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Előfizetési a rak : 
Helyben : egószévre í k. félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidéken e«cszúvre t k f é l é v r e k negyedévre 1 h$ 

Egye* szám ára 4 fillér 
Megje len ik v a s á m a r és csü tö r téken . V9C 

A szerkesztésért felelés: 
S i m á a é Démáth Eszter. 

KRÓNIKÁS JEGYZ&TEK. 
Szinte fájdalmasan csendült 

ni«g az ember lelkében az a hang 
amely figyelmeztet a háborús kö-
teleségekre, most, amidón a/, orosz-
román fronton fegyverszünet ran 
s amidőn tudjuk, hogy nyugati el-
lenségeink lelkében még tájékozva 
dühöng A háborús őrület. 

Kirchner altábornagy fölhívása, 
amely • hadsereg fehérnemű ínsé-
gére figyelmeztet és adakozásra szó-
lítja a polgári lakosságot, amilyen 
nemes áldozatkészséget vált ki or-
szágszerte, mindenütt itt Szentesen 
is ugyanolyan áldozatkészséget je-
lent, mert hiszen nincs egyetlen 
egy lakosa ennek a városnak, aki 
ne tudná átérezni azt, hogy mit 
jelent a katonára nézve, ha fehér-
neműje nincsen és nincs is senki, 
aki magát kivonná a hazafias köte-
lesség teljesítése alul. 

És mégis fájdalmasan csendült 
meg a lelkünkben a kötelességre 
figyelmeztető hang . . . hát a nyu-
gat nagy kultur népeinek még nem 
elég? Vajon meddig akarják a 
mészárlást és vajon meddig akarják 
feszíteni a magyar nép komoly el-
határozását, amely a kényszer nél-
küli áldozatkészségben nagy, olyan 
nemes . . . ? 

Ki akartak éheztetni. Nos, a 
mi lemondásunk óriási volt és a 
a terv nem sikerült. Talán azt hísz-
szik, igy törnek le, így lesznek ők 
a legyőzöttek diadalmar 4k . . . ? 

Egy ujabb tanulság lesz ellen-
ségeinknek, mert Prohászka, püs-
pök szavai is kell, hogy valóva 
váljanak : „a testünkről is oda kell 
adni mindent, de az ezeréves Ma-
gyarországnak sértetlen épségben 
állnia kel !u 

* 

Kelet felől jölt a kultura, a 
felvilágosodás' Keleten meg Jézus 
személyében a Szeretet. 

Advent van . . . közeleg a ka-
rácsony, a Szerelet, Béke ünnepe. 

Ott keleten megállott az ember 
mészárlás. A fegyverek elpihentek 
Kelet felől a Szeretetet, a Békét 
hirdetik, követelik. 

Nem tudom, a toll, amint irok 
meg áll a kezemben egy pillanatra, 
nem tudja papíron megörökíteni 
a gondolatokat. 

Negyven hónapja, hogy dühöng 
a háború. Vér, könny, keserűség^ 
szenvedés volt elég s amint ma 
lesz a holnap, amint a napok vált-
ják egymást, önkétlen is kitör lel-
künkből ?» sóhaj s szemünk oda-
tekint kelet felé . . . 

. . . Vajon jön-e már a csillag 
ismét, amely a Jézus születése nap-
ján ragyogott s fénye békét, áldást 
szertlett sugározott. 

A háború óriási eltolódásokat 
jelentett. Maga az állam, az állam-
ban minden fgves község agyon 
terhelte magát, Néhol kedvezőbbek 
máshol súlyosabbak a viszonyok 
de egy valóság van : mindenütt ezer 
a gond és ezer a küzdés. 

Nekünk Szentesnek nincs ki-
váltságos helyzetünk, sót talán vi-
szonyaink látszatra még súlyosab-
bak, mint másut, aminek nem olyan 
egyszerű okai vannak, hogy irl 
egy Krónikás Jegyzet körében el-
intézhessük. 

