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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Száz és száz millió ember lel -

kén zsibong kérésziül a béke édes 
gondoláin a után a formákban tel-
jesen szokatlan nyilatkozatok után 
amelyeket a forradalmi orosz kor-
mány béke fölhívására a központi 
hatalmak részéről a mai külügy-
miniszterünk és a német birodalmi 
kancellár tettek. Száz és száz mil-
lió sziv dobban meg egvszerre vi-
lágszerte a nagy esemény nyomán, 
hogy az orosz forradalmi kormány 
és a központi hatalmak kormányai 
a villamos áram láthatatlan esz-
közével megtalálták az érintkezés 
és ezzel bizonyára a megértés ut-
jai k. 

Az események bizonyára nem 
fognak rohanvást kifejlődni, de a 
fejlődés fo yamata nem lesz többé 
soha megállítható. A béke jön, mert 
a békét becsületes készséggel be-
csületes készséggel becsületes szán-
dékkal akarja az orosz kormány is 
mi is. 

Persze ez még nem világbéke, 
ez még ha meg lesz is csak annyit 
jelent, hogy a Központ i hatalmak 
ellenségeinek száma eggyel fogyott 
és sok száz kilométeres front szűnt 
meg számunkra, amelyen őrt kell 
államink. 

* 
* * 

De az orosz béke nem csak 
ezt jelenti Ha egyebet nem jelen-
tene ez is nagyon sok volna, de 
azt is jelenti hogy azok a tölsza-
baduit erők, amelyeket ma lekötve 
tart az orosz front, fölhasználha-
tók másutt és dölyfös konok el-
lenségeink megérzenék kemény 
ököl csapásunkat, amellyel le tud-
tunk rájuk sújtani abban a pilla-
natban, amint a becsületes és tisz-
tességes békét Oroszországgal meg 
kötöttük és ők hatalmi elbizako-
dottságból, vagy akár a háború 
őrületéből még mindig leszámolás-
ról akarnának beszélni. Mert akkor 
nekünk kellene velők leszámolni. 

A szerkesztésért fe le lős: 
Simáné Dónáth Eszter. 

Magán? érzem amint ezeket a 
gondolatokat itt megrögzítem a 
papiroson, hogy nem a mi érzés 
világunkhoz illó szavakat haszná-
lok. Mi nem kerestünk leszámolást 
mi élni akartunk és el akartuk 
lökni az utunkból békés fejlődé-
sünk akadályait. 

Mi még ma sem hirdetünk le-
számolást, mert mi még mai na-
pig is csak jövendőnket akarjuk 
biztosítani. 

És még is, amidőn egy felől a 
legszebb remények kelnek lelkünk-
ben az orosz megegyezés előkészü-
leteinek hírén, valami zordon ke-
serőség kell, hogy áthassa és meg-
acélozza lelkeinket nyugati ellen-
feleinkkel szemben, akiknek kevés 
önverük pazarló hullajtása es akik 
bár tudják, lálják, érzik, hogv te-
hetetlenek velünk szemben még 
mindig vérbe akarnak bennünket 
fojtani. 

Hetedik hadakölcsönünk ki-
bocsátása és az orosz békeüzenet 
egy időre esnek. Már megszoktuk 
azt, hogy május és november a 
hadikölcsön jegyzések ideje legye-
nek, valamint megszoktuk azt is 
amint magasodik a kibocsájtott 
kölcsönök folyószáma ép ugy ma-
gasodjék a lejegyzet összegek nagy 
sága is, 

Tudja Isten én a mi magyar 
véreink hadi hőstetteit a háborús 
cselekedetekben nem tudom olyan 
nagyerénynek tekinteni, mint azt 
a valóságot, hogy az értékpapír 
manipulációkhoz nem szokott ma-
gyar nemzet milyen bámulatosan 
nagyérzéket szerzett ezen a téren 
a hadi kölcsön kibocsájtások során. 

