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A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivat . : 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth lei 4. szám 
(ref. bérház) ide inteeendőka lapot érdeklő miudtnféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Anglia a béke akadája 
9 döntés ideje o romániai harctéren. 

9 rónán király hadparancsa Románia veszedelméről. 
Mint Delcassé, mint Sasonov 

mint a háborúnak első furái, eltá-
vozott most helyéről Tittoni, Olasz 
ország párizsi nagykövete. Magas 
volt, karcsú, elegáns és hazug. Arca 
olyan, mint amikor az intrikus szí-
nész különösen szerencsésen masz-
kírozza magat, estére. Mint külügy-
miniszter a velünk való álbarátsá-
got tartotla, de a háború elején 
Párizsba kívánkozott nagykövet-
nek, hogy a hármasszövetség elá-
rulásával, négyes ententeot csinál-
jon a hármas ententeból Becsüle-
tére legyen mondva, hogy a Irán- j 
ciákkal szemben sem vol! lisztesé- ! 
ges, nem volt szugori abban, hogy ' 
őket egy és más dolgokban meg-
csalja. 

Tittoni nyugalomba vonult Mi 
ezt kedvező jelnek tekintjük. A 
harcos el nem fárad, a katona már 
a harmadik télen állja a megpró-
báltatásokat, de az intrikusok idegei 
meglazulnak, mint oldott kéve hull 
szét az egykor pompás idegduc 
az urak neuraszténikusokká válnak, 
most kezdik észrevenni, hogy ide-
geikre megy a játék. A katona él 
de a háborút kavaró diplomata 
beledöglik a dolgokba, amelyeknek 
igy talán mégis csak végük lesz 
egykor. Sassonov szanatóriumban, 
Tittoni a Riviérán, ez még mindig 
sokkal kényelmesebb, mint a lövész 
árok, de most már lehet hinni 
hogy a felárkolt, a megrováikolt 
a háborúban agyonbarázdázott föld 
is sima és egyenletes lesz egykor 
remény van arra, hogy a föld vala-
mikor megint kenyérmagvat fog 
teremni és belsejét nemcsak beton-
medencék töltik ki, mint most. A 
dilomaták már nem bírják a dol-
gokat, idegzetük, amely finom és 
érzékeny, mint a hajszálesó, bele-
betegszik az eseményekbe és vala-
mi hatalmas dolog lehet mégis a 
háború, ha már Tittoni, igérefek 
és akták e condottiereje, sem bírja 
tovább. Egy olasz fogyott ki ha-
zugságaiból, egy talián elpazarolta 

összes fondorlatait ' — a háború 
már nem tarthat sokáig. Tittoni 
bukása nagy fegyveres győzelmek-
kel ér fel és kárörömmel nézzük 
lezuhanását a régi álbarátnak, aki 
egykor baráti üdvözleteket küldött 
Bécsbe, Berlinbe és Budapestre, 
baráti hirnökségeket, amelyek for-
rnak voltok, mint egy izzó hazug-
ság. Hindenburg mondta, hogy az 
i»v V/.. iiki u>v«l)!\, bírja idegekkel. 
X-így megelégedései táljuk hogy 
a/. enlentr lassmkil szanatóriumba 
költözik. 

Abban is van val »mi igazság 
léle, hogy a bukás és a büntetés 
szemelv s/erint azokat eri. akik 
legelsősorban kavarlak az esemé-
nyekel. Slolipin és Delcassé kény-
szernvugalomban vannak, Suchom-
linov börtönben, Tittoni nyugalom-
ban és Sassonov szanatóriumban 
Az angol kormány tanácsában több 
szava van ma a portásnak, mint 
sir Edward Greynek. Mindenütt 
azok buknak meg, akik elsők vol-
tak az események felidézésében és 
ne felejtsük ki a névsorból Olasz-
ország első nagy Bukottját, Saland-

rá t . . .A közel Romániában pedig 
hogy mitől halt meg Nicu Filipes-
cu, ki tudná meg mondani vájjon 
Az entente fogytán van a diploma 
táknak és a politikusoknak. Egy 
Viviani milyen hangos és hatalmas 
volt a háború elején és ma már a 
legkitűnőbb emlékező tehetségek 
is elfelejtették nevét, amely 'sóha-
jom volt dicsőséges, de a háború 
e!ej n elegendő arra, hogy a vise-
lője Franciabi szag miniszterelnöki 
s/.ékét töltse be. 

