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A szerkesztésért fe le lős : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth* 
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

előfizetési dijak. 
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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Több mint két hete nehéz köd 

üli meg a világot. Butitóan tompa, 
homályos köd. Az ember, ha ki néz 
az utcára, ha megáll az utcán és 
körülnéz, nem lát egyebet, mint 
ezt a tompa, szürke ólom h >má-
lyosságot. 

Mintha a jelent mutatná ez a 
köd. 

Szürke, homályos minden. 
Világosság, ami fényt derilene 

arra, hogy mit hoz a holnap, se-
hol semmi. 

Csak járunk tétován. Előre 
néznénk, de elébünk terpeszkedik a 
köd, homálya s amit mulat csak 
alaktalan iromba körvonalak. 

Mégis, talán a cselekvés és az 
átalakulás nagy napjait éljük s ez a 
tompa, ez a szürke köd borit szem 
lödelet a múltra, hogy annál fé-
nyesebb, ragyogóbb legyen a jö-
vendő. 

* 
* * 

Olvassuk, hogy a fejadagokat 
ha csak átmenetileg is, le kell szál 
litani, mert a rekvirálás eredménye 
előre nem látható s ezt a leszállí-
tást az átmeneti ellátás föltétlenül 
megkívánja. 

Kétségtelen, hogy a világháború 
összes a közigazgatásra háramlótt 
feladatai közül a közellátász legne-
hezebb probléma s az annyira meg 
bámult szervező képességű némelek 
sem bírtak ezt a problémát töké-
letesen megoldani. 

Hogy nálunk vannak nehézsé-
gek, az természetes következménye 
egyesek lelkiisnieretlens gének és 
annak, hogy a termést a mult év-
ben túlbecsülték. 

A jövőben minden valószínű-
ség szerint már a cséplés idején 
végrehajtjík a rekvirálás!. Ennek 
kettős eredménye lehel. Egyik az, 
hogy lehetetlenné válik az eltitko-
lás és lehetetlenné a gabona kész-
lelek tiltott felhasználása, a másik 
pedig, hogy az aratás és cséplés 

befejezése után nyomban tisztázva 
lesz mi a készlet, mi a fejadag s 
nem kell szakadatlan leszámoláso-
kat csinálni. 

* 
* * 

A rekvirálás folyik Szentesen. 
Eredményei természetesen vannak, 
mert hiszen eredmény nélkül e/ a 
munkálat nem maradhat. Nagy 
munkát és lelkiismeretes munkát 
végez a rekviráló bizottság s ugy 
látszik, maguk a felek is belátják, 
hogy nem passziózásról van szó, 
hanem nagy nemzeti érdek szolgá 
latáról s igyekeznek lelkiismeretes 
bevallással megkönnyíteni a ma-

; guk dolgát s a bizottság eljárásit. 

Ilyen nagy doMjg, mini a rek-
i virálás, természetesen nem bonvo-
' litbaló le anélkül, hogy egyesek 

vélt sérelmeket ne tápláljanak a lel— 
i kükben. Csakhogy ezek a vélt sé-

relmek igazán nevetségesek 

Igaz, minálunk a kenyér a leg-
első táplálék, de épen azért, mert 
ennyire fontos a kenyér, Kell, hogy 
végre mindenki belássa a takaré-
kosság szükségességét és hogy végre 
a háború negyedik esztendejében 
annak a tudatára jusson niituk nki, 
hogy ebben a nagy vérzivatarban 
amelv annyiféle képpen próbálja 
meg erőinket szűkösen keli élde-
gélni, napról-napra, mer pénz le-

hel akármint özön, mit sem ér, ha 
a darab kenyér nincsen meg. 

