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A szerkesztésért felelős: 
Sirnáné Dóuáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetéai és 
M T . . előfizetési dijak. 

Egy pohárköszöntő 
lvngzott el Londonban az antant 

szocialistáinak értekezletén. Erről a 

pohárköszöntőről szinte lehetetlen 

meg nem emlékeznünk most, ami-

kor az orosz béke i egkötése után 

ujabb széles perspektíva nyílott az 

általános békére. 

Vandervelde, a belga szocialis-

ták vezére ürített poharai a német 

és magyar-osztrák szocialistákra. 

Minden kommentár nélkül elég i 

ez a pár soros megemlékezés arról 

a londoni pohárköszöntőről, mert 

ha a belga szocialisták vezére pohár- | 

köszöntőt mondhat Londonban a 

központi hatalmak szocialistáira, az j 

az esetlen kétségtelennek kell látni 

hogy nagy átalakulások mentek 

át nyugati ellenségeink közhangula-

tában s ha mindjárt nem is var-

runk belőle Ilimet reménységei s 

nem is hiszünk csudákban, vég-

eredményében csak oda jutunk, , 

hogy a keleti béke érezteti hatását ; 

nyugaton és a háborús uszítók lábai 

alól kezd kisiklani a talaj. 

Kétségtelen az a tény, hogy az 
orosz béke megkötése és főképen 
az hogy, az orosi birodalom ennek 
a békének megkötése folytán ön-
maga ismeri el az egykori cári 
Oroszország fölbomlását és össze-
dőltét, más részben az a körülmény, 
hogy Románia kénytelen les/, ki-
válni az ántántból a béke meg-
kö lésé vei s hogy aromán békének 
mintegv szükségszerű folytatása 
lesz a szerbek békéje, lényegesen 
befolyásolja az ántánt békére tö-
rekvő csoportjainak működését, 
amit különben elég ékesen szólóan 
bizonyít az is, hogy az ántánt szo-
cialisták 1 o n d o n i konferenciája 
Elszász-Lotharingia kérdésében már 
arra az álláspontra helyezkedik,hogy 
Franciaországhoz ezt a két tarto-
mányt csak akkor lehetne vissza-
csatolni, ha egy teljesen befolyá-
solatlan népszavazás ezt kívánná... 

Ugyanekkor nem érdektelen az 

az amerikai hang, amely az elszászi 

kérdés napirendről való levételét 
követeli, mondván, ott van Belgium, 
amely nem nemzeti állam és csak 
mesterkélt létesítménye az európai 
nagyhatalmaknak, EUzász helyeit 
tartsa meg Franciaország magának 
a (vollaképen francia) vallon ré-
szeket. a ilaman részeket pedig ad- j 
ják Hollandiának . . . 

Öt hónap múlva éppen négy j 
esztendeje lesz a világháborúnak. 
Negyvenhárom hónap kellett a hoz, 
hogy a világháborúban eljussunk 
egy olyan ponthoz, ahol nem mi 
köztünk, hanem ellenségeink köré- j 
ben akadnak egyesek, akik keres-
nek fonnál arra, hogy niiképen le-
hetne áthidalni lehetetlen és ki nem 
egyenlíthető ellentéteket. 

Pár hétnek világosságot kell te-
remteni az általános világhelyzet-
ben. Ennek a hónapnak végén ki 
kell alakulni a jövendő békének. 
A világháború régen túlélte okait s 
még jobban megemészteti'' céljait. 
Az óriási orosz birodalom meg-
dőlt, a föluszitott apró államok le-
tiporva, Olaszország összetörve, 
Franciaország és Anglia a legkét-
ségesebb és legnagyobb elhalálozá-
sok kinos pillanatait élik, mert 
rajluk lordul meg, hogy az ember-
mészárszék rettenetes üzeme ismét 
meginduljon-e ? 

Es amikor idejutunk, megszű-
nik minden további gondolkozás 
lehetősége. Egyszerűen visszatér-
hettük kiindulópontunkra, arra a 
londoni pohárköszöntőre, amelv 
nem volt ugyan a békeszándék meg 
nyilvánulása, de amelv mégis csak , 
a breszt-lílovszki békekötés nagy j 
határának eredménye és mégis csak j 
van valami súlya, jelentősége. 

Keleten már teljes fényben tör-
nek elő a béke napjának arany su-
garai: nyugaton még a világhacoru 
borzalmas éjszakájának vaksötélje 
borul el, de mintha mégis egy 
gyönge, erőtlen sugár már kezdene 
dacolni ezzel a vak éjszakával... 

Gyakorlati gazdasági oktatás 

az öss/.es elemi iskolákban. 