Egyik közelebbi napos azt mon-
dotta valaki, hogy „garasos" poli-
tikát folytatok a város is ennek a 
következményeit érzi ms. 

Nem mondom, hogy nincs igaz-
ság ezekben a szavakban, de azt se 
merem mondani, hogy igaz minden 
betűje. 

Ez a valóság, hogy többször 
akartunk takarékosak lenni n múlt-
ban o't, ahol nem lett volna sza-
bad, viszont bókezűsködtünk nem 
egyszer szükségtelenül. De mindez 
még nem volna huj ma sem. 

Bole kell néznünk a dolgok 
mélyébe és gyökeresen kell orvo-

Szerkesctöség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utada k ö n y v n y o m d á j a Kassutfa-
tér 4 szám (ref bérház) ide i n t ézendék a l apa t 
é rdek lő mindenféle kü ldemények h i rde tés i é s 
B P előfizetési d i j ak . 

solni mindent. Ennek a lapnak ha-
sábbjairól számtalanszor hirdettük 
azt, hogy reformálni kell a város 
pénzügyi rendsz rét, kiaknázni min-
dent, amit csak lehet, uj alapokat 
kell keresni. 

Most ott vagyunk, hogy a ma 
parancsolóan követeli ezt és én 
hiszem, hogy 1918 a jövő érdeké-
ből való nagy reforunk esztendeje 
lesz. 

Nem tudok irigykedni senkire 
de nayvon sanda szemmel tekin-
tek Marosvásárhely felé. Ez a vá-
ros most jól jár az állam kegyel-
méből. Nyolc millió koronás egy-
szeri segélyt kap, hogy rendezhes-
se háztartási ügyeit. 

Elgondolkozom egy futó pilla-
natra. Istenem, ha Szentes kapna 
egyszer nem 8 milliós, de csak felé-
nyi segélyt milyen óriási változás 
állana be itt. 

Mi mindent magunk -alkotunk 
és mi minden alkotásunkért adóval 
terheltük magunkat. Haladni akar-
tunk s bizony a haladás nem jár 
pénz áldozat nélkül. 

Nem tudom, hogy Marosvásár-
hely 8 milliós államsegélye kor-
mány kegy-e, avagy ennek a jö-
vőben folytatása leszen, de nem 
tudom elképzelni, hogy 131 magyar 
várni, közül csak épen arra az 
egyre kelljen rá mosolyogni a kor-
mány kegynek . . . 

Mi Szentesiek nem irigyeljük 
a mások szerencsését, nem is áhí-
tozunk kormány kegyekre, de a 
Marosvásárhely 8 millióján mégis 
gondolkozunk. 

BARÁZDA. 
vxa 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt! 
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Még nincs vége. 
Még nincs meg a béke és búr 

jogos a reményünk, hogy rövide-
sen meglesz, még sem szabad a 
bizonyosság érzetének átengedni 
magunkat. Szünetel a fegyverek 
munkája, de ez a lelkünknek ked-
ves állapot még korántsem biztos 
prológja a békének. Nem akaszt-
hatjuk szögre a fegyvert és negye-
dik éve vészben, viharban edződött 
acélos elszánásunknak sem szabad 
lankadnia. Akaratunk csak ugy fe-
szüljön, szivünk csak ugy dacoljon, 
mint eddig! Ha a véres munka pi-
hen is, ha mindnyájunk szive vá-
gya, hogy az istentelen öldöklés-
nek vége szakadjon, de biztosra 
vennünk éppen azért nem vágyunk 
gyors teljesüléae. A béke tudatával 
telitett léleknek neház lesz vissza-
fordulnia a harci akarásokhoz és 
nehezebben tűri a nélkülözést az. 
aki a fegyverszünet fellobbanó szép 
fényében a sebes iramban közelgő 
béke hajnalára esküszik. 

