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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Oroszországban hát újra tel-

lángolt a forradalom tüze. Ezúttal 
nem a háborúra uszitók, hanem a 
föltétlen béke hívei kerültek a ha-
talomra s ma az orosz diktátor 
már nem K e r e n s z k í hanem 
L e n i n . 

Valami csudálatos érzés szánt 
végig a leikünkön, amikor a béke 
e lorradaImáról hírt veszünk. 

Oroszország a mindenkon vad 
elnvomattatás megtestesülését je-
lentette, Az orosz cárizmus bukása 
ez év tavaszán azt a hitet keltette, 
hogy a szabadság földje az orosz 
föld, Jött a csalódás, mert hiszen 
Kerenszki uralma még rémesebb 
abszolutizmost jelenteit, mint a 
cároké volt s azok, akik a béke 
olajágának kizöldülését remélték a 
cári trón összeroppanásától, azok 
keservesen csalódtak. 

Most jön Lenin. A rajongó for-
radalmi szocialista. Szava azonnali 
békét hirdet . . . 

És a háború iszonyataival meg-
telt világ figyelmez Kelet felé . . . 
vájjon valóban jön-e hát a béke? 

Vájjon az a forradalom, amely 
most lángolt Pétervár utcáin és 
terein meghozza-e a világ újjá-
születését, vagy pedig pusztul min-
den tovább . . . tovább. 

IV. K á r ó l y király odaír-
hatja neve mellé a diadalmas jel-
zőt. Ami az ő fővezérlete alatt most 
történik igazán a diadalok láncolata 
s amilyen keserves érzést kelt az 
emberben az a gondolat, ha a há-
ború iszonyataira terelődik a íi-
gyelme, épen olyan jól esik a be-
csületes léleknek azt tudni, hogy 
az olasz bestia, a mi vérünkön 
felhizott áruló remegve húzódik 
meg össze törötten s a legékesebb 
irásu hadvezér, Cadorna, kénytelen 
frázis-mentes sz >moru valóságokat 
jelenteni. 

Hogy az olasz offenzíva végső 
eredménye mi les/, azt természe-

A szerkesztésért fe le lős: 
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tesen aligha lehetne még hozzávető-
legesen is megállapítani, hogy el-
távolitja-e avagy közelebb huzza-e 
a békét, azt ismét nem lehet meg-
mondani. 

De ha figyelmezünk az orosz 
eseményekr, ha látjuk mint törik 
össze az olasz nagyhatalom s mint 
őrlődik meg az ántántnak ez a 
front ja is , . talán azt gondolhat-
juk, hogy az olaszországi harctéri 
események és az ujabb orosz for-
radalom nagy lépéssel vezet a béke 
ÍV lé. 

Olvasom, hogy a rekvirálást el 
fogják rendelni, mert az átvételi 
bizottságok eljárása \iem vezet 
semmi eredményre. Bizonyosan 
ugv kell lenni, ha ugy mondják. 
Elég baj. Még nagyobb baj, ha jó 
a rekvirálás és az lesz kénytelen 
még karhatalommal is rátenni a 
kezét mindenre, ami fölösleg. 

De én csodálkozom. Mert cso-
dálkoznom keli. Ilyen nagy fon-
tosságú kérdésnél, mint a közélel-
mezés nem lehet kísérletezni. Nem 
szabad kísérletezni, mert minden 
elveszített pillanatért kár. 

Gondolkozva a dolgokon tű-
nődve kérdezhetjük vájjon miért 
nem kezdték meg munkájukat az 
átvételi bizottságok még a csép-
léskor ? 

S ha csak rekvirálni kell, váj-
jon nem volt-e nngyon fölösleges 
dolog az átvételi bizottsággal kí-
sérletet tenni ? 

Igaz, kritizálni sokkal könnyebb 
mint intézkedni s hogy a/, én tol-
hun is sakkal könnyebben tud 
kritikát rónni, mint esetleg fogal-
mazni egy olyan rendeletet, amely 
a közélelmezés kérdését rendezni 
tudja . . . 

Sok a panasz, hogy baj van 
az őszi vetéssel Nem mintha mm 
munkálták volna be a földeket a 

nem mintha elegendő ve-

tés nem történt volna, hanem mert 
nem volt eső, a vetés nem kel, 
ahol kel nagyon rosszul, egy egy 
szálával szomorúan kandikál ki a 
földből. 

