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Szerkesztésért fe le lős: SIMA 
LÁSZLÓ Hadbavonutási ideje alatt 
H szerkesztésért S ima László né 
DÓNÁTH ESZTER a felelős. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth lói 4. i 
(ref. bérház) ide intézendők a lapot érdeklő tnlmlenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

9 semlegesek nem tartanak Hilsonnal. 
» 

Amerika nem akar velünk szakítani 
Egy néger miatt indul meg a harc ? 
A /I á I o m uril/o i ( í i lam/\ l / í h i I n i U n c 7 n ú l l N p m n l n r . I l v p k h n l «7 p n f p n t p Uör/viMpm A délamerikai államok is meg 

tagadtak az Unió eljárásához való 
csatlakozást. A d lamerikai államok 
a öjr l inbe érkezett hirek szerint, 
megelégszenek a zárlati területről 
szóló nemet jegyzék elleni tilta-
kozással, Rio de Janeirobol kelte-
zett Havas-jelentés megerősíti 
ezt az információt; esszerint a 
brazíliai külügyminszler' tiltakozó 
jegyzéket nyújtott át a német kö-
vetnek a tengeri zárlatra vonatkozó 
intézkedések ellen. 

Wilsonnak a semlegesekhez in-
tézett fölsz.óllitása tehát nemcsak 
£urópában hangzott el hatástala-
nul, hanem Dél-Amerikában is, 
ami nemcsak azért jelentős mo-
mentum, mert az európai semle-
gesek döntésüket azzal indokolták, 
hogy az ő helyzetük, akik közel 
esnek a hadviselő államokhoz, lé-
nyegesen más, mint az Unióé, ha-
nem azért is, mert a Monroe-dok-
trina Délamerikára is áll. Délame-
rika földrajzi helyzete ugyanaz, 
mint az északamerikai Egyesült 
AUamoké, egyszóval tehát nincs 
sok oka arra, hogy Németország 
bosszúálló öklének lesulytásától 
tartson. Tudvalevő, hogy a fran-
cia kormány a délamerikai enten-
te-propaganda céljaira nagy össze-
geket szavazott meg, de a guruló 
aranyak sem tudták azt a lépést 
megérlelni amely az enlente szá-
mára mindenesetre kellemesebben 
hatott volna mint az Unióhoz való 
csatlakozás elutasítása. Délamerika 
ugy látszik súlyt helyez arra, liogv 
a háború után Németországgal va-
ló gazdasági kapcsolatát föntartsa 
és a barátságos viszony megőrzé-
se a célja. 

Az Unió szakítása utáni első 
mámor ugy látszik az enten»e-ál-
lamokban is oszladozófélben van 
mar. A Reuter- és Havas-jeienté-
sek egyre fanyarabban hangzanak; 
a francia sajtó pedig már egészen 
pyiltan arról ir, hogy a szakítás 

| tulajdonképpen használt Németor-
szágnak, mert ezáltal szabad kezet 

I nyert a tengeralattjáró-háború irá-
nyítására vonatkozólag. A Temps 
gyanakodva elmélkedik arról, hogy 
az Amerikával való konfliktus ka-
tonai és politikai előnyöket jelent 
Németország számára és azt han-
goztatja, hogy Németországnak, 
minthogy kockáztatta a szakítást, 
határozott terve van, amelyei még 
föl kell deríteni, azután pedig meg 
kell hiúsítani, A sorok közölt ott 
bujkál a vallomás. Németország a 
tengeren is magához ragadja az 
iniciativát és teljes erejével a leg-
sebezhetőbb ponton fordult az en-

xtente ellen, amelynek most nyo-
moznia kell: mi lehet tulajdonké-
pei] Németország politikai és kato-
nai terve, Ez alatt azonban egyre 
nagyobb tömegekben sülyednek az 
entente-hajók. 