Sió sincs róla, minden kilátá-
sunk megvan a kedvező békéié. 
Az orosz front után az oláh harc-
vanalak hadserege és most a balti 
tengertől a fekete tengerig egy aka-
rattal pihen az ellenségeskedés. 

Az orosz belpolitikai helyzet 
mintha konszolidálódnék. Lenin 
régebben van uralmon, mint a 
forradalom kitörése óta valameny-
nyi elődje és legalább a pillanat-
nyi helyzet ez az övé a leghatal-
masabb béketényező, a hadsereg! 

Ha Oroszországgal megköthet-
jük a külön békét, Oláhországnak 
könyörögni kell a békéért, hiszen 
az orosz csapatok elvonulásával 
izoláltan a levegőben lógó front-
darab volna serege, melynek se 
utánpótlása, se Hinterlandja nincs-
Az orosz és oláh béke után az án-
tánt Macedón frontja törik össze, 
jóformán ezen események súlya 
alatt. Albániából sietve kell kita-
karodnia az olasznak — és eizel 
végeztünk kelet és dél felé Euró-
pában minden ellenségeskedéssel. 
Hogy az orosz, oláh, macedón 
harcvonalrói felszabaduló seregeink 
milyen irtózatos erővel törhetnek 
az olasz és a francia-angol frontra, 
azt nem kell fejtegetni és bizonyos 
hogy ez esetben kevés és elkésett 
is minden amerikai vagy japán se-
gilség. Szédítő perspektívát nyújt a 
közel jövő igen valóizinű esemé-
nyeinek, ha aokat szenvedett és a 
jóra szomjazó népünk mohón issza 
a béke-remény italát. Ám a józan 
és?, óvatosságot parancsol és nem 
szabad kiküszöbölnünk azt a lehe-

tőséget sem, hogy az orosz külön-
béke lelkünkből fakadt óhajtás 
marad csupán, hiszen lehet, hogy 
az orosz maximalistáknak megtö-
rik ma is véresen vitatott uralma 
és az orosz fronton ív újra fellán-
gol a harc tüze. 

Békereményünk alapos, de a 
bizonyosság határát még koránt-
sem értüli át. Váljunk és bizzunk, 
fegyverrel kezünkben és mondjuk 
egymásnak Cromwell mondását : 
bizzál Istenben, de tartsd szárazon 
a puskaporodat! 

H Í R E I N K . 
— Adományok. Basa József 

urad főszámvevő a hadiárvák se-
gitésére 30 korona 52 fillért, Kamp-
ler Mór a hadiárvák és rokkantuk 
segítésére 10 koronát, Kanász Nagy 
Sándorné Mátéffy Kálmán utján 40 
koronát adományozott a hadiár-
vák segítésére. 

— A katcnák meleg ruhá-
jára a főispáni hivatalnál foly-
tatólag a következő adomá-
nyok folytak be: l>. Péter Al-
bert Szentes 30 kor. Czakó József 
20, Balog István 10, Molnár Géza 
10, Berenvi Lajos 20, Halász S,iabó 
Dániel 40, Szathmári Pal 10, A 
mindszenti ludas tanyai iskola nö-
vendékeinek gyűjtése Mindszent 
90 kor 40 fi 11. A szentesi polgári 
leányiskola növendékeinek gyűj-
tése Szentes 785 kor. 11 fill. Eszes 
Imre Dorozma 50, Zilahy Kálmán 
Szentes 10, Antal András Mindszent 
20, Horgos község 210. A szentesi 
11. temetkezési egylet 25, A mind-
szenti téglás tanyai iskola növen-
dékeinek gyűjtése Mindszent 19 
kor 76 fii!. Sövényháza kő ség 105, 
Nagy Ferenc nyug. lak. pénzt. ig. 
Szentes 20, Zsoldos Sándor Szen-
tes 30. A sándorfalvi elemi iskola 
növendekeinek gyűjtése 63 kor. 35 
fill. Tápé község elöljárósága 105, 
Bloch Adolf Csongrád 25, Dr. 
Szobi Lipót Mindszent 20, Őzv. 
Kiss Sámuel né Szentes 50 korona 

