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Egyes szám ára 4 fillér. 
MB*Megje1enik vasárpap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

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 
• C * előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JKGYZKTEK. 
A vármegye lehal bizalmat sza-

vazott a kormánynak. Minden el-

lenvélemény nélkül, egyhangú ha-

tározattal. akkor amidón a vármegye 

főispánja jelen sem volt a köz-

gyűlésen. 

Nem szoiiiam ilyen dü!grkl;a! 

foglalkozni hogy azonban erről az 

eseményről mégis rovok egy kró-

nikát, azért teszem, meri bizonyos 

érdekelséget lálok benne. 

Azt nevezetesen, hogy lassan-

ként minden elkopik, lassanként 

minden átalakul és minden meg-

változik. 

Hát éppen a legfőbb ideje. 

Nem hiszem, hogv legyen olyan 

józan eszű ember, aki a jelen vi-

szonyon közepeit, amikor nemzeti 

szükség van a nagy és mindenre 

kiható átalakulás, régi hagyomá-

nyos szúk látókörüséggel akarjon 

szétnézni a világban. 

Én nem politizálok s csak mo-

solyogni tudok és sajnálkozni, ha 

még akad szembe velem valaki, 

aki politizál. 

Dolgozni kell. Nem politizálni. 

Tenni, alkotni, friss, uj erővel cse-

lekedni — s ha most ezekel épen 

a vármegye bizalmi nyilatkozata 

ulán mondom el, okozza egyedül 

az, hogy azt a bizalmi nyilatkoza-

tot nem politikai akaratnak tekin-

tem, hanem a beleillcszkedésnek a 

friss erővel való cselekedések rend-

szerébe. 

Az „Alföldi Ellenzek" egy hosz-

szu és igen okos szerkesztői üze-

netet küldölt a felizgatott hadise-

gélyes asszonyoknak. Jól lette, 

szükség volt az okos beszédre s 

még nagyobb szükség van arra, 

hogy annak az okos beszédnek 

foganalja is legyen. 

Mert a hiba és a baj kútfor-
rása éppen az, hogy a lelkiisme-
retlen rosszindulat, az álnok kép-
mutatás, amely hizelgó szavakba 
loglalt hazugságokkal mételyez min 
den jóindulat nélkül, de annál ön-
zósebb érdekekből megtalálta a 
módját, hogy belopja magát a ha- j 
disegélyes asszonyok körébe és j 
/avari, izgatottságot idézzen föl. 
A sajtó nyilvánosságának nagy fe-
lelősségét érezve irom le ezt, mert I 
ez szomorú igazság. A halóság a 
maga részéről a legnagyobb jóin-
dulattal kezelte ezt az ügyet. Szen- j 
tesen hajtották legelósször végre a 
segélyemeléseket s hogy ez nem , 
mindenben lett mindenkinek tetsző 
dolog, természetes, mert nincsen 
olvan gyógyszer, ame»} iV»mdent i 
orvosolhatna, 

De én is csak azt mondom, | 
amit erről a dologról az „Alföldi ! 

Ellenzék" üzent. Nem az utcai lár- i 
mával kell az orvoslást keresni és j 
nem idegen segilseget keresni, amely j 
csak árt. hanem oda kell fordulni 
az illetékes tényezőkhöz, mert min- | 
denült jóindulat fogad minden pa-
naszkodó! s a helyes tanácsol, a 
helyes irányítást minden esetben 
mindenki megkapja s ha tévedés, 
elnézés történt, a legrövidebb idő 
ulat t kész a helvesbités 

Olvasok egy halasi újságot. 
Hasábokat töltenek meg benne a 
gyilkosságról szóló tudósítások . . . 

Olvasom a másik lapokat, ol-

vasom a fővárosi újságokat mind-

mind rémes gyilkosságok hirét 

hozza 

Szeged, Szabadka hasonló ese-

tek miatt statáriumot kéri. 

Mink«l szentesieket is izgat 

rémes rablógvilkosság néhány he-

tes emléke. 

Vájjon hát így megy ezután és 

mindenütt így megy ? 

