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Egyes szám ára 4 fillér. 
g y Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 s /ám (ref bérház) ide intézendfik a lapot 
érdeklő mindenféle küldetnénvek hirdetési és 

. \ előfizetési dijak. . \ . \ 

Monarchiánk szakítása Amerikával. 
Washingtoni nagykövetünk visszahívása. 

Békeáramlat Oroszországban. 
Virágvasárna|) fejedelmi pom-

pájában, Jézus jeruzsálemi diadal 
menetében még a nép szerető szi-
ve lüktetett, a nagy szertelen bol-
dogság hozsannázott a jeruzsálemi 
kertek alatt és a pompázatos ra-
gyogásban és a káprázatos pompá-
ban, a lélek mélységéből feltörő 
szeretetben az Isten fiát ünnepel-; 
ték, ki Messiásnak jől t e világra. 

Jeruzsálem fiai és leányai bol-
dog örömmel köszöntötték a Jé-
zust, ki áldozatul adja magát Nagy- j 
péntek gyászos délutánján az em-
beriség gonoszságaiért. A hozsan-
názó szájú és boldogtelkű Jeruzsá-
lem; milyen kincstelen és nyomo-
rultan sivár lett azon a pénteken, 
amelyet az emberiseg egyik leg-
nagyobb glóriás ünnepévé avatott 
Jézus halála. A Megváltó fájdalmas, j 
égető, igaz szavait nem akarta meg-
érteni senki. A rágalom diadalt 
aratott az igazságon és elkövetke-
zett a Golgota. 

Majdnem kétezerszer virradt j 
azóta reánk a feltámadás húsvétja, 
a világháborúban a harmadik hús-
vét. Talán szeretni sem tudunk 
már ? Hinni, remélni sem ? Nem, ó, 
nem lehet iga/ 1 Nézzünk a megvál-
tás keresztfájára, a kálváriás három 
évre, ahol elvadult szívvel és kincs-
leien, kifosztott, sivár lélekkel napi j 
robotban töltjük időnkel. De min-
dig, valahányszor egy-egy fordulat 
áll elénk a nagy világégés között, 
mindannyiszor leimelegedik a szi-
vünk és a lelkünk és imádkozunk 
ahhoz a Krisztushoz, a ki » béke 
Fejedelme volt, hogy vegye le ró-
junk sújtó kezét, adjon okos és 
jámbor, megbékítő és megbékéltető 
szavakat sorsunk intézőinek, ellen-

ségeinknek józanságot, hogy elkö-
vetkezzen reánk a béke húsvétja. 

Es niamár van reményünk arra, 
hogy a jövő feltámadást csendben i 
és megelégedésben töltjük majd i 
el. De most a józan munkának és j 
a legnagyobb erőmegfeszitésnek 
ideje köszönt reánk. Nemcsak a 
harctéren, de ideh;i/.a is meg kell 
mulatni, hogv ellenségeink minden 
szándéka megtörik azon n hiten, 
hogy ezt a háborút megnyerjük 
mert velünk az igazság és igy ve-
lünk az isten. A legnagyobb és a 

legnehezebb munka, a föld megmü 
velése következik most. Minden 
erőnknek sorompóba á litásával 
iparkodjunk megszerezni ennek az 
országnak élelmezésére szükséges 
eszközöket, dolgozzunk, munkál-
kodjunk, mert ez a munka zeng 
ugy, minta zsoltár és szárnyal ugy 
mint az orgona szava. Munkával 
dicsérjük az Urat és önfeláldozó 
odaadással ápoljuk a földnek Ígé-
retéi, a melyet Isten ad nekünk 
az idei termést. 

Visszahívjuk 
washingtoni 
nagykövetünket. 

A monarchia szakí-
tása Amerikával 

Bécs, április G. 
Gróf Tamovszki washingtoni 

magvar és osztrák nagykövet uta-
sítást kapott, hogy szakítsa meg a 
diplomáciai összeköttetést az Egye-
sült-Államokkal és kérje ki a 
nagykövetség és a konzuli hivata-
lok részére az útleveleket, ha a 
kongreszszus elfogadja Wilsonnak 
azt a javaslatát, hogy Amerika és 
Németország kősóit a hadiáilapo 
tot kinyilatkoztassák 

A Fremdenblatt Magyarország-
nak és Ausztriának ezt az eljárását 
Magyarország és Ausztria és a né-
met birodalom közölt lévő fölbont-
halallan köteléknél és bajtársias 
ságnál lógva egészen természetes 
nek tartja és meg van róla gvő-
zódve, hogy a* általános várako-
zásnak ez az eljárás telel meg. 

