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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossvtli-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapét 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetéti ¿ g 

fcT . . előfizetési dijak. . . 

Az ango l had icé lok . 

A háború immár három és 

fél éve tart, s ez elég idő arra, 

hogy az ember leszokjék az indu-

latosságról. Mikor az 1914 julius 

végi napokban Anglia megkezdte 

kétszinüségét s augusztus elején 

csinált okokkal ugrott bele a há-

borúba, szinte a gyűlöletig lángolt 

tel bennünk magunkban is a felhá-

borodás. Ma már olyan beszéden 

sem tudunk, s. nem is akarunk, fel-

háborodni, mint a «Lloyd Georgeé 

Mert már beletanultunk abba, hogy 

ne törődjünk azzal, amit angol vagy 

ententei államférfi a szavai értel-

me szerint mond. Hanem azzal 

hogy milyen hangon mondja s ezt 

a hangot mire való tekintettel vá-

lasztja. 

Maguk az ugy nevezett hadi-

célok és békefeltételek, amiket 

Lloyd George Anglia nevében feláll 

— s kivált ha hozzávesszük, hogy 

egész Anglia nevében kiván be-

szélni, — esztelenek és tolakodóak 

Amelett képmutatóak is, mert ugyan-

azon lélekzettel akar felrobbantani 

s megrabolni bennünket s a német 

s a török birodalmat, amelylyel azt 

állitja, hogy ő is a hóditas nélküli 

és önrendelkezéses világrendezés 

bolsevikii formuláját vallja. De 

nem ez a fontos, mert nem ez a 

legény s a mondanivaló a Lloyd-

George beszédében. Hanem az, hogy 

ma más hangon beszél rólunk is 

a békéről is, mint ahogy eddig 

tette. S hogy e hangot azért vá-

lasztotta, volt kénytelen választani 

mert az angol munkásokhoz be-

szélni Anglia hadicéljairól. 

Ez a lényeg s a jelentőség a 

Lloyd George beszédében. Hogy, 

bár mérsékeltebben, mint ezelőtt, 

de még mindig őrjöng és tolako-

dik azokkal, amiket a béke felté-

telének szab, az még akkor sem 

volna jelentós, ha nem hagyná meg 

a maga számára azt a hátsó ajtót 

hogy ha a „körülmények változni 

találnak, meg ezeket a hadicélokat 

is lehet módosítani." A Lloyd-Ge-

orge beszéde nem azt jelenti, hogy 
Anglia komolyan és körömszakad- ! 
tig ragaszkodni akar ez őrült hadi-
célokhoz, hanem, inkább, azt, hogy 
az ilyeneket célzó s a háborút 
megnyújtani kivánó zsarnokság 
és diktatúra alatt kezd ott megin-
gani a talaj, s a polgári elemek-
nek Lansdownetól s a munkások-
nak Hendersontól képviselt rop-
pant rétegei kezdik nem unni tö- : 
vább ezt az őrületet s végét akar- 1 

ják vetni a háborúnak.\ Ha Lloyd-
Georgenak, kiéppen e mérsékelt 
s józanság ellenére s annak hadat 
izenve s azt erővel elnyomva emel- j 
kedett volt, diktatúrába most ho-
norálnia kell-e mérsékletet és jó-
zanságot, az arra vall, hogy zsar- j 

noki varázsa megtört — s ha egy-
szer megtört, akkor a redukált őrü-
let épugy nem tarthatja már magát 
Angliában sokáig, mint nem tart-
hatta a teljes őrület. 

Ezért foglaltuk mi tegnap össze 
nyomban a Lloyd-George beszé-
dének olvasta után végső benyo-
másunkat abban, hogy fog még 
Lloyd Leorge másképp is beszélni 
s ha nem ő, hát 22, helyébe 

jó. Amily ridegen és határozottan 
el kell magunktól utasítani a gon-
dolatot. hogy még csak szóba is 
álljunk a Lloyd-George hadicéljai-
val, annyira bizonyosra vehetjük, 
hogy nem sokáig lesznek ezek, 
mint Lloyd-George állitja, egész 
Angliának hadicéljai . . . 

