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Előfizetési árak 
Helyben : egész évre 4 K ^ Vidéken egész évre 6 K 
félévre 2 K negyedévre 1 K ' félévre 3 K negyedévrel.őO 
Egy lap 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökö11 

A s rkesztés^rt felelős 
SIMA LASZLO 

Szerkesztőség is kiadóhivatal: 

Vrgda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-lel 4. szám 
(rof. bérház) ide intézendőka lapot érdeklő mi ldt nfélc 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Siheres harcaink Oláh országban. 
Ujabb események a tengeren. 

Délkeleti harctéren csend van. 
Ententelapok szerint Falken-

hayn és Mackensen hadműveletei 
nem pihennek. Az «lesz Stampa 
szerint a Falkenhayn vezetése alatt 
álló német, magyar- és osztrák csa 
patok előrenyomulásul a legna-
gyobb természeti és • hadi nehéz-
ségek sem állitollák meg egy perc 
re sem. Egy párisi lap viszont azt 
jelenli, hogy Mackensen Yánán ál 
jelentékeny torok erősilesekhrz ju-
tott, német hidászok most a kons-
tanca körüli iszaptengerben <pilo-
nek utakal. Ugy a francia, mini áz 
olasz lapBukaiesI sorsát lelti Mac-
kenseu es Falkenhayn terveilől. 

A balkáni harcok jelentőségét 
jellemzi, hogy Roques Irancia had-
ügyminiszter most már napok óta 
a Balkánon tartózkodik, hadügy-
miniszter a macedóniai fronton van 
jelen azért, hogy a Sarrail-fele ak-
ciót ellenőrizze. Amióta odaérkezett 
a francia sereg a legkétségbeeset-
tebb erőfeszítéseket kísérelte meg 
azért, hogy előrenyomuljon a flo-
rina-monasztiri vonalon és a Cser-
na-folyó könyökénél. A franciák a 
szerb segitség ellenére sem tudtak 
seholsem előrejutni. A bolgárok az 
összes támadásokat visszaverték és 
a szerb hadsereg egyetlen bolgár 
vagy német állásnak sem tudott 
birtokába jutni. Szó van arról, 
hogy maga Briand miniszterelnök 
is lement Macedóniába. Hogy a 
franciák most mennyire erőltetik 
ezt a frontot, annak több oka is 
van. Mindenekfölött még a nagy 
tél beálta előtt szeretnének valami 
eredményt elérni, azután pedig zt 
hiszik, hogy ilyezz módon tudják a 
dobrudzsai akciói befolyásolni. Ez 
azoban nyilvánvaló tévedés és a 

helyzetnek teljes félreösmerése, 
mert a dobrudzsai akció semmi-
lyen összefüggésben nincsen a ma-
cedór ' ' harcokkal. A dobrudzsai 
csapa. ,k külön sereget alkotnak, 
más parancsnokság alaMállanak és 
műveleteik a mácadóniai fronttól 
teljesen lYtggt tlcnek. Ha a franciák 
maced >niai akciója mosl sem ér 
el eredményt. akkor Sarrail valóra 
váltja r< ui ^zán'ék ! és lemond a 
vezéiségiol. a Iraneia sereg pedig 

lalan eltakarodik Macedóni-
ából. utj>v. ahogyan el! otródoil an-
nak i éjén a I)ardaneiiák alól. 

Az athéni nemet követ olasz 
forrás szerint igen erélyes jegy-
zéket nyújtóit át a görög kormány-
nak, amely felpanaszolja mindazo-
kat a sérelmekel, amelyek Német-

országot Görögország által érték. A 
követ kijelentette, hogy ha Görög-
ország hadianyagát átszolgáltatná 
az. ententenak, azt Németország 
ellenségeskedésnek fogja tekinteni 

Scheidenuinn német szocialis-
ta képviselő, a kormányt támogató 
szocialisták vezére levelet i ítézett 
s hollandi béke egyesülethez, amely-
.vcl közölte, liog\ nézete szerint a 
kancellár os/.lja a német nemzet 
<"riási többségének azt a haj landó-
- h o g y nem akarja annektálni 
I) Igiumot. Scheidemann azt is irja 
levelében, hogy a kancellárral foly-
tatott beszélgetéseiből igen jól tud-
ja. hogy Belhmann-Hollweg meny-
nyire sajnálja, hogy Németország 
Franciaországgal háborúban van. 

