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Előfizetési árak:
Helyben: egész évre 4 K
Vidéken egész évre tí K
t'élévre2Knegyedévre 1 K
félévre a K negyedévre 1 -50
Egy lap t fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön.

I1lier.
Vasárnap, junius 11.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
A .szerkesztésért felelős
SIMA

LmSZLÖ

Viyda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám
(ref. bérház) ide inté/ondök a iapot érdeklő mindenféle
küldemények hirdetési és» elötlzetési dijak.

Heves harcok az orosz fronton.
9 francia hadügyminiszter őszre jósolja a békét.
9 délkeleti hadszíntéren csend van.
Utóbbi lapunkban irtunk a
most megindult orosz offenzíváról
s rámutattunk arra, hogy az o r o szoknak ezt .» megmozdulását rendkívül nehéz küzdelmek lógják jellemezni, amelyben az oroszok bizonyára érnek el nemi részlet sikert, de ezeknek a részletsikereknek jelentőségét majd csak a harcok megszűnte után lehet megálla- I
pitaní, mert hiszen nincsen olyan
offenzíva, amelynek bizonyos taszi- j
tó ereje ne volna. Még a Cadorna
sikertelen és vérpazarlással járt
offenzívainak is voltak rés/let sikerei.
A mi vezérkarunk jelentései a
legteljesebb nyíltsággal számolnak
be az orosz offenzíva eddigi eseményeiről. Tu 'juk. hogy frontunkat
Volhyniában vissza kellett vonnunk
és azt is tudjuk, hogy az uj hadálláshoz elfoglalása utóvéd harcok
közt ment végbe. Es olvassuk a
legutóbbi orosz hivatalos jelentést,
amely arról szól, hogy a cár az
offenzívát vezető Bruszilovhoz üdvözlő táviratot intézett, de ehhez a
távirathoz azt a megjegyzést fűzi
az orosz vezérkar, hogy az ovatósSág ez idő szerint nem engedi meg
hogy fölsoroljak azokat a vitéz
orosz ezredeket amelyek a harcok
folyamán összes tisztjeiket elvesztették, sem a hősi halált halt tábornokok felsorozását.
Ez a megjegyzés nagyon sokat
mond.
Sejteni lehet belőle, hogy azok
a sikerek, amelyeket az oroszok
elértek és a.nelveknek értéke még
mindig relleneiésen kétséges, mert
a mostani hetekig tartó
mérkőzések során az egvik nap sikerei
a másik nap eseményei teljesen
m e g s e m m i s í t h e t i k milyen rettenetesen nagv
áldozatokba kerültek
Annál inkább így kell ennek lenni
mert hiszen Bnw dov annak idejen
a Kárpáti sikereit is a legkimelet-

lenebb és kegyetlenebb ember ál- | torsága. ne csupán a sikerekkel
dozattal érte el és a retenetes vér- (dicsekedjék, hanem nvomban elösáldozatoknak végső eredménye a ¡merje a nem tetsző dolgokat is
Kárpáti oltenziva
leggyaláz'osabb
Micsoda ellentét: a francia p arösszeomlása lett.
lamentben viharos je{enetek játszódA n gv harcok folyamán, épen nak le azért, a közönség m e g n y u g akkor, amidőn az oroszok szívesen tatása végett elhalhatják a kudarde amelv
kudarcokat
dicsekednek szólal meg Condrad docokat,
báró, a magyar-osztrák vezérkari mégis megtud mindenki, minálunk
Jőnők és azt mondja, hagy ez a teijds a nyugalom és tökéletes a
háború most már a kitartás kér- bizalom. Háború van, az események
dése s ha két esztendeig ki tudtunk váltják egymást é^ az cz esemény
tárlani pedig ez a két év volt leg- ¡amelyik talán kelemetlen érzéseket
nehezebb, akkor, ki tudunk tartani vált ki az emberben az az eredmény
mind addig a míg az ellenségeink- lehet éppen az alapja a sikernek
nek tetszik kitartani pedig tudunk akkor, amidőn a mostani nagy mérs minket most már nem győzhet kőz sek megérnek a végső döntésre.
1 e senki.
Minket » világháború megtaníMinor mi olvassuk :» mi vezér- tott a türelemre és a nyugalomra
karunk jelentéséből azokat a passzu- és ez a türelem, ,ttv. a nyugalom, a
sokat, amelyek
nem hangzanak mi hős fiainknak i tartása : ez az
kellemesen, a nyíltság és az öszinte- alapja sikereinknek és ez hozza
mcgnyugtatólag hat ránk. Bi- meg nekünk a végső diadalt is.
zalmunkat nem ingatja meg mert
csak az erősnek van meg az a b á -

Vezér karunk jelentése.
Budapest jnnius, 10
Hivatalos.
Orosz harctér,
/
Tegnap az egész ószakeleti harcvonalon hevese harcok folvtak le.
Ok na és Dobronoucz közt egy helyen nyolc a másik helyen öt nehéz
támadást vertünk vissza, mely alkalommal sziléziai 16—ik számú va^
dász zászlóaj különösen kitüntette niagál. A Strypa alsó folyásánál nagy
orosz haderők elkeseredet küzdelem után csapatainkat a keleti partról a
nyugatira szorították vissza. Tnrnopoltól északra az oroszok számos
előretöréseit vertük viss/a. Luck körül a Stvrtől nyugatra folyik a harc
Kolkinál Carlonysktól északnyugatea meghiúsultak, az oroszok átkelási
kísérletek.
Olasz h a r c t é r :
Olaszoknak az Ktsch és Brenta közötti harcvonal több helyen
megkísérelt elóretörésiet visszavertünk.
II ö f e r altádornagy,
a veyérkar főnökének helyettese
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A francia hadügyminiszter fiszre jósolja a hádoru
végét.
f

Hág a , junius 9.

