
S z e n t é ^ 1 9 1 6 
l a j i p é l d á i i y á r a 4 f i l l é r 

XLVMk évfolyam, 40. szám Csütörtök, május Ifi 

Előfizetési árak 
Helyben: egész évre 4 K 
félévre2 K negyedévre l K 

Vidéken egész évre 6 I< 
íélevre üK negyedévre 1-50 
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A szerkesztésért feleifis 
SIMA USZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendók a lapot érduklő mindenféle 

küldemények hirdetési és elótizetési dijak. 

V i s s z a v e r t o l a s z t á m a d á s . 
Orosz és délkeleti harctéren csend von. 

Francia-bolgár csatározás. 
Hosszü halgatás után megszó-

lalt az angol külügyi államtitkár, 
hogy válaszoljon a német kancel-
lár híi-és ttéázéídérfe, amelyet a naiv 
optimizmus olyannak tartott, hogy 
alapja tehet a világháború befeje-
zésténfckí-

Grey ur, annakidején azt mon-
dotta! az angol parlamentben, hogy 
Angliára nézve nem roszabb üzlet 
résztvenni a hábórutan, mint sein-
légeséft maradni, ettittal talán ke-
vésbé harcias de nyilatkozatainak 
léwyegr tele van a németek elleni 
epés gyűlölettel s amenyiben már 
nyifatkozik igen természetes, hogv 
nyilatkozataik ugyan omnos kere 
lekben folynak, mint az angol 
minisztereinők minapi szavai. 

Már ebból sejthető, hogy Grey 
szerint is az ántánt Európa sza-
b a d s á g é r t hWcöl és a háborúnak 
egyes egyedüli okn a német impe-
riáliszmus, a poros ; Litonai hala-
lom amely minden áron háborút 
akart. 

Tul haladott álláspont volna 
ma a háború keletkezésének okát 
tárgyalni. E tekintetben megvan-
nak a mi meggyőződéseink — a 
történelem majd eldönti évszáza-
dok múlva, amikor a nemzet fiai 
sem lesznek elfogultak; de amikor 
Grey, mint bizonyító tanul Né-
metország ellén a hitszegő Olasz-
országot vonultatja fel — azt az 
Olaszországot amely hadban sincs 
Németországgal — s amikor Grey 
a n érti ét diplomácia zsarnoki tö-
rekvéseiről beszél, gyönyörűen 
rtiegfestélte saját sVavai éHen a bi-
zonyítékot. 

A világháború mái állapotában 
már senk-i sem keresi a háború 
kezdetét. Ma már mindenki nem 
azt kérdi, hogy ki okozta a há-
borot. hanem, hogy ki teszi meg 
az első lépést a befelyezés felé. 
Szerintünk a német kancellár hi 
res beszédében már megtelte s 

ellenségcinknek volna a kötelessé-
ge, hogy közeledjenek. 

Hogy azonban ezt ók nem te-
szik meg mert hisztériás asszonyok 
módjára lehetetlen őrültségeket 
vestnek a fejükbe, arró I ismét 
nteni mi tehetünk, akiket mai nap-
is szeretnének eltiporni, letiporni 
megsemisiteui. 

A/.t mondja Grey/senkinek sin-
csen nagyobb szüksége a békére 
mint Angliának. Valószínűen igaza 
van benne, mert ha nem volna 
igaza és szavait nem helyeselné 
az egész Anglia, bizonyára nem 
mondta volna. De természetesen 
ezt Grey ugv mondja, hogy csak 
akkor ha ez a béke olyan ami-
lyennek Anglia szeretné, ha az 
hasznos (ezen a hangsúly) és 
igazságos. Ez alatt azt kell érteni 
hogy ha Anglia mindent megnyer 
amit akar, ha minden kudarcra és 
vesztesége ellenére a központi ha 
talmak veretlenek és talán diadal 
masnak ösmerik el. 

