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TESI LAP 
Előfizetési árak : 

Helyben : egész évre 4 K • Vidéken egész évre 6 K 
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Szerkesztésirt fe le lős: SIMA 
LÁSZLu Hadbavonutási ideje alatt 
a szerkesztésért Sima Lászlóné 
DÓNÁTH ESZTER a felelős. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Víyda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. acáaa 
(ref. bérház) ide intézendőka lapot érdeklő miiuUnféle 

küldemények hirdetési és elófisetéai dijak. 

Ujabb sikereink Romániában. 
Az entente válasza Wilson jegyzékére. 

A görög helyzet. I 
Az angol kormány félhivata-

los uton jelzi, hogy már legköze-
lebb válaszolni fog a Wilson-téle 
békejegyzékre. Mint a középhatal-
maknak, ugy Wilsonnak is egyön-
tetűen válaszol az entente és jegy-
zékét már néhány nap mulvá el-
ju t ta t ja Washingtonba, illetve át-
adja a londoni amerikai nagykö-
vetnek. Ha hangjában el is fog 
térni, de lényegben ahoz a válasz-
jegyzékhez fog alkalmazkodni az 
u j jegyzék, amelyet néhány nap 
előtt nekünk küldött az entente. 
Fontos az, hogy az entente a Wil-
sonhoz intézendő válaszjegyzékben 
sem nevezi meg békefeltételeit. Ez 
diplomáciai taktika, az entente 
mindenképpen azt akarja, hogy 
előbb a középhatalmak tegyék 
közzé a békefeltételeket. Ha akar-
nók, mi ugyanigy tennénk az en-
tentével, noha semmi okunk sem 
lehet arra, hogy bizonyos uton és 
módon, természetesen a magunk 
által megválasztott és meghatáro-
zott időpontban közöljük, ha nem 
is azokat a feltételeket amelyek 
mellett békét kötni hajlandók va-
gyunk hanem igenis azokat ame-
lyek mellett a tárgyalást megkez-
denék. A diplomáciai közöket ter-
mészetesen élénken fogla/koztatja 
a középhatalmaknak adott entente 
válasz, amely különösen a semle-
ges országokban volt igen rossz 
benyomással. Mégis az arrogáns 
hang és a látszólagos ridegség el-
lenére is az általános vélemény 
az, hogy a béke közel van és az 
entente látszólagos merevségével 
tulajdonképpen zsarolni akar. Kü-
lönösénél bolgárok veszik biztosra 
a béke közeledesét. 

A román-orosz seregek szaka-
datlan hátrálásban vannak. Foksa-
nit és Brailát már egészen közel-
ről fenyegeti a veszély, Foksanit a 
támadok nyugatról és északnyu-
gatról már megkerülték, ami pe-
dig Braila sorsát illeti, annak bu-
kása Macsin elfoglalása óta kétség-
telen, hiszen Macsin eleste a Bra-
ilába vivő utat a mi számunkra 
szabaddá tette. Most már az enten-
te körében is felülkerekedik az a 
belátás hogy Románia sorsát a 
háborúban nem lehet megjavítani, 
Romániát, ha a háborút folytatja, 
ném lehet megmenteni. Moldova 
sorsa ugyanaz lesz mint voll Uláii-
országé éz az orosz-román védő-
sereg amelv nem ludotl állást 
foglalni az Aldunánál, nem fog 
tudni megállni a Szereth mögött 
sem, hanem visszahúzódik a Pruth 
mögé. Ennek a seregnek a taktika-
ja és a manővere a legcsunyább 
tehetetlenség amit a háború egy-
általán produkálhat. A mult őszön 
Szerbiában egy lerongyolt, kiéhe-
zett betegségektől elsorvasztott se-
reg hősi ellentállást tanusitott, az 
utolsó csepp vér hullásáig küz-
dött. Románia több, mint két éven 
át a semlegesség megvédettségével 

készülődött a háborúra, munició 
gyárakat állított, nagy magtárakat 
szervezett, katonáit folytonos ma-
nőverekben gyakorolta, vezérkara 
pedig a legközvetlenebb mult há-
borús tapasztalataiból szinte nap-
nap után okulhatott volt. Mégis a 
rajiütés első gyáva aktusától kezd-
ve egészen a mai napig fejeveszett 
tehetetlenséggel dolgoztak és nem 
hősi áldozntok után, hanem anarc-
hisztikus gyávaság közben veszí-
tették el fővárosukat. 