Háborúra kerül-e a sor az L -
nio és Németország között, - ez 
most a legizgatóbb probléma az 
entente számára azok után, hogy 
eldőlt a másik kérdés: csatlakoz-
nak-e a semlegesek Wilson eljárá-
sához és levonják e a hadüzenetig 
menő konklúziót. Néhány nappal 
ezelőtt a francia lapok, amikor 
még abban reménvkedtek, hogy a 
semlegesek mind Németország el-
len fordulnak, azt í r ták: nem sza-
bad megelégedni azzal a tudattal, 
hogy az egész világ hangulata Né-
metország ellen sorakozik föl, a/, 
ententenak most minden erejét 
latba kell vetnie és össze kell fog-
nia, hogy teljes győzelmei arat-
hasson. Ezek a kommentárok va-
lósággal ugy hangoztak, hogy, mint 
a Németország erejétől való bor-
zadás: még akkor is az erő kitej-
tés maximumát kell produkálni, 
ha az egész világ Németország el-
len fordul. Az egész világ . . . — 
ez az ábránd is eloszlott es az 
Unió szakítása az egyedülmaradt 
valóság. A legújabb hírek ame-

lyekből az entente közvéleménye 
táplálkozhatik: Wilson bejelentés 
nélkül megjelent a hadügyi és ten-
gerészeti hivatalban, Amerikában 
törvényjavaslat készül az ameri-
kai kikötőkben horgonyzó hajók 
megszerzésére, muníció beszerzé-
sére. A legfontosabb hir azonban 
az amerikai kormány törvényja-
vaslatot terjeszt be a kereskedelmi 
gözösök tölfegyverzésére vonatko-
zólag. Egyszóval: az Unió követi 
azt az angol példát, amelyről Né-
metország jegyzékei megálapították 
hogy a nemzetközi jog szerint 
törvénytelen. 

Az angolok feláldozzák az 
ausztráliaiakat 
Berlin, február 8. 

Hampson ausztráliai képviselő, 
ki most Angliában járt, résztvett a 
gyarmatok birodalmi tanácsának 
ülésein és a fronton is harcolt, 
most visszatért Ausztráliába, ahol 
nagy beszédet mondott a katona-
kötelezettség ellen. 

— Az angolok rosszul bánnak 
az ausztráliaiakkal, — mondta — 
oz angol katonák az ausztráliaiak 
mögött keresnek védelmet és ha 
még több ausztráliait küldünk a 
háborúba azzal csak az angol gyá-
vaságot támogatjuk. Anglia inár 
most tisztességes békét köthetne 
és a háborút a maga összes bor-
zalmaival és szenvedéseivel tisztá-
ra önző okokból folytatja, csak 
azért, mert az angol kereskedelemi 
megakarja semmisíteni a németét. 



3 «1<M. 

Már készül a háború ürügye 
%)r néger miatt indul meg a 

haro? 
Rotterdam, február 7 

A Diily Expres írja; A queenstowni 
amerikai koncul jelentette a washingto-
ni külügyi hivatalnak, hogy azEavesto* 
ny hajót német tengeralattjáró elsülyesz-
tette és hogy ez alkalommal egy Walace 
nevű amerikai néger életét vesztette Az 
amerikai kormány az esetre vonatkozó 
vizsgálatot nem akarja elhamarkodni 
Elsősorban meg kell állapítani, hogy 
Wallabe csakugyan amerikai polgár volt 
c, . A vizsgálatot vagy semleges kor-
mányok közvetítésével, vagy pedig a 
svájci kormány közvetítése utján ejtik 
mag. 

Wishiogtonbam hivatalosan beis-
merik; hogy még fontos következménye 
lehet annak, hogy Wallace életét vesz-
tette, miközben mentőcsónakon mene-
külni próbák. A vizsgálat igen gondos 
lesz, mért cacus belliről lehet szó, 

Amerika nem akar a monarc 
Mával szakítani. 

