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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Nem szoktam beleavatkozni 

hívatlanul és érdekeltség nélkül 

semmibe. A hirlapi polémiái pcü.g 

nem tartom másnak, mint fölösle-

ges nyomdafesték pazarlásnak. 

De most akaratlanul jóizüet 

nevetek azon a tere-ferén, amely 

az illik-e mulatni vagy nem illik-e 

mulatni körül az „Alföldi Ellen-

zék" hasábjain keletkezett s ame-

lyet az illik álláspontot képviselő 

valaki jónak látott a jövendő idők 

cenzúra mentességével kapcsolatban 

fenyegetésnek használni. 

Ha én végig gondolok a dol-

gon arra az eredményre jutok, hogy 

kár volt a nvonidafestékért. Elvégre 

is: mulasson akinek van lelke 

hozzá és érezze magát jól akár egy 

száll cimbalom, akár egész cigány-

banda zene szavánál — és hall-

gasson. 

Én nem szeretek kritizálni nem 

szetetek sem jó, sem balvéleményt 

mondani efféle dolgok felől. De 

egyet le merek írni, mint privát 

véleményt: azt, hogy én a magam 

részéről még a hangos nevetést is 

elitéleni ma és egyenesen vissza-

taszítónak látom ma, ha valaki de-

rűs pillanatokat keres ma. 

Neho^v azonban valaki azt ki-

áltsa reám, hogy vizet prédikálok 

és bori iszom, magam is kijelen-

tem, hogy szoktam nevetni, tréfálni 

is, sót épen ezen a mulatság kö-

rüli tere-ferén kiveteiesen jót ne-

vettem . , . . . de ázért ón nem fe-

nyegetek senkit. Se cenzuramentes-

séggel, se szabadszájusággal... 

Különben is vannak komoly 

ügyek, amelyet komoly ember ko-

molyan el tűd intézni hirlapi uton 

minden cenzurás világ ellenére... 
* 

• * 

Udvariasságot kövelel a bel-
ügyminiszter a hivataloktól. Figyel-
met és előzékenységei. Ebben tö-
kéleies igazsága van. De bocsát-
hatna ki egy másik rendeletet is, 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

amelyben a közönséget meg arra 
figyelmeztetne, — hogy a közhiva-
talokat nem szabad valami olyasfé-
lének tekinteni, ahol a legtrá^árabb 
kifejezések alkalmazásával kell ki-
kényszeríteni azt, hogy a hivatal-
nok minden legyen, csak épen ud-
varias nem. 

Nekem sajnos, vannak tapasz-
talataim És még sajnosabb, ho^y 
azt kell mondanom, hogy éppen 
elég közhivatalt vállalni arra, hogy 
ne csak népszerűséget veszítsen 
valaki, de kitegye magát mindennek 
ami undoritó és gyalázatos. 

Bizony a közhivatal ma már a 
legeslegutolsó helyre került s ha 
nem történik valami gyökeres vál-
tozás, nem fog ember akadni, aki 
lekösse magát a hivatalért, hiszen 
még koplalni, fázni és rongyoskodni 
is többet ér, mint a szakadatlan 
szidalmak és rágalmak özönében 
udvariaskodni. 

* 
* * 

Tehát már ott tartunk, hogy 

Breszt-Litovs/kban a különbéke 

tárgyalásai indultak meg s minden 

vélemény eltérés és minden nehez-

seg ellenére meg van a lehetőség 

arra. hogy a különbekét meg lóg-

ják kötni. 

És éppen most ezekben a na-

pokban intéz, a velünk békülni ké-

szülő Oroszország ultimátumot Ro-

mániához, az ó szövetségeséhez . . .1 

Micsoda eltolódása az események-

nek, a viszonyoknak ! Hitte ezt va-

laki egy évvel ezeló;l? 

az ember szinte megszédül, ha 

a háborús eseményeket figyelem-

mel kiséri, ha hallja azt a lenekedő 

hangot onnan nyugat felől é> szem-

be állit ja ezzel a mi békekészsé-

gűnk megnyilvánulását... 