Érdemleges béketanácskozás. 
A Breszt-Litovszkhan megtar-

tott teljes ülés után a monarchia, 
Németország és Oroszország dele- j 
gációi tanácskozásra gyűltek össze, j 
s előzetes megbeszélést folytatlak 
gazdasági és jogi kérdések felől. 
Ezzel megkezdődött az érdemleges 
tanácskozás a megszállott területek 
kiürítéséről és az egyes területeken 
Megejtendő referendum formájáról 
és technikai feltételeiről. A breszt-
litovszki tárgyalások felől Szófiá-
ban, ahol Trockinak nagyon sok 
személyes ismerőse él, azt tartják, 
hogy végleges békéhez fogja juttatni 
az egymással tárgyaló feleket, s 
nem fog függő kérdéseket fenhagyn'. 
Amíg igy a központi hatalmak a 
béke felől tárgyalnak, addig a 
nyugati országokban a népek a 
békére akarják kényszeríteni kor-
mányaikat. A francia kamara tar-
totta megnyitó ülését, amelyen 
Dechanel elnök nagy beszédet 111011 
dott, kifejtve, hogy Franciaország 
nem akarja a legyőzöttek békéjét, 
a végsőkig folytalja a harcot, s 
továbbra is szilárdan megvédi arc-
vonalát. Amikor azt indítványozták, 
hogy az elnök beszédet falragaszo 

kon hirdessék ki, a szocialisták 
tiltakoztak ellene és kenyeret, meg 
szenet követeltek. Az első ütésen 
több szónok emelte íel a hangját 
a bék<* érdekében. Pichon külügy-
miniszter inditványára azonban el-
határozták, hogy csak másnap tér-
nek a külügyi kérdések megbeszé-
lésére. Ebben a vitában fog meg-
nyilvánulni a francia nép igaz aka-
rata, amely aligha felel meg azok-
nak az elveknek, rrvelyelret beizé-
deikben az angol miniszterelnök s 
az Egyesült-Államok elnöke han-
goztattak. 

A lengyel régenstanács 

átalakítása. 

A Polnische Nachrichten jelen-

tése szerint a lengyel régenslanócs-

csal folyt eszmecserében Daszins-

ki utalt arra, minő nagy jelentő-

sége lesz egész Lengyelországra, 

valamint a galíciai lengyel képvi-

selők parlamenti politikájára a len-

gyel országgyűlés aikotmáivyozó 

ülésének mihamarabbi egybehivása, 

valamint a lengyel delegátusoknak 

a breszt-litovszki tárgyalásokhoz 

való bocsátása. A beszéjgelés so-
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rán Osztrovszki. a régenstanács tájékoztatta a pártok vezéreit a 
tagja foglalkozott a régenstanács- breszt-litovszki tárgyalások állásá-
nak elvben elhatározott átalakítása- ról. A tárgyalásokat* hétfőn foly-
val és kifejtette, hogy a szeptem-j tatták Breszt-Litovszkban s a foíy-
beri pátens 3 ik szakasza szerint az tatást ma délelőttre tűzték ki. 
államtanács feladata lesz a válasz- _ . 

tási rendet megállapítani- A válasz- G a , l c i a e s ^ngyelorsszág. 
tási rendre vonatkozó javaslat kii- Krakó, jan. 15. — Tegnap pol-
lönben már majdnem teljesen el- gári, főleg konzervativek (% de-
készölt. A régenstanács tudatában mokraták által látogatott gyűlést 
van annak, mily nagyfontosságú az tartottak, amelyen mint a Galiciá-
alkotmányozó gyűlés munkája a | ban legutóbbi időben tartott vá-
lengyel birodalom szempontjából és lasztó gyűlések legnagyobb részén, 
azon lesz, hogy azt mihamarabb akció megindítását követelték abból 
életbehivja. Ami a lengyel hadsere- a célból, hogy Galíciát az alaki-
ge t illeti, az csakis ugy képzelhető I tandó lengyel királysághoz csatol-
el, mint a lengyel kormányzat egyik ják. A gyűlésen gróf Zdisl w Tar-
szerve, amelynek felhasználásáról novszki elnökölt, 
kizárólag a lengyel koriná.iy intéz- Bobrovszki képviselő, mint 
kedhetik. Kucharievszki miniszter- előadó azt az indítványt terjesz-
elnök behatóan foglalkozott lengyel tette eió, hogy ah.kitsák meg Kra-
delegátusoknak a bekeíárgyalaso- kóban a nemzeti munka klubját, 
kon vaiu reszvéicic ítéruébcbcu ét amely egyesítené magában mind-
utalt arra, hogy a központi halai- azokat a galíciai klubokat, amelyek 
mak ez ügyben mindeddig nem Galíciának Lengyelországhoz való 
döntöttek. csatolását, valamint az általános 

