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Harctért hírek. 
A g ö r ö g he lyzet . 

Események a tengeren . 
A legutóbbi nap eseményei 

között legérdekesebb annak a híre 
hogy a c í r az orosz külügyminis/ 
terium ideiglenes vezetésével Stnr-
mert, a nemrégen megbukott orosz 
miniszterelnököt bizta meg. E hir 
mögött ama szenzációs eredmény 
húzódik meg, hogy a cár, a jelek 
szerint kezd megbarátkozni az 
Oroszországban mindig nagyobb 
mérveket öltő német-barát politi-
kával. Stürmer miniszterelnöknek 
a akkori hivatalos Heuter-ügvnök 
ségi jelentés szerint azért kellett 
állásából távoznia, mert az angol 
külügyminisztérium Stürmer tény-
kedéseiben az entente szilárd ösz-
sz, tartozását látta veszélyeztelve. 
Miljukov, az orosz duma egyik 
vezérló alakja nyiltan meg is vá-
dolta Stürmert németbarát poli-
tikájáért és akkori beszéde után 
a gratuláló^ közölt első volt Szu-
vajev tábornok hadügyminiszter, 
aki a nagy kormányválságokban 
szintén elvesztette már miniszteri 
tárcáját. Stürmer kinevezésének 
hire különösen Olaszországban 
kelt nagy aggodalmakat és a nagy 
olasz lapok meg is irják, hogy 
Oroszországban a háború hívei 
számára mind kedvezőtlenebb lii 
nele. mutatkoznak. 

A harciereken pillanatnyilag 
szélcsend uralkodik, nagyobb ak-
ciók sehol sem történnek s csak 
Szereth mentén volt jelentősebb 
esemény, ahol német ezredek a 
roosz időjárásban tüzérségi elókészi-
lés nélkül mentek rohamra és el-
foglalták Nanesti falul. Különben 
u román harctéren sem lörlénlek 
nagyobb események s csak a 111a-
gvnr határtól keletre próbálkoztak 

az oroszok támadásukkal megfosz-
tani bennünket azoktól az eredmé-
nyektől, amelyeket a legutóbbi 
napok harcaiban csapataink elértek 
Támadésaikat azonban mind vis -
sza vertük, súlyos veszteségeket 
okoztunk az ellenségnek és togjo-
Ivat szállítottunk be. A két hete 
tartó harci szünetből a francia 
Indok arra következtetnek, hogy a 
szövetségesek offenzívája befejező-
dött és csak tavasszal indulnak 
majd Odessza felé. Mackensenról 
megállapitjak, hogy már nem olvan 
mozgékony, mint volt »»/előli. Az 
okoskodások majd a jövő ese-
ményeiből kapják ui^g válaszukat. 

A délamerikai vizeken dolgozó 
legendás német hajó mindjobban 
izgatja az entente köreit. Mesék és 
legendák keletkeznek*, a bravúros 
hajóról és a sok hir között, ame-
lyeket délamerikai lávíróállomások 
ontanak a világba, már olyan is 
érkezik, amely azt mondja, hogy 
a titokzatos hajó nem más, mint 

Orosz kölcsön 
Olaszországban. 

Lugano, jan. 23. 

Olaszországi bankokból kon-
zorcium alakult, ajjmely a Corriere 
delta Sera közlése szerint 250 mil-
lió lira erejéig orosz kölcsönt vett 

át. Ezt az összeg» t az orosz pénz-

maga A Möwe, amely a mult év-
ben bravúrjaival már ámulatba e j -
tette a világot. Az angolok ideges-
ségét legjobban jellemzi, hogy a 
biztosítási dijakat a két és tél 
százalékról tiz százalékra emelték 
Az Óceánon felbukkanó hajó az 
ententera nézve oly káros műkö-
dése érthető izgalmat kelt, hiszen 
a német tengeralattjárónak sikeres 
tevékenysége az utóbbi időkben 
amúgy is megbénította a tengeri 
hajóforgalmat, aminek következ-
tében az entente államai épp ugy 
hiányt szenvednek a legszüksége-
sebben, mint a többi hadviselő ál 
laniok és reá kényszerült azokra 
az intézkedésekre, amelyek a kész-
letek helyes és szigorú felosztásá-
val gondoskodnak a köz ellátásá-
ról. A nagyobb hajóveszteségek 
annál súlyosabbak és fájdalmasabb 
mert az angol hajóépítő gyárak 
teljesítményei nem érik el azt a 
mértéket, amely alkalmas volna a 
nap nap utáni vereségek pótlására. 