Ideggel, ötlettel, furfanggal már 
nem igen bírják. l!jia bebizonyo-
soddik a régi mondás igazsngj, hogy 
diplomatának is legkitűnőbb a kaid. 

I A német birja ideggel, mert a ne-
met győzi karddal. Ahol a győze-
lem, ott az ötletesség és Tittoni 
minden gyáva hazugsága nem er 
fel egyetlen yardnyi úttal sem, ame-
lyet a Deulschl.md ugyanakor 
érkezik New-Londonba, amikor Ti-
toni sürgősen elutazik Párizsból, az 
eszme győzedelmeskedik minálunk, 
a kacskaringós furfang válik halott 
erőtlen ábrává őnáluk. 

H i v a t a l o s j e l e n t é s e k | » o s t a z á r ~ 

I á i g ( é j j e l I I ó r á i g ) e g y i k r é s « -

r ő l s e m é r k e z t e k m e g » 



I SZENTESI LAP S9. izém 

ñ román K^ály hadparancsa 
Rontania veszedelméről. 

Stockholm, november 2. 
Ruszkije Vjedomoszti szerint Ferdinánd román királya v_ 

a következő napiparancsot intézte a román hadsereghez 
— Hét heti harc után most heves küzdelem kezdődik 

területünk védeiméért a támadó ellenséggel szemben. Elvárom, 
teljesititek kötelességeteket és az utolsó csepp véretekig védeni 
tok hazátokat, a mely most igen veszedelmes időket ét át a 
vonulás végzetes volna, 

saját 
ii°gy 

fogjá-
vissza 

fí döntés ideje 
a romániai harctéren. 

Genf, november 2. 
A párisi J o u r n a l pétervári tudósi tó ¡a jelenti: A ro-

mán-orosz haderők uj csoportosítása az eddiginél kedvezőbb helyze-
tet teremtett A románok és az orosz csapatoknak sikerült az ellensé-
get fekartóztatniok. de különösen azokban a völgyekben, amelyek a 
Románia szivéhez vezetnek, olyan harcok lesznek, amelyek hasonlít-
hatatlanul jelentékenyebbek, mint amilyenek az erdély-r ütközetek 
voltak. Ezek a küzdelmek valószínűleg nemsokára meg fogmrk kez-
dődni., mert az ellenségnek az az érdeke, hogy még a tél beálla 
előtt kikényszeritse a döntési, annál inkább, mert az éghajlati viszo-
nyok mosf nagyon kedvezőek. Hindenburgnak kitűnő vasúti háló-
zata és> nagyon jelentékeny tüzérség áll rendelkezésére Galíciában 
és Volh^niában nagyon rosz a? idő; borzasztóan esik az eső. 

HÍREK 

ünglia a béke ahodaja. 
Bécs, november 

Hágából jelentik a Neues Wiener Journal-nak A szabadelvű pé-
tervári Rjecs figyelemre méltó vezércikket közöl, amelyben említést 
tesz arról, hogy egész Oroszországban hírek keringenek arról, hogy a 
béketárgyalások hamarosan megfognak kezdődni. A cikk nyíltan meg 
vádolja Angliát, hogy a londoni kormány az oka annak, hogy egye-
lőre nem jöhet létre a béke. Az angol szövetséges önző - ugy mond 
a Rjecs — nincs tekintettel szövetségeseire, első sorban Oroszországra 
és Franciaországra, pedig azok hozták a legnagyobb áldozatokat. 
Nem anglia, hanem az orosz birodalom illetékes annak megítélésére 
vájjon a háború folytatása káros vagy előnyös-e Oroszországra nézve. 

Béke hangok Angliában 
és Oroszországban. 

München, november 3. 
Hágából táviratozzák a Mürchner Neueste Nachrich/ennek : Leg-

utolsó szárnál an a Lnbour Leader bizonyos megelégedéssel vesz tu-
domást arról, hogv egész Angliában zavartalanul mennek végbe a 
a békepárt gyülekezései. Csak most tudódott ki, hogy (ílasgowban 
október 8-án egy nagv hazafias gyűlésen, amelyre az éppen akkor 
otl időző francia liszli küldöttséget is meghívták, a francia tiszt ket 
agyűlés résztvevőinek egy része sértegette és a Marseillaise! kifütyölte 

A Sanda.r Times pétervári képviselője érthetetlennek mondja, 
hogv Protopopov olyan lapokat, aminő Ruszkoje Znamja. a Zemsz-
csina, a Golosz Ruszkij és Novoje Gradsanin, amelyek nvillan hir-
detik. hogy meg kell egyezni. Németországgal, nemcsak nem tilt be. 
hanem még az anyagi támogatást is kiíi^eti nekik. 