A görög helyzet még mindig 
tisztázatlan. Az entente ujabb jegy-
zéket küldött a királyi kormány-
nak, amelytől ujabb leszerelést 
követel. Athénban tegnap nagy 
néptömeg tüutető gyűlésen t i l ta-
kozott az entente zsarolása ellen. 
Franciaország elismerte Venizelosz 
kormányát és követet küld hozzá. 
Érdekes, hogy ezzel szemben Olasz 
ország nem ismeri el a Venizelosz* 
féle kormányt és nem tö ld hozzá 
követet. Az is jellemzi azt a mély-
reható és ki nem egyenlithető el-
lentétet, ami az olasz és görög 
nemzeti törekvések között van és 
ami különösen Albániában vezet-
het érdekes fejleményekre. 

Az entente békefeltételei. 
Berlin január 6. 

A Berliner Tageblatt-nak jelentik Luganóból: Az enlenlenak Wij-
son jegyzékére adott válasza leisorolja az entente bizonyos feltételeit 
Iítv Szerbia, Románia Montenegró Franciaország és Belgium kiüríté-
sét mielőtt még megkezdenék a béketárgyalásokat. Követeli továbbá 
Elszász-Lotharingia visszacsatolását Franciaországhoz és altalában 
Európa térképének megváltoztatását. A központi hatalmak már isme-
rik ezeket a feltéleleket és az entente most a semlegesekkel akarja 
ezeket megismertetni. 
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üAatrentente diplomáciai összeköttetése 
i megszakadt Görögországgal. 

t Rotterdam jan. 4. 

A»ítA Daily Telégraph athéni le-
velezője jelenti: Az entente leg-
utóbbi jegyzékének átnyújtása óta 
a diplomáciai viszony Görögor-

~ szaggal tényleg megszakadt, a mi 
azonban még nem jelenti okvet-
lenül a háborút. Az olasz követ-
ség kivételével a többi entente ál-
lamok követségi palotáit lezárták. 

A követek a hadihajók fedél-
' x «¿étén tartózkodnak. Csak az olasz 
• ^kőve t tart ja még fenn az össze 

köttetését a görög kormánnyal." 
Gunarisz azt állítja, hogy Görög-
ország általában el fogja fogadni 
uz entente követeléseit, csak meg 
kisérli, hogy keresztül vigye azok-
nak az enyhítését, illletőleg meg 
változtatását. Hir szerint az entente 
— ha a görög kormány kivánja 
— beleegyezik abba, hogy a veni-
zelisták hagyják el az országot. 
A venizelisták hétfőn megszálták 
Hydra szigetét. 

9 görögök leszámolnak az angolokkal. 
Berlin, jan. 5. j 

A Tagblett í r ja : Az entente 
sajtójákól kimerült a négyszövet-
ségnek az a szándéka, hogy a gö-
rög bérdést radikálisan rendezi. 
Ugy látszik, a görögöknek szintén 1 

az a szándékuk, hogy a zenteníe-
t&l leszámolnak. Ezt j e l e n t i 
az a hir is, hogy szóba ke-
rült a parlament összehívása ab-
ból a célból, hogy az entente ellen 
való mozgósításról javaslatot ter-
j estien elő. 

Ezzel természetesen éppen az 

Take Jonescu a biztos győzelemről 
Genf, január 4. 

A Havas ügynökség jelenti 
Jasiból: Take Jonescu a konzerva-
tivek nevében kijelentette a kama-

ra fában, hogy pártja hive a széles 
<- «körű agrár-reformnak és a válasz-

tójog dremokratikus kiterjesztésé-
nek. Ezután a hadihelyzetről beszélt 
és a következőket mondotta: 

- - Fajunk kötelessége volt, 
hogy csatlakozzunk a világ birái-

hoz. Elvoltam készülve a nagy 
szenvedésekre; de mindent hozhat 
a jövő, csak a németek győzelmét 
nem. A Kormány kötelessége kije-
lenti, hogy mi akkor is megüzentük 
volna a háborút, ha semmi remény 
sem lett volna a győzelemre. De 
a győzelem biztos és a háború 
után gazdaságilag és erkölcsileg 
együtt kell maradnunk a szövetsé-
geseinkkel. 

