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küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

9 román királyi udvar Oroszországban. 
Német tengeralattjáró bravúrja. 

Elsülyesztett hajók. 
A román udvar és kormány 

teljesen belga, szerb és monteneg-
rói társainak sorsára jutott és ve-
le együtt a parlament is, amely a 
királlyal és a kormánnyal együtt 
most az oroszországi Jekalerinosz-
lávban kapott ideiglenes szállást. 
A sors egy ironikus véletlene ugy 
akarta, hogy a király abba a palo-
tába költözzék, amit egykor Potem-
kin herceg épitett. És ma már va-
lóban csak Potemkin-ház az áruló 
román király háza, Potemkin-ház 
csak látszat és külsőség minden, 
de hatalmának nincs fundusa, há-
zának nincs egy igaz fala. Ez a 
Potemkin herceg, akinek megma-
radt házában most a bujdosó ki-
rály vendégeskedik, szintén járt 
Moldovában a mai Románia 
helyén, ahol mig hadai a törökkel 
mérték össze fegyverüket, ó pél-
dátlan dőzsöléseket folytatott. (3 is 
volt romániai orosz hadvezér és 
egy árok szélén halt meg, teste 
utálatos kórságoktól és az alko-
holtól volt felpüffedve. Ennek a 
Potemkinnek, a régi romániai Po-
temkin háborúknak emléke kisért 
most, újra az áruló király és az 

* áruló ország történelmi bünhödé-
seinek e napjaiban. 

a cár biztatására, a cár kezdemé-
nyezésére és a cár felelősségére 
elegyedett háborúba. 

Moldovában a hadmüveletek 
szünetelnek. Az embertelen hideg 
minden Katonai operációt lehetet-
lenné tesz. A moldovai hadtestnek 
tizenöt román tábornokát nyugdí-
jazták. 

A francia kamara legutóbbi 
szavazása élesen demonstrálja, hogy 
Briandnak milyen nagy ellenzéke 
van. A miniszterelnököt rendkívül 
heves támadások érték ezen az ülé-
sen. Bon szocialista képviselő azt 
követelte, hogy a zárt ülések jegy-
zőkönyvét hozzák nyilvánosságra, 

! hogy a nép is megismerje a kor-
mány bűnös tehetetlenségét. Briand 
semmit sem tett, még a szövetsé-
gesek egységét sem valósította meg 
— mondta Bon, akinek a beszédét 
hatalmas zaj követte Briand per-
cekig nem tudott szóhoz jutni, Be-
noist, Bedouce és Moncie képvise-
lők különösen görög politiktja mi-
att a leghevesebb szidalmakkal il-
lették ót. Óriási zaj kerekedett, 
amikor az elnök jelentette, hogy 
az egyik ellenzéki képviseld • 
széninség dolgában interpelláfni 
akar. Érdekes, hogy a kormány 
elleni harcban a szocialisták és a 
konzervativek összefogtak. 

Jassyban már teljesen végre-
h a j t o t t á k a város polgári kiürítéséi. 

A bankok értékei orosz földre ér-
keztek és a bankok értékeit szállí-
tó vonatokkal együtt indultak azok 

. a vonatok, amelyek a királyi csa-
lád holmiját szállították Oroszor-
szágba. Oroszországban van Brati-
anu is, a k i m o s t a pé te rvár i újság- n e m | e $ z mozgósítás Finnországban 
íróknak nyilatkozik. A román mi-
niszterelnök minden interjújában 
hangsnlyozza, hogy Románia csak 

A franciaországi inség. 
Bern, január 28. 

Lyoni lapok jelenlik Parisból: 
A franciaországi általános munkás 
s z ö v e t s é g a kormányhoz, a parla-
menthez és a nyilvánossághoz in-
tézett manifesztumban gyors hatá-
sos intézkedéseket sürget az élel-
m i s z e r i n s é g leküzdésére, amelyet a 
ross? termés a tengeralattjáró na-
szádok tevékenysége és a hatósá-
gok késedelmeskedne rendkívül 
komolyan kiélcsitett. A manifesz-
tum a többi közt követeli a be 
nem vetett töldek lefoglalását és 
megművelését, valamint a t e r r i to -
riális hadsereghez behívott mező-
gazdasági munkások elbocsátását . 

tik Haparendából, hogy Finnország 
általános mozgósításáról lemond-
tak, mivel az orosz főparancsnok-

; ság azt hiszi, hogv ennek a lépés-
nek, ha balul üt ki, az orosz had-
seregre rendkívül nyomasztó hatá-
sa lenne. 