De ha már Grey nyilatkozik 
lehetetlen, hogy ne legyen nyi-
latkozatában hamisít atlan angol 
p e r f i d i a . A rabszolgatartó Ang-
lia egy államférfi meri mondani 
most az ir forradalom után, hogy 
Németország adjon külömböző 
nyelvű nemzetiségeinek igazi sza-
badságát . . . s ugyanez az állam-
férfi mer arról beszélni, hogy Né-

metország nem respektálja a kis-
államokszabadságát, a^kor, ami-

dőn mindenki nagyon jól tudja, 
hogy az ántánt mint kötötté gúzsba 
Görögországot és mint változtatta 
át hadszíntérré ennek a semleges 
államnak területét. 

Ezeket a nyilatkozatokat va-
lóban csak angol ..államférfi teheti 
meg az, aki a világháború elókészi 
tésében olyan jelentékeny szere-

f>et vitt mint az angol külügyi ál-
amtitkár — s aki ma dühös, mert 

folyton a német hadvezérekről fe-
csegnek, holott szinte már a dip-
lomatáknak kellene munkában 
lenniök. 

Ehez is kell perfidia alapos 
mennyisége. 

Hiszen a központi hatalmak 
minden pillanatban készek a béke 
tárgyalások megkezdésére. Amit 
elértek eddig azt nem képes az 
ántánt visszacsinálni s a központi 
batalmak egyetlen vezető állam-
féríia sem kénytelen éppen ezért 
sem hazudni sem szemforgató pó* 
látuskodással mosni kezeit a tör-
téntekért. 

Ha Grey ur békét akar — ak-
kor kezdje a béketárgyalásokat, 
De ne képzelje azt hogy lóhátról 
való beszélgetéssel a központi ha-
talmak fegyver tényeit egyszerűen 
megsemmisíteni. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, május 17. 
H i v a t a l o s . 
Orosz és Délkeleti hareztér. 
Változatlan. 
Olasz harctér. 
A tüzérségi harezok az egész vonal mentén tartanak a Doberdói 

fensikon San Martinótól nyugatra uj állasainkat akna robbantással 
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I Jegyzett e már had8hölcsönt 7 ha nem ahor még legyezzen 
kiszélesítettük, az ezt ellenség részéről pergő tüz alatt egy támadást 
kísérelt melyet negyvenharmadik számú gyalog ezredünk kézigránát 
harcban vert vissza. A Görzi hidíőn a Krni szakaszon flitschnél 
és a Karnitul harcvonal közötti részen a tüzérségi tűz időnként rend-
kívül élénk volt a dolmitokban az ellenségnek a Hetfeld Sassó (Stua) 
Sieno hegytől északra lévő nyereg ellen intézett éjszakai támadását 
visszavertük. Déltirolba csapataink kiterjedtek. Az Armen Terra 
hegyháton a viligerentl fensikon elfoglalták az ellenségnek Soglnió d 
Aspu Costó Costa Dagra Makorna harczállásait behatoltak a Terra 
molő szakaszon a Giazába is a valdnyába elűztük az olaszokat. 

A harczokban az olasz foglyok száma 141 tisztre 6200 főnnyi 
legénységre emelkedtek zsákmány 17 gépfegyre és 13 lövegre a 
Loppió szakaszán az ellenség ma éjjel vonalai ellen erőteljes tüzelést 
folytatott. Szárazföldi és tengeri repülők jármüveink egy erős raja 
tegnap előtt éjjel és tegnap reggel Velencében és a pályaudvarokat 
és egyébb telepeket bőségesen bombázták mindenüt de kőlönösen 
Udineben ahol mintegy 30 ellenséges löveg hatástalannl intézett 
repülő járműveink ellen elborító tüzelést, erős hatás figyeltek meg. 

Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. 

Az entente 
hadiflottát igért 
a nzerbcknek. 

Berlin, május 16. 
A Vossiche Zeitung athéni tu-

dósítója táviratozza: A szerbek na-
gyon is észrevehetőkké válnak 
Szalonikiban. Azokra a hazafias be-
szédekre, a melyeket a szerb ki-
rályra és a szerb hadseregre mon-
danak, egyik ünnepségen a főszó-
nok így válaszolt: 

— Poharamat ürítem a helyre-
állított uj Szerbia jövőjére, szövetsé-
geseinkre és arra, hogy ez a szép 
macedón város, a melyben most 
tartózkodunk, nemsokára uj biro-
dalom fővárosa legyen. 