íezérharunh 
Budapest november 15. 
Hivatalos, 
Keleti harctér: Károly főherceg 

vezérezredes arcvonala észak oláh 
országban sikeresen folytatjuk a liar 
cot a románok 23 tisztet IN00 főnyi 
legénységet és négy ágyút veszítet-
tek a keleti határ területén és a 
Hóboritolta erdős kárpátokban 
n ncs különösebb esemény. Lipót 
bajor herceg vezér tábornagy arc-
vonala a cs, és kir. haderőknél nincs 
különösebb esemény. 

Olasz harctér : A helyzet válto-
zatlan Goretól keletre csapataink 
elfolalták egy olasz árkot és 5 tisz-
tet 375 főnyi legénységei elfogtunk 
és 7 géppuskát zsákmányoltunk. 

Délktflrti ha rc té r : nincs neve-
zetesebbesemény. Höfcr 

jelentése. 
Tengerészeti vezérkar 

A tengeren folyó hó 14 én a 
korareggeli órákban egyik repülő-
rajunk igen sikerült támadást inté-
zett Bonchii Varmeglanoi és Do-
berdóí ellenseges állások ellen egy 
ellenséges szárazföldi repülőgépet 
a mely megtámadta rapülőrajunkat 
elűztük. 

fl hajó hadparancsnokság 
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ilz oroszok Lemberg visszafoglalását 
sürgetik. 

Krakkó, november 14. 
A Dziennik Poznanski jelenti a szentpétervári Rjecs nyomán, 

hogy Oroszországban nagyon sokat beszélnek arról, hogy az orosz ka-
tonai tevékenység miért szünetel? Különösen feltűnik, hogy az oroszok 
nem kezdenek semmit Galíciában, a melyet Oroszországban általában 
döntó frontnek tekintenek. 

— Ha a galíciai hadmüveletek szünetelése azt jelenlené, — írja; 
a lap — hogy az orosz hadseregfőparancsnoksá^ lemondott Lemberg 
visszahóditásáról, akkor az orosz hadvezetőség véleménye feltűnő ellen-
tétban van az egész orosz nemzetével, amely az orosz hadvezérek né-
zetét sohasem íogja elfogadni. 

Az entente le akarja fegyverezni a 

görög hadsereget. 
Rotterdam november 13. 

A Morning Post-nak jelentik Athénból e hó 8 ról : A szövetsé-
gesek ujabban azt követelik Görögországtól, hogy adja át az egész 
hegyi tüzérséget, az összes Mannlicher-fegyvereket és a hozzájuk tar-
tozó lószerkészleteket. Követelik továbbá a larisszai vasútvonal szabad 
használatát. Az entente követei hangsúlyozták a görög ko rmány elólt, 
hogy Görögországnak ugy sincs semmi szüksége a kiszolgáltatandó 
fegyverekre és lőszerre, mert hiszen Görögország hivatalosan közölte, 
hogy semleges marad. Ehhez járul még, mondották a követek — 
hogy az entente megszállta Ekaterinit és igv az athéni kormánynak 
nem kell attól tartania, hogy a Szalonikiban alakult nemzeti hadsereg 
megtámadja a fővárost. Viszont a nemzeti hadseregnek, amely a bol-
gárok ellen akar harcolni, nagy hasznára lennének a görög fegyverek. 

A görög kormány egyelőre kereken megtagadja még azt is. hogy 
e követeléseket mefontoSja és nagyon kétséges, hogy bckés uton meg 
lehet-e egyezni ebben a kérdésben. A kormány azt felelte, hogy a gö-
rög hadianyagot a központi hatalmak ellen akar ja az entente felhasz-
nálni és igy annak kiszolgáltatásá sehogyan sem egyeztethető össze 
az ország semlegességével. Ha a görög kormány teljesítené az entente 
követeléseit, a központi hatalmak joggal ugy tekinthetnék azt, mintha 
Görögország hadat üzent volna neki. 