Genf, február 7 
A párisi Lp Journal newyorki ká-

beltáviratban a következőket jelenti ; 
Noha Magyarország és Ausztria jegyzé-
ke azonos a német jegyzékkel, az ame-
rikai kormány azon van, hogy kikerül-
je a diplomáciai szakítást a magyar és 
oaxtrák monarchiával. 

Newiorkban azt híresztelik, hogy 
néáatft szikra táviratokat fogtak fel, ame-
lyek arról szólnak, hogy a német biro-
dalmi kormány szftkség esetén kész vol-
na a szigorított tengeralattjáró naszád 
háború tekintetében engedményeket te-
ni. A waskingtoni kormány hivatalos 
cáfolatot adott ki, amely szerint e rész-

Un nem folynak tárgyalások. 

Tamovski Washingtonban 
marad 

Berlin február 8 
A Berliner Tageblatt-nak je-

lentik Kopenhágából: A Times was 
hingtoni távirata szerint Tarnovski 
tnvgyar és osztrák nagykövet meg-
marad a helyén. Csak a monarchia 
ttvánná a diplomáciai viszony meg-
szakítását, akkor utaznék el. Wil-
sonnak ugyanis az a kívánsága 
hOgy Tarnowski Washingtoniban 
maradjon, m e r t r e m é l i 
hogy ilyen módon sikerülni fog 
ég/es ügyekben megegyezést létesi-
•fteni a központi hatalmakkal, így 
különösen a hadifogjok ésazokku-
pált tartományok érdekében. 

Rotterdam, február 7 
A Newyork Herald fentartja 

azt a hírét, hogy a monarchia kö-
vete elhagyja Washington. 

SZENTESI LAP 

Dánia semleges marad 
Kopenhága február 7 

A Politiken jelenti hogy a r 
amerikai követ átadta a külügy-
minisztériumban Wilson elnök 
jegyzékét A jegyzékben nincs 
sem felszólítás, sem kérdés, az 
elnök csupán a véleményét fejezi 
ki, amely alakjánál fogva diplomá-
ciai szokások szerint nem tart 
számot válaszra. A jegyzék tartal-
máról a minisztertanácsban tár-
gyalás folyt, amely tegnap egész 
délelőtt tartott. A tanácskozáson 
valamennyi miniszter jelen volt 
Skaveniusz külügyminiszter utóbb 
az amerikai követtel tanácskozott 
és közölte vele a dán kormánynak 
már ismereteit álláspontját, Más 
választ a dán kormány nem ad. 

A Politiken ezt irja vezércik-
kében : Nem akarjuk kétségbevonni 
hogy amerika szakitása Németor-
szággal természetes és logikus kö-
vetkezménye annak a politikának 
amelyet Amerika Lusitania katasz-
trófája óta követet. A kisebb sem-
leges államoknak azonban semmi 
okuk sincs rá, hogy Németország-
gal szakítsanak. Wilson lépésének 
ezek szerint, mint előre látható 
volt, nem lehet más viszhangja, 
mint hogy közlik vele, hogy fel-
fogását nem oszthatják, mert a 
polotikájához való csatlakozástól 
nem várják a háború gyorsabb 
befejezését. 

