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Előfizetési árak : 
Helyben: egész évre 4 K 
félévre 2 K negyedévre l K 

Vidéken egész évre 6 K 
félévre 3 K negyedévre 150 

Egy lap 1 fiHér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A s «»rkesstésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-lei 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Elkeseredett küzdelmek oz olasz harctéren. 
Hirek az olasz harctéről. 

* 

Délkeleti harctéren nincs újság. 
A nyugati és az északi harc- I 

téren tovább folynak a rettenete- I 
sen erós harcok, délnyugaton az 
olasz harctéren az offenzivánk 
megállása» után kezdődött olasz 
elóretörési kísérletek a régi me-
derben folynak lent a Balkánon 
még csend van. 

Vájjon lehetne-e ilyen körül-
mények közepett Ítéletet mondani 
arról, hogv a megkezdődött nehéz 
küzdelmek még meddig folynak? 
Bizonyára ilyen Ítéletet még a 
legnaivabb újság olvasó sein kivan 
mert ez a képtelenségek tető pont-
ja volna. 

Hat hét óta folynak a rettene-
tesen nagy harcok északon. Az 
oroszok kolosszus egy teljes esz-
tendei készülődés után. minden 
számbavehetó erejének fölhasználá-
sával inmtotta meg offenzíváját 
a mult hónap 4-én. Ez az offenzíva 
azzal az óriási tömeggel, amellyel 
megindult, azzal a rettenetes men- ; 

nviségű munícióval, amelyeit föl- , 
használt eltagadhatatlanul sikerekel 
ért el az északi és a déli fronton. 
Centrum szilárdan ellenállott a 
nyomásnak, északon Lisingen tá-
bornok szövetséges hadai az offen-
zívát megállították, sőt a tekintet 
veszteség jelentékeny részét (feli-
néi többett) vissza is szereztek. 

iMaradt a bukovinai harctér 
ahol az oroszoknak mintegy fel-
millió embere tehető hadereje folyt 
ki rettenetes erőfeszítést. Ezen a 
harctéren vállalkozó eredményű 
kemény küzdelmek folynak, ame-
lyek, amint az megállapítható ezu-
tal a hivatalos jelentés szánt fel-
derítő osztagok és kisebb portyá-
zó különitvények harcai alakjában 

a Prislap nyeregnél magyar földre 
is csaptak. 

Ugv látszik az orosz hadveze-
tőség, amely már a januári offen-
zíva alkalmával Bukovinára vetette 
magát ezúttal itt akarja legjobb 
sekereit elérni. Mint a sajtóhadi-
szállás engedélyével kiadott saj tó-
tudósitói jelentésekből olvasható 
a Noldova és Breaza i/onal ellen 
fejtenek ki erős, de eredménytelen 
nyomást. Ezekben a küzdelmekben 
az ellenséges roham alapok 
megtizelődtek, de a célhoz egyet-
len lépéssel sem jutottak közelebb. 

Nagyon valószínű, hogy ezen 
a fronton az oroszok tovább is 

lógnak majd erőfeszítéseket, de 
ezzel szebben az is kétségtelenek 
látszik, hogy azok a csapatok, 
amelvek ott a védelmek akarják 
a mit eddig, ugy ezután is sikerei 
fognak megküzdeni az ellenség tul 
erejével szemben. 

Általánoságban a helyzett tehát 
még nem tisztult s az nagyon két-
séges, hogy az oroszok meddig 
lesznek képesek folytani erőfeszí-
téseiket. Mert a tömegekkel csak 
addig lehet dolgozni, amedig töme-
gek vannak s azt már bebizonyí-
totta a háború, hogy az orosz 
tömegek könnyen akadnak e|. 

H H • t M H 

Sezérkarunk jelentése. 
— Budapest julius 18. Hivatalos. Érkezett este 8 órakor .— 

Orosz harctér. 

Moldovától dálnyugatra ismét 
visszavertünk néhány orosz előre-
törést Joblonica és Zabie hegyes 
erdővideken a harc, számos elszi-
getelt küzdelemre oszlott. 

De atyutól délnyugartra csapata 
ink orosz osztagokat amelyek a 
Pruth nyugati partjára nyomultak 
elő a folyou át visszavertük mi 
közben 300 foglyot ejtetünk és 
2 gépuskát zsákmányoltak odáhb 
északra sémi légenyes nem történt. 