il görög tiszteli és Qenízelosz. 
Rotterda m november IX 

A Daily News-nak jelenlik Athénből : Mos/ végre szabályozták 
azoknak a tiszteknek a helyzetét, akik Venizeloszhoz akarnak csatla-
kozni. Az ilyen tiszteknek ezentúl elbocsátásukat kell kérni a görög 
hadseregből, azzal a mgokokolással, hogy csatlakozzanak azokhoz a 
csapatokhoz, amelyek Macedóniában harcolni akarnak a bolgárok elten. 
Ezzel a feltétellel szabadon bocsátják az Athénban és másutt fogságba 
vetett görög tisztekel is Az entente állítólag kezeskedik nekik arról, 
hogy a háború után ismét fölves/.ik őket a görög hadsereg kötelékébe 
Politik ai körökben a helyzetet most kedvczőbnek ítélik. \ kormány, a 
mely csak nemrég naponként háromszor ült össze tanácskozásra, most 
már csak kétszer, de gyakran egys/er tart naponta miniszter tanácsol. í 

„Döntő csapás várható" 
Zűr ch, nov. 4. 

Az Itali a katonai munkatársa Románia helyzetéről a/ t írja, hogy 
a központi hatalmaknak Románia ellen intézendő döntő csapása vár-
ható Nem áltatjuk magunkat, — mondja, — Mackensen előkészületei-
nek befejeztével Romániát és ezrei az entente-ot a legsúlyosabb pró-
bára fogja tenni, amelyre a háború kezdete óta csak tettel 

Feladatok a háború utam 
Szterényi József titkos tanácsos 

nyugalmazott államtitkár vasárnap 
délután szegedi kereskedelmi és 
iparkamara meghívására Szegeden 
a városháza nagytermében előadást 
tartott. 

Az előadás iránt rendkívül nagy 
érdeklődés nyilvánult. A nagy te-
rem zsúfolásig megtelt közönségei 
A város és a megye előkelőségei 
teljes számban jelentek meg. Szteré-
nyi József előadása, mely a háború 
u»áni feladatokról szólott, szenzáci-
ósan érdekes volí. A közönség tel-
jes figyelemmel hallgatta és gyak-
ran szakította meg helyeslésekkel 
és éjenzésekkel. 

Előadását Szterényi József an-
nak hangoztatásával kezdte, hogy 
a békében az lesz a legerősebb, 
aki erre a háborában megfelelően 
jól felkészült. Népességünk szám-
beli alakulása a háború után nem 
lesz kedvező. A szenvedett vérvesz-
teségeknél sokkal nagyobb baj a 
születések csökkenése, a csecsemő-
halálozás emelkedése és a polgári 
lakosság halálozási arányának igen 
lassú javulása. 

Számszerű adatokkal világítót« 
meg az oívzág pénzügyi helyzetét 
a háború következtében. Helfferich 
még mint a birodalmi pénzügyi 
államtitkár, számításokat végzett 
mennyi időre lesz a német biroda-
lomnak szüksége, mig nemzeti va-
gyona tekintetében a háború előtti 
állapotba juthat vissza. Arra az 
eredményre ju to ' t , hogy Németor-
szágnak 12—15 évre lesz szüksége, 
míg a nemzeti vegyonával ugyanott 
lesz, ahol a háború előtt volt. Ma 
gyaroszágnak e cél elérésére bi-
zonyára még több időre lesz szük-
sége. Félő, hogy a valutakérdés-
ben nem fog egyhamar javasulás 
beállani. Mezőgazdaság helyzete 
kétségkívül a legjobb lesz vala-
mennyi gazdasági ág közül. Szoci-
ális szempontból nevezetes, hogy 
a béke bekövetkezésekor á tmenti-
leg munkanélküliség fog beállani 
A habon utáni feladatok legelseje 
a lakosság számának lehelő növe-
lése, ami nagvarányu anya- és cse-
csemő védelem utján érthető el. 
Financiális szempontból az állani 
pénzügyi érdekeit összhangba kell 
majd űzni. Valutánk javítására első-
rendű fontosságú a takarékoskodás 
mind aW)an, ami a szükségleti cik-
kekből külföldi származású. 

