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Szerkesztőség és kiadóhivat V : 

Vajda Bálint ntwda könyvnyomdája Kossuth-iéi 4. szám 
(ref. bérház.> intézendők ;i lapot érdeklő mi ídrnféle 

küldeíW'iiyek íiirdetési e-, elöflze ét»i dijak. 

Visszavert orosz \ m ú m l 
Német tengeralátjárók a Fehér tengeren 

Hirek az olasz harctérről 
A három erdélyi román had-

sereg érzékeny veszteségei, úgy-
szintén a dobrudzsai vereség és a 
rahovói katasztrófa, mintha maguk-
hoz téritették volna a román höz-
véleményt. A felfuvalkodott kis or-
szág, amely előbb egy esztendeig 
kellette magát és oly fontosnak 
tartotta magát, mint egy nagyha-
talom azután pedig nemcsak hogy 
a legálnokabb, hanem egyúttal a 
legelbizakodotlab módon is hadat 
üzent nekünk, most csupa panasz 
és siránkozás. Románia exkuzálja 
magát az entente és a semlegesek 
előtt és kijelenti, hogy ő Németor-
szágnak sosem akart hadat üzenni, 
sem Bulgáriának és igy a német 
és bolgár csapatok támadásai igaz-
ságtalan módon érik ól. Hangosan 
kéri az orosz segitséget és a f ran-
cia és az olasz lapok is utalnak 
arra, hogy Románia el van veszve 
ha tekintélyes orosz sereg nem 
siet segítségére. Hogy a kétségbee-
sett hangulatot némikép ellensúlyoz-
zák, a bábukirály, Ferdinánd sze-
mélyesen veszi át a hadsereg fő-
parancsnokságát. Ennek az operett 
demagógiának természetesen semmi 
gyakorlati eredménye nem lesz. A 
király főparancsnoksága különben 
is csak névleges, helyette Berthelot 
francia tábornok fogja a „testvér 
latin nemzet" hadseregének ügyeit 
intézni. Az oroszok viszont ragasz-
kodnak ahhoz, hogy osak olyan 
feltétellel nyújtanak segitséget Ro-
mániának, ha a román hadsereget 
teljesen az orosz vezérkarnak ren 
delik alá. A háború hatodik heté-
ben tehát oda jutott Románia hogy 
szövetségesei fosztják meg önálló-
ságától. 

Rouset ezredes a Petit Parisi-
enben kifejti, hogy a románokat 
kettős segítségben kell részesíteni. 
Az oroszokkal egybefüggő fronton 
nemcsak támogatni kell őket erős 
csapatokkal, de Bruszilov egész se-
regének uj offenzivábba kell á t -
mennie. Ez volna a támogatás az 

egyik oldalon. Ugyanekkor Sarra-
ilnak is meg kell kezdenie az igazi 
offenzívát a Konica felé előretört 
olaszoktól támogatva, — s ugy 
látszik e terv megvalósítása ha 
ugyan már meg nem történt, csak 
napok kérdése lehet, mi után a 
nagyarányú előkészületekről már 
az ellenségnek is tudomása van. 
Bizik Sarrail sikerében, de nem ke-
vésbé farija fontosp.ak Bruszilov 
akcióját sem, mert v oihyniában és 

j a lembergi vonalon dől el az őszi 
i hadjárat sorsa. 

