
Swntes, 1917 XLVll-ik évfolyam, 5 szám Csütörtök jairaér 18. 

Előfizetési ¿rak : 
Helyben • egész évre 4 K Vidéken e^ész évre 6 K 
MIKfe 2 K negyedévre 1 K félévre 3 K negyedévrel.50 
Bgf> Iftp 4. fiíWr. Megjelenik vasárnap és csütörtök0'1 

szerkesztésért feiüfös: SIMA 
LÁSZLÓ Hadbavonulási ideje alatt 
a szerkesztésért Sima Lászlóné 
DÓNATH ESZTER a felelős. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kosauth-tér 4- szám 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő mfndt nfW« 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

s o m i h 

Jk román hadsereg eddigi vesztesége. 
Wilson csak tartós békét akar. 

t>£ke esélyei mindinkább 
eMtcJPványöriiúrk. Rupprecht bajor 

¿IrónflMfeto egy müncheni újságíró 
itótt tett nyilatkozatiban azt mond-
ja* -bogy az entente még a tavaszkor 
*4t esetleg még. a nyá on is kí-
sérletet fog tenni arra, hogv ma-
gához ragadja a győzelmet. A trón 
örökös szerint több kétséges, hogy 
Németország, békeajánlatai és a 
semleges államok fáradozásai si-
keresek lesznek. Amerikában is 
lehetetlennek vélik a közeli békél 
és re elnökhöz közel álló emberek 
aat mondják, hog\ Wilson c^ak lar 
tós békét akar közvetíteni nem |>e 
dig ideiglenes békél» amely nem a 
demokrácián alapul. Több ameri-
kai lap el van ragadtatva az enten 
te dtyptrtwciájától, melyről azt val 
jáki hogy az a nemzetiségi elv 
demokráciáját szolgálja Európában 
Alinál nagyobb zavarban vannak 
a* enteutehatalmak a nemzetiségi 
elv miatt Hová jutna Oroszország 
több átint negyven nemzetiségével 
mitévő lesz a finn és a lengyel kér-
déssel, ha az entente valóban ko-
motym venné nemzetiségi politika 
ját í Hogyan e^yeatetlielő össze a 
nemíétiségl etvVífl Görögország el-
nyomatás^ hogyan* Portugália 
gyarmatosítása. A franciák és az 
oMszÚk miképpen tudnak felelni 
* »frika mohamedánt népek ós tör 
asek elnyomásáért, Anglia az ir 
kérdésért, az indiai nyomoruságá-
6»^»az egyitomi deszpotizmusért 
én öt világrészre terjedő minden 
itarnokságaért és uzsorájáért ? Hi-
s*en a békefeltételek közt is ujab 
gywasutositó szándékot állit fel 
Anglia, amely Németországnak el-
vesetett gyarmataiból egy tenyér-

nyi helyet sem akar visszajutattni 
A békekilátások hanyatlásának 

e szomorú korszakában az egyet-
len biztatás számunkra, hogy tö-
retlen erővel tudjuk folytatni a 
háborút amelyet az entente kény-
szerit miránk és amelynek gyuj ó-
pontja most Romániában van Ro-
mániai hatszázezer embert számlá-
ló hadser gének fele elveszett'Két-
százezer ember elesett vagy sebe-
sül s miatt harcképtelen lett, másik 
százezer ember pedig a középha-
talmak fogságába esett. A legheve-
sebb harc m st Galac előtt van 
amelv n románok szunára éppen 
olvan tarthatatlan, mint a S'ereth 
vonala. Az elfoglal! Brailnban a 
románok, még mielőtt kivonullak 

| volna nagy pusztítást vittek véghez 
I igy felgyújtották az ofajraktárakkt 
l és több mint ötvenezer méterítiá-
| zsa gabonát megsemmisítettek. 

