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A s « rkesz t^ r t felelős 
SiMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal; 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kosauth-tér 4.« 
(ref. bérház) ide intézeudők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési ós előfizetési dijak. 

isebb harcok. 
Sikerült robbanás északoa. 

Német előrehaladás Verdunnél. 
Több világrész közvéleménye 

kíváncsi érdeklődéssel, sőt néhány 
nemzet szorongva várja a hada-
kozó felek vezető állanifééfiainak 
nyilatkozatait. Mert a háború végét 
a bél;e kilátásait és föltételeit igyek-
szik a közönség kiolvasni a sorok 
a sorok köztit is. Különös joggal 
és okkal lesi ezt mindenki Betli-
mann Holweg nyilt beszéde után 
melyre Asquith fietett felelni 
A sorban harmadikként szerepelt 
az olasz külügy miniszter, Sonnino 
ki tegnap a római kamarában dik-
ciózott. Külügyi beszámoló/ és a jö 
vendőre való programott várt tőle 
a világ; de beszéde mindkét tekin-
tetben oly szegényes volt, hogy 
még a kíváncsiságot sem elégítette 
ki. 

Pontosabb és érdekesebb tu 
lajdonképpen az, mi Sonnino be-
szédéből kimaradt, annál, mit el-
mondott. Mert mindarról halgatott 
amiről kötelezettsége lett volna 
nyilatkozni. A háború mai stádi-
umában a felek mindegyike nyíl-
tan beszélt a harc további igazi 
céljáról, mely egyszersmind a vé-
get, a békét is jelzi. Bethmann 
Hollweg. szabatosan megjelölte a 
további harc határát s elég érthe-
tően jelzette a béke föltételeit a 
központi hatalmak résóéről. Stra-
tégiáról, haditervekről természe-
tesen nem beszel egyetlen külügy 
miniszter s em; de a háború tu-
lajdonképeni céljáról s a béke 
föltételeiről mindegyiknek nyilat 
koznia kell, mert hiszen ott a kor-
máng a parlamentben és utcán ren-
dezett háborús hangulattal k ver-
te bele az országot a fegyveres 
kofliktusba. Sonnino ur pedig nem 
tudja megmutatni a kivezető utat 
mert nem tud fklmutatni sehol 
sem eredményeket. 

Még ahol Olaszország akció-
járól nyilatkozik, utt arról referál, 
hogy mit uem tett Itália. Tudni 

! illik nem mentette meg se Szer-
I biat. se Montenegrót. Ellenben di-
| adalmas tettként hirdetik, hogy 

elszállította aszerb sereg maradvá-
nyát Montenegróból és Albániából 

I Korfuba. Ez egy tengeri szállítási 
vállalat üzleti jelentésében élég ér-
dekes részlet 1« hetne, de hogy egy 
h dviselő fél haditénynek s harci 
dicsőségnek tüntesse föl a mene-
külés és futás rendezését, az csak 
azt bizonyítja, hogy Olaszország 
nem rendelkezik semmi féle igazi 
igazi hadi dicsőséggel, mivel eldi-
csekedhetnénék. Az Adria vidékén 
az olaszoknak csak aspirációik 
vannak, de erejük nincs 

Kifelé Sonnino beszéde üres 
szalmacséplés, mely a legkénvesebb 
kérdésekben óvatosan halgat, Be 
ft lé azonban egy gyászjelentés, mely 

| egyetlen elért sikerről sem tud 
számot adni s Olaszország euró-
pai igényeinek kielégitetlenaége 
mellett fanyar kifelyezésekben 
számol be afrikai érdekeik soro-
zatos föladásáról. Csak abban ha-
tározott, hogy olaszország szoro-
san oda kötözte magát az entente 
londoni egyezményéhez, A talliánok-
kat kétségkívül megörvendezteti a 
tudat, hogy ók most már tulaj-
don képpen Belgiumért harcolnak 
Végeredm^nyképen pedig ez az 
egész üres beszéd a legtartalmasabb 
bizonyíték amellett, hogy az egész 
hitsyegő ország csak mint az tn-
tente megfizetett bérence játsza-
tovább kényszeredeten a rábízott 
véres szerepet, amelyhez már se 
kedve se bátorsága, te ereje. 

Vezéphopunlt Nemet vezérkar 
jelentése jelentése. 

Budapest, április 19. 
Hivalalos. 

Orosz harctér. 

Tarnopoltól északnyugatra ered-
ményesen felrobantottunk egy ak-
nát ésmejgszállotuk a tölcsér nyugati 
szélét egyébbként nincs nevezete-
sebb esemény. 