A román liberálisok 
és demokraták 

esonka parlamentje. 
Bécs, április 6. 

A Lokalanzeiger-nek jelentik 
Stockholmból: 

Jasiban újból összehívták a ro-
mán parlamentet. Bralianu minisz-
terelnök felolvasta a trónbeszédet 
amely a parlament ülésezésének 
korlátozását hangsúlyozta, A trón-
beszédnek ez a passzusa nagy ked-
vellenséget okozol' a liberális és 
demokrata képviselők közt. A libe-
rálisok és demokraták gyűlést tar-
toltak, amelyen elhatározták, hogy 
a parlamenti ülésszak bezárása 
után külön (Vszegynlnek és csonka 
parlamentként tovább fognak ta-
nácskozni. Hogv a csonka parla-
ment minő ügyeket tog megvitatni 
arra nézve a legkülönbözőbb 
híresztelések terjedtek el. amelyek 
összefüggésben állanak azzal az 
erős antiinonarchisla propagandá-
val, amely napról-napra jobban ter-
jed a románok közt. 
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Eo««dinányekre is kész az orosz 
karmány a háború kérdésében. 

Luganó, április 5. 
A Corriere del la Sera pétervári 

tudósitója vádolja az orosz béke 
barátokat, hogy a központi hatal-
mak részérói legutóbb megnyilvá-
nult békés hajlandóságot alatto-
mos agitációra használják ki, noha 
nem titkolják, hogy a németek túl-
hajtott követelései nincsenek 
inyukre. Az orosz szocialista lapok 
egyelőre tartózkodnak attól hogy 
méltassák a központi h t ta lmakbé 
kés hajlandóságának jelentőségét. 

Á'talános felfogás, hogy a pé-
tervári nagy események, amelyek 
az államforma megváltoztatására 
vezettek, elsősorban és közvetle-
nül az orosz hadsereg harcképes-
ségét gyöngitették, a torradalom 
hosszura nyúlt háború miatt amúgy 
is csökkent harci kedvet lelohasz-
totta s az ideiglenes kormány, 
amely minden lehetői elkövet, hogy 
a belpolitikai zavarok közepette a 
politikai pártok között a háború 
követelményei tekintetében meg-
egyezést létesítsen, a háború cél-
jait illetőleg sem riad vissza en-
gedményektől. Az orosz sajtót az 
a szempont vezeti, hogy nem sza-
bad az uj orosz birodalom kezét 
megkötni elhamarkodott állásfog-
lalással a háború folytatása tekin-
tetében. 

Az Unió segítsége az 
ententenak. 

Berlin április 5. 
Londonból jelenti a Voss. Zei-

tung: Arra a segítségre vonatko-
zólag, amelyben az Unió az enten 
te-t részesíteni fogja, híre jar, hogy 
mindenekelőtt az amerikai sereg 
összes műszaki csapataii küldik 
Franciaországba, mert az ő közre-
működésük a legértékesebb. Ezek 
a csapatok sok műszaki anyagot 
is fognak magukkal vinni, Ami Roo-
seveltnek a hadjáratban való rész-
vételét illeti, remélik, hogy ó elő-
ször is részlvesz a tábori sereg 
szervezésében és az uj legénység 
kiképzésében és nem jön azonnal 
Európába, amely terv megvalósítása 
elé különben is" aggodalommal te 
kintenek. Angol szakértők számítá-
sa szerint Amerika kétezer buvár-
hajó-rombolót fog küldeni, amelyek 
igen gyors járású, közepes kaliberű 
agyukkal felfe^yverzet jármüvek A 
tervezett ötezer főnyi expedíciós 
sereg teljes fölszerelését már előre 
elkészítették, ugy, hogy mihelvst 
szükség lesz rá, azonnd felhasz-
nálhatják. Most arról a kérdésről 
tanácskoznak, hogy ezek a segéd 
csapatok hol avatkozhatnának be 
a sikerre való legtöbb kilátással. 

