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Előfizetési árak :
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félévre 3 K negyedévre 1.50
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Vasárnap, október 15.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
A s :?rkesztés<5rt felelős
SIMA

LÁSZLÓ

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-léi 4. szám
(ref. bérház) ide intézendök ;i lapot érdeklő mindenféle
küldemények hirdetési és előfizetési dijak.

Harcok a magyar-román határon.
Visszavert olasz támadások.

2 tisztet és 153 főnyi legénységet elfogtunk.
Zavaros és izgatott vita volt
az angol alsóházban a béke lehetőségéért. A szenzációs diskussióra
az adott alkalmat, hogy Chapple ő r nagy az alsóházban kérdést intézett a kormányhoz, vájjon Robert Cecil tanácskozolt-e az entente
kormányaival arról, hugy Németországgal nemfognak tárgyalni a b é ke feltételekről, Németország egyik
ssövetségesének javára, hanem Németország mindegyik szövetségesével külön békét fognak kötni.
Az interpelláció annál is inkább
izgalmat keltett, mert az őrnagy
kérdését ugy értelmezték, hogy a
monarchia volna Németországnak
az a szövetségese, amelynek j a v á ra a békelehetőségckról lárgyalni
fognak. Róbert Cecil államtitkár
nagyon kitérően válaszolt és csak
annyit jelentett ki, hogy semmit
sem akar közölni a szövetségesek
között folyó megbeszélésekről. Trevelien lord erre azt a kérdést intézte,
hogy vájjon az-e az angol habomnak minden eredménye, hogy Angliának Oroszországért kell kezeskednie. Mihelyt az orosz különbéke lehetőségét igy megpedzették,
óriási lárma tört ki az alsóházban,
amelyet nem hallgattatott el lord
Cecil második felvilágosítása, amely
szerint semmit sem közölhet a lehetséges békefeltételekről.
Talán majdnem egyévi szünetelés után most beszéltek újra
először az angol alsó házban a
békéről, a béke lehetőségéről. Tudjuk, hogy ez erédménvnek kevés,
de mindenesetre sokkal több a
semminél és vajmi gyöngén állhat
Oroszország ügye, ha ezt a nyilt
titkot, hogy némely orosz körökben
meg volna a külőnbékére való hajlandóság, már az angol alsóházban
tárgyalni lehet. A háború óta most
történt először hogy a parlamentben
vádak hangzottak el egyik szövetséges állam ellen. Az angol indulat
haragosan tört ki Oroszország ellen. amely nem volt képes arra,

hogy egymaga nyerje meg összes Oroszország arról, hogy a m o n a r c szövetségesei javára
a háborút. hiát leverni nem tudja. l)orna-VatAnglia nem tudta felhasználni Orosz ránál diadalmas csapataink a r o országot és most haraggal és gyű- mánokat és az oroszokat román
lölettel beszélnek ott a cári biroda- területre verte vissza, üldözés közlomról, a melyről felteszik, hogy ben maguk is a román területre
miután a huszonhét hónapos hábo- érlek, Dorna-Vatra és Kirlibaba
rúnak minden eredménytelenségét környéke volt az a hely, ahol az
belálta, hajlandó egy különbéke erdélyi román hadsereg érintkezést
eshetőségére is gondolni.
keresett
Lesiczki orosz tábornok
É s minden józan embernek sergével. Erdélyben már nincs r o ugy kell me r Ítélni a helyzetet, hogy mán hadsereg és ezen a helyen,
a románok erdélyi k¡verésével Orosz ahol a két ellenség együttesen akart
ország utolsó kártyáját is eljátszo- minket közrefogni, léptünk mi mata. Ezután Oroszországnak nem gunk román területre. Románia
érdemes, nem is szabat! folytatnia ma* a legriagyobb veszedelemben
azt a háborút, amelyet idegen é r - van Mackensen délről, Falkenhayn
dekekért visel, azért az Angliáért északon fenyegeti a román síksáamely kérhetetlen ellensége volt got Oroszország zsoldosa teljesen
ebben a háborúban,
a múltban és amelylyel világraszó- megbukot
ló ellentétei lesznek a jövőben is. amelynek végső győzelme csak a
Éppen most
győződhetett
meg mienk lehel.

íezéFfeapank jelentése.