Hollandia nem követeli Ame-
rikát 

Hága, február 8 
A távirati iroda jelenti: Lang-

liorne, az Egyesült Államok ügyvi-
vője e hónap 4-én hivatalosan ér-
tesítette a külügyminisztert, hogy 
az Egyesült Államok megszakította 
a diplomáciai összeköttetést Német-
országgal a tengeralattjáró harcának 
ujabb szigorítása miatt. Az ügyvi-
vőt annak a kijelentésre is meg-
hatalmazta kormánya, az elnök 
még most sem hiszi, hogy Német-
ország valóban beváltsa a semle-
gesek kereskedelme ellen tett fe-
nyegetését, ha azonban ez mégis 
megtörténnek, meghatalmazást kér 
a kongresszustól, hogy az ország 
hatalmi es/.közeil az amerikai pol-
gárok védelmére és a törvényes 
forgalomnak a nyilt tengeren való 
biztosítására alkalmazásba vegye 
Az elnök meg van győződve róla 
hogy a többi semleges állam a 
világbékét szolgálná, ha hasonló 
módon járna el-
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A külügyminiszter ' e r re azt 
felelte, hogy Hollandiáríkk semmi 
oka sincs annak az utnák a köve-
tésére, amelyen az Egyesült Álla-
mok halad, mivel az Egyesült Álf-
lamok magütbrtása Hollattidiáéval 
ellentétben, a Washington étf-Iter-
lin között réggeben folytatott tár-
gyallások következménye. Más lé-
pés az Egyesült Államok kormá-
nya Hollandiában nem tett! 

Egy brazíliai gőzös 
London, február 8 

A Times jelenti Rio de Jane-
iróból 7-iki kelettel, hogy a para-
na nevű brazilia gőzös, amely 95.000 
zsák kávéval volt meg rakva> elha-
lasztotta elutazását, a míg kétség-
telen megállapítást nyer, vájjon 
Cette, a melyet Németország a 
Svájcba való bevitel számára blo-
kádon kivül helyezett, tényleg kí-
vül van-e az elzárt területen. A 
válalat, amelynek a gőzös tulajdo-
na, a nagyszámú hajóból álló flot-
tával rendelkezik, a mely szerint 
Havreba köziekedet. Eddig soha 
sem volt bajuk ;tengeralattjáró 
naszáddal, 

Két dánhajó átvizsgálása 
Kopenhága február 8 

A Vidar ós Fiearm nevű dón 
gőzösök Angliából ideérkeztek. A* 
előbbi Hullban az utóbbi Newcas-
lelban horgonyozott. Mind a két 
hajó azt a parancsot kapta vasár-
nap az angol hatóságoktól, hagyja 
el az angol kikötőt és- együtt 
fusson ki az Észafci-tengerfe. Mint-
hogy e két hajó elindulása csak-
nem egvidőre esett a német ten-
geri zárlat kezdetéve), különös 
érdeklődéssel kisérték e két hajó 
útját. Most mind a két hajó parancs-
noka azt jelenti, hogy éjféltájban 
11 és 12 óra között az Éscaki-ten 
geren egy német tengeralattjáró 
két figyelmeztető lövéssel meg ál-
lította őket, miután azonban a 
tengeralattjáró parancsnoka a két 
hajó írásait rendben találta és Uta-
sait sem kifogasolta, mivel első-
lyesztett dán gőzösök megmentett 
személyzetének tagjai voltak, a két 
hajónak megengedték a továbbuta-
zást. 

(!) Talált wertheim szekrény kulcs 
Szilágyi Sándor 21-es honvéd a 
tegnapi napon egy wertheim szek-
rény kulcsot talált. Igazolt tulaj-
donosa átveheti a Deák Ferencz 
utca 51. szám alatti (ref. népiskola) 
katonai egészségügyi szakosztályban 
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HIREK 

Messze Idegenben... 
Messze idegenben. 

Fent Galíciában 
Mulatóktól hangos 

Fényes kávéházban. 
Fehérasztal mellett 

Ülök halgatagon 
De honi pusztákon 

Jár a goudolatom. 

Mailettem egy hosszú 
Üres asztal mellett 

Egy ifjú pár zaja 
Bosszantja fülemet 

Egy gyáros ül ottan ̂  
A szeretőjével 

Mit sem gondolva a 
Vérivó idővel. 

Mintha most is minden 
A régiben volna, 

Mintha a végekben 
Semmi vér nem folyna 

Mintha az ö vidám 
Qondtalan percükért 

Nem Adóznának a 
Nemzetek gazdag vért. 

Nem érzik az idő 
Véres komolyságát, 

Folytatják életük, 
Aljas ocsmányságát 

Ám a lány még hagyjám 
Ha világát éli, 

De az élet őre, 
Ez a meglett férfi. 