Görögországban az entente 
; folytatja erőszakoskodásait. Kgész 
! sereg görög tis7tel5 aki Athénból 

Larisszaba akart utazni hogy a ki-
I rályhoz hű hadsereghez csatlakoz-

zék a pályaudvaron felállított f ran-
cia tengerészlegénység megakadá-
lyozott az elutazásban. Az e.ntente 
még azt is kövelelte a görög tisz 
tektől hogy szolgáltassák be ki i d-
jukat d e erre a t i s z t e k nem 
voltak hajlandók, Athén és Larisz-
sza között az entente parancsára 
se görög liszt, se görög közkatona 
nem utazhat Így még nem aláztak 
meg országot, az entente százszor 
rosszabbul bánik a semleges és 
független Görögországgal, mint egy 
háborúban hódított tartománnyal. 
Az angolok most le akarják fog-

lalni a görög arzenálokat is úgy-
szintén saját kezelésbe akarják 
venni a görög vámigazgatást is. A 
gavallér entente tudniillik ilyen 
módon a görög állami bevételek-
ből szerelné fedezni Szerbia hadi-
kiadásait. Venizelosz kormányt és 
legközelebb kamarát log egybehívni. 

Német tengeralattjárók b o m -
bázlak a Jeges-tenger mellett levő 
Murmau-partot. Alexandrovszk vá-
rost ás kikötőjét kél német búvár-
hajó bombázta. A támadás nagy 
károkat okozott elpusztította a 
táviróálloinásf és a szikratávíró 
berendezést, az állami takarékpénz-
tár apüle.S t és erősen megrongált 
két angol gőzöst. A legújabb hadi-
terület Archangelszk körül van és 
a németek azért mentek el a Je-
^es-trngerre mert az oroszok és 
az angolok most ezen az uton akar -
nak Amerik d>ól muníciót szállíta-
ni. Senki nem volt előkészülve erre 
a támadásra, amely teljesen sike-
rült. Ha Anglia és Oroszország terü-

i letileg a világ le<» lagyobb részét 
birtokolják ugy a német buvárha-
jók fel tudj ú kei < sni a világ leg-
elhagvatottabb részéit is, hogy az 
elbizakodott ellenfelet, ahol csak 
lehet, megfenyítsék és neki káro-
kat okozzanak. 

flezérkaninh jelentése. 
Budapest október 18. 
Iiivatolos 
Keleti harctér: Károly főherceg lovasági tábornok hadsereg csoportja. A ma-

fívar román határ mentén tegnap sem volt lényegesebb változás.Csapataink kir.ibabó-
lól keletre több oro«z támadást vissza vertük a Hitrica Soldsinkatót észekeletre a 
n a r a i a n k ó n á l bajor csapatokat hatalmukba kerítették ei>y erős orosz támaszponton 
mely alkalommal elfogott 2 tisztet 350 legénységet és 12 gépfegyvert z sákmányo l -
lak A szereth legfelső folyásánál egy orosztámadcS kísérletet mar csirájaban le-
folytottunk NVoIhiniában szünetelt a harc. 

Olasz harctér Tegnap este el lenség jelentékeny erőkkel támadta a monte 
Tprhó és Hoite hegyháton és a pasubio csúcstól északrafekvő állasunkat A bátor 
védők vérsesen vissza verték ezt az előretöré t a tleimsch völgy e g y e s ré szem 
é i a Dolomitsa harcvonalon valami a Karszfenslkon a tüzérségi t evékenység i d ő n -
ként igen élénk. . . . . . h A f f r 

Délkeleti harctér: Albániában nincs ujabb hír. n u r n n 
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A német tengeralattjárók 
a Fehér-tengeren. 

Berlin, október 17. 
A Berliner Lokalanzeiger nek 

táviratozzák Malmőből: A londoni 
Lloyds biztositó társaság pétervári 
képviselője közli, hogy az ellen-
séges tengeralattjáró naszádok te-
vékenysége a Murman partok 
mentén nem csökkent. Október 11-
én estéig összesen 34 gőzöst sü-
lyesztettek el, amelyek uton vol-
tak Alexandrovszk, illetőleg Arc-
hangelsz felé. Sok más gőzös ese-
dékes. Az elsülyesztett hajóknak 
csak egy része volt a Lloyds-nál 
biztositva. Az elsülyesztett hajók 
közt volt egy municiós gőzös is 
a melyért az orosz kormánynak 
kártéritést kell fizetnie, mert ke-
zességet vállalt érte, Ez időszerint 
szünetel a szállítás Archangelszk 
felé. Az angol kikötőkben is vissza 
tartottak minden olyan hajót, a 
mely a Murman-part és a Fehér-
tenger felé készült indulni. 

