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Vidéken egész évre 6 K 

~ félévre 3 K negyedévrel.so 
Egy 1*P * McgjeleHlk vasárnap és csütörtökön 

Helyben : agéac évre 4 K 
félévre f K negyedévre 1 K 

A Szerkesztésért felelés 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség é s ktat főhlv i fa l : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4.« 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és sióimat & 

Meghalt a király! 
A magyar hivatalos lap rendkívüli kiadása jelenti: 

0 császári és apostoli királyi felsége I. Ferenc Jó-
zsef ma, 1916-ik év november hó 21-én este 9 órakor 
a schönbrunni kastélyban az Úrban csendesen elszenderült 

Mint tomboló vihar idején az eget-földet megrázó rémséges menydörgés 
híing ik szerte a hazában a gyászhír: Magyarország királya meghall. 

Az utóbbi napok hirei, amelyek arról szólottak, hogy a király beteg minde-
nütt nz ogód is érzését váltották ki a hű magyar nép lelkéből ... s a remény és két-
sc<<, a bizalom és aggodalom, amint váltották egymást, imé megérkezett a szomorú 
valóság liire : l, \ \ venc Józsel elköltözött az élék sorábol, oda Örökkévalóságba ahol 
minden -ebet gyógyír köt bé s ahol nincs többé gond, szenvedes, bánat az. 

Pátriái kai időt élt. Nemzedékek omlottak mellette a sírba és nemzedékek in-
dultak alkotó munkára, Trónját válságos időkben foglalta el s amidőn örök álomra 
hunyta le szemét világégés van, a legrettenetesebb háború, amely valaha dult, amely | 
valaha a békés munkát megáldotta. 

A magyar nemzet talpig fegyverben áll, hogy megvédje a hazát és megvédje 
a trónt . . , „Bizalmam az ősi erényben" ez volt a meghalt király jelmondata — s >| 
ezt a bizalmat valóra váltotta az a nemzet, amelynek ősi erényében hitt királya, az a 
nemzet, amely a Habsburg-Lothringen dinasztia trónját a „Vitám et Sanguineu la jel-
szavával közel két évszázad előtt megalapozta. 

A béke fejedelme volt az agg uralkodó s mégis a világháború vérzivatarában 
kellett lehunynia szemeit . . . Nem érhette meg, hogy láthassa boldog magyar népét 
amely a kivivott diadal után örvend vele együtt a békének . . . Előbb ¿öltözött fel 
az örök hazába . . . 

Mi magyarok mélységes gyásszal szívünkben, mély megilletődéssel lelkünk-
ben, erős akarattal a tomboló világháború győzedelmes befejezésére, ismételjük meg 
a gyászhírt, amelynek szavai tompán, komolyan hangzanak amelyben egy nemzet 
fájdalma nyilatkozik meg: 

Meghalt a király . . . 
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K r a j o v o t e l f o g l a l t u k . 
Német népfölkelők hőstette Rigánál 

Amerika és Mexikó békés megegyezése 
A semlegesek világa mind han-

gosabban kezd a békéről beszélni. 
Slone szenátor bejelenti a világnak 
hogv még Karácsony előtt az Egye-
sült Államokból a legkomolyabb 
lépéseket teszik meg a világbéke 
helyreállítása érdekében. Anatole 
Francé, a világhírű író pedig kije-
lenti, hogy a vezető kormány fér-
fiak gvilkoló szavai száz .ezreket 
gyilkolnak le, de ezek t kormány-
férfiak nem kifejezői a nép akara-
tának. Mé^ azt is mondja a f ran-
cia író, hogy amilyen erős a fran-
cia népbe a hit, hogy végül győzni 
fog, éppen olyan erős és megtör-
hetetlen a vágy a béke után 

Anatole Francé azt az okos 
diplomatát várja, aki megtudja ta-
karítani Franciaországnak az utolsó 
véráldozatot egy diplomáciai győ-
zelemmel, amely fölöslegessé leszi 
a hadvezér győzelmét. 

Így beszél tehát egy nagy fran-

cia, akire nemzete büszke és aki-
nek szava hívebben fejezi ki a 
francia nemzet érzelmeit, mint 
ak r Poincarre, akár Bríand. De 
további fejtegetéseiből kitetszik az 
ami előszüremíik az áutánt állam-
iéi fiak nyilatkozataiból is, hogy 
nevezetesen nem lehet a lege*.leg-
végsőkig feszíteni a huri : az áll-
tán t hatalmai elérkeztek teljesítő 
képességük végső haláráig. 

