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Egyes szám ára 4 fillér. 
wm- Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth* 
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hifdetési ¿0 

.*. . . előfizetési dijak. . . . \ 

9 Tisza-kormány lemondott. 
Az orosz forradalom fejleményei. 

Októberben őszéül az alhotmányozó gyűlés. 
Az uj ¡orosz kormány prokla-

mációja, a munkások és katonák 
tanácsát egyelőre leszerelte; a ta-
nács plénáris ülésén csaknem egy-
hangúlag fogadta el azt a határozati 
javaslatot, mely az uj kormánynak 
bizalmat szavaz. De azért a kháosz 
teljes; külön kongresszusi tartanak 
a parasztok, külön kongresszust a 
frontkatonák kiküldöttei s amig az 
előbbin a népszerű, de halálosan 
beteg Kerenszki tekintélyt tud sze-
rezni az uj kormánynak, a front-
kongresszust a koaliciós kabinet 
megalakulása sem elégitetle ki: 
egyik kiküldött az ideiglenes kor-
mány teljes lemondását követelte, 
a másik fölszólította a katonákat, 
hogy semmiféle offenzív mozdu-
latot ne tegyenek; mert a munkás-
tanácsnak! védelmi offenzívára való 
fölhívása is csak a burzsoázia ke-
lepcéje, mely maga ntán vonná a 
demokrácia bukását. És ezt az orosz 
hadsereget akarja Kerenszki ha-
dügyminiszter vasfegyelemmel re-
organizálni ? Mikor Alexejev főpa-
rancsnok maga is azt mondja, hogy 
a háború már legfólebb négy hó-
napig tarthat s Oroszorság szövet-
ségeseivel ellentélben, már nem 
gondol többé győzelemre s csak 
békéről és nyugalomról álmodozik!! 

Stockholmban megkezdődött a 
szociáldemokrata békekonferencia. 
A holland-skandináv választmány 
manifesztummal vezelte be a mun-
kát. A manifesztum megbélyegzi a 
kormányokat, melyek több delegá-
tusnak m e g t a g a d t á k az útlevél kia-
dását; tiltakozik minden nyomás 
ellen, mert az Internacionálé egyik 
hadviselő fél érdekeit sem kép-
viseli; reméli, hogy az orosz mun-

kástanács által egybehívott nem-
zetközi konfresszust előkészítheti 
s a Stockholmba küldendő orosz 
delegátusokkal egységes akciói te-
remthet. 

Mikor az orosz munkástanács 
manifesztumot bocsátott ki a szo-
ciáldemokrata kongresszus egybe-
hivásáról s ezzel az iniciativát 
magához ragadta, az orosz kor-
mányban még nem foglalt helyet öt 
szocialista. A munkástanács akkor 
még azon az állásponton volt, hogy 
tovább is inkább csak ellenőrző 
szerepet folylat, mert az időt még 
nem látja megérettnek arra, hogy 
a kormányban résztvegyen s fele-
lősséget is vállaljon. Ha most 

feladta álláspontját s belépett a 
kormányba, akkor ezzel minden-
esetre megnövelte a szociáldemok-
rácia utjai a nyugati hatalmakkal 
szemben s nagyobb eréllyel is lép-
het föl egy nemzetközi konferencia 
érdekében ; más részt azonbau kér-
déses, hogy nem érzi-e most már 
egy nemzetközi konferencia össze-
hívását fölöslegesnek, miután, köz-
vetlenül is nyomást gyakorolhat a 
nyugati hatalmakra és szociálde-
mokrata kongresszus közbejötte 
nélkül is keresztül viheti az en-
tente hadicéljainak megváltoztatá-
sát és a békekonferencia Össze-
illését. 

A j a p á n v e s ' j s e d c l e i i i * 
Frankfurt, május 21. 

A Frankfurter Zeitung jelenti Stockholmból: 
A Kuskij Invalid hosszabb cikkben foglalkozik a jqpán veszede-

lemmel. Oroszországot ne tévessze meg az olasz nagykövetnek az a 
cátolala. amely szerint a moszkvai ólasz konzus kijelentésének a : Uraiig 
terjedő japán célokról semmi komoly alapja sincsen. Sisenkov, az 
orosz—olasz kereskedelmi kamára alnöke a napokban tért yissza Ja-
pánból és megerősítette azt a hirt, hogy Japán lázasan fegyverkezik. 
Japánnak a régi kormánnyal kötött titkos szerződése alapján joga van 
Szibéria gvarmatositására egészen lrkucig. Ezt a jogát már a legnagyobb 
mértékben ki is aknázta. Vladivosztok tele van japánnal. Charkovban 
folyton erősbülő tempóban folyik a japánok földvásárlása, ügy látszik 
hogy egész Kelet-Szibéria gondosan elő van készítve a Japánhoz való 
csatolásra. Ha a dolog kenyértörésre kerül, a kiváló japán hadseregnek 
csak meg kell jelennie Irkuck kórnvékén és elveszett Nyugat-Szibéria. 