A világháború olyan eseménye* 
í;et vált ki, mint a régi török vi-
lág — és mi az orvosság? 

Bizony aligha lehel más, mint 
a béke majd, amely lassan ugyan 
de biztosan helyreállít nyugalmat, 
rendet. 

Czernin gróf és Ferdinánd, az 
oláhok királya értekeztek szeiue-
lyesen a béke felől A király gon-
dol kozási időt kért. 

Rövidke hir jelenti ezt a nagy 
eseményt, amelyet a fővárosi lapok 
mind vastag belükkel közöltek. 

Leheletlen ezen az eseményen 
ugy futtában keresztül haladni, 

Czernin volt a monarkia követe 
Komániában s még a hadüzenet 
napján is figyelmeztette az olahok 
királyát arra a kockázatos játékra 
amelybe akkor kezd, ha megüzeni 
a háborút. Czernin gróf lehetett 
ékes szóló és lehetett jós, mert 
szavai keservesen beváltak az olá-
hokra s Ferdinánd elvakult, gyenge 
báb azoknak a hazárd politikusok 
nak a kezében, akik belevitték a 
hadüzenetbe. 

Vájjon a mostani találkozáson 

mit érezhetett az oláhok királya? 

S vájjon mit érezhet a találkozás 

után ? 

A közel napok meghozzák a 
választ s ettől a választól nem 
csupán a román béke függ, de ugy 
lehet a román trón — sorsa is. 

BARÁZDA. 

A diadalmas béke. 

A Földközi-tenger partjain te-
nyészik egy virág, az agavea, amely 
közvetlenül a föld szine fölött szép 
leveleket hajt. És eg\ik évben gyö-
keréből erőteljes, embermagasságú 
törzs fejlődik, tetején süni, hatal-
mas virágkrónikával. Ezzel a tel-
jesítményei azonban befejezi léiét 
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holttá virágzik. Ez a sorsa ebben 
a háborúban a militarizmusnak és 
marinizmusnak; óriási teljesítmé-
nyükkel holttá virágzanak. 

Lloyd George és társai tehát 
nemkényszerülnek a háborút foly-
tatni, hogy kivégezzék a militariz-
mus!; kimúlik az anélkül is, Né-
metországban éppen ugv, mint 
Oroszországban, Ausztria-Magyar-
országban és Itáliában, sőt még 
Angliában is, hol a háború előtt 
marinizmusnak nevezték, Es Llyd 
Georgenak tudnia kellene, hogy 
minél tovább tart a háború, annál 
biztosabban tönkremegy nemcsak 
Anglia tengerészete. hanem gazda-
sága is s azzal átengedi a világ-
vezetést Japánnak és Amerikának 
Józan ésszel azl kellene tehát hinni 
hogy Angliának épp ugy, mint szö-
vetségeseinek az kell, hogy legfor-
róbb vágyuk legyen, hogy mielőbb 
helyreálljon az általános béke. Az 
ellenséges kormányok azonban sem 
mi hajlandóságot nem mulatnak a 
békére. Ellenkezőleg. A békebará-
tokat és sajtójukat üldözik, hogy 
megakadályozzák népeik felvilágo-
sítását. Ez mutatja, hogy orszáiga-
ikban is terjed a béke vágya, kü-
lönben nem üldöznek annyira a 
békeeszme hirdetőit. 

A hatalom birtokosai még mindig 
abban reménykednek, hogy Ame-
rika közbelépése katonai fordula-
tot fog hozni, amely felmenteni 
őket az alól az iszonyú felelősség 
alól, amivel saját népeiknek tartoz-
nak. Ha ez a remény is hiúnak bi-
zonyul, ugy a béke eszméje, ame-
lyért állítólag tovább folytatják a 
vérrontásl, vehemens erővel fog 
utat törni magának. 

S minél tökéletesebb kudarcot 
fognak vallani a háborús uszítók, 
annál jobban fog megerősödni az em-
berekben az a meggyőződés, hogy 
a háború téves számítás és hogy 
a fegyverekkel 'való elintézés he-
lyébe nemzetközi békeszervezetet 
kell léptetni. 