Koppenhága, január 28. 
A Berlingske Tidendenek jelen-

fl ném^t konzervatív párt 
követelései. 

Berlin, január 29. 
Westarp, a konzervatívok egyik 

vezére — mint a Lokalanzeiger-
nek Drezdádól táviratozzák — azok 
ellen nyilatkozott, akik a konzer-
vatív pártban a békekötés után uj 
áldozatokat kívánnak. Szerinte na-
gyobb mértékű kártalanítás és j ó -
vátétel követelendő, mint amennyi-
re eddig számítottak. Szükséges 
ezenkívül teljes biztosítékodra tö-
rekedni mind nyugaton mint keleten 
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Négy német tengeralatt-
járó bravúrja, 

Berlin,- jan. 28 
(A Wtflff-ügfnöfcség jelentése) 

EgyiK <éng^falatt|árónk5 amely a 
minap tért vissza utrjáról, 11 hajót 
sülyesztett el 32.469 tonnatarta-
tommafl, egy másik tengeralattjáró 
padig nyolc hajót sülyesztett el 
22.244 tonnatartalommal. A 19 hajó 
kéttil hét szénszállilmánynyal volt 
Uitirf ellenséges országokba, két 
tt&Jő, afflelynek tonnatartalma 13200 
Franciaországba és Angliába, egy 
másik gőzös pegig ólomrakomány-
nyal tartott angol part felé. A töb 
bi elsülyesztet hajó bányagerendát 
halat, kendert és más dugárut vitt 
Az első tengeralattjáró egy tizcen-
tiinéteres ágyút is zsákmányolt, a 
másik tengeralattjáró pedig kilenc 
föglyöi ejtett. 

Égy harmadik tengeralattjá-
rónk 12-tól 22-ig összesen 13 j á r -
művet sülyesztett el, körülbelül 
Í2.ÓÖÓ tonnatartalommal. Ezek kö-
zül négy hajó szenei, hat bánya-
geféndát, egy ércet, egy teát egy 
pedig különféle dugárut vitt. Végül 
egy negyedik tengeralattjárónk há-
rom angol halászgózöst kisért ha-
zai kikötőbe. A három gőzöst a 
német tengeri halászat szolgálatá-
ba állítottuk. 

minisztériumok részben Kerzonba 
részben pedig szintén Jekaterinosz-
lavba fognak költözni, A királyi 
család számára az udvari vonatot 
már összeállították Jassyban s a 
legfelsőbb tisztviselők már becso-
magoltatok az ingó koronajavakat 
is. Mint a „Djen" jelenti, a banko-
kok is becsomagolták már értékei-
ket Jassyban s maguk már el is 
költöztek orosz földre. Az elnapolt 
román parlamentet csak a legrit-
kább esetekben fogják egybehinni 
Romániában most a rubel árfolya-
mát 26. leiben állapitoták meg. 

Akció az abruzzói herceg 
ellen. 

Spanyol hajók nem 
közlekednek idegen 
kikötők közt. 

Lugano, jan. 29 
v É 

A spanyol kormány dekrétu-
ma súlyos büntetés terhe alatt 
ntegtillja a spanyol hajóknak az 
idegen kikötők közti forgalmat. 
Csak spanyol kikötők vagy spanyol 
kikötő és idegen kikötő közölt 
szabad forgalmat közvetíteniük. 

A román király udvartar-
tásávaUekaterinoszlavba köl 

tözik 
Stockholm, jan. 29 

A „Ruszkoje Slovo" jelentése 
fczéHht a román király a délországi 
Jékaterirtoszlavot választotta szék-
helyévé és ott egész udvartartásá-
val Pótémkin palotájában fog iak-
üa. A kormány, a parlament és a 

Lugano, jan. 29 
A Secolo mai számában lep-

lezetlenül elárulja, hogy mi a tu-
lajdonképpeni célja azoknak a tá-
madásoknak, amelyeket az inter-
vencionista lapok néhány nap óla 
Cors: tengernagy lengerészeli mi-
niszter ellen intéznek A Secolo 
azzal a kijelentéssel, hogy ez a 
kampány tulajdonképpen a tenge-
részet legfőbb parancsnoka, az ab-
ruzzói herceg ellen irányul, feltét-
lenül csatlakozik a kampányhoz 
A lap azt mondja, hogy uj életet 
kell lehelni az olasz tengerészeibe 
léhát el távolítani az útból minda-
zokat a személyeken és rendsze-
reken alapuló okokat, amelyek a 
tengerészet akcióképességét eddig 
gyengítették. A l e fájdalmasabb 
katasztrófának okozóit, mely az 
olasz tengerészetet az utóbbi idő-
ben érte, könyörtelenül meg kell 
büntetni. A Secolo reméli, hogy 
a tengerészeti miniszternek elég 
bátorsága lesz arra, hogy bizonyos 
nevekre való tekintet nélkül jár jon 
el. A miniszter, ha megérti köte-
lességét, csak a haza érdekét fogja 
szem előtt tartani. 

