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Előfizetési árak: 
Helyben : egés/.évre í k félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken eRÓszovre 0 k félévre :i k negyedévre I 50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MBTMegjelenik vasaruap és csütörtökön. TWS 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

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

• • előfizetési dijak. m 

Béke öröme 
áradt szét a sok millió lelken va-
sárnap, amidőn az ukrán békekötés 
hire közismertté vált. 

Békekötés szinte idegenszerűen 
hangzik ez a szó, hiszen közel 
négy év óta egyebet sem ii tünk 
papirra, mint hadüzenet, döntő csata 
pcigőiuz, eüciiuMijáUllar. rohanj 
stb. 

Zászlókat tűztek ki. Valamikor 
a diadalokat ünnepel lük zászlók-
kal . . . Azokhoz pedig a lelkes 
öröm niel let l keserves könnyek is 
tapadtak Ezek a zászlók a beket 
hirdetik, amely vértelen és amely-
hez, ha fűződik könny, azt az öröm 
fakasztja. 

Mesterségünk az irás, minden 
eseményről megmondani a magunk 
véleményét és Isten tudja, most a 
toll nem szánt olyan sebesen. Aka-
dozik a kézben. Nem azért, mintha 
gondolat nem voina, hanem azért, 
mert a gondolat viharzását nem 
tudja követni a toll s a szók, ame-
lyeket mondatokba taglalunk, csak 
halvány képét adják annak, amit le 
akarunk irni. 

Közel négy esztendő minden 
szenvedései, minden könye, min-
den fájdalma átsajog a lelkűnkön, 
amikor elmélkedünk az első béke-
kötésen És amikor szivből örven-
deni tudunk rajta, hogy végre el-
hangzott a megértő megbékélés leg-
első szavp, ugyanakkor a keserű-
ség egy nehéz és kimondhatatlan 
érzése szánt végig a lelkűnkön, 
hogy csak az első békekötésen 
örülhetünk, hogy nyugat felől még 
az ádáz gyűlölség szavai harsognak 
és a nagy háború ott még ezután 
is aratni fogja gyümölcseit a hulla 
hegyeket. 

Nem mi kerestük a háborút, 
de mi voltunk az elsők, akik bé-
kére nyújtottuk azt a kezünket, 
amely megmutatta, hogy milyen 
rettenetes e r ő vei t u d j a alkal-
mazni a fegyvert. Minden becsűle-

tes szándék megtört nvugaton. Ke-
leten ellenben kisarjadzott a béke 
olaj ága s az események kifejlődése 
trjgja megmutatni, hogy nyugati el-
lenségeink féktelen elvakultsága en-
gedni fog-e, avagy csakugyan még 
mindig több áldozatot kell meg-
hozni életben és vagyonban ma-
gunkért es jövendőnkért. 

Hogy az ukrán békekötés kö-
vetkezmények nélkül nem marad-
hat, az kétségtelen. Legelső követ-
kezménye iine, lio<;y a taktikázó 
Trockij kijelentette a békekötés 
nélküli leszerelési s kétségtelen 
hogy Romániának is engednie kell. 
Bratianu, aki belevitte ezt az or zá-
got a hitszegésbe és az ellenünk 
való támadásba, már lemondott s 
nincs benne semr.:i tehetetlenség, 
hogy a levegőben lóggó Románia 
néhány nap rákényszerül arra, hogy 
letegye a fegyvert és megkösse a 
békét. 

A perspektíva tehát lágult, bár 
még mindig nem nagy. A békevágv 
minden népben erős és kiirthatat-
lan, csak a vezetők gyűlölsége le-
het kiszámíthatatlan. Az a gyaláza-
tos alku, amelyet ellenségeink a 
mi szétosztásunkra kötöttek, önma-
gában dőlt össze. Az ezeréves Ma-
gvarország pilléreit megdönteni 
nem lehet s büszkeségünk lehet az 
is, hogy az első béke létrejöttében 
éppen a monarchia külügyminisz-
terének van a legfőbb érdeme. 