Apponyi Albert gróf váltás- és 
közoktatásügyi miniszter a napok-
ban nagyjelentőségű rendelet«! kül-
döli valamennyi iskolának és va-
lamennyi közigazgatási bizottságnak. 
A rendelet lényegesen reformálja 
az elemi oktatást ós lehetővé teszi 
azt, hogy a jövőban az elemi is-
kolákban a tanitás az illető vidék 
speciális viszonyainak figyelembe-
vételével történjék és hogy az 
elemi iskolák növendékeit a jövő-
ben a gyakorlati élet követel-
ményeire sokkal intenzivebben ta-
nítsák még. A p p o n y i miniszter 
reformja egyrészt teljesiti azt a 
régi kívánságot, amely arra vonat-
kozol!, hogy az ifjúságot gyakor-
latibb módon készítsék elő az élet 
feladatainak megértésére, másrészt 
azonban ez. a reform a magyar 
elemi isk< Iákat olyan színvonalra 
emeli, mely meghaladja minden 
ország elemi népoktatásának szin-
vonalat. 

A kultuszminiszternek 6607— 
10!S. számot v i s e l ő rendelete, 
amelv részletes tantervet és mel-
léklett iben részletes órarendet is 
ir elő, abból a szempontból indul 
ki, hogy az iskolának is elő kell 
segíteni a többtermelést és ezért 
az elemi iskolákba már be kell 
vinni h gazdasági tantárgyakat is. 
A miniszter célja az, hogy mór a 
népiskolának minden növendéke, 
korához, mérten elemi tájékozta-
tást nyerjen a gazdasági kérdések-
ről, azok pedig, akiknek későbben 
a különféle gazdasági munkák vég-
zésé lesz az életűk feladata, ebben 
a munkakörben már alaposabb 
gyakorlati bevezetést is nyerjenek. 

Fontosnak tartja miniszter azt, 
hogy a gazdasági oktatás ne sab-
lonszerűén történjék, hanem min-
denütt alkalmazkodjék az iskola 
környékének és e környék közön-
ségének életviszonyaihoz. Ahol a 
gyümölcstermelés van, ott gyü-
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mölcsermelést fognak tanítani, má-
sutt főként mezőgazdasági isme-
retekre okfatjak ai elemistákat, 
egyik helyen konyhakertészettel 
foglalkoznak majd, máshol álla-
teny ész léssel, baromfitenyésztéssel, 
méhészettel, — haltenyésztéssel, — 
selyemhernyó tenyésztéssel, szóval 
feladatává teszi a miniszter a ta-
nítótestületnek, hogy a helyi tan-
tervet a helyi viszonyoknak meg-
felelően állapítsa meg. 

nalakban volt elásva a gabona, 
ezekből csak 130 wvggon telt ki 
Sőt egyhelyen 20 kgr. cukor is ke-
rül napifényre. Kerény község te-
tézte meg a bácskai szégyent, ahol 
határozott renitens ellenállási ta-
láltak a rekvirálók Itt nem hasz-
nált az amnesztia Ígérete, nem az 
azonnali meghozott 1' 2 súlyos 
marasztolóitélet, a kerényiek konok 
és megállalkodott módon viselked-
tek és az eredmény négy nap alatt 

gabona előteremtése waggon w 

! volt. Épen regénybe illő fejezete 

ww w j r ^ g m y j r a kerénvi rekvirálásnak, hogy a 

I 1 1 I X • ^ £ ¡X temetőben több sírban elásva és 
i egy kriptában is találtak nagyobb 

— A termelők gabonája. Az 
Országos Közélelmezési Hivatal ren-
delkezése folytán a termelők kö-
telesek a julius lö-tói augusztus 
15-ig terjedő időre szolgáló gabo-
nakészletüket a Haditerménynek 
beszolgáltatni. Történik ez azért, 
mert már julius 15-én meg lehet 
kezdeni az aratást és igy nincs 
szükség rá, hogy a termelók au-
gusztus 15-ig el legyenek látva 
gabonával. Természetes, hogy a 
termelók hatósági őrlési igazol-
ványokat kapnak, hogy az uj ter-
mést fogyaszthassák. 

— Ujabb rendelet a mező-
gazdák szabadságolásáról. Becs-
ből jelenlik: A közös hadügymi-
niszter rendeletet adott ki a me-
zőgazdák szabadságolásáról. A ren-
delet szerint önálló mezőgazdák 
még akkor is, ha a harctéri szol-
gálatra alkalmasok, de pótcsapal-
testekhez vannak beosztva, márc. 
1-tól május 15-ig szabadságolhatok. 

