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Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth tói 4. szám
(ref. bérház) ide intézendók a lapot érdeklő mindenféU
küldemények hirdetési és előfizetési dijak.

9z oroszok támadásait vissza vertük
Az olasz harctéren a helyzet változatlan
Tüzérségi harc a délkeleti harctéren
Az a feszült figvelem, amely
most az orosz harciér
esemenvei
felé tererődik talán ke/di elérni
a tetőpontját Ennek különben megvan az oka, mert igy látszik legalább ezt lehet kiveni a legújabb
kiadott német és magyar-osztrák
veicikui»' • jelentéséből hogy az
oroszok megújították offenzivájukat s ezúttal ha még lehetséges
nagyobb erőfeszítéssel igyekeznek
célt érni és ho^y ugy mondjuk
döntésre vinni a nagy harcokat
amelyeket junius 4-én
indítottak
meg.
A pénteken kiadott vezérkari
jelentés rámulat
arra hogy az
oroszok két hét alatt hihetetlen
veszteségek arán tizenöt kilóméres
mélységben előre törtek egy 80
kilóméter széles harcvonalon. Két
heti szakadatlan harcok eredménye
ez, de amelyhez hozzáfűzi vezérkari
jelentésünk, hogv a harcok még
nem fejeződtek be és Bródi körül
csapataink minden orosz tömeg
stratégia ellenére állják a küzdelmeit.
A harcok tehát itt a pénteki
vezérkari jelentés szerint nem fejeződtek be, valamint hogy a Lipót bajor herceg frontja ellen indított orosz offenzíva sem tudott
eddig sok ezernyi orosz veszteségnél egyebet próbálni.
Ennyiben körülbelül adva van
minden s talán még azt füzhetjük
hozzá, hogy Hinderburg Irontján
elcsendesültek a legutóbbi véres
veszteség után az oroszok s hogy
a fekete Cseremosz felsőfolyásánál
ugy látszik nagy küzdelem folyik
vagy van kialakulóban.
Ismetelten
rámutatunk már
hogy a most folyó gigászi méretű
küzdelmet rövid időközökben egyáltalán nem lehet elbírálni s ha ma
néhány kiolméteres front eltolódásról olvassunk holnap ugyan annak
a frontnak visszaállásáról vehetjük
a
hirt. Olyan óriási méretű küzdelemben aminő ez a mostani, ez
nem is lehet más képpen. Es annál
kevésbé az adott viszonyok között

amikor az oroszok minden erejük
teljesJmegfeNziloevel eredményeket
akarnak produkálni, mint vahmikor
a Kárpátokban folyt harcok idején.
Hogy ez a törekvés mennyire
átlátszó célzatú
semmi egyébbre
nem tekinteni csak arra a halhatatlan erőfeszítésre, amelyet az
ántánt Bukarestben Románia megnyerésért most kifejt. Mert ez is
hozzátartozik az ántánt minden hadműveletéhez. Ahol soha sem volt
meg az önbizalom teljes mértékben
ott mindig az ujabb segítség felé
sandítottak. És tudjuk hogy Bulgáriával szemben is milyen eljárást

tanúsított az ántánt.De tudjuk azt
is, hogy ennek épen Bulgária mellénk állása lett a következménye.
Egyelőre természetesen csak
az oroszok hallatlan erőfeszítéseit
látjuk, amelyek a maguk méreteiben talán nagyobbak, mint az az
erőkifejtés, amellyel a háború kezdetén fölléptek az oroszok. Most
minden napnak megvannak a maga eseményei, minden esemény
belekapcsolódik a másik nap eseményeibe s talán hetek, talán hónapok multán tisztul a helyzet teljesen
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Uezerkanink jelentése.
— Budapest julius 29. Hivatalos. Érkezett este 8 órakor.
Orosz harctér

patok a tegnap feladott terű
letek tekintélyes részét vissza
vették. Turya és Roconctó 1
Köveibe vezető vasútvonal
közt több támadás visszaverte után, adig még a Stochon előtt álló védő csapa:
tokát a folyó mögé vertük
vissza.

