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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézend&k a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési é t 

előfizetési dijak. . 
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Gondolatok. 
A világháborúnak abban a fá-

zisában vagyunk, amikor minden 

eszmét és gondolatot megfontolás 

tárgyává kell lenni, amely a jöven-

dőt, a békét, a normális viszonyok 

helyreállítását érinti Még nincs 

béke, de már nincsen olyan mesz-

szê  hogy a normális viszonyok 

helyre aiiiíásáí úl 4.1 lehelne 

Ezernyi eszme, ezernyi gon-

dola! vetődött tölszinre s tartja 

magát. Mind a/l célozza, hogy a 

béke helyreállta után az étet és a 

megélhetés minél tökéletesebb le-

gyen. 

Azok a milliárdok, amelyeket 

az állam a háború céljaira kényte-

len volt igénybe venni, azok a mil-

liók, amelyek a közületeket — vá-

rosokat és a közsegélyeket értjük 

— a háború okozta kiadások fe-

dezése folytán terhelik hosszú éve-

ken át nyomni fognak mindjájónkat 

s azokat fedezni kell, törleszteni és 

célra fizetni. 

A háború hihetetlen mérték-

ben lenyomta a pénz értékél, hie-

tetlen mértékben előidézett nyo-

morúságok, de ezzel szemben a 

pénzbőség viszont elrontotta az er-

kölcsöket és megnövelte az igéket is. 

Vájjon ki volna arra képes, 

hogy össze tudja egyeztetni a je-

len és mull közviszonyait, vajon 

ki volna arra képes, hogy bizonyí-

tani, tudja a háborúról a békére 

való átmenet zökkenés nélkül való 

voltát? Bizonyára senki. 

A háborúra az átmenet nagyon 

könnyű volt. Elvégre is arra min-

den szervezel megvolt, minden rész-

let előre pontosan kidolgozva. Nem 

igy a békére való átmenet, mert 

hiszen a hadban levő csapatok egy-

szerű leszerelése még csak a hadi 

állapot megszűnését jelenti nem 

egyszersmint a békét munkálkodás 

újra való fölvételét is. 

Arról hogy a háború után lesz-

e munka a l k a l o m , beszélni sem kell. 

Természetes, hogy lesz. Ha szabad 

forgalom indulhat meg az esetben 
a kereskedelem és az ipar föllen-
dül. Ezek természetes dolgok. 

De mi lesz a gazdaságokban 
és mi lesz főképpen a munka bé-
rek kérdésében. 

A biliokok értéke aránylago-
san emelkedett volna a habomba.1 
való gazdálkodás sokkal kevésbé 
volt volt eredményes, mint a bé-
kében. A birtok terhei az állami 
adósagok arányh'o.mí Iv. mésse l s ' e -
rűen emelkedni fognak, vajon elv-
hez képest kedvezőbbek lesznek-e 
a gazdálkodási viszonyok. 

A több termelés mint eszme 
szép dolog. Mint gondolat elsőran-
gú, de vajon lehetseges-e? Nem 
arról beszélünk vajon lehet-e egy 
hold föld termés hozomát emelni 
például a buza, árpa vagy zab ter-
melésben. Ez nem több termelés 
Általában véve lehetséges-e teljesen 
újjá szervezni a gazdálkodásunk 
rendszeréi, amely a legutóbbi luisz 
év alatt nem hogy nem ment előre 
hanem valósággal vissza fejlődött ? 

Ehez nevelni kell az embereket. 

A magvar iskolák mindig első 
rangúak voltak. Többel tanult a 
magyar iskola másod asztalos nö-
vendéke mint a német iskolák ne-
gyedik osztályának növendéke, de 
az élettől nagyon messze jártak 
iskoláink, mert elméletben nevel-
tek s a gyakorlatra alig tanultak 

Jövendő boldogitásunk elő föl-
tétele iskoláink tanítási rendszeré-
nek átformálása. E tekinteltben a 
kullurminiszler már intézkedett. De 
vajon miképpen lesz majd végre-
hajtva az intézkedés? és mikor fog 
jelentkezni üdvös kihatása az. uj 
intézkedesnek ? 