Napiparancs a 
románok bátorságáról 

Berlin, október 17. 
A WolíT-ügynökség közli a 11. 

román gyalogos hadosztály pa-
rancsnokának, Eccorescu ezredes-
nek egy elfogott román katonánál 
talált szeptember 23-iki keltezésű 
napiparancsát. A napiparancs közli 
hogy minden katonát, akiről meg-
állapítják, hogy maga lőtt a ke-
zébe, vagy a lábába, mindennap 
az első rajvonalba kell állítani, 
még pedig fegyvertelenül. A front 
mögött a csendőröknek kell támo-
gatni a tiszteket abban, hogy a 
futni készülőket elfogják és a leg-
első tüzvonalba állítsák. 

A napipai ancs szóvá teszi, 
hogy menetelés közben az oszlo-
pok nagyon rendetlenek, a sebe-
sültek elszállítása gyakran a leg-
hiányosabb. Az arcvonal mögött egv 
völgyben rendfokozattal bíró ka-
tonák irósmunkákkal foglalkoznak 
Ezt egy francia százados is megál-
lapította. Figyelmezteti a parancs-
nok az összes vezetőket, hogy fo-
kozzák a legénységük bátorságát 
„Azzal a húszezer emberrel és erős 
tüzérséggel amellyel rendelkezünk 
lemoshatjuk az elmúlt napok gya-
lázatát,, 

QOPOSÍ közgyűlés. 
Unottan vontatott hangulatban 

indult meg a mai közgyűlés. 
Olyan volt mintha a világon semmi 
sem történnék majd benne és ne 
kány rövid perc multán a város 

atyák mind haza (érnének. Igaz 
nem is igen szerepelt a tárgysoro-
zatban olyan dolog, amely na-
gyobb érdeklődésre tarthatott vol-
na számot az egyetlen kémény-
seprési szabályrendeleten kívül. Ez 
váltott ki egy kis vitát, de az ér-
dekesebb dolog mégis csak a mult 
évi számadások tárgyalásánál kö-
vetkezett be. Józsefszállás dolga 
volt ez. 

A közgyűlésről ez a tudósítás 
számol be. 

Néhányan voltak még csak a 
teremben, amidőn valamivel kilenc 
óra után megnyitotta a közgyű-
lést dr. Mátéffy Ferenc polgármes-
ter. Interpelláció nem volt nyom-
ban át térlek a napirendre, ame-
lyek során megállapították a tiszt-
viselők és egyébb alkalmazottak 
beszerzési előlegét, megválasztot-
ták a virilis képviselők névjegyzé-
kének összeáilitására hivatott b i -
zottságol, megszavazták a Konc 
Imre és Schranz György napidija-
sok háborús pótlékát, megszavaz-
ták a bődi ártéri híd helyreállítá-
sával kimerült hitel pótlását, nyug-
díjazták Komendát Lajos városi 
dobost. 

Nem ment azonban ilyen gyor-
san a kéményseprők dolga, A ta-
nács j a v a s l a t a az volt, hogy 
a drágaságra való tekintettel az 
egész vonalon emeljék fel a ké-
ményseprési dijakat s a földszin-
tes házak keményei után az eddig 
szedett 12 fillér 20 fiilérre emeltes-
sék föl. Elutasító volt azonban a 
javaslat a tekintetben, hogy a ta-
nyákon is kötelezővé tétessék a 
kémények sepretése. Ez utóbbi el-
len nem is volt kifogása senkinek 
de volt a dijak fölemelése ellen. 
Varga József azt indítványozta, 
hogy a 12 fillér csak 16 fillérre 
emeltessék föl, Gilice János pedig 
azt. hogy ne emelje a közgyűlés 
a sepretési dijakat. A tanács j a -
vaslata mellett Bugyi Antal szólott 
Az eredmény j ó három negyedó-
rás vita után a Varga József in-
dítványának elfogadása lelt. 

