
Szentes 1916 XLVI-ik**évfolyam, 84. szám Vasárnap, október 15. 

I 
Előfizetési ¿rak 

Helyben : egész évre 4 K Vidéken egész évre fi K 
félévre 2 K negyedévre 1 K félévre 3 K negyedévrel.50 

Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

A szerkesztésért felelßs 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kosauth-tér4. azima 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdoklő m iuc »nféi 

küldemények íűrdetósi és előfizetési dijak. 

9 római orosz követet visszahívták 
A román hadsereg eddigi veszteségei 

Asquit a béke ellen 
A megvert első és második 

román hadsereg üldözése közben 
szabadult fel Csíkszereda és most 
felszabadult Sepsiszentgyörgy is, 
amely a Felső-Olt völgyét uralja 
és felszabadult Háromszék várme-
gye legnagyobb városa, Kézdivá-
vásáthely is. Diadalmas csapataink 
visszahódították a Barcaságet, Há-
romszék és Csík vármegye alsó ré-
szét. A három fontos székhely vá-
ros, amely az ellenség első orv 
raj taütésnek áldozatul, esett, újra 
a mienk. Sepsiszentgyörgy, Kézdi-
vásárhely, és C s í k s z e r e d a 
r ö v i d h e t e k a l a t t sza-
badult fel a román szolgaság alól 
Az erdélyi román sereg most még 
a gyergyói medencétől nyugatra 
fejt ki ellenállást, hogy igy védje 
a Kelemen hegységben álló ro-
mán haderőket és ezzel a harma-
dik román sereget. 

Németországból ujabb csapa-
tok indultak a román harctérre 
és ezek fölött a csapatok fölött, 
amikor a nagy főhadiszálláson át-
mentek ,szemlét tartoft a hatalmas 
császár, Vilmos. Győzhetetlen szö-
vetségesünk, a diadaltól fényes 
az erős, és nagyszerű császár meg-
megszemlélte a csapatokat, akik a 
románok ellen mennek és ebből 
láthatjuk, hogy a felséges urnák 
milyen fontos szive-ügye Erdély 
biztonsága és Erdély tisztasága 
ebből is látjuk, hogy ez a hű ba-
rát és hű szövetséges, ez a poli-
tikusnak és katonának egyformán 
csodálatos nagy ember mennyire 
megakarja büntetni az áruló Ho-
henzollernt, Ferdinánd Román ki-
rályt. Mackensen és Falkenhayn 
az ő seregeinek legkitünőbjei indul 
nak a termékeny román sikság el 
len, délről és északról egyszerre 
kerítik be romáuiát, amelynek sor-
sa megpecsételtetett. Románia a 
háború hatodik hetében már ere-
jének fogytán van és a segítség 
amit Oroszországtól kapott arra 
sem elegendő, hogy saját hitvány 

életét folytassa, nempedig arra, 
hogy a minden oldalról támadó 
ellenségeket megverhesse. A ro-
mán tábornokok képtelenek a kö-
zéphatalmak haditervei és katonái 
ellen megvédeni az országot, az 
elsietett blöfiolés, az erdélyi akció 
most bosszulja meg magát keserve 
sen, a román háború sorsa most 
változott meg végképpen. Ők kezd-
ték meg a háborút, de máris a 
mi akaratunk diktálja és vezeti 
azt. Maga az entenle sem remél 
sok jót románia számára. 

Nem szabad engedni, hogy azok 
a hülyék, akik az 1915-iki szerbiai 
szerencsétlenségért felelősek, újra 
szerencsétlenségbe döntsék a né-
gyesszövetséget, Az olasz lapok 
egyenesen azzal vádolják Oroszor-
szágot, hogy cserbenhagyta Romá-
niát. 

A semleges Spanyolország saj-
tója szerint a középhatalmak ép-
pen olyan gyorsan fogják elfog-
lalni Romániát, mint ahogyan el-
foglalták Szerbiát .Örömmel jegyez-
zük fel azt is, hogy a bolgárok 
déli frontján is kitűnően állanak az 

ügyek. Monasztir körül megindult 
a bolgárok ellenoffenzivája, amely 
a Cserna folyón átkelt szerbeket 
visszakergette. Sarrail offenzívája 
feljes kudarc felé közeledik. 