— Itteni t isztelet tartatik « 
helybeli görög templomban f. hó 
6-án vasárnap d. e. 10 ór akor. 

— Bárhol j e g y z e t t hadi köl-
csön kötvények szelvényei is a 
Szentesi Takarékpénztárnál díj-
mentesen váltatnak be. 

— Felhívás . A rokkantegylet 
elnöksége tudatja a tagokkal, hogy 
a befizetés ugy ma, mint a háború 
egész tartama alatt ezentúl csupán 
minden hó első vasárnapján dél-
után 1—4 óráig tartatik. A hétfőre 
összehívott választmányi gyűlés is 
vasárnap délutáu 4 órakor lesz 
megtartva. 

— A Vöröskereaztegyiet 
orgona hangversenye Mint érte-
sülünk. a szentesi Vöröskereszt-
egylet ismét ta/iujelét óhajtja adni 
magasztos hivatása betöltésének. 
Folyó hó 12-én délelőtt a Kossuth 
téri református nagytemplomban 
orgonahangversenyt rendez, amely-
nek bevételét teljes ősszegében a 
szegénysorsu hadiárvák gyámoli-
tására fogja fordítani. A hazafias 
kötelességgel teljesített nemes em-
berbaráti műnka terén nem lehet 
jobbat cselekedni, mint segítségük-
re sietni azon hősök árváinak, a 
kik Hazánk fennmaradásáért és 
nemzeti létünkért életüket vitézen 

j áldozták a hazafiúi becsület meze-
i jén, épen e/.ért a társadalom min-

den osztályára méltán számítunk, 
hogy a hangverseny anyagi sikerét 
a legteljesebb támogatásával, biz-
tosítani lofja. Külömben a köze-
lebbiekről a Vöröskeresztegylet el 
nökei: \)r Ocitricis Lajosné Óméi 
tósága és Dr Nagy Sándor alispán 
a napokban plakátok nlján tájé-
koztatni fogják a közönségei. « 

Adományok az erdélyi 
menekülteknek. A Vöröskereszt 

| Egylet titkárának az erdélyi rne-
| nekültek részére adakoztak : 1 Biró 
\ Lukács 10 korona. 2 Lakos Sándor 
! 10 korona. 3. Miklós Fú! (KQIOZS-
j vár) 2 korona. 

— Névnapinegváltáfl . Dr. 
Kövér Imre vármegyei árvaszéki 
ülnök névnapját a hadiárvák 

! javára megváltottr. 

— Nem tudni mire v ira-
dunk. M ist amikor máról-holnapra 
mindennek ugy felszalad az ára, 
igazán célszerű, ha az ember sem-
mit sem halogat, hanem ugy tesz 
mint a példaszó mondja, hogy 
mit elvégezhetsz mámmá, ne ha-
laszd aztat holnapra, tehát az adót 
is inkább ma, mint holnap fizes-
sük, mert minél később az ks an-
nál több lesz, mán pedig így 

1 sok. 
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12667-1916 szám. 

Hirdetmény 
A Szentesen állomásozó M. kir. 

21. honvédpótzászlóalj parancsnok-
ság» 500 katasztrális holdig terjedő 
főidet hajlandó felében vagy har-
madában megművelni. 

Ennélfogva felhívom a lakos-
ságot, hogy azok kik kellő kézi 
erő és igás erő továbbá vetőmag 
hiányában nem tudják szántóföld-
jüket be munkálni ezen körülményt 
november hó 12-ig a gazdasági Ta-
nácsnoki hivatalban jelentsék be. 

Szentes, 1916 november 4. 

.Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Kiadj«: 

Vajda S Utóda Könyvnyomdája 

11499 — 1916 szám. 