telejsitik az entente követeléseit. 
[Szófia, jan. 4. . l e l e S e ' b e - A b o | g á r kormány a 

f Idevaló mértékadö k ö r ö k b e n S ^ ^ ^ ' t r 1 / 8 í * 
azt tartják, hogy Görögország nem , 8 y feJleményeket, 
fog beletörődni az e n S H ö v t n y U g a l o m m a l a melyet az eddigi 

tapasztalatok igazolnak. 

ellenkezőjét érte volna el az ugy 
nevezett védőhataímak erőszakos 
politikája tervezett céljának. Gö-
rögországtól ugyan semlegességé-
gének megszüntetését erőszakolta 
ki, csakhogy éppen a tervével el-
lenkező irányban és nem ugy 
a mint Venizelosszal megállapította 
Hogy a római nagy haditanács, a 
melyre Loyd Georgeon kivül Bri-
and, Uautey és az angol vezérkar 
főnöke is az olasz fővárosba uta-
zott, össze függésben van- e a 
g ö r ö g helyzettel ma még kér-
dés. 

Féltik már.: besszarálú 
Pétewár, január 

* A. Oglio^a Ruskija VSjedomos 
katonai szakértője Jkjjelenti, ho 
kár volna szépíteni a helyzetet i 
zal, hogy lebecsülik az ellenségn 
szinte jóvátehetetlenül nagyarán 
előrenyomulását. Ugyenegykor 
ismert orosz udvari iró. Mencsiki 
kijelenti, hogy az orosz udvari 
katonai körök egész bizonyos 
veszik, hogy Falkenhayn és Macke 
sen meg fogja kísérelni, hogyMo 
dova teljes elfoglalása után betöi 
jenek Bösazarábiába 

Olaszországban tiintetts 
a háború ellen. 

Luganól január 

Észak-Olaszország számos 
rosában nagy tüntetések voltak 
háború ellen. Szilveszter éjjel 
Paduában és Milanóban, óriá 
megek tüntető menetben járták 
az utcákat és a háboruoés a ki 
mány ellen demonstráltak. A n 
dőrség passzivei viselkedett és cs 
az előhívott katonaság tudott re 
det teremteni. 

A görög helyzet. 
Luganó január 

Görög ország még nem fe 
a négyesszövetség jegyzékére 
Matin szerint a görög Csapató! 
és az ágyuknak Peloponezoi 
való elszállítása olyan kicsiry 
tékben és olyan kétszínű mó 
történik, hogy a négyesszöve! 
nem lehet egészen nyugodt csa| 
tainak biztossága felől. Franci 
szág és Anglia, a itielyriek]£ Szí 
nikiban rendes diplomácia ké[ 
selete van nyíltan megmutat 
hogy Venizeloszt támogatni akai 
Anglia, Franciaország, Oroszor 
Románia és Szerbia követei a 
tonai attasékkal és Athénban li 
honfitársaikkal agyütt Szalami 
utaztak s az ott horgonyzó h 
kon helyezkedtek el. Az olas* 
vet időközben közvetítő ni 
tárgyalt az athéni kormánnyal. 
Turiní Stampa nyomatékosan I 
meli egyik jelentésében, k 
Olaszország most Gör^gorsz 
szemben a védőhatalom sz 

játsza és Venizelosszal szeffli 
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való tartózkodásával megnyerte az 
athéni kormány és Konstantin ki-
rály rendkívüli ««bizalmát. Olasz 
jelentések szerint a görög élelmi-
szerpiacon máris nagyon kinosan 
érzik a blokád hatását. 

HÍREK 
— Istent iszte let tartatik a 

helybeli görög templomban f hó 
8-ikán Hétfőn d. e, 10 órakor. 

— Kitüntetés Ismét egy 
földink kitüntetése és kinevezéséből 
adhatunk h i r t : Dr Tóth Ernő or-
vost. Tóth Károly ármenteaitő 
társulati nyilvántartó fiát, -r- aki 
a mozgósítás óta a,harctéren telje-
sít szolgálatot s most lett harmad-
szor vitézségi éremmel kitüntetve 
Őfelsége főorvosa nevezte ki. Öröm-
mel registáljuk és őszinte szívből 

( gratulálunk fiatal földeinknek ki-
tüntetése és kinevezése alkalmából. 

