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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre i k félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidéken egés/évre 6 k félévre k negyedévre l í>0 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MTMegjelenik vasárpap és csütörtökön, m 

A szerkesztésért fe le lős : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség" és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Ltoda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldeménvek hirdetesi és 
B C előfizetési dijak. 

Román 
béketárgyalás. 

A mi külügyminiszterünk s a* 
német külügyi államtitkár már 
lennülnek Romániában, szemben a 
legyőzött ország kormányemberei-
vel, hogy megpróbálják, lehet-e 
velük békét kölni. Békét, .»mit kí-
vánunk. amit akarunk, aminek meg-
védésére voltunk kénytelenek egy 
háborúnak r e 11 e n e l e s s é g e i t vállalni, 
— békét, nmelvív mindig mindön-
kinek szüksége vau, de aktuálisan 
szüksége Romániának van rá, nem ') 
minekünk. 

Hallunk ugyan mindenféle 
nem tudunk rájuk más szól : elmés-
ségel, amik az uj román kormány- ' 
nak volnának állaspontja; hogv ők 
az utóbbi illőkben győztek (!) s 
hadseregük meg intakt, tehát ára 
van annak, ha általános helyze-
tükre való tekintettel mégis be-
két kötnének. Románokról, meg 
román slálusemberekröl is sokat 
lehet ugyan feltenni, de hogy olyan 
állapotban, aminőben szerencsétlen 
hazájukat jutlatták, meg viccelő 
kedvükben is volnának, azt nehe-
zen hisszük el róluk. Ha valaki 
tudja, ugv nekik kell ludniok, hogy 
hazájuk ma kényre-kedvre, szinte 
mindenhatóságra vau kiszolgáltalva 
szövetségünk fegyvereinek, s ha 
hatalmunk mégsem áll f e n y e g e t ő , 

vagy gyilkos vegzet gyanánt leiet-
tük, az nem azért van, ininlha meg 
tartanunk kellene tőlük, hanem 
azért, mert mi sem hóhérmunkát 
végezni, sem bosszút állani, sem a 
magunk megfizethetetlen vére árán 
nyerészkedni nem akarunk, hanem 
mert reálpolitikai kívánunk c inalni 
egy egészségemU békés állapot fel 
tételeit akarjuk megteremteni s ren-
det és f e j l ő d é s t akarunk ugv ma-
gunknál, mini szóm -zéd inkn ¡1. 
A magunk magasabb és messzebb 

menő érdekeit nézzük, mikor mél-
tányosak kívánunk lenni Romániá-
val szemben is. 

Érzelgósek azonban nem le-
szünk. S hogy: csal is azért, hogy 
a béke már most neglegven s a 
békéi k e d v é é r t magát az i g a z i 
békét, a jövő békét, a tarlós bé-
ke! veszélyeztessük arról szó sincs 
arról szó nem lehe . Ez ellenkez-
nék Románia érdekével is, melyet 
mostani háborújába is nyitván olyan 
stratégiai lehetőségek csábítottak 
bele — legalább részben — melye-
ket régibb nagylelkű időkben szá-
mukra m e g h agy u n k, sót meg-
szerezi ünk. 

S mert ez igy >an : e z é r t 
többek közt ezért nem hittünk 
s nem hiszünk . "¿7 percre sem 
azokban a másfajta híresztelések-
ben, melyek komoly, ellent« lekről 
akarlak tudni a magyar politikai 
világnak s külügyminiszterünknek a 
román béke felől való I e i f o g á s a 
közölt. 

Ha valakinek van külön köze 
Romániához ugv a mi országunk-
nak. Ha valakinek vannak érdekei 
és lehetnek igénvei a/ esetleges 
román békekötés körül, ugv mine-
künk. Életünkről volt szó ebben a 
habomban, melyei meg kellett vé-
denünk egy világösszeesküvés ellen, 
liz sikerüli s megállásunk teljes 
bizonyosságával nézünk a még to-
vábbi megpróbáltatások elé. Klszán 
tan de nem fatalizmussal. S van 
annyi eszünk es kötelességludasunk 
önmagunk iránt, hogv biztosítsuk 
magunkat ilyesmiknek viss/atéi he-
tese ellen, ahol s amennyire lehel-

Romániával szemben pedig le 
het S lehet ugv, hogy sem ele-
v e n e b e nem vág Románia eletének, 
sem nem gátja Rontania további 
fejlődésének s boldogulásának. 