Hirdetmény. 
A id kir. honvédelmi minister 

ur 20100—1916. számú rendelete 
alapján közhírré teszem hogy mind 
azoknak a népíölkelóknek, akik-
nek 1916 október 2. napján kellet 
volna bevonulnia, tehát az 186(5 
1867, 1868. 1869; 1870 és 1871 év-
ben szü4etett népölkelóknek 

1916. november 3-ikára 
azoknak a népfölkelőkne k pedig 
akiknek október 10. napjára kellelt 
volna bevonulniuk, tehát az 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881. 1882, 1883, 1884, 
évben született népfölkelőknek 

1916. november 10 - i ká ra 
kelt kiegészítő parancsnokságukhoz 
bevonulni. 

Ezen a napokon kell bevonul-
ni a/ok a népfölkelők is, akik a 
hadseregbe, vagy honvédségbe 
önként beléptek. Amennyiben a 
népfőikelők valamelyikének októ-
ber 2-ára és oklóber lü-ére kü-
lön behivójegy bocsáttatott volna 
ki, ez a behivójegy hatályát veszti 
* ezeknek a népfölkelőknek is a 
fenti napokon kel bevonulniok. 

Egyebekben a bevonulásra 
vonatkozólag ugyanazon rendelke-

zés maradt ineg. mint a bevonu- ! 

lás tárgyában kibocsátott korább» 
hirdetményemben. 

Szentes 1916 évi október hó j 
7-ik napján. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

Lapunk nyomdá-
jában egy j jófiú 
nyomdász 1 tanú-

lóul fizetéssel 
azonal felvétetik 

HIRDESSEN E LAPBAN. 

E l a d ó t ö r e k , « 
Bálint Józsefnek egv kazal 
pojvás tftrekje van eladó, 
ttegtekintti^tö és érteke/ni 
lehet a tulajdonossal Külső-
Eeser 1. t>?. alatt. "Ital 

V f l J b f l B . U T O f c f l 
Vilunytröre bcrtndej«tt, Kónyvr.jamu*)* 

SZRNTF-SPN 

M kftuyt ii>«»&utflit • 
»/ni korél»v %"*«» 
ic. iiii 1» ii Imioi H 
«-g)»zirül.l.iol a 

ltt£illlMf*el»l» 1*1*1 
leiig, tf>or*a n f« 
|*ÜIII.»hH«l, tff.ClO 
leg M kK(tl«nti|ili 
HfHit luHlelil elké 

NlllfMél 

hcdbavonnlt iparos felesége 
igen jó házikosztot ád mér-
sékelt árak mellett, hogy 

ki? í. hol? megtudható a „SZEN-
TESI LAP ' kiadóhivatalába . \ 

írSMiri51Ril5 

Mester János 
(HitsMgröl) 

az Erzsébet-téren a r. k. 
i s k o l a é p ü l e t é b e n 

K u n y v , - P a p i f - és í r ó s z e r 
K E H E S K E D t S T 

nyitott, egyetlen próba-
vásárlás meggyőzi Ont a 
cég szolid, tigyelmes és 
o I l s <» kiszolgálásáról. 

mammmmmmi, 
MQ 

NÉCYESI JA NüS-
nak bels6-ersere.il 
Csernus Imre féle Ü0 
hold földje feles man 
kálatra kiadó, érte 
kezni lehel Zrínyi u. 
1 szám, zsidó temp 

lom melleit 

Fatalpú papucsok bár-
mely nagyságban kaphatók 

itj. Fazekas Antalnál 
Bárhol jegyzett liadi-
kölcsön kötvények 

szelvényei is a Szen-
tesi Takarékpénztár-
nál díj mentesen vál-
.*. /. tunak be .\ .\ 



89 szám 
SZENTEST LAP 4 oldal 

12442—1910 szám. 

H i r d e t m é n y 
Értesítem a lótenyésztőket 

hogy a köztenyésztésre szánt mn-
gánmének engedélyezési vizsgálata \ 
évi november hó 9-én delelőtt 9 
órakor a városháza udvarán fog 
megtartatni. 

Szentes, 1916. évi október hó 
26-ikán. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

n T K k e n y e r g y a 
és a Zsoldos-malom 

a Iladiterménv Részvénytársasággal 
őrlési szerződést kötött és megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár ott akár a Kenyér-

gyárban legmagasabb árak mellel KIFIZETIK 

Hirdetésehet jutány os árért vesz fel e lap kiadóhivatala. 

VAJDA B. UTÓDA ||j 

elvállal minden a könvvn\ om-
dászat körébe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutánvosabb árért. 

$ 'ZENTESS LAP kiadúh 
• n 

ivatala lllll 1 (ossuth-tér 1. sz. (Hef. bérház ni 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 
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