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A »'.«rkeszt^sért felelős 
SIMA LmSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vqjda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér A. szám 
(ref. bérház) ide infcézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési ós elöfize'ési dijak. 

Hirek az olasz harctérről. 
Ágyuharc a besszarábiai és Volhyniai harcvonalon. 

Az angol flotta nagy veresége. 
Az antant lapok a mi olasz- ! 

fényes előrehaladásunkról irván 
hogy ha már sikereinkel nem lehet 
letagadni másféle módon hazudnak 
mert nekik a hazugság nem csak 
tetszik hanem elsőrangú életszük-
séglet. Most azzal kürtölték tele a 
világol, hogy a mi déltiroli offenzi-
vánkat Mackensen dirigálja. 

Ezt a hazugságot hivatalosan 
megcáfolni, vagy-e körül a mende-
monda körül vitatkozásba bocsát-
kozni (gyállalán nem kell. Höfer 
a l tábornagy megtalálta a módját, 
hogyan kell az ilyen otromba hü-
lyeségeke' el intézni. A szerdán 
kiadott vezérkari jelenlés sorai min-
den hivatkozás nélkül az antant 
nazugságolva egyszerűen arra mu-
tat rá, hogy a fél hó nap óta tartó 
offenzíva .1 e n ő K i r . H e r c e g , 
relte fővezérlete allatt folyt le. 

Ide pontot lehet tenni, mert 
amit akkor a német .«kara magvar 
osztrák vezérkar hivatalossal) állitt 
az igaz. 

De különben is vajon akkor 
a midőn az olasz fronton olyan 
kiváló hadvezetők működnek, aminő 
Dankl, Boroevics Rohr, amilyen 
az ottani hadsereg csoport fővezére 
Jenő kir. herceg és amilyen az 
ő vezérkari főnöke a legendás hiríí 
Krausz altábornagy = vajon szük-
ség van-e arra, hogy a hadvezéri 
hngelmék számát egy másik had-
vezér lángelmével szaporítják? 

A legyőzött komiszkodik itt a 
győztes féllel. Olaszország még ha-
dat sem mert üzzeni Németország-
nak. Pedig a hármas szövetség fel-
mondásának e/. lelt volna a - leg-
természetesebb következménye. Do-
hát az olaszok mindjárt a hadüze-
net pillanatában úgy vélekedtek, 
hogy elég lesz neki a velünk szem-
ben háborúskodni. Hát az esemé-
nyek megcáfolhatatlanul azt bizo-
nyítják, hogy nagyon is elég. 

És — ezt a német lapok írják— 

nem szabad el lelőj leni, kogy ha a 
hadviselésbe a jogos bosszú és 
gyűlölet érzése vegyül és az heví-
ti a harczosok lelkét és az acéloz-
za meg azok izmait, akkor épen 
az olasz fronton harcoló magvar 
és osztrák katonák vannak így. 
Egy ilyen hadsereggel pedig meg-
küzdeni nehéz dolog azt legyőzni 
talán lehetetlen. 

Ha Olaszország becsületes a 
háború kezdetén és a szövetségi 
hűség parancsa szerint jár el — a 
háborúnak 1915-re végének ke!let 
vo'na lenni s hogy immár huszon-
harmadik hónapja folyik a háború 

' azt pedig kizárólag az olasz árulás 
i okozta. 

Egy svéd lap irta. hogy ez n 
mi diadalmas offenzivánk a világ-
háború legnagyobb igazsága és a 
ma jajongó olasz nemzet még csak 

I szánalmat sem érdemel. Amit Olasz 
I ország most a mi fegyvereinktől 
kap az az aljasság, becstelenség 
legméltóbb büntetése. 

Történik pedig mindez akkor, 
amidőn az egész világon mindenki 
a békéről beszél már és amikor a 
német tengeri hajóhad a nyílt ten-
geren megveri a számra sokkal erö-
sebb angol hajóhadat, amikor épen 
ezekben az eseményekben van meg-
adva a válasz Grey, angol külügyi 
államtitkár hires beszédére, hogy 
a központi hatalmak „nem győz-
tek" „nem verték meg az ántántot„ 

Nem az elbizakodottság hang-
ja az, ha a központi hatalmak ve-
zető államférfiai rámutatnak elért 
sikereikre, mert az a valóságnak 
fejel meg. Mi tisztában vagyunk 
azzal, hogy sok áldozatot kell 
meghoznunk s ha sikereink napról 
napra szaporodnak s ha az ola-
szok elleni olTenzivánknak az oszt-
rák határszél lesz későbbi, avagy 
mihamarábbi vége ezzel az ered 
ménnyel is a béke célját szolgál-
juk. 