A buvárhajó-rombolók igen 
kis és könnyű jármüvek, amelyek 
a tengeralattjárókra csak akkor 
válhatnak veszedelmessekké, ha 
velük a part közelében és teljes 
szélcsendben találkoznak. Nagyobb 
utak megléteiére és a nyílt tengeren 
való műveielekre ezek a kis jár 
müvek teljesen alkalmatlanok. Az 
első eflfrle jármüvek, amelyeket 
Amerikából szállítottak, annyira 
törékenyek voltak, hogv átvételü-
ket megtagadták Később máér erő 
sebbre éppilették ezeket a hajókat 
de még mindig nem olyan erősek 
hogy a buvárhajókra nyill tengeren 
is veszedelmet jelentenének. 

Békeáramlat Oroszországban. 
Miljukov és Lvov herceg a végletig való háború 

ellen. 

Berlin, április 5. 
A TáglichelRundschau stock-

holmi levelezője jelenti: A félhiva-
talos orosz lapoknak amaz állítá-
sával ellentétben, hogy az orosz 
hadsereg lelkesedik a háborúért 
meg kell állapítani, hogy az orosz 
népben hatalmas áramlat érvénye-
sül, mely a béke gyors megköté-
sét kívánja. Nem a háború, hanem 
a béke áll előtérben és a belső 
reformok, amelyeket csak békében 
lehet keresztülvinni. A háborút 
most nehéznek érzik, amely a de-
mokrata szabadság elveinek meg-
valósítását akadályoiza. Mig az 
ideiglenes kormány l ehelében i*, 
bárha a háború mellett való állás 
foglalás tőle indul ki, csak kevés 
miniszter kívánja a háborúnak a 
végleges győzelemig való folytatá-
sát. Ezek közé számítják Miljukovot 
és Lvov herceget. A mérvadó pé-
tervári körök békehangulatának 
legjobb bizonyiléka, hogy Gucskoa 
vot nevezték ki hadügyminiszternek 
aki már jóval a forradalom kitöré-
se előtt a béke barátai közé tarto-
zott és mindig hangoztatta, hogy 
milyen nagy veszedelem fenyegeti 
Oroszországot abban az esetben, 
ha a háború nagyon is sokáig tart 
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Cadorna u j 
offenzívat tervez ? 

Luganó, április 4. 
A hivatalos jellegű Agenzia 

Italiana szembeszáll azzal az Olasz-
országban elterjedt felfogássr.l, hogy 
az olasz hadsereg a nagy ellensé-
ges támadásra való tekintettel csak 
őrködve várja a fejleményeket. A 
saját szándéknak az ellenséges 
szándék alá való ilyetén helyezése 
önkényesnek látszik — írja a fél-
hivatalos ü ynókség ~ a fel nem 
szabadított területek felszabadítá-
sára vonatkozó céljainkat illetőleg 

épp ugy, mint a rendelkezésünkre 
álló erők nagysága tekintetébea 
amely a hadvezetőség^célszerü be-' 
látása szerint másképp* is felhas* 
nálható. A,kedvező általános hely 
zel lehetővé teszi Olaszország szá-
mára, hogy szerves összefüggésben 
szövetségeseivel,; háborús céljainak 
elérésére kellő tevékenységet fe jű 
hessen ki. 

Nincs azonban kizárva az sem 
hogy tekintettel az ellenség ama 
törekvésére, mely szerint a hábo-
rút eldöntő eseményeket az olasz 
harctéren kívánja kierőszakolni, az 
entente bizonyos mértékben autó 
matikusan közvetlen részt fog 
venni az olasz hadműveletekbe«. 
Az a fellövés, hogy a mi harcte-
rünk tisztára deffenziv jellegű 
épp oly önkényes, mint a hogy a 
háború uj fejezetében nem is a fő-
hadszíntér. Dönthetetlen stratégiai 
és politikai következményei lesznek 
a végleges döntésnek, melytől az 
ország bizalommal várja saját fegy-
rereinek győzelmét. 

A török nagyvezér 
nyilatkozata. 

az orosz forradalomról és az orosz- törOk 
viszony lehetőségéről. 