A legkritikusabbak ezek a na-

pok. Nem annyira ránk, mint ellen-

ségeink hí'borus őrültjeinek, akinek 

nincs bátorságuk arra, hogy a vég-

zet elé álljanak... 

Szerkesztőség és kiack hivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája KossutU-
tér 4 s/ám (ref bérház) ide intézendök a iapol 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

gT .-. előfizetési dijak. 

Halnap megindul a szigorú 
i rekvirá'ás, ami bizony ehnaradha-
I tott volna, ha még a cséplés ide-
jén a kötelező leszámolást togana-

| iosilj k. 

A viszonyok, s/ó sincs róla, 
nehezek, Maga a fóldmivelésügyi 
miniszter mondja, hogy a gaboná 
lói eltekintve minden elsőrendű 
élelmiszerben katasztrótálisan rossz 

I volt a termés. 

Ezt mi is érezzü kiuindannyian 
s bizony sajnos, hogy a szentesi 
határ az idén csak alig adott vala-
mivé! többet mini amennyi itt 
Szentesen kell. Hogy vannak akik 
rejtetlek el készletet, lehetséges, 
mert hiszen ilyenek mindig akad-
t.ak, lu általában a mi népünk tudta 
és megtette a kötelességét. 

Bizonyara most is megteszi, 
amit meg tehet. 

Én néma szemlélője vagyok az 
általános eseményeknek. A ma vi-

| szonyai közölt egy-egy jegyzetet, 
ha rovok, mint krónikás. 

De hiszen ma nem is kritika 

kell. .\la cselekedni, tenni és adni 

| keil, ha lehet. 

llt em a szó, sem az irás nem 

használ. 

BARÁZDA. 

Ukrajnai csapatok és maxi-

malisták harca Odesszában. 

A Reuter-ügynökség jelenti Pé-
Lervairol: Az esti lapok jelentik. 
hog> Odessza utcáin az ukrajnai 
csapatok és a maximalista tengerész 
katonák között csata folyt le. Az 
ukrajnaiak megszállva tartják a 
színházat és gépfegyvereket állítot-
tak lel a Puskinszkája utcán. A 
harc az egész váró ra átterjedt. A 
vörös gárda vezérét halálosan meg-
sebesítetlek. A „Synope" cirkáló 
és más csatahajók megjelentek a 
kikötőben és tüzel st indítottak. 
Azt jelentik, hogy a város többi 
részel is elfoglal ák a maximalisták. 
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Trockjj Pét^rvárra utazóit. 
Breszt-Litovszk, jan 18. 

Trockij első orosz delegátus 
ma éjjel Pétervárra utazott. 

Az orosz delegáció többi tagja 
és egész személyzete Bres/t-Li-
tovszkban maradt. 

Élelmezési tömegszírájk 
Ausztriában. 

Bécs, jan. 18. 

A tegnap itt kitört sztrájkmoz-
galommal kapcsolatosan a város 
több kerületében kisebb tün'etések 
voltak a délutáni órákbm. A tün-
tetéseken legnagyobbrészt asz-
szonyok és gyermekek vette! részt, 
akik semmiféle zavart se csináltak. 
Csupán néhány szervezetlen 
korú munkás tört be néhány k'i-
rakatablakot. A rendőrség kl em-
bert állított elő. 

A «ztrájk Bécs kerüle leiben 
Floridsdorfban és Stadtlaub: n egy 
re terjed. 

pvar tisztekkel letartózlatlák. A 
népbiztosok tanácsa követeli a ka-
tonák és tisztek szabadon bocsáj-
tását és ama katonai hatóságok 
megbüntetés-t, amelyek a letartóz-
tatásokat elrendelték, továbbá biz-
tosítékot követel aziránt, hogy ilyen 
események nem fognak többe meg 
ismétlődni. Ha 24 órán belül nem 
kapunk választ, proklamációnkat 
a diplomáciai összeköttetés meg-
szakításának keli tekinteni és a 
legerélyesebb katonai intézkedése-
ket fogjuk tenni Lenin, KrilenKÓ 
főparancsnok Fodovojoszki kato-
nai biztos. 