Hát baj 
nagy baj. 

ugyan, de nagyon 

Három esztendő óta ismétel-
gettük szomorúan, hogy ilyen nyo-
morult esztendő még nem volt 
Tavalyelőtt az eső. tavaly, majd a 
szárazság, az idén a rettenetes szá-
razság okozott rengeteg bajt, kárt 
nyomort, szenvedést. 

Es amikor ma nagy kémlelódve 
tekintünk széjjel aggodalmasan 
mondjuk, hogy talán jövőre már 
még sem ismételjük a három esz-
tendő szálló igét: ilyen nyomorult 
esztendő még nem volt . . . . 

A negyedik háborús tél előes-
téjén a magyar társadalomra ujabb 
kötelezettség háramlik. A hősiesen 
harcoló hadsereg téli ruházattal 
való ellátása évről évre megismét-
lődőkötelezettsége volt a társada-
lomnak. Teljesítette ezt a köteles-
ségét a társadalom. Becsülettel tel-
jesítette. Most újra jön a tél, újra 
jön a kötelezettség, amelyhez fehér-
neművel való ellátás kötelezettsége. 

Hiába a háború rettenetes do-
log. Nagyáldozatot követel s még 
szenvedni, nyomorogni meg nem 
tanultunk tökéletesen, addig talán 
olyan komolyan még nem is vette 
senki ezeket a kötelezettségeket, 
mint ma. 

Én remélem, hogy Szentes társa-
dalma a most rászámító kötelesse-
gét igazán nemes lélekkel, magához 
méltóan fogja teljesíteni. 

BARÁZDA 
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A Pó felé. 
A tiroli hatalmas határhegyek-

ben talán már ie is hullott a hó s 
a Karszt kopasz sziklai közölt a 
savanyu bóra süvöltve hirdeti a 
közeledő telet, amely rendesen pi-
henőt parancsol a harcterek örök 
mozdulatlanságára. Az Alpok rej-
telmes vihar sarkaiból, a karantán 
völgyek mély sikátorain át, s a sze-
szélyesen kanyargó Isonzó-part rej-
telmes sziklavárai felől mos! zu-
dul alá a Pó őszi napsütésben lür-
dó, aranyló gyümölcsöket ringató 
dus kertekben rakott, langyos la-
pályára a harc rettenetes vihara, 

A hegyek ormán vasfekete ne 
héz fellegek ülnek, s a néma szik-
lák szörnyű érctorokkat kezdenek 
á s i t a n i a róna f e l é . Az 
egész hosszú félkörű frontot a né-
met és magyar ágyuk egyetlen 
roppant lángot, acélzáport szóró 
fallá változtatták s a pergőtúz el-
ülte után magyar honvédek bak-
kancsa nehez teuton harcosok csiz-
mája gázolt bele az olasz határon 
már egyszer megkezdett, de akkor 
félbeszakadt munkát 

Oláhország elfoglalása után ugy 
látszott holtpontra jutott a nagy 
küzdelem. A nyugati harctéren évek 
óta duló pozició háborún a nagv 
angol és trancia offenzívak sem 
tudták változtatni, csak nagyobb 
lendületet, erősebb hullámzást ad-
tak a nagy vonásaiban még igv is 
álló harcnak, amelyen a németek 
verduni támadása sem tudott rést 
szakítani. 

A keleti tengertől a Fekete 
tengerig nyúló roppant harcvonal 
is úgyszólván megmerevedett. A 
focsani előnyomulás, Riga elfog-
lalása s a Duna es Aa á'^pese, 
amely akciók izoláltan folytatás 
nélkül maradtak s hat vsukat a 
front további részein nem éreztet-
ték, szintén nem tekinthetők más-
nak, mint nagyobb arányú front 
kiigazításnak, amely elónyösebb 
pozíciót biztosított nekünk s nagv 
veszteséget okozott ellenség: ink-
nek. Egészben azonban már n< m 
volt kilátás a harctereken valamely 
nagy változás előidézésére alkal-
mas kezdeményezésre. 

A most megindult olasz olfen-
ziva, amelynek erélyes vegrehajlá-
tóhoz, most ugy látszik a kellő 
erőnk és akaratunk is megvan, 
sok tekintetben döntő jelentőségű 
lehet. 