Ott volna a helye 
Künn a csatatéren, 

Fürödni a piros, 
A párolgó vérben. 

Segíteni a sok 
Családos apának, 

Kik őszülő fejjel 
A határon állnak. 

Miért, hogy ottan nincs, 
Hol a férfi helye? 

Nélkülözhetetlen, 
S igy hát fd yan mentve. 

Éli a világát, 
Mintha igaz volna, 

Hogy nélküle ez a 
Világ leomolna. 

Balogh Szabó Sándor 

— Kévnapmegváltás és ado-
mány a hadiárvák részére. Nagy 
György Bálint földbirtokos név-
napmegváltás cimén 20 koronát. 
Gréci Sándurné adomány cimén 
20 koronát küldött be a hadiár-
vákat pártfogó bizottsághoz. 

— Hetvenkilenc éves ön-
kéntes. A r a d r ó l jelentik: 
Az aradi katonai lartalékkorházban 
betegen tekszik Musza György 79 
éves községi jegyző, aki önként 
jelentkezett katonának és a harc-
téren betegedett meg. Musza 
György tavaly a gyulafehérvári 
gyalogezred tisztikaránál jelentke-
zett és elmondta, hogy részt vett 

a solferinói ötközeibeti mint a 
gyulafehérvári ezred őrmestere 
A 79 éves aggastyánt besorozták 
és kívánságához hiven elküldték az 
orosz frontra. Musza itt meg be-
tegeden. A 79 éves katonának két 
fia és két veje is k lona. 

— Egész Bajorországban 
t íz óra a záróra. Münchenből je-
lentik, hogy a bajor királyság te-
rületére elróndeltek a tízórai záró-
rát, a mely kivétel nélkül minden 
v e n d é g l ő r e , kávéházra, szín-
házi és más nyilvános előadásra 
vonatkozik. A tízórás zárórát a 
nagyobb bajor városokban a hi-
deg idő elmultával is, a háború 
egész idejére fenn lógják tartani. 

— Örökítsük meg az elesett 
hősök emlékét. Dr. Baltazár Dezső 
ref. püspök, Ó császári és királyi 
Fensége József főherceg fővédnök-
sége és Nagyméltóságú Báró Ha-
zai Samu védnöksége alatt álló 
„Katona Otthonu-ok elnöke és 
igazgatósága ezúton kéri fel Hajdú 
Bihar, Szabolcs, és Jásznagykun-
szolnok vármegye területéről ele-
seit hősök hozzátartozóit, hogy di-
csőséges harcaiban hősi halált halt 
és megcsonkult tisztek, zászlósok, 
hadapródok, altisztek és katonák 
arcképét emlékük megörökítése 
végett a „Katona Otthon" igazga-
tóságához (Debrecen, József kir. 
herceg utca) eljuttatni szíveskedje-
nek. Az elesetteknek születési és 
életrajzi adatai közlésén kivül an-
nak a közlését is kéri az igazga-
tóság, hogy az illető, ha legény-
ségi állományhoz tar tozot t is, 
vagy esetleg idegen ezredhez osz-
tották, melyik ezred és melyik 
század kötelékében harcolt, mikor 
és melyik harctéren, illetve ütkö-
zetben esett el, vagy csonkult 
meg. A hősök hozzátartozói bizo-
nyára hálásan fogadják Dr. Balta-
zár ref, püspök és a „Katona Ott-
hon" igazgatóságának kezdeménye-
zését s lehetővé teszik, hogy egy 
hős se hiányozzék az Arany Könyv-
ből és a ragyogó gallériából. 