Ismét egyhangúan folyt a tár-
gyalás. Polák Sándor földbérletét 
hat évvel meghosszabbították, a 
budapesti egyelem segély alapja 
javára pedig 5 ) koronát szavaztak 
meg. 

A számadások következtek. A 
gyámpénztári számadást hozzá-
szólás nélkül jóváhagyták. 

Következett az 1914-es házi-
pénztári és józsefszállási számadás 
Az előadói előterjesztés után szó-
lásra emelkedelt Burián Lajos és 
a számadások jóváhagyása mel-
lett indítványozta, hogy határozza 
el a képviselőtestület a józsef-
szállási birtok eladását. Az indít-
ványra Bugyi Antal főjegyző ref-
lektált es annak a véleményének 
adott kifejezési, hogy ilyen hata-
rozat nem opportunus dolog. 
Burián válasza majd Kalpagos gaz-
dasági tanácsnok felszólalása után 
újfent Burián és Bugyi Antal szó-

lottak. A vita eredménye a Burián 
indítványának egyhangú elfogadá-
sa lett. 

Az apróbb számadások és né-
hány illetőségi ügy elintézése után 
a közgyűlés tizenegy óratájban be-
fejeződött. 

" [ — _ _ 

11780—1916. szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az er-

délyi menekültek állatállományá-
nak eladása Pankotán (Arad mellett) 
folyamatban van, naponta több 
ezer szarvasmarha kerül eladásra. 

Szentes, 1916. október hó 13. 

Dr. Má té f fy polgármester. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Az idegen alattvalók 
internálása Romániá-

ban. 
Berlin, ¿október 17. 

A National Zeitung-nak jelen-
tik az orosz-román határról: A Ko-
mániában maradt németeket, ma-
gyarokat, osztrákokat, bolgárokat 
és törököket tudvalevőleg internál-
ták. Majdnem naponta letartóztat-
nak Jegy-egy alattvalót és vagy 
mint kémkedéssei gyanusithatót 
börtönbe zárják, vagy a gyűj tőtá-
borba viszik. A félhivatalos román 
sajtó azt irja, hogy Bomániákény-
telen így eljárni, mert Bulgária és 
Törökország szintén internálta az 
ottmaradt románokat. 

így Szmirnában állítólag közel 
nyolcezer románt (!) tartóztattak 
le, Bulgáriában pedig négyezer ro-
mánt internálták. Mig Törökország 
és Bulgária a románokat ki nem 
bocsátja a gyüj tőtáborokból , Ro-
mánia sem mondhat le az ellenséges 
alattvalók internálásáról Megerősítik 
azt a hirt is, hogy a németeket, 
magyarrokat és osztrákokat Buka-
res ama városrészeiben helyezték 
el. a melyek legjobban ki vannak 
téve a repülök és Zeppelinek tá-
madásainak. 

Monasztir már nincs 
veszélyben. 

Szófia, október 16. 
Minden jel arra mutat , hogy 

| a balkáni operációk hevessége 
elhanvallóban, s a* entente offénziv 
energiája szünőféiben van és nem 
sokára állóharcok következnek be. 

! Sarail azzal, hogy mind a két bol-
gár szárnyra nyomást gyakorolt 

| általános " bolgár visszavonulást 
akart elérni. A franciák s a bolgár 

i jobbszárny ellen, óriási vesztesé-



81 szám SZENTESI LAP 3 oldal 

kép a párázsi «lllustration»-ból s a 
rendes heti rovatok. — A «Vasárnap i 
«Újság előfizetési ára negyedévre öt 
korona, a «a világkrónikáival együtt 
hat korona, Megrendelhető a (Vasár-
napi Újság) kiadóhivatalában (Bu-
dapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.) 
Ügyanit niigrendelhetó a Képes 
Néplap, a legolcsóbb újság a ma-
gyarnép számára, félévre 2 korona 
4 0 f i l lér . 

része hatósági zár allatt levőnek te-
kintetik. 