Meglepő hír érkezik Svájc-
ból, E szerint az olasz badvesető-
ség megerősíti a svájci határt erő-
dítési művekkel és lövészáfkokkül. 
Több határmenti várost polgári-
lag kiürilettek. Az olasz intézke-
dés teljességgel érthetetlen, hasién 
szó sem lehet arról, hógy Svájc 
feladná a semlegességét, mégke-
vésbé arról, hogv a középhatalmak 
egy esetleges Olaszország elteili 
offenzíva alkalmával a me< mász-
hatatlan svájci hegyeken akarnának 
átvonulni. 

A szalonikii 
expedíció sorsba. 

Stockholm, jant 15« 

A Ruszkij Invalíd, az orosz 
h a d f i g y miniszter félhivatalos ka 
tonai lapja maga is elismeri, hogy 
esetleg abbanhagyják a szalonikii 
expedíciót. Jellemző a ciknek e 
néhány bevezető mondata: Miután 
a központi hatalmak Romániában 
olyan nagy eredményeket értek el 
önkéntelenül felvetődik az a kér-
dés, nem volt-e végzetes hiba 
olyan nagy súlyt helyezni a sza-
lonikii expedícióra ? 

Lugano, jan. 15. 

A Stampa vezető helyen fog-
lalkozik a szalonikii expedíció cél 
talanságával és előkészíti az olasz 
közvéleményt arra, hogy az en-
tenle hadvezetőség ki fogjs üríteni 

S z a l o n i k i i . Egyelőre os**k 
a túlságosan előretolt áUfeU#kból 
fogják visszavonni a csapatokat s 
e közben talán Monasztirt is ki 
kell üriteni. 

BiuseH 
Bgli ezredes, svájci katonai 

szakíró a keleti harctéri. Iletyzetről 
szóló szemléjeben azt bicoityMja, 
hogy a l e g u t o l s ó - efe-
mények megmutatták, hogy az 
orosz sereg nem képes a ltolfeini 
hadműveletekben hathatósabban 
részt venni ós szövetségesei a+ütél* 
jesen a maguk erejére vamiakdleHka 
Ha léhát az entente saalottikiti* és 
macedóniai seregrészei döntő ten-
zivát akarnak kezdeniy t k k v r nrás 
hadszínterekről kell csapattesteket 
elvonni/k, vagy Franciaországból 
vagy a keleli harctérről, esetleg 
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Egyiptomból, már pedig ez nem 
történhetnék a nélkül, hogy ottani 
helyzetüket ne veszélyeztetnék, 
mert legalább félmillió főnyi had-
seregről és megfelelő hadianyagról 
van szó. így hát természetes az, 
hogy a szövetségesek kénytele-
nek lesznek szalonikii vállalkozá-
sukat tovább is szüneteltetni, vagy 
teljesen abban hagyni. 

Wilson csak tartós 
békét akar. 

Genf január 15! 
Waskingtonból jelentik a Petit 

Parisen-nek : Az entente válasza-
után a közeli békét itt lehetetlen-
nek tartják, mégis azt hiszik, hogy 
az ajtó nyitva áll a tárgyalásokra 
és izgadalommal várják Wilson 
legközelebbi lépését. Wilson egyik 
előkelő barátja igy nyilatkozott a 
francia lap tudósítójának : 

— Az elnök szilárdan el van 
határozva, kogy csak a tartós bé-
két közvetíti és nem támogat sán-
tikáló ideiglenes békét, semmiesel-
re sem olyan békét, amely nem 
demokrácián alapul. 

Német páncélos automobilok. 
Stockholm, jaauár 14. 

A Rjecs egyik cikke foglalko-
zik az ismert angol páncélos au-
tomobilokkal, a melyek már a ro-
mániai harctéren is szerepelnek. A 
cikk irója megállapítja, hogy a 
németek az angoloknál jóval na-
gyobb ilyen harci automobilokat 
gyártanak s ezért célszerű lenne 
ha Oroszország alkalmas ellenin-
tézkedéseket tenne. 