A román tónörökös 

Genf, január 21, 
A Petit Parisen-nek jelenlik 

Pétervárról. A román trónörökös 
a pétervári teli palotában lakik. 
Udvari körökben azzal foglalkoz-
nak, hogv a román trónörökös-
höz hozzáadják feleségül a cár 

ügyi kormány rövid lejáratú orosz egyik leányát, amivel Romániái 
kincstári utalványokkal fedezi. némileg kárlalanitanák(?) 
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Vilmos csázár kórház 
látogatása 

Gleiwitz, január 21 
(Wolf-jelentés.) Vilmos császár 

január 18-ikán délelőtt egy nagy 
eredménynyel működő holland 
kórházi missziónak itteni tartalék-
kórházban látogatást tett. 

A görög helyzet 
Athén, január 21 

Az entente katonai megbízott-
jai a görög vezérkarral közölték 
hogy kormányaik a görög hadse-
reg összes ágyúinak és gépfegyverei-
nek a Peloponezusba való szállí-
tására vonatkozólag 14 napi hala-
dékot adott, mely január 20-án 
veszi kezdetét. 

megcáfolja azt a hírt. mintha az 
I s a c Pera I sp a n v ol t engera 1 a lj áró 
Dániában kikötött volna, A tenger-
alattjáró még amerikai kikötőben 
van. ahonnan közvetlenül Spanyol-
országba fog menni. 

A helyzet Oroszország. 
ban. 

A tengeri háboru 
London, január 21 

A Mailseecourt nevű 3295 ton-
nás angol gőzöst, a Parahyba 2537 
tonnás spanyol gőzöst az Ast és 
Marietta di Storgie 988 tonnás nor 
vég gőzösöket elsülyesztették. 

Krisztiánul, január 21 
Az egyébbként angolbarát Han-

dels of Sjölíarte Tídende Tömeg-
izgalmak cimmel a következőket 
i r ja : A jelenlegi helyzeti igen nyo-
masztó hatással van a norvég ha-
jókra, amennyiben szénszállításra 
kötelezik őket, még'pedig tuI ol-
csó díjszabások mellett és olyan 
vizeket, ahol a némettengeralatt-
járóknak szabadkezük volt és van 
Ez annyival is erósebb ós káro-
sabb befolyás a norvég kereske-
delmi flotta a világforgalom érde-
kében kifejtett munkásságában már 
eddig is óriási háborús kockázatot 
viselt. 

Bern, január 21 
A Temps jelentése szerint a 

Liberté francia vitorláshajót 166 
tonnával, Paimpoll, a Petit Parisi-
ennek Brestből keltezett jelentése 
szerint a norvég City ol Tampico 
1153 tonnás gőzöst, az Emercude 
vilorlá«, valamint a Fecamp gőzöst 
amely La Hochelle felé volt utón 
elsülyeztették. A legénységet meg-
mentették. A Petit Párisién közli 
továbbá, hogy az angol Tev-ol 
gőzöst január 19-én Havrenél egy 
ismeretlen angol gőzössel összeüt-
között ugy, hogy be kellett vontat 
ni. 

Fclliinis 
a hazafias polgártársakhoz. 

Meg néhány nap és lezárul az 
ötödik hadikölcsön jegyzéseinek 
ideje Magyar polgárok Midőn oly 
erőfeszítésre van szükség aminőre 
eddig nem volt példa, ne a habo-
zás és a közönség gondolata legyen 
az, amely az észt vezeti a háboru 
nagy anyagi áldozatokkal jár. Em-
lékül kezdeni, folytaim és sikerrel 
be végezni lehetetlenség. De a mos-
tani világháború megdöbbentő nagy 
pénzösszeget kövelel I Amennyit 
tudunk, amennyit kell, hogy ad-
ják. Minden fölözsleget köteles-
ségünk a haza oltárára vinni Mi 
itthon ön meg tagadóan éljünk. Min-
dent a katonáknak ! Ez legyen az 
egyetlen gondolatunk! Segítsünk 
a hazán hiszen ezzel csak magun-
kon segítünk. Óh, hiszen mi áldo-
zatot követel tolunk a haza? A 
polgárok csekélyen megtakarított 
fölözsleg t. amelyet neki 6 %-os 
kamatra adunk. Az állam fizeti u 
legtöbb kamatot, az a legjobb adó-
fizető 

