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küldemények iiirdatéai ée i 

Menekülés Galacbol 
Az entente még mindig bizalmatlan a gorfigfib i r á n t ~ 

A csoda megtörtént, Európa 
közepén eltűnik az utolsó bizton-
ságos, örökké békésnek láls/ó te-
rület is, Svájc mozgositott 

Mór a háború legelején behív-
tak egynéhány svájci milícia ko-
roszstály, de ez csak néhány napig 
tartó átmeneti állapot volt. A mos-
tani mozgósitás sokkal komolyabb 
körülbelül azokhoz lehet hasonlítani 
amit Hol andia rendelt el ma egy 
éve. Ha Hollandia annak idején az 
angol vexaturák ellen szóllitotta 
tegyverbe hadseregét, akkor talán 
a svájci mozgósitás most azt je-
lenti, hogy a szövetséges katonák 
az immár ott is tűrhetetlenné vált 
francja o l a s z nyomás ellen akarnak 
védekezni, Ebben a percben még 
csak ezt sem tudhatjuk, a mi lisz-
tünk w h a jövendőlés, sem a 
találgatás. Svájc szándékaival ma 
nagyon kevesen lehetnek tisz-
tába^ ebben a pillanatban a ma-
magyar köavéleniény neui tudja 
megitélni a tielyaetet, bár földrajzi 
fekvésénél togva a svájci mozgó-
sitás sokkal közelebbről érint min-
ket, mint érintet volt annak idején 
• hoilaudia. 

A vaWság ae, hogy Svájc a 
legközelebbi múltban valóban iür-
heMlen presszió alaít áll. Olasz-
ország és Franciaország és Fran-
ciaországon át Anglia példátalan 
terrorral nyomták és s z o r i t o t l á k 

Svájc vámpolitikáját, Bizonyos cik 
kel valósággal kiéheztetek, ugy hogy 
például Svájc a szénhiány miatt 
vasutközlekedésének egy harmad 
részét egyáltalán beszüntetni kény-
telen, élelmicikkekbenvaló szükség 
miatt pedig imgv és forgalmas 
száHodákat csuktak be. Svájc leg-

sajátabb nemzeti iparága, a szátió-
ipar egyenesen csődbe jut akkor 
amikor pedig az országot csak 
ugy zsúfolja a sok idegen politikai 
ügynök, laptudósitó, alkusz és 
mindeníéle menekült, 

Bármilyjkinzók is a Svájcra 
nehezedő gazdasági sanyargatások 
ez mégis nagyon kevés ok arra, 
hogy tartal^kseregeit mozgósitsa 
az a köztársaság, amely utoljára 
a reformáció idejében látott hábo-
rút, akkor, a m i k or némely 
kanton Kálvin és Zwingli egyház 
reformjai miatt ma szinte nevet-
ségesen csekélynek és lokálisnak 
látszó csetepátéban összetűzött 
egymással. Svájc azóla is csak ki-
vülról tudta, hogy mi a háború 
és ha ma ugyanakor mozgósít, 
amikor Olaszország is megerősíti 
az ó Svájcra néző határát, akkor 

ennek a gazdaságin tul menő po-
litikai oka is kHJ, hogy legyeu 
Az ententente csakugyan át akarna 
vonulni svájci területen? NeivHIe 
tábornoknak, az uj francia főpa-
rancsnoknak minden fantasztikus 
vakmerősége és fanasztikus botor-
sága sem teszi elhihetővé hogy egy 
a saját országában is téli offenzí-
vára keptelen sereg nekimerész 
kedjék a svájci glecsereknek. Svájc 
katonai megszállása egyrészt a né-
met, francia, angol, másrész az 
osztrák, magyar, olasz haditerve-
teknek ilyenképpen való egymás-
hoz közelebb jutása még ma is 
kizárnak tűnik. Mi nem akarjuk 
Svájcot megtámadni, sem azt ka-
tonailag elárasztani viszont az en-
tente képtelen ennek a feladatnak 
a végrehajtására. 

A tranciák a néme-
tek nagy offenzíváját 

várják-

— Fraao ia lap Hindeabor* — 
térváréi 

Genf, január 18. 