Az amerikai vizeken dolgozó 
német tengeralattjárók ügye pél-
dátlan elkeseredést okoz Angliában. 
Viszont az amerikai tengerészeti 
hatóságok ragaszkodnak ahhoz a 
felfogáshoz, hogy nincs joguk és 
nincs okuk a német buvárhajók 
rllen más eljárást alkalmazni, mint 
a többi hadviselő féllel szemben, 
Az egesz amerikai közvélemény a 
meglepetés és a csodálat hatása 
alatt áll, Mindenki bámulja a né -
meteket, akaratukat, szorgalmassá-
gukat, szívósságukat és öt letessé-
güket , amelylyel lehetetlenné te-
szik, hogy az entente muníciót vi-
hessen haza Amerikából. Itt emii t -
jük meg, hogy Gerard berlini ame-
rikai nagykövvt, aki most érkezett 
Newyorkba, megcáfolta azt a hirt, 
mintha ő a németek békeközveti-
tésre vonatkozó ajánlatával é rke-
zett volna Amerikába. 

Asquith beszéde béke ellen 
Az entente a télre rettentő effenzivát szervez a 

németek ellen. 
Az alsóház tegnapi ülésén As-

quit miniszterelnök a pénzügyi és 
katonai helyzet ismertetése után 
megemlékezett a béke kérdéséről is. 

— Azok az erőfeszítések, a 
melyeket a háború tőlünk és szö-
vetségeseinktől követel, azok a 
nélkülözések, a melyeket azok-
nak is el kell viselni, a kik nem 
vesznek közvetlenül részt a harc-
ban, a nehézségek, a melyekkel a 
kereskedelem kénytelen küzdeni, a 
pusztulások, az emberéletben pótol-
hatatlan veszteség, a rémtettek és 
a szenvedések hosszú szomorú lis-

tája, szóval mind e jelzett körül-
mények kőzött megengedhetetlen, 
hogy egy becsületünket sértő komp-
romisszummal vessünk véget a há-
borúnak, oly kompromisszummal, 
a mely a béke neve mögé rejtőzik. 

Asquith e nyilatkozata, vala-
mint Llovd-Georgenak a beszéde, a 
foglalkoztatja a mai angol lapokat. 

A Daily Telegraph összehason-
lítja Asquit erőteljes nyilatkozatit 
Bethmann-Hollweg „melanchólikus 
kijelentéseivel" és azt mondja, hogy 
az angol kormány maga mögött ta-
lálja a teljesen egyetértő és benne 
bizó nemzetet, a mely soha sem 
volt annyira megelégedve a katonai 
helyzettel, mint m o s t 
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Morningpost szintén hangsú-
lyozza az ellentétet Asquith és Beth-
mannn-Hollweg nyilatkozatai kö-
zött, majd a következőket irja : 

— A szövetségesek most már 
felette állanak Németországnak a 
szervezet tekintetében, a melyre 
Németország oly büszke volt, A téli 
hadjárat Németországra nézve az 
egész nyugati fronton a legréme-
sebb lesz, a melyet a történelem 
ismer. 

Szét fogjuk lőni a németek 
földalatti menedékhelyeit, elpusz-
títjuk tüzérségüket és nem fogunk 
nyugtot hagyni nekik sem éjjel, 
sem nappal. Mindaddig folytat juk 
ezt, a mig el nem pusztítjuk a né-
metek katonai gépezetét. 

A Times irja : A mig a kor-
mány ugy folytatja a háborút, a 
mint Asquith, Lloyd-George és 
Carson mondotta, nem fog gyen-
gülni az a támogatás, a melyet a 
parlament és a nép nyújt neki. 

A hadsereg nagyon megnyerte 
a nép szeretetét, mert megtestesíti 
a nép győzelmi akaratát. 

A Daily Chronicle irja Az 
egész világ, beleértve a semlegese-
ket is, hálás lehet Asquitnak és 
Greynek azért a határozottságért 
és világosságért a melylyel megje-
lölték az egyetlen utat, a melyen 
az emberiség leszakíthatja a re t te-
netes áldozatok gyümölcseit. Ez az 
ut bizonnyára nem az elsietett béke 
utja, 

A Daily News szerint Asquith 
hidegvérünyilatkozata mutatja, hogy 
a harctéren nincs mitől tartanunk. 