A Reichpost munkatársa be- véderóköte!e,:nttségen alapuló kü-
szélgetést folytatott Chmelnicki pre- lön nemzeti lengyel hadsereg ha-
látussal, a lengyel kormányzótanács ; ladéktalan megalakítását lü/.ték ki 
polgári kabineljének főnökével, feladatul maguk elé. 
Chmelnicki a többek között ezt - _ _ „ 

mondta í Az uralkodópárnál vaió 
kihallgatásunk a képzelhető legmé-
lyebb benyomást telte ránk. Ká-
roly császár és király személyében | 
nyilt jellemű és melegszívű ural-
kodót ismertünk meg, aki megérti 
népünk szükségleteit. Minden sza-
vával elárulta ügyeink alapos isme 
rétét és az uj lengyel állam iránt 
való őszinte érdeklődését. Ó fel-
sége szavai, amelyeket hozzám in-
tézett, mindenütt élénk visszhan-
got fognaiv kelteni Letigyelor 
ban. Chmelnicki hangsúlyozta ez 
után, hogy nagy várakozásaikat 
őfelsége személyisége messzire 
meghaladta. Zita császárné és ki-
rályné is tagadott bennünket és 
fiatalos megjelenésének bájával, va-
lamint jóságos szivének halaimá-
val és okos szavaival igen 
benyomást tett ránk. Arra a kér-

Trockij. 
Az orosz forradalom vezérei 

közül talán senkiről sem beszélnek 
annyit, mint Trockij Nikolajevics 
Leóról, igaz, hogy senki másról 
nincs annyi téves acfat sem forga-
lomban, mint épen őróla. Amik itt 
következnek — a forrás ahonnan 
vesszük őket, megbízható - puszta 
tények és puszta szamok : 

Trockij most harmincnyolc 
éves Tizennyolc éves kora óta 
benne van az orosz forradalmi 
mozgalmakban. Igazi neve aligha-
nem Braonstein, egy déloroszor-
szági kispolgári zsidó családból 
szárma/ik. A Cherson kormányzó-
ságbeli Nikolajevben laktak a szü-

naSy lei. Már tizenkilenc éves korában 

désre, lehetséges lesz-e a |e„gye| i
 S z i b e r f : ' f ' ^ A é í a munkás-

kérdést osz rákbarát irányban meg m o z « a , m a k b a n Ví l l° miatt 
oldani, azt felelte Chmelnicki, hogy 
ennek a megoldásnak még nagy 
akadályai vannak ugyan de ezeket 
le kell küzdeni. 

Sikerült megszöknie s fel áltva 
Franciaországban Svájcban és Orosz-
országban élt. Eleinte a mensevi-
kiek közé tartozott, Piaciravonnak 
volt híve. Ennek lapjában, az Isk-
raban jelentek meg első cikkei, 
melynek egyszerre vezető szerepre 
emelték a külföldön elő oros*; l»»r-
radalmá'ok közölt 

f) 1905-iki ¡(orosz forradalom 
Berlin, jan. 15. - A „Berliner kitörésekor Pétervárra ment s a 

Tageblatt" jelentése szerint Bussche pétervári sxovjet, mely i kor még 
külügyi alállamtilkár tegnap este esak a munkásosztályokat kepvi-

