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ümeriha ÉS Németország viszonya. 
A semlegesek nehéz helyzete. 

Események a tengeren. 
Mikor a német kancellár a szi-

gorított vizalatti harcot a birodal-
mi gyűlés főbizottságának bejelen-
tette, hozzátette, hogy e lépés min-
den lehetséges következményét 
meggondolták és — Hindenburg 
ítélete szerint — állani is tudják. 
&z tulajdonképp magától is ér te-
tődik s nem lelt volna szkiiség 
kimondani, mert anélkül is tudja 
inindeki, Azok után, hogy a német 
birodalom vezetősége annyi ideig 
halasztotta e fegyver használatát, 
— hogy egyszer már íelemelte 
voll, majd, mikor emiatt Ameri-
kával való konfliktus fenyegette, 
megint sutba tette, — hogy még 
az ntenbékéjét is engedte megbem-
lani a belső ellentét miatt, mely e 
fegyver használásának vagy ne 
használásának dolga körül a né-
met politikai világot két táborra 
osztotta — mindezek után, ha most 
a német kormány mégis e fegy-
ver használatára tökéli el magát: 
biconyosra kell venni, hogy ennek 
minden lehető következésével szá-
molt s egyben ugy látja hogy fut-
ja a számadása. Ha a kancelláj 
mégis külön kimondta e magától 
értetődőséget : az nyilvánvalóan 
nem e mondatainak betű szerint 
való tartalma miatt történt, ha-
uera hogy — a körülmények miatt 
burkolt — feleletet mondjon arra 
1 ugyancsak a körülmények 
miatt néma — kérdésre: hogy 
íöltesxi-e, hogy Amerikával emiatt 
konfliktusba keveredhetünk-e?! 

Nyilvánvalóan föltette. Nyil-
vánvalóan várta. Nyilvánvalóan bi-
zonyos volt benne. S nyilvánvaló-
én őt és bizonyára senkit nem le-
pett meg, mikor tegnapelőtt Ame-

rika a vizalatti harc bejelentése 
miatt megszakította Németország-
gal a diplomáciai összeköttetést. 
Azok után, amiket Wilson annak 
idején a Lusitania s a Sussex elsü-
lyesztése miatt irt, beszélt és cse-
lekedett volt, nem igen lehet elgon-
dolni, hogy most ne érezze elke-
rülhetetlennek a diplomáciai sza-
kítást. Igaz, hogy közbeesett az ő 
békeakcirja. De ez síég ha fel is 
tennők s ma sem tennénk le a hit-
ről, hogy jóhiszemű vo l t : kimon-
dottan azért történt, mert Wilson, 
mint magyarázta — tartott tőle, 
hogy Amerika is belesodortatik a 
háborúba, ha az még tovább húzó-
dik. Nem mondjuk — legkevésbbé 
s e m j — hogy Wlisor urnák akár-
melyik álláspontjában igaza volna. 
De való, hogy mindezen álláspont-
jai után együttvéve biztosan lehe-
tett venni azt, ami tegnapelőtt igy 
is megtörtént. 

Hogy ezt sajnáljuk, hogy öröm-
mel nem tölt el bennünket, azt 
tán nem kell kiemelnünk. De vi-
szont azt sem, hogy félelemmel 
v a g y ijedelemmel sem — legfeljebb 
fájdalommal. Ha szabadna ilyenkor 
közömbösnek lenni: azt mondhat-
nók, hogy egykedvűen nézzük — 
nem ostobaságból, hencegésbrI vagy 
érzéketlenségből, hanem mert a 
megrázkódást, amit lelkünkben 
okozhat, már régen, hogy ugy 
mondjuk: leszámítottuk magunk-
ban. Talán már akkor, mikor Wil-
son ur Amerika nevében karjába 
esett az életéért küzdő Németor-
szágnak. Talán akkor, mikor min-
den módon táplálta az entente há-
borús erejét és lehetőségeit egye-
bek közt azzal is, hogy nekünk 

semmit sem engedett meg. a m p á k -
tól pedig mindent türt. S minden-
esetre akkor, mikor at uj német 
vizalatti hadizenet hirét vettük. 
Tudtuk hogy ez mit jelent fliajd 
Amerika felől. S nem törődtünk 
vele — nem elbizakodottságai 
vagy hetvenkedésből, hanem mert 
nem szabad vele törődnünk, mert 
még ennél is nagyobb és több és 
sürgetőbb a dolgunk. Tudniillik: 
életünkről van szó s ilyenkor az 
okos ember mérlegei Ugyan, de 
nem válogat. Ha nem tetszik Ame-
rikának, ám tegyen róla amit Ind, 
és ahogy tud. 