Mind a két fronton napról-
napra jobb a szövetségesek hely-
zete. A román kaland valószínűleg 
az ellenség utolsó offenzív kísér-
lete. Kitűnt, hogy az ellenség ellen-
állását meg lehet törni s ennek 
meg kell történni, bármibe kerül 
is. A mig el nem értük célunkat, 
addig ebben az országban senki 
sem fogja ellenezni, hogy a szük-
séges áldozatokat meghozzuk. 

A Times is segítséget 
sürget a románoknak. 

Rotterdam, október 12 

A Times-nak a román harcté-
ré küldött tudósítója azt jelenti, 
hogy Falkenhayn bizonyára mindent 
meg fog kísérelni a szorosok elfog-
lalására. Az ellenség ismeri e Ma-
gyarországba nyiló kapuk fontossá-
gát. Románia képtelen a magya-
rok, osztrákok és németek egyre 
növekedő csapatai ellen támadni 
ezért a szövetségesek kötelessége 
hogy gondoskodjanak arról, hogy 
az ellenség más harclerekről ne 
vonhasson el csapatokat a Romá-
niába vezető szorosok elfoglalására. 

A romai orosz nagykövet Monasztir elérhetetlen 
visszahívása. 

Lugano, október 12. 
A római és pétervári vezető 

politikai körök közli felszültségről 
ujabban azt jelentik, hogy Giers 
római orosz nagy követ a cár Ko-
kovcevvel együtt a főhadiszállásra 
hivta és nagyon kétséges, vájjon 
Giers egyáltalában visszatér-e Hó-
mába. A Corriere della Sera jelen-
tése szerint Gierset végleg vissza-
hívták. 

Megbízható forásból ugy érte-
sülök, hogy Orosz ország Olaszor-
szágban tett nagy hadianyag-meg-
rendeléseit most hirtelen felmond-
ta. 

A román hadsereg vesz-
teségei 

# 
Berlin, október 13. 

A román királyné védnöksége 
alatt álló egészségügyi bizottságok 
október 4-iki veszteség tisztái a 
legénységben történt összes vesz-
teségeit elesettekben, sebesültekben 
és éltüntekben 149.(>88-<a teszi. 
Az elveszett tisztek száma 5894; 
ezek között 5 tábornok, 20 ezre-
des, 3 alezredes mint ezredparancs-
nok. Az elesett repülők száma 
nyolc. 

távolban. 
Zürich, okt. 13. 

Milanói lapok jelenlik : A sza-
lonikii hirek mind kevésbé bizta-
tók. A bolgárokat ugy mondják 
igen nehéz visszaszorítani és Mo-
nasztir, a szövetségesek célja, csak-
nem elérhetetlen távolban van. 
Mindenütt az ellenség nehéz tü-
zérségben való erőlködését lehet 
észlelni. 

Október 28-án 
szombaton este 
jótékony célú 

előadás a Tóth 
József színházban. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

HIREK 

Pestis a szalonikiK 
hadseregen, 
Zerich okt. 13. 

A szalonikii hadseregben 
pestis tört ki melyet Indiából hur-
coltak. 

Olaszcsapatszáliitások 
Szalonikiba. 

Lugano okt 13. 
Az Adria olasz partjai el van-

nak zárva. Azt hiszik, hogy nagy 
csapatszállitások történnek Sza-
lonikiba Románia mentesítésére. 

HIRbESSEN E LAPBAN. 

— Vároi i közgyű lé s . Szentes 
város képviselő testülete folyó évi 
október hó 17-én szerdán délelőtt 
tartja október havi rendes közgyű-
lését a következő tárgysorozattal : 
Városi tanács előterjesztése az 1917. 
évre szolgáló városi virilis képvi-
selői névjegyzék összeállítására kül-
döttség választása iránt. — Városi 

\ tisztviselők beszerzési előlege. — 
Kéményseprők kérelme a seprése 
Alij felemelése iránt. — Városi ta-
nács jelentése a tiszai., bődi ártéri 
fafoid javítási költségeinek fedezési 
tárgyában. — Konc Imre napidíjas 
hábiyrus segélyének megállapítása, 
—- Sjchrantz György napidíjas há* 
borus\ segély állapítása iránti ké-
rdlme.V— Komendárt Lajos nyug-
díjazási t ügye. l)r. Pollák Sándor 
kerelme\sárgapart i földhaszon bér 
letri szerztfdésenek meghosszabbí-
tása iránt. Budapesti m. kir. tu-
domány egyqtem átirata egyetemi 
tanulók segélyezésé-e létesítendő 
alaphoz való Yhozzájarulása iránt. 

