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A szerkesztésért lelelős: 

Simáné Dónáth Kszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
"Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 1 szám <ref bérháíá ide inté;:endök a lapot 
érdeklő mindenfele küldemények hirdetési és 
B0C . . elölizcítsi dijak. 

KliOhlKAu JSGYZi.riüK. 
Sz(> v a I öss/: e kerfi 11 e k : (i v u I a v;»ri 

a csizmadia, a dunsztos üveg. meg 

a terebélyes fa. Leheletlen nem 

mosolyogni az eseten, amely felü-

letes nézés mellett egyformán lehet 

nagystilusu zsarolási kísérlet, vagy 

pedig egyszerű csizmadia móka. 

Hogy mégis ide illesztem a 

krónikák soriba ezt a históriát, 

azért teszem mert eoy nagyon s/o-

moru jellegzetességét láttam a mai 

idők viszonyainak benne. 

Hogy köztisztviselőnek Unni 

nem eppeu háládato > é* éppen nt m 

első rangú dolog, azon mar régen 

tul vagyok, de azt hiszem velem 

együtt mondja ezt mind aki 

egy kis komolyságai s,mi!éii a 

dolgokat. Hogv gvanu gyanúra kél 

ma a felelősebi) helyen levő tiszt-

viselő I: ellen, ezt i* mindenki tud-

ja s nem kell hozzá semmi nagy 

fantázia, hogy kisikeredjék egy 

15 -20000 koronás zsarolási kísér-

let névtelen levéllel, dunsztos üveg-

gel és terebélyes fával. 

Konc Kár >ly mindenesetre meg-

járta s Gyulavári mindenesein 

ügyes nyomozó volt mert hoppon 

togta — és amikor mindezek fölött 

elmélkedik az ember, arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy szinte kár 

volt még megcsípni az atyalit. 

Hadd emésztette volna magát 

mégtovább. 

Meri hiszen az egészben esak 

ez rz. ami érdekes. 

Ha valaki s z e r d á ri és 

csütörtökön a városi számvevőség 

folyósóján megáilolt szentül meg-

lehetett volna róla győződve, hogv 

kitört a forradalom. Legalább is 

zendülés van. 

Volt pedig v har egy pohái 

vízben. 

Nem kell mondanom sem, ( 
hogv, a zaji, a lármát néhány örökké 

elégedetlen hadisegély s asszony 

csinálta, akikek a háta mögö I vi-

^Zviiit bLonvúra van valaki aki 

tervszerűen űzi az izga ást. 

Hogv miképpen. nüt.L és mi-

módon volt a dolog, n tn is a 

n véges. A lényeg az, l«oĝ  néhá-

nyan a. asszonyok kő/ül sz >no-

k ibak, • U . m**i tel* 

.szei. nekik és még öbben voltak 

kíváncsiak, hogv milesz a dolog-

ból. 

Hát nagyon okos .n van, hogy 

semmise iett A szónok lók szépen 

elmentek haz , mert amikor azt 

az egy kérdést tették fo nekik 

hogy mivel nincsenek megelégedve 

nem tudta rá mo-rutani n inmil. 

Egy napról a másiura helyre-

állott a csend. 

Jellemző azonban és szo-

morúan jellemző, hog\ Ka.hánv 

oly,m akad az érdél: elí k s< aban 

aki minden családtagi*;» : u _kak.j i 

a hadisegélyt, — és fel ebezni akar 

mert szerinte, amit kap kevés. 

Hiszen tán igaz is. l)r m i leg-

följebb bankokban vt \\ kelleténél 

több peü/. azonban c>í'k ho^v a 

s-m. ;zap rodjék nem érdeme- még 

a sz «ját e kinyitni senkinek. 

A világháború elérkezett abba 

a fázisába, amikor a béke és há-

ború harcolnak egymás ellen. 

Nyugati ellenségeink mindig 

hjresek voltak arról, hogv állam 

férliaik nagyon érdekesen tudnak 

szónokolni a háború és a béke kér-

déséről. 

Se a német se a monarkia 

felelős államférfiai nem s <>n >kol-

tak érdekesen. Inkább i ígvon szá-

raz beszedeket mond! u mindig. 

'la \ ember ; z n ánt illám 

1« ! :i .ina« mostani s in »1:lalail ol-

vassa, í mi e lehetetlen észre nem 

venni, hogy ők maguk tisztában 

vannak a /ai, hogv minden tényt 

és minden valóságot alapjában kell 

kiforgatniok és most, bár még ér-

dekesebb minden szónoklatuk, épen 

az erő hiánvzik azokból. 