H Í R E I N K . 

— Halálozás, llj. Nagv Ferenc 
kereskedő, hosszú szenvedések u'an 
48 éves korában elhall. Teme-
tése tegnap delelőtt ment végbe 
mélyrérzvét melleit. A/elhunytban 
dr. Nagy Sándor alispán öccsét, dr 

Mát éti v Ferenc polgármester pedig 

sógorát gyászolja. 

— Főispánunk gyásza. Súlyos 
csapás érte dr Kelemen Bélát, vár-
megyénk főispánját, nagv báljának 
Kelemen Kálmán szegedi árvaszéki 
elnöknek elhunytával. 

Házasság. Lami Imre Ist-
ván fiatal gazdálkodó tegnap délu-
tán 2 órakor tartotta esküvőjét 
a református nagy templomban. 
Dunás Varga Klárikával. 

— Gyűlés a vármegyén. A 

megyei törvényhatósági bizottság 
csütörtökön gélelótt tartotta köz-
gyűlését dr Nagy Sándor alispán 
elnöklésével. — A megyegyűlés bi-
zalmat szavazott a kormánynak 
s több apró ügy között megvá-
lasztotta a hadisegély véleményező 
bizottság tagjait. — A teljesen je-
lentéktelen ülés délelőtt fél 12 óra-
kor végei ért. 

— Adomány a hadiárvák-
nak. A szentesi Központi Takarék-
pénztár mult évi üzleti nyeremé-
nyéből 5000 koronát és Abafty 
László koszorújának megváltása cí-
mén 40 koronái, -- összesen 540 
koronát- a szentesi vármegyei köz-
kórházijain Vnííködó vöröskereszt 
ápolónénék 2 estélyiil tiszta jöve-
delme címén 1500 koronát juttalak 
a szentesi szegény hadiárvák segí-
tésére. 

— Ipartestületi közgyűlés. 

Lapunkat olvasó iparos közönsé-
günket e/uton is értesítjük, hogy 
a szentesi Ipartestület rendes évi 
közgyűléséi március hó 5-ikén, s 
a tagok határozat képes számban 
nem jelennének meg, ugy számra-
való tekintet nélkül március hó 
12-én 9 órakor tartja meg. s hogy 
az éves jelentés, mint zárszámadás 
és a jövő évi költségvetési kimu-
tatás a pénztár helyiségében köz-
szemlére van kitéve és azt az ér-
deklődók bár mikor megtekint-
hetik. 

— Vásár. Szegvár községben 
a legközelebbi országos kirakodó 
és állatvásár folyó évi március 10-
én vasárnap fog megtartatni. Az 
állal vásárra szabályszerűen kiállítót 
és irányitól! marhalevéllel minden-
fajta állat felhajtható. 

Kik Szentes kedvencei ? 
A Színházi Elet már harmadik hete 
országo; színházi szépségversenyt 
hirdet ; a szavazás azonban nem a 
sablon 'erű elvet hirdet1, hogy csak 

a fővárosi színésznőkre szabad sza 
vazní, hanem belevonja a verseny-
be az egész vidékeket is és igy 
mindenkinek jogában áll a neki 
tetsző színészre, színésznőre sza-
vazni. Az eddigi eredmény várako-
záson felüli; ezrével hozza a posta 
a szavazólapokat, amik élénk bizo-
nyítéka a vidék pezsgő színházi 
életének. Ez idő szerint 32 társulat 
működik szerte az országban és a 
legtávolabb eső vidéki olvasónak 
is módjában van, leadni szavazalát 
arra, aki legközelebb áll szivéhez 
A szépek névsorát és fényképét a 
Színházi Élet húsvéti albumában 
fogja közölni. Mindazok, a kik a 
nyertesekre szavasztak szóval azok-
ra, akik a legtöbb szavazatot kap-
ták külön sorsolásban vesznek 
részt és köztük kisorolják a szé-
pek lényképét, sajátkezű aláírása-
ikkal. Szavazni márc. 23-ig lehet. 