Amily biztos volt azonban a 
tegnapelőtt elkövetkezett fordulat 
kettő mé^ nem bizonyos. Lehet, 
hogy a diplomáciai szakítást nyo-
mon fogja követni a hadizenet — 
de nem bizonyos. S lehet, hogy a 
diplomáciai szakításba vagy a há-
borúba a mi monarchiánk is bele-
kerül ... de ez sem bizonyos. Mind-
akettő inkább Amerika dolg«, mint 
Németországé s a mienk. S a két 
bizonytalansággal szemben áll két 
feltétlen bizonyosság. Az egyik: 
hogy ettől a háborútól sem ijed-
nénk meg. A másik : hogy Ameri-
kával való ügyében is, mint e^ész 
élethalál harcában s nagyszerű és 
igazságos küzdelmében : monarchi-
ánk és országunk egész erejével 
hűségével rendütetlenségével feu-
tartás nélkül kitart az erős, a hü a 
rendületlen szövetséges mellett. 

A vizalatti háború elkerülhe-
tetlen volt a győzelemhez s a há-
ború megrövidítéséhez — anélkül 
a nyugodtan és idegesség nélkül 
dolgozó német vezetőség nem ment 
volna bele. 
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9 semlegesek kínos helyzete. 
>lz amerikai Követ iárgyalt a spanyol Kormánnyal. 

Stockholm, febr. 4. 
A Stockholm Dagblatt az 

amerikai-német szakításról igy i r : 
A szakitás Washington és Ber-

lin kőzött a világháború uj feje-
zetét jelenti és a semleges kis ál-
lamok helyzetét még kínosabbá 
teszi. Egyúttal erősen keresztül-
húzza azokat a túlzott reményeket 
a melyeket a békére vágyók Wil-
son béke akciójához tűztek. A 
gyors béke kilátásai még sötéteb-
bek, mint eddig és az a veszede-
lem, hogy az egyetlen semleges-
nek maradt nagyhatalom is bea-
vatkozik a háborúba, olyan tény 
amelynek jelentőségét nem lehet 
lebecsülni. 

A Dagens Nyheter i r ja : A vi-
lágháború egyre kétségbeesettebb 
fázisba lép. A legközelebbi hóna-
pok Svédországot még keményebb 
próbara fogják lenni és még in-
kább szüksége lesz arra, hogy 
nyugalmát megőrizze és jól meg-
gondolja minden lépéséi, hogy 
rendületlen önállósággal és korrekt 

^pártatlanságával továbbra is az a 
semleges állam maradjon amely-
nek az egész svéd nép kívánja. 
Legkönnyebben elérhető ez ugy, 
ha a svéd kormány, és a népkép-

viselet teljes biza'ommal( együtt 
dolgozik ésa három északi állam 
együttesen lent tartja semleges-
ségét. 

A Stiickholms Dagblatt sze-
rint az a körülmény, hogy Ame-
rika Magvarországgal és Ausztri-
ával nem szakított, arra vall, hogy 
Willson lápésének közvetlen oka 
nem annyira a központi hatalmak 
által bejelentett kíméletlen ten-
geralattjáró-hadjárat volt, hanem 
inkább az, hogy Wilson a Möwe 
által elfogott amerikaiak azonnali 
szabadon bocsátását követelte és 
erre német részről nem kapott ki-
elégítő választ. 

Madrid, február 5. 

Az Egyesült-Államok követe teg-
nap reggel meg látogatta a miniszter-
elnököt. Délelőtt LiinUzter tanácsot 
tartottak, amely három óra hos9zat tar-
tott, A miniszteri tanács után kijelen 
tette Romanones miniszter elnök, hogy 
a német jegyzéket és várható következ-
ményeit mindenféle nézőpontból meg-
vizsgálja. A miniszterelnök jelentést tett 
a királynak a kormány altal tervezett 
intézkedésekről és sz előre látható kö-
vetkezményekről, azonban semmi féle 
végleges határ^atot nem hoztak. 