A központi hatalmak dele-

gátusainak értekezlete. 

Breszt-Litovszk, január 18. 

A mai délelőtt folyamán a 
négy szövetséges halalom d< legáci-
ója itten bizalmas megbes élésre 
gyűltek össze. 

Kühhnann államtitkár hosszabb 
beszédben tájékoztatással szolgált 
az orosz delegációval a legutóbbi 
napokban folyt tárgyalásokról po-
litikai és territoriális kérdések ren 
dezése dolgában. A török és bol-
gár képviseletek elnökei egyönle-
tűen köszönetüket és telje* helyes-
lésüket fejezték ki az átlamíit 
kárnak. 

Letartóz ta tot t oszt rák- n 1 agyar 

tisztek. 

Orosz ultimálum a román kor-

mányhoz. 

Pélervár. január 18. 

A népbizlosok tanácsa a követ 
kező ultimátumot küldte a román 
kormánynak : 

A 49-ik hadosztály parancsnoka 
jelenti nekünk, hogy a román ha-
tóságok ellenséges cselekedeteket 
kóxetnek el orosz katonák ellen 
és nem engedik át az elélnnszer-
szállitniányokat. A 49. hadosztály 
194-ik ezredél román hadierők kö-
rülfogták és lefrgvverejték, a 195-
ik ezred bizottságit pedig, az orosz 
vonalakat meglátogató osztrák-ma-

Az uj hadisegély-rendelet. 

A honvédéi in i minisztér ium 
| már megküldötte Szentesnek az 
i 1917: Xííí. törv.-cikk 3 § ában fog-
; Juli fölhatalmazás alapján kindoti 
1 1917. évi 48.000 számú utasítást a 
j hadbavonultak családjainak segélye-
' zése tárgyában. Az uj hadisegély-
rendelct léhát érvényben van és 
pedig a tényleges katonák család-

íjaira vonatkozó rendelkezések ki-
vételével a/. 1917 évi november 

j hó 1-tól számítandó hatállyal. 

El kell ismernünk, hogy a ha-
; disegély-rendelet több méltányta-
lanságot megszüntetett, amelyben 

; a magyar iiatonák családjai az oszt 
, rák katonák családjaival szemben 
részesüllek. Ig\ ezuíán nincs kü-
lönbség a tényleges katonák és 

i uem tény eges katonák családjai 
• kőzött. 11)18. 1. napjától k.zdve 
visszamenőleg a tenyleges katonák 
családjai is kapják a segélyt. 1917. 
november l-ig visszamenőleg a 

i törvénytelen féleség, vagy ahogy 
I a rendelet nevezi, a hadbavonultak 
közös háztartásában élő. de vele 
házasságra nem lépett nő is kapja 
a segélyt, ha ebből a viszonyból 
gyermek származott, vagy ha a nő 
betegség vagv más okból munka-
és keresetképtelen. Ezután a nevelt 
gyermek és a nevelőszülő is kap 
segélyt és az is, akinek a hadba-
vonult bírósági határozat alapján 
tartásdíj \[ köteles fizetni. 

A hadisegély összegeire von t-

kozó rendelkezés a legfontosabb 

része a rendeletnek. A rendelet 

kétségkívül emeli a sege|y<ket. Az 

eddigi napi segélyt a haviseg ly val-

lotta föl, amelynek összege más 

kis- és m»g\ ko '.ségekben, inas va-

rosokban es mas Budapesten. Fiú-

méban és Pozsonyban Mind a há-

rom csoportnál van egy alapösszeg 

az első családtag részére és ez az 

összeg a családtagok száma szerint 

emel? edik — A/ok a családok, 
amelyek bérelt lakásban laknak, 

még lakássegélyt is kapnak. 

Városokban, tehát Szentesen 
is, egy családtag kap havi 42, két 
csalauiag 71, három családtag 05, 
négy cs.iládtag 118, öt családtag 
135, hat családtag 165, nyolc csa-
ládtag 180, kilenc családtag 195, 
tiz családtag 210, tíznél több csa-
ládtag 220 koronát. A lakássegély 
három családtagig havi 20, három 
és hat családtag között 30, lu t és 
10 között 40, ezen felül 50 korona. 