Polgárok ! a haza a mi édes 
anyánk, ezt u legkisebb írni, olvas-
ni tndó polgár is tudja, — mi pe 
dig a fiai, katonák akarunk lenni 
Hozzá, amikor a legnagyobb sze-
retetre, áldozatkészségre van szük-
sége. Nem szabad, hogy hálátlanok 
legyünk hozzál - Óh a sok be-
sztd helyett csak a német nép 
példáját hozom föl. Micsoda csodás 
erőkifejtésre képes! A német nép 
nem ismer teljesíthetetlen áldozat-
készséget ! Mt lennénk tehát azok 
a kik^ most amikor annyira gyö-
nyörű katonai eredmény van a 
kezünkben, amikor oly dicsőséges 
mull van mögöttünk - tartózko-
dóak lennénk, megtagadnák a Ha-
/ától azt a csekélységet, amit; meg 
adunk hazafi kötelességünk? NYm. 

Kajla tehát I Ne ha-1 

Hozza mindenki 
lilán i harcát 

ez nem lehet I 
bozzon senki 
fölözslegél a 
Haza oltárára 

Berlin január 22 
Krisztiániából táviratozzák a Fran-

fáríer Zeitungnak: A Morgenbladed 
ban érdekesen nyilatkozik az orosz-
országi viszonyodról egy pélervári 
hírlapíró, a ki London felé ulaztá-
ban néhány napot ott töltött.Szerinte 
az orosz birodalom katonai ereje 

fokozatosan gyengül és növeli a 

bajt, hogy belpolitikai zűrzavarok 
keletkeztek, amelyekkel szemben 
az oroszkormány lehetetlen. Nem 
áll egyedül — ugy mond - ezzel 
a felfogással, mert általános ez a 

vélemény. Csak akkor lehetne ja-
vasulást várni, ha a kormány és 
a nép a szemsztvók közvetítésével 
kölcsönösen támogatná egymást. 

A konzervatív párt is ezt val-
ja s nemcsak nem irtózatos, de 
egyenesen kívánja, hogy szabadéi-
vű kormány vegyeát a vezetést, 
azonban a döntőtényezők nem 
merik ezt a lépést megtenni. Na-
gyón befolyásos emberek inkább 
kaphatók arra, hogy a háborút 
időnek előtte befejezzék, semhogy 
az orosz belpolitikai irányát meg-
változtatni engedjék. Nincsenek 
ugyan sokan, a kik igy vélekednek 
de nagyon hatalmasok. 

A birodalom népének élelme-
zése siralmas s különösen novem-
ber óta tűrhetetlen lelt. Nem segit 
ezen semmiféle kormány változás 
sőt inkább növeli a zűrzavart. 
Senki sem tudja, mit hoz a holnap 
forrada mal-e vagy különbékét 1 
Ha a központi hatalmak seregei 
bevonulnak Odesszába, annak ro-
pant nagy hatása volna Pétervárott 
Az egész orosz nép ugy érezné 
Odessza elvesztését, aká 'ha maga 
Pelei vár veszett volna el. Az orosz 
birodalom e leggazdagabb és leg-
nagyobb kikötővárosának az ellen-
ség kezére való jutása olyan volna 
mint egy amputáció. A németek 
sokkal tisztábban látják a helyze-
tet, semmint Oroszország szövet-
ségese;. 

vivo 

A 
Madrid, január 21 

tengerészet ügyi miniszter 

A hadikölcsönt január 31-ig 
nap bármely szakában csak a posta — 
" " ' " lehet jegyezni. 

C i m b a l o m I m i I l i i* 
Baikai Bandi tudatja hogy mint 
r. kkant katona itthon tartózkodik 
s cimbalom hangolásokat és cim-
balom tanítást válal. Lakása Tóth 
József utca 7. szam. 

Hirdessen lapunkban 
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Bratianu és a román 
trónörökös 

Pétervárott. 
Rotterdam, január 21 

Pétervárról táviratozzák, hogy 
a román trónörökös Bratianu mi-
niszterelnökkel odaérkezett. 

A litvánok harcai 
Rigánál és Mitaunál. 