— Tömegesen jönnek haza 

a hadifoglyok. Tarnopolból távi-

ratozzák, hogy oda tömegesen ér-

keznek osztrák és magyar hadifog-

lyok, akiket az orosz és ukrajnai 

hatóságok szabadonbocsátottak. — 

Többnyire gyalog jönnek Orosz-

ország belsejéből. — Tarnopolban 

eddig körülbelül húszezer hadifogoy 

van együtt és várja elszállítását, de 

sok ezren vannak Csernovicban, 

Zlocowban, Zalescykiben is, ahol 

külön barakkokai kellelt számukra 

építeni, hogy elhelyezhessék őket. 

Az egykori orosz front mögölt, a 

halárszéli városokban is igen nagy 

számmal vannak hazakészülő oszt-

rák és magyar hadif >glvok. A mi 

határaink felé vezető országutak 

mind fele vannak vándorló foglyok-

kal, akiket utjukban nem tarlóztat 

fel senki 

— A gabona és más mező-

gazdasági termények á r á n a k 

emelése. A hivatalos lap közli a 

kormánynak már jelzett rendeletét, 

amely az 1918. évi termésből szár-

mazó mezőgazdasági termények 

maximális árát felemeli E szerint 

a búza maximális ára 60 korona, 

rozs, kétszeres, árpa, zab, köles, 

közönséges (lófogu slb.) és kevert 

tengeri 52 korona, faj tengeri (cín-

quanl»»\ florentin, putvi és fehér 

gömbölyű) 60 korona, pohánka 

(tatárka) 150 korona, bab 100 ko-

rona, borsó 120 korona, — lencse 

150 korona, lóbab 90 korona, ta-

karmánvborsó 90 korona, takar-

mánybükköny 140 korona káposz-

tarepce 120 korona, réparepce 110 

korona, vadrepce 55 korona, ken-

der-, len-, löbb és napraforgómag 
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150 korona, mák 350 korona, cu-
korrépa K korona, takarmányrépa 
8 korona, tarlórépa 23 korona, 
burgonya 18 korona. 

— Alkoholellenes nap az 
iskolákban. Mint minden évben, 
az idén is a tanítók előadásokat 
tartanak az osztályaikban a szeszes 
italok káros hatásáról, — valamint 
az elmúlt évben e téren szerzett 
tapasztalataikat még e hóban be-
jelentik a kir. tanfelügyelőnek, aki 
viszont a kultuszminiszternek tesz 
összefoglaló jelentést. 

— Olasz cérna. Az udinei 
olasz zsákmány most érkezett meg 
Bécsbe, ahol a megállapított quota 
alapján elosztották a texlilmennvi-
ségeket a két áIldin között. A reánk 
eső pamutmennyiség már Po-
zsonyba érkezett, ahol tekintélyes 
részét cérnának dolgozták tel. A 
jelentékeny letel enyhiti majd a 
cérnahiánvt, amely ujabban mind 
nagyobb mértéket ölt. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Alsóréti újtelep, B.-ecier, B.-tehenes, 
Berek, Berekhát. 

Folyó ¿vi márc. 6-án Bereklapos, Bö-
kény Derekegyliázoldal. 

„ márc. 7-én Kaján, Dónát, 
Eperjes, Felsőrét, Fertő, Hékéd, 
Jaksor, K.-ártér, K.-ecser. 

m n máic. 8-án Nagykirályság, 
Királyság. 

„ „ márc. 9-én Kistőke Lapiitó. 
» „ márc. lü-én Mucsihát, Nagy-

hegy, Nagynyomás. 
„ „ márc. 11-én Nagytőke, Pan-

kota, Szentlászlö. 
w „ márc 12-én Vekerhát, Ve-

kerzug, Veresegyház, Zalotai 
tulajdonosok lovai vezetendők elő. 