1 la igy tolyiiv tovább a dolog 

lehel hogy • ' érdekesség is lemegy 

az 'mlánt vezérfiainak nyilatkoza-

taiból — s akkor el jutunk oda--

hiszen nem túlságosan soká — 

hogy a naoorus uaz/tiók ^¿.¿HiUÍ* 

nnk és jönnek helyei tök azok, 

akik a béke hivei lesznek. • 

Az ukrán béke után a keleti 

harctér likvidálva van . . . s ezt 

bizony megfogják érezni a mi ellen-

ségeink nyugaton is. 

Barázda. 

m ¡ - m m m u s m i iü i" imhi i i 

A király , 
n i a n i f e s t u m a 

A hi' . 1 »s Jnp a következő 

királvi manifesztumot közli: 

V nemzethez! 
Hala a Mindenható kegyes .̂ e-

g*. iyén k, békét kötöttünk lTkrá-

niával, Győzedelmes légy vei eink s 

lankadatlan kitartással folytatott 

őszinte bék politikánk megérlelték 

a ietfentartásunkért \ivott védelmi 

harc első gyümölcs I. A súlyos 

n-egpi óbáitatásoknak alávetett nem-

zettel egvütt bi/om abban hogv 

az első örvendetes békekötés után 

n ihamar ibb nz általános béke kö-

szönt i a syriiM-dő emberiséget. Az 

Ukrániával kötött béke hatása alatt 

rokonszenvvel .elintünk ama tö-

rekvő ilju nép fele, melynek szi-

v- bt fi .- a .e ,vái• Kö ül először 

ébreit fel f< !»'1>t áli s erelel ér-

7vp s meSv sz ¡mos csatában ta-

nú >ilott uV^ns.eget betetőzve bá-

torságot le't arra i ;, hogy jobbik 

meggyőződését nyíltan e> te lekkel 

bebizonyítsa Mint első vált ki 
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ellenségeink táborából, hogy o most 
már közös nagy cél mielőbbi elé-
rése érdekében erőnkkel egyesítse 
törekvéseit. Ha már az első pilla-
nattól kezdve, amidőn fenkölt elő-
deim trónjára léptem, abban a 
sziklaszilárd elhatározásban, hogy 
a becsületes béke kivivásaig végig-
közdjük a reánk kény szeritel l har-
cot, egynek éreztem magamat a 
nemzettel, meg inbabb egynek ér-
zem magamat vele ebben az órában, 
amikor a cél elérése felé az első 
lépés megtörtént. Csodálattal és 
szeretetteljes elismeréssel viseltetve 
hős csapataim iránt, melyek majd-
nem emberfeletti kitartást és pa-
ratlan áldozatkészséget tanúsítanak, 
úgyszintén azok iránt is, kik oda-
haza napról-napra nem kisebb ál-
dozatot hoznak, teljes bizalommal 
tekintek a közeli boldogabb jövőbe. 
A Miúdéiihalé áldjon meß bennün-
ket erővel és kitartással, hogy ne 
csak a magunk és hü szövetsége-
seink, hanem az egé?z emberiség 
számára is kivívjuk a béke végleges 
diadalát. 

1918. évi február hő 12. 

Károly s. k. Dr.Wekerle Sándor s. u. 

H Í R E I N K . 

— A házbérek emelése. Egész 
sereg lakó jelentkezik nálunk azzal, 
hogy a háziurak február l ével fe-
lemelték a házbéreket, jó magya-
rán: stájgeroltak nekik. A közön-
ség tájékoztatására közöljük, hogy 
1600 korona évi házbéren alul a 
törvény tiltja a házbéremelést cs 
igy senkisem tartozik azt elfogadni. 
A háztulajdonosoknak ugyan jelen-
tékenyen emelték az adóját, ezt 
elismerjük, de ez mégse jogosit 
házbéremelésre. 

— Orosz katonák zendülése 
Mint a Stockholms I)agbl;»d 

megbízható forrásból értesül, az 
Alland szigetén lévő orosz csapa-
tok között zendülés tört ki. A ka-
tonák bejárják a szigetet és elfog-
ják a nekik nem tetsző embereket. 
Az üldözésben vérebeket is hasz-
nálnak. Ezek kutatják fel a mene-
külőket. Merienhamban állítólag 
borzalmas vérfürdőt rendeztek. A/ 
Alland szigeten lévő 2000 orosz 
katona el-van látva géppuskával 
és lőszerrel, a szigeti nép pedig 
teljesen védtelen. Az Alland és a 
svéd part között levő szigeteken 
nagy remület uralkodik. 