\w teheti föl, hogv e felől mo-
narchiánkon vagy szövetségünkön 
belü né/, tellérés lehessen. 

Adakozzunk a 
hadiárváknak ! 

A hősi halottak 

csaladjának ellátása. 
A legutóbb kiadott honvédelmi 

miniszteri utasításban tudvalevőleg 
az a rendelkezés van, hogy ha a 
hadbavonult a katonai szolgálat alatt 
vagy annak következtében meghalt 
vagy eltűnt, a családja részére 
megállapított hadisegélyt a haláltól 
avagy eltűnéstől számított 6 hóna-
pon beiü\ Uétg kell szüntetni 

A népjóléti Központ gyermek-
védő és hadiárva szakosztálya elő-
terjesztést lett most a tanácsnak 
hogy ezt a rendelkezést olyképpen 
változtassák meg, hogv addig is, 
amig az özvegyi dijakat, illetve ne-
velési járulekokat véglegesen ren-
dezik, legalább a háború befejezé-
sét köve lő hal hónapig eZe'ket a 
csaladokat olyan támogatásban ré-
szesítsek, mint amilyenben a had-
bavonult katonák családjai része-
sülnek. 

Ugyanilyen értelemben volna 
a*, utasítás megválasztandó a há-
borúban rokkantá vált családfenn-
tartok hozzátartozói érdekében ad-
dig, amig a rokkantügyel véglegesen 
nem rendezik. A tanács ehhez az 
előterjesztéshez hozzájárult és ja-
vaslatot készített, melyet a törvény 
hatósági bizottság legközelebbi köz-
gyűlésé elé fog terjeszteni azzal az 
indítvánnyal, hogy ilyen értelem-
ben int ezen sürgős felhívást a kor-
mány hoz. 

H Í R E I N K . 
Eljegyzés. Prehott'er Röskét, 

özv. Mayerfy Józsefné nevelt 
leányát llmvásárhelyen, eljegyezte 
l)r Tóth Ernő ni kir. honvéd ló-
orvos, 

A közélelmezési minisz-
ter a nehézségek és visszaélé-
sek leküzdéséről. Wmdischgrátz 
Lajos herceg közélelmezési minisz-
ter a vármegyék törvényhatósághoz a 
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következő leiratot küldte: -- Az sara, de bizony inem nagy sikerrel 

uj termésig hátralevő nehánv hó- Csak példa képpen emiitjük meg 
nap élelmezésünk legnehezebb idő hogy ma l k#r. sárgarépa magára 
szakát jelenti. Országunk létérde- ^00 korona, i lógr. salátamag ára 
kei fűződnek ahhoz, hogv e nehéz! 150 korona, 1 kgr. uborka mag ára 

időt becsülettel végig küzdjük. Tel- j 500 korona, stb. Ezúttal újból fi-
jes odaadással rajta lesznek, liogy 
a feltételek a közélelmezést illető-
leg biztositva legyenek. Hivatali 
elődöm nyomain őszinte szociális 
érzéstől áthatva veszem kezembe 
a közélelmezés ügyének intézését 
Mindent el fogok követni, hogy az 
országban levő élehniszerkészietek 
összegyűjtessenek és igazságosan 
azoknak jussanak, akik azokra leg-
jobban rászorultak. Ezért készsé-
géi magáévá teszek és támogatok 
minden oly törekvést, amely a 
népélelmezés ügyének javítását szol-
gálja. A mai nehéz időkben min-
den hanyagság, minden kötelesseg 
mulasztás a hadsereg, az állam és 
a társadalom ellen elkövetett súlyos 
bűncselekmény. A rám nehezedő 
felelősség tudatában hivatali hatal-
mam teljes súlyával fogok azok el-
követői ellen fordulni, hogy a kö-
zélelmezés rendjét biztosíthassam. 