1.4 C ' " i 

A semlegesek és az 
entente jegyzéke 

Berlin, január 16 
* A Vossische Zeitung i r ja : Ha 

az ententenak az volt a szándéka 
- hogy a semleges államokra hasson 

ugy ezt a szándékát már ma meg-
hiusutnak kell mondani Főleg Hol-
landiában váltott ki általános meg-
lepetést. Épp ebben az országban 
tudnak egyet-mást az angol teror 
kíméletlenségéről és minden állam 
előtt, amelyeknek már eddig is 
•zenvedniók kelett az angol kény-
szeruralom kíméletlensége miatt 
a jegyzék hangja ismét világosan 
feltüntette hogy mit várhatnak, ha 
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Anglia fog győzni, Az uj entente 
jegyzék kifejezetten Angliának a 
kontinensen való hegemóniájának 
elvét hirdeti. A semlegesek azon-
ban tudják, hogy Németország gaz 
dasági téren kitart, hogy katonai 
téren tovább győzhessen. Pétervá-
rott hir szerint „Oroszország-Kons-
tantinápoly" társaságot alapitoltak 
mely feladatául tűzte ki, hogy a 
nyilvánosságot Konstantinápolyról 
való lemondásnak még gondolata 
ellen is lázitsa. A párisi kedvetlen-
ség amiatt, hogy Németország és 
Ausztria-Magyarország a semlege-
sekhez intézett jegyzékükkel mege-
lőzték az ententeot és ezzel jelen-
tősen gyengítették az entente jegy-
zékének hatását, a Berliner Tageb-
latt szerint legvilágosabban egy 
lapban tükröződik vissza oly érte-
lemben, hogy a megelőzés folytán 
az entente tervezett színpadi jele-
nein csütörtököt mondott. 

A román hadsereg 
eddigi veszteségei 

Bécs, január 16. 
A. N. Fr. Presse jelentése sze-

rint francia lapok szikratáviratot 
kaptak Jussiból, amely közli a kö-
vetkezőket : A román kormány tud 
valevőleg már régeben beszüntette 
a veszteséglajstromok közlését, 
nio?t ellenben nyilvánosságra hoz-
ták, hogy abból a 600.000. főnyi 
hadseregből, amely lyel Románia 
háborúba vonult, 200.000 ember 
elesett, illetőleg sebesülés követ-
keztében harcképtelen lett és 100.000 
ember fogságba került. 

Wilson a német kor 
mányt békefeltételei-
nek közlésére kéri. 

Rotterdam, január 15. 
A Morning Post washingtoni 

tudósítója jelenti: Wilson és az 
amerikai kormány ugyan a legna-
gyobb titokban tartja, hogy mi 
lesz a legközelebbi lépés, amelyet 
a békeérdekében tog tenni, mégis 
minden ok meg van annak a fel-
tevésére, hogy Wilson uj kísérlet-
re szánta el ! magát ós megfogja 
kísérelni, hogy Németországot rá-
beszélje, hogy vele és ajtöbbi sem-
legesekkel szemben éppen olyan 
nyíltságot tanutsilson, mint a szö-
vetségesek. Az elnök nem osztja 
azt az általános nézetet, hogy a 
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béke ügyében megindított eszme-
cserével nem lehetne elérni semmit 
sőt ellenkezőleg, Wilson aion a 
nézeten van, hogy az ilyen eszme-
cserével jelentős lépést lehetne 
tenni a béke telé. 

Wilson állítólag azt hiszi, hogy 
most mindegyik hadviselő állam 
ban alkalma nyílik a békepártok-
nak arra, hogy felfogásukat nyil-
vánítsák, a m i r e e d d i g nem 
volt semmi alkalmuk; a békepár-
tok most érvényelsülhetnek, mert a 
kormányok a külőmböző országok-
banamegengedik a béke felett való 
eszmecserét. 

— A békére alkalmas atmosz-
féra jön most létre — ez Wilson 
felfogása — és ezt ébren kell tar-
tani. 

A posta takarékpénztár 
értesítése szerint hadi-
Kölcsön jegyzéseket a 
postahivatal még január 
31-ig elfogad a nap bár-
mely szakában, ugy vasár-
mint ünnep napokon is. 