A breszt-litovszki 
béketárgyalások. 
A tárgyalásokat folytatják. 

selte, helyettes elnökévé választotta 
A forradalom leveretésc után több 
hónapi vizsgálati fogságban ült, 
majd élethossziglani szibériai szám-
űzetésre itelték Egy kalandos szö-
kőssel sike ült most is elmenekülni 
Amerikába ment, 1906-ban Bécsben 
telep dett meg. Itt azon fáradozott, 
hogy összekötő kapcsot hozzon 
létre a bolsevikiek és mensevikiek 
között. Prawda cimű lapjában, me-
lyet Simkowski nevű barátjával 
szerkesztett, propagandát csinált 
ennek az eszmének. Nagyon szegé-
nyes viszonyok között élt és kü-
lönben is erős irói és hírlapírói 
tevékenységet kelleti kifejtenie, 
hogy feleségével és két gyermeké-
vel meg tudjon élni. A bécsi Arbei-
terzei tuuk számára megírta a/. 
l'Jüo-iki orosz forradalom történe-
tét. Mikor a világháború kitört, 
Svájcon at Parisba utazott. 

A nemzetközi béLemozgalmak 
szellemében irt lapot szerkesztett 
mely a cenzúra miatt minduntalan 
kénytelen vult változtatni a nevet 
1915-ben Zürichen az egyetértés 
nevű egyesületben tartott előadá-
sokat, melyek a Béke és az inter-
nalionale ciinmel könyvalakban is 
megjelentek. Mindjobban és jobban 
közeledett Leninhez, miután elfor-
dult C'seidzetől — kinek politika-
j i az 1915-iki vereségek hatása alatt 
egyre nacionalistább lett, 1916-ban 
végre kiutasították Parisból. Az 
orosz nagykövet keze volt a dolog-
ban. El volt zárva eló e a svájci 
határ is Spanyolországba ment és 
i spanyol szociáldemokraták segít-
ségével kijutott Amerikába. Egyes 
francia lapok azt állították róla, 
hogy ott német amerikaikkal kez-
dett összeköttetést. 

A márciusi orosz forradalom 
hirére egy norvég hajón hazahajó-
zott Európába. Halifaxb n az an 
goloú fel tartóztatták és egy német 
polgári fogolytelepre internálták. Itt 
előadásokat tartott az orosz forra-
daloinió azango! kormány aconban 
betiltotta ezeket az előadásokat 
Egy hónap múlva a szovjet éles 
fellépésére az angol kormány sza-
badon bocsátotta. Péter várra érve 
Trockij rög ön csatlakozott Lei in-
hoz, kivel együtt megszervezte a 
bolseviki kisebbséget, A juliusi első 
bolsevíki felkelésnél ő volt a leg-
főbb vezetőkegyike. Mint a krons-
tadu lazadás vezérét, Kerenszki el-
fogatta, újra, ugy hogy már részt 
vehetett a nagy demokrata konfe-
rencián. Az úgynevezett nagyorosz 
kongresszus pedig, mely november-
ben az ideiglenes kormány helyére 
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lepett, elnökévé választotta. Az 
orosz külügyek népbiztosának ez 
az eddigi élele pályája. Most Bresz 
litovszkban van. Talán ez jelenti a 
tetőpontot. 

HIR E í N K. 
— Halálozás. Mint rés véttel 

értesülünk egy fiatal leányt raga-
dott el közülünk a kérlelhetetlen ha-
lál. Dóczi Esztike hosszas szenve 
dés után, életének huszadik évé-
ben elhalálozott. A korán elhunyt 
íiaial leányban Dóczi Sándor kádár 
mester és neje leányukat ^ujZoí-
ják. Temetése ma d. u. l/23 órakor 
lesz. 

— A takarmány maximális 

ára. A földmivelésügyi miniszter a 
takarmánynemüek maximális arat 
az alábbiakban állapította meg: 
anyavzéna 30 és 36 korona, tavaszi 
szalma 18—24 korona, őszi szal-
ma 12—18 korona, zsupszaima 20 
korona, tengeri csutka 14, nád 1 4 
korona aietermázsánként száraz és 
egészséges allapotban. 