A olaszországi eseményekel is-
merjük. Az antant által megvásá-
rolt vezetők által háborúba haj-

szolt nep már unja a háborút. Ne-
hezen viseli a nélkülözéseket s a 
lelkiismereten rág a sok hiába ki-
öntött vér s a sok haszontalan 
szenvedés átka. Az olasz levegő 
telve van a forradalom viharának 
feszültségeivel. Csak egy kanócot 
kell meggyújtani és igen könnyen 
lángralobban a puskaporos olasz 
temperamentum s ez a kanóc a 
legnagyobb valószínűség szerint 
tüzet fog a mi harminc és felese-
ink lángjától. Ez az offenzíva poli-
tikai kilátása 

Ila pedig stratégiailag eredmé-
nyesen hajtható végre ez ;< táma-
dás akkor megfosztja Olaszországot 
éléstárától, a Pó termékeny völgyé-
től s még siralmasabbá teszi az 
antantnak a buvárhajóktól amúgy 
is alaposan megnehezített ellátását. 
Emellett nekünk egy a mostaninál 
sokkal, de sokkal rövidebb vonal-
szakaszon biztosíthat igen jó vé-
delmi állást s az ellenség óriási 
veszteségei után igen nagy s más 
frontszakaszon használható erők 
felszabadulását eredmenyezheti. 

Ez a front természetesen nem 
lehet más, mint a nyugati, mert 
hiszen kétségtelen most már hogy 
itt a legerősebbek ellenségeink, 
ezen fronton is győznünk kell 
tehát, hogy végre valóban közel 
hozzuk a már oly erősen es íürel-
mellenül sóvárgott békét. 

Magyarország 
ö jovojö. 

A háborúnak gazdasági életü-
kön ütött sebei csak évek hosszú 
során ál lesznek gyógyíthatók, ezt 
mn már mindenki tudja. A gvó-
gvitás módját illetőleg azonban 
nem egyeznek meg annyira a vé-
lemények. A németországi hazafias 
párt szerint például Né.netország 
gazdasági erejének visszaállítása 
csakis hóditások, hulisarcok szer-
zésével volna eszközölhető. Ezért 
a háborút folytatni kellene addig 
míg az ellenséget gazdasági vesz-
teségeink kárpótlására lehet kény-
szeríteni. A német néphez intézel! 
felhívásában a hazafias pár; utal 
azokra a szemle elviselhetetlen 
terhekre, melyek a megegyezés 
békéje esőién a német népre sza-
kadnának 

Érzet szemben azonlu.n fel 
kell hozni, hogy az ellenség gazda-
sági helyzete sem lévén jobb a 
miénknél, háborús kö'tségeil, vesz-
teségeit épp oly nehezen pótolhat-
ja, mint a mi hatalmi csoportunk 

ha pedig ezenkívül még hadi kár-
pótlást is kellene fizetnie, menthe-
tetlenül összeroskadna A német 
hátorus párt erre azt kérdezhetné 
hogy miért fáj nekünk az ellenség 
feje? Csak azért, mert nem egy 
ellenséges országról van szó, ha-
nem Európa másik, nagyobb felé-
ről, melyhez rendes viszonyok közt 
számtalan gazdasági érdekszál fűz 
bennünket. Az eiíenség kára ne-
künk hasznunk háborúban; de bé-
kében a szomszéd rossz helyzeté-
bői nem mindig huzhatunk hasz-
not. Sőt inkább tőkeerős szomszé-
dokra van szükségünk, hogy velük 
jövedelmező kereskedői összeköt-
teteseket tarthasunk fenn. Ennek 
a tételnek az igazságát ínég a ne-
met kereskedőknek is keli ismer-
mok, meri bármely kellemetlen is 
nekik az angolok tengerentúli kon-
kurrenciája, jol tudják, hogy Euró-
pa, az az Európa, melynek egvik 
tele most ellenségük, bekében mé-
gis csak jobb kelendóségi piacuk 
mint a tengerentúl. 

Nekünk tovább kell látnunk 
mint az ellenség gyűlöletétől elfo-
gult nemet háborús pártnak. Szá-
molnunk kell, azzal hogy ennek a 
háborúnak a vége megegyezés lesz 
A tényleges erőviszonyokat erővi-
szonyokat lekinteve, mást nem 
is lőhet. Annak z állításnak, hogy 
a terhek elviselhetetlenek lesznek 
szembe kel) állítani azl az igazsá-
got, hogy ernyedetlen munkával 
sok gazdasági kárt lehet pótolni 
— pótolhatni még azt is, ami ma 
meg pótolhatatlannak látszik. A 
megfeszített munka az egyedül al-
kalmas orvosság a gazdasági bajok 
orvoslására. 

