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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre * k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 6 k félévre S k. negyedévre 1 50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MTMegjelenik vasárnap és csütörtökön. *Mm 

A szerkesztésért felelős: 

8imáné 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. . . 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Február utolsó hetébe jutot-

tunk. A/ események egymást vállva 

tarka egyvelegben multak el körü-

löttünk. 

Ennek az esztendőnek ugy indul-

tunk neki, hogy mire február végét 

irjuk. elviharzanak a rémséges idők 

s a béke áldása, ftr^me öWi körül • 

a világot . . . Már e hó elején nem j 

volt ilyen biztos a reményünk, sót 

hovatovább a messze távolba tűnt 

az orosz béke k hetősége is, 

Azulán jött az ukrán béke, 

majd a német előnyomulás Liv-

landbau — és a legfrissebb esemény' 

Leninek ama nyilatkozata, hogy 

elfogadják a központi hatalmak béke-

feltételeit. Románia is békül sót a 

szerbek is . 

íme február végén isinél a béke 
jóreménysége ölel körül minket. 

* 

« * 

A háborús közélehnezésnek 

számtalan nehézsége volt és szám-

talan nehézsége van. 

Nem is lehet csudálkozni rajta 

Egészen természetes. Mindenre föl 

lehettünk készülve csak arra nem 

hogy ilyen nehézségek következze-

nek be. Már |>edig saját kárunkon 

kell okulnunk és ez a legnehezebb. 

A közélelmezési ügyek uj mi-

nisztere azzal a programmal jön. 

hogy a rekvirálás! azonnal, még a 

termés betakarítása idején végre 

fogja hajtani. 

Kétségtelen lény, hogy ez lesz 

a leghelyesebb intézkedés, meri 

ebben az esetben nyomban meg 

lehet ludni, vajon van-e, és ha van 

mennyi a fölösleg, amivel szabadon 

rendelkezhelünk. 

S a j n o s , sem 1916-ban. sem 

1917-ben nem volt még kö/epes 

termesünk sem s pers e, ha csak 

magunkról lelt volna s/ó. minden 

bőven lelt volna mégis, de igy bi-

zony mégis megszorultunk. 

Lehel, hogy az ukrán béke 

jelentékenyen javítani fog a helyze-

tünkön, de mégis a legszigorúbb 
takarékossággal kell föllépnünk sa-
ját magunkkal szemben. 

Ez hazafias kötelesség. Ez a 
mi saját biztonségunk egyik leg-
erősebb védelme. 

S/eged statáriumot ker és az 

összes hadban levő rendőreinek 

fölmentését. 

A kérelem első része egyenef-

sen megdöbbentő, 

De ha bele nézünk a saját vi-
szonyainkba, ha felgondoljuk azt a 
rengeteg lopást, azokat a rémes 
gyilkosságokat, amelyek itt is tör-
téntek, ha látjuk azt a lezüllést, 
ami közviszonyainkban a háború 
folytán bekövetkezett, akkor mégis 
igazat kell adnunk a szegedieknek. 

Maga a háború minden idők-

ben az erkölcsök lerombolására 

vezetett. A nyomor és a szenvedés 

amely karöltve jár a háborúval, 

édes testvérét tiszteli az erkölcsök 

megromlásában, a közbiztonság el-

züllésében. 

Azonban én mégis azt hiszem, 

hogy maga a statárium se használ. 

A háború káros következményeit 

majd csak a béke fogja meggyó-

gyitam. 

De az is csak lassan fokoza-

tosan . . . * 

A szövetkezeteknek mindig sok 

barátja volt és mindig sok ellen-

sége. Ki ebből, ki abból a szem-

pontból ítélte meg őket. 

Én minden közgazdasági tár-

sulásnak elvi ellensége voltam, 

vagyok és lesnek. Legfőképpen a 

szövetkezeteknek. 

Kíméletben, a papiroson, gyö-

nyörű szép dolog eg\ egy szövet-

kezet, de vatósiigban soha sem 

egvébb, mint torzsalkodás, a kelle-

metlenkedés, nem ritkán a gyanú-

sítás székhelye. 

Szemrim előli mull ki, nem 

épen göiög lűz fény mellett meg-

dicsőülve, a tisztviselők szövetke-
| zete. Most látom azokat a torzsal-
I kodásokat és kellemetlenkedéseket 
j amelyek a Hangya szövetkezetben 
folynak. 

Tudja Isten, mintha csakugyan 
igazam volna, hogy mindenki hibás 
aki szövetkezet alapításában réfzt 

! vesz. 

BARÁZDA. 