# 
* * 

Akárhány újságot olvasok a 
vidéki városokból, mind arról ir, 
arról cikkezik, hogy a háború kö- • 
vetkeztében ujjá kell szervezni a 
város háztartását. A kormányprog-
ramul pedig kijelentette, hogy a 
varosokról modern, minden igényt-
I A n JS r - í • - ' • * * 
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egyúttal a városok anyagi helyze-
tének megjavulását is biztosítja, 

A7 államra is, a városokra is 
óriási föladat a békére való átme-
net. S ha a városi törvény már 
, most hamarosan elkészülne a hely-
zet a városokra nézve sokkal égy-

Iszei ub'b volna, mert tisztázódnék az 
a nagy kérdés, hogy saját hatáskö-
rükben mit kell helyzetük javítá-
sára niegtenniök. 

A kérdés nagy. Ha csak a mi 
szentesi viszonyainkat vészük vizs-
gálódásaink tárgyává a legteljesebb 
mértékben ereznünk kell egyrészt 
a városi törvény hiányát, másrészt 
pedig a/J. hogy ha valóban a kö-
zel jövőben elkészül a városi tör-
vény ennek a háztartást javító 
helyzetét ma még nem láthatjuk. 

És mindé/ek ellenére a bé-
kere való átmenet dolgát elő kell 
készíteni. 

BARÁZDA. 

wammmmm 

Békekötés A berlini 
Ukrajnával, tanácskozás. 

Budapest, február 9. 

Budapesti távirati irodá-

nak jelentik Breszl-Litovszk-

ból: Az Ukra jnáva l való 

békekötésre vonatko 6 szer-

ződést éj jel 2 órakof alá-

írták. 

Miniszterelnökség Sajtóosztálya 

A német fővárosban nagy hor-
derejű tanácskozás folvl le. — A 
monarchia és Németország külpo-
lit igájának vezetőin kivül jelen 
voltak n u ícsko/ás^n a német 
hadsereg részéről LudendoríT tá-
bornok. v. oszlrák-magv ar hadse-
reg rés/érői pedig Waldstaedtem 
báró es Csicients tábornokok. A 
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tanácskozásokról természetszerűleg 
csak kevesetmondo hivatalos je-
lentéseket adtak ki, ámde a berlini 
lapok tudni vélnek azokról a kér-
désekről, amelyek a tanácskozás 
résztvevőit foglalkoztatták. Egész 
bizonyossággal irják, hogy a ta-
nácskozáson a keleti kérdés egész 
komplexumát megbeszélték. Erre 
annál nagyobb szükség volt, mert 
a breszt-litovszki eseményekből 
nyilvánvaló, hogy Trocki nem is 
annyira a békéért küzd, mint in-
kább azért, hogy ellentétek szitá-
sával társadalmi forradainiot idéz-
zen elő a központi hatalmak orszá-
gaiban. A megbeszélések másik 
tárgya, amit különben az is meg-
erősít, hogy a tanácskozáson reszt-
vettek a Breszt-Litovszkba küldött 
hivatalos ukrainai küldöttek is, az 
Hkrainávai küszöbön lévő békekö-
tés volt. A jelekből arra ielitl kö 
vetkeztetni, hogy az ukránokkal 
való béke végleges megkötése már 
csak rövid idő kérdése. A békekö-
tést Ukrainával az nehezíti meg, 
hogy gazdasági kérdésekben a ki-
küldöttek nehézkesen alkudoznak, 
pedig reánk nézve lölötle fontos 
hogy az önálló Ukraina legalább 
gazdaságilag segítségünkre legyen. 