Ellenség tegnapi támadó
sait kiterjedt harcvonal szakaszon ismét megkezdte. A
Dnyesztertöl délre az oroszok rohamát
llumacztól
keletre elvonuló második védelmi vonalunk előtt megállítottuk.
Monaszterzyskától
Olasz harotér:
délkeletre és északkeletre az
A helyzet változatlan Panovegellenség éjjel nappal szakadatlanul rohamra vezette a giótól délnvugatra egy éjszakai
magyar-osztrák és német csa támadást vertünk vissza.
patok állásai ellen támadó
Délkeleti hadszíntér:
oszlopait mindenütt visszavertük. Hasonlóan meghiúYojusa mentén tüzérségi h a r sultak ellenségnek arra irá- cok folytak
nyuló kísérletei, hogy Ziviniacená 1 áttörjön.
Lucktól Hőfer altábornagy. a venyugatra a szövetséges csa- zérkar főnökének helyettese.
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ügyininiszterium közölte az entene
tekövetségek katonai attaséival, hogy
a görög leszerelés be van fejezve.

Rotterdam jul, 28
A Times és a Daily News
közös haditudósítót küldött az angol főhadiszállásra, aki most részletes tudósításban számol be a
Somme-menti harcok legújabb eseményeiről.
— A németek — irja az angol tudósitó — Poziéres kiüritése
után hír szeHnt uj erős állást fog
laltak el annál a szélmalomnál,
a mfrly a Bapaume felé vezető
uttóí kissé feljebb található. Poziéres elfoglalásával a Somme-csata
második szakaszát
befejezettnek
lehet <efeintfem. Nemsokára megkezdődik a harmadik szakasz. A
németek ujabb rtehez tüzérséget
ksptak.
A tudósitó ezután beismer'
hogy az angolok a legutóbbi harcokban gépfegyvereket veszítettek
Ezt igy próbálja magyarázni:
—"Gyakran megtörtént, hogy
egy angol különítmény mely gépfegyverekkel behatolt egy előretolt
ellenséges állásba Mikor a katonák
a rumok és a gránát-tölcsérek között előre másztak, a gépfegyverek
sokszor megakadtak és nem volt
elég idő arra, hogy a
katonák a
g é p f e g y v e r e k kiszabadi
tásával törődjenek. Ilyenkor az angolok használhatatlanná tették a
gépfegyvereket, s otthagyták. így
történhetett, hogy több angol gépfegyver az ellenség kezebe került.

Beelin, julius 28.
Az athéni bolgár követ közölte a görög kormánynyal, hogy a
bolgárhatóság ok megengedik a Bulgáriából vagy Romániából hazahívott görög tartalékosoknak, hogy
Bulgáriába vagy Romániába visz
szatérjenek,

Clemenceau a békéről
Lausanne. julius 28.
Clémenceau »Az entente békéje felé« cimű vezércikkéber a következőket irja, Ha Francia ország
beleegyeznék, hogy Németországgal
eszmecserét folytason, a mi részünkről a gyengeség kétségbevonhatatlan jele lenne, a mit s e m m i esetre meg nem kockáztathatunk
Szövetségeinkkel együtt a döntő
coup-ra kell készülnünk, amellyel
rákényszeritjük á németeket, hogy
beletörődjenek az entente békéjébe
az erő békéjébe, mely azonban
a jog és igazság szolgálatában áll.

Rotterdam, jul 28

Bukarest, julius 28.

Roterdám jul. 28.

A

négyesszövetség

szerdán délelőtt ujabb

követei

közös

ta-

' v Imus H.t|Ait

knzáson Saint-Aulaire, az uj francia követ is részt vett.
követság

ügyeit

A

francia

egyelőre

még

Blondel intézi.

A Reuter-ügynökség-nek
az
angol főhadiszállásra küldött tudósítója jelenti, hogy a legmegbízhatóbb becslések szerint az angolok
a legutolsó négy hét alatt mintegy
öt millió gránátot lóttek a német
állásokra.
» • ' • jJ ÍV V i ,;
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Befejezték a |iri)g leszerelést

4KH

i •

Entente-tanácskozís a bukaresti orosz
követségen

ziell orosz követni I. Ez!en a tanács-

Í9M

és ragadós sár.