Olasz haratér. 

Col di Lanán még folyamatban 
levő harcoktól eltekintve harcok 
nem fejlődtek ki. Nevezetesebb 
esemény nem történt. 

H Ö F E R altábornagy a 
vezérkai főnökének helyettese 

Berlin, április 19. 

Nagyfőhadiszállás jelenti. 

Nyugati harctér. 

Csapataink a Maastól keletre 
tegnap előtti sikerüket betetőzve 
ma éjjel elfoglalták Hauchrniont 
majortól délre fekvő kőbányát a 
védőcsapat nagv része az elkese-
redett szuronyrohamban eles tt. 
Több mint egyszáz embert fogtunk 
el és több gápfcgyvert zsákmá-
nyoltunk. 

Fhianineolt majortól északnyu-
gatra az uj német vonalon ellen 
intézett francia támadás meghiusult. 

Legfőbb hadvezetőség 
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Amerika válasza 
Németországnak. 

A Reuter-ügynökség jelenti: Az 
Eving Post washingtoni tudósítója 
közli, hogy az amerikai kormány 
legújabb jegyzékének, a melyet 
Németországhoz fog intézni, ulti-
mátum jellege van. Az Egyesült-
Államok kormánya már jóváhagyta 
a jegyzék szövegét, ' Az amerikai 
kormány azt követeli benne, hogy 
Németország hagyjon fel végképp 
a tengeralattjáró hajók hábo-
rújával, a mely minden semleges 
államnak ártalmára van. Ha a né-
met birodalmi kormány nem tel-
jesiti a követelést, akkor a washing-
toni kormány megszakítja a diplo 
máciai összeköttetést N é m e t o r -
s z á g g a l . 

A c s e r n o f i l z i 

orosz olfenziwa. 
Genf, április 18. 

A Journal de Genéve nem tu-
lajdonit nagyobb fontosságot az 
oroszok csernovitzi offenzivjának 
s az északi foronton való tevékeny-
ségének. Az oroszok május előtt nem 
fognak nagyobbszabásu akciót kez-
deni, különösen nem Hindenburg 
frontján, mert hiszen Kuropatkin 
maga defenzívára készült fel. A 
most folyó orosz akció legfeljebb 
előfutárja egy jóval később kezdődő 
egységes nagy offenzívának 

k szert csapatok 
átszállítása SzaMibe. 

Athén, április 18. 

Szalonikiból érkező jelentések 
szerint már megkezdődött a szerb 
csapatok átszállítása Szalonikibe 
Ezek a szerb csapatok állítólag 
teljesen demoralizálva vannak és a 
szökevények száma napról-napra 
szaporidik. Főleg a vízen való szál-
lítástól félnek nagyon és Korfuban 
hír szerint lázadás is tört ki mi-
kor megtudták, hogy hajóra kell 
szállaniok. Sokan azt gyanítják, j 
hogy az entente végszükség esetén 
megfog elégedni azzal is, ha a j 

görög kormány megengedi a vizi i 
uton való csapatszállitást a korin-
thus csatornán keresztül. Arról is 
van hír, hogy az entente ujabb 

frontot fog alakítani Macedóniában 
és ezen a fronton fogja valószínűleg 
felhasználni a szerb csapatokat. 

Berlin, április 18. 

A Berliner Lokalanzeiger jelenti 
az orosz határról: Athénból érkező 
orosz jelentések azt mondják, hogy 
az entente Lemnosz szigetén nagy 
arányú flotta előkészületeket tesz. 
Purnia kikötőjét erősen őrzik és 
oda csak az entente haditengeré-
szetének szolgálatában álló ^kereske-
delmi gőzösök mehetnek be. Sok 
jel arra vall. hogv itl a mind 
veszélyesebbé váló tengeralattjáró 
támadások leküzdésére készülődnek. 
Lemnosz szigetén állítólag külön 
bázist fognak létesíteni az angol, 
francia és olasz tengeralattjárók 
számára. Az utóbbi időkben nagy 
mennyiségű hadiszer! szállítottak 
Lemnosz szigetére. 

Revolver lövések a 
Venizelosz-párt gyűlésén. 

Rotterdam, április 18. 
Venizelosz párhiveinek athéni 

viharos lefolyású üloséról még a 
következőrészteteket jelentik: Mikor 
a népgyűlés elnöke megadta a szót 
Szofulisznak, a hallgatóság körébe 
sokan azt kiáltották: Éljen! Ekkor 
aztán lövöldözés támadt. Többen 
a levegőbe lőttek. Előkerültek a 
botok és az öklelő vasak, s általános 
lett a verekedés. A rendőrség be-
kerítette a helyei ahol a gyűlés folyt 
és sok zavargót letartóztatott. 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt! 

