
Szentes, 1917 XLVIl-ik évfolyam, 15 szám Csütörtök február 22 

Előfizetési árak 
Helyben : egész évre 4 K Vidéken egész évre 6 K 
ftlévre 2 K negyedévre 1 K félévre 3 K negyedévrel.50 
Egy lap 4 Megjelenik vasárnap és csütörtökön 

Szerkesztésért felelős: SIMA 
LÁSZLÓ Hadbavonutási ideje alatt 
a szerkesztésért Sima Lászlónó 
DÓNÁTH ESZTER H felelős. 

i> Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-téi 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendőka lapot érdeklő mim'tnfél« 

küldemények hirdetési ós előfizetési dijak. 

9 nemet Mottód hatosa Amerikában. 
A német tengeralattjárók sikerei. 

Hirek a harcterekről. 
Az Unióban megindult az újonc 

toborzás. Minden toborzottért 5 
dollár jutalék jár ... Tizenkilenc 
nap óta folyik a szigorított ten-
geralattjáró-harc, két hete, hogy 
az Unió megszakította a diplomá-
ciai viszonyt Németországgal, de 
eddig még csak ürügyük sincs az 
amerikaiaknak arra, hogy a végső 
konzekvenciát, a hadüzenetet is 
levonják. A központi hatalmak el-
süllyesztettek ugyan olyan hajókat 
is, melyeken amerikai állampolgá-
rok voltak, de eddig egyetlen ame 
rikai sem vesztette életét. Ugy 
látszik, a német-amerikai hadiálla-
pot kérdése nem is a tengeren, 
illetőleg a tenger alatt érlelődik 
hanem a száraztöldön, az amerikai 
kontinensen: a kiviteli kereseske-
delem szünetel, a teher pályaudva 
rok és kikötők zsúfolva vannak, 
annyi áru halmozódott föl, hogy 
árdrágulás támadt, a nagykapita-
listák mindenáron döntésre akar-
ják juttatni a helyzetet, feszültség 
óráról-órára nő. Amerikában a 
trösztök az urak, tőlük függ a 
munkásság is gyönge az Unióban : 
a munkásokra ugyan hiába appel-
lál a németországi munkásszerve-
zetek elnöke, hogy ne engedjék 
magukat a háborúra uszítók esz-
közéül felhasználni. 

Hogy a hadiállapot a levegő-
ben lóg, a washingtoni svájci kö-
vet buzgólkodása is erre vall: né-
met-amerikai háború esetére uj 
szerződést akar közvetíteni a két 
hatalom közt. Ismertettük már azt 
a szerződést, mely még Nagy Fri-
gyes és Franklin Benjámin kezde* 
ményezésére vezethető vissza s 
melyet 1785-ben, két évre azután 

hogy az Unió függetlenségét Anglia 
elismerte, kötött az Unióval Po-
roszország. E szerződés érvényét 
sem Németország, sem az Unió 
nem vonta eddig kétségbe. Viszont 
Németország január 31-iki jegyzé-
kével, melylyel a szigorított ten-
geralattjáró-háborut proklamálta 
bizonyos tekintetben máris kényte 
len volt magát túltenni e «7er?ő-
dés ama szakaszán, mely az Unió 
kereskedelmét Németország ellen-
ségeivel még akkor is kedvezmény 
ben részesiti, ha az Unió és Né-
metország történetesen hadiállapot-
ba is jutnak egymással. A szerző-
dés szerint egyébbként mindként 
hatalom polgárai, akik Idegenben 
tartózkodnak, kilenc hónapon át 
üzleteiket zavartalanul folytathat-
ják s nem internálhatók, vagyonunk 
sem kobozható el. A svájci követ 
uj szerződéstervezete még ennél 
is humánusabb lenne: a Német 
országban tartozkodó amerikaiak 
és az Amerikában tartózkodó né-
metek nemcsak kilenc hónapon 

Vezérkarunk jelentése. 
Budapest, február 20 

Hivatalos. 
Keleti harotér: 

Tocsanilól északkeletre roham 
csapataink az ellenséges árkokból 
foglyokat, 3 géppuskát és egy ak-
navetőt szállítottak be. A Ludowa 
területén f e l r o b b a n t o t t u n k 
egy orosz erődházat. A Narajowka 
mentén élénk ágyuharc volt. Ra-
szivilow mellett egyik repülőnk 
lelőtt egy orosz repülő gépel. 