Elzárták a francia-svájci határt. 
Genf, rtiájus 22. 

Tegnap este elzárták a francia—svájci határt. Franciaországból 
Svájcba sem lapok, sem táviratok, sem ulasok nem juthatnak , A határt 
szigorúan őrzik. A milanói lapok azt jelentik Párisból, hogy az Echo de 
Paris-t és Eclair-t elkobozták. 



2 oldal SZENTESI LAP 38 szám. 

A m e r i k a Ho l land iá t a ItféiiietoreziíffKal 
való szakltifcara a k a r j a kényszer í t en i . 

kától nem várhat éleségszállitást' 
Azt hiszik Hágában, hogy a holland 
kormány kénytelenségből alkalmaz-
kodni fog az amerikai kormány pa-
rancsához, s megszakítja a keres-
kedelmi vis/onyt Németországgal. 
Wilson terve arra irányul, hogy az 
európai semlegeseket, főleg Hollan 
diát jól szervezett, 300 000 főnyi 
seregével az entente oldalán hábo-
rúra kénvszeritse. 

Berlin, május 22. 
Hágából táviratozzák a Kreuz-

zeitung-nak : 
Beavatott hollandi politikai 

körökben biztosra veszik, hogy az 
amerikai kormány a legrövidebb 
időn belül jegyzéket fog intézni a 
holland kormányhoz és Hollandiát 
az elé « választás elé állítja, hogy 
vagy szakitíja meg Németországgal 
a kereskedelmi összeköttetést, vagy 
pedig készüljön el rá, hogy Ameri-

Októberben összeül 
az alkotmánvozó 

Minden husz évesnél idősebb 
polgár megkapja az aktiv és 

passziv választó jogot. 
Kopenhága, mejus 19 

A Polítikennek jelentik Péter-
várról : 

Kormánykörökben azt hiszik 
hogy az alkotmányozó országgyű-
lés legkésőbb október 1-én össze-
ölhet. Az előkészületek már javá-
ban folynak egy bizottság vezeté-
sével, melyet a kormány névezett 
ki valamennyi párt képviselőiből 
Minden husz évesnél idősebb pol-
gár megkapja a cselekvő és szen-
vedő választójogot. Megkapják a 
Romanov-család tagjai is, a/ok a 
tagjai azonban, akik .nőst fogság-
ban vannak, csupán a cselekvő 
választójogot kapják meg, a szen-
vedőt nem. 

Alexejev tábornok 
már nem gondol a 

győzelemre. 
Stockholm, május 20. 

Alexejev tábornok néhány hír-
laptudósító előtt állítólag a követ-
kezőleg nyilatkozott: 

Az összes hadakozó felek any-
nyira fáradtak már, hogy a háború 
még legfölebb négy hónapig tart-
hat. Akkorra teljesen elfogy az em 
béri és anyagi erő, elsősoiban pe-
dig az élelem. Szövetségeseink még 
mindig bíznak a végső győzelem-
ben. Mi már nem gondolunk a 
győzelemre, hanem inkább a békés 
nyugalmas életről álmodozunk. — 
Minden reményem az orosz nép 
józan eszében van és azt hiszem 
hogy ezt követve, le fogjuk tudni 
győzni a ma nehézségeit. 

Az olaszok nem 
mennek Stockholmba 

Berlin, május 22. 
A Berlindr Tageblatt-nak jelen-

lik Kopenhágából: Olasz jelentés 
szerint az olaszországi szociálisiák 
elhatározták, hogy nem jelennek 
eg a stockholmi nemzetközi kon-
ferencián. 

A Tisza-kormány 
lemondott. 

Gróf Tisza István miniszter-
elnök hétfőn benyújtotta a király-
nak lemondását. 

Kedden délben a Tisza-kor-
mány tagjai minisztertanácsot 
tartottak s ezen elhatározták, 
hogy az egész kormány kérni 
fogja Őfelségétől elbocsátását. 