Budapest október 21
Hivatalos
Keleti harcfér: Magyar román határon tovább
harcolunk, A hóban fagyban és legnehezebb terepen sikeresen
Tdizdő csapatok teljesítményei minden dicséreteti felülmúlnak. A kárpátoktól északra az osztrák-magyar haderőnnél
volt különös esemény.
Olasz harctér :
A Pasubió szakaszon állásaink ellen tovább tart a
mindenféle kaliberű ágyúk és aknavetők heves tüze, A Roito hegyhát előtt készletbe helyezett ellenséges gyalogságot
tüzérségünk befogta. Olaszoknak a hegyhát keleti része
ellen intézett 4 támadását vissza vertük. A Prana völgyben a völgyállás ellen előnyomuló ellenséges századot
megsemisitettíink. 2 tisztet és százötvenhárom főnyi legénységet elfogtunk,
Délkeleti harcztér
Albániában nem volt különös esemény.
HÖFER.
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Románia veszélyben.
London, o k t ó b e r 17
(Reuter.) Az alsóházban Bonar
Law a következő kijelentést tette:
Románia helyzete számunkra
és szövetségeseink számára egy
idő óta gondos megfontolások tárgya volt. Ebben az ügyben minden
ami egyáltalában lehetséges, meg
tog történni.

Konstantin király az
újoncokhoz.
Zürich, október 20.
Mint a Schweizerische Telegrafen-Informatiou Athénből jelenti
Konstantin király az 1915. évfolyambeli újoncok eskütételénél a következő beszédet mondotta:
— Újoncok! Eskütökkel a haza
katonái, a király katonái az én katonáim lettetek. De a hűség egymagában nem elégséges. Fólebbvalóitoknak, vezéreiteknek és ezek
utján királyotoknak vak engedelmeséggel
tartoztok. Ha minden
katona azt cselekszi, ami neki tetszik; és a maga esze szerint itéli
meg a haza üdvét akkor j a j annak
az államnak, amelynek ilyen h a d serege van. Külömböző dolgot fognak néktek mondani, hogy elcsábítsanak benneteket. Nehigyjetek
azonban ezeknek a susárlásoknak
meri a hazafiságról képmutatóskodnak, pedig üzérkednek vele. Gazságot követnek cl, amelyet a hazafiság palástjával takarnak el. Ne
higyjetek nekikl Olyan hadseregbe
léptek, amelynek szelleme csudálatos, amelyben sok hagyomány
él, amelyben benneteket is át fog
hatni az áldozatkézség szelleme.
Ne feledjétek, amit mondok néktek
legyetek hivek, legyetek engedelmesek és bizatok! Éljen a hadseregi
A király szavait az ifjú vitézek
frenetikus ujjongással
fogadták.
Sokan meghatottan könnyeztek. A
venizelista sajtó heves támadást
intéze miatt a király ellen s azzal
vádolja, hogy pretoriánusokat nevel magának.