Egy hatalmas 
Golf áramlat folyik keresztül a vi-
lágon : az események Golfja. Régi, 
mint az emberiség, vagy legalább 
is a történelemmel egyidős. Hanni-
bál napjaiban épp ugv beszágul-
dozla a főidet, mint Attila korában 
és Dzsingiszkán idejében és manap-
ság. A negyedfél éves háborúban 
rajtunk vonult keresztül a Golf 
véres uszálya és az uj áramlat, 
amely ma békét és demokráciát 
visz széles medrében, szintén a mi 
földünkön vonul keresztül 

Látnunk kell, hogy mi már 
egyszerstuindeiikorra b e n n e va-
gyuuk a nagy események sodrá-
ban. ha ma lesz béke vagy holnap: 
többé nem áshatjuk fejünket a ho-
mokba. Tudomást kell szereznünk 
mindenről, ami a világon történik, 
tudnunk kell minden világpolitikai 
tényt, bárból történjék is a földön 
Nincs e sárgolyónak oly elrejtett 
zugoc*kája, ahonnan valamit, termő 
vagy kártékony magocskát ne hozna 
hozzánk a világgolf, nincs olyan 
t á v o I i esemény, amiről j o g g a l 
mondhatnánk: ez minket nem érint. 
Minden érinthet bennünket, az is 
ha az afganisztáni emir felnyilat-
kozik, az is, amit a japánok mivel-
nek, az is, ami csiiében. Peruban 
vagy Kamcsatkán törlénik. Minden, 
ami történik, ma már a nagy em-
beriség üdvére, vagy kárára törté-
nik. Nagyképűen és rémüldöző fan-
táziával persze semmit se kell vi-
lágeseménnyé felfújni, ami apró 
ügyecske. De arra kell gondolnunk 
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hogy minden azzá válhat, ha el-
mérgesedik. 

Melyik amerikai békés iparos 
kereskedő, gyári munkás gondolta 
volna negyed félévvel ezelőtt, hogy 
neki harcba kell indulni, mert Sara-
jevoban eldördült Princip és Csab-
rinovics revolvere? Az események 
Golfja iuie elért Newjorkba, Fila 
delfiába, Texasba és Arkanzaszba 
is. S most, hogy a német hadiope-
rációk az orosz fronton újból meg-
indultak. erre kell gondolni ne-
künk is. 

Sertéseknek buza, — 
embereknek kukorica 

Az Országos Közélelmezési Hi-
vatal megtudta, hogy a malmok 
or«?«.gszerte nem tartják be a ga-
bona forgalmának korlátozásáról 
kiadott rendelkezéseket. A pina-
szokat az országosan végrehajtott képviselői között, 
malom vizsgálatok igazoltak. Meg-
állapították a többek közöli, hogy 
a malmok tulajdonosai vám kerese-
tükből állandóan nagyobb mennyi-
ségek visszatartására kaptak en-
gedélyt a helyi hatóságtól, mint 
szabad lett volna. Az igy össze-
gyűjtött gabonával azután serlese-
ket hizlaltak. 

— Felhívás. A gazdasági ta-
nácsnok felhívj i a mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosságot, hogy már-
cius 2-ig jelentsek be, hogy a gaz-
dasági munkálatok végzésére hány 
hadifogolyra van szüksége. Jelent-
kezni kell azoknak is kiknek jelen-
leg van hadifoglyok e célra ki-
adva. 

A városok negyven millió 
államsegélyt kérnek. A varosok 
kongresszusa azzal a keressel for-
dult a kormányhoz, hogy a városok 
rendőrségeinek fejlesztésére szánt 
évi nyolc millió korona segélyt az 
idén emeljek fel negyven millióra 
és ebben az összegben benne fog-
laltassanak azok a rendkívüli hábo-

tehertöbbletek is, melyeknek rus 
fedezését a városoK képtelenek vi-
selni. A kérés teljesítésének tekin-
tetében (üosí folyna!: a tárgyalások 
a belügyminiszter és a városok 

A közélelmezési miniszter most 
. . . . . népszerű hetilapja. A különösen 

rendeletben utas.lolta az alispáno-" é r d e k e . s z ; im beHz ; i J l l o l a Modern 
kat, hogy a malmok házi és mező-
gazdasági szükségletét zsir- és sza-
lonna dolgában állapítsák meg és 
amennyiben a meg nem engedet 
mértékben való sertéshizlalás de-
rülne ki, a sertéseket azonnal ko-
bozzák el és a malmosok ellen in-
dítsanak büntető eljárást. 

A malmok és a közönség kö-
zött rengeteg sok hamis őrlési ta-
nusitvánv van forgalomban, ami 
szintén elősegítette a viszaéléseket. 
Megállapították, hogy a vidéken 
a molnárok nagy része nem tud 
írni és igy nem vezet őrlési könyvet. 
A közélelmezési miniszter most 
szigorú utasítást adott az alispá-
noknak. hogy a malmokkal szem-
ben a legerélyesebben járjanak el 
és minden visszaélést toroljanak 
meg. 