—• Adomány a hadiárváknak 
A szentesi anyakönyvi hivatal per-
sely gyűjtése 50 kor. Berényi Lász-
ló pénztáros 30 kor és Bodrogi 
Istvánné hm. vásárhelyi lakos 4 
koronát adott a hadiárváknak, 

— A «Vasárnapi Újság» december 
; 31-iki, újévi száma rendkívül gaz-

dag tartalommal jelent megrCser -
na Károly szép rajza az újév han-
gulatát rögzíti meg, az érdekes ké-
pek egész tömege harctereink ese-
ményeivel foglalkozik. Szépirodal-
mi o lvasmányok: Szöllósi Zzig-

. mond regénye, P. Ábrahám Ernő 
* novellája, Szigma tárcája, Pon top-
- pldan regénye. Egyébb közlemé-
- nyok : cikk és kép a magyar hegy-

mászó katonákról s a rendes heti 
r o v a t o k : A háború napjai. Iroda-
lom és művészet. Halálozás. A 
»Vasárnapi Újság« előfizetési ára ne-

V gyedévre I t KOTOna. a «a világkróni-
k á i v a l <$yfitt4at korona,Megrendelhe-
tő a (Vasárnapi Újság) kiadóhivatá-í 
Iában (Biid^est , IV., Egyetem-utca 
4. sz.) Ugyanit megrendelhető a Ké-
pes Néplap, a legolcsóbb újság a 
jnagyarnép számára, félévre 2 koron 

ö 4 0 fillér. 
H A tábori magán osomag-

forgalomban ezidő szerint a kö-
vetkező tábori (hadtáp-) postahi-
vatalok vesenek rész t : az 5. 5-1II, 
9, 11. 13, 14, 19, IMI . 20. 20-V. 
23, 24, 26, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 

47, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 62, 
63, 66, 68, 70, 76 r 77, 79, 84, 85 

88, 90, 91, 92 95, 102, 103, 105, 
107, 109, 111, 117, 117 11. 117-11!. 
120, 131, 188, 144, 145, 147, 148. 
150. 153, 155. 161, 165, 166, 167. 
170. 171. 176. 177. 178. 179, 180. 
182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 
192, 194, 195, 195-11, 195-111, 196, 
197, 198, 199, 203, 205, 207, 208. 
209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 
224. 226, 227, 229, 230, 232, 234, 
235, 239. 240. 243. 244, 245, 246, 
250, 251, 253, 254. 255. 256. 258. 
259. 260, 262, 265, 266, 267. 268, 
269 270 271 272 273 274 275 276 
277, 279, 280. 281, 282, 283, 284, 
285. 286. 287. 288. 289, 291. 292. 
293. 294. 295. 296. 297. 298. 302, 
303* 304. 306, 307, 312, 316, 317, 
318. 314, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338. 339. 340. 341. 343. 350. 
354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 
372 373. 374. 375. 376. 380. 381, 
382. 383. 385. 386. 387. 388. 388-IL 
388-111. 399, 391. 392. 393, 395,396; 
398. 399. 400. 400-II. 400-111. 401 
403. 404. 405. 406. 407, 408, 409^ 
410, 412, 413, 416, 418, 419, 420. 

.421. 423. 424. 426. 428. 429. 431. 
432. 434. 435. 436, 444. 444-11 
444-III. 508, 509, 510, 511, 512. 514 
515. 516. 517. 600. 602, 605. 607. 
608, 611. 612. 613. 620, 620 11. 
630. 

Kiadja: 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Berezeli Mihály-
nak belső ecseri 14 sz tanyáján 

1 drb. 6 éves magán 
ménje és 

2 drb másféléves 
tenyésztésre szánt üsző-

je ' eladó 
Értekezni l^het ugyanott 

16117—1916 s«.ám. 

HIRDETMENY. 
Felhívom Szentes város közön 

segét, hogy a háztartásokban, va-
lamint kis és nagykereskeoésekben 
levő cukormennyiséget 3. nap alat 
jelentsékbe a városháza I. emelet 
38 ajtó szám alatti helyiségben. 

A bejelentett cukormennyisé-
ből a törvényes készletek minden-
kin<sl ott hagyatnak, tehát: hamis 
bevellás, vayy eltitkolás a cukor-
készleteknél indokolatlan s éppen 
azért mindazok, akik, i készleteiket 

eltitkoljak, a legszigorúbban bün-
tettetnek. 