Azok a zászlók, amelyeket a 
békekötés örömére kitűztünk, nem 
csupán ezt az örömöt hirdetik,; de 
ízt az elszánást is, hogy kifogjuk 
kényszeríteni a a békél minden el-
lenségeinktől, mert mi nem hábo-
rút akarunk, mi békét kívánunk, a 
mi harcunkat az tette erőssé és 
eredményessé, hogy ellenségeinket 

I nem megsemmisíteni akartuk, de 
rákényszeríteni arra, hogy a mi 
elpusztításunkra irányítóit szán-
dékaikkal hagyjanak föl és biztosít-
suk a bekét, amely áldást hozf 

amelynek nyomán virulás fakad, 
élet, boldogulás 

A német tengeralatt-

járók ujabb sikerei. 

A Trocki által bejelentett orosz 
különbéke nemcsak az ukrán kü-
lönbékének hatása alatt történt, 
hanem azok a zavarok is, amelyek 
Oroszország belsejében dúlnak, — 
késztették az orosz kormányt arra 
hogy »»joítóvja nr*?áffát a telies 
bomlás elől. A finn forradalom 
még mindig tarl és mint egy ko-
penhágai lap Finnországba küldött 
tudósítója értesült, az uralom ez-
úttal a tengerészek kezébe került. 
A finn követség jelenti Stockholm-
ból, hogy tizenegy napi harc után 
Finnország e g y i k legfontosabb 
helyét, Kusliot a polgári csapatok 
a vörös gárdától elfoglalták, viszont, 
Nyehstadt városa a polgári csapa-
tok kezéből a vörös gárda uralma 
alá került. Svédország magatartása 
még mindig bizonytalan és tétovázó. 
Felmerült az a terv, hogy a svéd 
kormány ajánlja fel fegyveres se-
gítségét Finnországnak, sőt ha le-
hetséges, Norvégia és Dánia is 
segítsék Finnországot. — Egyelőre 
azonban ebben az irányban a svéd 
kormány még nem foglalt állást. 
Finnországból két delegátus érke-
zett Szófiába, - mint onnan jelen-
tik — és bejelentette a bolgár 
kormánynak Finnország független-
ségét. 

A német tengeralattjárók ujabb 
nagy sikereiről adnak hírt ma ér-
kezett táviratok. Egy madridi je-
lentés szerint a tengeralattjárók a 
portugál partok közelében elsft-
ly esztel lek két olasz gőzöst, két 
angol gőzöst, egy francia és egy 
portugál hajót, amelyek valameny-
nvien felfegyverkezve élelmiszereket 
szállítottak. Elsül vesztették továbbá 
a német hajók a Friedland nevü 
svéd gőzöst, amely Amerikából 
hozott gabonát Belgium részére. 
Jelenti továbbá egy másik távirat, 
liogv az Angolország körül lévő 
blokádterüli len a német gó/ösök 
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ujabban öl gőzhajót és hét halász-
bárkát sülyesztettek el. Az entcnte 
sajtója ismét n a g y rémülettel 
tárgyalja a némel buvárhajók ujabb 
sikerét és az angol tengerészeli 
vezetőséget okolják a n é m etek 
győzelmeiért. 

* 

Abuvárhajók sikerei. 
Lapjelentések szerinl bu várha-

jók az utóbbi napokban Lisszabon-
tól 140 tengeri mértföldnyire el-
sülyesztették a Nepluno portugál 
gőzöst, Bojador fok táján a Rio 
Codu nevű 10.000 tonnás felvegy-
verezett francia gőzöst, Alicanle 
táján a felfegy verezett Mapresa 
olasz gőzöst, valamint a Parlicipe-
ziere nevű olasz gőzöst, Port Ven-
drest táján az Abukir nevű angol 
gőzöst. Barcalonától északkeletre 
a Celia nevű felfegyverezett angoi 
gőzöst. Valencia táján ágyulövés-
sekkel megrongál Iák a 8000 tonnás 
Duque de Genova nevű 8000 ton-
nás olasz, fel vegy verezett gőzöst 
mely zátonyra futott. 

Stockholm, február 19 

A 4000 tonnás Frjdlan svéd 
gőzöst Terse ling táján elsüllyesz-
tették. 