— Az internáltak és a 
svájci élelmiszerhiány. Bernből 
jelentik: A svájci élelmiszerhiányra 
való tekintettel szükségessé váll, 
hogy az internáltak hozzátartóinak 
Svájcban való tartózkodását kor-
látozzák. Az igazságügyi hivatal 
idegeneket nyilvántartó osztalya 
közölte a Svájcban lévő külföldi 
konzuli hivatalokkal és szövetsé-
gekkel, hogy mostantól fogva csakis 
az internáltak legközelebbi hozzá-
tartozóinak, tehát szüleinek, fele-
ségének és gyermekének, de leg-
följebb 2 — H szemelvnek lehet 
megengedni, hogy legfeljebb két 
hetet Svájcban tölthessenek. Hosz-
szabb időre szóló engedelmet c^ak 
kivételesen adnak, nagybetegek 
hozzátartozóinak és ezután érke-
zendő internáltak hozzátartozóinak. 
Az internált személyek jelenleg 
Svájcban élő hozzatartozoinak addig 
engeddig meg az ollmaradást, amíg 
a viszonyok lényegesen nem ro-
sszabbodnak Becslés szerint jelen-
leg 30.000 internált személynek 
60.0 0 hozzátartozója l.irtózkodik 
Svájcban, ugy hogy az ottlévő 
idegenek es hadifoglyok csaknem 
100.000 külföldi eltartásának terhét 
rój jak Svájcra. 

A neg>venhatosok hadi-
albuma. Cs. es kir. 4Ö-ik gyalog-
ezred a világháborúban megcsodált 
történetéről emlékalbum kiadását 
határozta el. mely mű tiszta jöve-
delmével rokkant es hadiárva alap-
ját kívánja növelni. — írott emlé-
ket akarunk adni az alföld fiairól 
akik fegyverrel kezükben örök 
dicsósséget es beemiési s/.erezti k 
a magyar névnek es szülőföldjük 
nek. írott emléket mindenki számara 
aki ér/i hozzánk tartó/óságát aki-
nek apja, ferje testvére, rokona, ba-
rátja küzdött és küzd a messze 
harcmezőkön a becsülni tanult ez-
red kötelekében. írott emléket az 
élők és a késő utódok számára, 
hogy hazaszeretetett tanuljanak a 
hősök önfeláldozó példájából. A 
világháború kegyeletes emléke akar 
lenni a kiadandó album, Elhunyt 
és élő hőseink dicsőségét fogja hir-
detni és becses emléke lesz az ez-
red minden hozzátartozója számára 
írásban és képben fogja mutatni 
az ezred harctéri eletét, vezetősé-
gét, tisztikarát, legénységét és so-
kat emlegetett hadicseh kedeit. Ma-
gába fogja foglalni mindazt amire 
emlékezni az eljövendő béke nap-
jaiban, az elhunvtakra kegyeletesen 
emlékeztető az élőknek örök di-
csőség lesz. Hogy a kiadandó em-
lékmű minél tökéletesebb legyen 

azzal a kéréssel fordulunk minden-
kihez akinek az ezred történetével 
kapcsolatos fényképfelvételek, ha-
diemlékek és iratok birtokában 
vannak azt magyarázó megjegyzés 
sel a szerkesztőség rendelkezésre 
bocsájtani szíveskedjék. A bekül-
dölt tárgyak gondosan megőriztet-
nek és felhasználás utan a bekül-
dő cimére visszaküldetnek. Mint-
hogy a diszes munka csak korlá-
tolt számban jelenik meg célszerű 
már most a szerkesztőségnél (Pót-
zászlóalj, Gyulafehérvár) ahova min-
dennemű megkeresés és küldemény 
cimkendő, megrendelni. A könyvi, 
kötet ára a pénz előzetes bekül-
dése ellenében diszkötésben 40 ko-
rona, fűzve :]Q korona, utánvétel 
mellett diszkötésben 60 korona 
fűzve 30 korona. 

— Méhészeti szakelőadás. F. 
évi fenruár hó minden vasárnapján 
d. e. lo órakor kezdődőleg méhé-
szeti szakelőadás lesz a városhaza 
közgyűlési termében melyre a mé-
hészei iránt érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a Méhész-kör 
elnöksége. 