Vilmos császár a
nyugati fronton.
Berlin, október 20.
(Wolff-űgynökség.) Vilmos császár néhány nap óta a nyugatihad-
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kás házépítések költségeinek renszintéren levő csapatoknál időzik dezése végett 400.000 koronás kölOktóber 17-én Mercy les Basnal csön felvétele tárgyában. M. kir
Vilmos trónörökös fővezér jelenle- Belügyminiszter urnák a vármegyei
tében szemlét tartott a Verduni t. nyugdijalap hiányának fedezése
ostromló csapatok fölött és fogad- tárgyában 32139-1916. XV. sz. a.
ta Lochów és Löttöwitz báró tá- kelt leirata s ezzel
kapcsolatbornokok jelentéseit. Az újonc és ban a vármegye alispánjának előnépfelkelő csapatok, valamint a terjesztése a székházalaptól kölcsönVolmirstadt kerület által létesített vett összeg leirása tárgyában ad.
katonai üdülőtelep
megtekintése A Kereskedelemügyi Minister ur
után a császár a trónörökös kísé- 53059. 1. c. 9ttí számú leirata az
retében Búdra tábornok hadterüle- államositotott that. utak átvétele
tét, majd 18-án Einem vezérezre- ügyében. Moson vármegye közöndes hadterületét látogatta meg. A ségének, az élelmi és ipari cikkek
császár ez alkalommal von Einem árának maximálása tárgyában a
vezérezredesnek, Mudra és von kir. kormányhoz intézett felirata.
Zwal gyalogsági tábornokoknak a Veszprémvármegye törvényhatósági
Pour le Merite rendjelhez a cserfa- bizottságának a háború tartama
lombot adományozta. Seregeio szá- alatt minimumra való csökkentése
mos tagját első és másodosztályú tárgyában a kir kormányhoz invaskereszttel tüntette ki a császár.
tézett felirata. Veszprén vármegye
th. bizottságának, az állami elhagyott gyermekek tartásdijának sürgős felemelése tárgyábau a kir.
kormányhoz intézett felirata. Temesvármegye közönségének körirata a hadiárvák biztosítási alapjának létesítése, tárgyában. Somogy
vármegye közönségének körirata
Zürich, okt, 19. a katonasirok gondozására és az
elesettek családjainak és a rokkanA Schweizerische Telegrafen- taknak segélyezésére pótadó megInformation jelenti Genfből: T e n - szavazása tárgyában. M kir Földgerészkörökben elterjedt hirek sze- mivelésügyi
m i n i s z t e r
rint amerikai hajóraj bejutása a Pire- úrnak leirata a lótenyésztési tájuszba a legközelebb várható. Ez a faj ta körzetek tárgyában. A vármegye
hajóraj már egy idő óta a kisázsi- alispánjának előterjesztése a hár
ai vizeken cirkál. Az amerikai ha- mas bizottság üléséről felvett jegydihajók szükség esetén az Athénben zőkönyv tárgyában. Sváb Jakab
levő amerikai polgárokat felveszik alapítványánál 2 alapítványi hely
fedélzetükre. Pieruszi vállalkozók betöltése. Zolnay Kálmán várm.
megbizást kaptak, hogy az ameri- árv, ülnök kérelme nyugdíjaztatákai flotta számára megfelelő meny- sa iránt. özv. dr. Szánthó Lajosné
nyiségü élelmet tartsanak készen. szentesi lakos kérelme temetkezési
járulék engedélyezése iránt. Özv.
Hága, okt. 19. dr. Szánthó Lajosné szentesi lakos
kérelme kegydij engedéjezése iránt.
Az amerikai követ nyilváno- Szentes város képviselőtestületének
san kijelentette, hogy az a hir, Gyulavári Géza személyi pótléka
hogy egy amerikai flotta befutott I és Dr. Kiss Béla jogügyi tanácsa pyreusi kikötőbe, n^m érdemel nokká helyettesítése ügyében hohitelt.
zott határozatai. Szentes város képviselőtestületének a város több renbeli tartozásainak kifizetése tárgyában hozott határozata. Szentes város képviselőtestülelének az igénybe vett függókölcsönök engedélyezése tárgyában hozott határozata
Szentes város képviselőtestületének
a városi nyngdijasok drágasági pót— Megyegyülés. Csongrádvárme- léka ügyében hozottt határozata s
gye törvényhatósági bizottsága 1916. ellene Sleíer István ny. városi taévi október hó 28-ik napján déle- nácsnok fellebbezése.
lőtt 10 órakor, a vármegye szék— K i z s e b e l t a s s z o n y Nagy
házában évnegyedes rendes közgyű- tolongás volt tegnap ifj Kovács
lését tarja. A tárgysorozat fonto- Sándor boltja előtt. A közönségnek
sabb p o n t j a i : A vármegye alispán- ugyani tudomására jutott, hogy
jának évnegyedes jelentése. A vm. cukrot lehel kápni s mindenki
közigazgatási bizottságának a m igyekezett magának szerezni belőle,
kir. miniszterelnök úrhoz intézett ezt a tolongást egyesek arra haszféléves jelentése. Csongrádvárme- nálták fel, hogy másokat kizsebelgye há tartási alapjának 1917. évi jenek. Így történt ez Óvári Jánosné
költségvetési előirányzata. A vár- államsegélyes asszonnyal is, aki,
megye közúti alap 1917 évi költ- mikor az államsegélyét 50 korona
ségvetése. Intézkedés a megürese- néhány fillért, fel vette
elment
dett választott tb. biz. tagsági he- a bolt elé, hogy cukrot vegyen
lyek betöltése iránt. A vármegye de a tolongásban egy észrevétlen
alispánjának előterjesztése a m u n - pillanatban az összes pénzét kivet

Amerikai hajóraj
a Pireuszban?

HÍREK
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ték a zsebéből s most családjával
együtt e legnagyobb nyomornak
néz elé. J ó lesz tehát, ha mindenki vigyázz a zsebére a cukor és
dohány vásárlásnál, nehogy Óváriné
sorsára jusson.
11499—1916 szám.

I

Hirdetmény.
A m kir. honvédelmi minister
ur 20100-1916. számú
rendelete
alapján közhírré teszem hogy mind
azoknak a népfőlkelóknek, akiknek 1916 október 2. napján kellet
volna bevonulnia, tehát az 1866.
1867, 1868, 1869, 1870 és 1871 évben született népölkelőknek

1916. november 3-ikára
azoknak a népfőlkelóknek pedig
akiknek október 10. napjára kellett
volna bevonulniok, tehát az 1872,
1873, 1874' 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
évben született népfőlkelóknek

1916, mvember ttt-ikára

kell kiegészítő parancsnokságukhoz
bevonulni.
Ezen a napokon kell bevonulni azok a népfölkelők is, akik a
hadseregbe,
vagy
honvédségbe
önként beléptek. Amennyiben a
népfölkelók valamelyikének o k t ó ber 2-ára és október 10-ére külön behivójegy bocsáttatott volna
ki, ez a behivójegy hatályát veszti
s ezeknek a népfőlkelóknek is a
fenti napokon kel bevonulniok.
Egyebekben a
bevonulásra
vonatkozólag ugyanazon rendelkezés maradt meg, mint a bevonulás tárgyában kibocsátotl korábbi
hirdetményemben.
Szentes. 1916 évi október
7-ik napján.

hó

Dr. Mátéffy

9 órakor a vekercsárdánál.
4. délután 2 órakor a
csárdánál.