— — — a a a — m m m i > iiagjgflKMaftbfca 

H Í R E I N K . 

Segédszolgálatos zászló-
sok előléptetése. A király elr< n-
delte, hogy a harctéri szolgálatra 

| alkalmatlan zászlósokat egy evi 
kielégítő szolgálat után szolgálaton-

I kivüt hadnagyokká léptessék elő. 

Szoinaházy István uj 
! regényéi kezdi közölni a jövő héten 
j a „Színházi Élei", fncze Séndor 

1 Színpad nagysikerű bemutatójáról 
érdekes interjúkban ismerteti (1 ábor 
Andor ni dalját. a Priucet és tel-
jes egészében közli Lakatos László 
kis darabját, a Kék kalapot. A ren-
des rovatok: Hetivers, Intim Pista, 
Sugó lyuk teszik még változato-

I sabbá a vaskos számot, amclvnek 
ára kottamelléklettel 80 fillér. Elő-
fiizetés ára 8*50 K. kiadóhivatal 
Erzsébet körül 29. Minden uj e ö-
iizető in gyen két-két ünnepi albumot 
kap. 

Rendelet a gazdák szén-
ellátásáról. A tavaszi munkálatok-
hoz és a csépléshez szükséges szén 
biztosítása mosi mindennél fonto-
sabb kérdés az országra nézve. A 
mult esztendőben a Hadiiermény 
bizonyos termények átengedése fe-
jébe n 10,000 tonna szenet kötöli 
le Németországban. Sajnos azonb .n 
ennek aijg 50 alélta érkezet j 
hozzánk, a többit ix németek nem 
szádi tolták. Mint erlesnlünk Vá- | 
zsonvi Jenő s/enbi/tos a legköze-
lebbi időbeni rendeJefet fog kiadni 

szénbizot lság a Haditerménv köz-

reműködési* nélkül fog a gazdák 

részére biztosítani. 

— A tarhonya és száraz 
tészta előállításának szabályozása 
és maximális ára. Windischgraetz 

j Lajos herceg közélelmezési minisz-
ter a tarhonya es száraz tészta 
előállításának és forgalombahoza-
talának lelléieieiról rendeletet adot 
ki. A rendelet értelmében a Hadi-

1 termény rt. által főzólisztból. ke-
s/nll tarhonyáért métermázsánként 
120 korona, főzőlisztbót készült 
közönséges közönséges kocka es 
rövid metélt tésztáért 130 korona 
legmagasabb ár követelhető. A köz-
vetlen fogyasztást szolgáló forga-
lomban az eladó a tarhonya vagy 
szaraz tészta legmagasabb árán fe-
lül legfeljebb 15 százalékot szamíthat 

— Tizennégy esztendős apa. 
n »Szegedi Napló« írja: A napok-
ban kötött házasságot Sass Lajos 
alsóközponti tb. rendőrkapitány, 
anyakönyvezető előtt egy husz 
esztendős alsótanvai fóidmives és 
egy huszonnyolc esztendős alsóta-
nvai földműves leány. Ebben eddig 

' nem volna semmi különös. Ilyesmi 
már elő fordult a világon, sót még 
abban sem lehel kivetni valót ta 
Iái ni, hogy a liatal párnak egy hat 
esztendős gyerekük van. Az, amiért 
ezt az ügyet érdemes volt megírni 
az, hogy amikor a gyerek született 
az apa tizennégy esztendős volt 
Most már aztán könnyű kiszámí-
tani, hogy az anya betöltötte a 
gyerek születésekor a huszo-
nkettőt. 

Méhészeti szakelőadás. F. 
évi február hó minden vj.sárnapján 
d. e. 10 órakor kezdődőleg méhé-
szeti szakelőadás lesz a városháza 
közgvű.ési termében melyre a mé-
hészét iránt érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a Méhész-kör 
elnöksége. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

; lenni niobent rendeiefet log kiadni i 
- Adomány a hadiárvák- ! amelvben fftlwólitj.-t a gazdatársa-
. özv Szőke Mátyásáé 20 ko dalmát, hogv Ktenr.se be a tavaszi 
it adomanvozott a szentesi szp- « n n - í J , ^ ' ; 

nak. 
rónát adományozott a szentesi sze 
génz hadiárvák segilesére, 

szán'áshoz és a csépiéshez szükséges 

i szénim nnyisége/, amit a/után a 

3293-1918 szám 

Hirdetmény. 
Felhívom Szentes város mező-

gazdasággal foglalkozó lakosságai, 
hogv március hó 2-ig a városi 
gazdasági tanácsnoki hivatalban 
saját érdekükben feltétlenül jelent-
sék be, hogv gizdasági munkák 
végzésére hány hadi fogolyra van 
szükségük. 
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Jelentkezni kell azoknak a gaz-
dáknak is ás hadifoglyokra való 
igényüket be kell jelenteni, akik-
nél ezidőszerint hadifogoly van. 