Eljegyzés. 

Székely Jolánkát Papp Sándor m. 

kir. csendőr-őrmester eljegyezte. 

(Minden külön értesítés helyett.) 

Kiadja 

Vaida B Utóda könyvnyomdája. 

Sima László 
nagyhegyi, kispaté uti (Szépe-féle) 

szöllöje eladó. Értekezni lehet 

a tulajdonossal I. k- Tóth József 

utca 57 sz. alatti házánál. 

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. 

Adakozzunk a 

hadiarvaknak ! 
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l i i s y e 
Kiskunhalastól 6—7 kilóméterre a Halasi tanyák megállótól 

fél óra járásnyira levő 24—25 ezer Q ö l területű szöllő 

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

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

tőkéért fizetendő 1 kor. darabonként bővebb felvilágosítás 

Lapunk nyomdájában kapható. 

Egy. esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Eladó ház. 
Vékony Julianna Rákóczy 
Ferenc-utca 25 számú tél 
portás háza eladó. Érte-
kezni lehet ugyanolt. 

2431 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
A bortermelési adóról szóló 

1918 évi 1 törvénycikk és az annak 

végrehajtása tárgyában k i a d o t t 

1000 - 1918 számú pénzügyminisz-

teri utasítás alapján felhívom a 

bortermelőket, hogy a városi fo-

gyasztási adóhivatalnál azt a bor-

mennyiséget, amelyet az lylT év-

ben termelt, valamint azt, hogy 

ezen terméséből kinek és milyen 

mennyiséget adott el, illetve saját 

fogyasztására mennyit has/nált föl 

és mennyi készlete maradt, a folyó 

évi február hó 18-ig okvetlen beje-

lentse, mert ezen bejelenlés elmu-

lasztása a bortermelési adótőrvény-

ben megállapított büntetést vonja 

maga után. 

Szentes, 1918. évi febr. hó 8. 

l)r. Mátéfty 
polgármester 

üntjitváíi Ldözíu főié Fdiskuid os Suíjjázáasaíi nászvénftársasístoz S : o ; ! : í . 

KUBIKUSOK KERESTETNEK 
20—40—60 m térre deszkán a munkás talicskájával, nagyobb távolságra 
pedig sínen munkaadó vaskocsijával HOMOK DOMBOK elbontására 
munkásokat keresünk. Hetenként kiló liszt és fél kilo 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 es 6 heti munka után az egész utazási költség 

meg lesz térítve. 

Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület mely ez idő szerint vendéglő, de bár milyen 

üzletnek is alkalmas szabadkézből eladó, értekezni lehet 

a helyszínen Kovács Jenővel a tulajdonossal, akinek ugyan-

csak két huzatos és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

Eladó föld. 
fl szegvári ré*en az úsztató major mellett. 120 hold 
föld szépen berendezett epületekkel eladó, értekezni 
l^het Hódmezővásárhely Jako Jozsef-fel Kállay utQd 

3 0 szám. Kisebb parcellákba is eladó. 

Adakozzunk az elhalt katonák özvegyeinek és árváinak! 
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Mm e lapban. 
EGY JO FIÚ 

nyomdász i 
T A N U L Ó N A K F E L V É T E T I K . 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó. Értekezni \ehet Piti 

Mihálylya 1 Rákóczy ^ -utca 70 sz 

E i a d ó ! E l adó k ú t á g a s . 

i l ^ j T f X r t l ' m Sándor s z i n l l t a l é l 43. sz. 
1 és 2 éves szöllöoltványok, 21 
éves direkt termők 2 éves ame-
rikai alanyok és 2 éves hazai 

vesszők. 
Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abaujszántón. 

Keresek hordókat és Préseket 
megvételre. 

Egy vagy két szobás lakást keres 
gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

Sándor szentlászlói 43. sz. 
tanyaján egy jó erös kútágas van 
eladó megtekinthető es értekezhetni 

lehet a fenti szám alatt 

Klauzál 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

l i — = 

1 1 

¡1. 
I í 

ff aj d a B á l i n t U t ó d a 
— kOnynRyamdája 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

r —» 
—# II 

„ S Z E N T E S I L B P " 
kiadóhivatala 

Kossuth-tér l szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

I I 
11 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerüre berendezett nyomdai nn&intézetcben, SztnttS 1917. 