3 oldal

vecseri

5. november 3-kán délelőtt 9
órakor Derekegyházioldalon Mucsi
szélmalmánál.
6. délután 1 órakor az eperjesi iskolánál és
7. délután 3 órakor a királysági iskolánál.
Felhivatnak az apaállattulajdonosok, hogy az 1917 évben köztenyésztésre
használni
szándékolt
apaállataikat a vizsgálatra vezesék
elő.
Az 1894 évi Xíl. t. cz. 94 §-a
értelmében 100 koronáig terjedő
pénzbüntetéssel büntetendő az aki
apaállatot tenyészigazolvány nélkül
másoknak tenyésztési célokra átenged.
Szentes 1916 október hó 12.
Dr. Mátóffy polgármester
Kiadja :
Vajda B Utóda Könyvnyomdája.

JJjfiVcZöimány.
A köztenyésztésre szánt apaálatok (bika, kan és kos) engedélyezési vizsgálata a következő helyen
és időben fog megtartani:
1. október hó 30-ikán délelőtt
a városháza udvarán.
2. délután 2 órakor a bökönyi csárdánál.
3. október hó 31-én délelőtt

jában egy jófiú
nyomdász
lóul

tanu-

fizetéssel

azonal felvétetik

Fájdalomtól megtört
szivvel
jelentjük, hogy a legjobb feleség,
a szerető anya, a* jó rokon

H A P T t i P GYULANÉl
szül. KÓNYA 7\NN/\

életének 39, boldog házasságának
21-ik évében 1?16. október 20án délután 2 órakor elhunyt.
Hült tetemei f. hó 22-én vasárnap délután fognak a SzékelyJózsef telepről a római katholikus
egyház szertartása szerint a végtisztesség megadása után a rómaikatholikus
Kálvária
temetőben
örök nyugalomra helyeztetni.

Az ég áldása Kísérje
luiló pomilxi!
Szentes, 1916. október 20-án.

(Hátszegről)

/\ (iYJtSZOl/X SÍWÁD.

az Erzsébet-téren n r. k.
iskola
épületében

Könyv,• Papir- es í r ó s z e r
KERESKEDÉST

nyitott, egyetlen próbavásárlás meggyőzi Önt a
figyelmes
és
o I c s ó kiszolgálásáról

Egy

hadbavonnlt iparos felesége
igen j ó házikosztot ád mér_
sékelt árak mellett, hogy
ki? és hol? megtudható a „SZENTESI LAP" kiadóhivatalába
/.

polgármester

11359—1916 szám.

Lapunk nyomdá-

Felhívás.
FELKÉREM MINDAZOKAT
AKIKNEK
ECSERI PUSZTÁMON
LEGELŐRE KIADOTT
JÓSZÁGAIK VANNAK
HOGY AZOKAT F. HÓ
16-AN
ELHAJTANI
ISZIYESKEDJENF.K.&
TÓTH LÁSZLÓ

NÉGYKSI
JÁNOSnak
belsö-ecseren
Csermis Imre féle (¡0
hold földje feles munkálatra kiadó, értekezni lehel Zrínyi //.
/. szám, zsidó templom melleit.

Október 28-án
szombaton este
jótékony célú
előadás a Tóth
József színházban.

HIRDESSEN E LAPBAN.

T7
A kenyérgyár
és a Zsoldos-malom

a
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Hadi termény

Részvénytársasággal

őrlési szerződést kötött és megbízást nyert búzavásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a
Z S O L D O S malomba akár ott akár a KenyerY\
gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK

Fatalpú

papucsok bár-

mely nagyságban kaphatók
ifj. Fazekas Antalnál
Báróharucker
utca
/
lief. bérház.

HipdetesBlief jutányos árért m fel e lop ¡Éiliisatala.
Hl VAJDA B. UTÓDA íj

i

elvállal minden a könvvnyommw

dászat körébe vágó munkálatot

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan
a lehető legjutányosabb árért.

[SZENTES e, :" kiadói,ivatala
II | Kossuth-tér V. sz. (Ref. bérházmi
II

^

Nyomatott

VAJDA B. UTÖDA

villanyerőre berendezett

könyvnyomda lyában

Szentesen