áll hanem a háború egész tartama 
alatt olyan jogokat élveznének, 
mintha semleges állam polgárai 
lennének. A svájci tervezet inten-
ciója világos: német-amerikai há-
ború esetén nem juthatnának vis-
sza hazájukba a két birodalom pol 
gáiai kilenc hónapon tul sem jut-
hattak haza — csuk, ha Anglia 
megengedte. 
A német amerikai háborü tehát 
a levegőben lóg, a német tenger-
alattjáró-harc pedig rendületlenül 
folyik tovább s hogy milyen ered-
ménynyel, azt a német sajtónak 
az a nagy optimizmusé is mutatja 
hogy már különbéke lehetőségéről 
ir : ha sikerül Angliát izolálni szö-
vetségeseitől. ha sikerül Angliát 

; izolálni szövetségeseitől, Francia-
országot, Olaszországot és Orosz-
országot elszakítani Anglia se-

; gitségétől, saját elhatározásuk-
ból lesznek kénytélenek békét 
kötni. 

Olaaz harotér: 
Az ellenséges ágyútűz tegnap 

délután a tengermelléki arcvona-
lon Plava és a tenger között erős-
bödött, éjjel csak egyes tűzzel 
való rajtaütések voltak. A tiroli 
arcvonalon az olasz tüzérség főleg 
a Torbole és Lopio közötti szaka-
szon volt tevékenyebb mint ren-
desen. 

Délkeleti harotér: 
Berattól délkeletre tábori Örs-

csatározás volt. 

H ö f e r altábornagy, a 
vezérkar főnökének helyettese. 
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német vezérkar jelentése. 
Berlin, február 20. 

Nagyföhadiszállá* jelenti: 

Keleti harctér: 
AJbrecht vürthenbergi herceg 

•ezértáborna gy hadseregénél az 
angoloknak délelőtt Nussinestől 
nyugatra erős tüzelőkés/ités uL'n 
megindított előretörése meghiusult 
egy tiszt és 6 főnyi legénység ma-
radt a kezűnkön. 

R u p p u c h t trónörökös had-
csoportja : Az Aucre arcvonalon 
visza vertünk néhány angol felde-
rítő előretörést. Az Aucre északi 
partján egy portyázó osztagunk 
rárontott egy angol őrsre és 7 fo-
gollyal tért viszza. Rövid tüzeles-
után rohamcsapataink Trausloitói 
rohammal elfoglaltak egy támasz-
pontot és annale 50 főből álió 
őrségét foglyul ej lettük. 

A t r ó n ö r ö k ö s hadcsoportja 
a Champagneban és a Vogézekben 
kisebb vállalkozások a íranciák 
számára eredménytelenül folytak 
le. Verdun északkeleti arcvonalán 
sikerült rajtaütnünk egy ellensé-
ges őrségen amelyet fényes nap-
pal elfogtunk. 

L i p ó t bajor herceg vezértá-
bornagy arcvonala. Az orosz tü-
zérség egyes szakaszokon különö-
sen a Drysevjptytótól délre és a 
Marajowka keleti partjain tevéke-
nyebb volt mint az előző napokban. 

J ó z s e f főherceg vezérezre-
des harcvonala. A Kárpátokban 
hóviharban ránk nézve sikeres 
portyázások folytak. Szuotrectöl 
délre egy orosz eródházat védőmű-
vek elfogása után felrob! antottuk. 
A Szlenic völgytől északra ellen-
séges őrsök elűzése és ellentá-
madások elhárítása után állásain-
kat egy magaslat nyergére toltuk 
előre. 

M a c k e n s e n vezértábornagy 
hadcsoportja. Radulescunél a Sze-
reth mentén rohamcsapataink be-
nyomultak az orosz állásba és a 
fedezékek szétrombolása után 11 
fogollyal több gépfegyverrel tér-
tek vissza. 