Galacból elvitték az ágyú 
k a i ? 

Rotterdam, január 29 
A jasii román távirati ügynök-

ség jeleftfést adott ki, a melyben 
azt állítja, hogy Bukarest már 1915 
eleje óta nemvolt vár. Az ágyukat 
eltávolították, ugy hogy az ellenség 
nyill várost foglalt el, a ftiikór 
Bukarestbe bevonult. A bejelentés 
szerint Foksaniból és Gáláéból 
szintén elvitték áz ágyukat. 

Elsülyesztet hajók 
London, január 30 

A Lloyds-ügynökség jelenti : 
A Jenihgtó nevű 2047 tonnás gő-
zöst elsülyesztették, szintúgy a 
Herovidar és a Domstad nevű nor-
vég gőzösöket. A hajók legénysé-
gét megmentetlék. 

Las Palniasból je lent ik : A 
Falkland nevű holland gőzöst itt 
parisa szálijtotta a Tharazzela ne-
vű norvég gőzös 19 emberét. A 
gőzöst egy német tengeralattjáró 
elsülyesztelte. 

Uj aknamező az Eszaki-íen-

Hetven francia teherautót 
a szajnai áradás használt 

hatatlanná tett. 
A L'-I • , „ K ö , n> Í a " 29 

, A kolnisché VolkszeiluiiM a 
párisi Indépendance nyomán azt a 

S f i k?Z,,Í> h 0 «y » hadügyi hivatal késedelmeskedése miatt a 
Szajna legutóbbi áradásakor hetven 
nehéz teherau omobil, amelyeknek 
darabja negyvenezer frankba került 
használhatatlanná váll. Ezek az 
automobilok a Szajna egyik s z i n -
ten ideiglenes fészerekben állak 

geren. 
Rotterdam, január 29 

A Nieuwe Rotterdamsche Co-
urant a Times következő tudósítá-
sát közli: Ámbár itt semmit sem 
mit sem tudnak még tóla, skandi-
náv lapok távirataiból látjuk, hogy 
a brit kormány az Északi-tengeren 
ujabb rendszabályokat terve«, a 
melyeknek kerüsztülvitelére ujabb 
aknamezőt helyeztek el a jütlandi 
part magaságában. A Times egy 
kopenhágai jelentésében továbbá 
azt mondja, hogy az Ésiaki-lert#e-
ren létesítendő uj veszedelmes tó-
nának a dán hajózásra csekély ha-
tása lesz, csupán a Hollandiába 
irányuló vonalat kell áthelyezni 

Az uj aknamező azonban sok 
bajt fog okozili a dán halászainak 
mert megnehezíti több halászálo 
mony eléréséi, Ezért , mtutártl a 
hnlászatnak egyébb akadályokkal 
is sokat kell küzdenie, a határak-
nak további emelkedésére számí-
tanak. 

Hirdessen lapunkban 
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— Isteni tisztelet Belgrád-
o n Vilmos császár tiszteletére. 
Belgrádban nagyon jól emlékeznek 
itíég Vilmos császárnak 191tí ja-
nuár 19-én törtónt látogatasára 
A császár a Kalimegdánban ált 
hadvezérei és tábornokai körébern 
es éles katonai tekintetével észak 
felé nézett, ahonnan hadserege 
idéjötf. Ebben a pillanatban örö-
kítette meg egy fotográfia a tör-
ténelmi emlékezetességű Belgrádi 
várbMi. Történelmi pillanat volt 
ezl Éppen ilyen történelmi ese-
mény jáUódot t te ott hétfőn is, 
amidón csaknem három esztendei 
tábora után a belgrádi helyőrsé-
gi templomban protestáns isteni 
tiszteletet tartottak Vilmos csá-
9%sr tiszteletére. A háborús kép 
egybeolvadt a vallásos szertartás-
sal és igen élénk benyomást tett 
mindenkire. As istenilisztelet a 
katonai zenekar játékával kezdő-
dött, amelyet a papok imádsága 
és a huszadik zsoltár felolvasása 
követetett. A közös ótiek után 
Kuszy tábori lelkész megragadó 
szónoklatot mondott . A vallásos 
ének után a Heil dir im Siegenkranz 
hatalmas akkordja i harsantak fel 
a templomban. Délután német 
császári főkonzulá tuson huszon-
négy terítékű ünnepi lakoma volt. 