Belső termellésünket ki kell 
bövitenük azokban a cikkekben, 
amelyekből eddig behozatalra sz -
rultunk. Különösen iparfejlesztés 
nagyfonloságu Az állam egész 
pén/ügyi helyzete azon fordul meg 
sikerül-e mezőgadaságunkban és 
iparunkban többet termelni. El kell 
határoznunk magunkat demokrat i -
kus ir/myu birtokpolitikára. Néhány 
iparágat kivéve, átmenetileg nehéz-
ségek fognak bekövetkezni az ipar-
ra Külösen az amerikai verseny 
lesz erősen érezhető. Igen fontos 
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a nyersanyag-kérdés megfelelő meg 
oldása nemcsak általánoságban, de 
a részielekben is. Messzemenő ál-
lami beavalkozás szükséges e kér-
gés megoldásához, de lényegében 
érdekeltségi alapon sz rvezve. A 
hajózás szempontjából nemcsak 
a tonnaget kell biztosítani, hanem 
a járatokat is irányítani. 

iparágakat nem Ha az egyes 

egyesítése a nagy 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. EEE 

el nyersanyagokkal, igen 
kedvezőtlen hatással lehelne szoci-
ális szempontból százezernyi ipari 
munkás hazabocsátása. Éppen ezért 
a leszerelés csak fokozatosan lesz 
eszközölhető. A demobilizáció kér-
dése túlnyomó mértékben szociális 
jellegű. Rendezni kell majd a köz-
tisztviselőknek helyzetét, a szabad 
foglalkozásnak kérdését és a női 
munka kérdését is. Az aggor- és 
rokkantbizlositás elementáris erő-
vel fogják rendezésüket követelni 
Méltóbb ellátásban kell részesíteni 
a hadirokkantokat, hadiözvegyeket 
és hadiárvákat. Azok pedig, akik 
életüket és vérüket fenntartás nél-
kül a haza szolgálatába állították 
joggal számithatnak arra, hogy szé-
lesebb!) körben nyílnak meg szá-
munkra az alkotmány sancai. Bár-
milyen nagyok és nehezek legyenek 
a háború után ránk várakozó fej-
adatok, a helyzet egyáltalán nem 
vigasztalan. (>ak három kelt hozzá 
több munka, komoly munka az 
egész vonalon, a nemzet "erőforrá-
sainak céltudatos megnyitása és 
következeles felhasznállása és vé-
gül a nemzet 
feladatok megoldására 

Előadása befejezése után a 
közönség hosszasan és nagy fela-
datok megoldására. 

A nyuíjali nagy harcok 
Berlin, november 14„ 

(Wolf-ügynökség.) A november 
11-ről 12-re virradó éjszakán a 
franciák megismételték a Saar vi-
déke ellenintézett repülótámadásu-
kat. Ezzuttal csak kis résr.fiknpk 
sikerült a Saar folyóig eljutníok. 
Dillingenre és vidékére n nány 
bombát dobtak, amelyek közül egyik 
egv istállóra, egt m isik pedig nio 
sókonyhára esett. Négy személy 
súlyosan megsebesült, kettő csak 
könnyebben. Haláleset nem történt 
A tárgyi kár csekély A bombák 
legnagyobb részt a község korul 
elterülő rétre estek, ahol a puha 
talajban nem robbantak lel Több 
repülőgép bombát dobott Busendorf 
Spitol helységekre. Senki som sebe-
sült meg. Tárgyikár sem tör'ént 
Végül egy repülő, a ki látszólag 
eltévedt a felhők közö l, Neukirchen 
közelében egy rétre bombát dobot 
Az E ffel-tornyon lévő francia szik-
ratáviróálloíiiás november 14-én 
délután 4 órakor azt jelentette, hogy 
egy francia repülőgép november 
10-nek éjszakáján átrepült Neuhau-
sen és Strasburg felet s le dobolt 
hat bombái Ofenburg pályaudva-

fttii u n y i l a s t i v a i ó ¡ T é l é i r e e l t e n n i w a l ó 

l i t í l » « H W A Á Í « y ö 1 l4ikM* (M « o r o n 
minél előbb szerezzen be minden 
ki a Kenyérgyárnál, meri a további 
szállítmányok érkezése nem biztos 

l i i u r JJ 1 1 1 2 1 szintén megérke-
kezeü már megkezdődött az el-

adása a Kenyérgyárban. 