A hivatalos állam eladósodása 
amely a háborúnak természetes 
folyománya épen ezért nem jelenti 
a nemzeti vagyon álladékának csők-

j kenését, sőt ellenkezőleg a nemze 
ti vagyon szaporodását, mert hi-
szen hadikölcsöneinknek belföldön 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda k ö n y v n y o m d á j a Kossu th -
tér 4 szám (ref bé rház ) ide in tézendök a l apo t 
érdeklő mindenfé le kü ldemények h i rde tés i é s 
I C e lőf izetés i d i jak . . . "W 

i való elhelyezése azt jelenti, hogy 
a hadikölcsön kamatterhei itthon 
maradnak és a magyar állam gaz-
dasági és kulturális fejlődésének 
lesznek forrásai. 

Szentes excellált eddig a hadi 
kölcsön jegyzésében. En hiszem 
hogy ezúttal, a béke jegyében ki-
bocsájtott hadikölcsön jegyzésében 

| még méltóbbnak fogunk bizonyul-
ni, mint az előző kölcsönök jegy-
zésében. 

Szememre hányják, hogy jegy-
zeteimben nem vagyok a régi Ba-
rázda Nagyon is tartózkodó vagyok 
azokban az éles kommentálásokban 
amelyek az én jegyzeteimet érde-
kessé tették. 

Tán igaz, tán nem. 
Én azt hiszem, hogy nem igaz. 

Viszonyaink most a vajúdás álla-
potában vannak és ha volna miben 
éleskednem, akkor néhány letűnt 
nagyságot kellene állandóan a pen-
nám hegyén forgatni és némely 
a multaknak nem épen a dicsősé-
gét jelző keserű emléket fölidéz-
nem. 

Nincsen rá kedvem, nincsen 
hozzá gusztusom. A jó ízlés gyo-
morból émelyedik tol, ha némelyik 
nevet le kell irni és azoknak a bi-
zonyos keserű emlékezetű egy és 
más helyi dolgoknak mostani föl-
emlegetése időszerűtlen. 

Már az orosz béketárgyalások 
előestélyén vagyunk. Bizonyára jön 
utánna a többi, az általános béke. 
Várjuk meg. Csak béke (legyen, 
akkor nekünk kell bizonyos em-
berekkel és bizonyos dolgokkal 
leszámolni. Ami múlik az nem ké-
sik egy pillanatot sem ! 

BARÁZDA. 
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Miért fontos minden-
kire a hadikölcsön 

sikere ? 
Az egyháztők és a külömböző 

érdekképviseletek egymásután bo-
csátják ki felhívásaikat, melyekben 
a hetedik hadikölcsön jegyzésére 
buzdítanak. Igen erdekes és figye-
lemreméltó tünet, hogv az igy ki-
bocsájtott körleveleknek majd nem 
mindegyikében találunk utalást 
az eljövendő békére amit légin-
ké L azért tartunk szükségesnek 
kiemelni, mert ez korántsem az 
illetők személyes érzelmeinek a 
megnyilatkozása, hanem kétség-
kívül az általános helyzetből le-
szűrt vélemény. Valóban, bárhon-
nan nézzük is a viszonyokat, meg 
lehet állapítani, hogv elértük a 
döntés perceihez, amelyekben ép-
penséggel nem lehet közömbös, 
hogy a nemzet mekkora erőkifej-
tést tud anyagi teren is felmulatni 

Mindig azt hallottuk, hogy tő-
keszegény ország vagyunk és gaz-
dasági életünk hitelre van alapítva j 
Hát ez sok vonatkozásban igaz is 
ámde a háború igazolta a legvilá- I 
gosabban, hogy ezt az évtizedek 
óta igénybe vett hitelt a legnagyobb 
részben hasznos beruházásokra for 
ditottuk. A hadsereg és a lakosság 
ipari és élelmezési szükségleteinek 
ellátásában megfelelő szerepel tud-
tunk vállalni és igy abba a hely- ; 
zetbö juthatlak a nemzet széles lé-
tegei, hogy még tókegazdag ország I 
arányaival is óriási összeget bo- ! 
csáthattak az eddigi hadikölcsönök-
kel az állam rendelkezésére, a há-
ború kiadásainak fedezése céljából 

Nehogy azt higyjük, hogy tel- 1 

jeséggel közömbös, vájjon az ál-
lamra háruló háborús terhek függő 
vagy fundált kölcsönökkel fedez-
tetnek-e. A járadékkölcsönök csak 
kamatfizetésre kötelezik az államot 
de a függő kölcsönöket lejáratuk 
idejében egészen be kell váltani 
ami akkora terheket jelent, me-
lyek a polgárság vagyoni létét is ! 
veszélyeztethetik. 