Az olaszok még nem bíz-
nak az amerikai háborúban 

Luganó, február 4. 
Az olasz sajtó megelégedéssel 

ad hirt a diplomáciai viszony meg 
szakításáról Amerika és Német-
ország között, de a/ért valami nagy 
lelkesedést nem árul el. A Corriere 
della Sera azt irja, hogy ma még 
nem lehet megálapitani, mi haszna 
lesz ebből az ententenak, de bi-
zonyos, hogy a túlzott várakozá-
soktól óvakodni kell. Nem szabad 
azt hinni, hogy Amerika lépése 
túlságosan nagy csapás az ellenség 
ségre. Wilson következ tesebbnek 
mutatkozott, a mint a látszat sze-
rint gondolni lehetet volna. Az ő 
következtessége is egyik jele a 
végső győzelemnek. 

A Secolo szerint a diplomáciai 
viszony megszakítása még távolról 
Sem jelenti a háborút, de bizonyí-
téka az amerikai politika követke-
zetességnek. Azt mindenesetre el-
lehet mondani, hogy tegnap Ame-
rika megszűnt semleges lenni. Le-
hetséges, hogy Németország szá-
molt ezzel az eshetőséggel, talán 
az amerikai háborúval is és ugy 
gondolta, hogy egyiknek sincs túl-

ságosan nagy jelentősége. Az en-
j tente most már abban biztos lehet 
I hogy Amerika részéről nem gör-
I ditenek többé akadályokat eléje 

ha meg fogja kísérelni lehetőség 
szerint fentartani a rendes forgal-
mat. 

Egy svéd hajót lefoglaltak 
az angolok 

Stockholm, február 4 
A Nva Dagligt Alleanda szerint 

a svéd Superfosfat r.-t, táviratilag 
arra kérte svéd kormányt, hogy 
az angol követségnél járjon közbe 
a Svccia motoros hajó"" kiadatása 
dolgában. A sv^d hajót 5000 tonna 
salétrom szállítmánnyal az angolok 
ugyanis Kirkwalba vitték. A svrd 
külügyi hivatal kezebe vette a 
dolgot. 

A német liberális párt örül 
a szigorított háborúnak 

Berlin, január 4 
A nemzeti libárális párt köz-

; ponti vezetősége tegnap a könyör-

telen tengeralattjáró-háború prok-
lamálása ügyében gyűlést tartott 
Az összes szónokok mély mege-
légedésüket fejezték ki a német 
hadvezetőség elhatározásával szem-
ben. A szónokok rámulattak arra 
hogy a német nép a legnagyobb 
elszántsággal megy bele az uj 
küzdelembe és a mit Amerika állás 
foglalását illeti, hangsúlyozták, hogy 
a központi hatalmak az ellenségek 
bármekkora áradatával szemben 
is kétségkívül győzni fognak. A 
gyűlésen az a vélemény kerekedett 
felül, hogy az u j hadjárat Angliát 
csakhamar békére fogja kénysze-
ríteni. A német nép minden eset 
re óriási erőket fog latbavetni e 
cél elérésé érdekében. 

A holland hajók ismét tenge-
re mennek ? 

Amsterdam, február 4 
Az Allgemeen Handelsblad 

rotterdami tudósítója beszélgetést 
folytatott egy hajótulajdonosai, a 
ki azt mondta neki, hogy a hajó-
zásban beált fordulatot nem tudja 
optimisztikusan felfogni, azt hiszi 
azonban, hogy németalföldi hajók 
a jövő héten ismét kimehetnek a 
nyilt tengerere. 

1 * 

Az angol partnál elsülyesz 
tettek egy holland hajót 

Amsterdam, február 
A németalföldi lapok jelentése 

szerint a Farma nevű németalföldi 
hajót Lanseudné! e hónap elsején 
megtorpedózták Személyzetét a 
Vondel nevű németalföldi hajó 
Falmouthban tette partra, 

A Wolf ügynökség megjegy-
zése. Mint illetékes helyről érte-
sülünk, az érvényben levő utasítá-
sok szerint kizártnak tekinthető 
hogy a Garma nevű hajói, mint a 
kétségtelenül Angliából érkezett 
tudósítás mondja, már 1-én meg-
torpedózták a volna figyelmeztetés 
nélkül. Csakis arról lehet szó, hogy 
dugárúak Angiiába való szállítása 
miatt egy cirkáló feltartóztatta és 
elsülyesztette. 