Elsülyedt amerikai posta 
gőzös 

London, január 15 
A Lloyds-ügynökség jelenti: 

A Minnesota nevű amerikai posta-
gőzös kikötőjében egy másik hajó-
val össieütközöt és elsülyedt. 

fl tengeri háború 
Madrid, január 15 

Halászok nyilt tengeren egy el-
hagyott csónakokat találtak, amely 
a Bertonde holland gőzösökhöz 
tartozott. Azt hiszik hogy a csó-
nakban lévőket egy gőzös meg-
mentette és fedélzetére vette. 

A cár változást vár a 
Balkánon 

r 
Genf, január 15. 

Fournier tengernagytól a Ma-
lin cikket kőzöl, mely a tenger-
nagy impresszióit tartalmazza a* 
orosz-román fronton tett utazá-
sáról. Fournier kifejti, hogy a ro-
mán offenzíva meglepte az oroszo-
kat és arra kényszeritette Bruszi-
lovot, hogy félbehagyja offenzívá-
ját. Remélik, hugy az ellenséget a 
Szerethnél, ahol az oroszoknak 
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megerősített állásaik vannak, si-
kerülni fog fellartani. A tengernagy 
azt irja, hogy a cár olyan kijelen-
tést tett előtte, melyszerint néhány 
hét múlva a balkáni helyzet meg 
fog változni. 
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— Vármegyei közgyűlés. 
Csongrádvármegye törvény halósági 
bizottsága e hó 23-án rendkívüli 
közgyűlést tart. A közgyűlés leg-
fontosabb tárgya a józsefszállási 
birtok eladásának, jóvahagyása le«z 

- Értesítés. Értesítem a szen 
tesi í H k Függetlenségi és 48-as 
népkör tagjait, hogy a közgyűlést 
mivel 14 -én nem volt megtartható 

I hó 21-én délután 2 órakor 
a tagok számára való tekintet nél-
kül fog megtartatni Kiss Bálint h, e 

— Közélelmezési hivatal 
felállítását rendelte el Dr. N a g v 
Sándor alispán. A hivatal az egész 
megyére kiterjedő önálló hatás-
körrel működik s annak élén mint 
a hivatal vezetője Dr. C s e r g ő 
Károly vm. II od főjegyző áll. A 
főjegyző mellé Z b ó r a v Bertalan 

Jazdasági felügyelő és K á d á r 
irpád titkár vannak elóadókul be-

osztva. Az összes közélelmezési 
ügyek intézése ehhez a hivatalhoz 
tartozik, ez tehát mintegy az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal 
csongrádmegyei kirendeltsége sze-
repel. Szentes városnak és a köz-
ségekkel közélelmezési ügyekben 
közvetlenül rendelkezik. 

— Óvatosság* a szétvágott 
és összeillesztett bankjegyek el 
fogtfláááaál . Az utóbbi időben 
két^ragy tőbb darabból összeállí-
tott bankjegynél 4—5 miliméter-
rel rövidebb bankjegyek kerültek 
forgalomba. A forgalomba hozott 
megcsonkított bankjegyek összeib 
lesztett darabjainak vizsgálata al-
kalmával kitűnt, hody a csonkí-
tás bűnös szándékkal oly célból 
történt; hogy 2 0 - 3 0 darab kifo-
gástalan bankjegyből egy darabbal 
több állittassék elő. A Kereskedelmi 
miniszter figyelmeztette a postahi-
vatalokat, hogy a két vagy több 
darabból összeillesztett bankjegye-
ket, ha azokból bármi csekély 
rész is hiányzik s a kifogástalan 
b mkjegyeknél valamivel rövideb-
bek, el ne fogadják, mert az Oszt-
rák-Magyar Bank az ilyen megcson-

kított bankjegyeket csak a hiányzó 
rész levonásával váltja be. 

654-1917 szám, 

HIHDETMENY. 
Értezitem a közönséget, hogy 

a mai naptól kezdve cukrot 

csak cukorjegy 
ellenében lehet beszerezni. Cukor-
jegy ellenében minden olyan ke-
reskedésben lehet cukrot besze-
rezni, amelyik ezelőtt is foglalkoz-
zon cukor elárusitással. 