A Tanin Talaat pasa nagyve-
zérrel foly tatot intervjut közöl, 
amelyben a nagyvezér ezeket mond-
j a : Törökország és Oroszorazág 
néhány évszázad óta halálos el-
lensége volt egymásnak. Ez ellen-
ségeskedés oka egyedül Oroszor-
szágnak az a célja, hogy tőlünk 
tartományokat ragadjon el. Mint-
hogy az élet joga minden népnek 
legdrágább és leglénvegesebb joga 
legtei mészetesebb és legszenttbb 
kötelességünk volt gyűlölettel el-
lelve lennünk a deszpotikus orosz 
kormány ellen, amely a mi megr 
semmisitésünket tartoltta szeme 
előtt. A nagy forradalom megbuk-
tatta a cárizmust és ez o ly ese-
mény, amely alkalmas arra, hogy 
Törökországban nagyobb megelé-
gedéssel fogadják, mint bárhol má-
sutt. Kizárt dolog volt elképzelni 
annak a lehetőségét, hogy Török-
ország és a cárizmus közölt, amely 
életünkre töri, barátssá^os ésőszin-
te viszonyt lehessen teremteni. 
Viszont semmi okunk sincs arra 
hogv ne éljünk jó szomszédi vi-
szonyban az orosz néppel, amely 
a maga sorsát saját kezébe vette 
hogy szabad és modern államot 
nlkosson. E szempontból az orosz 
forradalmat rokonszenvvel fogad-
tuk. Ha az orosz nép a cárizmua 
által követelt nagyravágvó hódítási 
tervekről lemond, a keletre a fej-
lődés és a haladás uj korszaka vi-
rad. AZ ifjú Törökország szintén 
forradalom gyermeke. Forró kíván-
sága, hogy a nyugalom és a refor-



Hiok órájában lépjen, amelyre ke-
let országainak oly nagy szükségük 
van. Megelégedésünk!« szolgálna 
oly szomszéd, akit ugyanazok az 
e s z m é k és az emberisaég ugyanazon 
érzelmei hatnak át és aki a cárizmus 
helyét foglalja el, amely közbelé-
pésévé beásó reformunk művét 
szakadatlanul akadályozta Azonban 
sajaAUtMd látjuk, hogy a forra-
dalom g o n d o l t a nem került tel-
jese« fölébe a támadó gondolalok-
nak. Miljukov orosz külügyminiszter 
amidtfn tisztességes békeról beszél 
felhozza annak szükségét, hogy a 
tőr&k kérdést Oroszország javára 
oldják meg. Nem tudjuk, hogy az 
orosz liberálisok a támadást és 
ellenségeskedést tartalmazó e régi 
doktrínáit helyeslik-e. Ha azonban 
az orosz nép magatartása zsinór-
mértékül a cárizmus e végzetes 
örökéségét magáévá teszi, ugy nem 
volna helyén a békéről beszélni 
Mi soha egv állam illen sem táp-
láltunk támadó gondolatokat. Az 
ottomán nép két és fél esztendő 
óta ónként és áldozatkészen ontja 
vérét csak azért hogy függetlensé-
gét megóvja. Ezért Törökország 
kérdését nem Uhet mAskep, mint 
az ottoiwáftok javára megoldani. 

H Í R E K . 
— Boldog húsvéti ünnepeket 

kivámmk tápunk igen tisztelt 
OlVüttÓiMk. 

— A 45—50 évesek szem-
léje. A hivatalos lap közli a 45— 
50 éve» korig ter jedő néptelkelésre 
kötelezettek, valamint az összes 
népfelkelői szolgálat alól felmen 
tettek összeírására, pótszemléjére 
és behívására vonatkozó körrende-
letet: A rendelet első része az 
1007-ik évtót 1871-üt évig terjedő 
időben született alkalmatlanok 
összeírásáról intézkedik, valamint 
a felmentettekuek, a vasútnál, pos-
tánál, állami gyáraknál stb, alkal-
mazottaknak és a föl ül vizsgálaton 
elbocsátottaknak összeírásáról. Ösz-
szeirftfHlók továbbá mindazok, akik 
eddig a szemléken való megjelenrsi 
kötelezettségüknek nem tettek ele 
get. A népfelkelésre kötelezetlek 
összeírása legkésőbb 1917 évi ápri-
lis 20 ig befejezendő. A körrendelet 
második rés /c a fentiek szerint 
összeirottak bemutató és utóbemu-
tató szemléje ügyében intézkedik 

felsorolja mindazokat a kivéte-
les kategóriákat, amelyek a nép-
felkelési bemutató szemlén nem 
tartoznak megjelenni. A népfelke-
lői bemutató szemlék 1917. évi 
május 2-től legfeljebb május 25-ig 
Erjedő dőben tartatnak meg. Az 
•íőző szemlékről igazolatlanul elma-
radt egyének a legbehalóbban nyo 
hozandók és szemlére rlővezeten-
{tók. Az ósszeirási hirdető ényt a 
|cRk<teelebbi napokban fogják közzé-