A pénzügyminiszter felhiváss 
a lapokban meg jelent és a na-
gyobb vidéki gócpontokról, ugyszin 
tén a tóvárosi pénzintézetek köréből 
beérkező tudósításokból már az 
első aláírási napról olyan tudósí-
tásokat kapunk, amelyek arról 
győznek meg, hogv minden vára 
kozást felülmúló érdeklődés nyil-
vánul meg a hadikölcsön iráni. 
Valami egészen különös jelenség ez 
különös s egyben elragadóan nagy-
szerű megnyilatkozása ?>z ország 
népének. Mit tudót a mai népünk 
túlnyomó része azelőtt arról, hogy 
mi az, részt venni az állani kölcsö-
nében? És íme, másfél év allatt ebbe 
is beletanult Ismeri az állami kfil-
csönmöveletnek egész technikáját 

legalább is abban a vonatkozásban 
ami az aláirot, a kölcsöjegyzőt illeti 
Számólni tanult, és kiszámítja 
immár tudja, hogy 

a leghasznosabb, a leg-
gyfimölosözőbb befekte-
tést most és minden idők-
re az: kölosönt adni az 
államnak. 
Ha ez az üzlet volt azelőtt, 

idegen állambeli tőkéseknek, na-
gyobankoknak, mindazoknak, akik 
tőkéiket a legbiztosabb módón, a 
legjobb kamatozás, mert mert leg-
biztosabb kamatozás, jövedelme-
zőség mellett, a magyar államnak 
nyújtott kölcsönökbe fekteték— 
menyivel jobb üzlet ez magának 
az ország népének, azoknak, akik 
itt vannak és együtt dolgoznak azért 
a célért, amelyre ezeknek a köl-
csönöknek az összege forditattik? 
Ezért hangoztatjuk itt újból és 
különösen is kiemelve, hogy aki 
aki a hadikölcsönre jegyez, aláir az 

pénzét, tőkéit a legjö-
vedelmezőbb modon he-
lyezte el. 
Ez a hadikölcsön jegyzésének 

a tisztára anyagi oldala. És szüljünk 
még külünösen is arról hogy más-
részről mit jeleni ez az aláírás? 
Kell még különösen is magyarázunk 
hogy a legkisebb tőkés sem von-
hatja ki magát az aláirns kötele-
zetsége alól, hogy ez elemi köteles-
sége mindenkinek, akinek akárcsak 
valamelyes magtakaritott tőkéje van 
mert hiszen a nemzet léteért, 
minjájukért, mindent meg kell ten-
ni és a háború anyai szükségleteit 

| legfóppen nekünk, az it thonmaradot-
taknak össze kell hoznunk és még 
azon felül, sokat, igen sokat hogy 
erősebbek, nagyobbak hatalmasab-
bak legyünk a béke idejére, mint 
voltunk valaha. 

Nem, ezt tudja már mindenki 
tudnia kell mindenkinek, hogy 

a hadikölcsön jegyzése 
a legelemibb polgári kö-
telesség! 

ŰZB J á n o s 
királysági haszonbéres 
földjére tanyást keres. 

Értekezni lehet. Mucsihát 
8 szám aiat. 
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HÍREK 
— Isteni tisztelet tartatik a helybeli 

görög ¿templomba folyó hó 24-ikén húsvéti 
második napján d. e. lü órakor, és az naq 
d. u. a temetőbe a halottakért könyörgés 
tartatik. 

Névnapmagváltás. Dr. Kiss Béla kö-
zigazgatási jegyző névnapmegváltás cimén 
20 koronát adományozott az elesett szen-
tesi hősök emlékmű alapja javára. 

— Serozás. A 18 évesek sorozása el-
rendeltetett. Az erre vonatkozó hirdetményt 
mai számunkban közöljük. 

— Felmentettek eiiinörzése. A honvédelmi 
miniszter elrendelte, hogy a felmentetteket 
irják össze és igazoltassák velők azt, hogy 
a felmentés idejében fennállott nélkülözhe-
tetlenségi okok nem-e szűntek meg. Az erre 
vonatkozó hirdetményt legközelebbi szá-
munkban hozzuk. 

— Ujabb pétszemle. Húsvét után kedden 
kezdi meg a városi katonaügyosztály az 
1866-1897. évig született népfölkelő köte 
lesek öeszeirását. Az összeirási hirdetményt 
húsvéti számunkban közöljük. 