És a munkás kérdés ? Évtize-
dek óta sok baj volt a munkás-
kérdéssel és bizonyos, hogy a béke 
helyreállításával nagy nehézségek 
lesznek ezen a téren is, aminthogy 
a napóleoni háborúk után a legna-
gyobb nehézségek ezen a téren 
maradtak meg legtovább. 

Ha felszínesen nézzük is tehát 
a dolgokat imé egybekapcsolódnak 

a kérdések s nyilván valóan látszik 
hogy a legnehezebb és legégetőbb 
kérdés annak a megoldása mikép-
pen lehet az életet átszervezni a 
háborúról a békére. 

Jól jóindulat és jó akarat kelt 
mindenrészről. Maguk a közhatósá-
gok legfölebb elő készíthetik a jö-
vendőt, de magának a népnek kell 
átszervezni az életet. Önmagunkat 
kell korlátozni s a béke áldásait 
¿'verni fsak az esetben fogjuk, ha 
teljesen át tudjuk érezni annak a 
szükségességét, hogy a mult köny-
nyebb megélhetésétől kevesebb 
munkával való megélhetésétől el-
választ bennünket négy vérzivata-
ros világháborúban eltöltött keser-
ves esztendő s a béke napjának 
fölragyogása dolgos, fáradhatatlan 
munkáskezekre kell, hogy fónyt 

1 derítsen. 

A munka mindig a nemzet ereje 
volt. Á magyar faj dolgos mrnunka- 1 
bírót mi nem féltjük magunkat — 
de ki kell lejteni mind annviónk-
nak legteljesebb mértékben s mun-
kaképességünket s akkor valóban 
igv lesz, amint azt a dán és holland 
tudósok a/t mondják: Magyaror-
szág heveri ki legkönnyebben a há-
ború oko/la szenvedéseket. 

Titkos akták 

a román árulásról. 

„ E r d é l y e n k e r e s z t ü l • 
B n d a p e s t f e l é." 

A Magyar Távirati Irodának 
jelentik Bécsből március 10-én: 
Az orosz titkos okiratok között, 
amelyeket a bolseviki kormány 
füzetekben tesz közzé, a harmadik 
fűzet a következő orosz-román ka-
tonai egyezményt közli 1916-ból: 

Az Alulírottak: 1. Katarinov 
ezredes, orosz katonai ügynök. Ro-
mániában, 2. Depres francia katonai 
ügynök Bukarestben, 3. Thomson 
angol katonai ügynök Bukarestben 
és 4. Ferige alezredes, olasz kato-
nai altasé Bukarestben, akikel had-
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seregeik legfelsőbb parancsnokságai legalább egy hflld a ro.nanok ka-
renfbdvüli meghalalina -ássa1 —><< .evékenvsegének .negkezdese 

kezdenek, 
lonai tevékeny 
elölt döntő offenzívai 

ü s s S T - S * * . i « ¡ ¡ ^ s & s , 

láttak 

el egyrészt, Bratianu Jon a mi 

nisztertanács elnöke, Románií 

dügyminiszter másrészt, a követ 

kezókben állapodtak meg 

1. §. Annak a szövetségi szer- j 

ződésnek a kiegészítéseid, amelyet . 

1916 augusztus 17-én kötőit Orosz- i 

ország, Franciaország, Nagv Britan-

nia, Olaszország és Románia, kö-

telezi magát a román királyság, 

hogy egész szárazföldi és tenge-

részeti haderejét mozgósítja és 

Ausztria-Magyarországot nem ké-

sőbb, mint 1916 augusztus 28-an 

(a szolonikii offenzíva után egy 

héttel) megtámadja. A román had-

sereg offenzív cselekményei a ha-

düzenet napján kezdődnek. 