Tehát a helyzet az, hogy a 
békéről mind erőteljesebben beszel 
nek a semlegesek s a békéről szol 
minden hadviselő állam minden 
állam fér fia. Higgadtan és komolyan 
mérlegelve a dolgokat n béke le-
hetősége körül mi nem mondha-
tunk egyebet, mint amit a mi ál-
lam féríiaink már annyiszor kije-
lentettek. hogy minden pillanatban 
készen állunk a békére, amely be-
csületes és végleges. 

Nem rajtunk múlik a háború 

befejezése, hanem ellenségeinken. 
A semlegesek becsületes béke tö-
rekvéseit rokonszenvvel nézzük L 
de vérmes reményekkel nem áltat-
hatjuk magunkat, mert hiszen tud-
juk nagyon jól, hogv az a Wilson 
aki ma a béke közvetítésére akar 
vállalkozni a muníció szállítást még 
ina sem tiltotta be, pedig ez a kor-
mányzati ténykedése volna a leg-
első és legkomolyabb lépése a bé-
ke érdekében. 

Nem lehetetlen, hogy az újra 
megválasztott Wilson csakugyan a 
legkomolyabban lép fel a világbé-
ke helyre állítása érdekéből és hű 
támogatókat log találni e lépésé-
ben minden semleges államnál s 
lehet, hogy ez a kezdeményezés 
nem jár balsikerrel, de addig a 
központi hatalmak kénytelenek to-
vább is fegyverrel kezükben véde-
kezni. 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest november 22. 
Hivalalos: 

Keleti harctér: 
Krajovát rövid harc után el-

foglaltuk. A románok az Oltnak 
mind a két oldalán tovább hátrál-
nák. Kampolungtól északra az el-
lenségnek minden arra irányuló 
kísérlete, hogy elkereredett táma-
dásokkal sikert küzdjön ki, ismét ! 
eredménytelen maradt Egyébként 
a keleti harcvonalon nem történt 
fontosabb esemény. 

Olasz és Délkeleti harctér: 
Helyzet változatlan 

H Ö F E R 
r, „• . —... - - -, I 

Német nagy vezérkar jelentése 
Berlin, nov. 22. 
Nagyfóhadiszállás jelenli: 

Nyugati harctér: 
A ködös idő legnagyobb re 

szében megállította a hadi teve 
kenységet, A labassei csatornától 
délre az anhalti 83. gyalogezred és 
a magd^burgi 4 ulás/zászlónlj őrjá 
ratai behatoltak az angol árkokba 
és a védelmi müvek szél rombo-
lása után több mint '20 fogollyal 
és egy gépfegyverrel tértek vissza 

A Sonime területen is a nap folya-
mán ugyancsak kisebb volt a tü-
zérségi tűz és este is csak az Anc-
re két pi.rtján és a St. Pierre Vaast 
erdőnél lelt erósebb. Az angolok-
nak egy támadása Lerrelől észak-
nyrgatra elhárító tüzünkben össze 
omlott. 

Keleti harctér: 

Bigálól délnyugatra német nép-
fölkelők rohamoszlopja az orosz 
állásokból saját veszteségei nélkül 
33 foglyot és 2 gépfegyvert hozott 
be. Egyébbként a tengertől a Kár-
pátok brassói könyökéig nem volt 
nagyobb harci lev kenys g. Kam-
polunglól északra a románok hiá-
ba való megismételték támadásaikat 
a német és magyar-osztrák harc-
vonal ellen. A vöröstoronyi szoros 
útnál és az Olt folyó oldalvőlgvei-
ben harcok közben lérl nyertünk. 
A megvert ellenség ellenállását 
szurony támadással és lovasroha-
mokkal rövidesen letörve, észak 
felől nyugat és kelelporoszországi 
gyalogság, nyugat felől pedig Ö fel-
sége a királ\né vérteseinek egy 
százada nyomult be elsőnek a ne-
mei csapatok k.'Vül Krajoválva. 

L U D E N D O R F F főszállásmester. 

Olaszok előnyomulása a 
monasztiri fronton. 

(Olasz hivatalos jelentés november 
20-ről. 

A Monasztir elfoglalására irá-
nyuló hadműveletekben egy olasz 
egység, amely gyalogsági és tüzér-
ségből álló és a Cserna síkság és 
a Presba-tó között lévő zord te-
rületen működött , sikeresen vett 
részt. A rossz időjárás é s - a nagy 
terepnehézségek, valamint elke-
seredett ellenséges edenállás-Heküz-
désével az olasz csapategység elő-
renyomul a Baba-hegy keleti lej-
tőinek mentén és mintegy 20o fog-
lyot jelelt . 