A cukorjegy a városházán 
(emelet 38 ajtószám.) állíttatik ki. 
— A most kiállilandó cukorjegy 
csak január hóra érvényes, a kö-
vetkező hónapra más mintájú cu-
korjegy fog kiállíttatni. 

Csongrádvármegye alispánjá-
nak rendelete szerint a nagyobb 
illetve több cukrot fogyasztók ré-
szére havonként és fejenként '/¿ ed 
(háromnegyed) kilogramm — keve-
sebb cukrot fogyasztók részere 
72-ed (fél; kilógramm cukormeny-
nyiség állapíttatott meg. A három-
negyed kilógramm ezukor beszer-
zésére jogosító ezukorjegy z ö l d 
színű — a fél kilógramm ezukor-
beszerzésére jogosító ezukorjegy 
f e h é r színű papíron áilitatik ki. 

Akinek megfelelő készlete van 
az cukorjegyet nem kaphat. 

Szentes, 1917 évi január hó 
14-én. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

16122-1916 szám. 

Hirdetmény 

özv. Borbély 3ános-
nénak II. ker. Hon-
véd-utca 90 szá-
mú háza örök árOl) 
eladó. Értekezni le-
het ugyanott a tu-

lajdonossal 

Berezeli Mihály-
m k belső i cssr i 14 sz tanyáján 

1 drb. 6 éves magán 
ménje és 

2 drb másféléves 
tenyésztésre szánt üsző-

je eladó 
Értekezni l^het ugyanott 

K l a d f r h á z 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagv István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há -
zánál levő irodájában. 

VflJDf l B. U T O D f l 
Villanycrörc berendezett, könyvnyomdája 
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Csongrádvármegye alispánjá-
nak 9036—1916 szamu rendelete 
alapján felhívom a gyékényponyva 
tulajdonosokat, hogy készletüket 
1917 január 20 napjáig az iparügyi 
tanácsnoknál jelenlsék be. 

Szenles, 1917 évi január hó 12 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

E L V Á L L A L 
R kttii)Triyomdtl> 
t»KMt körébe lágé 
munkaiul«»! a l«|< 
egyiiorübbtél a 

legdlsséfiebb klvl-
l«li|, gyornttit és 
pontonau, lehető-
leg a legolcsóbb 
Arak melletti elké-

Msltéftét. 

Jegyezzünk hadikiücsiipt 
a postahivatalnál.' 
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kDPQIlÉSliai 
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állandóan jeoyezhetőh tr 
szentesi Tahopébpénztápnál. 

Iroda áthely ezér 
Soós Pál Gabocva és. Ím 

zott serlfc kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű' gafcdakö-
zönséget hopy a7. eddig" vá 
sárszéli Barálh í'éie I r o d n 
| t i l sajátiiázába a volt h u 
MKtár l imreMHUéle ház 
ba l i e l y e K í e i t t további 
szives pártfogást kérve va 
evok kiváló tisztelettel: 
* Só'ós Pál 
gabona és sertéskereskodő 

r » " ' 1 

szám. 

HIRDETMENY. 
Felhívom a hadisegélyl en ré-

széíütő családokat, hogy midőn a 
bevonult a ki után a hadsegélyt 
kapják, a katonaságtól hazaszabad-
ságoltatik, azt a hadisegély kezelő 

városháza földszint 1 sz 

lehetőleg azonnal jelentsék be. A 
bejelentésnél fel kell mutatni a 
segélyköny számát mutató cédulát 
valamint azt a katonai igazolványt 
vagy bárminő más irást, a mit az 
illető hazabocsátott a katonaságtól 
magával h< zo t. 

Szentes 1916 december hó 29 
DR. MATÉFFY polgármester. 

Bálint Józseínek mu-
csiháti 32hoW tmyk 
földje eladó, é r -
kezni lehet III 
ker# Alkotmány 
••tea 3» száui alatt 
a tulajdonossal. 

VAJDA B. UTÓDA | | 

v I I V 0 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbel a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 
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