Kaoedón harcvonal: 
Avardar és a Drina tó között 

tüzéJés folyt amely estig tartott 

Ludendorff 

Hirdetéseket 
Jutányos áron 

veszünk fel* 

A német blokád hatá-
sa Amerikában. 

Nincs export. A vasúti te-
herforgalom megakadt. Nagy 

árdrágulás. 
Stockholm, február 18 

Washingtonból jelentik a Ti-
mes-nek: A Yarrowdale amerikai 
utasainak szabadonbocsátása meg-
előzte azt, hogy Amerika egy éles 
jegyzéket intézzen ebben az ügy-
ben De hogy ennek a ténynek a 
békére vonatkozólag nincsen ko.no-

! Jyabb jelentősége, az* Vilmos csá-
szárnak a német tengeralattjárók-
hoz intézett határozott hangú na-
piparancsa is bizonyítja. A blokád 
erőteljesen érezteti hatását Ameri-
kában és a vasuli állomásokon az 
áru annvira felhalmozódott, hogv 
a szállítási nehéz*égek miatt ár-
drágulás támadt. 

Az Egyesült-Államok korín ny 
köreiben gondokat és elkeseredést 
okoz a mexikói helyzet. Német kéz 
munkaját látják ebben. Több ame-
rikai polgár meggyilkolásáról ér-
kezett hír. Erélyes rendszabályok-
kal akarják megóvni a »mexikói 
petróleumtelepek égését. A kubai 
felkelés is növekedőben van. 

Miután a hajók az Atlanti ki-
kötőkből nem indulnak el, a kivi-
telre berendezkedett gvárak zava-
rokkal küzdenek. A nyersanyag-
szállítás nagy nehézségekbe ütkö-
zik. Egy nagy vasúti vonalat tel-
jesen elzárlak a vasúti kocsik, a 
melyek az áruforlódás miatt nem 
mozdulhatnak. A vasúti forgalom 
a legnagyobb nehézségekkel küzd. 
Négy millió bushel kivitelre szánt 
búzát tartottak vissza az utolsó 
héten Minneaoolisban. 

Genf, február 18 
A Petit Párisién azt, hogy a 

németek szabadon bocsátották a 
Yarrowdale elfogott amerikai uta-
sait, ugy magyarázza, hogy Német-
ország halogatni kívánja az Ame-

j rikával való háboiut. Hivatalos kö-
. röknek az a telfogása, hogy a két 

hatalom között a feszültség óráról 
órára nő. A német blokád hatását 
igen komolyan lehet érezni. Nem-

( csak abban mutatkozik, hogy az 
! amerikai hajók kikötőikben ma-
! radnak, hanem hogy a nagy vas-
! uti aromásokon az árúk fel van-
|n»k halmozva és nem lehet szálli-
j tani. Különösen a Missisipi állomá 
j sain nem lehet mozdulni. A vasút 
I nem akar árut felvenni, a munká-
| sok a mezőgazdák egyáltalán az 

egész nép hangulata igen izgatott 
és fennen hangoztatják, hogy az 
amerikai tengerészet fél a német 
fenyegetéstől. A kormány folyton 
a kereskedelmi hajók felfegyver-
kezéséről tárgyal. Rövidesen dön-
tenek ebben a kérdésben. 

k német tengeralatt járók 
megteremthetik a különbéke 

Berlih, febr. 18 
A Vossische Zeitung irja: Ten-

geralattjáróink munkája fölülmúlja 
várakozásunkat Nem magasztaljuk 
eléggé azok >t az embereket akik a 
leg^ermesztőbb téli időben az Óce-
án minden részén kis naszádjaik-
ban meghúzódva, napról-napra gya-
rapítják a német lobogó dicsősé-
gét. A tengeralattjárók sikerét nem 
csuk az elsüllyesztett hajók jelentik 
hanem még inkább az el nem sü-
Iyes/tet hajók, amelyeket azért 
nem lehet elsüllyeszteni, mivel nem 
mernek mutatkozni. A tengeralatt-
járók háborúját a diplomáéinak is 
be kell állítania bizonyos hadicé-
lok szolgálatára, Tengeralattjáró 
naszádjaink megteremtik azt a nagy 
politikai lehetőséget, hogy Anglia 
szövetségesei, elszakítva Anglia se-