Rouset alezredes, a Petit Pa 
risen katonai szakértője való>zinű-
nek tartja, hogy a németek a nyu-
gati fronton nagy offenzívára ké-
szülődnek. A németek — irja -
hétfőn a Soinme fronton száraz-
földi torpedókkal és gázokkal ta-
pogatóztak. s ugyanekkor az angol 
fronton is próbálkozta Gueudeco 
urttól északnyugatra. Kedden esle 

egy ellenséges különítmény Picar-
diában Biachestől délre és Lotfea-
ringiában kisérleleztezett. Ezeknek 
a demonstrációknak bizonyára 
nem az a célja« hogy embereket 
áldozzanak fel hiszen a nénietek 
most nem pazarolják embereiket 
A cél egészen világos. Nagy ellen -
séges offenzíva előtt állunk. 

Konstantin emlékirata 
a hatalmakhoz. 

Genl, január 1U 
A Petii Parisén jelenti: Kons-

tantin királv kimerítő emlékiratot 
készített, amelyben igazolja Gö-
rögország eddigi magatartását. Az 
emlékiratot az összes hatalmak el-
fogják küldeni. 
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Tavaszi Mezőgazdasági 
munkák. 

Nem frázis, de óráról órára 
bebizonyosodó valóság az, hogy 
a négyesszövetség ellen vivott ön-
védelmi harcunk nem annyira a 
csatatereken, mint ilthon fog eldől-
ni és hogy döntő tényézó lesz az 
a körülmény, vájjon a termőföld 
biztosítani tud ja -e a harcoló kato-
naság és az itthonmaradottaknak 
élelmezését. Eddig meg voltunk 
valahogy, az aratási munkák,, be -
fejezésével minden illetékes tenyé-
sző azon igyekezett, hogy az .őssah 
gazdasági munkák a lehetőség sze-
rint elvégeztessenek. 

Kfllöifőseti a bonvédelmi mi-
niszter adott ki ,pompás gyakorla-
ti értékű rengeletekéf. amelyek a 
frontmögötti katonák munkáját 
biztosították a mezőgazdaság ré-
szére. Minden jól menne a maga 

. utján, ha az időjárás mostohasága 
bizonyos számításokat kérésziül 
nem húzott volna. Azokat a vesz-
teségeket, amelyek a tekintetben 
érték a gazdaközönséget, a tavaszi 
munkálatok mihamarább bekö-
szöntő évadja alatt pótolni kell 
Ha ez sikerül, nem félünk sem-
mitűl, 

A tavaszi gazdasági munká-
latokra vonatkozólag a gakdakö-
zönseg jogos aggodalmát még ed-
dig nem igen oszlatták el illetékes 
helyről. Ugylátszik, ha régebben 
kiadottt rendelknzések, melyek 
azonban nem mindenütt bizonyul-
tak praktikusnak, lesznek a jövő-
ben is irányadók. Némi vigasztalá-
sül megírhatjuk azonban, hogy kü 
lönösen a honvédelmi minisztérium 
hivatásának teljes ludatában igen 
erősen készült arra, hogy a tava-
szi gazdasági munkák k elvégezését 
biztosítja. Az a felhívás ugyanis 
amelyet V : gázdátársadaímí testü-
letekhez intézeti és 'amelyben kér-
te a mégmuVeÍetlénüí maradott bir-

1 toktestek b ' e j ^ ^ t e s é t / t ó í í e s * kör-
ben kelte11 ViszlíaiVot s ' a honvé-
delmi iiiinisztVriúinhóz ¿¿ész ilyen 
hol m H •» Kninlnnln» ' I . . t i 

ezeknek az intézkedéseknek a köz-
igazgatási halósági, vármegyei 
meződazdasági munkabizottságok 
szervező munkája megfelelő lesz 
akkor a polgári munkaerőt sem 
fo^ja nélkülözni a tavaszra a ma-
gyar mezőgazdaság. Ebbnn a te-
kintetben azonban ve sen számot 
minden illetékes egyén a lelkiisme 
relével, egész meggyőződése kell 
nyilválnulnia annak a tudatnak, 
hogy a mezőgazdasági munkák 
biztosítása éppen olyan hazafias 
kötelesség, mint az ellenséggel való 
küzdelem. Ezt a meggyőződést kell 
fejfészténi és ápolni, altkor az 
Isten segítsége nem marad el tó-
lünk és akkor ebben az esztendő-
ben is szeme köze kacagtunk min-
denkinek, aki a kieheztetés aljas 
fegyveréhez folyamodott és így 
akarja a döntő győzelmei kiérő 
szakolni. 