— A harangpótlék A sok 
mindenfele »pót« után most mai-
ilyennel is találkozunk, még pedig 
a szombathelyi püspök legutóbbi 

gyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
hogy foglalkozzék ezzel az aránylag 
felette csekély munkával járó és 
óriási hasznot hozó termeléssel. 
A szomszédos uradalmakban Weiss 
Manfrédnál a Mezőgazdasági Kender-
ipar r.-l. kiskirálvsagi uradalmá-
ban 100 holdnál több területen ter-
meltetik ilyen vetőmag. A szentesi 
Kenyérgyár r.-t. is nagyban szán-
dékozik ilyen vetőmag termeléssel 
foglalkozni. Legjobban bizonyítják 
tehát ezek az adatok azt, hogy 
mennyire kifizeti magát a vetőmag 
termeléssel való foglalkozás. 

— Felhívás. A gazdasági ta-
nácsnok felhívja a mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosságot, hogy már-
cius 2 ig jelentsék 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. 

Méhészeii szakelőadás. F. 
évi február hó minden vasárnapján 
d. e. 10 órakor £r/<ló<löleg méhé-

köi levelében, amely ezeket tártai- s z e t r szakelőadás lesz a városháza 
mazza: A temesvári cs és kir. ka- közgvűlési termében melyre a mé-
tonai parancsnokság arra hivja fel h(;szel ¡ r á n l érdeklődő közönséget 
a ügyeimet, hogy tökéletlenül ugyan tiszteleltet meghívja a Méhész kör 
de a következő módon mégis pó- elnökséoe 

— (A Legjobb Könyvek si- | 
kere). Kevés vállalkozás lett ncp-! 
szerűvé olyan rövid idő alatt, mint 
a Legjobb Könyvek. Pár nap inuiva 
jelenik meg tizedik száma és eddigi 
kilenc füzete is elég volt arra, hogy 
a magyar közönséggel ezt a párat-
lan regéiiygyüjieményt megkedvel-
tesse. Nem is csoda, mert ami 
érdekfeszítő és emellett irodaibii 
alkotása van a világirodalomnak, 
az mind helyet kap a legjobb 
magyar irók mellett a Legjobb 
Könyvekben. A lizedik szá n Conan 
Doyle-nuk legszenzációsabb detek-
tív regényét, A Sátán kulvájál tar-
talmazza. Egyes s/am ára 60 fillér. 

~ Vasárnapi Újság február 
24ik| száma szeiizáczió kép.'kben 
mulatja be az Ukrániával kötött 
békeszerződés a(aira>át, rrdekessé-
i-ül szolgáinak a rheimsi városi ta-
náesról felvett képek, melyek az 
ostrom a'a!t kés üüek mikor a 
városi halóságok pezsgő.s-pmczék-
ben húzták meit magukat Az ame-

tolhatjuk a harangokat. Minden va-
súti állomáson vannak kiselejtezett 
vasruddarabok, melyek olcsó pén-
zen megvásárolhatok. Ilyen vassínt 
kötél segítségével alkalmaznunk a j 
harang helyere s a rámért kala-
pácsütések eléggé élvezhető s erős 
hangot adnak. 