A ré^i rendelet szerint ezelőtt 
| a polgármester döniött a fölött, 
kinek jár a .segély. Az uj rendelet 
meghagyta a régi rendeletnek ezt 
a szabáiyat azzai a módosítással, 
hngv a megállapítás a hadisegély-
véleményező bizottság javaslata 
ahpján történik, a polgármester 
határozata ellen pedig a nadiseg« 1} -
lölszólamlási bizolts: hoz lehet fö-
lebbezni. 

HIREfiNK. 
— Isteni tisztelet farratik \ 

helybeli görög templomban f. hó. 
20-án d. e. 10 órakor vasárnap 
nagy viz szenteléssel. 

Városi közgyűlés. A vá-
rosi képviselőtestület kedden d. e. 
9 órakor tartja január havi rendes 
közgyűlését. Ez a közgyűlés fogja 
tárgyalni az 1918 évi költségvetést 
és ugyanez választja meg a hadi-
segély véleinenyúzó bizotságoi. 

— Csongrádvármegye főis-
pánja ujabb 1 métermázsa gyapjú-
fonalat bocsátott polg. í. isk. igaz-
gató rendelkezésére oly c -lból, hogy 
abból a katonák részére harisnyá-
kat köttessen. Bizalommal kéri 
az iskola volt és jelenlegi tanilvá-
nyait, vegyenek részt ebben a ha-

i zafias munkában 
I 

Anvagért (sze-
mélyesen) jelentkezzenek jövő het 
bármely napján d. e. 10 és 11 óra 
kőzött iga/g. lakásán. 

— Meghivó. Az állami lőgim-

názium ijfu.ági Segítő Egvesülete-

nek evi rendes közgyűlését, mely 

a rendes közgyűléséi, mely a meg-

jelent tagok csekély szama miatt 

tegnap délután nem volt megtart-

ható, f. evi január ¿6-án délelőtt 

11 órára azzal a figyelmeztetésfel 

hívjuk egybe, hogy a k tűzött idő-

ben a közgyűlés a jelenlevő tagok 

számának (ideiembe vétele nélki.l 

meg log tartatni. Az elnökség. 



3 szám. SZENTESI LAP 

- A dobánydrágulás első 
napja. Nem az első dohánydrágu-
lásról van szó, igy hál nem is 
szenzázió. Inkább kinos ügy a sze-
gény dohányos emlx rek számára 
akik a többszörös árd gitások miat 
ma már olt tartanak, hogy igényei-
ket már nem redukálhatják még 
lejebb. Vagy ha igen. ugy lemon-
danak a dohányzásból Mint min-
denben, o dohányzásban is vannak 
megalkuvók, akik az árdrágulás 
folytán eddig naponta öt szivart 
fogyasztottak — ezentúl csak hár-
mat fognak s/ivni. így hozzák be 
az árdifferenciát és álldogálnak to-
vább a trafikok előtt. A kormány 
tehát bölcsen számit, amikor uz 
áremelést az emberek gyengeségére 
alapozza. Nem emelhet — a kis 
árdrágító — oly magasra, hogy 
vevő milliószámra ne kerüljön. 
Csendes megadással tűrik az em-
berek a sulyosbuló temeket, ves/.ik 
viszik a szivart, dohányt és szív-
ják boldogan, pedig minél drágább 
annál rosszabb. Ugy kell az embe-
reknek. 