Fejetlenség a görög 

hadseregben. 
Az Ageuce Hellenique szerint 

a görög hadsereg hangulata semmi-
esetre sem kedvező a kormányra 
és Venizeloszra nézve. A tisztikar 
két ellenséges táborra oszlik. Min-
den intézkedés dacára a fejellenség 
a hadseregben egyre növekszik. A 
görög katonák nyolc tizedrésze hű 
maradt Konstantin királyhoz. Az a 
körülmény, hogy 200 francia lisz-
tet sorozlak be álgörög hadseregbe 
nagy elkeseredést váltott ki. Larisz-
sza és Latnia helyőrségeiben kü-
lönösen nagy az elkeseredés. 

H Í R E I N K . 

— A fölemelt hadisegélyek 
kiűzetése kedden megkezdődött 
Szentesen Nyomban hozzá is te-
hetjük, hogy az egész ors ágban 
legelőször, mert a legtöbb helyen 
alig jutottak még tovább az össze 
irások megkezdésén, nálunk pedig 
helyes beosztás mellett az össze-
írás, a bizottsági tárgyalások és a 
segélyek kifizetése is párhuzamosan 

fognak. Minden érdekeltet külön 
értesítéssel idéznek be a fizetéshez 
s amit kivehető az igazságosan és 
szigorúan méltányos uj megállapí-
tása a segélyeknek az erdekeltek 
körében általános megelégedést kelt 
Fölebbezés és felszólamlás persze 
történik, de aránytalan kicsi ezek-
nek az igazság keresőknek a száma 
Már itt szükségesnek látjuk az 
érdekeltek figyelmét arra fölhívni 
hogy ha a megállapítással niucsen-
nek megelégedve és fellebbezési jo-
gokkal élni akarnak feliebezésekel 
a városi számvevőségnél diktáljak 
jegyzőkönyvbe. 

— Utasítás a hatóságokhoz 
az alkalmatlanok behívásáról. A 
honvédelmi miniszter a következő 
körrendeletet intézte a közigazgatási 
hatóságokhoz: A népfelkelési be-
mutató szemlén alkalmatlannak ta-
talt népíölkclesreköHe/etteknek 
mult évi körrendeletem alapján 
fegyvernélküli népfölkelői szolgá-
latra történt bevonása alkalmával 

mint az egyes jelentésekből ki-
derül gőzmalmi munkások, szá-
ll i l m á n y ozó vállalatok alknl m azo 11 a k 
is tekintet nélkül az üzemben való 
nélkülözhetetlenségükre behívatnak 
Figyelmeztetem ennélfogva a behí-
vásokat eszköz let közigazgatási ha-
tóságokat, hogz a gőzmalmok, va-
lamint a szállítmányozó vállalatok 
is azon közérdekű intézmények kö-

i zé számítandók, amelyeknek alkal-
mazottai a mult évi körrendeletem 
értelmeben lehetőleg nem veendők 
igénybe fegyvernélküli népfelkelői 
szolgálatra. 

— Egv millió korona áru 
bivalyhus. A nnsuoic/i városi kö-
zélelmezési bizottság megbízta a 
város közélelmezési hivatalát, hogy 
vásároljon 500 bivalyt ;» város ez 
évi husszükségletének fedezésére 
bivalyok élő súlyban kilónként 4 
korona 50 fillér. A vásárt április 
elején kötik meg s a bivalyokat 
egyelőre gazdálkodóknál helyezik 
el legeltetésre. A város egv millió 
koronát fektet a vállalkozásba. 

A földbérleti dijak föle-
melhetök lesznek. A háború első 
idej ben korm inyrendelet jelent 
meg, amely ugv intézkedett, hogy 
a hábofu larmta illatt bizonyos 

I esetektől eltekintve — nem lehet 
felbontani azokat n szerződéseket 
amelyeket földek Iv'rletére kötöttek 
Ezek a szerződések önmaguktól 
meghosszabodnak, a háború előtt 
kikötött bérleli dijakért. Ezt a kér 
desl eddig nem igen bolygatl ¡k, 
most azonban országos mozgalom 

van, amely revidiálni kívánja az 
idevonatkozó kormányrendelet. Ér-
tesülésünk szerint a földniivelésügvi 
minisztérium nem is akar elzárkózni 
e kívánság* teljesítése elől és kilátás 

| van rá, ho^y egy uj rendelkezés 
i lehetővé teszi majd, hogy a háború 
I előtt bérbeadott földek bérleti di-
ját a nyerstermények árának emel-
kedése arányában felemeljék. 