— A katonatisztek család-
jainak menetdijkedvezménye. A 
honvédelmi miniszter rendelete 
szerint azok a katonai személyek 
és ezeknek csatádt igjai, akik a je-
lenleg érvényes szabáiyok értel-
mében a részükre kiállított arcké-
pes igazolványok alapján 50 s / á z . a -

lékos menetdíjkedvezményt élvez 
tek a vasuli ut; zásnál, ugyanolyan 
kedvezmenvben részesülnek a föl-
emelt vasúti tarifánál, mint az ál-

lami hivatalnokok. Ez a kedvez-
meny egyelőre csak a Mav. vona-
laira és a magánvasutakon érvé-
nyes, de rövidesen hasonló ked-
vezményt léptetnek életbe a Déli 
Vaspálya Társaság és az Osztrák 
Államvasutak vonalain is. 

A vadhús forgalmának 
szabályozása. A kormány rende-
letei adott ki, amely szerint Ma-
gyarország területén belül egy 
szarvas, egy vaddisznó, két dám-
vad két őz, 20 nyul. 20 fogolv, 20 
fácán, és 100 kilogrammon aluli 
vadhusmennyiség igazolvány nél-
kül is szállítható. A rendelet de-
cember 11-én lépett életbe. 

— Megelőzött NagyKőrös. 
A Hadsegélyező Hivatal által meg-
indított országos fehérnemű gyűjtés 
szép sikerrel folyik. Különösen vi-
déki városok érezték át a kérdés 
nagy fontosságát és önfeláldozó 
szeretettel adják oda felesleges fe-
hérneműiket a katonának. Nagykő 
rös nemcsak azzal tűnt ki, hogy 
a város leányai önkéntelen a leg-
nagyobb bu/gaiommal résztveitek 
a szervezés munkájában. A leányok 
maguk közt külön bizottságot ala-
kítottak és apróbb csoportokban 
házról-házra járva szóllitották fel 
a közönséget a gyűjtésben való 
részvételre. Nagykőrös szép példá-
ját már több vidéki város is kö-
vette Kívánatos volna, ha minden-
hol hasonlo módon segítenék elő 
a hölgyek az akció sekerét. 

— Szabad a szalmával fű-
teni. A szállás takarmányok rekvi-
rálásánál fűtésre semmit sem hagy-
tak hátra a rekvirálók. Most a föld 
mivelésügyi miniszter táviratilag 
értesítette a hatóságokat, hogy a 
lefoglalt mennyiségekből 10 mm, 
szalma fűtésre és kényszereletési 
célokra visszatartható. 

— A burgonyaellátás bizto 
sitása. A burgonyaellátás körül tá-
madt zavarok megszüntetése kér-
dés« ben Hadik János gróf közélel-
mezési miniszter a következőképp 
nyila kozott: 

— Amikor az egyes hadsereg-
parancsnokságok a hadi.iptcrülete-
kén elrendelték a burgonya katonai 
rekviráiását, mindjárt ramutattani 
arra, hogy ez — a rosz burgonya-
termésre való tekintettel — veszé-
lyezteti a polgári l.'kossng elh'iiá-
snt. Köztudomásu ugyanis, hogy 
Szabolcsin.gyén ! ivül főleg egves 
erdélyi megyékben és Szatmárni« 
g\fe területén volt jobb a burgo 
nyatermésünk s előrelátható volt, 
hogy éppen Szalmái- továbbá Há-
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omixék . Csík-, Brassó- és Foga-
ra sinegyék kikapcsolása a polgári 
ellátásból, el neui hárítható zava-
rokat okozna. A hadseregparancs-
n okság figyelemmel az országos 
közellátás érdekeire a burgonya-
rekvirálást az egész országban meg- | 
azüntette. A már lefoglalt készle- | 

kből saját céljaira mindössze 1200 
W aggont tart vissza, a lefoglalt 
többi mennyiséget pedig az or-1 
szág közellátásának rendelkezésére 
visszaadja. Ez a megállapodás mint- t 
egy 4000 waggon burgonyát birto- I 
sít a közellátásnak. 