Hogy hazánknak ebből a nagy 
munkából ki kell vennie a maga 
nagy részét, azt felesleges külön 
hangsúlyoznunk. Ami azonban kü-
lönösen a magyar viszonyokat ille-
ti, megelégedéssel állapithatjuk meg 
hogy a mi gazdasági jövőnk a sú-
lyos megpróbáltatások dacára ko-
rántsem kétségbeejtő. A világhábo-
rú újból bebizonyította, hogy a 
pénz nem ertek, csak értékmérő 
csereeszköz. Nekünk a pénznél ér-
tékesebb, állandóbb vagyonunk van 
az édes anyaföld, mely bőven oszt-
ja áldásait, ha nem sajnálnáljuk 
tőle a megmivelés munkáját. Agrár-
ország leiünkre, ha nem is mond-
hatunk le iparunk és kereskedel-
münk jövedelmeiről, sőt ellenkező-
leg, azokat háború után még tete-
mesen szaporítani hazafias köteles-
ségünk, mégis csak az a fójövcdel-
münk, mit a lóid ad. 
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Ez a jövedelműnk, mint a 
múltban, a jövőben is szilárd alap-
ja lesz gazdasági élelmiknek. En-
nélfogva bátran állithaljuk, hogy 
háború után előnyosebb lesz a 
gazdasági helyzetűnk, mint sok más 
európai országé. 

Hiszen már Széchenvi István 
gróf mondta: „A pénznek csak 
ugy van becse, ha azért az élet 
számos javait magunknak meg is 
s z e r e z h e t j ü k , mint nem különben 
a földnek csak ugy, ha az számunkra 
az élet számos javait megtermi 
S igy az a birtokos s az a vagyo-
nos, ki magának s övéinek az élet-
számos javait mindenkor s minde-
nütt bizonyosan megszerezheti; bir-
toka és vagyona nagysága vagy 
kicsinysége azon arányban áll, mely-
ben az élet több va_;y kevesebb 
javait magának megszerezni képes 
mindenkor s mindenütt. Szegény 
pedig az, ki csak ritkán s nem 
mindenütt s nem bizonyosan juthat 
az elet javaihoz és szegénysége an-
nál nagyobb, mennél bizonytala-
nabb a lehetőség élte szükségeit 
kipótlani." 

Anyaföldünk nyújtja nekünk 
azt a biztonságot, hogy szegények 
nem leszünk, mert belőle életünk 
szükségleteit mindenkor fedezhet-
jük. Igy másoknál elónvösebb gaz-
dasági helyzetbe jutva, remélhet-
jük, hogy a háborús bajokat arány-
lag rövid idő alatt ki fogjuk heverni. 
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Azon se aggodalmaskodjék 
senki, hogyha minden fölöslegét j 
hadikólcsönk öt vénybe fekteti, az 
átmenet idején majd nem lesz 
készpénze ga dasági beruházásokra. 
Igen is, lesz, mert a hadikölcsön-
kötvenyeket névértékük magas há-
nyada erejéig lehet lombardirozás 
utján ismét folyó pénzzé változ-
tatni. 

Az is alaptalan aggodalom, hogy 
a hadikölcsönbe fektetett tőke után 
majd igen nagy lesz az adóteher, 
mert feltétlénül megbízható kor-
mánynyilatkozatok szerint a hadi-
kölcsön aláirói az adókivetésnél 
— hazafias szolgálatukra való te-
kintettel — nagy kíméletben és 
kedvezésben fognak részesülni. En-
nélfogva és még más okoknál lóg-
va egyáltalán nincs ma biztosabb 
és elónvösebb elhelyezése a pénz-
nek a hadikölcsönnél, 

Minden aggodalom alaptalan 
tehát a hadikölcsönnél szemben és 
igy semmi mentsége annak, aki nem 
siet minden érőjével résztvenni a 
jegyzésben. 

H Í R E I N K . 