, - Football mérkőzés. Ámul t 
vasarnap megtart, tt football-méi-
Közes 2—1 eredménnyel a 2l-es 
tisztikar csapata javára végződött, 
lusvét vasárnap délután leszálli 
ott helyárak mellel iwanche mér-

kőzés lesz. A hevétől egy része a 
szentesi főgimnázium st^ilócgvesü-
We javára fog fordíttatni 

— A nyári időszámítás és a 
záróra. Néhány nap óta hire járt 
hogy a nyári időszámítás életbe 
lépesével a belügyminiszter meg-
változtatja a zárórára vonatkozó 
legutóbbi rendelkézéséi és az uj 
zárórát 12 órában állapítja meg. 
Mint értesülünk, ilyen intézkedés-
ről egyelőre egyáltalán szó siucs. 

— Bevonulás. A legutóbb 
megtartott IV. pótszemlén alkal 1 

masnak talált népfelkelők foAvó 
hó 16-ikának delelótt 11 óráig tar-
toznak a népfelkelő igazolványi 
lapjukon feltüntetett kiegésiitó pa-
rancsnokságukhoz bevonulni. A 
Békéscsabára és Gyulára bevonu-
lók április 15 napján t a r t a n a k 
Szentesről elindulni. 

Betörés. Pénteken éjszaka Virá-
gos Tóth Ferenc Kossuth utcai divatáru-
házában Ismeretlen tettes, illetve tettesek 
betörést követtek el. A betörők a kirakat 
piactér felőli oldalát feszitették ki, ugylát-
szik, hogy cipőt akartak az ünnepre sze-
rezni, mert azt vittek el, nagyobb mennyi-
ségben. Rendőrségünk meginditolta a nyo-
mozást a tettesek kézrekeritésére. 

— A harmincharmadik hadiizenett 
Wilson {üzenetével, amely szerint oz 
Északamerikai Egyesült Államok és Né-
metország közölt hadiállapot áll fe»*t a 
hadüzenetek száma 1914 julius 28 éta 
harmincháromra emelkedett. A hadüze-
netek sorrendben így kövelték egymást 
1914. julius 28. Ausztria-Magyarország 
Szerbiának, augusztus 1. Németország 
Oroszországnak, augusztus 3. Németor-
szág Franciaországnak, augusztus 8. 
Németország Belgiumnak, augusztus 4. 
Anglia Németországnak, augusztus 5. 
Ausztria-Magyarország Oroszországnak, 
augusztus 6. Szerbia Németországnak, 
augusztus 11. Montenegro Ausztria-Ma* 
gyarországnak, augusztus II. Mouteneg-
ro Németországnak, augusztus 11. Fran-
ciaország fAusztria Magyarországnak, 
augusztus 13. Anglia Ausztrta-Magyar-
országnnk augusztus 2* Japán Német-
országnak, augusztus 25. Ausztria-Ma-
gyaroszág Japánnak, augusztus 28. Auszt-
ria-Magyarország Belgiumnak, n o v e m -
ber 2. Oroszország Törökországnak, 
november 5. Franciaország Törökország-
nak, november 7. Szerbia Törökország-
nak, 1915 május 93. Olaszország Auszl-
ria-Magyarors*ágnak, augusztus 21. Olasz 
ország Törökországnak, október 14. 
Bulgária Szerbiának, október 15. Anglia 
Bulgáriának, október 16. Francziaország 
Bulgáriának, októbr 18. Oroszoiszág 
Bulgáriának, október »9. Olaszország 
Bulgáriának, 1916 március 9. Némelor 
szág Portugáliának, augusztus, 27. Ro-
mánia Ausztria-Magyarországnak, nugusz 
tus 27. Olaszország Németországnak, au-
gusztus 28, Néinetoiszág Románia. iák, 
augusztus 30. Törökország Romániának 
tzeplembar 1. Bulgária Romániának. 
1917. április 2 az ÉizakamerikMÍ Egye-

sült Államok Németországnak. A« 
egyesült államokkal az eddig ¿euaJegea-
nek maradt utolsó n a g y i i g Iont iabe le -
e legyedelt a háborúba, ugy h o g y a h á -
ború most mái valóban az egész fö ldie-
kére kiterjed és a szó szoros,érlelnaéfcan 
világháborúnak nevezhető. 