Az ünnepség résztvevői lelkes 
éljenzésben törtek ki. 

Az entente, miután a szerbeket 
Szalonikiba csábította, azt az igé-
retét, hogy szerb flottát létesít, az 
olaszok ellenzésének láttára ismét 
visszavonta, Már hetekkel ezelőtt 
meg irta egy szerb lap, hogy »Nagy 
Szerbia« néven szerbia torpedóha 
jót kap és ünnepélyesen kihirdette, 
hogy a négyesszövetség mindegyik 
két-két harci egységet fog ajándé-
kozni Szerbiának. Ugyenez a szerb 
lap most mindent kénytelen vissza-
vonni és kénytelen kijelenteni, hogy 
Szerbiának csak egyetlen egy keres-
kedelmi hajója van, azt ís ő maga 
vásárolta. 

Venizelosz lapja, a Hestia,meg-
elégedéssel állapítja meg, hogy a 
négyesszövetség csapatainak Szalo-
nikiban való tartózkodása Görög-
országnak havonta ötven milliót 
jövedelmez 

Francia-bolgár csatározás 
Genf, május 16. 

A Matin közli, hogy a bolgárok 
ágyúzták a francia előörsóket Ma-
jadoc macedóniai helységnél. Ütkö-
zet fejlődött ki; a melyben a fran-
ciák részen körülbelül 12 halott volt. 

A duma alelnöke az 
angol-orosz szövetségről. 

Genf, május 15. 

Londonból jelentik: Az angol 
parlamentnek az orosz képviselők 
tiszteletére adott lakomáján Prolo-
popov, a duma alelnöke leiköszön-
tőt mondott . Az ale'nök a többi 
között azt fejtegette, hogy Német-
ország arra alapitja sikerét, hogy a 
négyes entente körében egyenetlen-
séget támaszt s a szövetségeseket 
elválasztja egymástól. A négyes-
szövetség azonban ismeri ezt a 
szándékot s a győzelem kivívása 
érdekében minden áldozatra kész. 

Az orosz nép, mondotta tovább 
Protopopov, együtt lelkesedik az 
angollal srért a tervért, a mely a 
német militarizmus letörését cé-
lozza, s ismét életbe akar ja léptetni 
a nemzetközi életben a jog és iga- j 
zság elvének uralmát, a melyet 
Németország nem akar elismerni. 
A duma elnöke azzal végezte beszé-
dét, hogy Oroszországnak és Ang- j 
liának állandó szövetségben kell I 
maradnia. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája 

Oroszország belefáradt 
a háborúba. 

Lcmberg, május lö. 
A Cazeta Polska jelenti, hogy 

Oroszországból Svédországon ke-
resz'ül hazatért lengyelek egybe-
hangzóan azt mondják, hogy Orosz-
országban általános háborús fáradt-
ság mutatkozik. Az illetőknek az 
az impressziója, hogy a lengyel-
kérdés egyáltalán nem lehet aka-
dálya a békekötésnek, mert Orosz-
országban mértékadó helyen nyíl-
tan hangoztatják, hogy Lengyel-
ország elvesztésébe könnyű szív-
vel beletörődnek. Különösen a job-
boldali pártok vannak a béke mel-
lett, amelynek szükségéről mind-
annyian meg van győződve. 

Franciaország uj Kölcsön* 
Zürich, május 16. 

A Neue Zürcher Zeitung jelen-
tése szerint Franciaország ujabb 
kölcsönt vett fel a J. P. Morgam 
amerikai bankcégnél. Franciaország 
százmillió dollár kölcsönt kap 
három-öt évre 6 százalékos kamat 
ellenében, amelybe be van számitva 
a bankjutalék is. Franciaország 
ezenkivül köteles semleges tőzsdei 
papírokból álló kézizálogot letéte-
ményezni. 