— A vasedények uj maximális 
ára. A hivatalos lap egyik közli a 
kormány rendeletét a fémáruk pót-
lásul szolgáló öntött és kovácsolt 
vasáruk legmagasabb árának ujabb 
megállapításáról. Az uj áruk kilog-
ramonként a következők: ónzott 
vaslemezedény kicsiben való ela-
dásnál 6. K, Kívülről durva, belül 
csiszolt vasedény kicsiben való 3 
60 K. Zománcozott vagy horgo-
nyozott vaslemez, mosó-, gyümölcs 
és hasonló üst 4.20 K. A legma-
gasabb árak a kereskedelemben 
szokásos csomagolás költségeivel 
együtt értendők. 

— Buza a kriptában. A most 
le folytatott szigorú rekvirálás a 
dúsgazdag Bácska hirdetett paraszt 
nábóbjainak hieletlen élelmességgel j 
elkövetett gabona elrejtéséről rán-
totta le a leplet. Szlapáron például 
a szántóföldeken valóságos rajvo- | 

mennyiségű gabonái, sőt a kriptá-
ban még öt rézüst is volt. A bíró 
nál, hol az első összeírás 27 mázsát 
jelentett be, három waggon volt a 
rekvirálás eredménye. Alig volt 

1 ház, melynek kertjéből elásott ga-
bona ne került volna elő. 

— Romániában egészségesek 
a fogolytáborok. A Wolff-ügynök-
ség jelenti Berlinből: A hadügymi-
nisztériumba épp most érkezett 
meg az első távirat azoktól a svájci 
delegátusoktól, kiket meg nem szál-
lott Romániában levő fogolytábo-
rok meglátogatására küldtek ki. A 
távirat közli, hogy a román haló-
ságok nagyelőzékenységei tanúsítot-
tak a dobrováci és a sipoti fogoly-
tábor meglátogatásainál. Örvende-
tes módon megállapítást nyert, hogy 
hadifoglyaink helyzete minikét tá-
borban egészségügyi szempontból 
kedyezö és nincsenek járványok. 

Vasárnapi Újság március 

3-iki száma érdekes képekben kozii 

az angolok útját Palesztinában, a 

przemysli tábornok hazatéréséi a 

hadifogságból, Lengyel Menyhért 

uj darabját, a «Charlotte kisasz-

szon»-t a Nemzeti Színházban s a 

galíciai petróleum-forrásokat stb. 

Egy cikk és képek Székeiyhidy 

Ferencet cs nejét, Marschalkó Rózsit 

az Operaház hírneves énekművészeit 

mutatzák be otthonunkban. — 

Szépirodalmi olvasmányok: Szemere 

György regénye, Pékár Gyula és 

Szöllősi Zsigmond tárcái, Jakab 

Ódon verse, Schöpfiin Aladár szín-

házi cikke, Beimet angol regénye 

Egyébb közlemények: Popovics 

Sándor pénzügyminisztar. Sebess 

Dénes igazságügyi államtitkár és 

Ráth Zsigmond curiai másodelnök 

arc épei s a rendes hetirovatok : 

a háború napjai A Vasárnapi Újság 

előfizetési ára negyedévre 10 ko-

rona, Megrendelhető a Vasárnapi 

Újság kiadóhivatalában (Budapest, 

IV., Egyetem utca 4 sz.) Ugyanitt 

megrendelhető a Képes Néplap, a 

legolcsóbb újság a magyar nép szá-

mára. félévre 2 korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

3732- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadbavonultak ösz-

szeírásál elrendelte. 

Ezen rendelet alapján felhívom 

minden, a háború tartama alatt 

hadbavonult, vagy hadimunkára ki-

rendelt, jelenleg hadban levő, eleseit 

eltűnt, fogságba jutott s rokkanta 

vált tényleges, tartalékos s népfel-

kelő katonák s hadimunkások hoz-

zátartozóit, hogy az összeírás végett 

az alábbi beosztás szerint a város 

ház közgyűlési termében ielenje-

nek meg: 

1. 1918. évi március hó 11., 

12, és 13-án az I. ker. 

2. 1918 évi március hó 14., 

15., és 16-án a II. ker. 

3. 1918. évi március hó 18., 

19., és 20-án a III. ker. 

4. 1918. évi március hó 21., 

22., és 23-án a IV. ker. 

5. 1918. évi március hó 26-án 

Mucsihát, Vekerhát, Kaján, Vere-

segyház, Külső- és Belsőecser. 

(). 1918. évi március hó 27-én 

Kislőke, Nagytőke, Zalota, Bökény, 

Jaksor, Felsőiét. 

7. 1918. évi március hó 28-án 
Szenllászló, Nyomás. 

8 1918. évi március hó 29 én 
Alsórét, Berek, Berekhát, Bereklapos 

9. 1918. évi március hó 30-án 
Donát, I).-oldal, Lapistó, Királysági 
lakosok. 

10. 1918. évi április hó 2-tól 
7-ig az esetleg elmaradottak. 