A renddelet elten vétók a leg-
szigoruabban büntetettnek. 

Szentes, 1916 október 18. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

11646 1916 szám. 

Jl^ireLetménxj 

A tengeri készletek mikénti 
felhasználása tárgyában kibocsájtott 
3172 sz. ministeri rendelet alapján 
tudomására hozom a közönségnek 
hogy a termeik) 1916 évi tengeri 
terméséből házi és gazdasági szük 
ségletére a legtakarékosabb eljárás 
mellett szükséges mennyiséget tart-
hatja vissza. Aki nem termelő, vagy 
akinek saját készlete házi ésgazdasági 
szükségletét nem fedezi, tengerit 
a polgármesteri hivatal által 1916 
október 23-tól november 10-ig a 
városháza bizottsági tetmében ki -
állított vásárlási igazolvány alapján 
szerezhet be. 

Mindenki csak annyi sertést 
hizlelhat, amennyit béke időben 
hizlalt, ló és szarvasmarha abra-
kotásra csak nagyon indokolt eset-
ben tarható vissza tengeri. A ter-
melló saját tengeri termésének fel-
használásával saját szükségletén 
felül tovább eladás céljára hí lát-
hat sertéseket, de ha tovább ela-
dás céljából négynél többet akar 
hizlalni, ezt csak alispán ur enge-
délye alapján teheti az engedély 
megadása iránti kérelem nyomtat-
ványt a bejelentés alkalmával az 
érdeklődők megkaphatják Mindazok 
akik 1916 október 23 előtt vásár-
lási igazolvány nélkül tengerit sze-
reztel be, kötelesek készüleleket 
1916 októbet 23-tól 31-ig a város-
háza bizottsági tereiében bejelen-
teni, s a vásárolt tengerivel feze-
dendő szükségletük megállapítását 
kérni. Hogy ez megállapítható Ír-
gyen köteles mindenki, aki t?ngerit 
akar szerezni az árpáról kiadott 
de be nem váltott vásárlási igazol-
ványt a hatóságnak vissza adni 
A tengeri vételára közönséges ten 
geriért október havában csövesen 
26 kor morzsultan 34 kor 50 fii. 
novemberben csöves 26 kor 90. 
morzsolt 35 kor decemberben csöves 
27 kor. 80. morzsolva 35 kor. 50. 
Fajtengerinél októberben csöves 
28 kor 10., morzsolt 37 kor 50 
novemberben csöves 29 kor 05. 
morzsolt 38 kor. decemberben cső- I 
30 kor. morzsolt 38 kor. 50. f. 
métermázsánkéi. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

Ad. 4359-1—kp. 1916. sz. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az er -

délyi belső hadműveleti területekre 
való utazáshoz sürgős esetekben 
utazáshoz való igazolványok sür-
gönyileg vagy személyesen a bu -
dapesti, a temesvári katonai parancs-
nokságoknál és a kolozsvári hon -
véd kerületi parancsnokságnál Nagy-
váradon szerezhetők be. 

Szentes, 1916 október hó 16-án 

Z I L A H Y 
r. kapitány 

Eladó töreK. 
Bálint Jánosnak egy kazal 
pojvás törekje van eladó. 
H^gt^kinth^tő és értekezni 
lehet a tulajdonossal Külső-
Ecser 1. sz. alatt, ^fcfl 

Október 28-án 
szombaton este 
jótékony célú 

előadás a Tóth 
József színházban. 