Vezerhorunh jelentése. 
/ 

Budapest junius 2. 
Hivatalos. 
Orosz harctér. 
A besszarábiai és Volhiniai harcvo-

nalon az ágyúharc helyenként tüzér-
ségi csata jellegét öl lőtte Az Ikva-harc-
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vonalon is fokozott tevékenységet fej-
tett ki az ellenség. 

Olasz harctér: 
A Mandrielle-majoroktól keletre csa-

pataink harcolva a határszögig nyo-
multak előre. Arsiero területén elfoglal-
ták Monté Barcót (Monté Cengióíól ke-
letre) és most már Fusine és Posina 
helységektől délre a Posina-patak déli 
partján isszilárdan megvétették a lábukat. 

Délkeleti harctér: 
Nevezetes esemény nem történt. 

HOFFER altábornagy a vezér-kar főnökének helyettese 

Hz angol flotta tataszfrófális veresége. 
A világháború legnagyobb tengeri csatája. 

A háború két esztendeje illán, amikor már ugv hittük, hogy min-
dent megértünk és ujabb meglepetések alig érhetnek, megdöbbentő és 
lenyűgözött meglepetésként hatott a német jelentés, A német flotta 
megütközött a túlnyomó erejű angol flottával és döntő diadalt ara-
tott. Ebben a pillanatban, mikor e sorokat irjuk, még nincsennek 
részleteink a háború és a világrörténelem legnagyobb horderejű ten-
geri ütközetéről, de a jelentésből egy bizonyos, hogy Anglia tengeri 
presztízse csorbát szenvedett. 

H o l v a n a z a n g o l f l o t t a ? — ezt kérdezte mindenki s 
főképpen ezt kérdezte angtia minden gyarmata és szövetségese a há-
ború kezdete óta. Miért nem nyomulnak ki adreadnoughiok és super-
dreadnoughtok, hogy megsommisi'sék a nemet hajórajt És az angol 
admiralitás, az angol saj tó nagyképűen és fölényes gőggel felelte, hogy 
csak türelem, előbb ki kell épiteni a tenger teljésvédelmi rendszerét 
az előkészületek hónapokig, talán évekig is eltarthat, az angol flotta 
nem fecsérli szél erejét, de ha egyszer öszeütközik a német hajóraj jal , 
akkor a német flotta megsemmisül. 

Ezzel a mérhetetlen gőggel és fölénnyel terrorizálta az 
lágot, a szövetségeseket, a semleges tengeri államokat, 
mind azt hitték, hogy az angol flottának le kell csapni es a 
tengerészet megsemmisül. Pedig mindaz, ami eddig a tengeren 
apró jelekben is azt mutatta, hogy az angol flottának 
száma és anyaga óriás de a lelke kicsiny. A Falklandi szigetnél 
mas túlerővel semmisítettek meg néhány magányos német hajót .. 
gyarmati vizeken szintén egész flottájuk harcolt a hazai vizektől távol 
levő egységek ellen, de már Gallipolinál erejük és tudásuk megtörött 
a legszégyenteljesebb kudarccal vonultak el a Dardanellák alól, hogy 
hátra van a döntő csapás, amikor egyszerre végeznek a németekkel 

1916. május 31-ének éjszakája örökké dicsőséges dátum a német 
és örökké gyászos fejezet az angol tengerészet történetében. 

Az olasz Gorlice. 
A Journal des Débats mai száma azt irja a déltiroli magyar és 

osztrák offenzívával kapcsolatban, hogya jelenlegi stratégiai helyzet védelmi 
vonal kozpontjábau végrehajtóit áttörés következtében teljes mértékben 
hasonlít ahhoz a helyzethez, amelyet a magyar és osztrák hadsereg 
tavaly Gorlicénel teremtett magának. 

egesz vi-
a melyek 

a német 
történt 
csak a 
hatal-

Cadorna még nem 
ismeri be Asiagó 
és Arsiero elestét. 

Lugano, junius. 3. 

A Cadorna mai jelentése még 
elhalgatja Assiagó és Arsieró 
elvesztél, bizonyára e hir lesúj tó 
hatásától félve. 