Hily^n zázlót tűztek ki 
f \onoszt i rban 

Hága, nov. 21 
A Times jelenti Monasztirból 
A francia lovasőrjárat, amely 

elsőnek vonult be a városba, még 
meg tudta állapítani, hogy a legu-
tolsó német zászlóalj Prilep irányába 
vonult vissza és a bolgárok is 
ebben az irányban haladtak. Nem-
sokára a lovasság után orosz és 
francia gyajogság vonult be. A 
város centrumát a szerbeknek en-
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gedték át; lakoságba lassanként 
visszatért a bizalom és kimentek 
az utcakra. Amikor azt kérdezték 
hogy a francia lobogót tűzék ki, a 
francia parancsnok azt felelte; Nem 
a szerbet. 

Amerika és Mexikó bé-
kés megegyezése 

Lausanne, november 20. 
Newyorkből jelentik: Az ame-

rikai-mexikói békéltetési bizottság 
megegyezett a mexikói határ ka-
tonai felügyelete és őrszolgálata 
dolgában. Remélik, hogy holnap 
az egézséget ratifikáljákés az Egyes-
sült-Államok csapatait visszavonják 
mexikói területről. Caranza bele-
egyezése eddig még nem érkezett 
meg, de reméllik, hogy kellő pil-
lanatra ez is magjön. 

Svájc válasza az enten-
tenak. 
Basel, november 20. 

A Basier Nachrichten az enten-
te jegyzékére adott válaszról azt 
irja: Ha a szövetségtanács az en-
tente jegyzékét, követeléseivel né-
pünk széles rétegeit kellemetlenül 
lepte meg, ilyen elutasító módon 
intézte el, erre bizonyára nagyon 
nyomós okok birkátták rá, Nem 
is szólva a benne foglalt nyomós 
okokról, a válasz egyébbként is a 
szövetségtanácsnak azt a szilárd 
akaratát fejezi ki, hogy Svájc gaz-
dasági életét nem engedi tovább 
korlátozni. 

A hangulat Romániában. 
Hága, november 20. 

Egy Romániából Amerikába 
visszautazó alkalmazottja a Stan-
dar Oil Company-nak, ki tekintet-
tel arra, hogy a petróteumtermel-
lést Romániában beszüntették, Ame-
rikába utazik, a román helyzetről 
a köte^e/ .őket mondta egy ujság-
irónsflpttikor a háború kitört, Bu-
karestben ¿s egész Romániában 
óriási izgalom uralkodot. A nagy-
birtokosokon kivül senki sem kívánta 
a háborút. A románokról azt fel-
tételezni, hogy jó katonák, ba-
darság. Nem lelkesednek a hábo-
rúért, csak kényszerből vonultak 
be. Igaz. hogy nagyon megeléged-
tek, ed/eltek és hozzá vannak 
szokva a nélkülözésekhez. Mikor 
elutaztam, már akkor óriási élel-
miszer drágaság uralkodott. Külö-
nösen a kenyérmagok drágábbak 
mint Noi végiában, dacára, hogy 
Románia egyike a legnagyobb ga-
bonatermelló országoknak. Az ú j -
ságíró annak a kérdésére, hegy 
Romániában hisznek-e A győzelem-
ben, az amerikai azt válaszolta 
hogy a hagulát a lakosságban na-
gyon pesszimisztikus, ő azt hiszi 

hogy tekintettel a drágaságra, zen-
dülések várhatók a közel jövőben 
Bukarestben a dobrudzsai veresé-
gek után remélték, hogv Oroszor-
szág segítséget küld. Ez addig, mig 
elutaztam, nem volt észlelhető A 
románok ugy az oszlrák-magyar 
halárról mindig jobban távolidnak 
Bukaress lakosráí?énwk több inint a 
fele elhagyta a várost, sok épület 
kórházá alakult át. 

mamamtummmum 

HÍREK 
Üzenet 

Lehűli már nálunk az őszi levevél, 
Fecske a párjával messzire kél, 
Rózsa az ágakon 
Még mosolyog, 
Meghalni, meghalni, fájó dolog. 
Hogyha még nállatok volna sugár. 
Élvezne itl is az árvahatár, 
Hozd ide, szálj ide 
Várlak hiven — 
Nélküled meghalni se lad szivem! 

V a d r ó z s a fa . . . 
Vadrózsafa a haláron 
Kinyilt szépen tillaárom, 
Jött a szélvész, összetépte, 
De Ián nem is volt a vétke 
Hiszen — 

Nem is tudta'! 
Volt egy szivem — tillaárom 
Derült annyi fényes álmon, 
Jötl valaki összetépte, 
Meg ne itéljélek érte, 
Hiszen — 

Nem is tudta! 
BAÁRY ELEMÉR. 