Az aggodalmasok 
Százezrével ejtjük az olasz 

hadifoglyokat, ezrevei az ágyul, tu-
catjával foglaljuk el és vissza a vá-
rosokat. Az entente is kezd ráesz-
mélni már, hogy minket összetör-
nie, hazánkat földarabolnia nem 
sikerülhet. Van-e közöltünk, aki 
azért nem meri pénzét a hetedik 
magyar hadikölcsönbe fektetni, 
mert nem bízik a magyar állam 
fennmaradásában. 

Ilyen kicsinyhitű bizonyára 
nincs már. Es már PZ olyan aggo-
dalmaskodó is ritkaság, aki áltól 
tart, hogy az állam talán nem fogja 
fizetni tudni a sok hadikölcsón ka-
matait. Okvetlenül fogja fizetni, 
hiszen éppen azért kerül már a 
hetedik hadikölcsón kibocsátásra, 
mert az állam egyáltalán nem me-
ntette ki egyébb rendkívüli jöve-
delemforrását, azokat majd a há-
ború után veszi igénybe s belőlük 
becsületbeli kötelességének is le-
kinti mindenekelőtt a hadikölcso-
nök kamatait fedezni. 

A katonák meleg ruhájára 
a főispáni hivatalnál folytatólag 
a következő adományok folytak 
be. Hasa József Sándorfalva 20 kor, 

I Ujhelvi Sándor Sövényháza 20 kor. 
i Cserna József Szentes 20 kor. Köz-
ponti Takarék 100 kor. Dr. Csaló 

I Zsigmond 30 kor. Kurcz Márton 10 
! kor. Kovács Lajos Fábián 20 kor. 
| I)r. Lábas Endre Szentes 20 kor. 
i Vecseri Zsigmond 20 kor. Vecseri 
Sándor 20 kor. l)r. Kiss Gábor 10 
kor. Gzeglédi Fülöp 20 kor. Tisza-
vidéki Takarékpénztár Csongrád 
100 kor. Kacziba Imre Csanv telek 
10 kor. Halász Szabó János és neje 
Szén es 40 kor. Tiszáninneni járás 
főszolgabíró Kiskundorozsma 42 
kor. Özv. Bazsó Istvánné Szentes 
50 kor. Simkó Ignácz Szentes 10 
kor. Dr. Joó Károly 10. Özv. Ónody 
Gézáué 20 kor. Weisz Simon Mind-
szent oO kor. Weisz Mihály 30 kor. 
Hegyi Antal Csongrád 20 kor. Bö-
szörményi Jenő Szentes 10 kor. Dr. 
Csergő Károly 20 kor. Murvai (Iá-
bor 40 kor. Szijjártó Szabó Lajos 
20 kor. Brüll Ferenc 30 kor. Zsol-
dos Antal 20 kor. Horváth Klára 
10 kor Özv. Bálik Sándorné 20 
kor. Dr. Eisler Samu 30 kor. Kristó 
Na"y Imre 20 kor. Horváth Sándor 
50 kor. Stammer Béla 10 kor. Dr. 
Endre Antal 20 kor. Nagy Mihály 

20 kor. Fekete László főszolgabíró 
Csongrád 20 kor. Gróf Károlyi Imre 
Nagymágocs 100U kor. Cserna Já-
nos S/ utes 50 kor. Vecsery Lajos 
20 kor. Somodv Lajos 30 kor 
Szijjártó Szrtbó Antal 20 kor. Rónai 
Lajos 10 kor. Groszmann Lajos 20 
kor. Heimann Illés Horgos 50 kor. 
Keresztes Ferenc Mindszent 10 kor. 
Wimmer Béla 10 kor. Mikecz Fe-
renc Szentes 10 kor. Futó Zoltán 
20 kor. Nyiri Bertalan 20 kor. 

— Uj pénzek. Boldogan jelent-
jük, hogy pénzt kapunk. Uj pénzt: 
25 és 50 filléres váltópénzt és 5 
koronás bankjegyet. Az aprópinz-
hiányon egyszerre segíteni fog as 
uj pénz. Rajtunk nem. 

Országos vásár. A szom-
dos Szegvár községben az országos 
kirakodó és állat vásár e hó 18-án 
fogmegtartatik. Az állat vására sza-
bályszerűen kiállított és irányitól 
marha levélel mindenfajta áltat fel 
hajtható. 