A szóban forgó na^y össze-
gek visszafizetése ugyanis leginkább 
ugy történhet, hogy a kormány j 
kénytelen az eddiginél nagyobb 
kamatot fizetni s azt pedig minden 
ki tudhatja, hogy a magáncélokra ' 
szükséges tőke ára leginkább az 
állami címletek kamatozásához iga-
zodik, Ha tehát az állam drágán 
kénytelen kölcsönt fölvenni, meg-
drágul a hitele a gazdának, az ipa-
rosak és a kereskedőnek egyaránt 

Ezekei a szempontokat keJl 
figyelembe venni, ha a hadikölcsö-
nök sikerét a jövő szempontjából 
mérlegeljük és igy értendő az a 
sokszor hangoztatott figyelmezte-
tésünk is, hogy nemcsak a kama-
tozásban rejlőelónyt kell az aláírás-
nál figyelembe venni, hanem azt a 
rendkívüli hasznot is, mely Í1 hadi-
kölcsön minél nagyobb sikere állal 
az egész gazdaszgi életre hárul. 

H Í R E I N K . 

AKTUÁLIS STRÓFÁK. 

De nagy legény 
Mostan ez a 
Trocki, 
Véle még 
Kerenszki sem 
Dacol ki. 
Sok hive van 
Ennek a 
Leninnek, 
De még több van 
A külön 
Békének. 

Majd hogy én is 
Bolseviki lettem, 
Maximalistának 
Lenni nincsen 
Kedvem, 
Kerenszkivel 
Sem lesz jó 
Paktálni, 
Párton kivül 
Fogok 
Agitálni. 

Az ententnak 
A 
Feje nagyon 
Fájhat, 
Hogy az orosztól 
Már mitsem 
Várhat, 
Nem nyelhetik 

Le ők ezt a 
Puccsot, 
Kénytelenek 
Beadni a 
Kulcsot! 

Hogy én ezt a 
Verset most le 
írtam, 
Szemeimet 
Könnyel tele 
Sirtam. 
Szeretném a 
Lantom sutba 
Dobni 
Csak már egyszer 
Tudnék haza 
Menni. 

Kovács Ferenc. 

— Névnápmegváltás. Dr. 
Szeder Ferenc János földbirtokos 
névnapját a hadiárváknak juttatott 
adományával megváltotta. — Der-
zsi Kovács Ferenc nyugalmazott 
főgimnáziumi tanár névn ipmegvál-
tás címén 20 koronát adományo-
zóit a főgimnázium Segitő-Egyesü-
letének. 

— Adomány a hadiárvák 
nak. Bárányi Imre szabó 20 ko-
ronát, Botos Sándor (Borza u. 2.) 
10 koronát adakozott a szegenv 
hadiárvák segítésére, illetve ruhá-
zására. 

— Előléptetés. Gál fi Sándor 
lapunk munkatársa, városi szám-
gyakornok, aki jelenleg Albániában 
teljesít katonai szolgálatot, zászlós-
sá lépett elő. 

— Szabó iparosokat felhívja 
az ipartestület, hogy cérna szük-
ségletüket az ide vonatkozó minisz-
teri rendelet értelmében csak az 
Ipartestület utján szerezhetik be, 
miért is ottan vétetnek fel a ren-
delvények hivatalos órák alalt dél-
után 4 órától 7-ig. 