és egyenként kell 

3760—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom az összes szabadsá-

gon lévő katonákat, hogv a városi 
katona ügy vezelőné! szabadságol'»si 
igazolványukkal haladéktalanul je-
lentkezzenek. Jelentkezésük alkal-
mával szabadság idejük megfog 
hosszabbittatni, s a meghosszabbí-
tás az igazolványra rá fog vezettetni 

Szentes, 1918 március 2. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

3531 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter úr 

23800 1917 szánni rendeletével a lovak 
osztályozását elrendelte. 

Az osztályozás folyó évi március 

hó 1 napjától március hó 12 napjáig 

bezárólag fog megtartani. 

Az osztályozás naponként reggel 

7 órakor kezdődik. 

Az osztályozás helye: A külsövá-

aártércn lévő cédulaház 

Folyó évi márc. 1-én a város l ker. 
„ „ márc. 2-án „ „ „ II 
„ „ márc. 3-án „ „ „ III * 

„ márc. 4-én „ „ „ I V * 
,, márc. 5-én * „ * Alsórét 

A lovakat kézen 
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. 
Ebgyelmeztetem tehát a közönséget, lovaikat 
a Kitűzött időben pontosan vezessék elő, 
mert az ezt elmulasztókat szigorúan büntetem. 

Szentes, 1918 február hó 26. 

b R . / W É F F Y 

polgármester. 

Eladó 
Belsőecser 31 sz. a. 54. hold 

tanyaföld. ÉTtekezni lehet a 

helyszínen a tulajdonossal. 

Sima László 
nagyhegyi, kispaté uti (Szépe-féle) 

szöllője eladó. ~ Értekezni lehet 

a tulajdonossal I. K- Tóth József 

utca 57 sz. alatti házánál. 

P 
| 

Több rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 
3555 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadbavonultak hadisegély-

ben részesülő családtagjait, hogy a város 
belterületén lakók részére a hadisegélyek 
kifizetése posta utján fog történni. [A külte-
rületiek ezentúl is a pénztárnál kapják meg 
segélyeiket. 

Szentes, 1918 február hó 27. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

2826-1918 szám. 

Felhívás. 
Értesítettnek azok a gazdák, 

kiknek elhasznált aratógép zsinegük 

van, hogy ennek újra felfonalazása 

iránt szükséges teendőket megtud-

hatják a városi gazdasági tanács-

noknál. 

Szentes, 1918 fel ruár hő 22. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

Ingyen 
szollötel ep 

Kiskunhalastól 6—7 kilo-

méterre a vIIalasi tanyák" 

megállótól fél óra járásra 

levő 24—25 ezer négyszögöl 

területű szölőtelep a rajta 

levő épületekkel és kapás 

lakás stb együtt ez mind in-

gyen kapkató csak az ép, 

egészséges tökéért fizetendő 

darabonként 1 kor. Bővebb 

telvilágosilás lapunk nyom-

dájában kapható 

adakozzunh az elesett katonák 
özvegyeinek és árváinak! 
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Eladó lilitágas. 
Vajda Sándor szentlászlói 43. sz. 
tanyáján egy jó erős kútágas van 
eladó megtekinthető és értekezhetni 

lehat a fenti szám alatt 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban « O * I t a l . !•«»«• M t n n é 

Nztfcaitofftl«! a rajtalevő tanya épületekkel és szöllöa 

gyümölcsös kertel örökáron eladó eselle^ haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

Egy, esetleg több 
l a p k i h o r d ó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

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. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó. Értekezni lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz 

dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

A Z a 
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. 

EGY JO FIU 

nyomdász 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

1 

Mm e topban. 

f ö l d . 
fl szegvári re en az úsztató major mellett. 120 hold 
föld szépen berendezett épületekkel eladó, értekezni 
l^het Hódmezővásárhely Jako Jozsef-fel Kállay utca 

3 0 szám. Kisebb parcellákba is eladó. r VAJDA B. UTÓDA könyvnyomdája 
elvállal minden a Könyvnyomdászát körébe vágó munkálatot a 
legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

1 

„SZENTESI LAP" kiadóhivatala 
u Kossuth-tér 4. szám. Ref. bérház. . 
L . J 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