Olasz harotór : 
Az olaszok ismételt heves 

tüzérségi előkészítés után állasa-
inkat a Borcola szorostól délke-

letre háromszorla nagyobb erők-
kel támadta meg, ezeket a táma-
dásokat kézigránáttal gépfegyve-
res tűzzel kő görgetegekkel ver-
esen visszavertük. 

A k a r i n t h i a i harc-
vonalon élénk az ágyútűz. 

A T e 1 l a és R a i b -
1 e r szakaszon tovább tart az 
alpini osztagok éjjeli támadása 
a nuttagskofel területen ma-
kacs küzdelem után megtört 
a védők szívós kitartásán akik 
egy géppuskát kerítettek kézre. 
A Tarvisz este tűz alatt ált 

Az i s o n z ó i harcvo-
nalon az olasz tüzérség főleg a 
D o b e r d ó i fensikot tar-
totta tűz alatt. 

Délkelet i hadsz íntér: 
A tegnapi nap mindenütt ese-

ménynélkül telt el. 
II ö f e r altábornagy, 

a vezérkarfőnökének helyettese. 
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UJ H t 

KRUMPIiI 
k a p h a t ó 

az Első Szentesi Kenyérgyárnál. 

Olasz minisztertanács 
a Németországgal való 

szakitásról. 
Luganó, julius 17. 

A tegnapi rendkivüli miniszter-
tanács három óráig tartott. Elő-
ször néhány kissebb ügyet tárgyalt 
s igy a kémkedés megakadályo-
zására kiadott szigorú határfelü-
gyeleti rendszabályokat, azután 
részletesen megvitatták a Német-
országgal való helyzetet, kapcso-
latban Olaszországnak a szövet-
ségesekkel kötött gazdasági mege-
gyezésével. Az angliával kötött uj 
pénzügyi megegyezest tudomásul 
vették. A Secoló közli a miniszter-
tanácsról kiadott kommünikét és 
hozzáteszi: Többet erről nem le-
het mondani, de közölhetjük, hogy 
a minisztertanács általában meg-
volt elégedve a Londonban létesí-
tett megállapodásokkal, amelyek a 
háború gazdasági kérdéseire, külö-
nösen a muníció- és ágyúszállitá-
sokra vonatkoznak. 

Lugano, julius 17. 

A Stampa római tudósítója 
jelenti! A tegnapi minisztertanács 
semmi végleges határozatot nem 
hozott a német-olasz ellentétek 
ügyében, mert ilyen nagyjelentősé-
gű kérdésekben csak az egész ka-
binet határozhat, tegnap pedig 
négy miniszter nem volt jelen. 
Ezenkívül a kormány csak R 
izövetségesekkel való előzetes 
megállapodás után akar eljárni 
A normanv nem akar ugyan ta-
nácsokért könyörögni a szövet-
ségeseknél, hanem szükségesnek 
és helyesnek tartja, hogy ebben a 
diplomáciai ügyben a többi hatal-
makat is megkerdezze, mielőtt 
Olaszország válaszolna Németor-
szágnak. A tudósító hangsúlyozza, 

hogy Olaszország háborús polili-
kájának alapvonalai nem változ-
nak meg. A kormány válaszolni 
fog a német „kihívásra" de — 
amennyiben ez a Boseli-kormány 
akaratától függ — nem lesz sem-
miféle meglepetés, a mi ujabb 
nagyobb eseményeket idézhetne 
elő. 

Lugano, julius 18. 

A turini Stampa jól értesült 
római tudósítója biztosítja lapját, 
hogy a kormány nemhajlandó 
hadat üzenni Németorszégnak, A 
Messaggero Berlinből várja a had-
üzenetet, s ugv vélekedik, hogy 
Boselli idegenkedik ettől a leg-
végső lépéstől s minden törekvése 
az, hogy a Németországban levő 
olaszok jogait megvédje. 

Az olasz jelentés 
Spezia bombázásáról 

Lugano. julius 17. 

Végre ma már a Stefani-ügy-
nökség elismeri, hogy magyar és 
osztrák repülők jelentek meg Spe-
zia felett. Az ellenséges a viatiu-
kos Desenzano-Mantu i-Brescia-
Parma fölött repültek el és Spezia 
városára öt bombát vetettek. A 
bombák négy embert megöltek 
es húszat megsebesittek. Az ellen-
séges repülőgépek azután vissza-
tértek. 

flz angol lovasság 
szerepe. 