— Legföljebb négy hét sza-
badság! A Külügy—Hadügy írja 
A hadifogságból megszökött legény-
ségi egyének körében utóbb olyan 
téves hírekel terjesztettek el, hogy 
az illetők a király parancsára há-
rom havi szabadságot az arcvonal 
beli szolgálat alól való mentességet 
pénzbeli kártalanítást stb. kap iak. 
A kabinetiroda közlése szerint ilyen 
állítólagos ígéret felsőbb helyről 
nem történt. Ellenben . nnvi igaz 
hogy a hadifogságból megszökött 
és hazaiéit legénységi egyének az 
igazolási eljárás után legfeljebb 
négy heti szabadsagot kaphatnak 

— A konyhakerti vetőmag 
vak termelése. A mu t évben i> 

számtalanszor hívtuk IVi a lakos- rikaí csapatok partraszállása IVan I 

sag figyelme^ a konyhakerleszeti ciaorszagban, Abdul Hamid ex-szuU 
növények vetomagvainak előállitá-| tán halála, a f.a.nandok függet 

lensége stb. adják. Szépirodalmi 
olvasmányok: — Szeniere György 
regénye. Bán Ferenc* novellája, 
Ambrus Balázs verse, kénezi Nagy 
Ferencz érdekes följegyzései az 
angol fogolytáborok életéről, Ben-
ne! pompás angol regénye stb. 
adják. Egyéb közlemények: né-
hány hareztéri képek s a rendes 
heti rovatok: a háború napjai. 
A Vasárnapi Újság előfizetési ára 
negyedévre 10 korona. — Megren-
delhető a Vasárnapi Újság kiadó-
hivatalában (Budapest, IV., Egyelem 
utla 4 sz.j Ugyanitt megrendelhető 
a Képes Néplap, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre 2 
korona 40 fillér 

Kiadja 

Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

3531--1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

23800 1917 számú rendeletével a lovak 

osztályozását elrendelte. 

Az osztályozás folyó évi március 

hó 1 napjától március hó 12 napjaig 

bezárólag íog megtartani. 

Az osztályozás naponként reggel 

7 órakor kezdődik. 

Az osztályozás helye: A külsővá-

sártéren lévő cédula ház. 

Folyó évi márc. t-én a város I ker. 

» márc. 2-án „ „ „ 11 ,, 

» márc. ;-án „ „ „ III „ 

n n ff márc. 4-én „ „ „ IV „ 

„ márc. 5-én , ,, „ Alsórét 

Alsóréti újtelep, B.-ecser, B.-tehenes, 

Berek, Berekhát. 

„ „ márc. 6-án Bereklapos, Bö-

kény Derekegyházoldal. 

„ márc. 7-én Kaján, Donát, 

Eperjes, Felsörét, Fertő, Hékéd, 

Jaksor, K.-ártér, K.-ecser. 

„ máic. 8-án Nagykirályság, 

Királyság. 

„ márc. 9-én Kistőke Lapiftó. 

„ márc. 10-én Mucsihát, Nagy-

hegy, Nagynyomás. 

,, márc. 11-én Nagytőke, Pan-
kola, Szentlászló. 

„ „ márc 12-én Vekerhát, Ve-

krrzug, Veresegyház, Zatotai 

tulajdonosok lovai vezetendők elő. 

A lovakai kézen és egyenként kell 

elővezetni. 

Nyilvántartólappal ellátott lovakkal a 

nyilvántartó lapot is kell hozni. 

A lóosztályozás foganatosítására a m. 

kir. Honvédelmi Miniszter ur szabványos 

árakat nem állapított meg, a becslő bizott-

ság az. alkalmasnak talált lovakat a helyi 

piaci áraknak megfelelően fogja megbecsülni. 

Aki a lovak osztályozása tekintetében 

kiadott rendelkezéseknek eleget nem tesz 

kihágást követ el és szigorúan büntettetik 

Figyelmeztetem tehát a közönséget, lovaikat 

a kitűzött időben pontosan vezessék elő, 

mert az ezt elmulasztókat szigorúan büntetem. 

Szentes, 1018 február hó r?6. 

bR, HflTÉFFY 
polgármester . 
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3555 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadbavonultak hadisegély-

ben részesülő családtagjait, hogy a város 

belterületén lakók részére a hadisegélyek 

kifizetése postautján fog történni. A külte-

rületiek ezentúl is a pénztárnál kapják meg 

segélyeiket. 