— (Jránia-eléadásoK- A Katholikus 
Körnek sikerült a budapestijuránia-szinház-
ból a legújabb háborus darabokat megsze-
rezni. Miért is a Petőfi-szinházteremben 6 
előadásból álló sorozatot kezd husvét-más- j 
napján délután 5 órakor, és folytatja vasár- | 
napokon május 28-ig. Hogy minéltöbben j 
vehessenek részt ezen rendkívül tanulságos ( 
és érdekes előadásokon, a belépti dijak j 
igen mérsékeltek lesznek. 

— fl háb«ru második éve is vége ' 
felé jár és semmi kilátás, hogy a béke ál-
dásait egyhamar élvezhetjük. Lehetetlen ily 
válságos időben újság nélküllenni. Felhívjuk | 
azért t. olvasóink figyelmét arra, hogy a Pesti ( 

Hírlap a háborus viszonyok és <\ papirszük-
ség dacára is a legterjedelmesebb és legbő-
vebb tartalmú újság maradt napilapjaink kö-
zött. A harcterek eseményeinek részletes 
megírását napról-napra kitűnő térképekkel 
kiséri. A Pesti Hírlapnak minden harctéren 
külön tudósítója van. Méltán legkedveltebb 
és legelterjedtebb napilapja tehát az ország-
nak. A Pesti Hírlapot minden hó l-től és Ifi-
től kezdve meg lehet renbelni. Egy hóra 2 
K. 80 fillér, negyedévre 8 K A Pesti Hír-
lap és a Divatszalon együtt nagyedévre 11 
kor. A Pesti Hírlap és az Érdekes Újság | 
együtt negyedévre 12 kor. 50 fill. A Pesti 
Hirlap és a Képes Újság együtt negyedévre 
10 kor. 50 fillér. A négy lap 
együtt negyedévre 8 korona. Az 
előfizetési összegeket legcélszerűbb pos-
tautalványon küldeni a Pesti Hirlap kiadó-
hivatalának. (Budapest, Vilmos császár-ut 
78.). 

— házasság 38 éves. 1200 korona 
nyugdijatélvező üzletember vagyok. Oly 
hozzám való korú nővel óhajt megismera 
kedni, kinek hasonló jövedelme, ingatlan- | 
vagy pénze van. Leveleket e lap kiadóhi-
vatala továbit. 

— ROKKANT KATONÁKAT, Kik 
papucsos mesterséget értik, nagy jövőjű 
vállalat álla tdó munkásaiul szerződtetem. 

Jel ntkezhetnek hasonló szakmából 
való egyének te kiket a munkára dijmen. 
tesen kioktatok. Jelentkezni lehet Ifj. 
FAZEKAS ANTALNÁL Kossuth-tér Ref. 
bérház. 

— Kukoricacsutkát magas áron vesz 
a Kenyérgyár. Átvétel egész nap a gyár 
melleti magtárban. Behordáshoz a gyár 
kötségmentesen ad zsákot. 

S z e n t e s táros k a t o n a ü g y o s z t á l y á t * ! . 

1130—k. Cl 1916. szám. 

Népfelkelői bemutató szemle 
az 1898. évben születeltek részére. 

A ni kir. honvédelmi minister 
ur 4100—1916 számú rendelete 
folytán összeirt 1898. évben szüle-
tett és az elmaradott magasabb 
korosztályú népfelkelők bemutaló 
szemléje az alábbi beosztás szerint 
és időben fog megtartatni Szentesen 
a városháza központi irodahelyi-
ségében (emelet 55. ajtószám.) 

A szemle naponként reggel 
fél 8 órakor kezdődik. 

1916 évi április hó 28-án azaz 
pénteken az 1898. évben szüle-
tett szentesi illetőségű népfel-
kelők kö/.ül azok viz gáltatnak meg, 
akiknek vezeték nevük kezdőbetűje 
A. N.-ig bezárólag kezdődik. 

1916. április 29-én azaz szom 
baton az 1898. évben született 
szentesi illetőségű népfelkelők 
közül azok vizsgáltatnak meg, akik-
nek vezeték nevük kezdőbetűje 
O-tól Z-ig kezdődik. 

Ugyanosak 1916. április 29-én 
azaz szombaton vizsgáltatnak 
meg az összes vidéki illetőségű 
1898. évben született népfelkelők 
valamint az elmaradott szentesi 
és összes vidéki illetőségű nép-
felkelők. 

Az egyévi őnkéntesi szolgálatra 
jogosított népfelkelők képesített-
ségüket igazoló bizonyítványukat 
is hozzák magukka'. 