A Reuter-ügynökségének az 
angol főhadiszálláson levő tudósí-
tója 'eirja az angol lovasság első 
szereplését. A gyalogság örömri-
valgásban tört ki, a mikor az ugv-
nevezett decanlovasok és a dra-
gonyosok előretörtek. A lovas-

ság feladata az volt, hogy a gya-
logság szárnyait fedezze. A német 
gépfegyverek tüzelni kezdtek a lo-
vasságra. melynek azonban csak 
csekély veszteségei voltak. A lovasT 
sági fedezett állandóan érintkezés-
ben maradt a gyalogsággal. A 
dragonvosok lándzsával, a másik 
lovasok pedig karddal voltak fel-
szerelve. 

Csatározások az 
Erdős Kárpátokban 

Harctér, julius 18. 

Miután Lesiczky orosz tábor-
nok seregei a Kolomea körüli te-
rületeken nem tudtak elónyomrlni 
az ellenséges csapatok iSmét az 
Erdős Kárpátok belseje felé igye-
keztek közeledni. Az erdős hegy-
területen egyes kisebb haderők 
elóretapogatózása lehetséges ugyan 
de nagyobb seregekkel való ope-
ráció már azért is lehetetlen, mert 
sem tüzérséget sem trént erre a 
járhatatlan hegyvidékre hozni nem 
lehet. Az egyes, különálló és ép-
pen ezért jelentéktelen Csatározá-
sok hegyi patakok völgyében ját-
szódnak le és legfeljebb járórhar-
cokká fejlődhetnek. Természetes 
hogy az összes csatározásokból 
a mi, a hazai terepet jól ösmeró 
járőreink maradtak győztesek. Ka-
tonáinkat a már korábban több 
ütközetet dicsőségesen kiáltott 
csendőrök és határcsendórök tá-
mogatják különös sikerrel. Csend-
őreink az oroszokat többnyire 
lesbecsalják és gyakran egész 
ellenseges járőröket pusztítanak 
igy el. Különösen a Priszlop-nye-
regtól északra és a Fehér-Cere-
mosz forrásvidékétől keletre eső 
területeken voltak apróbb össze-
ütközésé i A terep előre is kizár 
minden komolyabb operációt, eró-
sebb tömegeknek a front ezen a 
részén való áttörése lehetetlen. (M H) 

Hirek 
— Magérkezett a saját temetésére. 

Kolozsvárról jelentik: Weber Antal 
szászsebesi gazdálkodó felesége 
táviratot kapott a kolozsvári I. 
helyőrségi kórház parancsnokságá-
tól, hogy a férje hirtelen meghalt. 
A családtagok Kolozsvárra érkeztek 
és megtették az intézkedéseket a 
halott eltemetése iránt. A család 
Fábry evangélikus lelkészt kérte 
fel az egyházi teendők elvégzésére 
a ki a mikor a kórház ügyeletes 
szobájába ment, egy református 
lelkészt talált ótt, a ki kijelentette 
hogy ót is hasonló funkcióra kér-
ték fel. Közben megérkezett Weber 
apósa is, aki megdöbbenve mesél-
te el, hogy a halottban nem ismer 
ra a vejére. A temetési menet meg-
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indult, a mikor hirtelen megérke-
zett a halottnak vélt Weber, aki a 
csapatosztagnál értesült arról, hogy 
a csa/ádja megérkezett a temetésé-
re és útközben a sej át temetési 
menetével találkozott. A mikor 
Weberné meglátta halottnak hitt 
férjét, felsikoltott és az édesanyja 
zokogva simogatta fiát; az apa pe-
dig levette hirtelen kalapját és le-
szakította róla a gvászfátvolt. Az 
ifjú férj a neki szánt koszorút ei-
hzlyezte a halott koporsójára, akit 
szintén Weber Antalnak íiivtak és 
innen keletkezett a fatális tévedés. 

— Négy gyermek tűzhalála. Kolozs-
várról jelentik: Riomfalva község-
ben a szénacsürben négy gyerek 
gyújtóval játszott. A széna lángra 
lobbant és a 2—3 éves apróságok 
a nagy füstben nem találták meg a 
kijárást. A csűr egyik végébe hú-
zódtak és bennégtek. A tűz tovább 
terjedt és még hat csűrt és két 
istállót elhamvasztott. 