Berlin, január 21. 
A Lokalanzeiger-nek jelentik 

az orosz-svéd határról . A Rigá-
ban megjelenő „Sinas" cirnü litván 
lap heves harcokról ad hirt, me-
lyek a Düna folyó mentén játszód-
nak le. A lap kénytelen megállapí-
tani, hogy a német védelem ott 
oly ruganyos és aktiv, mint ahogy 
azt a Riga és Dünabűrg közt lo-
lyó harcok kezdete előtt el sem 
birták képzelni. Nagyon kevés ki-
látás van arra, hogy Mitaut vissza 
lehessen ragadni a németektől. A 
németek lölénye ujabban különö-
sen ágyuk és gépfegyverek dolgá-
ban vált érezhetővé. A lap kiemeli 
hogf elsősorban litván zászlóaljak 
voltak azok, melyekre a legsúlyo-
sabb feladatok vártak. Litvánoknak 
kellett minden nagyobb rohamnál 
az első sorban elóremenniők és 
így ők voltak leginkább kiléve az 
ellenséges géppuskák tüzének. Ilyen 
viszonyok közt a legtöbb litván 
zászlóalj teljesen megtizelődö t. Né-
mely zészlóaljból mindössze ötven 
ember maradt életbe. 

A litvánok hósieségét és halál-
megvető bátorságát az északkele-
ti front főparancsnoka is elismerte. 
A lap azt hiszi, hogy a litván ala-
kulatok, melyek ily nagy mérték-
ben véreztek, kiérdemelték, hogy 
pihenő állásokba vigyék őket. 

A rigai újság többi közlemé-
nyéből kitűnik, hogy az orosz lá-
madó csapatok vesztesége rendkí-
vül nagy volt. A Düna mentén fo-
lyó legutóbbi harcok alatt négy 
ezredes is elesett, vagy súlyosan 
megsérült, különösen élénké fron-
ton a repülőgépekről való felderí-
tés. Az oroszok több repülógépszá-
zadot vontak össze. Az időjárási 
vis/onyok általában véve kevéssé 
kedveznek a támadásnak. 

HÍREK 
- Né vnapmegváltások Zol-

ii ay Károly áll. főgimnáziumi nvu-
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galmazott igazgató, névnnpmegvál-
tás cimén 30 kor.-t adott a főgim-
názium Segitő Egyesületének — 
Csúcs Károly földbirtokos 50 ko-
ronái adott névnap negváltásként 
a hadiárvákat pártfog '> bizottságnak. 

— A Zagreb megtorpedó-
zása. Fiúméból jelentik: Hétfőn 
délután érkezett meg Fiúméba a 
megtorpedózott »Zagreb« gőzös 
parancsnoka, Adamich Romus ka-
pitány. A kapitány, aki a jobb ke-
zén megsebesült, megérkezese után 
rögtön részletes jelentést «ett a 
magyar-horvát tengeri gőzhajózási 
társaságnak a hajó elsülyesztésé-
ról amelyet igy ado't e lő : 

— Vasárnap délelőtt volt. 
Észak felé haladtunk, vissza Fiume 
felé. Kétszáz méternyire lehettünk 
a parttól, a mikor a parancsnoki 
hidtól körülbelül 100 mélernyire 
balra torpedótol származó fehér 
vizcsikot láttam felém közeledni. 

— Azonnal balra fordítottam 
a hajó orrát, de már késő volt 
mert a torpedó a hajócsavartól 
körülbelül hat méternyire beleta-
lált a gőzös hátsó szalonjába. A 
robbanás az egész hátsó részt le-
szakította, és a tátongó résen be-
tódult a víz: A hajó néhány per-
cen belül elsűlyedt. A hajó sze-
mélyzete közül azok, a kiket a viz 
ismét a felszinre vetett úszva igye-
keztek a partot elérni, én magam 
két teljes órán keresztül vodam a 
vízben. Tuchtán másodkapitányt 
egy órai kínlódás után elhagyta az 
ereje és elmerült. A parlör/ó ka-
tonák mentőkötelekkel siettek a 
viz felszínén vergődő emberek se-
gítségére. Én is elkaptam egy ilven 
kötelet, a derekam köré csavartam 

I aztán elvesztettem eszméletemet és 
I csak akkor tértem magamhoz, a 

mikor már a partra húztak. 
A kapitány határozottan meg-

cáfolja azt hogy az ellenséges ten-
geralattjáró, amelynek még a szi-
liét sem látta, bárkit is megmen-
tett volna az utasok vagv a sze-
mélyzet közül. 