HÍREINK. 
— Megérkezett a krumpli, A 

kenyérgyár állal rendelt krumpli 
már megérkezett sőt már kiosztásra 
is került. Burgonyát csakis jegy 
ellenében lehet beszerezni. A vár-
megyei közélelmezési ügyosztály 
vezetőjének intézkedése folytán 
burgonya jegyet csak azon magán-
háztartások kaphatnak, melyek el-
láttatlanok s mint ilyenek állandó 
jellegű kenyérjegy birtokában van-
nak. Burgonya jegyért szombaton 
délutánig ke 1 jelentkezni a hatóság 
által megállapított beosztás szerint 
A krumpli ára a jegyváltásnál fi-
zetendő s a burgonyát még aznap 
át kell venni a kenyérgyártól. Egy-
egy hártarlás részére a kővetkező 
burgonyaadagok adatnak ki: 1 sze-
mélyes háztartásra 4 kgr. 2 szemé-
lyesre 7 kgr. 3 személyesre 10 kgr. 
4 személyesre 12 kgr. 5 személyesre 
15 kgr. és minden családtag után 
4 kgr. 

— Alakuló közgyűlés. |Szentes 
város képviselő testülete f. hó 25-én 
délelőtt tartja alakuló közgyűlését 
Dr. Nagy Sándor alispán elnöklete 
alatt a városháza közgyűlési ter-
mében. 

— Emlékeztető. Csorngrád 
vármegye törvényhatósági bizott-
sága f. hó 30-án tartja évnegyedes 
rendes közgyüsését. 

— A pünkösdi népünnepély 
iránt város szerte nagy az érdek-
lődés, a melyet a Szentesen állo-
másozó 21 honv. pótzlj. rendez. 
Egy igazán rendkívül szép és ed-
dig Tzentesen nem látott népünne-
pélvben lesz részünk. A népünne-
pélyen a ¿énét a 21-esek házi ze-
nekara fogja szolgáltatni. 

— A mult héten besorozot-
tak közül az 1868 évben született 
népfelkelők és ;»z ennél fiatalabb 
évfolyamunk junius hó 15-én vo-
nulnak be. Az 1867 évben szület-
tek pedig junius 28-án. 

— A vasárnapi football-match 
A vasárnapi football mérkőzés 3:2 
arányában a 29-es honvédek győ-
zelmével végződött. Valóban na-
gyon szép játékban volt részünk s 
ugy egyik mint másik oldalról a 
legjobb játékosok vettek részt. A 
21-esek közül különözen kiváltak 
S^athrnári és Hirsch szép játékukkal. 

— Rablógyilkosság. Borzal-
mas rablógyilkosság történt a de-
rekegyház oldali tanyák egyikén, 
melynek 3 áldozata van. Az áldo-
zatok Szakái János, a gazdasszonya 
és ennek egy kis tiú rokona. A 
gyilkosság még vasárnap este tör-
ténhetett, azonban csak kedden 
vették észre s jelentették a rend-
őrségnek. A tettesek a legkegyet-
lenebb módon végeztek áldozata-
ikkal, először borotvával elvágták 
az áldozatok nyakát, azután pedig 
kalapással verték agyon. Rabló-
gyilkosságról lehet szó, mert az 
öreg Szakái a mult hetekben adott 
el egy darab földjét s a pénzt ma-
gánál tartotta, s ezt a pénzt most 
nem találták meg a lakásban. A 
gyilkosoknak tudomásuknak kellett 
lenni erről is. Hogy mennyi pénzt 
vittek el. pontosan nem lehetett 
megállapítani. A tettesek kézreke-
ritésére sz les körű nyomozást 
indítottak. 

— Kedves meglepetéssel szol-
gál pünkösdre Az Érnekes Újság 
előfizetőinek és olvasóinak. Hétféle 
szórakoztató és mulattató társas-
játékot mellékel pünkösgi számá-
hoz, melynek borítékján Székely 
Bertalan és Zemplényi Tivadar egy 
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egy festménye pompázik eredeti 
színeiben. A szokásos gazdag mély-
nyomású képanyaga és sok ol-
vasni valója Herczeg Ferenc regé-
nyével bővül, mely kü lön könyv 
alakjában az ünnepi szám második 
mellékletét képezi. A színes borí-
tékkal ellátott ünnepi szám ára 
aiallékleteivel együtt 1 korona, az 
előfizetők azonban minden ráfizelés 
nélkül kapják azt meg. 