— Minden katona kap sza-
badságot . A sajtószállásról jelen-
tik : A hadsereg főparancsnokságá-
nak az az intenciója, hogy a legény-
ségi állományhoz tartozó összes 
személyek, kötelességtudásuk elis-
meréséül, 14 napi szabadságot kap-
janak. A kérelmek az illetékes pa-
rancsnoksághoz adandók be. Ilyén 
szabadságot a harci íronlon levő 
legénység f>. a többi 9 hónapi szol-
gálat után kap. Minden katona egy 
évben csak egyszer kaphat szabad-

I ságot. 
— Detektívek a vonatokon. 

Most. hogy a vasúti lopások annyira 
elszaporodtak, hogy az utazás szinte 
veszedelemmel jár, a belügyminisz-
térium elhatározta, hogy utazó de-
tektiveket fog alkalmazni a vona-
tokon. A vasúti detektívek már no-
vember elsején megkezdték próba-
szolgálatukat. Egyelőre a Bubapest 
— fiumei, dombovár=bródi, Buda-
pest— orsovai, Budapest—marcheggi 
Budapest - brassói és Budapest— 
ziuionyi személyvonatokon fog 
utazni két két kiróbált titkos rend-
őr. A szolgálat rendszeresítését a 
próba eredményétől tes/ik függővé. 

— Rangjelzés a köpenyeken. 
A Külügy-Hadügy jelenti, hogy leg-
közelebb rendeletet bocsátanak ki 
arra, hogy a tiszti köpenyeken a 
rangjelzések fel legyenek tüntetve. 
A hadnagyi köpenyen egy, a főhad-
nagyul kettő, a századosin három 
aranysáv, a törzslisztek köpenyein 
téglányalaku sáv, a tábornokin le-
felé fordított tölgy falevél lesz a 
megkülönböztetés. 
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— A cukoradó és a cukor 
árának felemelése. A kormány 
mint uzt mármegrluk — a cukor-
adó felemelését tervezi. Errre vo-
natkozólag az osztrák és magyar 
kormány között tárgyalások indul-
tak meg, miután a cukoradónak 
felemelése Ausztriában és Magvar-
országon egyöntetű megállapodások 
alapján történik. Hir szerint a ma-
gyar kormány 10 koronára ;«karja 
felemelni a cukoradót s már decem-
ber 1-én akarja életbeléptetni a 
magasabb adótételt. Természetesen 
a cukoradó felemelése köv?tkezté-
ben a cukor ára is megdrágul s a 
kormánynak az a terve, hogy jóval 
magasabban állapiba meg a cukor 
árát, mint amennyivel a cukoradót 
felemeli. 

— A pálinka árának maximá-
lása. A kormány valószínűleg meg 
fogja állapítani a pálinka legmaga-
sabb árát, bár a központi szeszfőz-
dék képviselőinek felfogása a pénz-
ügyminisztériumban e tárgyban 
tartott értekezleten abban nyilvá-
nult, hogy a pálinka ára maximálá-
sának legalább a folyó évben nincs 
jogosultsága, miután seki sem tudja 
még hozzávetőlegesen sem, hogy 
melyek lesznek az égetésnel felme-
rülő költségek. 

— Veteményekkel etetik az 
állatokat. Az Országos Közélelme-
zési Hivatalt vezető miniszter több 
oldalról arról értesült, hogy egyes 
gazdák búzát rozsit, kétszerest és 
kölest a fennállott tilalom ellenére 
állatok etetésére még most is fel-
használnak. A miniszter felhívja a 
polgármestert, hogy ezt az eléggé 
el nem itélhttó, lelkiismeretlen és a 
mai körülmények között a legna-
gyebb mértékig hazafiatlan eljárást 
minden rendelkezésre álló módon 
ellenőriztesse és akadályoztassa meg 
az elsőfokú hatóságot pedig nyo-
matékosan utasítsa, hogy a tilalom 
áthágásából eredő kihágásokat a 
legszigorúbban torolják meg. Külön 
is fel kell hivni — úgymond a mi-
niszter — az eljáró hatóságok fi-
gyelmét arra, hogy az ilyen kihá-
gást elkövető felekkel szemben min-

den méltányosság félretételével, 
minden esetben a kiszabható bün-
tetés maximumát alkalmazzák és 
az ilyen ügyeket soron kívül tőr-

I Syalják le. 
— Megrugdosta a hősi ha-

lottat. Zsilkorojesd erdélyi község 
környékén a katonai parancsnokság 
annak idején meghagyla a lakosság-
nak, hogy az elesett katonákat te-

1 messe el. A gyors előnyomulás 
miatt ugyanis ezzel a csapatok nem 
foglalkozhattak. A község lakosai 
vonakodtak ennek a rendelkezes-
nek eleget tenni, sőt Brinzó Dán 
nevű földmives meg is gyalázott 
egy halolt honvédet. Odalépett a 
hullához többször megrúgta és igy 
szólt: 

— Ez a kutya is megérdemelte 
a sorsát. 