Olasz lelkifurdalások, 
A Popolo d'Italia vezércikké-

bne azzal a kérdéssel foglalkozik 
hogy Olaszország győzött voína-e 
és nagy területeket hódított vona-e 
meg, ha tavaly Giolitti tanácsát 
követve elfogadta volna Ausztria-
Magyarország ajánlatát s Francia-
ország és Oroszország ellen har-
colt volna. A lap megállapítja, 
hogy Anglia flottája miatt nem le-
hetett volna a győzelmet megsze-
rezni 

A belga kormány til-
takozik Belgium beke-

belezése ellen. 
Havreból táviratozzák/ a belgi 

kormány a spanyol kormány utján 
Németország tiltakozását jelentett« 
be az ellen, hogy belgiumot a n^-
met hadseregbe bekebelezik. Az oki-
ratokat a belga kormány a sem 
leges államokkal is közölte. 
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HÍREK 

Városunk szegényebb lett egy 
derek, törekvő, na-y intelligenciájú 
iparossal, aki jelentékeny szerepet 
vitt városunk közéletében is: Bu-
day János ácsmester építési válal-
kozó halt meg vasárnap délelőtt 
10 órakor, tíz hónapig tartó nehéz 
szenvedésekkel telt betegség után. 
A halál hir nem jöt t váratlanul, de 
osztatlanul, mély részvétet keltett 
város szerte. Temetése nagy részvét 
mellett kedden délután ment végbe. 
A gyászoló család a halálesetről a 
következő gyászjelentést adta ki: 

özv. Buday Jánosáé szül. Sar-
kadi Nagy Mária u«y a maga mint 
a harctéren lévő Béla fia és az 
alulírott rokonság nevében fájdalom-
tól megtört szívvel jelentik, hogy a 
legjobb férj, szerető édes apa és jó 
rokon B U D A Y J Á N O S ácsmes-
ter és építési válalkozó, Csongrád-
vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak és Szentes város képviselőtes-
tületének tagja, az Építőiparosok 
Szövetségének, a Szentesi lyaroskőr-
nek és az Iparostanoncziskolai bi-
zottságnak alelnöke a Kerületi Munkás 
biztosító Pénztár atelelnöke stb stb. 
munkás életének 60 ik, boldog há-
zasságának 23-ik évében folyó hó 14 
délelőtt 10 órakorhosszas kínos szen 
védés után elhunyt, 

A megboldogult hült tetemeit 
tolyó hó 16-án, kedden délután 3 
órakor fogiuk az alsóréti újtelepen 
lévő gyászháztól a ref. egyház szer-
tartása szerint a református közép-
temetőben örök nvugalomra helyez-
ni. Szentes, 1916. május hó 14-én 
Emlékét soha nem múló kegyelettel 
fogujk megőrizni! 

özv. Sarkadi Nagy Ferencné 
anyósa Buday Bálint Buday Rozália 
férj. Sinka SzJánosné testvérei Bu-
day Bálinlné szili. Farkas Zsuzsánna 
azv. Ktls Imréné sziil. Sarkadi Nagy 
Eszter sógornői Sarkadi Nagy Fe-
renci sógora (harctéren.) 

— A vármegyei számvevő-
ségi. Kirendeltségnél a kölcsönre 
eddig a következők jegyeztek. Aradi 
Lajos Kosuth u tca : 4000 korona 
Szamosközi István vásárhelyi utca 
2000. korona Halász Szabó Rákoci 
tér: 1000: korona Molnár Sándor 
Sarló utca: 200 korona Dömsödi 
Ferencz Lakos utca: 200 korona 
Biró Gábor vásárheyi utca 1000. 
korona Biró Gábornévásárhelyi utca 
Vidovics János 200 korona. 

- Tlziafciris amié slrli pé»Mititéi. A 
bonni törvényszék 1916 decemberében Boe-
tticher Ernő eitorfi gyárost tizenhárom mi-
llió márka pénzbüntetésre és másfél évi 
börtönre ítélte három esetben bebizonyított 
nagy szeszadócsalás miatt. A lipcsei or-
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szágos fötörvényszék most foglalkozott az 1 
annak idején nagy feltűnést keltett Ítélettel, | 
a mely felebbezés utján került elébe és az 1 

első bíróság ítélete megerősítette. 