— Nem fizeti ki magát a 
dohánytermeles. Most vannak fo-
lyamatban a dohánytermést beváitó 
hivatalokban az utolsó évi dohány-
termés átvételi munkálatai. Bár a 
pénzügyi kormány a dohánybevál-
tási árakat legutóbb mar tölemelte 
és azokat a folyó evi várható ter-
mésre még inkább fölemelte, amint 
dohányt termelő gazdák előttünk 
kijelentettek, ezen termelési ág 
még igy sem jövedelmező a gaz-
dákra, akik a dohánytermelést ilyen 
körülmények között abba is akar-
ják hagyni. Ez a panasz bizonyára 
csakis a mai időkben állhat meg, a 
mikor a fogyasztó polgár, közön-
ség minden termékéit minden árt 
megfizet, mig a kincstár, mint vá-
sárló, nem tcrh«t ei az altala meg-
állapított bevásárlási áraktól. 

— Cukorkészités otthon. A 

cukorkészités aránylag könnyű mó-

don a magánháztartásokban is esz-

közölhető. És ha azok, akiknek egy 

kis töldjük, vagy kertjük van, rá-

adják magukat arra, hogy a cuk-

rot házilag állítsák elő, a mindin-

kább emelkedób cukor-nyomoruság 

véget fog érni s a falusiak is meg-

édesíthetik ételeiket. Ha most már 

tekintetbe vesszük, hogy az or-

szág nagy cukorgyárai még a há-

ború után sem lesznek abban a 

helyzetben, hogy a folyton növek-

vő szükségletet kielegitsék, bizo-

nyára nem fog ártani, ha azok, 

akiknek alkalmuk nyilhalik ara 
hogy cukorrépát termeszthetnek, 
vagy ilyen répát beszerezhetnek 
ráadják magukat arra, hogy magú 
kai nyerscukorral, helyesebben szól-
va cukorszipurral ellássák. Ami a 
készítés módját illeti, az a követ-
kező. A cukorszükségletnek még-
felelő földterület lehetőleg jól meg-
trágyázzák, tizenkel centimeter mé-
lyen fölszántsák, vagy fölássák s 
abba répamagot vessenek. Ősszel 
vagyis október folyamán amikor 
a répában a cukorképződés befe-
jeződik, a répát a földből ki kel! 
szedni, levágva egészen zöld végéig 
Mielőtt fölhasználnák, súroló ke-
fével tökéletesen tisztára kell mos-
ni. Az ily módon megtisztított ré-
pát tökgyalun, vagy közönséges 
konyhareszelőn megreszeljük es a 
megreszelt részre annyi forróvizet 
öntünk, hogy az éppen befödje. 
Félórás kevrir?» uLtíi u cukoi ki-

lugozódik, amikor is ritka szűrőfa-
zékon jól keresztülnyomjuk, ami 
által az úgynevezett cukoriét meg-
kapjuk. Ezt a levet valamelyes 
konyhaedényben tetszés szerinti 
sűrűségű szirupra befőzzük, vagy 
linómra tőrt csontszénen átszűrjük 
Az ily módon nyert cukrot éveken 
ái el lehet tartani és az az anyag 
teljesen megfelel a most forgalom-
ban levő nyers cukornak. Főzésié 
sütésre elsőrendű, de alkalmas a 
kávé és a tea édesitésére is, amint-
hogy befőtteket is lehet készíteni 
Száz kiló répából körülbelül hu-
szonöt kiló szirupot főzhetünk. 
Hirminc négyszögöl föld pedig 
megterem száz kilót. Végül pedig 
jegyzi meg a recept ajánlója, hogy 
a fölnem használt hulladék mint 
takarmány értékesíthető, de besa-
vanyítva étkezésre is alkalmas. Ha 
ez a módszer csakugyan megfelelő 
aminthogy az, az esetben azok. akik 
hasznát veszik, bőven elláthatják 
magukat kocka-, vagy süveg-cukrot 
helyettesítő sziruppal és minden 
nvomoruságtól mentesek lesznek. 