A haditörvényszék felmentelte 
Brinzól, de fellebbezés folytán az 
ügy a honvédfőtörvényszék elé ke-
rült, mely megállapította a vádlott 
bűnösségét és őt hat évi súlyos 
börtönre Ítélte. 

Vajda 
Kiadja 

B. Utóda könyvnyomdája. 

16968-1917 szám. 
H 1 r «1 e t i n é n j . 

Rokkant katonákat, vagy más 
irni — olvasni tudó egyéneket ut-
cai biztosokul alkalmaz a városi 
főorvosi hivatal 4 korona napi bér 
mellett. Jelentkezni lehet a város-
házának I emelet 50 számú szo-
bájában a délelőtti órákban. 

Szeules, 1917 november 8. 
dr. Mátéffy 
polgármester 

16047—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A köztenyésztésre szánt apa-

állatok bikák, kosok, bikák, és ka-
nok vizsgálata a következő sorrend-
ben és időben fog megtartatni: 

1.) november hó 18-án délelót 
9 órakor a városháza udvarán. 

Egy jó fiu 

nyomdász 
t a n i i l ó n a k 

lapunk nyomdájában 
felvétetik. 

F e l e s t n e l s r e 
II katasztrális hold termő szőllö 
kiadó, ugyancsak 5 katasztrális 
hold üres föld veteményezés alá 
szintén feléből kiadó, a telepen 
megfelelő épületek és disznó-
hizlaló van. Értekezni lehet a 
SZENTESI LAP kiadóhivatalá-

ban. 

2.) november hó 19-én délelőtt 
9 órauor a bökényi csárdánál, dél-
utáni 3 órakor a Veker csárdánál. 

3.) november hó 20-án délelőtt 
9 órakor a királysági iskolánál, dél-
előtt II órakor az eperjesszéli is-
kolánál, délután 2 órakor Ecseien 
az ecsen csárdánál. 

4.) november hó 21-én délelőtt 
9 órakor derekegyházi oldalon Mi esi 
Lajos motor malmánál. 

Felhivatnak mindazok, kik 
apaállatokkal mások anyaállatát 
fedeztetni szándékolnak arra, hogy 
az apaállatot a vizsgálatnapjára 
okvetlenül vezessék elő, mert ellen-
kező esetben az 1894 évi XII t. c 
alapján 200 koronáig terjedő pénz-' 
birsággal fognak büntettetni. 

Szentes, 1917 november 4. 

Sir. Máté f ly 
polgármester. 

10967-1917 szám. 
I I i r T I c i Í M é I I y . 

Roncsoló toroklob járvány-
szerű leg való fellépése fenyegeti a 
várost. Ennek bekövetkezését meg-
gátlandó, felhívja a polgáimester a 
város lakosságát, hogy lázas bete-
géhez azonnal orvost hívjon, és 
ha megállapítást nyerne, hogy a 
beteg roncsoló toroklobban szen-
ved, ne csak a beteget, de a csa-
ládhoz tartozó és egészségesnek 
látszó gyermekeket is védőoltással 
láttassa cl. A ragályozás továbbvi-
telének megakadályozása végett 
kapott utasítások szigorúan betar-
tandók. 

Az esetleg fertőzött házakból 
a tej termekek csak az esetben 
adhatók el, ha a tej az ellenőrző 
hatósági orvosok utasítása szerint 
van kezelve. 

Szentes 1917 november 8, 
dr. Mátéffy 
polgármester. 

Egy j ó f i u 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utca 
33. szám alá. 

Eladó flóbert 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO DB TÖLTÉNY 
NYEI EGYÜTT ELADÓ Érle-
Uezni lehet lapunk kiadóhivatalában 

H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA viilanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