Betörő i«gédjegyzö. Az arad-
megyei Klek községben a községházán egy j 

év óta csak nem hetenként történtek lopá- 1 

sok. A pénztárnok és a községi esküdtek 
zárt fiókjából több száz korona tünt el. 
Egy alkalommal egyszerre 000 koronát 
loptak ki az ismeretlen tettesek az egyik 
zárt fiókból A fojtonos lopások a község-
háza tisztviselői kőzött nagy izgalmat ke l -
tettek, mert attól tartottak hogy egyszer a 
wertheim-szekrényt is-amelyben sokszor 
80 100.000 korona volt kifosztják. A lo-
pásokkal Franz József irodaszolgát gyanú-
sították meg, a ki elhatározta hogy végére 
jár a dolognak és a tettest kézrekeriti. Sej-
tette, hogy a tolvaj délben 12 és 2 óra kö-
zött, a mikor a községházán egy lélek sem 
tartozkodik, követi el a lopásokat. Tegnap 
délben lesbe állt. Tizenkét óra után észre-
vette, hogy Garai Lőrinc segédjegyző be-
surran az irodába. A szolga mezítláb ú-
tána ment és tettenérte, a mikor a pénztár 
fiókjába kulcsot dugott be. Lármát csapott 
a segédjegyzőt lefogták. Lakásán házkuta 
tást tartottak és ott olyan kulcsot is talál-
tak, a melylyel az iroda összes fiókjait ki 
lehetett nyitni, azonkívül egy reszelt wert- 1 

heimkulcsot is, lovábbá egy kassafuró-
gépet. A segédjegyzőt letartóztatták és be-
kísérték az aradi ügyézség fogházában. 

— A « V a s á r n a p i Ú j s á g má-
jus 14-ik száma különös érdekes-
ségü képeket közöl az olasz harc-
térről, a megszállott Albániából, 
egy igen szép sorozat pedig az Ír-
országi forradalom nevezetes helyeit 
mutatja be. Szépirodalmi olvasmá-
nyok: Zsoldos László és Walter 
Bloem regénye, Szőlősi Zsigmond és 
Jákó János czikke Goltz basáról. 
Egyébb közlemények: a húsvéthét-
fői felhőszakadásról s a rendes heti 
rovatok: a háború napjai Irodalom 
és művészet, Sakkjáték Halálozás 
stb. w A V a s á r n a p i U j s á g" 
előfizetési ára negyedévre ö t kor. 
Világkróniká val együtt hat kor. 
Megrendelhető a Vasárnapi Újság 
kiadóhivatalában Budapest IV Egye-
tem utcza 4 szám Ugyanitt megren-
delhető a Képes Néplap a legolcsóbb 
újsága magyar nép szamára fél-
évre 2 korona 40 íillér. 

Köszönetnyilvánítás. 
• Mindazon jóbarátoknak, isme-
I rősöknek rokonoknak testületeknek 

akik felejthetetlen férjem 

B u d a y H n o s 
j temetésén megjelentek s ezáltal 1 
I fájdalomtól megtört szivem bána-
I tán enyhítettek, fogadják ezúton 
| hálás köszönetemet. ! 

Szentes, 1916. évi május hó 17-én 

A « i s z o l * család nevében: 
özv, BUDAI JANOSNÉ 1 

Szentes város katonaügyosztályátél. 
1473 - k . ü. 1916. szám. 

Népfölkelői bemutató szemle 
az 1897 —1878 évben szüleiek részére. 