A z e n t e n t e m é g m i n d é g 

b i z a I m a t l a n a g ö r ö g ö k 

i r á n t . 

halmaz bejelentés érkezett ahol 
most dolgozzák ki azokat az alap-
íevelekel, amelyek szerint lehet-
séges' lesz a megmüveletlen terü-
leteknek katonai erővel való meg-
munkálása. Biztos értesülésünk sze-
rint szabályozni, fogják minden 
eddiginél liberálisabban a front 
mögötti katonáknak a tavas/i gaz-
dásági munkálatokra való szabad-
ságolását. 

A katonai intézkedéseket tekint-
ve, megnyugodhatnak a gazdák. Ha 

Genf, január 18. 
Az entente kormányai aggód-

nak, hogy Konstantin király két-
színű játékot fiz velük. Ez tükrö-
ződik a párisi lapokban. Roussel 
alezredes a görögországi események-
ről szóló cikkében kíméletlen in-
tézkedéseket sürget Konstantin ki-
rály ellen s ugy vélekedik, hogy a 
görög csapatokat haladéktalanul el 
kell szállítani Peloponezoszba, mert 
állandóan veszélyeztetik az entente 
szalonikii expedícióját. A jelekből 
következíetve Konstantin király 
időt akar nyerni s ezért megy 
olyan lassan Thes$zália kiürítése. 

.A Petit Párisién cikke is ar -
itfr Szól, h o g f a görög Király az-
zal a jegyzékkel, amelyei legutóbb 
a Lambrosz-kormány az entente 
k ö d é i n e k válaszként átnyújtot t 
halagáim :akaYjsri-t,** icióf Annak 
bizonyságául,*hogy, az entente nem 
™ he a görög válasszal, a köve-
i k még'mindig a francia hadiha-
jók fedélzetén vannak es nem tér-
lek vissza Athénba. 

A Hadío-ügynökség egy at-
héni jelentése szerint a görög pa-
rancsnokságok élén fontos válto-
zások készülnek. Molisz tábornok 
" 2. hadtest parancsnoka, Athénbe 
érkezett s helyéi Kallarisz tábor-
i k fogja elfoglalni, ugyanaz aki-
nek vissza hívását követelte az en-
tente. 

A franciák nehéz tű 
zerséget visznek a 

svájci natárra. 
Zürich, január 17. 

A svájci sa j tó nagyon élénken 
foglalkozik a határmenti francia 
csapatmozdulatokkal. A Neu Zürc-
her Victorie-ban megjelent cikkét 
a mely nyíltan közölte, hwgy a 

francia hadvezetőség nehéz tüzér-
séget vonultat fel a Jura-szorosok 
ellen, mert attól tart, hogy a 

svájci tüzérség nem lenne képes 
ellenálni a német előnyomulásnak 
Hevré — mondja a zürichi lap — 
közel áll Briandhoz és a francia 
vezérkarhoz tehát cikke különösen 
figyelemre méltó. , . -

Rá kell mutatni arra az ellen-
tétre, a mely a berni francia követ 
nyilatkozata és Hevré cikke között 
van. A francia követ azt a ~ meg-
nyugtató nyilatkozatot telte, hogy 
a francia katonák csak üdülés 
pihenés céljából vannak a* svájci 
határ közelében. A svájci szövet-
ségtanácsnak és a hadvezetőségnek 
komolyan kell foglalkoznia ezzel 
az üggyel. 