; gitségétől a maguk elhatározásából 
fognak békét kérni és megállapod-
nak velünk olyan feltételekben, a 
melyek megteremtik a kontinens 
tartós békéjét. Akkor leszünk csak 
úrra ;;z a n g o l v e s z e d e l m e n . A ten-
geralattjárók megakadályozzák a 
nyersanyagoknak Francieországba 
és Olaszországba való bevitelét és 
megnehezítik ezeknek az országok-
nak élelmiszerrel való ellátását. 
Előre lehet látni azt az időponlot 
amidőn ezek az országok sem ka-
tonailag sem pedig gazdaságilag 
nem lesznek képesek a háború 
folytatására. Oroszországban most 
sem hallani egvébbrói, mint orosz 
elszántságról és orosz-angol barát-
ságról, amit minden hangnemben 
elmondanak. Az a szorgosság azon 
bar., amel yel Anglia dolgozik és 
az a brutalitás, amellyel a péiervá-
ri angol nagy követ mint vicecár 
a pártoknak és az udvarnak pa-
rancsolgat. elárulják Oroszország-
ért való aggodalmát. 

H Í R E K 
- Mevnapmegváltás. Kdpagos Sza-

bó Bálintné 10 kort. küldött a ha-
diárvákat pártfogoló bizottsághoz 
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= A lovak osztályozása. 
A honvédelmi miniszter elrendel-
te a lovak osztályozását. Szente-
sen a lóosztályozás folyó évi már-
cius 1 napjától 12 napjáig fog meg 
tartatni a polgármes ei állal kibo 
csájtott hirdetményben megjelölt 
helyen. A lóosztályozás foganato-
sításán a honvédelmi minister szab-
ványos árakat nem állapított meg 
a becslő bizottság az al ólmasnak 
talált lovakat a helyi piaci árak-
nak megfelelően fogja megbecsülni 

— A oukor és petróleum 
Jegyek kiosztása . A cukor cs 
petróleum jegyeknek szélhordását 
a városi kézbesítőkre bkták. A 
kézbesítők azonban, mivel munká-
val amúgy is tul vaunak terhelve 
nem birták idejében kikézbesiteni 
s azért a hatóság ugy rendelkezett 
hogy azok akik még a jegyeket 
nem kapták meg, ma és holnap 
reggel 7 órakor a kerül* 
ti szobákban kapj. k mejj Akit 1 <!•-
sőbb jelentkeznek azok a?: -dó 
végrehajtók szobájában vehetik 
majd át a jegyeket. 

1805—1917. szám. 

tmény. 
A m. Kir. honvédelmi miniszter ur 23500-1916 számú rendeleté-

vel a lovak osztályozását elrendelte. Ezen rendelet alapján Szentesen 
lovak folyó évi m á r c i u s hó I n a p j á t é i mároins hó 1» napjá ig 

t e r j edő 12 napon u fognak osztályoztatni és pedig naponként r e g -
gel T órától kezdődőleg. 

Az osztályozás helve: a külsővásártéren l evő oédolaház. 

A fenti határidőben és helyre neraosak az osztályozás alá 
kerülő lovak vezetendők elő, hanem állategészségügyi vizsgá-
i t sé^jábél összes 4~éven aluli lovak és csikók is. 

A fent jelzett időben és helyen az osztályozás a következő sor -
rendben fog megtörténni; 

1017 március hó 1 napján a város 
n n » 2 „ „ 
11 M » » * - * « W 

Kiadja : 

Vajda 8 Utóda Könyvnyomdája 

8 
9 

10 
11 

• 12 

1. kerülete. 
n. „ 

III. . 
IV. „ 

Alsórét, alsór^ti Újtelep. Belső-ecser, 
B dső-tehenes, Berek, Berekhát, 

bereklapos, Bökény, Derekegyházioldal, 
Kaján, Dónál, Eperjes, Felsőrét, Fertő 

Hékéd, Jak or, Külsőártér, Külső-
ecser. 