844 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a kö-

zönség november havi petróleum 

jtgyét fel liter petróleummal 1918 

január 17 napjától kezdve Német 

Jenő, Singer Ármin, Dobos Mihályné 

Horváth .1. és Társa, Berkovits Ár-

minné, Politzer Márton, Ehrenfeld 

Mór, B-mder Adolf, Regőczi I., Kul-
csár Sámuelné és Pataki Anna ke-
reskedéseiben váltható be. 

Akinek sznptember, vagy ok-
tóber hónapról beváltatlan jegye 
van. a fentebb megnevezett ktres-
kedók ezen jegyekre egynegyed li-
ter petróleumot kötelesek kiszol-
gáltatni, Petróleum ára literenként 
72 fiillér. 

Szentes, 1918 évi január 16. 

Dr. Kiss Béla 
városi közélm. ügyoszt. vezetője. 

115-1918 szám. 

Hirdetmény. 
a m. kir. honvédelmi Minisz-

ter úr 27875—1917 számú rendele-
te szerint 20 napi időtartamra in-
dokolt esetben a hadrakeit sereg-
hez tartozó egyének is szabadságol-
hatok mezőgazdasági munka elveg-
zésére a hatóság előterjesztése alap-
ján. 

Értesítem erről a közönséget 
azzal, hogy a Kerelmek szóbeli úton 
a katonaügyosztálynál terjeszten-
dők elő, más hatóságokhoz inté-
zett, írásbeli kérelmek figyelmébe 
nem fognak vétetni. 

S/enfes, 1918 január 7. 

Dr. Mátéffy 
polgái mester. 

851—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az „Élelmiszer könyvecske" és 

a petróleum jegyekkel űzött vissza-
élések meggállása és azok halá-
konyab ellenőrzése céljából elren-
delem, hogy az élelmiszer köny-
vecskék és pertoleum jegyek a ha 
lóság előtt történt bemutatás mel-
let 1918. évre érvényesít lessenek. 
Felhívom azért a közönségei, hogy 
élelmiszer könyvecskéit és petró-
leum jegveit 1918. évi január hó 
17-én az 1. kcrületbeli, január 18-án 
a II—ik kerülelbeli, január 19-én a 
IIt-ik kerülelbeli, január 20 és 21-én 
a külterületiek, 22-én a IV. kerü-
letbeli lakosok es január 23-án az 
elmaradottak érvényesítés végett a 
vár )si közélelmezési ügyosztálynál 
(55 számú ajtó) mutassák be, mert 
azok jegyei, akik ezt elmulasztják, 
érvénytelennek tekintetnek. 

Figyelmeztetem az összes ke-
reskedőket, hogy 1918 január hó 
23 után olyan jegyekre, amelyek 
érvényesítési záradékkal ellátva 
nincsenek, hatósági árút kiszolgál-
tatniuk nem szabad. 

Szentes, 1918. évi jan. hó 15-én. 

Dr. Kiss Béta 
városi közélelmezési ügyosztály 

vezetője. 
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Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Eladó ház. 
Vékony Juliánná Rákóczy 

Ferenc-utca 25 számú íél 

portás háza eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott. 

SZtiNTESI LAW _ 

Házasság. 
vidéki 50 éves özvegy komoly 

házasságot kötne egy 35—40 éves 

gyermektelen, jómegjelenésű öz-

vegy nővel, aki a háztartást és 

a jószággal való bajlódást szereti 

50 hold földön gazdálkodom. 

15000 kor. vagyonom van. Ugyan 

annyi hozomány megkívántatik. 

Cim e lap kiadóhivatalába „VI-

DÉKI" jeligére. 

5 szám 

Egy használt, 
('e jó karban levő kocsi jutányo-
sán eladó. Értekezni lehet Piti 
Mihálylyul Rákóczi F.-utca 70 sz. 

Eicjy vagy két szobás lakást keres 
•gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

EGY .IO FIÚ 

NYOMDÁSZ 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

í f 
Il-

i i 

f i j 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

—% 

* feiadóípatala 
Kossuth-tér i szám. (Ref. Mk) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917 