S svájci lapok élénken kom-
mentálják az Echo de Paris-nak 
azt a hírét, a mely az olaszoknak 
a svájci határon végzett erődítési 
munkálatairól és Como kiürítésé-
ről számolt be. Svájcb .n már rég-
óla tudnak ezekről a jelenségek-
ről. 

Menekülés Galacból. 
Bécs Január 

Malmőből jelentik a : Ukalan-
zeiger-nek: Braila elfoglatósa óla 
Galacban rettenetes pánik uralko-
dik. A gazdag lakosság már elme-
nekült, a szegényebbek flyatogwe-
nekültek az Oroszország felé ; ve-
zető országutakon. Xzókt*l* kik a 
városban maradtak igeíi sokat nél-
külöznek; meg a vízvezetéket is 
lezárták. Jasiban a román parla-
ment tanácsko ásat hirtelen félbe-
szakították. 

iila«l6 lnix 
Soós Pál gabona és hízott 
serlés kereskedő I ker. 
Krisló Nagy István utca 

s 13. szánni háza e l a d ó , 
értekezni lehet Vásártéri „Huszár 

kocsma44 fele másik há-
zánál levő irodájában. 
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HÍREK 

A z á rd rág í t ó fe lmente t -
t e k e t b e h í v j á k . Brassóból írják. 
Dr. Schnell polgármester utasitol-
ta a rendőrkapitányságot, hogy 
minden férfi nevét, a kit uzsoráéit 
jogérvényesen elitéltek, a polgár-
mesteri hivatallal azonnal közölje 
Ha a katonaügyosztály nyilván-
tartása alapján megállapítják, hogy 
az illető egyén hadköteles és köz-
érdekből, vagy jogos magánérdek-
ből hosszabb vagv rövidebb időre 
a katonai szolgálat alól felmen-
tetett, akkor város hiv.-ból 
fogja megkeresni u katonai parancs-
nokságot, hogy az uzsora miatt 
elitélt egyént azonnal hívják be 
szolgálattéielre. mert elveszítette 
azt a jogosultságát, hogy mint nél-
külözhetetlen, polgári foglakozás-
ban meghagyják. 

— Farkasok Bossniában. 
Serajevőből jelentik: Bihacbm 
egész csorda farkas támadásokról 
jönnek jelenlések. A vadállatok éj-
jel behatolnak a faluba és birká-
kat ragadnak el a csordákból sőt 
szarvasmarhákat is megtámadnak* 
A lakosság csak nehezen tud vé-
dekezni ellenük, 

— A p a g y i l k o s leányok. Se-
rajevőből jelentik: Mostarban a 22 
éves Nakics Iva és annak 19 éves 
testvére, Stojka, apjukat aki a gaz-
dasággal nem törődött, éjjel álmá-
ban megfojtatták. A gyilkos leá-
nyokat letartartóztatták. 

— - Szé lhámos v a g y őrült 
Székesfehérvárról je'entik: A le-| 
hérvári rendőrség letartóztatta és 
az ügyészségnek átadta Bartos lst-
vánné, szül. Ferenci Irmát, aki Fe-
hérvárott többeknek 5 0 - 6 0 vag-
gon fát adott el, persze csak pa-
píron. A rendőrség megállapította, 
hogy az állítólagos Barlosnénak 
nincs erdóbirtoka. Az asszony 
elób nyitrainak, majd Csíkszeredái-
nak és kolozsvárinak mondotta 
magát de a jelzett helyeken nem 
tudnak felőle. Nincs kizárva, hogy 
az asszony elmebajos, meri állí-
tása szerint a kolozsvári elme-
gyógyintézetnek három ovi lakója 
volt. Kilétét az ügyészség állapít-
ja meg. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

16107—1916 szám. 

HIRDETMENY. 
Felhívom a hadi segélyt en ré-

szesülő családokat, hogy midőn a 
bevonult a ki után a hadsegélyt 
kapják, a katonasági >1 hazaszabad-
ságoltatik, azt a hndisegély kezelő j 
irodában: városháza földszint l 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 zott. 

Szentes 1916 december hó 29 

DR. MÁTÉFFY polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányától 
249—kp. 1917. szám. 