1914 évi zárrswmadások 1915 
évi gyámpénztá r i zárszámadás. — 
Illetőségi ügyek. 
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— Meghalt a férje után. 
Tegnap reggel Zrínyi-utcai lakásán 
felakasztotta magát Böszörményi 
Lajosné Tihanyi Mária. Tettét férje 
után bánatában követte el, aki ke-
véssel azelőtt halt meg. 

— Nyoloezer márka pénz-
büntetés árdrágításért Berlinből 
táviratozzák, hogy egyik odavaló 
felsőbb biróság Dörre Oszkárt egy 
marhabizományos cég főhivatal-
nokát, aki nyolc esetben uzsora 
áron adott el sertéseket, nyolce-
zer korona pénzbüntetésre itélte. 
Érdekes, hogy az alsóbb biróság 
annakidején felmentette a vád-
lottat, 

— Adományok az erdélyi 
m e n e k ü l t e k n e k : Dr. Kövér Imre 
vöröskeresztegyleti titkár ivén u j -
jabban a következő adományok 
folytak be : Kórógyi Gábor 20 kor 
Fuchs Andor 20 kor Pirityi Mátyás 
100 kor. Szentesi csizmadia szakosz-
tály 30 kor. Berényi Sándor 5 kor 
ózv. Lakos Antalné 20 kor. Lakos 
László 10 kor. Lakos Antal 10 kor 
Vigh Gyula mérnök. Mindszent 83 
kor 16 fill Szentesi evang nőegylet 
15 kor. Kérjük a nagy érdemű 
közönséget, hogy adományait ne-
vezett Vöröskereszt egyleti titkár-
hoz el juttatni szíveskedjenek. Az 
adakozók hazafias kötelességüket 
teljesitik, mikor adományaikkal se-
gítségére sietnek otthonukból kiül-
dözött — szükséget szenvedő hon-
fitársaiknak, — nehéz helyzetbe ju-
tott testvéreinknek. 

— Adományok a Csongrád 
vármegyei közkorház beteg és 
ós sebesült katonái számára. 
Özv. Gulyás Pap Lászlóné 10 ka-
tonának tejszínes kávé, két üveg 
meggy bor, 3 tejes vekni, 15 ka-
tonának csirke hus leves 12 tejes 
kávé. Szvaton Józsefné zöldségne-
mű. Vecseri Lászlóné 10 korona. 

11499-1916 szám. 

Hirde tmény . 
A m kir. honvédelmi minister 

ur 20100—1916. számú rendelete 
alapján közhírré teszem hogy mind 
azoknak a népfölkelőknek, akik-
nek 1916 október *2. napján kellet 
volna bevonulnia, tehát az 1866. 
1867, 1868, 1869, 1870 és 1871 év-
ben született népólkelőknek 

1916. november 3 - i k á r a 
azoknak a népfölkelőknek pedig 
akiknek október 10. napjára kellett 

volna bevonulníok, tehát az 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 
évben született népfölkelőknek 

1916. november 1 6 - i k á r a 
kell kiegészítő parancsnokságukhoz 
bevonulni. 

Ezen a napokon kell bevonul-
ni azok a népfölkelők is, akik a 
hadseregbe, vagy honvédségbe 
önként beléptek. Amennyiben a 
népfőlkelók valamelyikének ok tó -
ber 2-ára és október 10-ére kü-
lön behivójegy bocsáttatott volna 
ki, ez a behivójegy hatályát veszti 
s ezeknek a népfölkelőknek is a 
fenti napokon kel bevonulniok. 

Egyebekben a bevonulásra 
vonatkozólag ugyanazon rendelke-
zés maradt meg, mint a bevonu-
lás tárgyában kibocsátott korábbi 
hirdetményemben. 