2. §. A jelen egyezmény alai-

rásának pillanatától és az orosz 

hadsereg mozgósításának és össze-

vonásának idején köteles a román 

hadsereg rendkívül erélyes tevé-

kenységet kifejteni az egész osztrák 

fronton a fentenilitett román had-

müveletek biztosítására. Ennek a 

tevékenységnek főképpen Bukovi-

nában kell rendkívül erősnek és 

támadó jellegűnek lenni, ahol az 

orosz csapatoknak minden körűl-

máu haderő mozgósítás 

i vonását. Ez az offenzíva 1916 au-

gusztus 20 án kezdődik. Ma a szö-

vetséges hatalmak a hadmüveletek 

idején az illetékes vezérkarok me 

gállapodása után szükségesnek tar-

tanák, hogy a román hadsereggel 

együtt mükőclő csapataik kontin-

gensét felemeljék, a haderők ilyen 

módon történő felemelése semmi 

tekintetben sem érintheti a jelen 

egyezmeny hatóroz á t a i t. 

4. A román királyi és az 

orosz császári csapatok elvben kü-

lön parancsnokságot kapnak, had-

műveleteik területe egészen elkii-

löniltetik, s a hadműveletek vég-

rehajtásában teljesen függetlenek 

¡cöZlick Jiici6ívyi. ¿i ttv-i nauvUi C^ 

hadműveleti területeinek határvo-

nala Dornavatrától Bystrycán s a 

Sajó és a Szamos folyók völgyén 

keresztül Debrecenig húzódik. 

A román hadműveletek főcélja 

az Erdélyen kereszlü' Budapest felé 

vonulás lesz, amennyire ezt a Du-

nától délre lévő területek Katonai 

helyzete, megengendi. A 3. szakasz-

„lények között tartaniok kell állá- j ban felajánlott és a román hadse-
saikat és meg kell tartaniok mos-1 reggel való együttműködésre kije-

rő erejüket. Az orosz lölt orosz csapatuk a román had-

H Í R E I N K . 

Huszonnégy korona lesz 
a burgonya ára. Sokat kifogásol-
ták a burgonya feltűnően alacso-
nyan megállapított maximális árát. 
Illetékes tényezők, ugy látszik, ide-
jekorán lelátták ezen intézkedés 
helytelen és célszerűtlen voltát és 
megvan a hajlandóság a hiba hely-
rehozásain, mert azt halljuk, hogv 
biztosítottnak látszik a burgonya 
árának 18 koronáról 24 koronára 
való felemelése. Mindenesetre kívá-
natos volna, hogy ezt a retifikáci-
ót mielőbb tudomására hozzák hi-
vatalosan is a gazdaközönségének, 
mert a termés alakulására ez dön-
tő befolyást gyakorolhatna. 

— A hadvezetőségtől három-

ezer lovat kapnak a gazdák. A 

hadvezetőség a nyár folyamán há-

romezer lovat bocsát a gazdakö-

zönség rendelkezésére. Ennek a lét-

5£ÚXfi2iuk ¿4 Ív.tcí jüiiiüMJdll, masiK 

felét augusztusban adjá ki a gaz-

dáknak, A lovakat Pestvármegye 

és Kecskemét részére az 11 hon-

véd huszár pótszázad fogja kiadni 

Első sorban azok kapnak lovat, 

akik már békeidőben is tartottak 

kincstári lovakat, azután olyanok 

akiktől lovakat rekviráltak, és akik-

nek mezei, vagy erdei munkálataik 

elvégzésére lóra van szükségük. 

Egy gazdának két lónál többet 

csak kivételes esetben adhatna ki. 

tani szamszero 

fiola 1916 augusztus 25-étól kezdve 

biztosítani fogva Konstanza kikö-

tőjét és megakadályozza ellenséges 

csapatok mindennemű partraszál-

lását a román parton, úgyszintén 

a Dunára való benyomulásukat e 

folyó torkolatán felül. Románia a 

maga részéről elismeri az orosz 

fekete-tengeri Holtának azt a jogát, 

hogy Konstanzát hadikikölóül hasz-

nálja és a szükséges intézkedéseket 

az ellenséges téngeralatljarók ellen 

megtegye. Azok az orosz hadihajók, 

amelyek a Dunát a part megvédé-

sére vagy a román hadsereg és a 

román flotta támogatására hasz-

nálják, a román hadseregek főpa-

rancsnoksága alá helyeztetnek és 

a román monitorflottával együtt 

működnek e/.en a folyamon. Ennek 

az együttműködésnek a részleteit 

a jelen konvenció intézkedéseivel 
ősszehangzásba kell hozni. 