Hirdetmény 
Tudomására jutott, hogy a 

cukor elárusitásával foglalkozó ke-
reskedők közül egyesek a cukor 
kiszolgálása es eladása körül bi-
zonyos visszaéléseket köveitek el : 
nevezetesen a cukrot a hatósági-
lag megállapított legmagasabb Ár-
nál magasabb árért szolgálgálták 
ki, a cukorjegy szelvényein feltün-
tetett cukormennyiségnél kevesebb 
cukrot szolgálták ki s végül azon 
kifog issal élve, hogy n cukorjegy 
birtokosa nem azon kerületben la-
kik amelyben az üzlet fekszik a 
cukor kiszolgálását nem teljesít-
tették. 

A fent ismertetett visszaélések 
és a közönség tájékoztatása végett 
közhírré teszem , 

Hogv a cukornak hatósági-
megállapitolt legmagasabb eladási 
ára a következő: 

Süvegcukor kilogr.imonként I 
kor, 2 7 fill. por kristály és kocka 
cukor eladási ára kilogramonként 
I kor. 3 2 fiíl. 

Továbbá, hogy minden eg\es 
cukor darusítással foglalkozó ke-
reskedő mind Kiig, mig cukorkész 
lete tart, köteles a cukorjegy bir-
tokosának a cukorje^yen feltünte 
tett cukor mennyiséget, tekintelnél-
kül arra, hogy az illetőnek hol 
van a lakása, kiszolgálni. Ha a cu-
korjegy birtokosa a cukorjegy 
birtokosa a cukorjegyen feltüntetet 
cukormennyiséget nem kívánja, 
egyszerre megvásárolni, a keres-
kedő csak a vett cukormennyi-
séget nem kívánja egyszerre meg-
vásárolni, a kereskedő csak a vett 
cukormennyiségnek megf» lelő szel-

vényt vághatja le a cukorjrgyről. 
Felhívom a kö/önségel, hogy 

a tapasztalt visszaéléseket azonnal 
hozzák a rendőrhatóság tudomásá-
ra ; a kereskedőket pedig figyel-
meztetem, hogy a cukor általában 
mindennemű áru eladása körül 
szigorú pontossággal és becsülete-
seggel járjanak el, mert minden 
visszaélését a legnagyobb szigorral 
fogok fogok megtorolni. 

Szentes 1917 január 19. 
ZI1AHI 

r. kapitány. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

212—kp, 1917. szám. 

HIRDETMENY. 
A m. kir Belügyminiszter ur 

143.. res 1917. sz. rendelete alap-
ján közhírré teszem, hogy Bereg, 
Ugoc^a és Szatmár vármegyék a 
folyó évi január hó 15-től kezdő-
dőleg a külső hadműveleti terület-
be osztattak be, ennélfogva a jel-
zett vármegyék területére csak a 
rendóshatőság által kiállított iga-
zoló jeggyel lehet utazni. 

Szentes, 1917 január hó 20-án. 

Zilahy r.-kapitány. 

Eladófö ld 
Bálint Józsefnek mu-
csiháti 32 hold tanya 
töldje eladó, érte-
I keznl lehet I I I 
kor. Alkotmány 
ii tea 3« szám alatt 
a tulajdonossal. 

özv. Borbély Dános-
nénak II. ker. Hon-
véd-utca 90 szá-
mú háza örök áíOll 
eladó. Értekezni le-
het ugyanott a tu-

lajdonossal 
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A 2 - 3 - 4 - ; 
horonashetti 
állandóan jegyezhetöh a 

szentesi Takarékpénztárnál. 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zott serlés kereskedő, é'te 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget ho^y az eddig vá 
sárszéli Baráth féle I r o d a i 
j á t sajátházába a volt h u 
ftzitrkorctiiiiH téle ház 
ba h e l y e t t e á l további 
szíves pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
ga bona és sertéskereskedő 

V a i m 
7. 

ó d a 
könyvnyomdái» 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

s m m i L A P " 

Kossuth-tér i zöm 
hiadőhi vatala. 