A franciák
hivatalos jelentése.

nácskozást tartottak Pok'evszki-Ko-

Öt millió gránát.

elpanaszolja, hogy a francia csapatok élelmezése gyalázatos. Azt
eszik ami éppen jut, italuk a gránát-tölcsérekben felgyülemlő talaj
és esóviz. A levegő a rothadó hullák szagával van teli. Szakadatlanul bömbölnek az ágyúk, tűzzel
és vassal szórnak teli
minden
talpalatnyi földet. A németek az
előző estén ellentámadást hajtottak
végre, és mint minden rohamukat, ugy ezt ís heves tüzérségi elő
készítés előzte meg. Az ágyútüzelés irtózatos vol. A legnagyobb
kaliberű ágyúk vannak itt munkában, s a föld valósággal remeg
az emberek lába alatt. Meg kell
süketülni, irja a tiszt, és gyakran
ázt kérdezem magamtól, nem hallucináció-e ez ? Ráadásul AZ idő
is szörnyű. Mind meg vagyunk
hüjülve. Katonáink sáppadtak és
olyan ernyedtek, hoyy az ember
azt hinné az első szélluvalom elviszí őket. Minden tagunkat köszvény kínozza. Vacog a fuguuk. A
cipónk tele van vizzel. A ruháinkat facsarni lehetne. Tetvesek
Vagyunk és az arcunk csupa vér

Egy francia tiszt,
Verdiin védőinek
szenvedéseiről.
> i . \ •

.. • • ' ''!. i
Lausanne jul

A francia vezérkar csütörtök
délutáni jelentése szerint a németek az Aisnetől északra szerdán
este megtámadták azt előreugró szakaszt
melyet a francia vonal Bois des
Buttestől északnyugatra alkot. A
franciák e támadást viszautasitották. Prosnestól nyugatra a németek erős ágyúzás után este tiz órakor erélyes támadást
intéztok
több mint 1200 méteres fronton,
de csak a francia első vonal egyes
részeibe sikerült behatolniok, ahonnan á francia ellentámadás ismét elűzte őket.
*

28.

Az Echo de Par/s egy francia
Berlin, julius 28.
tisztnek a verduni harcról szóló
Genfből jelentik: A görög had | levelet közli. A levélben a tiszt

4jM t/lH
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A Osutschland útra készen
Rotterdam julius 28
Baltimoréból érkezett jelentés szerint a Deutshland német tenger-
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alattj áró a kikötői parancsnokság- a mely elrendeli, hogy az összes
tól megkapta az elinduláshoz szük
1876 jun/us 30 óta született belséges iratokat, melyek a hajó cél- gáknak katonai szolgálatot kell
jául Brémát, vagy egy más német teljesiteniök, holnap hirdetik ki a
kikötőt irják elő.
semleges országokban, A 18—30
Washingtoni jelentés szerint év között levő nőtlen belga állama Northcarolina amerikai cirkáló polgároknak már legközelebb be is
és kél terpedózuzó elindult H Vir- kell vonulniok.
ginaia-fok felé, hogy — mint Daniels amerikai tengerészel ügyi miniszter kijelentette — a semlegeség felett őrködjék.
E jelekből arra következtetnek, hogy a Deutschland megkísérli
mielőbbi távozását a baltimorei
kikötőből.

Az angol-francia offenzíva lanyhulása
Bertiu, julius ¿4.

HÍREK
-

A szerb királyi család ezustnemú|e

Danzigból táviratozzák a Berliner Tageblatt-nak: Tudvalevő, hogy a szerb királyi
család a konakból való menekülésekor tőbb
értékes holmit nem vihetett magával, igy
az ezüst asztali kézzletet ssm. a melyet a
Graupenzben állomásozó 129. némei gyalogezred zsákmányolt. Mivel az
ezred, a
melynek tulajdonosa Mackensen tábornagy
különösen kitüntette magát, a hadvezetőség
a drága zsákmányt az ezred tisztikarának
juttatták, igy került a szerb király ezüst
aszt:ili készlete Graudenzbe. Most Dauzigba viszik és a német hadikiállításon, a mely
szeptember elején fog megnyilni, közszemlére teszik ki.