C i l i i b a l o m IMII I t á n 
Baklai Bandi tudatja hogy mint 
rokkant katona itthon tartózkodik 
s cimbalom hangolásókat és cim-
balom tanítást válal Lakása Tóth 
József utca 70. szám. 
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H Í R E K 
A patökpörfon egy bata hevert... 
Akit a halál már lebirt, letepert; 
A patakparton egy kis buk-i hevert. 
Beesett mellén tátongó kard-marás, 
•Pelyhe» bajussza ezüstös-zuzmarás. 
Szelíd szemeiből ellobogott a tUz, 
Derűs jövendőt többé már neui betűz ... 

'Be szive felett zuhonya alól, 
Órácskája még gondatlan zakatol. 
Amiről mesél; boldog tündérrege! 
Halgát ja némán egy kicsi cinege. 
De, hogy á nap hajlik alkonyodóra: 
Tik-tak, tik-tak — utolsót ver az óra 
A kis madárka szélborzolta tollal, 
Csak várta, leste; hátha még megszólal! 
Körül ugrálta, csicsergett — rácsapott! 
Majd sértődötten szárnyaira hapott. 
Repült — nyomán a szél zúgott süvöltött, 
A rónaságon toportyán üvöltött; 
S akii a halál lebirt: letepert 
A patakparton egy kis baka hevert. 

Báthory Gábor 

- Rekvirálják a szalmát és szénit. A hon 
védelmi miniszter elrendelte a szalma 
és széna rekvirálását. A honvédelmi mi-
niszter ezen rendelete a széna és szal-
ma készletek zár alá helyeztetnek s 
szalmát vagy szénát sem venni; sem e l -
adni nem szabad. Gazdaságokban lóra, 
tehénre, ökörre bivajra fejenként uj-
termésig 5 és fél m m . széna, juhoknak 
180 klg. n ö v e n d é k állatnak p e d i g 
f e n t i adagok f e l e hagyatik meg. 
Alom szalmából , felnőtt állatoKra 4 és 
féi mm. növendék állatra 3 mm. juhra 
180 kifl i-sertésre 4 mm. Fűtésre és ke-
nyérsütésre háztartáronként 10 mm. Bő-
vebbet lapunk 4 oldalán levő hirdet-
mény ad. 

- Fölmentettek f d i M s s á i i s a . A kor-
mány elhatározta, hogy vegyes bizott-
ság utján felülvizsgáltatja azt vájjon tel-
jesen s*ükségesek-e azok a fö lmentések 
amelyeket most egyesek élvezuek. Er-
ről a kereskedelmi miniszter értesítette 
is az ipari kereskedelmi és más fog-
lalkozási ágak érdek képviseleteit . A re-
vízió végrehajtása céljából a közös had-
ügyminiszter területi felülvizsgáló bi-
zottságok összeál l í tását rendelte ei. A 
miniszternek idevág* 19 6 évi 220.000 
—Abt. 10 számú rendeletének 5; pontja 
ér te lmében a területi felülvizsgáld bi-
zottságok, amelyeket* megteld számban 
a császári és királyi katonai parancs-
nokságok állítanak össze , a köve lkező 
tagokból alakulnak m e g : a) valóságos-
s z a v a z a t i joggal fölruhazotl) tagok : egy 
törzs t isz t vagy tábornok mint elnök i 
katonai szo lgálatban álló tartalékos 
vagy népfö lke lő havidíjas vagy n y u g . 
á l lománybel i , vagy szolgálaton kívüli 
v i s iouybel i havidíjas, az egyik mini ad-
minisztratív, a másik mint műszaki szaki 
értfl; b) tanácsadó tagok ; c) tájékoz-
tató tagok; d) ha csak lehetséges egy 
katonaorvos . A tanácsadó tagok tekin 
tetében a császári és királyi parancs-
noksági utasítást kaphat, hogy ahoi le-
hetséges , az i l letékes kereskedelmi és 
iparkamara és a megfe le lő ipari érdek 
képviselet egy -egy kiküldöttjét vonják 
be az eljárásba. 

F A T A L P U 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak melleit kapható 
Ifj. Fazekas Antal 
Báróharucker- utcai 

üzletében. 

Kiadja : 
Vajda 13 Utóda könyvnyomdája 

1771-1917 szám. 

E i i r i l c t u i é i i y « 
A közös hadseregtől a m. kir. 

hadügyminister ur 210500 sz ren-
delete alapján február hó 1 napjá-
ig hazaszabadságolt katonák sza-
badságideje február hó 15 nípjáig 
meghosszabbíttatott. 