A SecUló ugy látja, hogy az 
az ál talános helyzet változatlan, 
ha egyes jelentéktelen módosu-
lások be is állottak az olasz vo-
nalon. Ugylátszik az assigói fen-
sikon a magyar és osztrák nyo-
más újból érezhetővé válik, de ez 
a nyomás általában kevésbé ener -
gikusan tűnik fel és talán nincs is 
más célja, mint az olaszok u jvo-
nalának kiépítését zavarni. Az uj 
vonal, mint ismeretes, az assigói 
medence innenső részén fut végig. 

A félhivatalos helyzetjelentés 
ki fej I i, hogy tévedés lenne azt 
hinni abban a hadműveleti szü-
netben, amelyet az ellenség a kül-
földi lapok révén az olaszok tud-
tára adott , s abban, hogy offenzí-
váját a déltiroli fronton nem kí-
vánja folytatni 

A Corrierre della Sera valószí-
nűnek tart ja , hogy a Priafora ki-
ürítése lolytán az ellenség vala-
mivel nagyobb mozgolódási sza-
badságot nyer a völgyben és a 
már feladott Arsiero ellen nyo-
mul előre 

Roosevelt 
elnökjelöltsége. 

Genf június 1 

A Newvork Hera 'd-nak j e -
Inntik Vashingtonból, bizonyosnak 
látszik, hogy az amerikai r ebubl i -
kánusok Huges bírót és nem Ro _ 
oseveltet fogják jelölni az elnök -
ségre. 

HIRDESSEN L A P U N K B A N 
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i) Times olasz offenziváhral. 
London, junius 2. 

A Times jelenti Milánóból, hogy az osztrák és magyar csapatok 
nagy rést ütöttek azon a védelmi talon, amelyet Olaszország nagy 
íáragsággal és költséggel teremtett. Olaszország a háború legborzasz-
tóbb támadásával áll szemben. Terragolánál például órákon át vállig 
hóban álltak az alpinik s védekeztek a császár vadászok vad támadásai 
ellen. E pozícióra az osztrák-magyar tüzérség valóságos vaszuhatagot 
eresztett s az alpinik mégi igvis tartották magukat mindaddig, a inig 
a főerő Soglió felé el tudott vonulni. 

Angol békepropaganda. 
London, junius, 2. 

A Labour Leader az angol békepropandáról szóval, kifejezi azon 
reményét, hogy e propeganda a kormány magatartására hatni fog 
mert ez azt bizonyítja, hogy az egész ango! nép hajlik a békére. A 
lap szerint főleg Skóciában erős a hangulat, amit bizonyít többek 
közt a májusi felvonulás, melyben kétszáz munhásszervezett vett részt 
és kétszáz gyűlést tartottak, ami eben tiltakoztak a háború oknélkül 
való folytatása ellen és hangos szót emeltek a béke mellett. 

Clemenceau együttes offenzívát követel 
A V Homme őeehainében Clamenceau azt követeli a franaia 

hadvezetőségtói, hogy addig semmiféle oflenzivába ne kezdjen, amíg 
Anglia és Oroszország nincsenek készen párhuzamos akcióra. A négyes 
ententenak csak egy lehetősége van a győzelemre: közös jól előkészített 
energius offenzíva. Franciaországnak saját érdekében nem szabad 
addig semmihez sem kezdenie, miga beígért három millió angol katona 
nem áll a fronton. 

HÍREK 

Isteni tisztelet tartalik a 
helybeli görög temlomba folyó hó 
4-«*n V A S Á R N A P délelőtt 10 
órakor. 

— A katonaság részéről 
szabaddá tett talpbőr szétosz-
lását a kereskedelmi minisztérium 

mint értesülünk — uj rende-
lettel fogja. Az uj kormányren-
delet a lebélyegzett, tehát sza-
baddá adott bőröket a kereske-
delmi ministeriumhoz fogja utalni 
a mínis ler iua pedig a Bőr-
központ keretében szétosztó állo-
mást fog létesíteni, s ez fogja a 
szétoszlás kulcsát megállapítani. 
A szabaddá adott mennyiségből, 
valószínűleg 30 százaléka a cipő 
gyárnak, körülbelül 20 százaléka 

zonnali szál-
lításra kap-
ható néhány 
darablegjobb 
,minőségű és 

igenkönnyű 
k e i okoló és ma-
rok rnl ió aratft 

manilla ké-
vekötő zsinegek. 