— A fogyasztási szövetke-
zetek központosítása. A kő/é-
lelmezés gyors lebonyolításának 
az ország legtöbb városában aka-
dálya az, hogy a városokban egész 
sereg fogyasztási szövetkezei mű-
ködik. Ezekkel külön-külön kell 
foglalkozni a közélelmezési minis,:-
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teiiumnak, ami sok felesleges mun 
kával jár. A minisztérium most 
azon munkálkodik, hogy minden 
városban a megbizó fogyasztási 
szövetkezeteket centralizálja, miál-
tal sokkal gyorsabb es könnyebb 
|e<z e városokban a közellátásrol 
való gondoskodás. 

— Novellák a táviratok közt 
A világháború esztendei alatt a kül-
politikai eseményekről szóló távi-
ratok jutottak túlnyomó többségre 
a magyar napilapok hasábbjain. Ez 
nem is csodálni való, mert hiszen 
épen a háború mutatja meg, hogy 
nulyen végzetesen döntő jelentő-
sége van azoknak a nyilatkozatok-
nak és híreszteléseknek, melyek 
a külföld diplomácia és politikai 
testületeiből kiindulnak. Mindez 
azonban Az Est-nél nem megy a 
lap belső, irodalmi értékének ro-
vására. Sót ellenkezően: éppen 
most, a világesemények legzajosabb 
torlódása idején vezette be Az Fst 
hogy hetenkint kétszer Európa 
minden részében működő külön 
tudósitóinak táviratai közt rövid 
egy-kéthasábos novellákat közöl. A 
magyar belletrisztika olyan kiváló-
ságai, mint Herceg Ferenc, Bródy 
Sándor, Ambrus Zoltán, Heltai Je-
nő, Szomori Dexső, Szép Ernő és 
mások bocsajtottek tollúkat Az 
Est rendelkezésére. Olyan névsor 
ez, mely méltóan egészíti ki iro-
dalmi tekintetben azt, ami hír-
szolgáltatás terén Az Est többi ha-
sábjait oly páratlan népszerűségre 
emelte. 

— - A vonatok fűté~e. A fű-
tőanyagban való nagy szükségre 
való t e k i n t e t t e l , m i n t an-
nak idején arról megemlékeztünk 
a vasutak igazgatóságai elhatároz-
ták, hogy a vonatokat csak 6 Cel-
sius fok mellett, ami kevéssel kü-
lönb a fagynál, fogják fűttetni, 
Amint hiieles forrásból értesrlünk 
a vasúti kocsikat a fönt jelzett 
temperetura mellett is csak jövő 
ev március 31-ig és addig is csak 
12 Celsius fokig fogják fűteni. Ez 
is csak a nagyobb távolságokra 
futó vonatokon fog megtörténni; 
azokat a vonatokat, melyeknek 
menetideje egy vagy másfel óráig 
tart, egyáltalában nem fűtik. Aján-
lató? tehát, hogy aki utazni akar 
jó meleg ruhával es takaróval lás-
sa el magát és maradjon otthon. 

— Elkobozzák háztartások 
fölösleges élelmiszerkészletét. 
Hadik János gróf közélelmezési 
miniszter rendeletet intézett az ösz-
szes városokhoz és vármegyei tör-
vényhatóságokhoz és ebben tudatja 

hogy revízió a;á veszi az átvevő 
bizottságok működését, mert azok 
nem állanak hivatásuk magaslat in 
de egyébbként is lassan dolgoznak 
Elrendeli a miniszter, hogy az át-
vevő bizottságok kutassák fel a 
föl ö s I e g e s élelmiszerkészleteket 
azonkivül a hatóságok alapítsanak 
bizottságokat, amelyek házról-ház-
ra járva, kutassak ki a háztartá-
sok élelmiszerkészleteit és a leg-
csekélyebb fölösleget is minden 
ellenszolgáltatás nélkül vegyék el 