- Roques tábornok, franciia hadügyminisiter beszélgetést folytatott
..egy francia politikusssl, aki annak a szilárd meggyőződésének adott
hifejezést, hogy az entente egész bizonyosan győzni fog, de az ellenség legyőzése még sok idői vesz majd igénybe.
A miniszter erre azl felelte, hogy nem szabad jóslásokat alapítani a sereg valamely emberfölötti teljesítményére. A háború valószínű
Icg a harcztéri helyzettől függetlenül még az idei ősszel véget ér és
pedig valamennyi résztvevő kimerülése okából.
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Évzáró vizsgálatok:
A Kath. Iskolában az évzáró
vizsgálatok a következő sorrendben és és időben tartatnak meg:
Junius 13-án délelőtt Kiss Károly
délután Bóna Jószef
iskolájában.
Junius 14-én délelőtt Vay Gizella
fiú osztályában.
Junius 16-án délelőtt Mahr Mariska
délután Csuppay Rózsa iskolájában,
Jonius 17-én délelőtt Vay Gizella
leány
osztályában,
délután
Marschall
Endre iskolájában.
Junius 19-en délelőtt Bugyi Antal
délután Kecskés Irén
iskolájában.
Junius 20-án délelőtt Csuppay Mari
délután Rameszdorfer
József iskolájában.
Junius 21-én délelőtt Apatócki Valér iskolájában.
Junius 22-én reggel 8 órakor lesz
a hálaadó istenitisztelel,
A vizsgálatok reggel 9 órakor,
délután 2 órakor kezdődnek.

* HIRDETMÉNY.
Szentes város határának cséplőterttletekre való felosztása elrendeltetett, ebben
az
ügyben a
a cséplőgép tulajdonosok érdekekeiknek a lehetőség szerint való
kielégirése céljából f. évi junius
hó 12-én Pünköst másnapján délután 2 órakor a város házán a
közgyűlési teremben tartandó gyűlésre Szentes város géptulajdonosait meghívom.
Szentes, 1916. junius hó 9-én.
Dr.

MátcJJy

polgármester.
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n y e k ; czikk egy orosz iró ^
jóslatáról s a rendes heti ro
a háború napjai, Irodalom <s
vészét, Sakkjáték, Halálozás
V a s á r n a p i Ú j s á g előfizet,
negyedévre 5 kor. V i l á g k r ó r
egyiitt 6 k o r o n a Megrendel
V a s á r n a p i Ú j s á g kiadóhi
ban (Budapest, IV., EgyetemUgyanitt megrendelhető a
Néplap" a legolcsóbb újság
gyár nép számára, félévre 2
n a 4 0 fillér.

HÍREK
— Eltűntek kutatása a z ellenséges
fogolytáborokban A) Katona-Nyomozó
Jegyzék mely a Magyar
Vörös
Kereszt Egylet budapesti Tudósító
Irodája vezetőinek; Batthyány Lajos gróf és Hadik-Barkóczy Endre
gróf kiadásában jelenik meg, már
eddig megjelent nyolc számában
közzétett kutatási során is jelentós
eredményeket ért el. Sok olyan
eltűnt katona sorsára derített világosságot, akinek személyét illetőleg a hivatalos nyomozás holt pontra jutott. A szerkesztőségnek legújabban sikerült biztosítania a wieni
Gemeinsames Zentralnachweisebureau útján, hogy a „Katonanyomozó Jegyzék" minden száma az ellenséges fogolytáborokba is eljusson
s ezzel ujabb lehetőséget nyújtson
arra, hogy kutatásai még több esetben és még eredményesebbek legyenek. A „Katona-Nyomozó Jegyzékkel B. Virágh Géza szerkeszti.
Szerkesztőség és kiadókivatal; Budapest, IV., ker. Váci-utca, 38., I.
emelet, ahol a Katona-Nyomozó
Jegyzék közlési feltételeit és minden egyébb felvilágosítás megtudható— A
Vasárnapi Újság
junius
iki számában különösen
az olasz harctérről közölt képek
fognak feltűnést kelteni tárgyuk
érdekességével és
szépségükkel.
Szépirodalmi olvasmányok: Havas
Alisz és Walter Bloem regénye,
Szöllősi Zsigmond tárcája, Hekler
Antal cikke a berlini muzeum által
legújabban megszerzett ó görög istennő-szoborról. Egyébb köziemé-

Értesíti

A szentesi alsói
kereskedő iskolábai
év végi osztályviz
latot folyó hó 14-éi
u. 5 órakor tartat
meg, melyre az én
lődőket tisztelettel i
hivom.
M \ 4 H \ I I « I

igazgató.
6261 .1016. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy g)
bőrt csak a kereskedelemügy
nister engedélyével szabad f(
lomba hozni, kikészíteni és
mely célra felhasználni.
Öszzegyüjtés céljából a
nister engedélye nélkül csak
a nyersbőrkereskedók vásárt
nak, akiket erre az elsőfokú
hatóság teljogosit.
Azok a gyapjubórók, ami
eddig már készítés alatt lállllú
készíthetők.
Gyapjúbőrt a város hal
kivül eső helyre szállítani csí
minister által kiadott szállítási
zolvány mellett szabad.
A gyapjúbőrről nyert gy1
a gyapjúközpontnak kellfelaj*
vagy a vásárlásra jogosított k
kedőknek lehet adni.