A franciák és az angolok az
utóbbi időben a nyugati fronton
Leláncolt gyermek a hülyék
mintha elfáradtak volna, hadműIntézetében. A VII. kerületi elöljáróság
veleteik heívességejényegesen csök- megtudta, hogy az Erzsébet királyné-uton
kent. Még julius 14-én közös erő- levő Frimm-féle hölyék intézetében egy 15
vel együttes támadást kezdtek a éves fint laláncolva tartanak. A VII. kerületi e.őljáróság részéről dr. Hollós Gábor tiszSomme melett, 25-én beérték résztiorvos jelent meg a helyszínen és megál
leges rohamokkal a front egyes lapította, hogy a tizenöt éves fiút, a kit
szakaszain, a nélkül hogy valami Perján Györgynek hivnek, tényleg leláncolnevezetesebb eredményt tudtak vol va tartják. Ez a fiu többször megszökött
és az intézet vezetősége ezért láncoltatta
na kivívni s bizvást azt lehet alli- meg. A VII. kerületi elöljáróság az ügy aktani, hogy minden fáradozásuk táit gtteszi a VII. kerületi kapitánysághoz.
annak a csekély térnyerésnek ki- Az elöljáróság az ügyről felvilágosítást nem
adott.
vételével, a melyet Poziéresnél ér— Az állami f ő g i m n á z i u m értesítője
tek el, hiába való volt. Tegnap megjelent és a tanulók bármely délelőtt 9
még inkább gyöngültek a szövetsé- ns 10 óra között átvehetik az igazgatói hivatalban. Félreértések kikerülése végett
gesek támadásai s ez főleg az an- tudatja az igazgatóság, hogy ezért nem kell
gol fronton volt szembetűnő. Csak fizetniök, mivel az árfesitő-dijat már a beegyes pontokon próbáltak előre- iratkozáskor megfizették. Értésiti továbbá
az igazgatóság azokat a tanulókat, a kik a
nyomulni, a legnagyobb erőkkel katonaság részére orvosi növények gyűjtéBarteuxnél,
azonban
mindenül t sére vállalkoztak, hogy alkalmas idő esetén
véres veszteségeket szenvedtek. Egy a ledközelebbi kirándulás augusztus elsején
lesz, tanári vezetéssel.
éjszakai támadás az erődmű egyik
IADÓ FÖLD. özv. BARTHA
közbülső erődítményének birtokába
JÓZSEFNÉ alsóréti hét hold
juttatta a franciákat, mire u y o m földje mely dinnye alá is, alban megindult a német ellentáma- kalmas haszonbérbe kiadó. F>tekezni lehet Deák Ferenc utca 84.
dás, amely m^g tart.
szám alatt a t u l a j d o n o s s a l .

A belgák sorozása
a semleges
országokban.
Rotterdam, jun 28
Az uj belga katonai

törvényt,

9 hadi termény

megbízásából mindenféle
gabonát vásáuol a
Székely
József
Széchenyi Bozmaima

7862—1916 szám.