3. §. Oroszország kötelezi ma- | hajtják végre, 

gát, hogy a román hadsereg moz- | lőparancsnokságát 

gösitásának idejere két gvalogha- j rülelüknek megfelelően ke 

sereg főparancsnoksága alá helyez-

tetnek. Abban az esetben, ha a 

Dunától délre operáló orosz csapa-

tok kontingensét je lentékenyen 

emelni kellene, még pedig olyan 

mértékben, hogy számszerűen egy-

enlők lennének a román csapatok-

kal, vagy ezekkel számbeli túlsúlyba 

kerülnének, az. orosz csapatokból 

a román terület elhagyása után 

önálló hadsereget kell alakítani, 

amely ekkor orosz főparancsnok-

ság alá helyeztetik. Ebben az eset-

ben a román területen kívül mű-

ködő orosz hadseregnek elkülöní-

tett hadműveleti területe lesz s e 

hadsereget az orosz főparancsnok-

ság rendelkezéseinek megfelelően 

kell vezetni, a kél főhadiszállás 

terveivel egyezően, a fent kifejtett 

elvek alapján. H \ az egyesült orosz-

román haderők hadműveleteit a 

kö\etett cél figyelembe vevésével 

akkor e haderők 

hadműveleti te-

dosztályt és egy lovashadosztályt 

küld a Dobrudzsába, hogy a román 

hadsereggel együtt harcoljanak a 

a bolgár hadsereg ellen. A szővet-

kégcsek kölelezik magukat, hogy a 

Szalonikinel levő hadseregekkel 

adapitani. Minden parancsol es 

rendeletei, amelyei a hadműveletek 

végrehajtására vonatkozóan kiadnak 

orosz és román nyelven kell meg-

szövegezni. 

— Színházi élet. Iicze Sándor 

népszerű hetilapja — e heti száma 

valósággal szenzációval szolgál. [— 

Már a vezércikk is előkelő művész 

tollából való. Góth Sándor megem-

lékezik a Nemzeti Színház nagy-

nevű művészről Nagy Imréről. — 

Zerkovitz Béla és Nagy Endre uj 

operettjéről a Zsámbéki "földeurról 

érdekes cikket közöl, beszámol a 

Városi Színház készülő uj operett-

jéről, a Hóvirágról és Gábor Andor 

uj vígjátékáról a Princről, melyet 

a Vígszínház fog bemutatni. Ked-

ves meglepetés a Kis Színházi élei, 

mely mellékletül jelent meg. Ebben 

a számban a művészvilág gyermek-

serege van megelevinitve, tarka 

képek és rajzok kíséretében. Tel-

jes egészében közöl egy vidám kis 

kabaré darabol, Szenes Béla tollá-

ból, cime: „Ödön ne zavarj", mely 

most is műsoron van a Modern 

S/ínpadon. A rendes rovatok. — 

Hetivers: Sugólyuk, Intim Pista te-

szik még változatosabbá a fölötte 

értékes, vaskos számot, amely 64 

oldalra terjed. Egyes szám ára H0 

f. Előfizetési ára K 8. 50. — Kiadó-

hivatal; Erzsébet-körul 29. Minden 

uj elóli/.eló ingyen kap két-két ün-

nepi albumot. 
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— Házasodni akarnak a 
muszkák. Győrben két orosz fo-
goly jelentkezett két magyar le-
ánnyal az anyakönyvezető előtt 
előtt, akiktől engedélyt kértek, 
hogy házasságot köthessenek. Mind 
a két togoly ukrajnai. Az egyik 
haza akarja vinni magyar feleségét 
a másik itt akar maradni Magyar-
országon, Az anyakönyvvezető elő-
terjesztést fog tenni a belügymi-
niszternek, 

— Vasárnapi Újság március 
10-iki száma páratlan szépségű 
képeket közöl a Szépművészeti 
Muzeum rajzkiáJlitásából, a sassa-
nitzi kikötőben lefolyó hadifogoly 
cseréről, olasz frontunk érdekes-
ségeiről, a przeemysli katona-te-
metőkről, a németek balti expedí-
ciójában szerzeit zsákmányáról, 
hadi tengerészelünk uj vezéreiről 
s«h SzénírrH^ln« n'vnc^ón^l-j i t p í i «/a^iiwi ^ i iUOt i i iu í «\>u . 
Szemere György regénye, Berkes 

Imre novellája, Vértessy Gyula ver-

se, tíennett humoros angol regénye 

Jeszenszky Lálmán cikke egy régi | 

magyar zsoltárról- Egyébb közle- i 

menyek: tavasz-elei képek Buda-

pestről, ts a rendes helirovatok: 

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. Utóda Könyvnyomdája. 