— Van-e befolyása az Idő-
járásra az ágyazásnak? Ham-
burgból jelentik : Stentzel Ar-
túr asztronomus rendkívül érdekes 
értekezést irt arról a kérdésről, 
vájjon az időjárás befolyást gya-
korol-e a harci tevékenységre. 
Fejtegetései közben a következő-
ket m o n d j a : 

„Aminthogy ismert tapaszta-
lat, hogy a kiterjedt erdőségek, 
nádasok és prerik égése követkéz-
iében képződött füstfelhók kedve-
ző befolyással vannak a lecsapódá-
sokra következtetnünk kell, hogy 
a mult évben mikor az oroszok 
menekülésük közben falvakat és 
galíciai petroleumforrasokat gyúj-
tottak fel ezáltal képződött sok 
eső amely apró szénrészecsk^kkel 
volt telítve. A háború tehát mai 
Ilyen alakjában is befolyással van 
az időjárás alakulására. Felmerült 
most már az a kérdés vájjon a 
tüzérségi tevékenység is ingerenci-
át gyakorol-e az időjárásra, nkár a 
lüstképzódés révén, akár pedig na-
gyobbodott légnyomás révén, Nem 
lehetetlen az sem, ha arra gondo-
lunk, hogy egyes vulkánikus ki-
törések, amelyek heves por és 
füstkitódulásokkal járnak, szintén 
esőzéseket, sót felhőszakadásokat 
idéznek elő Ez év februárjában 
különösen a verduni szakaszon 
volt nagy tüzérségi tevékenység 
Hogy azonban ennek mennyire 
volt behatása az időjárás alakulá-
sára, pontosan megállapítani lehe-
tetlen, mert ebben a hónapban a 
nyugati harctéren igen szeszélyes 
egyébkor is az időjárás, sót a vál-
tozékony időjárásnak, amely a 
kontinens nagy része is átterjed, 
ez a vidék a főfészke. Az idei 
abnormális időjárásban sok része 
van annak is, hogy a nap erupciós 
tevékenysége megcsökent s emelke-
dése csak mostanában lesz várható. 
Levonhatjuk azt a következtetést 
mindenesetre hogy a fokozott tü-
zérségi tevékenységnek van beha-

tása az időjárásra s pedig minden-
esetre sokkal több mint az Auszt-
riában és más országokban még 
ma is szórványosan és egyenként 
működő viharágyuknak. Mialatt 
most az entente tóként azon fára-
dozik hogy kiéheztessen bennünket 
tulajdonképen az ellenkező célt 
szolgálja fokozott tüsérségi tüzével 
az idei tavasz és nyárelő annyira 
dus volt csapadékban hogy olyan 
kitűnő termést kapunk, amilyenre 
sok év óta nem volt eset. 

593-1910. szám. 
^fátirdet meny. 

Szentes város tulajdonát tevő 
Delelócsárda„ és a hozzátartozó 
340 négyszögöl udvar 1917. évi 
január l tói 1922. december 3l-ig 
terjedő 6 évre gazdasági tanácsno-
ki hivatalban 1916. évi agusztus 
hó 1 napján délelőtt 9 órakor tar-
tandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe tog adatni. 

Bérleti feltételek a gazdasági 
tanácsnoki hivatalban megtudhatók. 

Szentes, 1916 julius hó 0. 

Dr. Mátéffy Ferenoz 
polgármester 

Elsőrendű női felsőruha varró 

nő ajánlja magát házakhoz. 
Elő készít lakásán is a 

legizlésesebben ugy kosztümöket, 
valamint házi és gyermekruhákat. 

Mint ismeretlen becses párt-
fogásukat és megkeresésüket kérve 
vagyok kiváló tisztelettel özv. Ga-
rassy Józsefné Bálint utca 24 szám. 

ÖZV Bartha Józsefnének 
alsóréten 6 hold föld-
je kiadó tanya épületei 
együtt. Értekezni lehet 
Deák Ferencz utcza 
84 szám alatt. 

¡T* É r t e s i t é s ^ 
Tisztelettel értesitesitem a 

nagyerdemű közönséget, hogy 
nálam arató fatalpű, börfejjel 
edátott fatalpű papucsok ugy 
nő mint férfi részére min-
dennagyságban kaphatók, fér 
fi nagy papucsok 13 koro-
na n ó i papucsok b ó r -
fejjel 12 korona szövetfejjel 
női 8 korona. 