Lapunk nyomdá-
jában egy jófiú 
nyomdász tanu-

lóul fizetéssel 

gekkel ugyan, de mégis bizonyos 
sikereket vívtak ki. Monasztir elé 
értek, a hol azonban meg kellett 
állniok. Monasztir városa minden 
veszedelemen kívül van már. Az 
angolok is tüzérségük és gyalogsá-
guk egyidőbenvaló harcbavetésé-
vel meglepő elszántsággal támadtak 
ámde sokkal kevesebb eredményt 
sikerült elérniök, mint a franciák-
nak. A Struma balpartján csak 
jelentéktelen angol csapatoknak 
sikerűit lábukat megvetniök. Az 
angol előnyomulás, a melynek 
célja Szeresz és Demirhisszár volt, 
épp ugy mint a franciáknak Mo-
nasztir, sokkal kevesebb területet 
nyert, mint a francia offenzíva. 
Valószínű éppen ezért, hogy még 
egy angol offenzívára kell elkészülve 
lenünk, azután a balkáni fronton 
beáll a pozíció harc. Ugyanezt lehet 
várni a dobrudsai fronton is, ámbár 
a pozíciós háború megkezdése ott 
későbbre tehető, mint a balkáni 
fronton. 

HÍREK 
— Kukorica rekvi rá lás Lapunk mai 

számában közöljük a polgármester 
hirdetményét, amely a kukorica 
rekvirálásra vonatkozik és egyúttal 
a disznóhizlalás korlátozását is 
magában foglalja, Erre a hirdet-
ményre, amely kiválóan fontos itt 
is fölhívjuk a figyelmet. 

— Komándát Lajos Akinek a. ne-
vét ennek a hirnek élére irtuk 
nem tartozik a nagy és a neveze-
tes emberek közé. Egyszerű sze-
gény szolga volt a tegnapi napig 
Szentes város dobosa. Hogy most 
megemlékezünk rólá tesszük abóll 
az alkalomból, hogy a tegnapi 
közgyűlés hosszú szolgálata után 
saját kérelmére nyugdíjazta. Nem 
a mai idők embere volt az öreg, A 
régi kevesek közül való. akik nap-
ról napra fogynak és akiknek az 
eltávozása a megszoko t helyről 
szinte zokon esik. Ezek közé tar-
tozik az öreg dobos is, aki fürge 
elevenségével talán még egy év 
előtt is sok fiatal embert megszé-
gvenitet s aki maga az ó egyszerű 
hivatásában a megtestesült ponto-
ság és lelki ismereltség. 

— A «Vasárnap i Ú jság» október 
15-ik száma sok érdekes képet kőzöl 
azokról az erdélyi területekről, a 
melyeket a románoktól a legutóbbi 
napokban visszafoglaltunk, továbbá 
— egy német katona felvételei alap-
ján — a nyugati harctérről s az 
olasz harctérről. Szépirodalmi ol-
vasmányok: Havas Alisz és Walter 
Bloem regénye, tíagyhy Dénes no-
vellája, gróf Vay Péter útirajza Ana-
tólliából, a török herei készületeiről 
Egyébb közlemények: egyérdekes-

Ez alkalommal újból jelzem 
hogy minden termelő öt métermá-
zsát meghaladó tengerijének 7 r e d 

azonal felvétetik 
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r K A k e n y é r g y á r 
és a Zsoldos-malojn 

a Haditermény R é s z v é n y t á r s a s á g g a l 
őrlési szerződési kötött és megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár ott akár a Kenyér-

gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK 
U 2 5 0 

íL 9: 
i n 

Fatalpú papucsok bár-
mely nagyságban kaphatók 

ifj. Fazekas Antalnál 
áróharucker utca 

Kef. bérház. 

Hirdetéseket jutányos árért vesz fel e lap kiadóhivatala. 

m 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutányosabb árért. 

„SZENTESI LAP" kiadöhi ivatala 
iíi | | Kossuth-tép V. sz. (Ref. bérház] Ni 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett kónyvnyomilályában Szentesen 