Az ö s s z e s fe lmentések reutoftja. 
A hun védelmi miniszter 4 LOOe—io.4-k9t? 
szám alatt rendeletet bocsájtott ki a fel-
mentési javaslattételre jogosított áMami 
és közigazgatási hatóságokhoz , amjel^í-
ben utasította ezeket arra, hogy a fiai-
mentettek névjegyzékét pouLoeiaa áttifchák 
ö s s z e ; a fe lmentéseket szigorú letkii«-
meretességgel és körültekintéssel revitfl-
álják és május 26-ig tegyeuek uittbb>fal-
inentési javaslatot. A rendelet szeri** 
csupán csak a bevonhatatlanul néltfr-
lözhetet len egyéneket lehet fe lmenteni 
akiket sem női munkaerővel , sem rok-
kantukkal vagy katonai segédszolgálatos 
tevő egyénekkel potolni n e m lehet. F i -
gyelmeztet i a miniszter a hatóságokat 
arra, hogy g o n d o s a n bírálják el 
hogy az eddig felmentett alkalmazottak 
mil l iódon volnának kicserélhetők. A ha-
tóságok, hivatalok intézetek és iniéaaaé*» 
nyék kötelesek táviratban kóavet l e* a 
honvédelmi minisztériummal közölni , 
hogy a revízió után az al.kalmazoJUak 
közül hányat javasolnak heUixéace 
felmentésre. A revízió kiterjed bArnudy 
c i m e n felmentet!, alkalmasnak Ulé fe 
egyénre. 

— A Pest i Hírlap, a m a g y a r d e -
mokrácia kedvelt lapja, a szavazati j o g 
kiterjesztésének buzgó agitátora, a M j ó 
és e lső negyedének letelte atkalgiáb0t 
előfizetésre hivja fel az olvusók(i$<Vuaé-
get. A Pesti Hírlap a papirhiáuy otazU 
terjedelembcli korlátozás melleit 4a 4 
legváltozatosabb tartalmú napi lap ,me ly -
nek előfizetői különféle k e d v e z m é n y e i -
ben is részesülnek az év f o l y a t n i a . A 
Divatszalont, Érdekes Újságot éa Jtégwf 
Újságot kedvezményes áron i t i x M b a t i k 
meg és ajándékul kapják minden év-
ben a Pesti Hírlap Naptárát. A Rwt i 
Hírlap tartalmassága és közleuiéD^oiaek 
e l sőtendüsége melleit szól a* a kőről-
mény is, hogy most egyszerre k M 
három eredeti regényt: Gárdonyi Gézdtó 
Szomaházy Istvántól és Lux Térkőtől. Énre 
bizouy nincs példa a magyar hírlapiro-
dalomban a z uj előf izetők titftgkaftyóli 
a regények eddig megjelent folytatáiaü. 
A Pesti Hirlnp előfizetési ára egy hóxa 
K 3.30, ápr. juniusi negyedévre 9.50, 
félévre 19- , egész évre K 88.—. Az 
Érdekes Újsággal együtt negyed évre K 
1 l.íH), a Képes Újsággal együtt negyed 
évre K 13.—, a Divatszalonnal együtt ne- . 
gyedévre K 1^.—. 

K i ad j a : 

Vajda R Utóda krtnwnyomdéja. 

Értesítés. tü 
Baktai Ancirás értesiti a zene-
kedvelő közönséget, hogy mint 
rokkant katona szabadságoltatott 
és elvállal cimbalom tanítást és 
hangolást úgyszintén zongora 
hangolást is. Lakása Tóth Jó-
zsef-utca 70 szám. 



4 oldal SZENTESI LAP 
28 szám 

E rovat 

Nvüt-tér.ss« 1 ^ J v küldőt tei 

E rovat alatt 
közlöttekért a 

w a be-
terheli. 

A szamár, az enyhítő meg a 
sulyosbitó Köiíilinények. 