A ni. kir. honvédelmi minisz-
ter ur <»400—1916. eln. számú ren-
delete folytán a folyó évi ápril is 
hó 25- tő l ke/dődőleg összeírt 
1 8 9 7 1 8 7 8 évben született nép-
fölkellőkötelesek III bemutató 
pótszemléje az alábbi beosztás 
szerint és időben fog megtartatni 
Szentesen a városháza központi iro-
dahelyiségében (emelet 55 ajtó szám). 
fl szemle naponként reg-
gel fél 8 órakor Kezdődik. 
F. évi május hó 18-án azaz csQtftrtftktn az 

1897, 1896, 1895, 1894. 
1893 1892, 1891, 1890, 

F. évi május hó 19 én azaz pénteken az 
1889 , 1888, 1887, 1886, 
1885 1884, 1883, 1882, 
1881. 

F. évi május hó 20-án azaz szombaton az 
1880, 1879, 1878 az 
óvben született szen-
tesi illetőségűek, és 
ugvanosak 

F. ávi május hó 20-án azaz szombaton az 
1887 — 1878 évben szü-

letett vidéki illetőségű népfelkelésre 
kötelezettek vizsgáltatnak meg. 

A néptölkelói bemutató szemlén 
mindenki pontosan mejelenni t a r -
tozik kivévén azokat, akiknek je-
lentkezése alkalmával a katonaügy-
vezető szóval megmondotta, hogy 
a szemlén megjelennie nem kell. 

A szemlére pontosan, tisztán 
felöllözködve kell megjelenni. 

Minden szemleköteles hozza 
magával az előbbi bemutatószem-
lén kapott igazolványát, — vagy 
amenyiben a katonai szolgálatból 
felülvizsgálat utján bocsátottak el, 
a katonai parancsnokságtól kapott 
igazolványát. 

Az egyévi önkéntcsi szolgálatra 
jogosítottak a képesítettségüket iga-
zoló okmányokat hozzák magukkal. 

Aki a szemlén nem jelenik 
meg, vagy nem pontosan Jelenik 
meg, karhatalommal állíttatik elő 
és katonailag büntettetik. 

Szentesen, 1916. május hó 12 
napján. 

Hiiffyl Antul 
polgármesterhelyettes 

Eladd üsző. 
Pásztor Jánosnak IV ker 

Kisér-ulcza 8 szám alatt 
egy másféléves pirostarka 
üszője van eladó. Megtekint 
hető és értekezni lehet 
ugvanott. 

Fiaink 
győzhetet lenek a harctéren, n e k ü n k 
is győznünk kell a hadlkölcsón j egyzé -

sével ! 
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14 »Szabó János II. ker. 
Deák Ferencz űtcza 61 
8 3 á m u J v ^ a s z a b a d k é z 
bői elatlri Értekezni 
lehet Deák Ferencz u. 

szám alatf. 

Hirdetmény. 
A csorda kihajtása után arről győző-

dött meg a tnnács hogy igen sok fejőste-
hén kimaradt a járásról, mert 50 üsző-bor-
jút is váltott ki a közönség, amelyek a 
tehenek helyét elfoglalták. A város közélel 
mezésének biztosítása miatt nem enged-
hető meg, hogy a csordajárásról a fejős-
tehenek kimaradjanak, ennélfogva arról ha-
tároz a tanács, hogy az üsző-borjúk után 
befizetett legeltetési dijat visszaadja a vá-
ros és a felszabaduló járásra 50 fejős-
tehenet vállal legeltetésre. 

Felhivatnak azok a tehén tartók kik 
teheneiket nem tudták a csordára ki-
váltani, hogy a kihajtás iránt május hó 14 

EGY és 15-én a gazdasági tanácsnoknál jelent- j — 

kezzenek. : M 

Az üsző-borjúk után befizetett szájbér | — 

vissza fog fizettetni, melyéit ugyancsak a j , . . ; 

tanácsnoki hivatalban kell jelentkezni. j ó f o r g a l m u k o r c s m a üzlet itcés-
Szentes, 1916. évi május hó 18. nek, yagy h a s z o n b é r b e kiadó 

KALPAOOS gazdasági tanácsnok,! Ho! m e g t u d h a t ó a k iadóhívatá lbá; 

G A B O N A E L Ő L E G E K 
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hat és fél percentes kamatra ad 
a folyó évi termésre az 

i : i § é H x e i i t e ü l i 
K e n y é r g y á r i 
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VAJDA B. UTÓDA 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

Kossuth-tér V. sz. 
Nyomatott VAJDA B. UTOÜA villanyeróre berendezett k ö n y v n y o m d á j á b a n . Szentesen 