— Elkészült a vidéki rendőr-
ség államosításáról szóló tör-
vény. A vidéki rendőrség államo-
sításáról szóló törvény, mint meg-
bízható helyről értesülünk, teljesen 
elkészült. A javaslat valószínűen 
már februárban a parlament elé 
kerül. Az államosítás kövelkezlében 
az országi)! táblai székhelyek sze-
rint rendói főnökségekre os tják fel 
Ezek alá lesznek rendelve a városi 
főkapitányságok. A rendőrfőnökök 
közvetlen felettese a belügyminisz-
ter. A tisztviselők kinevezésénél 
elsősorban figyelembe jönnek az 
eddigi állami tisztviselők, akik meg 
fogják előzni a vidéki városok tiszt-
viselőd. A vidéki rendőrt isztvise-
lók közül a fogalmazási szakban 
működlek és nincs jogvégzettségük 
az állam más jogvégzettséget nem 
kivánó szakban fogja foglalkoztatni 
Ezekből a tisztviselőkből csapat-
tisztek, felügyelők, irodalisztek es 
más alkalmazásban lé< ö hivatalno-
kok lesznek. A megfelelő kvalifiká-
ció rendelkező vidéki tisztviselőket 
egy évig ideiglenes alkalmaztatással 
veszik át, a mennyiben nem felel-
nek meg, végkielégítést, illetv3 nyug-
dijat kapnak. Az államrendőrség 
legénységi állomány ára irányuló 
szervezés munkája is megkezdődött 
Állítólag tízezer embert válogalnak 
ki a hadbavonultak közül. Elsősor-
ban a vitézségi érmet és Károly 
keresztet nyert katonák jönnek 
számításba. A vidéki rendőrség ál-
lamosítására kérdtse azzal nyert 

3 oldat. 

sürgős aktualistát, hogy a háború-
ban a bűnügyek statisztikája ijesz-
tő módon megnövekedetl. 

— A lefoglalt élelmiszerek. 
A közélelmezési miniszternek tu-
domására jutott, hogy a lefoglalt 
élelmiszerek elárverezése alkalmá-
val sokszor illetéktelen kezekbe 
kerül az élelmiszer. Éppen ezért 
a közélelmezési miniszter elrendel-
te, hogy ezentúl a lefoglalt élelmi-
szert adják át a legközelebbi tiszt-
viselő beszerző-csoportnak, inter-
nátusnak vagy kórháznak. 

— Az orosz gyerek. Egy fis-
kális mesélte el a következő his-
tóriát: Beállit az irodájába egy jó-
képű falusi menyecske — karján 
egy pufók, pompás, csillogó szemű 
pici gyerekkel. Kérdi tőle a', ügyvéd: 

— Mi járatban van jó asszony ? 

— Egy tanácsot kérnék a te-
kintetes úrtól. 

— No 1111 baj van ? 
— Hát — instálom — ez a 

kis gyerek itt ni . . . 

— Talán az apja nem jól vise 
li magát ? 

— Dehogy — instálom — na-
gyon jó ember az, becsületes, mun-
kás . . ., nincs löbb olyan becsü-
letes orosz fogoly az egész or-
országban . . . 

— Micsoda ? Ez a gyerek egy 
orosz fogjé ? 

— Persze hogy azé. Hál mi 
is van abban? Az uram már 3 eve 
Oroszországban sínylődik . . . 

— Jó, jó . . ., hát mit akar 
voltaképen jó asszony ? 

— Instálom tekintetes urat . . . , 
azt lessen nekem megmondani, mit 
csináljak én < vvel a gyerekkel, ha 
nemsokára már beszélni kezd és 
elke/d beszélni, osztán én nem ér-
tem meg beszédit ? . . . 

jelentsük be a betáblázott 

tartozásainkat, mert azután adó le-

engedés jár. Városháza földszint 10 

számú szobában, a városi adó-

hivatalban 

Kiadja 

Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

929- -1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazokat, akiknél 

széna, szalma, vagy más takarmány-

nemű rekvirálfatott, hogy a zár.iá 

helyezett összes takarmányneinű-

eket 1918 január 2l-tól kezdve a 

vasiti állomás mellett levő rakodó 

helyre mielőbb szállitsa be, mivel 

azoktól, akik ezt lenni vonakodnak 
a hatóság fogja azt a tulajdonos 
költség re és veszélyére beszállita-
tatni. 

A szállítmány a vásártéri má-
zsán lemérendő s á mázsa cédula 
megői izendó, mi vel ez szolgál a 
fizelé- alapjául. 

