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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre i k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 6 k. félévre 3 k. negyedévre l.f>0 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MB~Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth* 
tér 4 szám uef bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• C * előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Előliem Viin egy levelezőlap. 

Szentesi liuU küldték a román 

harctérről', amely már azt hiszem, 

nem sokára a béke frontja lesz. 

A levelező lap tartalmát e lap más 

he Ivén találja az olvasó. 

Én csak egy jegy/elet rovok 

hozzá. 

A magyar lélek szavrf szólal 

abban az írásban Mind hívek ók a 

harcban, de a családi fészek enyhe 

melegéi vágyják, óhajtják... és a 

szentesi kislányoknak küldenek 

forró üdvözletet . . . 

Bizott szívesen vállaljuk a köz-

vetítő szerepét. Bizony még szíve-

sebben Írnánk le azt a szót béke, 

az általános, az örök, amely vissza 

hozza szerelteinket a családi fé-

szek puha melegébe, oda, ahol sze-

rető karokkal ölelhetjük át őket s 

— minden keserűség, bánat, nyo-

mor mi hirtelen csak emlék lenne .. 

* 
* * 

Magas helyről szigorú szem-

mel látott, de igazságos lélekkel 

megítélt dolgokról mondott kriti-

kát hallottam rólunk szentesiekről 

Mondhatom, kissé kényelmet-

len volt ez a kritika rám, aki ta-

lán túlságosan lokálpatrióta vagyok 

mert nem tudtam egyetlen ítélet 

ellen nemet mondani. 

Nagyon kényesek és nagyon 

elkényeztetettek vagyunk. Talán ez 

a lényeg. Hogy miben? Mindenben 

mindenült és mindig. 

Sokat adunk magunkra, sokat 

kívánunk magunknak és szeretjük a 

kényelmet . . . 

Szó sincs róla, igaz. Minden 

igaz. Mi nem hasonlítunk senkihez 

az országban. Multunk az oka s 

mi igy fejlődtünk szabadon. 

A múltban se cívisek, se job-

bágyok nem voltunk — és bizony 
a mi népünk meg maradt urnák. 

* 

* * 

A minap azt irtani itt, hogy 

ellensége vagyok minden féle szö-

vetkezelnek, Nagyon furcsa előíté-
lettel viseltetem velők szemben. 
Hogy jó dolog én szívesen elhi-
szem. Néha még kitűnő dolog is. 
Hogy azonban ez mindenkire álljon 
azt nem hiszem, nem is állítom. 
Hogy azonban néha mindenkire 
rossz, azt már sokszor hallottam és 
tapasztaltam. 

Hogy most ezt itt újra elmon- ! 
dom, csak azért teszem, mert po- 1 

k >lian tetszell nekem a „Szentes | 
és Vidéke14 csütörtöki cikke, ame-
lyet a lap szerkesztője irt e cím 
alatt „Kidobtak a Hangyából" — ' 
és mert ennek az én kollegáin 
annyira megörült, hogy négy ha-
sábot sz.ánt rá, hát néhány sort 
nekem is megér. 

Kollegáin szerelte a szöveike-

zétet. Minden jót remélt tőle. Hát 

kidobták érte .. . Maga mondja, még 

az okiratot is kiadja, amivel ezt a 

tényt bizonyítja. 

Semmi közöm hozzá, de se-

hogy sem ériem. Hát a szövetke-

zetek kidobási intézmények is? 

Vagy ez is az a „minden jó", 

amit a szövetkezetektől a tagok 

remélhetnek ? 

Lehet . .. hiszen a legnagyobb 

lehetetlenségek rendszerint a leg-

lehelségesebt ek. 
* 

• • 

A napokban temettek el egv 

tiatal uri asszonyi, dr Sulcz Gyula 

városi ellenőr hitvesét. 

A gvász, a tájdalom, amit ez a 

haláleset jelent a családé, a térje, 

a gyermekeké, akik árván mai ad-

tak, a rokonoké, akik közül elköl-

tözött. 

De én nem tudok egyszerűen 

a részvét meleg szavakba való ki-

fejezésével elmenni e haláleset mel-

lett . . . Valami benső érzés lázad 

föl a lelkemben. Nem a baráté, ha-

nem az emberé, aki tud gondol 

kőzni, aki tud érezni, aki már sokat 

hullatott könnyeket koporsó.fölött s 

akiben az érzések sokszor lázadtak 

föl kegyetlen erővel egy-egy ko-

porsó láttára 

Ha van végzet, amely kegyet-
len, irgalmatlan, amely meg fagyaszt-
ja a véri az emberben : ez a vég-
zet az. 