HIRDETMÉNY

Közhírré teszem, hogy Szentes város területén a hadicélokra
.génvbevett fémek beszolgáltatásába az átvételi bizottság 1916 évi
rugusztus hó 8, 9, 10, 11, 12 és 16ak napjait tűzte ki. Az átvétel a
¡városháza gazdasági
udvarában
naponként délelőtt 7 — 12-ig délután 3—6 óráig tart.
Beszolgáltatandók a vöéósrézből, sárgarézből, vörösréz-ötvözet"
bői, bronzból, tombakból, tisztanikkelből és ónból készült tárgyakat, még pedig:
tőzó és sütő edénye, valamint
asztali készletek, konykaszerek, vasalók, tálcák, mosóüstök, a tűzhelybe ceépitett. vizmelegitók, egyszerű viztartók, fürdőkádak, gyümölcsbefózó üstök, egyszerű parázstartók és kályhaelőték, félkilógrammos és ennél nehezebb sárgaréz sulyok, tekintet nélkül arra
hogy azok kiknek tulajdonét képezik, tehát ezeket s tárgyakat
mindenki köteles
beszolgáltatni,
beszolgáltatandók a
szónydgfoganiyúk és védórudak, ezeket azonban csak az ezen tárgyak előállításává/ foglalkozó iparosok tartoznak beszolgáltatni.
A birtokorok tartoznak a beszolgáltatandó tárgyakat a birtokos nevét és lakhelyét feltónő tartósan felerősített címkével ellátni.
Felkérem és ezúttal figyelmeztetem a közönséget, hogy a beszolgáltatandó fémtárgyait az átvételi
hatéridőben annyival is inkább
adják át ez átvételi bizo/tságnak,
mert az ellenőrző bizotttság házról
házrajárva fogja niegálapitani, hogy
a hadicélokra igénybevett fémtárgyaikat kik nem szolgáltatták be.
Aki a hadicélokra igénybevett
nek kijelentett fémtárgyait eltitkolja, be nem szolgáltatja, kéthónapig terjedhető elzárással és Hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Szentes, 1916 évi julius hó 20

Dr. Mátéfiy
polgármester
8483—1916

szám.

HIRDETMÉNY.
Tudomására hozom a közönségnek}
hogy 1916 julius hó 30 napjától a malmok
ugy iz ó, mint uj termény buza, árpa, roz*
kétszeres, tengeri és zabot megőrlésre vagy
darálásra csak a halóság által kiadott őrlési tanúsítvány ellenében vehetnek át.
Állatok etetésére búzát, rozsot é s
kétszerezi vásárolni és felhasználni n«m
.szabad. A rendelet ellen vétők szigorúan
büntettetnek.
Szentes

i916 jnlius hó 29.

Dr. Mátéffy F e r e n c z
polgármester.
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593-1916. szám.

Jféi[rdotménx.
Szentes város tulajdonát tevő
Delelócsárda n és a hozzátartozó
340 négyszögöl udvar 1917. évi
január 1 tói 1922. december 31-ig
terjedő 6 évre gazdasági tanácsnoki hivatalban 1916 évi agusztus
hó 1 napján délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen
haszonbérbe fog adatni
Bérleti feltételek a gazdasági
tanácsnoki hivatalban megtudhatók.
Szentes, 1916 julius hó 6.
Dr. Mátéffy Ferencz
polgármester

Ozv. Vári Istvánné V e k e r l a p o N i 4 és f é l
hold földje e l a i l ó .
hrtekezni lehet ifj.
Fazekas Antalnál
Báróharucker utca

E

lsőrendű női felsőruha varró
nő a j á n l j a m a g á t h á z a k h o z
Elő készit l a k á s á n is a
legizlésesebben ugy kosztümöket,
valamint házi es gyermekruhákat.
Mint ismeretlen becses pártfogásukat és megkeresésüket kérve
vagyok kiváló tisztelettel özv. Garassy Józsefné Bálim utca 24 szám.

Eladó

külön bejáratú

SZOBA

KIADÓ!

I. Ker. Mecs Balogh
utca 6 szám. Győri vendéglő mellett.
Délután 5 és 7 óra közt

megteMntlieffi
ház
=EGY=

Szegi P á l I V . 14«
Sáfrány Mihály
!•• &S ttx. alatti háza
eladó. — Ugyancsak alsóréti 5 h o l d föld^
jje haszonbérbe, vagy
feles munkálatra kiadó

r

E
g
y
j
ó
családból való fiú gépész tanulóul felvétetik Rácz Sándor gépésznél. S z e n t e s e n
Klauzál utca 38 szám.

NyomalütTVAJlMB. UTÓDA
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villanyeTóTTbíiííd^V^^

jó h á z b ó l
való fiú
LAPUNK
nyomdájában
t a n u l ó u l fizetéssel
azonnal
felvétetik.
Kiadja :
Vajda B Utóda könyvnyomdája