— Hazaengedik az internál-
takat. A román kormánnyal meg-
állapodás jött létre, amelynek ér-
telmében az osztrák és magyar 
illelóleg román polgárok alábbi ka-
tegóriáit, feltéve, ha az illetők e 
jogukkal élni akarnak, ha/abo-
csájtják : 1. A nők korra való te-
kintet nélkül; 2 férfiak 17 éven 
alul és 50 éven felül; 3. férfiak, 
akik az említet korhatáron felül 
vannak, ha testi hibában szenved-
nek cs minden katonai ?zo!gál; tra 
alkalmatlanok ; 4. lelkészek vallásra 
és korra való tekintet nélkül; pol-
gári orvosok, korra való tekintet 
nélkül, 

Kiadja 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

677 - hs. 1917 szám: 

Értesítés. 
Értesítem a hadbavonuilak se-

gélyezett családtagjait, hogy a se-
gélyek kifizetése a beállott változá-
sok folytán december hótól ke/dve 
a következő sorrendben történik. 

16-án fizctetnek a segélyek 1-600 összeirási számig 
17-én „ „ „ w 1301-2100 „ „ „ 
18-án „ „ „ * 2101-2800 „ „ n 
19-én „ „ „ „ 2101-2800 r „ „ 
20-án „ „ „ „ 2801-3400 „ „ „ 
21-én „ „ „ „ 3401-3900 „ „ „ 
22-én „ „ „ „ 3901 számtól felfelé. 

Azoknak segélyei, akik a 
fent előirt napokon segélyük fel-
vételéért nem jelentkeztek, a hónap 
23-ik napjától a következő hó 10-
ikéig fizetettnek ki, de 10-ikén tul 
segély kifizetes már nem történik, 

Figyelmeztetem egyúttal a se-
gélyezetteket, hogy a segélyek ki-
fizetése minden fizetési napon 8 
órakor kezdődik s a fizetési köny-
vek H óráig adatnak ki s felkérem 
őket, hogv mind saját érdekükben 
mind az amúgy is túlterhelt hiva-
tal munkájának megkönyitésére le-
hetőleg délelőtt 10 óráig jelenkez-
zenek. 

Panaszok és kérelmek felvé-
tele tömeges segély fizetési napo-
kon (16-tól 24 ig) cs*k 11 óra után 
történhetik. Minden panasz, vagy 
kérelem előterjesztésénél a segély 
könyvecske számát feltüntető czé-
dulát hozzák magukkal. 

Értesítem végül az összes 
érdekelteket,, hogy folyó december 
hónapban a segélyek csak 24-ig fi-
zethetők, a közbeeső karácsonyi 
ünnepek és az év végi számadási 
zárlat miatt. Azok tehát, akik se-
gélyüket legkésőbb 24-én felnem 
veszik, segélyük kifizetéséért csak 
január 2-ától kezdve jelentkezzenek. 

SIHfl számvevő 
a hadisegély kezelő hivatal vezetője. 

18291 -1917 szám™ 

Hirdetmény. 
A honvédelmi miniszter ur az 

1912 LXIX t. c. i §-a alapján a 
Szentes város területén lévő lovak-
nak és jármüveknek összeírását és 
osztályozását elrendelte. 