A férj oda.. . Messze... Rég-
óta . . . Prezsemysl hősei közé tar-
tozik . . Orosz fogoly . . . Talán már 
útban van haza felé. Álmodik bol-
dogságról, amely itthon fogadja a 

családi otthonban és mikor 

haza ér, talál két árvát mélységes 
gyászban, de nem találja meg többe 
élete párját 

Filozofáljon más . . . Nekem, ha 
erre gondolok föllázad a lelkem és 
le kell tennem a tollat, mert ez a 
halál a legsötétebb tragédia, ame-
lyet valah i hallottam, láttam s róla 
írni, a halottakat elparentálni én 
nem tudóin. 

BARÁZDA. 

Haza jönnek. 
Jóslásoktól megelőzve és ki-

sérve kés/ül tehát a béke. Ha Ro-
mániával is sikerül minden pontra 
megegyezni, — amennyiben meg-
egyezesii'-k nevezhető, ami Orosz-
országgal történt — akkor Európa 
egész keletén, vad és véres orgiájuk 
utan, elnvugosznak végre a fögy^ 
verek. Hogy mit jelent ez, minek 
magyarázni? Hiszen van-e, akit 
nem érintett súlyosan, vagy nem 
sújtott kegyetlenül ez a háború? 
Van-e, ki nem gondolt remegve 
ama véres, vagy dicső csatákra^ 
melyek a több száz kilométeres 
fronton lezajlottak s melyekről a 
nyugodtan mérlegelő és összegező 
ember tömörségével számolt be 
nap-nap után a hivatalos jelentés? 
Van-e, kinek gondolatai nem ka-
landoztak el ismeretlen orosz vi-
dékekre, hol a rabság keserves 
kenyerét ette sokszázezer magyar? 
Van-e végül, kinek szive nem dob-
ban meg arra a gondolatra, hogy 
rövidesen megnyílnak most a ha-
zatérés eddig fegyverekkel elzárt 
kapui és keblünkre ölelhetjük, izzó 
és régóta aggódó szeretetünkben 
megfüröszthetjük a sok nélkülözőt^ 
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a sok távollevőt, a sok szenvedőt: 

a barátot, a testvért, a férjei, az. i 

apát, a fiút. 

Fogadjátok méltóan ¡\ haza-
térőket! A sző virágai helyett a 
a tavasz virágait szórjátok eléjük. 
Mindegyik a szenvedés kálváriáját 
járta, ki érettünk raboskodott. Aki 
nem volt méltó a távollevő sorsá-
hoz, térjen meg. Akit meggórnyesz-
tettek a gondok és a nélkülözés, 
az öröm és lelkesültség érzése 
egyenesítse ki. Aki jó volt, tegyék 
lelkét még derűsebbé az emberek 
szeméből kibuggyanó örömkönnyek. 
És akinek mostanáig sem tudott 
az időkhöz edződni, de figyeljen: 
száz és százezer hajlékban gyúlnak 
ki bátortalanul, a reményről többé, 
lemondani nem tudva a boldogság 
mécsesei minden ilyen hajlékban 
remegő szeretettel várják hozn, a 
lomhán muló napokat türelmet-
lenül hajszolva — a nemzet rabjait. 

HTRETNK" 

Éltem vonatja. 
Acél sínpárok futnak a pusztán 
S rajta tombolva mennek vonalok, 
Szikracsóvákat lehel a kémény, 
Fehéren sipol a kazántorok. 

Óh jaj! 

Csökken az iram és lankad a tűz, 
Fogytán a viz és fogytán a kőszén, 
Végül a mentség, a kis állomás 
Felbukkan távol az égperemén. 

Éltem vonatja száguld a pusztán, 
Fűti a remény és hajtja a vágy, 
A remény érte, kiért sok éjjel 
Álom tanyája nem lehet az ágy. 

Óh ja j ! 

A kis megállót, mely újra éleszt 
Lankadtlan vágyat elapadt reményt 
Vájjon elérem ? Vájjon megszánja 
A szivemet, a vágyroncsolt szegényt. 

Román front 
Sarkadi Elek Imre. 

— Harctéri üdvözlet. Kaptuk 
a következő sorokat a harctérről 
1918 tebr 27. Kedves szerkesztő ur 1 
Nagyon s/.épen felkérnénk, ha ke-
gyeskednék lapjában ezen soraink-
nak h e I v e t a d n i. Üdvöz lé-
tünkéi küldjük a szentesi leánykák-
nak a román harctérről a slurm-
bataillonnak hűséges, de rég elha-
gyott családi fészkébe már vissza 
vágyó szentesi legénysége közül 
Dakó Pál őrvezető (iái Imre őrve-

zető, Ergei János honvéd, Törők 
István honvéd. 

