pénzügyőrök és detektívek javá-
ban kutatják már az elrejtett kész 
leteket, de a tettenérés eiólt még 
mindig nem késő a megbánás: szál 
litsák be elrejtett gabonákat a hadi 
termény részvénytársaság helyi 
megbízottjához Weisz Jakab ter-
mény kei eskedóhöz. 

— A «zentesi Uránia Tár-
saság s lőadásai . A minden te 
kintetben jólsikerült vasárnapi elő-
adás igazolta, hogy az Uránia Tár 
saság azon ujabb váltalkozása, 
miszerint egy ciklusban csupa 
mozgókép előadást tart beválik. A 
kath kór nagyterme teljesen meg 
lelt. Ott volt a város színe java 
valláskülömbségtól eltekintve a mi 
arra indította a rendezőséget, hogy 
nagyob áldozat utján bár ; de 
minden tekintetben kielégítő mii 
sort hozzon és így már vasárnap 
bemutatásra kerül egy rendkívül 
izgalmas 1800 m hosszú detektív 
dráma dráma 5 felvonásban a hi 
res Bonnárddall. és meg több víg. 
humoros és aktuális szam egészili 
ki a műsort. 

— Elvesze t t vetitö lenose 
Az Uránia Társaság vei ¿tógépének 
égik lencséje a színházból történt 
hurcolkodás alkalmával elveszett. 
Ez uton kéri a b c ületes megtalá-
lót hogy azt mint általa ugy sem 
használható tárgyal, vagy a kat ple 
láinián, vagy a kat körben {¡átadni 
szíveskedjék, hol illő jutalomban 
fog részesülni 

1636-1915 

Hirdetmény. 
A földmivelésügvi minisztérium 

9679—1899 számú rendelete értel-
mében minden tulajdonos, vagy 
bérlő, akinek alma körte faján 
vértetü mutatkozik, köteles ennek-
irtását haladéktalanul megkezdem 

s addig folytatni, ameddig a vér 
tetűt ki pusztítja, az irtást elmu 
lasztrtk 200 korona pénrbirsággai 
büntettetnek, ezen felül az irtási 
a mulasztó köllsegére a hatóság fo 
ganatositja 

Ennélfogva felhívom a város 
lakosságát, hogy alma es körte 
fáit a lehető legtüzeies^bben vixs-
gálja meg és ha azokon hóxzinle 
hér finom gvapjas bevonatot, vagy 
is vértetüt talál, melynek elmázo-
lás v gy szél nyomás után piszkos 
vérszínűek, ezeknek irtását foga-
natosítsa. 

Legcélszerűbb az irtás, ha a 
vérleiű foltok fiatal hajtású gályá-
kon és fatyuhajtásokon vanak eze 
ket egészen le kell vágni és elé 
getni, ha pedid öregebb hajtású 
gallyakon vannak, ezen foltok éles 
késsel jól kivágandók, a tisztított 
reszek sűrű kátrannyal jól beke-
nendők. 

A vértetű irtása legalkalmasabb 
idő február és március hónap, 
vagyis a fak rügyezeset megelőző 
idó, mert ekkor lehet legkőnveb-
ben meglatír és legeredményeseb 
ben irlani. A vértetű foltok a fá-
nak szél védte oldalán a föld felé 
rekintő részén találhatók. 

Ha fehér gyapjas rész nem is 
látható a fán de a fiatal hajtáso 
kon forradásos dudorodás lat ható 
ez biztos jele annak, hogy a fa, 
vértetves. A forradásos gallyak a 
fáról eltávolitandók. ezeket el kell 
égetni. 

Szentes, 1916 évi február hó 10 
Dr. Hátéffy 

polgármester 

p Igármester 
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H i r d e t m c n v 
II MÜ 

város hatósága segédkezet nyújt és 
a legmesszebb menő támogatásban 
részesili azokat, kik avaszi alá al-
kalmas földjüket a miatt nem tud-
ják bemunkálni, hogy elsősorban 
nincs i) meg a beinunkáláshoz szük-
séges igájuk; másodszor nincsen 
vetőn.agjuk. Ennélto^va felhívom 
azokc I ÍI fold ulajdonosokat, kik 
földjüket 1» munkálni nem tudják, 
hogv ezen körülményt február hó 
végéi, a gazdasági tanácsnoki hiva-
talba jelentsék be. 

Felhívom a földtulajdonosokat 
xrra is hogv győződjenek meg ar-
ról, hogy szomszédjai, vagy betnun-
ká lattan földjükhöz közel eső föld-
tulajdonosok közül kik végezték el 
a tavaszi munkálatot és a tavaszi 
munkát már elvé ző birtokos ne-
vét földjének hatósági bemunkálása 
iránt előterjesztett kérelme alkal-
mával sajái érdekében jelentse be 
a gazdasági I anácsnoknál, ugyanezen 
alkalommal bejelentendő az is, mit 
akar földjébe vetni és. hogy meg-
van e megfelelő mennyiségű vető-
magja? szüksége van-e burgonya és 
kendér vetőmagra? 

Szentes, 1916. évi február hó 8 
DR MÁTÉFFY 

polgármester 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 
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Hirdetmcm. 
Felhívom a város lakosságát, 

hogv a j yümölcs fakal hernvófész-
! kéktől, darázsfészkektől Upke toja 

soktól március hó 31 re tisztítsák 
meg. 

Már ez alkalommal figyelmez-
tetem a közönséget, hogy aki az 
említett kárlokonv 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 

K -ovács szenet, Faszenet, 
azonnali szállításra rendel-
hető Bocskai utca l szám. 
S z a b ó I m r é n é l 

Négyszobás 
ürilÉás kiadó 

megtudható 
2 !:li 

í»azdasáí»i h e l y z e t ü n k 
megköveteli, hogy munkátásra al-
kalmas földek kivétel nélkül hasz-
nositlassanak, ennélfogva Szentes 

Egy tanuló leány 
felyétife. 

— Cini kiadóban, r 
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1832|1916. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter űr 1500)1916 számú rendelete 

alapján közhirré 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 e b r u á r Z8-ón. 
az 1865, 1866, és 1867 évben született, a megtartott népfelkelői be-
mutató szemlén, népfelkelési felülvizsgálaton, pótszemlén, vagy utó be-
mutató szemlén népfelkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált 
népfelkelők kötelesek pedig 

1916. év i m a r c z i u s 3-án. 
délelőtt 11 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 téietett. 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, tisztító 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. 

br. Hátéffy 
polgármester. 

tfyowratott Vafdfl H UMrtf* villanverfirc berendezett könyvnyomdájában Snentes 