Fe hivom ennél fogva mind-
azokat, akiknek birtokában ló vagy 
fogator, jármű van (kétkerekű ko-
csi, kordély, kulyakordély, szánkó, 
szekér, stb.) hogy az 
1917 december hó 10 napjától 
deoember 20 napjáig terjedő 10 

napon belül 
lovaikat, illetve jármüveiket, annak 
számát é? nemét valamint a lovak-
hoz tartozó málhás állat felszere-
léseket a hivatalos órák alatt a 
városi katonaügyvezetőnél jelent-
sék be. 

A bejelentés kötelezettsége alól 
mentesek : 

1., a fegyveres erőhöz tartozó 
egyéneknek annyi lova, ahányat 
mozgósításkor tartani kötelesek,-

2., a csendőrséghez tartozók-
nak szolgálatuk teljesítéséhez szük-
séges lovai. 

A lóosztályozás foganatosítá-
sának határidejét későbbi hirdet-
ményben fogom közölni. 

Aki a bejelentés tekintetében 
fentálló rendelkezéseknek nem lesz 
eleget, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik. 

Szentes, 1917 november 30. 
dr. nátéffy 
polgái mester. 

Egy szegedi 
úriember, ki most vonult 
be, a Petőfi-szállóhoz kö-
zel keres egy megfelelő 
kis lakást egy magános 
fiatal aszonynál, hol egy-
úttal kellemes otthonra 
talál esetleg teljes ellátást. 
Ajánlatok A. E. Petőfi-
szálló portáshoz cimzen-

dők. 

Egy jó fiu 
kerestetik t í m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utca 
33. szám alá. 

Eladó vessző 
Kanász Nagy Bálintnak, 
kaskötők és garabolyo-
sok részére alkalmas 
vesszője van eladó, még-
tekinthetö és értekezhető 
I. ker. Klauzál-utca 36 
szám alatt, (öreg Kanász-

féle ház.) 

7 hold f ö l d " 
Fábiánban örök áron el-
adó. Értekezni lehet II. 
kerület Deák Ferenc ut 

72 szám alatt. 
18790-1917 szam. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes városnál megüresedett 

külterületi (Alsórét, Kishát, A.-réti 
újtelep) szülésznői állasra pályáza-
tot hirdetek. 

A kellően felszerelt, 1 koro-
nás bélyeggel ellátott pályázati 
kérvények hivatalomhoz 1918 évi 
január hó 6-ig nyújtandók be. 

A külterületi szülésznő java-
dalmazása évi 240 korona fizetés-
ből, 120 korona lakáspénzből áll. 
A szülésznő a munkásbiztositó 
pénztárnál betegség és baleset ese-
tére biztosíttatik. 

A megválasztott szülésznő la-
kását a körzetbe helyezni tartozik. 

Szentes, 1917 december 10. 
dr. Mátéffy 
polgármester. 

Tanonc herestetili. 
Egy jól megtermett 14—15 
éves íiu molnár iparhoz 
tanoncul kerestetik Bazsó 
és Holub Fábiánsebestyéni 
malmában, 
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Tanonc feerestetfó 
Egy jó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

felvétetik 
özv. GrubmöIIer Józsefné 

borbély- é s fodrász üzletében 
KossufÍMiíca. 

SS sws 

lr 

Félegyházi Török örö-
kösöknek Lakos-utca 
28 számú háza szabad-
kézből eladó, értekezni 
lehet a kórógyi-csár-
dassal, vagy pedig Vá-
sárheyi-utca 5 szám 
alatt az örökösökkel. 

Hirdessen e Topbon 

Egy, esetleg több 
iapkihordc 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Eladó hőz. 
Bocskay utca 5 szám alatti 
ház szabad kézből eladó 
Értekezni lehet Só lvom 
Eszterrel Jövendő u. 15. 
sz. alatt. 

Ir il 

V a j d a B á l i n t U t óda 
tóippiKÍájü 

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

jutánvosabb árért. 

„ S Z E N T E S I I B P " 
hiodóhivotolo 

Kossuth-tér V. szóm. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

^ veszünk fel. , 

II 
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