A lgjobb minősé-
gű cséplő és fSCvpO-
lajok, cséplésre és 
téli tűtésre •-rendű 
Porosx kőszén I 
»KesKtfjari koksz, 
a legolcsóbb napiár-
ban házhoz szállítva 
már most megrendel-
hető Ha r III a Nán-
dor kereskedőnél ké-
sőbbi szállítások igen 
bizonytalanok. 

a Magyar állam vasutaknak és az 
állami műveknek és intézeteknek 
ulaltalik ál, a többi a kereskedők 
által magán torgalomba megy át 

— A Református kör pün-
köst első napján (junius 11.) 
délután 4 órakor a kör he 
lyiségében közgyűlést tart, 
Erre minden tagot tisztelet-
tel meghív az elnökség. — 
Enyhen felkéri az elnökség 
a tagokat, hogy a kinél a kör 
könyvtárából könyvek van-
nak, kint, azokat pünkösdig 
héttőn és csütörtökön d u 
4 és 5 óra közt adják be 

— Jótékony célú előadás. Folyó 
évi junius 11-én este 1/9 órakor 
Tóth József fele színházban a szen-
tesi megvakult és rokkant katonák 
felsegélyezésér«* jotékonycélú előa-
dást tartandó, melv alkalommal 
a MLeány furfang, *zinfi darab 
kerül színre. Melyre a nagyérdemű 
közönség becses pártfogását kéri a 
rendezőség 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok isme-1 

I rősök és jóbarátok kik felejt-
hetetlen jó édesapánknak, | 
illetve nagyapánknak, 

idősb VAJDA SANOOR 
Inak tolyó hó l -én történt I 
\ égiisztességen megjelenni 
szívesek voltak, ezáltal mér-
hetetlen bánatunkon enyhí-
teni igyekeztek, ezúton fo-
g a d j á k hálás köszönetünket 

a gyászoló osalád 

Kiadja : 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája 
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Hirdetmény. 
A m. kir. földmivelésűgyi ¡minister ur 

62200-1916 . sz rendelete alapján közhírré 
teszem, hogy csakis tisztaszesz, vagy sör-
élesztő hozható forgalomba; romlott, vagy 
fétbomlásnak induló élesztőt forgalomba 
hozni, vagy * közfogyaztási célre felhasz-
nálni tilos. 

Az élesztőt téglaalakban az egészségre 
ártalmatlan papiros csomagokban, vagy 
lartályokban szabad forgalomba hozni ugy 
hogy a szesz élesztő burkolópapirjára, 
vagy a tartályon *öröscimkén „Tiszta szesz-
élesztő, legyen; a sörélesztő ugyanily mó-
don azonban citromsárga cimkén „Söré-
lesztő,, jelzéssel hozható forgalomba. Ezen-
felül az élesztőbe benyomandó az élesztő 
minősége gyártási hely és súlya is. 

A kereskedő sütő a ki élesztőt fo-
gyasztásra árusit köteles ezt helyiségében 
feliratilag jelezni, az eladandó élesztő da-
rabot pedig a vevő előtt oly módon le-
vágni, hogy az az eredeti csomagolást is 
léthassa. A megmarapt élesztő eregeti bur-
kaban hagynadó. 

A ki a 62200- 1916. F. M. sz. ren-
delet ellen vét, kihágást követ cl s szigorúan 
büntettetik. 

Szentes 1916 május hó 16. 

DB. MÁTÉFF1 FEHECZ 
polgármester 

OzlethelyiségeK 
b é r b e a d á s a . 

A Szentesi Központi 
Takarék pénztár Kos-
suth-téri házában 2 
üzlethelyiség megfe-
lelő raktárral bérbe 

K i a d ó. 

5951 —1916 szám 

Hirdetmény. 
A b u d a p e s t i m . k i r Al latorvoi 

Főiskolában hivatásos orvosi tiszt 
v i s e l ő k k é l e e n d ő k i k é p z é s végei 
p á l y á z ó k f e l v é t e l e t á r g y á b a n pályj 
zat i h i r d e t m é n y a k a t o n a ü g y o s z t á h 
nál a h i v a t a l o s ó r á k a lat t megie 
k i n t h e t ő . 

Szemes, 1916 évi május hó 21 
DR MÁTÉ«FY polgármestt 

A negyedik hadikölcsönre a postahi-

vatalnál továbbbra is lehet jegyezni. 

Aki még nem jegyzett siesen mert 

rövid időn belül a jegyzéseket lezárják 

Senki ne hiányozzon a hadikölcsönt 

jegyzők közül. 

7 7 k 

1 V l L S S l mffil 

* ! 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

S f e 
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