Tisztelettel 
Ifj. Fazekas Antal 

| Ref. bérház 

E l a d ó h a z 
Szegi Pál IV. H. 
Sáfrány Mihály 
n . hwj. alatti háza 
eladó. — Ugyancsak al-
sóréti 5 hold föld-
je haszonbérbe, vagy 
feles munkálatra kiadó 

Özv. Vári István-
né V e k e r l a -

p o s i 4 és f é l 
hold földje eladó. 

r 

Értekezni lehet II 
ker. H O i i v é d u. 
6« szám alatt. 

E g y j ó 
családból való fiú gé-
pész tanulóul felvé-
tetik Rácz Sándor gé-
pésznél. S z e n t e s e n 
Klauzál utca 38 szám. 

V ^ 

9 hadi termény 
megbízásából folyó hó 
23-ig az általam meg-
vett gabona félékért a 
megállapított áraknál 
2 koronával többet fi-
zettethetek 

Székely József 
Széchenyi gőzmalom 
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Helyi hajójáratok menetrendje, 
Szolnok-Csongrád 
vasárnap, kedd, csütörtök, 

Csongrádról indul reggel 3*30 

Szolnokra érkezik délelőtt 9* ¡5 

Szolnokról indul déiután 1*30 
Csongrádra érkezik este 6 40 

Csongrád-Szeged 
hétfő, szerda, és szombat 

Csongrádról indul reggel 4*00 
Szentesről indul reggel 4*35 
Szegedre érkezik reggel 8 00 

Szegedről indul délután 2 00 
Szenresre érkezik este 6-40 
Csongrádra érkezik este 7*15 

£L 
Helyi vasúti menetrend. 

Szolnokra és vissza. 
Szolnokról indul reggel 3*35 óra délután 12*50 óra délután 4.55 óra 
Szentesre érkezik délelőtt 752 óra délután 5 1 8 óra este 8*23 óra 

Szentesről indul reggel 5*13 óra délelőtt 10*25 óra délután 5 5 0 óra 
Szolnokra érk. délelőtt 8*45 óra délután 3*00 óra éjjel 10 06 óra 

Hódmezővásárhelyre és vissza. 
Hmvásárhelyról indul reggel 7*22 óra délután 3*50 óra este 9*00 óra 
Szentesre érkezik délelőtt 9 17 óra délulán 5*26 óra éjjel 10*47 óra 

Szentesről indul reggel 4*27 óra délelőtt 8*32 óra este 6*45 óra 
Hmvásárhelyre érk. reggel 6*21 óra délelőtt 10*20 óra este 8*35 óra 

Kiskunfélegyházára és vissza. 
Kkfélegyházáról indul reggel 7*07 óra délután 12*51 óra. 
Szentesre érkezik reggel 8*27 óra délután 2*38 óra. 

Szentesről indul reggel 8*30 óra délután 5*35 óra 
Kkfélegyházára érkezik d. e. 1016 óra este 6*58 óra 

Orosházára és vissza. 

Halló! 
Kibeszél ? 

A „Szentesi Lap" beszél? 
Mit beszél? 

Azt beszéli, hogy a 
Vajda B.u. könyvnyomdájában 
2fészülnel$ a legizlésasebb 
2$o'ny<jnyomdai mvnlfálf, 
— a leg-lssobb áralf mellett 
bármily menny iségben l 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

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

k é i e l i o l ő é s m a -

r o k r n k ó a r a i 6 

manilla ké-
vekötő zsinegek. 

I; legjobb minősé-
gű cséplő és £ é p o 
l a j o l t , cséplésre és 
téli fűtésre I-rendű 
l ' o r o N x kőszén l iéf f 
MKeNK^^ári koksz, 
a legolcsóbb napiár-
ban házhoz szállítva 
már most megrendel-
hető K a r i h a S á n -

d o r kereskedőnél ké-
sőbbi szállítások igen 
bizonytalanok. 

Orosházáról indul reggel 
Szentesre érkezik <1. e. 

5-46 
8-1X 

ora 
óra 

délután 
délután 

3-27 
6.58 

ora 
óra 

Szentesről indul reggel 8-39 
Orosházára érkezik reggel 10-33 

óra délután 250 óra 
óra délulán 6'32 óra. w 

N y o T i a t o t l V A J D A B Ü T Ö D A v i l l a n y e r o r e b e r e n d e z e t t k ö n y v n y o n i d á l y á Í > a n S z e n t e s e n . 

gyümölcs fák szemzés-
re való nemesítését 
biztos sikerrel elválla-
lok. Címem a kiadóhi-
vatalban megtudható. 