— A mezőgazdasági hadi-

rokkantak vagyonszerzése. Az 

Országos Hadigondozó Hivatal me-

zőgazdasági osztálya megkezdte a 

mezőgazdasági hadirokkantak va-

gyonszerzése érdekében működését. 

A hivatal a hadirokkantakat ellátja 

gazdasági gépekkel, gazdasági, szer-

számokkal, vetőmagvakkal és te-

nyészállatokkal. A jövedelmük 

emelése szempontjából a Hivatal 

előmozdítja a méhészetet, a selyem 

tenyésztést és gyümölcstermelést 

is Ezenkívül megkezdte ajái « fca-

| dirokkantak telepítését és a föld-

| birtokok parcellázását is. Az Or-

szágos Hadigondozó Hivatal ezidő 

szerint tárgyalásokat folytat a fő-

papok uradalmi intézőségeivel es a 

nagybirtokosokkal a hadirokkantak 

számára létesítendő parcellázások 

és földbérletek létesítése érdekében 

Több földbirtokos ingyen adott 

földet a hadirokkantak részére lé-

tesiielt lelepitesek céljaira, ezeken 

a területeken már meg is kezdték 

a telepítéseket. 

— Az orosz foglyok pótlása 

Minthogy mezőgazdasái körökből 

ismételten aggályok merülnek föl, 

hogy az oroszokkal megkötendő 

békeesetén az orosz hadifoglyok 

bevonása folytán a mezőgazdasági 

üzemben fennakadások fognak elő-

állani, illetékes helyről közlik, hogy 

minden előkészület folyamatba té-

tetett aziránt, hogy az orosz hadi-

foglyok elvonása előtt azok meg-

felelő munkaerővel (idősebb évfo-

lyanibeli katonákkal, vagy egyébb 

katonai munkaerővel pótolhassanak 

Az egyébb üzemekben (ipar, közleke-

dés, slb.) a hadifoglyok fölváltása 

ugyanezen elv szerint tog megtör-

ténni. 

Abdul Hainid meghalt. A 
rettegett zsarnok, Abdul Hamid 

a törökök egykori szultánja, aki 

sok éven át számkivetetten élt az 

Allalin-villában, mint egy konstan-

tinápolyi távirat jelenti, tüdőgyulla-

dás következtében vasarnap meg-

halt. Abdul llamidot mint uralko-

dót megillelő gvászpompával fog-

uk ell emelni. Az egvkori rettegett 

abszolút császár 187(>-ban foglalta 



Kiskunhalastól 6—7 kilométerre a Halasi tanyák megállótól 

fél óra járásnyira levő 24—25 ezer H]-öl területű szöllő 

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

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

tőkéért fizetendő 1 kor. darabonként bővebb felvilágosítás 

Lapunk nyomdájában kapható. 

e! török trónt Zseniális ember 

volt, de kegyellen zsarnok, aki 

tüzzel-vassal fojtotta el a reform-

mozdalmakat. Ez volt az oka Tö-

rökország gyengülésének és a sze-

rencsétlen balkáni háborúnak. De 

már előbb is Boszniát és Herceg-

ovinát mi annektáltuk, Szerbia és 

Bulgária függetlenítette magát. Ke-

let-Ruméba Bolgárországé letl. Ae-

dul Hamid rideg kegyel h űséggel 

próbálta ingadozó trónját megmen-

teni. A sajtót és irodalmat elnyomta 

és példátlan kém rendszert fejlesz-

tett ki birodalmában. Az elkesere-

dés nő tön-nőit ellene s a moder-

nebb szelh mű török vezetőknek 

végül is sikerüli megszervezni 19t)8-

ban a katonai forradalmat, amely 

1909 április 7 én megfosztotta tró-

nusától. Abdui liamidot Szalonikiba 

internálták és ott élt számkivetet-

ten az Állalmi villában háremével. 