A jövőben a i tbáztar táshoz 
s .általam megállapított cukormen-
nyiség cukorjegyre taotrezhelő be. 
A cukarjegy későbbi hirdetmény-
ben megállapítandó időben a város-
háza 38, számú helyiségében álli-
tatik ki, s az eddig is..fCtikoreláru-
sitással. foglalkozó Asmza* kereske-
désekben szerezhető be. 

Szentes, 1916. december hó 30 
v.Dfi/JklÁTÉFFY 
< v- polgármester. 

É V a t f á f ö H 
Bálint Józsefnek mu 
csiháti 32 höld tanya 
földje eladó, 
k c z i i l ' t o l i é « I I I 
k e v i ^ A l h o i t M á n y 

utaa ¿feiszáiii alatt 
a tulajdonossal. 
19108-»1916 széni. 

r HIRDETMENY. 
Felhívom a hadjsegélyben r é -

szesülő családokat, hogy <midőn a 
bevonult a ki után * hadsegéiyt 
kapják, a katonaságtól hazaszabad-
ságolta tik, ast a dwdiaegély kezelő 
i rodában: városháza földszint 1 sz 
lehetőleg azonnal jelentsék be. A 
bejelentésnél fel keH—mutatni a 
segélyköny számát mutató cédulát 
valamint azt aikatoiiei igazolványt 
vagy bárminő más irást, a mit az 
illető hazabocsátott a katonaságtól 
magával hozott. 

' Szentes 1916 december hó 29. 
DR. MÁTÉFFY 

polgármester. 

1 M e g h í v ó 
A ¿SzentesiItUk* Függetlenségi 

és 48-a» Népkör 1917 évi jnnuár 
24-én d. u, 2 órakor tartja a ren-
des évi közgyftíéséty melyre a kör 
tagjait meghívom. Ha a kör tagjai 
a közgyűlésen ke l l&fszánban nem 
jelennek meg, akk«r a közgyűlés 
1917 jan 2l-éTra>tiif£fe|^Étek szám 
arányára való tekintet nélkül fog 
megtartani. Kiss Bálint h. elnök. 

Tárgyak : 

Elnöki jelentés1 Váíasztmány 
jelentése 1916 évről 3 1916 évi 



Hirdessen lapuokban!! 
zároszámadás felülvizsgálásé s a 
felmentvények megadása 1917 évi 
költségvetés megállapítása 6 iudit-
ványok melyek a közgyűlés előtt 
az elnöknek 3 bejelentendő. 6 .Jegy-
zőkönyv hitelesítők kiküldése 7. 
tisztviselők megválasztása. 8 Kilépő 
válaszmányi tagok megválasztása 

ozv. Borbély Ionos-
nénak II. ker. Hon-
véd-utca 90 szá-
mú háza örök áron 
eladó. Értekezni le-
het ugyanott a tu-

lajdonossal i_3 

278—1927 szám. 

Hirdetmény 
A. M. kir. honvédelmi minisz-

ter urnák 24400—1916 sz. rendele-
lete alapján összeírt 1892-1898 év-
ben születet népfelkelők bemutató 
szemléje a folyó évi Január hó 
2 0 napján fog megtart a ni szente-
aen a városháza közgyűlési ter-
mében. 

A népfölkelő bemutató szem-
le a fenti határnapon délelőtt fél 
nyolc órakor kezdődik. 

A bemutató szemlére az összeirt 
összesen 1892-1898 évben született 
valamint a korábbi évfolyambeli 
de az eddigi szemléről igazolatlanul 
elmaradt népfölkelók tartoznak 
megjellenni, kivévén azokat, akik-
nek jelentkezésük alkalmával a 

megmondott« 
nem tartoznak 

katonaügyvezető 
hogy a szemlére 
előállni. 

A szemlére a népfólkelők ko-
rosztály szerint és A, B., C.,rend-
ben vezetnek elő és pedig először 
a fiatalabb évfolyambeliek. 

Január hó 20 napján vizsgáltat-
nak meg a vidéki illetőségű nép-
fólkelők is ezen a napon szente-
sen a szemle be is fejeződik. 

A szemlére mindenki hona 
magával néptölkelői igazolványilap-
ját, vagy egyébb katonai igazolvá-
nyát. 

Aki a szemléről elmarad a tör-
vény teljes szigorával fog büntetni 

Szentes 1917 január hó 6. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

VAJDA B. UTÓDA 

könyvnyomdája 
elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

[SZENTESI LÁP 
Hill Hossiifh-tér 1 sz. (Ref. bérház] W H 
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