Történt valahol, mellékes, hogy hol 
senki se keresse mikor, hogy azt mondta 
az egyik ember a másiknak : maga szamár. 
Aki a kitételt használta, már idősebb férfiú 
annyi évet semmiesetre nem él, amennyit 
eddig élt, mert a fele is teher volna. Szó-
val csak azt akarjuk kihozni, hogy mikor 
élte delén tul ilyen megállapítás mellett dönt 
valaki bizonyára meg van rá az oka, ta-
paszlalata. A kitételt pör követte és itt saj-
nálattal kell megállapítanunk, judikaturánk 
togzatékosságát, mely nem tudott eddig ha-
tározott állást foglalni a szamár mellett 
vagy ö ellene. A szamarat a közéletben le-
alacsonyitónak tartják, akit le szamaraznak 
azon kacag a tömeg. Ugyanaz a tömeg, 
amely maga látja, milyen karriét csinál 
egyik-másik szamár s mekkora alázattal ho-
dol be neki maga is, mihelyt a szamár bi-
zonyos polcra jutott. Biztos adataink van-
nak pedig róla, hogy geniallitással már el-
rontottak dolgokat, de a szamárság nem 
ártott ennyit, mert mindég kerültek villám-
hárítói. Az illetékes Járásbiró mégis elitélte 
hősünket 50 korona pénzbüntetésre, mert 
„vádlottnak ez a cselekménye a becsület-
sértés vétségének alkotó elemeit foglalja ma-
gában." A büntetés kiszabásánál súlyosító kö-
rülménynek vette a vádlott büntetett elő-
életét, beösmerését ellenben enyhítőnek. 
Ha már most méregetjük} a külömbséget 
laikus észel is rájövünk, hogy a beismerés 
sokkal kevesebbet nyom a latba, mint a 
büntetett előélet. Mert ha tiszta multai vál-
lat volna vádlott magyar emberhez illő mó- j 
don a tétét, legalább feleannyit fizetett vol-
na. Huszonöt koronát pedig istenugyse 
megér a szabadgondolkodás egyik másik 
szamárral szemben. De itt még nincs vége 
a históriának. A biró ugyanis elrendelte 
hogy az ítéletet újságban is kell közölni 
És jólehet igazságosabban egy pillanatig 
nem kételkedtünk, ezt nevezzük eszményi 
pártatlanságnak. Eddig tudnillik fogalmunk 
sem volt rola, hogy vádlott büntetet multu 
és jellemű. Most végre megtudtuk, de az 
ítéletek különleges szerkesztési módja révén 
arra is rájöttünk, hogy fómagánvádló szá-
monként iletettetett. És ezt a nyilvános 
közlési kényszert tekintjük az egész ítélet 
legsulvosab részének. 

Megje Aegjegyezni kívánom, hogy az „AL-
FÖLDI ELLENZÉK" f. hó 2-iki számában 
személyemre vonatkozólag megjelent itélet 
a szentesi kir. Járásbíróság B. 280J ti 916 
számú végzésével Királyi Kegyel hatályon 
kivül helyeztetett, amennyiben annak vég-
rehajtását mellőzték és annak dacára az 
itélet a felperes által hirlapilag közzététetett 

CSÚCS JÁNOS 

E J l a d ó h á z . 
Az 1. ker. Báró Harucker u, 

32 »z. BaliZSQVltS féle ház eladó. 
Tudakozódni lehel Nagy Kál-

mán városi adópénztárnok urnái 
vagy levélben dr. Balázsovits De-
zsőnél, Budapest I. Kruspér u. 3. 

Eladó üzlethelyiség. 
A vásárhelyi-ut mentén, forgalmas 
helyen, 2 hold beltelekkel egy üzlet-
helyiség teljes bolti berendezéssel 
együtt eladó. Bármilyen ipartelep 
céljára is igen alkalmas. Cím a 
kiadóhivatalban. 

4302—1917 szám. 
Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter 993— 
1917 számú rendelete értelmében 
cipőárúi a sarokig menő ketlős 
bőrtalppal készíteni J917 évi április 
hó 15-ike uian tilos. 

A bőrcipők készítésénél hasz-
nált vékonyabb bőrök összeragasz-
tása útján készült talpakat vizálió 
ragasztó anyaggal kel! készíteni, 
ezek a talpak, ha két rétegből ála 
lanak, 4 milimélernél kissebbek 
nem lehelnek. 

A sarkot legalább 5 mm. vas-
tagságban bőrből kell készíteni. 

Talpbélés és hátsókéreg céljaira 
használt hasitékbőr vastagságának 
legalább 2.5 mm.-nek kell lenni 

Merev fa talpú cipók talpát és 
sarkát talpvédövel kell ellátni. 

Bőrcipők kés/i ői kötelesek a 
cipőn függőjegyen megjelölni, hogy 
a sarok, talp, talpbélés és hátsóké 
reg milyen fajtájú bőrből, vagy 
pót anyagból készült. 

Azok a cipőárúk, amelvek nem 
a 993—1917 K. M. rendelete érlel-
méban készültek, kereskedők ré-
szére 1917 évi május hó 10-ig, 
fogyasztók részére pedig 1917 évi 
július hó 10-ig eladhatók. 