— Az orosz foglyok itt ma-
radhatnak. Pécsről irják. — Az 
Oroszországgal kötött béke első 
folyományaként érdekes átirat ér-

kezett a fogolytáborok parancs-
nokságától Pécs városához. — Az 
átirat szerint azok az orosz foglyok, 
akik itt akarnak maradni, letele-
pedhetnek Magyarországon és sza-
bad életet folytathatnak A letele-
pülest kieszközlő engedélyéri az 
illetékes fogoly-ügyeleti lisztnél kell 
jelentkezniök. Az engedélyt való-
színűleg többen veszik igénybe. 

— Rohatin, Szerbia, Komarno, 
Uzsok és a tizenkét Isonzó csata, 
mindmegannyi dicsőség jelző határ-
kövek a negyvenhatosok háborús 
történetében. Ezrek adták oda leg-
drágább kincsüket, az életüket, a 
testi épségüket, hogy soha el nem 
muló emléket állítsanak a magyar 
névnek és örök bámulatot szerez-
zenek a nagy alföld fiainak. Rette-
gett hősökké váltok testvéreink az 
oroszok, szerbek és olaszok sze-
mében. A liarcoK eieseUeiiől, azok-
ról, akik életüket testi épségüket 
áldozták fel a hazai rög védelmé-
ben, azokról az államon kivül 
azoknak is kötelessége gondoskodni, 
a kinek javait, nyugalmát az önfe-
láldozó liösök megvédték. — Ezt 
a céll kívánja szolgálni a 46-os 
lladialbum. Mindenki, aki e disz-
münek is elsőrangú müvét meg-
rendeli, nemcsak az övéi dicsősé-
géről olvashat majd benne, hanem 
előfizetésével hozzájárul a rokkan-
tak és a hősi hálált halt bajtársak 
özvegyeinek és árváinak segíté-
séhez. 

A szerkesztőség különös gon-

dot lordit arra, hogy senki, akit 

illet ki ne maradjon az emlék-

könyvből azért ismételten kéréssel 

fordul mindenkihez, hogy az ezred 

történelére vonatkozó fényképeket, 

rajzokat, újságcikkeket és napló 

feljegyéseket közlés céljából bo-

csássak rendelkezésére Mindennemű 

küldemény a Pótzászlóaljnak (Gyula-

fehérvár) cimzendó a beküldő ne-

vét és címet tartalmazó megjegy-

zéssel hogy ezek felhasználása után 

a tulajdonosoknak visszaküldhetők 

legyenek. 

javára csongrádi lakos ellen 159 

korona 25 fillér s jár erejéig 1917 

évi december hó 24-én foganatosí-

tott kielégítési végrehajtás utján 

felülfoglall 4000 koronára becsült 

következő ingóságok u. m. 1 drb. 

fekete herélt 6—7 éves lo és egy 

pej hátsó lábára kesely herélt ló 

nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csongrádi 

kir. járásbíróság 1917 évi Pk. 1825—5 

számú végzése folytán 159 kor. 25 

fii 1, tőkekövetelés eddig összesen 

öükor. 70 fillérben bíróilag már megál-

l a p í t o t t költségekerejéig Csongrádon, 

Uri-utca 8 számú házánál leendő 

megtartására 1918 évi március hó 

2) napjának délután 3 órája határ-

időül kiiűzetik és ahoz a venni 

szándékozók ezennel oly megjegy-

zéssel hivatnak meg, hogy az érin-

tett ingóságok az 1881 évi LX. I. c 

107 és 108 §-ai értelmében kész-

pénz n/.etés melleit a legtöbbet 

igérőnek szükség esetén becsáron 

alul is eltognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő 

ingóságokat mások is le és felül-

foglaltatták és azokra kielégítési 

jogot nyertek volna, ezen árverés 

az 1881 évi LX. t. c. 1 10 J-a értel-

mében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Csongrádon, 1918 évi 

március hó 5 napján. 

A csongrádi kir járásbíróságától. 

1825—5 szám. 

Árverési-hirdelniény. 
Alnlirolt bírósági kiküldött az 

1881 évi LX. I. c. 102 § érlelőié-

ben ezzenni 1 közhírré leszi, hogy 

a csongrádi kir. járásbíróságnak 

1917 évi k. 1825—5 számú végzése 

következtében Dr. S/igeli Sándor 

Füredy 
irodatiszt, kir. járásbirósagi ki-

küldött. 