Fölhívom a február 1 napjáig 
hazaszabadságoll legénységet, hogy 
szabadságidejüknek február 15-ig 
történt meghosszabbítását a sza-
badságlevélre a városi katonaügy-
vezetővel vezettessék rá s ez rt ná-
la azonnal jelentkezzenek. 

Szentes 1917 évi február hó 1. 

Dr Máléfly 
polgármester 

1710—1917 szám. 

H i r d e t i n é n y* 
Tudomására hozom Szentes 

város közönségének,hogy a hon-
védelmi ministerium 248393 számú 
rendelete alapján Csongrádvárme-
gye alispánja 874—11)17 szám alatt 
kiadott rendeletével Szentes város 
területén iévő széna és szalma rek-
virálását elrendelte. 

Ezen rendelet folytán Szentes 
város területén lévő széna e s s / a l -
ma készletek zár alá helyeztetnek. 
A mai naptól fogva senkinek sem 
szabad szénát vagy szalmát eladni 
vagy venni. 

1, A takarmány készletekből 
szénából egy igás lóra, vemhes 
kancára fejős tehénre jármos ökör-
re bivajra fejenként uj termésig 5 
7 , métermázsa, juhnak darabon-
ként 180 kg. növendék állatnak 
fenti adagok fele hagyatik meg 

2. Alomszalmából felnőtt Ha-

tokra darabonként újig 4 I'í mm. 
növendék állatra 3 mm. juhra da-
rabonként 180 kpr. sertésnek da-
rabonként újig 4. mm. 

3 Szalninbó fűtésre és ke-
nyérsütésre háztartásonként 10. mm 
ahol azonban i/ék (csulkaszár) van 
fűtésre és sütésre az hagyatik meg. 

Az ezen felüli készletet a rek-
virálást végző bizottság lefoglalja 
és utasítást ad arranézve mikorra 
kell a lefoglalt takarmányt Szen-
tesre a vasút állomás melle t t i ta-
karmány rak területre beszállítani. 

A lefoglalt és beszállított ta-
karmány árát ármegállapitó bizott-
ság fogja megállapítani a megálla-
pított árat a szegedi élelmezési 
raktár beszállítás után fogja ki-
fizetni. 

Szentes, 1917 február hó 6. 

Or Mátáffy 
polgármester 

K l a d o I n t ük 
IV. ker. Kisér-utoa 3 0 . 
szám alatti ház eladé. 

Értekezni lehet ug^yanoit 

Eladófö ld 
Bálint Józsefnek mu-
csihúti 32 hold tanya 
földje eladó, é r t e -
k e z n i leliet I I I 
kea*. A l k o t m á n y 
isá i**i :t. alatt 
a tulajdonossal. 

VflJDfl B. U T O b f l 
Villanyerőrc bcrcndcictt, Könyvnyomdája 

SZPNTESEN 

ULViLLIi 
a liöiijvviyomdi4. 
Mzat kftrélie vrtgó 
muiiksilatot a leg. 
ogi NK«*riáltl»löl a 

lt»g<tls7.̂ Hi»bl> hlvl-
lt Ilg, KJorNnii {-h 
l»oiitoMan, Icliptii-

a IcKotos^bl» 
Arak meltatil Hké-
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Eladó tehén. 
Vajda Sándornak 

szent-lászlói 43 szám alatti 
tanyáján egy drfc. vörös szö-
rő kis fejős tehehene fiával 
együtt eladó. Megtekinthető 
és értekezni lehet ugyanott. 

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

Értekezni lehet Vásártári „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

SZENTESI LAP -

Elveszett. 
Pataki Istvánnénak hétfőn 

- tanyájáról hazajövet - Do-
bosné tanyájától a vámhá-
zig a garabolyából elveszett 1 
gombos félcipője. A becsü-
letes megtaláló jelentkezzék 
vele a rendőrségen vagy eset 
leg Alkotmány utca 40 szám 
alatt, hol illő jutalomban ré-
szesül. 

Adakozzunk az elesett ka-
tonák hátramaradottjainak! 
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Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és bi-

zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdafcö-
z¿ínséget hogy az eddig vá 
sárszéli Baráth féle ftr«4é 
Ját sajátházába a volt tftu 
gxifcrkoreamtt féle ház 
ba helyezte úi további 
szives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
gabona és sertéskereskedő 

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

SZKYTKSI LAP" 
kiadóhivatala, m n 

Rossuf/i-tér l szám. (Református bérház] 
H y o m a l ö f i ' VlJDA BALLNT UTÓDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 