Aki a miniszteri rendelet ellen 
vél, kih gást követ el s szigorúan 
büntettetik. 

Szentes, 1917 évi március hó 31. 
Bugyi Antal 

polgámes'erheiyetles. 
memmmmmmmmmmammmmamamm mmmmacm - -eur.m rwrw» 
5112—19i7 szám. 

Hirdetmény 
A helybeli cs. és kir. szénn és szalma 

gyűjtő állomás az utak rosszasága és a 
mezei munkák megkezdése miatt mű-
ködését beszüntette, miért is ujabb érte-
sítésig a rekvirált készletek beszolgálta-
tása mellőzendő. Megjegyzem, hogy a 
rekvirált széna és szalma készlelek, to-
vábbá is zár a'att maradnak abból sem-
mit elidegeníteni nem szabad, mert el 
lenkező esetben az illető ellen a kivé-
teles törvénynek megfelelő szakasza a-
lapján az eljárást megindítom. 

Szentes, 1916 évi április hó 2. 
Bugyi Antal 

polgármesterhelyettcs. 

4813—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 1872 január I és az 

1891 december 31 napja közötti időben 
született, a megtartott IV. pótszemlén al-
kalmasnak talált összes népfelkelésre köte-
lezetteket, hogy népfelkelői igazolványi lap-
jukon "feltüntetett kiegészítő parancsnoksá-
gukhoz 
1917. április hó 16 napjanak d. e II órájáig vonuljanak l i 

A Békéscsabára és Gyulára bevonu-
lók április hó 15 napján tartoznak Szen-
tesről elindulni. 

A behivoít népfelkelésre kötelezettek 
megfelelő ruházatot (erős lábbelit legalább 
két" inget két alsónadrágot evőeszközt pu-
coló eszközöket) vigyenek magukkal, ezen-
kívül egynapra való élelmet. 

Mindazok a népfelkelésre kötelezet-
tek kiknek népfelkelési igazolványi lapjuk 
szerint a Máramarosszígeti kiegészítő ke-
rületi vagy az ugyanitteni honvédkiegészitő 
parancsnoksághoz kellene bevonulni, azok 
ne Máramarosszigetre, hanem Szatmárné-
metibe és akiknek Csíkszeredára kellene 
bevonulnia ne ide, hanem Székelyudvar-
helyre vonuljanak be s az ottani kiegészítő 
parancsnokságnál jelentkezzenek. 

Aki bevonulási kötelezettségének nem 
tesz eleget a törvény teljes szigorával fog 
büntettetni. 

Szentes, 1917 évi március hó 28. 
BUGYI ANTAL 

polgármesterhelyettes 

Eladó tehenek. 
2 darab igen szép vörös-

tarka hasas tehén, 4 hét múlva 
ellenek azonnal eladók. Megte-
kinthetők és érlekezhető Kaján 
5 ^ szám alatt a tulajdonossal. 

Vída Szűcs Istvánnak 
Fábián-Sebestyén 107 szám alatt 
11 hold földje örök áron eladó. 
Értekezni lehet ,a fenti sz. alatt. 

Hirdetmény. 
Értesíti a gazdasági tanácsnoki hiva-

tal a szöllőbirtokosokat, hogy a polgármes-
teri hivatal utján rendelt rézgálic (:kékkő:) 
megérkezett, április hó 10-től kezdve na-
ponként hivatalos órák alatt a városi hordó 
jelző hivatalban, városháza pincehelyiségben 
átvehető. 

Szentes, 1917 április hó 4. 

.Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

Ü z l e t á t h e l y e z é s . 
Van szerencsém a nagyér emu közönség és t. ven-

dégeim becses tudomására h >zni, hogy az eddig Baró Ha-
rucker utcai borboly és fodi ász üzletemel március 30-átÓl 
a Kossuth utcai Gíröy ejyház épületébe Engelmann Testvér 
urak üzle e mellett levő helviscgbe helyeztem át a mikor 
ezt szíves tudomásvétel vége I hírül adom, megköszönve 
az eddig is velem szemben (auusitolt kegyes jóindulato-
kat, a melyet a jövőben h a részemre kérve vagyok 

k ¡ v á l ó t i s z t e l e t t e l : 

íizv. GRUBMÜLLER JÓZSEFNÉ 
borboly es fodrász terem tulajdonos 

omatott V A J D A Ü. U T Ó D A villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917, 