— Tanyai Istentisztelet Pap Lajos 
ref lelkész folyó hó 26-ikán d. u. 
2 órakor a nagytőkéi iskolánál 
isteni tiszteletet tart Alkalmatlan 
idő esetén az isten tisztelet máskor 
lesz megtartva. 

— A vasutak is az Idljiris A szom-
bat éji hófúvás és a vasárnapi hir-
telen olvadás természetesen elárasz-
tvtta a magyarországi vasút vona-
lakat i9 hó, majd majd sár és víz 
borította el a síneket, a töltéseket 
a hidakat és ennek következtében 
szombat éjjel és tegnap bizonycsak 
nráy nehézségek árán lehetett le-
bonyolítani a vasuli forgalmat A 
budapesti pályaudvarokra nagy ké 
séssel érkeztek meg a vonatok: a 
keleti pályaudvaron a bécsi gyors j 
vonat egy-egy órát késett, a sza-
badkai gyorsvonat három órával 
későbben érkezeit a menetrendben 
jelzett időnél, mig a szabadkai j 
személyvonat öt órát, a debreceni 
és a miskolci személy vonatok há-
rom-három órát késtek, a kolozs- í 

vári esti személv vonat pedig négy 
órai késéssel érkezett meg A nyu-
gati pályaudvaron a bécsi személy 
vonat öét órát késett és ugyanén-
nyit volt a késése a zsolnai sze-
mélyvonatnak is. A vonatok ma 
már al utály nélkül közelednek és 
elég pontosan érkeznek 

A «Vasárnapi UJSÍJ november 
• 19-iki száma főleg az erdélyi hatá-. 

runkon íolyó harcokról s Erdély 
felszabadításáról közül képeket, de 
vannak érdekes képek más harc-
tereinkről is. Egy nagyobb sorozat 
a fölszabadult Lengyelország érde-
ke: helveit, egy másik a Műcsar-
nok téli kiállításának nevezetesebb 
képeit mutatja be. Vadász Miklós 
rajza báró Hazai Samu vezérezre-
dest ábrázolja. Szépirodalmi olvas 
mányok: Szöllősi Zzigmond novel-
lája, Pantoppidan dán regénye, 
S/igven tárcája stb. Egyébb közle-
mények: cikk Lengyelországról s a 
rendes heti rovatok. A - V a s á r n a p i U j s á f « 
előfizetési ára negyedévre öt korona, 
a «a világkrónikáival együtthat kOíi-
na. Megrendelhető a (Vasárnapi-Új-
ság) kiadóhivatalában (Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4. sz.) Ügyanit meg-

I rendelhető a Képes Néplap, a le-
golcsóbb újsága magyarnép szá-
mára, félévre 2 korona 4 0 f i l lér . 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgágmesterétől. 
13957—1916. szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozom a közön-

ségnek. hogy az élelmezési központ 
által a város közélelmezésre r e n -
delkezésre bocsájtott liszt mennyisé-
get a felére szállitván le, annálfogva 
mindenki a hatóság által kibocsáj-
tott kenyérjegyre az ott jelzett 
meunyiség felerészét, vagy is fejen-
ként és naponként 160. gram ke-
nyeret vagy 120. gram lisztet vehet 
igénybe. 

Szentes 1916 november hó 20. 
dr. Mátéffy 

polgármester. 

13984—1916 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdon d tevő 

Kurca medrében termett nád folyó 
évi november hó 24-én a Indysii-
nen tartandó nyilvános szóbeli á r -
verésen azonnali készpénzfizetés 
mellett el fog adatni. 

Az árverés reggel 8 órakor 
a szegvári határnál kezdődik, dé-
lután 2 órakor a vámházgátnál. 

Szentes, 1916 évi november 12 

Dr Mátéffy 
polgármester. 
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A k é n y é . r g y a 
és a Zsoldos-malom 

H Ü 
a Haditermény Részvénytársasággal 
őrlési szerződést kötött és megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladő búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár ott akár a Kenyér-

gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK K 

1 

Fatalpú papucsok bár-
mely nagyságban kaphatók 

ifj. Fazekas Antalnál 

Öz v. K o 1 o z s y Gyulánénak 
fertői 26 számú tanyáján 2 

drb. igás ló, két lóra való szerszám 
kocsival együtt hadbavonulás mi-
att eladó. Értékezni lehet a fenti 

cim alatt. 

kte 
M t e s e k e t jutányos áron vesz fel e lap kiadóhivatala. 
— — — I I W M B inni iiiniiHiiwi ii i 

Hl VAJDA B. U T Ó D A ¡1 

Itf W 
f f ! lls S f V N I 

elvállal minden a könyvnyom-
dászat körébe vágó munkálatot 

i*lk (• • * v/t \ 'i • 

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

Mi j l P l 
1 1 1 kiad úhivatala 
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