A két megbeszélt lárgygyal 
szoros összefüggésben állanak ka-
tonai kérdesek is, s ezért, voltak 
jelen a tanácskozáson a hadsere-
gek képviselői. Minden valószínű-
ség mutatja a helyzetnek akképpeni 
alakulását, hogy Ukrajnával békére 
jutunk, de Oroszországgal és Ro-
mániával, mint ellenféllel még szá-
molnunk kell. Romániával különben 
a tegnap lejárt fegyverszünetet 
újból meghosszabbilottuk. Az Uk-
rajnával megkötendő béke Románia 
helyzetét is befolyásolni fogja, Ro-
mánia így elválasztódik Oroszor-
szágtól és majd magára hagyottan 
kell velünk harcolnia, ha ugyan 
addig nem lesz kapható békére. 
Egyelőre Románia Oroszországgal 
áll harcban és egy orosz jelentés-
ből tudtak meg, hogy a bolsevi-
kiekkel béketárgyalásokat kezdett. 
Oroszország nemcsak Romániával 
harcol most, hanem a bolsevikiek 
ellen fellázadt lengyel légiókkal és 
az ukrajnaiakkal is. A bolsevikieket 
ezekben a harcokban nem kiséri a 
hadiszerencse. Legújabb liirek sze-
rint az ukránok Kiev mellett döntő 
csapást mértek rájuk, a lengyel 
légiók elfoglalták az oroszok főha-
diszállását és Krilenko főparancs-
nokot, meg a törzskarát elfogták. 

Alkalmatlanok 
ujabb behívása. 

Mint Budapestről 
jelentik, az alkalmatlanok behívása 
országszerte nagy méreteket ölt a 
közeljövőben. A hadvezetőség el-
határozta, hogy a/ összes irodai 
és egyébb beosztásban levő se-
gédszolgálatos katonákat ujabb 
felülvizsgálat ala véteti és azokat 
akik fegyveres szolgalatra alkal-
masok, kivétel nélkül csapatszol-
gálatra osztja be. 

Megszüntetik azt a helyzetet 
hogy egyes beosztásokban tovább-
ra is megmaradjanak fegyveres 
szolgálatra alkalmas egyének, mert 
fölöttes hatóságuk nélkülözhetetle-
neknek minősítette őket. 

Az ily módon megüresedő he-
lyek részben fegyveres szolgálatra 
pihaimaüaii segéd^zolgálatosokkal 
másrészt olyan alkalmatlanokkal 
lesznek betöltve, akik az eddigi 
szemléken semmire se voltak al-
kalmasok. 

H Í R E I N K . 

— Névnap megváltás. Nagy 
Gy. Bálint földbirtokos névnapmeg-
váltásul 20 koronát adományozott 
a szenlesi szegény hadiárvák segí-
tésére. 

— Adomány a hadiárváknak. 
A szentisi bőripari szövetkezet 
100 koronát adott a szentesi sze-
gény hadiárvák segitésere. 

— Fehívás. A requirálásra vo-
natkozólag ériesitjük a közönséget 
hogy csakis alispáni, vagy polgár-
mesteri felhatalmazással ellátott 
egyéneknek szolgálhassák ki kész-
leteikel, mert több esetben vissza-
élések fordultak elő. Hatósági el-
lenőrzés nélkül requirálásra senki 
sem jogosult. 

— Méhészeti szakelőadás. F. 
évi február hó míndenjvasárnapján 
d. e. 10 órakor kezdődóleg méhé-
szeti szakelőadás lesz a városháza 
közgyűlési termében melyre a mé-
hészet iránt érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a Méhész-kör 
elnöksége. 

— A király fehérnemű ado-
mánya a hadseregnek. A had ia-

kéit sereg fehérneniűszükségletének 
ellátására, a Hads.'gHve/ó Hivatal 

mint ismeretes, országos fehérne-
műgyüjtést indított. Az adományo-

zók közt legelsők egyikéül jelent-
kezett királyunk. Január 15-én kelt 
leiratával felhatalmazta a magyar-
országi udvarnagyi hivatalt, hogv 
mint legfelsőbb helyről jött ado-
mányt, a budai udvartartás kész-
leteiből bocsásson nagyobbmennyi-
ségű fehérneműt a hadrakelt sereg 
rendelkezésére. 