Aki a szemlén nem jelenik meg. 
vagy nem pontosan jelenik meg 
karhatalommal állit lat ik elő és ka-
tonailag büntettetik. 

Szentes, 1916. április 17. 

br Hátéffy 
polgármester 

Pályázati Hirdetmény. 
A szentesi ipartestületnél 

üresedett jegyzői állásra pálváza 
tot hirdetek, felkérem mindazokat 
akik e/en állást elnyerni óhajtják, 
pályázati kérvényeiket e hó 24 . 
délután 5 óráig hozzám nyi\Jt-
sák be, ezen állás 7 0 0 korona 
javadalmazással van egvbe kó've. 
hivatalos órák hetenként három-
szor tartatnak. 

BENE ISTVÁN 
ipartestületi elnök. 

NÉGYZETES TENGERI ÜLTETŐVEL 
vetett tengeri hosszában és keresztben 

ekézhető. A mai munkásviszonyok mel-
lett ennek beszerzése tehát nagyon 

gazdaságos. Raktáron vannak és 
mig a készlet tart beszerezhetők 

fűkaszáló, gyűjtő és marokrakó 
aratógépek. Gépolaj gép-

szij és gépzsir. S / a b ó és 
Kenéz Gazdasági Gép-

forgalmi Vállalata I. 
ker. Bocskay u. 1 

szám (volt Reic 
henbach ház.) 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

r m m m m m z m m m m m 

mT 
jóforgalmu korcsma üzlet itcés-
nek, vagy haszonbérbe kiadó. 
Hol megtudha tó e L A P kia-

dó hivata lába. 

Megvételre keresek 
egy ebédlő kredencet. 
Körisfa vagy Politúr 
színben. C im a kiadóhivatalban. 

HIRDESSEN LAPUNKBAN 

Porosz-Német Kisasszony 
Német órákat adna fiatal 
Leányoknak k í v á n a t r a 
'lázhoz is kimegy. 

Cim a kiadóhivatalban. 

UirdeYóseket jutányos 
1 1 áron vosz tol e lap 

kiadó hivatala. 

Jegyezzünk ^m 
az uj hadikölcsönre. 
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G A B O N A E L Ő L E G E K 
(zöldhitel) 

hat és fél percentes kamatra ad 
a folyó évi termésre az 

F J s ó S z e n t e s i ] 

k e n y é r g y á r « 

3728—1916 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a tehéntartókat, hogy 

a városi csordajárásokra a kihajlás 
folyó évi május hó 1-én délelőtt 
7 tői 9 óráig lesz 

A legelőbér darabonként 34 
korona, melyben a csordára hajtott 

teheneknek lépfene elleni ojtási 
őlts^ge is benne foglaltalik 

A legelő bér a mai naptól 
kezdve a városi házipénztárnál fi-
zethető. 

Szentes, 1916. évi március hó 30. 
Dr. Mátéffy Ferenc? 

polgármester. 

Szenles város pogármesterétöl 
2 7 7 6 - 1 9 1 6 szám. 

Hirdetmény. 
trtesittetik a gazdaközönség, hogy 

a józsefszállási gazdaságba nyári legelte-
tésre hajtandó jószágok után legelőbér cí-
mén következő dijak fizetendők. 

1). Ökör és 2 évnél idősebb tinó 
után darabonként 36 korona. 

2). Tehén és 2 évnél idősebb üsző 
után darabonként 31 korona. 

3). Kétévnél fiatalabb tinó és üsző 
borjuk után darabonkint 26 korona. 

4). ló és kétévnél idősebb csikó után 
darabonkint - 6 korona. 

5). Kétévnél fiatalabb csikó után da-
rabonkint 26 korona. 

E dijakban benne foglaltatik a gulyás-
bér, sópénz fedeztetési dij és lépfene el-
leni ojtás költsége. 

A klIiaJtiiN mujii* hó 
fl., ém 3-híii lesz. 

Már most figyelmeztetnek a 
gazdák arra, hogy bélyegezetlen jó-
szág nem hajtható ki a legelőre, ennél-
fogva azok a jószágok melyek nyári legel-
etésre a Józsefszállási pusztára kihajtatnak 

iiieKbelyejrezeiiilük. 
A legelődij április hó 30-ig a városi 

házi pénztárnál, azután pedig a József-
szállási gazdasági intézőnél fizetendő. 

A pusztán ártézi kut és elegendő 
számú, a jószágok befogadására alkalmas 
pajták vannak. 

Szentes, 1916, évi március hó 9. 

Dr. Mátéfty Ferenc 
polgármester. 

V A J D A B. U T Ó D A 

könyvnyomdája 
elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. !tnMi 
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