— A haragos cár. Annak al-
kalmából, kogy az orosz politikai 
foglyok most visszatérhetnek Szi-
bériából! a párisi Les Annanes 
megemlíti, hogy egy alkalommal 
kicsibe mult, hogy egy egesz gár-
da-ezred nem került oda szám-
kivetesbe. Egyszer I. Miklós cár 
valamelyik lovas gárda-ezrede fe-
lett tartott szemlét, melynek so-
rán több izben visszakoztálta az 
egész ezredet, mert hibát talált a 
gyakorlatozásban. Egy kanyarodás 
volt éppen végrehajtandó, de a 
mozgó jobb szárny azon vette észre 
magát, hogy ha igazodásban ma-
rad akkor okvetlenül bele kell 
gázolnia a patakba, melynek part-
ján a gyakorlatozás történt. Ámde 
a tisztek és a katonák Csöpp ked-
vet sem éreztek ahoz, hogy a dísz-
ruhájukat tönkretegyék; egysze-
rűen tehát kikerülték az akakadályt 
neui törődve azzal, hogy megza-
varták az arcél egyenes vonalát. 
Ennek láttára a cár féktelen dü-
hében felemelkedett a nyeregben 
s odakiáltotta a parancsnok felé: 

— Az egész ezred induljon 
azonnal útra Szibériába! 

És a ragyogó, díszruhás gárda-
ezred — ugy aho^y volt, elindult 
Szibériába A parádés ruhán kívül 
nem volt rajtuk semmi egyébb, 
uiég csak köpenyeg se! Fagyos-
kodva haladtak rendeltetési he-
lyük felé, még csak el sem bú-
csúzhattak szeretteiktől. Szeren-
csére azonban a cár haragja két 
nap múlva lecsillapult és most 
már futárok vágtattak váltott lova-
kon a regiment után, amely azu-
tán mégis csak visszafordulhatott. 

— A „NŐ" c. feminista folyó-
irat legújabb száma rendkívül ér-
dekes és változatos tartalommal 
jelent meg. A nemi betegségek le-
küzdése érdekében Budapesten most 
lolyó ankéten a feministák részé-
ról elhangzott felszólalásokat és 
előadásokat közli a lap, melyek 
szigorúan követik a modern nő-
mozgalomnak elvi állásíoglalását. 
Régi kínai költők háborúellenes 
verseit Koszlolányi Dezső klasz-

szikus fordításával ismertetik. Dr. 
Giesswein Sándor és dr. Wlassics 
Tiboj a nők választójo- ának sür-
gős megvalósításáról nyilatkoznak. 
Cikket közölnek a feministák po-
litikai akciójáról és az an\a- és 
gyermekvédő bi/.ottság működésé-
ről. Az irodalmi rovatban feltét-
len érdeklődésre számithat az 
„Ezeregy éjszaka" Sherezade me-
séinek uj értelmezése. Aktuális po-
litikai glosszák és a külföldi szem-
leanyag teszik váltyzatossá a lapot 
„A Nö" előfizetési ára egész évre 
5. kor. félévre 2.50 kor. szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Budapest VI 
Hegedűs Sándor-ulca 13, sz. alatt 
van. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

7883-1917 szám. 

Hirdetmény. 
Az Országos Közélelmezési Hi-

vatala Elnöke által a katonaság 
éa az ellátatlanok élelmezésének 
biztosítására ujabb rekvirálás ren-
delteteti el. Felhívom ezért minda-
zokat, akiknek birtokában bármi-
féle gabona van. hogy a városháza 
57 számú termében működő bizott-
ság előtt bejelentésének megtétele 
végett a hivatalos órák alatt múl-
hatatlanul jelentkezzék. A bejelen-
tés megtétele végett 1917. május 
hó 26-án jelentkezni kötelesek a 
város I. és II. kerületi, május 28 
és 29-én a külterületi s 30-án a 
III. és IV. kerületi lakosok, Akik a 
beje entést elmulasztják, azok ellen 
a rekvirálás a hivatalos adatok 
alapján foganatosittatik s az esetre 
ha valaki a rekvirált mennyiséget 
3 nap alatt be nem szolgáltatná, 
attól a készlet a katonaság által 
végrehajlandó rekvirálás során fog 
koboztatni. 

A rekvirálás ellen felszólamlás 
a polgármesteri hivatalnál Írásban 
3 nap alatt adandó be. 