— Vasutassors. Dombovárról 

irják: Magyarszentistván állomáson 

a tolatásnál segédkezett Kovács Ig-

nác 19 éves kisegítő fékező. Vi-

gyázatlanságból két kocsi ütközője 

közé került és lábát eltörte. Be-

szállították a kórházba, de még 

mielőtt műtétet hajtottak volna 

végrerajta, üszkösödni kezdett az 

eltörött láb és roppant kinok közi 

másnap reggelre kiszenvedett. A 

szerencsétlenül járt ember csak 

nemrégiben állolt a vasút szol-

gálalába. 

Cérna kiosztás. Lapunkat 

olvasó közönséget ezúton értesiti 

az Ipartestület, hogy a cérnahiánya 

pótlására megrendelt cérnákat 1. 

hó 12-én azaz kedden délután 3 

órától kezdve székház épületében 

osztja ki. Czérna kiosztásban ré-

szesül minden szabó, varrónő, ka-

lapos és könykötő iparos, aki az. 

Ipartestületnek tagja, és aki ipar-

testületi tagsági diját 11-ig akár a 

testületi szolga Kovács Ferencznél 

akár a testületi pénztárnál befizeti. 

Akik tagságidij hátralékukat be nem 

fizetik és akik a kitűzött határidő-

ben pontosan nem jellennek meg 

azok ugy fognak tekintetni, mint 

akik az elosztandó cérnából ré-

szesedni nem kívánnak. 

— Jótékonycélu adományok. 

A szentesi elaggott iparosok és 

azok özvegyei segélyalapja javára 

a testület pénztárába kegyes ado-

mányokat küldöttek be a közetke-

zók : özv. Zsoldos Ferencné úrnő 

100 kor. Zsoldos László és Zsoldos 

Géza 100 kor. Balázs Dezső bőr-

kereskedő 20 kor. Ugrai Antal ven-

déglős 25 kor Sváb János földbir-

tokos (Fábiánsebestyén 100 kor. 

Rózsa Miksa borkereskedő (Oros-

háza) 50 kor Dr. Kelemen Béla fő-

ispán ur Őméltósága 50 kor. Reisz 

József kereskedő 10 kor Horváth 

István vaskereskedő 20 kor. Szen-

tesi Bőripari Szövetkezet 150 kor. 

Halász Szabó testvérek kereskedők 

25 kor. Füsii Ferenc csizmadia ipa-

ros 10 kor. Réhbeh Vigh András 

csizmadia iparos 40 kor. Laki Dá-

niel csizmadia iparos 10 kor. llj. 

Sarkadi Mihály várm. jegyző ur 

10 kor. Összesen 720 koronát 
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l i i g y c u s x o K ö t e l e p . 
Kiskunhalastól 6—7 kilómeterre a Halasi tanyák megállótól 

fél óra járásnyira levő 24—25 ezer [~\-ö\ területű szöllő 

telep a rajta levő épületekkel és kapás lakás, hizlaló stb. 

együtt ez mind ingyen kapható, csak az ép egészséges szöllő-

tőkéért fizétendő 1 kor. darabonként bővebb felvilágosítás 

Lapunk nyomdájában kapható. 

melynek felvételét a szentesi Ipar-

testület ezúton nyugtatja, a testü-

let elöljárósága pedig a másoknak 

is buzditó például szolgálható ne-

mes lelkű kegyes adományokért a 

f. évi január hó 21 -én megtartott 

üléséböl-hálás köszönetét fejezi ki 

s felkéri a társadalom nemes szivű 

tagjait, hogy aki a nemes célra 

kegyes adományokat küldeni szán-

dékozik, azt a testület pénztárába 

(hivatalos órák alatt hétfőn és csü-

törtökön d. u. 4—7 óráig) eljutat!ni 

szíveskedjék. A beküldendő kegyes 

adományok ugyancsak hirlapilag 

is nyugtáztatnak Zsoldos Ferenc 

ipartestületi h. elnök. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Unyhvári László Fele Faiskola és Borgazdasági Részvénytársasághoz Czegléd. 