A világháború alatt Konslantiná-

polyba szállítottak az egykori ural-

kodót. 

— Méhészeti szakelőadás. F. 

évi február hó minden vasárnapján 

d. e. lo órakor kezdődóleg méhé-

szeti szakelőadás lesz a városháza 

közgyűlési termében melyre a mé-

hészet iránt érdeklődő közönséget 

tisztelettel meghívja a Méhész kör 

elnöksége. 

Unghvári László Féle Faiskola és Borgazdasági Részvénytársasághoz Czegléd, 

KUBIKUSOK KERESTETNEK 
1 20—40—00 mélerre deszkán a munkás talicskájáv»l, nagyobb távolságra 
pedig sinen munkaadó vaskocsijával HOMOK DOMBOK elhordására 
munkásokat keresünk. Hetenként 3 kiló liszt és fél kiló szalonna be-

i 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 ü lieti munka után az egész utazási költség 

meg lesz térítve 

E M á c f á k i 
Több rendbeli tűzre és szerszámfáknak való akáczfák vannak 

eladók, akár köbméter vagy m. mázsa számra, felvilágosítás 

Lapunk Kiadóhivatalában szerezhető. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Adakozzunk a 

hadiárváknak ! 

2431 - 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A bortermelési adóról szóló 

1918 évi l törvénycikk és az. annak 

végrehajtása tárgyában k i a tl o t t 

1000 — 1018 számú pénzügyminisz-

teri utasítás alapján felhívom a 

bortermelőket, hogy a városi fo-

gyasztási adóhivatalnál azl a bor-

mennyiséget, amelyet az IjM7 év-

ben termelt, valamint a/t. hogy 

ezen terméséből kinek és mi ven 

mennyiséget adott el, illetve saját 

fogyasztására mennyit használt föl 

és mennyi kés/lele maradt, a folyó 

évi február hó 18-ig okvetlen beje-

lentse, mert ezen bejelentés elmu-
lasztása a bortermelési adótörvény-
ben megállapított büntetést vonja 
maga után. 

Szentes, IÍJI8. évi febr. hó 8. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

283-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A cs es kir 101 gy. ezred öz-

vegy es árva alapjából az ezred 
kötelékébe tartozott és a harctéren 
elhalt katonák özvegyei és árvái 
részére, valamint az ezred kötelé-
kebe tartozó teljesen munkaképte-
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len rokkantak részére a rendes 
államsegélyen I ivül, amennyiben 
teljesen vagyontalanok és kereset-
képtelenek s a megállapított állam-
segélyből megélni nem tudhatnak 

havi segélyösszegeket utalványoz. 

Felhívom a fentebb nevezet- i 
teket. amennyiben a 101 gy. ezred 
adományát igenybe venni kívánják 
kérelmüket élőszóval a városi ka-
tonaügyvezetőnél terjesszék elő 

Szentes, 1918 február 9 

l)r. Mátéffy 
polgármester. 

E í a d ó! 
1 és 2 éves szöllöoltványoU, 2 
éves direkt termők 2 éves ame-
rikai alanyok és 2 éves hazai 

vess/ök. 
Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abaujszántón. 

Keresek hordókat és Préseket 

megvételre. 

Egy vagy két szobás lakást keres 

gyermektelen házaspár.- Cím 
e lap kiadóhivatalában. 

m 
IS. 

Vajda Sándor szentlasziói 43. sz. 
tanyáján sgy jo erös kútágas V3n 
eladó megtekinthető es erteknzheíni 

lehet a fenti szám alatt 

Klauzál 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

S a j d í t B á l i n t 
i z z : liönyunyomúójo 

0 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

J 

„SZENTESI W 
hiadóhiuatola 

Kossuth-tér 4. szám. (Ref. bérház.) 

|L 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

11 
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Nyomatott VAjJŰA B. UTÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917-