- A felmentések végrehaj-
tásának gyorsasitása. A honvé-
delmi miniszter rendeletet adott ki 
a katonai parancsnokságoknak, hogy 
az engedélyezett felmentéseket az 
esetben is hajtsák végbe, ha a fel-
mentési rendelet a felmentés vég-
rehajtására hivatott katonai ható-
ságokhoz még nem érkezett meg 
de a felmentés engedélyezéséről 
szóló — közigazgatási hatóságok-
nak leadott — hivatalos értesítést 
(felmentési igazolványt) az illeté-
kes parancsnokságnak a közigaz 
gatási hatóság beküldi, vagy azt a 
maga a felmentett egyén bemutat -

j ja A rendelet még más intézke-
déseket is tartalmaz, hogy a fel-
mentések mentől gyorsabban vég-

| rehajthatok legyenek. 

— A tisztviselők is meg-
válaszhatók képviselőkké. Bu-
dapestről jelentik : A tisztviselői 
karnak állandó törekvése, hogy 
a parlamentben ők is helyeit fog-
lalhassanak. Hiteles helyről szár-
mazó értesülés szerint az uj tőr-
vény a lehetőségig honorálja a 
tisztviselők passzív választójog irán-
ti kivánsagait, A lisztviselő, ha 
képviselővé jelölik, a választási 
kampány tartamára szabadságolás-
ra tarthat igényt. Ha képviselővé 
megválasztják, nyugdíjazandó. A 
nyugdijazás nemcsak a képviselő 
ség tartamára szól, hanem végle-
ges, tehát a mandátum megszűné-
se után a tiszviselőnek reaktivá-
lásra igénye nincs. Természete-
sen a kormánynak jogában áll a 
volt képvisejőt a szolgálatba visz-
szavenni. azonban a képviselőség 
megszűnése után három éven be-
lül magasabb állásba ki nem ne-
vezhető. 

Eladó ház. 
Félegyházi Török örö-
kösöknek Lakos-utca 
28 számú háza szabad-
kézből eladó, értekezni 
lehet a kórógyi-osár-
dással, vagy pedig Vá-
sárhelyi-utca 51 szám 
alatt az örökösökkel. 

Hissebbszerü 
füszerüzlet berendezést keresek 
megvételre ajtóval együtt, Aján-
latokat a kiadóhivatalba kérek. 

Égy jó fiu 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utoa 
33. szám alá. 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt! 

Cseplögopnitupáh 
magánjáró cséplők, többfajta 
lokomobilok, ni a g á n j a r ó k 
azonnali szállításra o l c s ó n 
eladatnak. A gépek megte-
kinthetők Kiskunfélegyházán 
közvetlen a vasút állomásnál 
é r t e k e z n i lehet ott a 

tulajdonossal. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 
Szentes R. T. város villamtelepétől 
16003—1917 szám. 

I I I r tl e t in é i i > • 
Értesítem a villamos áramfo-

gyasztó közönséget, hogy a Városi 
tanács 16603—1917 számú határo-
zatával folyó évi november hótól 
kezdódőleg a vílágitási áramdíjat 

i hektówattóránként 16 fillérben, a 
motorikus áramdíjat az eddiginél 
30 %-kal magasabban és 25 gyer-
tya fényű lámpánál a havi átalányt 
8 koronában állapította meg. 

Szentes, 1917 november 15. 
dr. Mátéffy 
polgármester. 
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Tanonc fterestetib | Egy jó fiu 
Egy jó házból való és | m | n m f | , U „ 
jobb nevelésben része- j IljfUIllluIM 
sült fiu borbély és fod-1 I j u u i l é é i ü l 
rász tanulóul azonnal 

felvétetik 
ÖZY. Grubmüííer Józsefné 

borbély- és fodrász üzletében 
Kossuíh-uíca. 

lapunk nyomdájában 
felvétetik. 

Ú.í'áH'Ü 

m& I * In 
í & U í r g j 

II katasztrális hold termő szolig 
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. 

MtaaÉ a M M H I 

ll 

li 

II 

ff a j d a B á l i n t Utóda 
I r « la 

elvállal minden a könyvnyomdászat köréhe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 
—% 
.-f 

hiodóhivíifaio 
Kossuth-tér I. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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