Az ország szorongatott hely-
zete kivételes áldozatokat kíván, 
azért elvárom mindenkitől, hogy 
bejelentését az igazságnak megle-
lelóen fogja megtenni és hazafias 

áldozat!:eszségüknak tanújelét fog-
ják szolgáltatni azáltal is, hogy 
visszahagyott készletükből a kato-
naság élelmszésére önként is aján-
lanak l\d gabonái. 

Felhívom a közönséget még 
arra is, hogy a régebben rekvirált, 
de le nem szállított gabonanemű-
eket is azonnal szállítsa be, mert 
aki ezt elmulasztja, szigorú bünte-
tésnek teszi ki magát. 

Szentes, 1917. évi május hó 22. 
Dr. Mátéffy 

polgármester. 

! Fa eladás I Gyarmati Sándor kereske-
• dőnél tűzifa hasábosan • 
vagy vágottan kapható . Kurcapatri 
utca 19 szám alatt (korházzal szemben 

» ' ' ' ' j 1 1 ; i t m m i m E m n a 
HH Derekegyházi-oldalon ; ; 
: • a Diószegi-féle egy fertály tanya 
!j!j föld eladó. Értekezhetni a helyszi-
+ nen (derekegyházi-oldal 58 szám) 
- H vagy pedig Vecseri-utca 48 sz. alatt 
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^ h i r d e s s e T L ^ U N K B A ^ 

Egv. esetleg több 

l o p k i h o r d ú 
sürgősen felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában. 

II „SZEN 
(A Ko 

SZENTESI LAP" kiadóhivatala Szentes J 
Kossuth-tér 4 szám (ref. bérház.) 

^ Iroda áthelyezés. 
Soós Fái gabona és hizotsertés keres-

kedő, értesiti a n. é. gazdaközönséget, 
hogy az eddig vásárszéli Baráth-féle iro-
dáját saját házába a volt Huszárkorcsma 
féle házba helyezte át, további szíves párt-
fogást kérve vagyok kiváló tisztelettel: 

Soós Pál 
sertés és gabonakereskedő. 

É r t e s í t é s . 
Értesitem tisztelt vevőimet és a nagyérdemű közönséget, hogy 
hadbavonulásom miatt üzletemet feloszlatom 

E hó végéig összes árukészletemet a legolcsóbb napi áron áru-
sitom ki. . , v ' ; 

Vecsen István 
fűszer és csemegekereskedő. 
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JjNfij. A hatodik magyar 
6%-os h a d i k ö l c s ö n r e 

május hó 12-étől k e z d v e j e g y z é s e k e t elfogad a 
Szentesi Takarékpénztár 

Egyszerű és modern 
§ i r l i ö v e k é r k e z t e k 1 

özv CSÖREG ISTVÁNNÉ 
sirköraktárába 

legyezzünk hadikölcsönt! 

Nagyvárad mellett 

I F ü r d ő ü z e m t e l j e s ! 
m 
Kénes hévvizjorrások térmészetes for. 
rósága42' , Kénes hőforrását már^Qp 
év ota használjáKbámulatos gvógyh^Ü 
sa]Köszvény,csuz, csontbajok, női bet*g~-
ségeK és más fájdalmas beteg ségek^lien 
600 holdas fenyőerdő közvetlen a virágos 
park mellett. — Villanyvilágítás az egész 
telepen és az összes szobákban. Nagysza-
bású nyári uszoda 26°C folyton befolyó for-
rásvízzel uszástenitás napfürdő, honiokkura 

Fürdőismertetőt küld az igazgatóság. 
Komzsik Alajos, a fürdő bérlőié HCSJKW. <rioxjma>m&am^ 

Adakozzunk 
a hadiárváknak. 

VAJDA B. UTÓDA IFönyunyomdája 
SZENTES. 

Hirdetéseket 
11 jutányos 

áron veszünk 
fel. 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonalozott Cégkartyák 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 
ós egyállal^ii mi »«Italféle 
kftiiyiiiyoiiHlnl munkák a 

le^oleMóbh árw%iíaiBiláw ineae l i 
lié*%itlctiick. 

Jks 

r\ o 
KJ KJ 

r Hirdetések 
és nyílt-téri 
közlemények 
alegjutányo-
sabb árak 

mellett 
közöltetnek. 

„ S Z E N T E S I L A P " 

í S kiadóhivatala Ml : 
Kossuth-tér 4. sz. (Ref. bérház.) 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai műintézetébe^ Szentes 1917. 