A hadbanlévők hozzátartozói 
hozzák magukkal esetleges segély 
könyvüket, a nyugdijasok nyugdíj-
könyvüket, a rokkantak elbocsájtási 
levelöket s a családosok a gyer-
mekeik szülelésére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 
pontos címét. 

Figyelmeztetem a hozzátarto-
zókat, hogy a jövőbeni segélyek 
nyugdíjigények megállapításának 
jelen összeírás fogja alapját képezni 
miért is kérem., hogy azok érdekei-
ből a kitűzött határnapokon pon-
tosan jelenjenek meg. 

Az összeírás mindennap 8 órá-
tól 12 óráig tart. 

Szentes, 1918 március hó 5, 

l)r. Mátéffy 
j 

polgármester. 
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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 napjáig 

bezárólag fog megtartani. 

3 Oltftl 

Az osztályozás 

7 órakor kezdődik. 
naponként reggel 

Az osztályozás helye: A külsövá-

sártéren lévő cédula ház 

város I ker. 
* „ II „ 
ff „ III ff 

» n IV „ 
„ „ Alsórét 

Folyó évi márc, l-én 
„ „ márc. 2-án 
ff » márc. M-án 

ff márc. 4-én 
* „ márc. 5-én 
Alsóréti újtelep, B.-ecser, B.-tehenes, 
Berek, Berekhát. 

Folyó évi márc. 6-án Bereklapos, Bö-
kény Derekegyházoldal. 

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

„ máic. 8-án Nagykirályság, 
Királyság. 

„ márc. 9-én Kistőke Lapistó. 
„ márc. 10-én Mucsihát, Nagy-

hegy, Nagynyomás. 
ff „ márc. I I -én Nagytőke, Pan-

kota, Szentlászló. 
„ „ márc 12-én Vekerliát, Ve-

kerzug, Veresegyház, Zalotai 
tulajdonosok lovai vezetendők elő. 

A lovakat 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, 1918 február hó 26. 

b R . H i Í T É F F Y 
polgármester. 

3830-ül8 szám. 

Hirdetmény. 
Honvédelmi Miniszter ur az 

1899 január 1 és 1894 december 

31 közötti időben született s az 

eddigi népfelkelői szemléken alkal-

matlannak talált, vagy felülvizsgá-

lati uton elbocsájtott népfelkelők 

összeírását és bemutató szemléjét 

elrendelte. 

Felhívom a Szentes város te-

rületén tartózkodó, fenti évfolyam-

beli -- valamint az 1900 évben és 

az 1865-1893 évben született és 

az eddigi szemlékről elmaradt nép-
felkelő köteleseket, hogy az alábbi 

beosztás szerint és időben a városi 
katonaügyosztálynál jelentkezzenek. 

1918 március 11-én az 1899, 
1898, 1897 évben született 

1918 március 12-én az 1896, 
1895, 1894- évben született szentesi 
illetőségű, 

1918 márc. 13-án az 1899 — 1894 
évben szülelett idegen illetőségű és 
ugyanezen a napon az 1900 évben 

és az 1865-1893 évben született 
és elmaradott összes népfelkelő-
kötelesek tartoznak jelentkezni. 

A jelentkezés alkalmával a 

korábbi szemlén kapott népfelkelői 
igazolványi lap felmutatandó. 

A jelentkezés elmulasztását szi-
gorúan büntetem. 

Szentes, 1918 évi március hó 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Inteligens fiatal ember 
urinőknek és urileányoknak, olcs<> d i j a z á s 

mellett, f r i t i i e i a , a n g o l . I i u l ga i r r o « 

i n á n é s t ö r ö k nyelvből órákat ad este 

fél 8-tól fél 9-ig. I ker. Kisgörgős utca 6 sz. 

Eladó föld. 
özv. Huszár Somogyi Imréné Bclső-ecseri 64 

számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 

fí szegvári rét^n az úsztató major mellett 120 hold 
föld szépen b^rendezet épületekkel eladó, érteKezni 
leh^t Hódmezővásárhely Jako Jozsef-fel Kállay utca 

3 0 szam. Kisebb parcellákba is eladó. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban fent. h o l d k l t i i n ö 

n z á i i i o f t t l t l a rajtalevő tanya épületekkel ésszöllős 

gyümölcsös kerlel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

Eét hold 
dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 
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=Ela s Iffi 

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 húzatós és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 

KOM fJU 

Adakozzunk a hadiárváknak ! 

Sima László 
nagyhegyi, kispaté uti (Szépe-féle) 

szöllője eladó. — Értekezni lehet 

a tulajdonossal I. k- Tóth József 

utca 57 sz. alatti házánál. 
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S a i d a B á l i n t U t ó d a 
Iája 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jután\ osabb árért. 

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

Hassufh-tér V. szám. (Re?, bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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