S'.éna ára 30 k.: tavasz szalma 
18 k., őszi szalma 12 k., tengeri 
és fo •»'.tás, cirokszál 14 k., nád 14 
korona métermázsánként. 

Szentes, 1918 január 19. 

L)r. Kiss Béla 
városi közélelmezési ügyosztály 

vezetője. 

652--1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az Országos Közélelmezési Mi-

niszter újabb rekvirálást rendelt el, 
mely Szentesen a városháza Lirot-
tsági termében (emelet 38 ajtó) 
fog a kijelölt bizottságok által 
1918 évi január hó 21-től kezdő-

| dőleg foganatosíttatni. 
Az érdekelt felek ezen tárgya-

1 lásra idéző lappal fognak megideE-
Utni. Figyelmeztetem az idézetle-
ket, hogy a behívásra pontosan 
jelenjenek meg, mert a meg nem 
jelenő katonaság által fog előállít-
tatni. 

Hogy mindenki pontos vallo-
mást tehessen, liszt és gabena 
keszleteit mérje fel s azok mennyi-
ségei az idéző lapra jegyezze fel, 
s azt a tárgyalásra hozza magával. 
Behozandó a cséplési bejelentés, 
az átvételi bizottság által ott 
hagyott átvételi elismerveny, az 
összes vásárlási igazolvány, őrlések 
alkalmaval a malomtól nyert el-
szamoló-iap. Figyelmeztetem a la-
kos* igot, hogy a kirendelt katona-
ság a teleket állandóan ellenőrzi, 
próba felméréseket fog eszközölni 
s ha ezen eljárás során a legkisebb 
eltéres mutatkoznék, azon féllel 

szemben nemcsak a büntető el-
járás tetetik folyamaiba, hanem 
felesleges keszlete elkoboztatik, el-
záráson felül érzékeny pénzbün-
tetéssel is fog sújtatni. 

A rekvirálás tartama alatt ga-

bonát csak őrletés végett szabad 

egyik helyről a másikra kocsin 

vagy más szállítási eszközön szál-

lítani, köteles azonban mindenki 

igazolásul az őrlési tanúsítványt 

magával vinni, mert akinél ily iga-

zoló okmány nem lesz, annak 

készletét az állandóan őrszo galalot 

teljesítő katonaság elkobzás végett 

a hatósághoz beszállittatja. 

Szentes, 1918 évi január 19 

l)r. Mátcffy 
polgármester. 



4 oldal 
SZENTESI LA» 

O'száni 

Köszönet nyilvánítás 
Mindazon rokonok jó ba-

rátok és ismerősök kik felejthe-

tetlen kedves leányunknak, illetve 

testvérünknek Esztikének folyó 

ho 17-én délután történt vtg-

tisztességen megjelentek és ezáltal 

mérhetetlen fájdalmunkon és 

veszteségünkön enyhíteni ig: e-

keztek ezúton fogadjuk háSás 

köszönetünket. 

Szentes, 1918 január 18 

Dóczi Sándor 
és családja 

Házasság. Egy használt, Cl Aa \/\ kat-hun 1 i\VÓ kocsi HltillV 

vidéki 50 éves özvegy komoly 

házasságot kötne egy 35—40 éves 

gyermektelen, jómegjelenésü öz-
vegy nővel, aki a háztartást és 

a jószággal való bajlódást szereti 

50 hold földön gazdálkodom. 

15000 kor. vagyonom van. Ugyan 

annyi hozomány megkívántatik. 

Cini e lap kiadóhivatalába „VI-

DÉKI" jeligére. 

de jó karban levő kocsi jutányo-
sán eladó. Értekezni lehet Piti 
Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz. 

Eqy vagy két szobás lakást kerete 
gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

EGY J O FIÚ 

NYOMDÁSZ 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

!r í • 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
—=E= hönppmdájo IZZI 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, g yorsan, pontosan a 

jutányosabb árért. 

e— 

V f i Z E H T E S 1 L B P " 
Itiadóltivafola 

Kossutii-tér í szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

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