— Katasztrófa Amerikában 
A Berliner Zeitung am Mittag je-
lenti Karlsruheből; A Züricher 
Tagesanzeiger párisi lapjelentések 
jyomán azt irja, hogy New-Jer-
seyben január 14 én egy gyárban 
fél millió gránát felrobbant. A kár 
nyolcvanötmillió frank. Egy má-
sik gyárban kétszáz tonna robba-
nó-anyag a levegőbe repült. 

— Kileno liba, ezernyolo-
száz márka. A németországi 
Lyck büntető bírósága Balzer Ágost 
birtokost hadi ursoráért öt hó-
napi fogházra és háromezer márka 
pénzbüntetésre Ítélte. Balzer egy 
berlini baromfi kereskedőnek ki-
lenc libát ajánlóit fel ezernyolc-
ttáz márkáért. A libákat nem vet-
t t t meg, de a bir tokost a vakmerő 
msoráért becsukják. 

— Hóviharok Angliában. 
Rotterdamba érkezett Reuter tá-
virat jelenti, hogy Nagy-Briláni-
ának több részén igen heves hó-
vihar dul. Darthmouth mellett egy 
halász falut két ház kivételével 
teljesen elpusztított a hóvihar. Az 
ország nyugati részén levő váro-
sokat és falvakat a nagy hófúvás 
egésteti elvágta a világtól. 

— M e r é n y l e t a s p a n y o l k i -
t t y vonata ellen. Kevéssel az 

után, hogy a spanyol minizzleret-
nök vonata eHen merénylett*! ki-

cseréltek meg me^y szerencsére bal 
sikerű volt, mert idejekorán ész-
revették és meghiúsították, hason-
ló merényletet követtek el Alfonz 
király ellen is. amely szintén ku-
darcot vallott. Mind a két merény-
let beszédes tanúbizonysága annak 
hogy Hispániában az elégedetlen-
ség már féktelen indulatokká fa-
jult. Az ujabb merényletről a pá -
risi Havas-ügynökség a kővetkező 
távirati jelentéseket kapta Madrid-
ból : A lapok jelentése szerint go-
nosztevők megkisérelték, hogy a 
király vonatát Granadánál kisik-
lásra bírják. A szerencsétlenséget 
sikerült elhárítani. Két embert el 
fogtak. A belügyi államtitkár hi-
vatalosan megerősítette az ujabb 
merénylet megkísérlésének hirét. 
A rendőrség a merénylet miatt el 
fogott egy embert, aki hibátlanul 
beszél franciául és angolul. Meg-
motozásakor leveleket találtak nála 
melynek azonban egyetlen szavát 
sem lehetett megérteni, csupán 
azt tudták megállapítani, hogy 
Barcelonában keltezték. A legkö-
zelebbi napokban ujai b letartóz-
tatások várhatók. A rendőrség két 
ólomtömböt talált, amelynek sú-
lya körülbelül ötven kilogram. Az 
a sinen^feküdt a másik a pálya-
test közelében. A belükyminíszter 
nagyon tartózkodóan nyilatkozott 
a gonosz kísérletről, nehogy za-
varhassa a már megindított vizs-
gálatot. Ujabb jelentések szerint 
egyik letartóztatott, egv Rafael 
Duran nevű spanyol, a másik Ti 
rito nevű portugál. 

- Rudolf trónörökös halá-
lának évfordulója . Mint Bécsből 
írják, Rudolf trónörökös halálának 
keddi évfordulója alkalmából a 
néhai trónörökösnek koporsóját 
a kapucinusok sírboltjában, szá-
mos koszorúval ékesítették, ame-
lyek között az uralkodóház tagja-
inak koszorúi is voltak. Hétfőn 
este gróf Wedel német nagykö-
vet a nemetcsászár nevében pom-
pás koszorút helyezett el amely-
nek fehér szalagját a császári kez-
dőbetűk és a császári korona <ti-
szitik. 