Szentes. 1918 február hó 27. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

3293—1918 szám 

Hirdetmény. 
Felhívom Szentes város mező-

gazdasággal foglalkozó lakosságát, 
hogy március hó 2-ig a városi 
gazdasági tanácsnoki hivatalban 
saját érdekükben feltétlenül jelent-
sék be, hogy gazdasági munkák 
végzésére hány hadi fogolyra van 
szükségük. 

Jelentkezni kell azoknak a gaz-
dáknak is és h idifoglvokra való 
igényüket be keli jelenteni, akik-
nél ezidőszerinl hadifogoly van. 

Szentes, 1918. évi február 23. 

l)r. Mátéffy 
polgármester 

2734-1918. szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képe-

ző apró földek és liba legelók. vá-

sárterek folyó évi március hó 4 lói 

december 31-ig ez évi legeltetési 

használatra a helyszínén tartandó 

nyilvános szóbeli árverésen ha-

szonbérbe fog adatni és pedig a 

következő sorrendben : 

1. Folyó évi m »reius hó 4-én 

délelőtt 8 órak >r a S/.őke Mályás-

né melletti vámház körüli terület 

és a szélmalom melletti gödör, 

folytatva a bürkősgái és hétház 

melletli terület és menlógát 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 Folyó évi március hó 5-én 

délelőtt 8 órakor a kucori csárdá-

tól a vámházi gát melléke, a tőkei 

gát, a hosszúháti gát a bökényi 

csárdáig. 

3. Folyó évi március hó 0-án 

délelőtt 8 órakor a Nagy völgyla-

posnak a Kor>óssor ulalti része es 

a református temető alatti rés/e 

és a vasút mellelli rész. 

Szentes, IU1N február hó 18 

l)r. Mátcffy 
polgármester. 

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

utca 57 sz. alatti házánál. 

Több rendbeli zsák 
van elcdó. Cim lapunk 

kiadóhivatalában megtudható 

Eladó 
Belsöecser 31 sz. a. 54. hold 

tanyaföld. ftrtekezni lehet a 

helyszínen a tulajdonossal 

Mf\ Eladó föld.~ 
Nagynyomási 113 szám alatt levő HÁSFEL 
HflZIFÖLD (a Szigeti téglaház mellett) a 
rajta l^vő épületekkel együtt ^ladó, érte-

kezni lehet lapunk, kiadóhivatalában. 

üiiyinóii Losíiii fii» fáiiküia i* Sí;ss:á2si;í Czeglód. 

KUBIKUSOK KERESTETNEK 
20—40—60 méterre deszkán a munkás talicskájávl, nagyobb távolságra 
pedig sinen munkaadó vaskocsijával HOMOK DOMBOK elhordására 
munkásokat keresünk. Hetenként 3 kiló liszt és fél kiló szalonna be-
szerzel áron adatik. A munkás szorgalmához, képest napi 10 — 12 óra 
alatt 20—25 komnál fereshet. Lakás és fűtésről munkaadó gondoskodik. 
3 heti dolog után lel és ti heti munka ulán az egész utazási költség 

meg lesz térítve 

Szegváron a piac-téren a háborít 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 réten az úsztató major mellett. 120 hold 
föld szépen berendezett épületekkel eladó, értekezni 
l^het Hódmezővásárhely Jako Jozsef-fel Kállay utcd 

3 0 szám. Kisebb parcellákba is eladó. 

Adakozzunk az eiíiait katonák özvegyeinek és árváinak! 



Hirdesen elapban. E l a d ó ! 
EGY JO FUJ 

nyomdász 
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 lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz 

1 és 2 éves szöllőoltványok, 2 
éves direkt termők 2 éves anie-
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. 

Vajda Sándor szentlaszlói 43. sz. 
tanyáján egy jó erős kútágas m 
eladó megtekinthető es erteke/tieim 

lehet a fenti szám alatt 

Klauzál 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

I r 
I I i I 

V a j d a B á l i n t l l t ó d o 
— E E = könyvnyomdája 

— l ^ ^ ^ m u-mt 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

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

Hossuth-tér V. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
, J 

. J 
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