3732- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadba,vonultak ösz-

szeírását elrendel le. 

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 a/, összeírás végett 

az alábbi beosztás szerint a város 

ház közgyűlési leimében jelenje-

nek meg: 

1. 1918. évi március hó 11., I 

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 111. ker. 

4. 1918. évi március hó 21., 

22., és 23-án a IV. ker. 
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5. 1918. évi március hó 26-án 
Mucsihát, Vekerhát, Kaján, Vere-
segyház, Külső- és Belsőecser. 

6. 1918. évi március hó 27-én 
Kistőke, Nagytőke, Zalota, Bökény, 
Jaksor, Felsőret. 

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 
Donát, I).-oldal, Lapistó, Királysági 
lakosok. 

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

A hadban lévők hozzátartozói 
hozzák magukkal esetleges segély 
könyvüket, a nyugdíjasok nyugdíj 
könyvüket, a rokkantak elbocsájtási 
levelöket s a családosok a gyer-
inekeik szülelésére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 
nontos eiropt 

Figyelmeztetem a hozzátarto-
zókat, hogv 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 ő, 

Dr. Mátéffv 
polgármester. 

3904—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Ismélten tapasztaltam, hogy a had-
bav multak hadisegélyl en részesülő 
családtagjai és azok, akik hadhavo-

3 Oltftl 

nult hozzátartozóik után segélyre 
tartanak igényt, idegenek, igen 
gyakran ügyvéd közbenjárását ve-
szik igénybe s hivatalomat külön-
böző célú és tartalmú kérvények-
kel árasztják el. 

Tekintettel arra, hogy a hadi-
segély ügyben minden ügynek elő-
készitése \ tehát a segélyösszeirásba 
való felvétel, panaszok, kérelmek, 
felebbezések, felszólamlások, ¡rend-
kívüli segély kérelmek felvétele, 
orvosi vizsgálatra való utalás,) a 
városi számvevőség hadisegély ke-
zelő ügyosztályának hivatalos kö-
telessége — és a hadisegély ösz-
szeirásba való felvétel pedig csak 
az érdekeltek személyes jeletke-
zése alapján történhetik, figyel-
meztetem és felhívom az érdekel-
teket, hogv minden a hadisegélyre 
vonatkozó ügyben a hadisegély ke-
¿cc.s it'zcicáévei iueguizou Sima 
László számvevőnél jelentkezzenek 
s egyéb hatóságokhoz csak akkor 
forduljanak, ha ott előadásuk, ké-
relmük, vagy panaszuk jegyző-
könyvbe foglalása megtagadtatott. — 
Szükségesnek látom arra is figyel-
meztetni az érdekelteket, hogy a 
gyanúsiló és sértő hangú írások 
beküldésétől különösen tartózkod-
janak, inert ezek a kérvények nem 
hogy elő nem segítik ügyüket, de 
büntető eljárás megindítását is ma-
guk után vonhatják. 

Szentes, 1918, évi márc. hó 8. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

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

lehel II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban '¿Ott l i i i t . h o l d k l l i i n é 

a z a i i t o l o l c l a rajtalevö tanya épületekkel és szöUős 
gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

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

Lapunk kiadóhivatalában. 
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£ 1 & fi Ó M Á> Ibi — 
Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület tnely 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. 

Adakozzunk a hadiárváknak! 

Tűi rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 
Sima László 

nagyhegyi, kispaté uti (Szépe-féle) 

szöllője eladó. — Értekezni lehet 

a tulajdonossal I. k- Tóth József 

utca 57 sz. alatti házánál. 

V a j d a B á l i n t Utóda 
- = = hönpipndája 

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 tar 
kiadóhivatala 

Hossuth-tép l szám. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

J 