Szentes. 1916 évi október hó 
7-ik napján. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

11280—1616 szám. 

Értesítem a közönséget, hogy 
a katonai, illetőleg népfölkelői 
szolgálatot teljesitő egyéneknek az 

| összi mezőgazdasági munkára való 
szabadságolása ugyanazon n A d o -
zatok mellett történik, mint a ko-
rábbi szabadságolások, — neveze-
tesen a szabadságot kérő katoná-
nak parancsnokságánál kell jelent-
kezni és sem a közigazgatási hiva-
talok, sem egyes parancsnoksághoz 
írásbeli kérelmet elő terjeszteni 
nem szabad. 

Szentes 1916 október hó 7. 

Dr. Mátéffy 
polgármester, 

j 10088—1916 szám. Hirdetmény 
Értesítem a város közönségét 

hogy a tiszai bődi ártéri faludon 
gyakorolt vámszedesi jogot a ke-
reskedelemügyi m. kir. minister ur 
347/6—1916 I. B. számú rendele-
tével 1926 évi december hó 31-ig 
engedélyezte. 

Szentes, 1916 évi szeptember 
hó 23-án. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

11359-191(5 szám. 

J ^ f í r i ö é m ó n y . 

A köztenyésztésre szánt apaá-
latok (bika, kan és kos) engedélye-
zési vizsgálata a következő helyen 
és időben fog megtartani: 

1. október hó 30-ikán délelőtt 
a városháza udvarán. 

2. délután 2 órakor a bökó-
nyi csárdánál. 

3. október hó 31-én délelőtt 
9 órakor a vekercsárdánál. 

4. délután 2 órakor a vecseri 
csárdánál. 

5. november 3-kán délelőtt 9 
órakor Derekegyházioldalon Mucsi 
szélmalmánál. 

6. délután 1 órakor az eper je-
si iskolánál és 

7. délután 3 órakor a király-
sági iskolánál. 

Felhivatnak az apaállattulajdo-
nosok, hogy az 1917 évben közte-
nyésztésre használni szándékolt 
apaállataikat a vizsgálatra vezesék 
elő. 

Az 1894 évi XII. t. cz. 94 §-a 
értelmében 100 koronáig terjedő 
pénztüntetéssel büntetendő az aki 
apaállatot tenvészigazoivány nélkül 
másoknak tenyésztési célokra áten 
ged. 

Szentes 1916 október hó 12. 

Dr. Mátéffy polgármester 

11799—1916 szám. 

Tudomására hozom a közön-
ségnek, hogy a burgonya maximá-
lis ára Alispán ur 7141 4*916 sz.. 
rendeletével az eddig 26 lillér he-
lyett 14 fillérben állapíttatott meg 
kilogramonként. 

= A k i a burgonyát az itt megál-
lapított 24 fillérnél többért árusít, 
vagy vesz, a legszigorúbban bün-
tettetik. 

Szentes, 1916 évi okt. hó 14. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

F e l h í v á s . 
FELKÉREM MINDA-
ZOKAT AKIKNEK E-
CSERI PUSZTÁMON 
LEGELŐRE KIADOTT 
JÓSZÁGAIK VANNAK 
HOGY AZOKAT F. HÖ 
16-AN ELHAJTANI 
ÜSZlYESKEDJENF.K.jSÉ 

TÓTH LÁSZLÓ 
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A k e n y é r g y á r i 
és a Zsoldos-malom 

a Haditerniénv R é s z v é n y t á r s a s á g g a l 
őrlési szerződést kötőit és megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár olt akár a Kinyer-

gyárban legmagasabb árak mellel KIFIZKTil' J 

Fatalpií papucsok bár-
mely nagyságban kaphatók 

ifj, Fazekas Antalnál. 
Báröharncker utca 

Kei. bérház 

Hirdetéseket jutányos óiért vesz fel e lop ! È Ë ! ê a t a l a . 
VAJDA B. UTÓDA 

Ili! 

elvállal minden a könyvnyom-
dászat körébe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutányosabb árért. © 

„SZENTESi UP" i ital a 
un 

Nyomatott 

| K o s s u t h - t é r i s z . ( R e f . b c r l i á z ] | | | 
VAJDA B. UTÓDA villanveróre berendezett könyvnyomdályában Szentesen 