— Mozdony egy berlini ál-
lomás peronján. Különös ritkáw 
előforduló vasúti baleset helye 
volt szombaton éjjel az anhalti 
pályaudvar Berlinben. Az éjjel 2 
óra tájban Frankfurtból érkező 
D-vonat mozdonya áttörte a sin 
vegén álló vasbakot, kiugrott a pe-
ronra egészen a pályaudvari épü-

let faláig, a homlokzatba akkal»*-
sott nagy óra alá, két ühtözójé^. 
vei a faiba fúródva állott meg. 
A mozdony óljában elt iport egy 
kis jegyszedő-házikót, de azonkí-
vül, hogy a posta- és podgyász-
kocsi megserült, csodálatos módon 
más baj nem történt, mertjaz ijed-
ségen kívül sem a mozdonyon levő 
mozdonyvezetőnek, sem a fűtőnek 
más baja nem történt. A vasuta-
sok szerint tiz év óta nem történt 
hasonló baleset ; az oka kétségte-
lenül az volt, hogy a fék ro*swil 
működött . 

- A berlini nok tanulnak 
oipőt talpalni. A berlini háziasz-
szony-egyesületek központja a kü -
lömböző kerületekben lévő egye-
sületekben cipőtalpalási tanfolya-
mokat rendezett be a nők számára 
Eddig már négy egyesületben foly-
nak a tanítások, a charlottenburgi 
egyesületben már tul vannak a 
tizennegyedik tanfolyamon. A nők 
csak cipófoltozást, talpalást és sár-
kalást tanulnak, minden tanfolya-
mon tlz-tiz nő vesz részt és a 
kurzus egy-egy estélyéért 75 pfc-
ninget fizet mindenki. 

— Rosz kenyérért egy éri 
börtön. A debreceni törvényszék 
Fischer Bernát máramarosszigeti 
pékmestert hadviselés érdekei el 
len elkövetett bűntett miatt hat 
hónapi börtönre és 2000 korona 
korona oénzbQntetésre Ítélte azért 
mert a máramaros szigeti császári 
és királyi katonai élelmezési rak-
tár részére szállított kenyér rossz 
élvezhetetlen volt. Fischer ugyanis' 
a kenyérbe nedves, rothadt b u r -
gonyát kevert és a lisztkeverési 
arányt sem tartotta meg Az íté-
let ellen ugy az ügyész mint a 
vádlott és védője semmiségi pa-
naszt jelentett be. A Kúria III. bün-
tető tanácsa ma tárgyalta ezt az 
ügyet és a vádlott büntetését egy 
évi börtönre és 3000 korona pénz-
büntetésre emelte fel. 

Kiadja: 

Vajda S Ut6da könyv**© mdája 

Eladó ház 
IV. ker. Kisér-nto* 30. 
szám alatti hás eladó 

Értekezni lehet ugyanott 

Cimlmloifei liiiftltato 
Batkai Bandi tudalja hogy mifit 
rokkant katona itthon tartózkodik 
s cimbalom hangolásókat és cioi-
balom tanítást válal. Lakása Tjtfth 
József utca 70. szám. 
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4 siáin 

Szentes város rendőrkapitányától. 
Ad.' fíl—kp. 1917. szám. 

nirdeiiiiciiy. 
' K ö z h í r r é teszem, hogy a már . 
éfrentieTt ebzárlatot egy ujabbi ve 
szettségi eset folytán 1917 évi áp-
rilis 30. napjáig meghosszabbítom. 
7 Szentes, 1917 január 28 án. 

ZI1AHI 
r. kapitány. j 

E l a d ó h á z 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő I ker. 

^ J Kristó Nagy István utca 
13. szánni háza e l a d ó . 

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

Szentes város rendőrkapitányától. 
Ad. 245—kp. 1917 szám. 

HIRDETMENY. 
Felhívom szentes város lakos-

ságát, hogy amennyiben állataikon 
a ^rüh-kor tüneteit észlelik a ' l 
legkésőbb február 5-ig a Rendőr-
kapitányság 20 szám alatti hiva-
talos helyiségében múlhatatlanul 
jelentsék be, mert a betegség el-
titkolását a legszigorúbban fogom 
megtorolni 

Szentes. 1917. január 30-án 
ZIL1HI 

r. kapitány, 

Adakozzunk az elesett ka-
tonák hátramaradottjainak! 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zolt serlés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget I w y az eddig vá 
sárszéli Baráth féle lro<li| 
Jatt sajátházába a volt hu 
NxiirkorcNina féle ház 
ba lieljCKie ál további 
szives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

Vajda lt. Utóda 
k ö n y v n y o m d á j a M 

1 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

kiadóhivatala. 
Hossuth-tér 4. szóm. (Református bérház] 
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