— A vásár. Az idei országos 
télivásár vasárnap, január 28-án 
tartatik meg, a mikor ugy a kira-
kodó mint a jószágvásár egy na-
pon lesz, ahová ugy serlés mint 
lábas jószág felhajtható vészmen-
les helyről, ha ugyan egyáltalában 
az is van még valahol. 

Kiadja : 

Vajda B Utóda könyvnyomdája 

3 old*» 1 

1326—1917. szám. 

Hirdetmény* 
A ni. kir. honvédelmi minis-

ter ur 26300 -1916. számú rende-
lete alapján öss/eirt 1899. évben 
született népfőikelők bemutató 
szemléje a folyó évi február hó 2. 
és 3 napjain fog megtartatni a vá-
rosháza központiiroda helyiségében 
(emelel 55. ajtó;. 

Február hó 2-án azaz pénteken 
azon 1899 évben jzületett szentesi 
illetőségű népfölkelők vizsgáltat-
nak meg, akiknek vezető nevük 
A—R betűvel kezdődik. 

Február hó 3 án azaz szomba-
ton azon 1899 évben született 
szentesi illetőségű népfölkelók vizs-
gáltatnak m^g akiknek vezetékne-
vük S—Z betűvel kezdődik. 

Ugyanezen napon azaz február 
3-án vizsgál'alnak meg az összes 
1899 évben született vidéki ille-
tőségű népfölkelók, ekkor vizsgál-
tatnak meg azok a népfölkelók is 
akik az eddigi néptölkelói bemu-
tató szemléről igazolatlanul távol-
maradtak. 

A szemle naponként reggel 
fél 8 órakor kezdődik. 

Aki a szemléről elmarad szi-
gorúan fog bü itettetni. 

Szentes, 1917 évi január hó 24 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

63-1917. szám. 

HIRDKTMENY. 
Közhírré teszem, hogy az 1916 

évi nov 19 napján raktáron levő 
készletekből és oly kereskedők kik 
kizárólag v* gy túlnyomó részben 
árut kiszabva árusítanak folytató-
lagosan az alábbi mennyiségeket 
használhatják tel. 

Nyers fehérített szövetekből 
készletük 15 %-át legfeljebb 750 
métert. 

Festett nyomtatott tarkán szólt 
telitett szövetekből készletük 15 
%-át de legfeljebb 450 métert. 

Len vagy féllen szövetből ké-
szült katonai célra szolgáló con-
fekcionáll cikkből továbbá ágyle-
pedók törülközők törlőkendők 
szalmazsákok szűrő kendők prés-
kendők készletöknek 15 °-/0-át. 

Az igy felhasználásra bocsájtott 
árukért nem követelhető magasabb ár, 
mint amilyeneket kereskedő ezekért 
19tfí májús 1 napja elolt kapóit. 

A kereskedők kötetesek oly feljegy-
zéseket vezetni, amelyből készletök min-
den változása és felhasználás módja 
könnyen megállapítható. 

Szentes, 1917 évi január hó -13-án 

DR. MATÉFFY polgármester. 
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Iroda áthelyezés A 2-3-4-5 éves 
^ ^ ^ m m / m m * 

koronás heti b e t é t e 
állandóan jegyezhetfih a 
szentesi Tahopebpénztarnál. 

Soós Pál Gabona és hi-
zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget hopy az eddig vá 
sárszéli Baráth féle iriMln 
j á t sajátházába a volt hu 
ftxtírlioresiim téle ház 
ba helyette ál további 
szives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

Vajda B. ütóila 
^ k ö n y v n y o m d á j a 

elvállal minden a 

dászat körébe vág 

a legegyszerübbtő 

sebb kivitelig, gyor 

a lehető legj utáni 

könyvnyom-

ó munkálatot 

1 a legdisze-

san, pontosan 

> osabb árért. 

BS/I:\TK: 
— = kiadóhiv 

Kossuth-tér i szám. 
NyomaloTT VAJDA ITÁONT Ü T O T v i í l a n ^ ^ i l 

SL LAP" 
atala. ^ ^ 

(Heformátus herhazl 
>ei end* zett koiivvnvnmrlii .» 