K U B I K U S O K K E R E S T E T N E K 

20—40—(>() méterre deszkán a munkás talicskájával, nagyobb távolságra 
pedig sinen munkaadó vaskocsijával HOMOK DOMBOK elhordására 
munkásokat keresünk. Hetenként 3 kiló liszt és fél kiló szalonna be-
szerzési áron adatik. A munkás szorgalmához képest napi 10 —12 óra 
alatt 20—25 koronát kereshet. Lakás és fűtésről munkaadó gondoskodik. 
3 heti dolog után fél és 6 heti ínunía után az egész utazási költség 

meg lesz térit ve 

adó akácfák. 
Több rendbeli tűzre és szerszámfáknak való akáczfák vannak 

eladók, akár köbméter vagy m. mázsa számra, felvilágosítás 

Lapunk Kiadóhivatalában szerezhető. 

2431 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A bortermelési adóról szóló 

1918 évi l törvénycikk és az annak 
végrehajtása tárgyában k i a d o t t 
1000 — 1918 számú pénzügyminisz-
teri űtasitás alapján felhívom a 
borlermelóket, hogy a városi fo-
gyasztási adóhivatalnál azt a bor-
mennyiséget, amelyet az 1917 év-
ben termelt, valamint azt, hogy 
ezen terméséből kinek és milyen 
mennyiséget adott el, illetve saját 
fogyasztására mennyit használt föl 
és mennyi készlete maradt, a folyó 
évi február hó 18-ig okvetlen beje-

lentse, mert ezen bejelentés elmu-

lasztása a bortermelési adólőrvénv-

ben megállapított büntetést vonja 

> maga után. 

Szentes, 1918. évi febr. hó 8. 

l)r. Mátéffy 
polgármester 

Ad 250—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomásomra jutott, hogy a 

I rekvirálás ellenőrzésére kiküldött 

egv< nek halósági közeg közbenjótle 

nélkül saját fe'előségi kre jelen-

nek meg az egyes termelőknél 

vagy háztartásoknál. 

Felhívom a közönséget, hogy 
készletét csakis alispáni vagy pol-
gármesteri felhatalmazással illetve 
igazolással ellátott egyéneknek tárja 
fel s ezt is csak az esetben, ha 
velők a hatóság igazolt megbízottja 
is jelenik a helyszínén. Hatósági 
közbelépés nélkül rekvirálást senki 
sem végezhet, s az ellenőrzésre sem 
jogosult. 

Szentes, 1918 február 9. 

l)r. Mátéffy 
polgármester. 

1553—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A válasz lói jogosultság elnyef 

rése szempontjából 1918 évi feb-
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ruár havában az irni és olvasni 

tndásl igazoló vizsgálatot fognak 

tartatni. 

Felhívom azért azokat, a kik 
ezen vizsgálat leákarják tenni, hogy 
ez iránt hivatalomnál (városháza, 
földszint 10 sz. ajtó) f. évi február 
hó- 16-ig jelentkezzenek. A vizsga 
határidejét később fogom kitűzni 
s arra a jelentkezetteket külön fo-
gom megidézni. 

Szentes, 1818 február 6. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

ad. 18900—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város gazdasági ta-

nácsnoki hivatala az alsócsorda-

járásra gulyást és kanászt keres. 

Szentes, 1918. évi január hó 2S. 

D R . n f l T É F F T 
polgármester. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-
sán eladó. Értekezni lehet Piti 
Mihályival Rá vOCZI F.-utca70 sz 

S Í É i tágas. 
Vajda Sándor szentlászlói 43. sz. 
tanyáján egy jó erős kútágas van 
eiaúó niüiiekinili&tö és értekezhetni 

lehet a íenti szám alatt. 

viauzál 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

V a j d a B á l i n t 
hfinyynyomdájci 

elvállal minden a könyvnyomdászát köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

2$ f|li 

„ S Z E N T E S I í 
kiodóhivatsio 

Kossuth-tér 4. szám. (Bei. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