Nagykirályság, Királyság. 
Kistőke, Lapistó. 
Mucsihát, Nagyhegy, Nagynyomás, 
Nagytőke, Pankota. Szentlászló. 
Vekerhát. Ve>erzug Veresegyház, 

zalotai 
2489 -1917 szám. 

M^tménxj. 
Közhírré teszem, hogy a taka-

réktüzhelyeken levő s vörösrézből 
készült vízmelegítők akár be van-
nak azok építve akár nincsennek 
e hó 22 23 24 és 26 ik napjain a 
fémátvételi bizottságnak (városháza 
udvar) átadandók. 

A ki ezen felhívásnak eleget 
nem tesz kihágást köve' el s szi-
gorúan büntettetik. 

Szentes. 1917 február hó 17. 

tulajdonosok lovai és csikói áliitalandók, illetve vezetöndők elő osz-
t rvozás , illetve állategészségügyi megvizsgálás eéljából. 

A lovakat ké en és egyenkint kell elővezetni. 
Nyilvántartó lappal ellátott lovakkal a nyilvántartó lapot is el 

keti hozni. A lóosztályozás foganatosítására a m. kir. honvédelmi mi-
I nister ur szabványos árakat nem állapított meg, a becslő bizottság az 
I alkalmasnak talált lovakat a helyi piaci áraknak megfelelően fogja 
, megbecsülni 

Aki a lovak osztályozásához való elővezetés tekintetében fenn-
álló rendelkezésnek nem tesz eleget, kihágást követ el és 200 koro-
náig terjedő pénzbüntetéssel bünte te t ik . Figyelmeztetem tehát a kö-

i zönséget, hogv lovaikat a kitűzött időre pontosan vezessék elő mert 
nz ezt elmulasztókat szigorúan fogom megbüntetni. 

Szentes. 1917 évi február hó'18-ik napján. 

Dr Mátéffy 
polgármester 

A szántási Takarékpénztár 
p i a c t é r i házában özv. 
Tóth Gézáné által hereit 
üzlet helyiség folyó évi 

Szent György n a p t ó l 
bérbe adntik. 

Szerződni lehel az 
igazgatóval 

1378 — 1917 szám. 

Cukorelosztás 
Értesítem n cukorelosztással 

megbízott kereskedőket és a kö-
zönséget, ho y a februári (.kék és 
fehér:) cukorjegyek mindenáron 
illetve mindkét szelvénye bevált-
ható. 

A k e r e s k e d ő k összes 
tehát a lejárt februári szelvények-
re is tartoznak a cukrot kiadni, 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

mindaddig, mig készletükben tart. 

Szentes, 1917 februát hó 21. 
BUGYI ANTAL 

polgármester h. 

Lapunk nyomdájában 
több lapkihordó azonnal 

felvétetik. 
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Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget ho£y az eddig vá 
sárszéli Baráth féle Irotlift 
Ját sajátházába a volt h u 
mmÁwÚoremmH féle ház 
ba helyezte at további 
szíves pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

SZENTESI LAP 

FATALPU 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak mellett kapható 
Ifj. Fazekas Antal 
Báróharucker-utcai 

üzletében. 

i1» sxam 

Eladó telién. 
¥ a j * ! t i N ^ i H l o r n n k 

szeut-lászlói 43 szám alatti 
tanyáján egy <irf. vörös szö-
vő kisfejős tehehene fiával 
együtt eladó. Megtekinthető 
és értekezni lehet ugyanott. 

4 oldal 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget ho£y az eddig vá 
sárszéli Baráth féle Irotlift 
Ját sajátházába a volt h u 
mmÁwÚoremmH féle ház 
ba helyezte at további 
szíves pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

SZENTESI LAP 

FATALPU 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak mellett kapható 
Ifj. Fazekas Antal 
Báróharucker-utcai 

üzletében. Illádé h á z 
Soós Pál gabona és hízott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagy István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

Egy jó családból való fiú 
tanulóul fizetéssel felvétetik lapunk 
• • • • könyvnyomdájában, mmmm 

Adakozzunk 
a hadiárvák részére!!! 

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

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

Vajda IS. Utóda 
^ ^ k ö n y v n y o m d á j a m i 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala. 
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