Szentes, 1918. évi február 28. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

2889-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak azok a mezőgaz- j £ 

dák, kiknek mezőgazdasági mun-
kára katonai lóra van szükségük, 
ebeli igényükéi február hó 23 ig a 
gazdasági tanácsnoki hivatalnál ok-
vetlen jelentsék be. 

Szentes, 1918 évi február hó 17. 

SIHfl LÁSZLÓ 
nagyhegyi, kispaté uti (Szépe-féle) 
szöllője eladó. — Értekezni lehet 
a tulajdonossal I. k- Tóth József 

utca 57 sz. alatti házánál. 

Adakozzunk a 
hadiárváknak! 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

m Eladó föld. 

bR. / W É F F Y 
polgármester. 

2734—1918. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képe-

ző apró földek és liba legelők, vá-
sárterek folyó évi március hó 4 tói 
december 3l-ig ez évi legeltetési 
használatra a helyszínén tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen ha-
szonbérbe fog adatni es pedig a 
következő sorrendben: 

1. Folyó évi március hó 4-én 

.délelőtt 8 órak >r a Szőke Mátyás-

né melletti vámház körüli terület 

és a szélmalom melletti gödör, 

folytatva a bürkősgát és hétház 

melletti terület és mentőgát sápigát 

ugyanaz nap délután 2 órakor a 

nagyvölgynek a keramit úttól a 

Béke utcáig terjedő része, marha 

vásártér, lóvásár tér és a borona 

vásártér. 

2 Folvó évi március hó 5-én 

délelőtt 8 órakor a kucori csárdá-

tól a vámházi gát melléke, a lókéi 

gát, a hosszúháti gát a bökényi 

csárdáig. 

3. Folyó évi március hó tí-án 

délelőtt 8 órakor a Nagyvölgyla-

posnak a Korsóssor alatti része és 

a református temető alatti rés/e 

és a vasul melletti rész. 

S/enles, 1918 február hó 18 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Nagynyomási 113 szám alatt levő Hf lSFEL 
HÁZIFÖLb (a Szigeti téglaház mellett) a 
rajta l^vő épületekkel együtt ^ladó, érte-

kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 

Unghvári László Féle Faiskola és Borgazdasági Részvénytársasághoz Czegléd. 

KUBIKUSOK KERESTETNEK 
¿0 — 40 (>0 méterre deszkán a munkás talicskájávl, nagyobb távolságra 
pedig sínen munkaadó vaskocsi jávai HOMOK DOMBOK elhordására 
munkásokat keresünk. Hetenként 3 kiló lis/l cs fél kiló szalonna be-
szerzési áron adatik. A munkás szorgalmához képest napi 10- 12 óra 
alatt 20—25 koronái kereshet. Lakás és Intésről munkaadó gondoskodik. 
3 heli dolog után fél és 6 heti munka után az egész utazási költség 

meg lesz térit ve 

Eladó 
üelsöecser 31 sz. <i. 54 hold 

tanyaföld. értekezni lehel a 

helyszínen a tulajdonossal 

H ü l 
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. 

adó föld. 
fl szegvári ré'en az úsztató major mellett. 120 hold 
föld szépen berendezett épületekkel eladó, értekezni 
l^het Hódmezővásárhely Jakc Jozsef-fel Kallay utQd 

3 0 szám. Kisebb parcellákba is eladó. 

Adakozzunk az elhalt katonák özvegyeinek és árváinak! 
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Hlrdesen e lapban, 
EGY JO FIÚ 

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

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó. Értekezni lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz 

r 

SZtNTF.SI LA.' 

E l a d ó ! 
1 és 2 éves szöllőoltványok, 2< 
éves direkt termők 2 éves ame-
rikai alanyok és 2 éves hazai 

vesszők. 
Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abaujszántón, 

Keresek hordókat és Préseket 
megvételre. 

16 szám 

Vajda Sándor szenilászlói 43. sz. 
tanyáján egy jó erős kútágas van 
eladó megtekintheti) es értekezhetni 

lehet a tenti szám alatt 

Egy vagv két szobás lakást keres 

gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

Klauzál 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

:=TI 
flajdo B á l i n t Utóda 

- könyvnyomdája 

i i 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

— » 
. J 

„ S Z E N T E S I LBP" 
hladchlvotala 

Kossuth-tér V. szám. (Ref. bérház.) 

JL, 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

n 

i i 

JI 

J 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müiuté:tetéhen, Szentes 1917. 