Nagyobb mennyiségű l i r i i i i i g i l i ér-
kezéséi erre a hétre várjuk. 

rára, ahol nagy kárt okozott. Ebből 
egv szó sem igaz A november 
9-encről 10-re viradó éjszakán 
sem Ofenburg pályaudvarárára, sem 
a badeni nagyhercegségnek más 
helységeire nem dobta bombát 
Ezen az éjszakán egyáltalán nem 
szált át egyetlen repü'ő sem a R ij-
nán. 

több hónapig 
nem 300 embert, 
pusztított el 

tifuszijárvány 
hanem 179 et 

HÍREK 

Az angol sajtó liazuijsajiai. 
A Nord. Alig. Ztg. ismét szem- ; 

bsszJ az angol sajtó hazugságaival 
Azt mondja egyik cikkében: Az 
angol sajtó egy idő óta tudósitá- 1 

sokat közo! a (iardelegenben lévő 
h ¡difogoh táborról. A Gardetegen-
ben elkövetett sérelmek állilólag 
a brit hadifoglyoknak az ellenség 
által való kezeíésének ellenőrzésé-
re alakított állami bizottság Fehér-
könyve alapján állapíttattak meg 
Az adatok egész sorozatát közlik e 
^ogolytáU)!* állítólagos egézségügyi 
elmaradottságaink. főképpn az 1915 
év tavaszáról és nyararo . A garde 
legeni tábor éppen olvan hanyagolt 
állapotban van. a wi t tenbergi , 
mondják az angol lapok. Kár lenne 
szót vesztegelnünk ezekről a vadai -
ról. úgyis nyilvánvaló, hogy mindez 
csupán a legdurvább faj ábol való 
rágalmazás. Éppen az angoloknak 
van hozzá a legkevesebb joguk, 
hogy hadifoglyon állítólagos, em-
bertelen kezeíéseért' panaszkodja-
nak. nekik, akik a dél-afrikai gvüj-
tótaborokban a bur háború idején 
ezer meg ezer uszonyt és gyerme-
ket vettek áldozatul a teggvölrel-
mesebb pusztulásnak. De ha az 
angol vádak hazugok is, az illeté-
kes német hatóságod mégis meg-
tették, hogy megvizsgálták az állí-
tólagos rendellenesegeket, amelyek 
állítólag üardelegenbee tapasztatba 
lók voltak. A vizsgá'at eredmé-
nvét közölni fogják a nyilvánosság-
gal. de már ma is elmondhatunk 
annyit, hogv az angol sajtónak az 
az. állítása, hogy 1100 hadifogoly 
közül 300-an meghaltak, túlzás A 
Times azt irta október 25-én, hogv 
kiütéses tifuszbsn haltak meg ezek 
az emberek. A valóság az, hogy a 

JOS 
Tanyai istenit isztelet. Papp La-

f. Iiő 19-én. vasárnap (1. e. 9 
órakor az operjesszéli, d u 2 óra-
kor a nagy királysági iskolánál 
istenitis^teletet tart. 

Névnapmegvá l tás Hor-
váth Jenő p, ü, számvizsgáló név-
napját a hadiárvák javára megvál-
totta. 

Hitivásárhelf i r. kapitányi hiva-
taltol nyert »értesítés szerint ott 
egy vad szilaj természetű öszvér 
bivaj vétetett bitangságba. Kellőleg 
igazult lulajdonosa ott f. hó 25-ig 
átveheti. 

M a o i i i l u i t o i i 
november 18-án este 8 órakor 

V i v t i r m i | i 
19-én d. u. 5 és este l/2 9 órakor 

a TÓTH JÓZSEF színházban 

H O M U N C U L U S 
! Egész estét betöltő fi lmóriás ! 

A ti lm bemutatása előtt 

I j o t i & i %• l i l i á n 

hírlapíró bevezető előadást tart. 
Jegyek egész nap a «Szentes 

és vidéke» szerkesztőségében 
kaphatók 

Eladó töreK. 
Bálint Józsefnek egy kazal 
pojvás törekje vau eladó. 
Hegt^kinthetö és értekezni 
lehet a tulajdonossal lvülsó-
Ecser 1. sz. alatt. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 
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^ ¡ F a t a l p ú papucsok bár-
A k e n y é r g y á r \ |me|y kaphatók 
és a Zsoldos-malom jfj. Fazekas Antalnál 

Báróharucker utca 

Ref. bérház. 

a Haditermény Részvénytársasággal 
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 KIFIZKTIK A 

|||j| VAJDA B. UTÓDA 

Nyomatot! VAJDA BALIN'I UTÓDA dítonverőre berend.zelt iönyvnyöinftíjlíban Szinte 

elvállal minden a könyVnvom-
dászat köréhe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
íi lehető legjutányosabb árért. 