— Olvassa „Az Est„-e t ha 
mindenről informálódni akar. „AZ 
EST" riportjai mindig kimerítik a 
nap eseményeit, mert n AZ EST" 
mindent megir és mindenről tud 
ami közerdekű. „AZ EST" munka-
társai mindenütt ott vannak, ahol 
esemény törtéuik, hogy a lehető 
leggyorsabb és a személyes meg-
győződésen alapuló pontossággal 
írhassák meg tudósításaikat, az or-
szág minden részében és a kül-
földön pedig olyan szervezett tu-
dósító gárda látja el a hírszolgála-
tát, amellyel szemben a világ leg-
első lapjai elismeréssel vanak. Ez 
a magyarázata annak, hogy az 
egész világ sajtója naponia sok-
szor hivatkozik „AZ EST"-re , mint 
forrása, közli tudósításait és távi-
satait, azzal n biztos ludattal, hogy 
"AZ EST" citálásával már a hite-
lesség bélyegét is rányomatta a 
közleményre. 

- t ű z Lapunk zártakor - v m i s 
éjjel f i i 9 órakor tüzet jelzett a ref \ m f i m 
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oan a csenaetyüs Iskolával szemben IfJ. Kürti 
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1710—1917 szám. 

HlrdetméMji» 
Tudomására hozom Szentet 

város közönségének hogy a. hon«* 
védelmi ministerium 248393 számú 
rendelete alapján. CsongrMvpmc* 
gye alispánja 874—1917 szám alatt 
kiadott rendeletével Szentes város 
területén lévő széna és szalma rek-
virálását elrendelte. 

Esen rendelet folytán, Szentet 
város területén lévő széna és szal-
ma készletek zár alá helyeitetnek. 
A mai naptól fogva senkinek sem 
szabad szénát vagy szalmát eladni 
vagy venni. 

1. A takarmánytóasletekből 
szénából egy igás lóra», vemhes 
kancára fejős tenénre jármos ökör-
re bivajra fejenként uj termésig 5 
7, métermázsa, juhnak darabon^ 
ként 180 kg. növendék á l la tna! 
tenti adagok fele hagyatik meg. . 

2. Alomszalmából felnőtt Állal 
tokra darabonként újig 4 l\t imife 
növendék állatra 3 mm. juhra da-
rabonként 180 kgr. sertésnek d% 
rabonként újig 4. mm. 

3. Szalmából fűtésre és ke*» 
nyérsütésre háztartásonként 10. m m 
ahol azonban izék (csutkaszár) ve* 
fűtésre és sütésre az hagyatik meg. 

Az ezen felüli készletet a rek-
virálást végző bizoltság lefoglalja 
és utasítást ad arranézve mikorra 
kell a lefoglalt takarmányt Szen-
tesre a vasút állomás melletti ta-
karmány rakterületre 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 

Eladófö ld 
Bálint Jőzseinek mu-
csiháti 32 hold tanya 
földje eladó, értem 
bexni leltet III 
ker* i lkotmááf 
sí I c a 3 . s z á m alatt 
a tulajdonossal. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdái*. 
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Eladó tehén. 
Vajda 

szent-lászlói 
tanyáján egy 
rő kis fejős 
együtt eladó 

értekezni 

Sándornak 
43 szám alatti 

drh. vörös szö-
tehehene fiával 
. Megtekinthető 
lehet ugyanott. 

Kiadó ház 
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. 

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! 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és lu-

zolt sertés kereskedő, é*te 
sili a nagyérdemű gazdák c> 
zönséget hopy az eddig vá 
sorszéli Baráth féle I r o d a 
Ját sajátházába a volt hu 
ssEárkorcsma féle ház 
ba helyezte át további 
szives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

gabona 
Soós Pál 

és sertéskereskedő 

Vajda B. I lóda 
^ s h ö n y í n y o m t l á j a i 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdisze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

SiMTVSl LAP" 
— kiadóhivatala. 

Hossuth-tér í zám. (Református bérház] 
Nyomatott VAJDA BÁLINT UTÓDA Tíilínytróre b e r e n " k ö n y v n y o m d á j á b ^ S ^ i i t e s e h " 