3732—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadbavonultak ösz-

szeirását elrendelte. 

Ezen rendelet alapján felhívom 
minden, a háború tartama alatt 
hadbavonult, vagy hadimunkára ki-
rendelt, jelenleg hadban levő, elesett 
eltűnt, togságba 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 jelenje-
nek meg: 

1 1918. évi március hó 11., 

12, és 13-án az I. ker. 

2. 1918. evi március hó 14., 

15., és 16-án a 11 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-
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segyház, Külső- és Belsőecser. 

6. 1918. évi március hó 27-én 
Kistóke, Nagytőke, Zalota, Bökény, 
Jaksor, Felsóret. 

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

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

9. 1918. évi március hó 30-án 
Dónát, D.-oldal, Lapistó, Királysági 
lakosok. 

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

A hadban lévők hozzátartozói 
hozzák maglikkal esetleges segély 
könyvüket, a nyugdijasok nvugdij-
könyviikel, a rokkantak elbocsájtási 
levelöket s a családosok a gyer-
mekeik születésére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 
pontos cimét. 

Figyelmeztetem a hozzátarto-
zókat, hogy a jövőbeni segélyek 
nyugdíj igények megállapításának 
jelen összeírás tőgjíi alapját képezni 
miért is kérem hogy azok érdekei-
ből a kitűzött halárnapokon pon-
tosan jelenjenek meg. 

Az összeírás mindennap 8 órá-
tól 12 óráig tart. 

Szentes, 1918 március hó 5, 

l)r. Mátéffv 
polgármester. 

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 napjáig 

bezárólag fog megtartani. 

Az osztályozás naponként reggel 

7 órakor kezdődik. 

Az osztályozás lielye: A külsövá-

sártere n lévő cédula ház. 

Folyó évi márc, 1-én a város I ker. 
„ márc. 2-án „ „ „ II „ 

w „ márc. H-án „ „ „ 111 „ 
„ w márc. 4-én „ w w IV „ 
* „ márc. 5-én „ „ „ Alsórét 
Alsóréti újtelep, B.-ecser, B.-tehenes, 
Berek, Berekhát. 

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

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

w mátc. 8-án Nagykirályság, 
Királyság. 

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

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

kota, Szentlászló. 
w márc 12-én Vekerhát, Ve-

kerzug, Veresegyház, Zalotai 
tulajdonosok lovai vezetendők elő. 

SZENTESI LAP 

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 :?G. 

bR. nÁTÉFFT 
polgármester. 
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Hirdetmény. 
Mjnfe/lpt« íjr nz 

és 1894 december 1899 január 
31 közötti időben szülelelt s az 
eddigi népfelkelői szemléken alkal-
matlannak talált, vagy felülvizsgá-
lati uton elbocsájlolt népfelkelők 
összeírását és bemutató szemléjét 
elrendelte. 

Felhívom a Szentes város te-
rületé n tartózkodó, fenti évfolyam-
beli valamint az 1900 évben és 
az 1865 - 1893 évben szülelett és 
az eddigi szemlékről elmaradt nép-
felkelő kötelesekel, hogy az alábbi 
beosztás szerint és időben a városi 
katona ügy osztálynál jelentkezzenek. 

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

1918 március 12-én az 1896, 
1895, 189 í évben született szentesi 

1 illetőségű, 

1918 márc. 13-án az 1899—1894 
évben s, illetett 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. 

S/entrs, 1918 évi március ho 4. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Adakozzunk a 

hadiárváknak l 

Inteligens fiatal ember 
urinőknek és urileányoknak, ( l i j a z á i 
mellett, flrmirfci. »ii&mS. I n i l ^ á r ró-* 
m á n l ö r ö l i nyelvből órákat ad este 
fél 8-tól fél 9-ig. I ker. Kisgörgős utca 6 sz. 

Eladó föld. 
özv. Huszár Somogyi Imréné Belső-ecseri 64 
számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban * O M k a t . I i o l i l k l t i i n ö 

s z á n t ó f ö l d a rajtalevő tanya épületekkel és szöllős 
gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

Két 
dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 
ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 
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- = E I a á ó i á i . ^ -
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. 

Több rendbeli zsáb 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 

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. 

i I 

V a j d a B á l i n t Utóda 
Hönyunyomdája z z z 

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 f l P " 
kiadóhivatala 

Kossutb-tép V. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
wmnumm. 
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