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-Ríttuk* t i jy 

Helet és Nyugat. 
Neut tudjuk hányadszor irjuk 

le a világháború alatt ezt a mon-
datot : döntést előtt állunk. Mert 
nagyon sokszor állottunk a döntés 
előtt és nagyon sokszor követke-
zett be a döntés, anélkül azonban 
hogy a döntés a háború sorsára 
és feljes kifejlődésére elhatározó 
jelentőségű lett volna. 

Keleten minden bizonnyal el-
mondhatjuk befejezett dolgokkal 
kell számolnunk s amíg ezekkel 
a befejezett tényekkel nem lehetett 
számolni alig lehetett arról szó, 
hogy most már nyugaton keressük 
a döntést. 

A németek mostani offenzívája 
amely méreteiben is fölül mul 
minden eddigi offenzívát, ott nyu-
gaton is gyökeresen átalakitja a 
helyzetet és amit nem tudott meg 
érlelni az orosz forradalom, azt 
nevezetesen, hogy ennek a töme-
ges ember mészárlásnak vége le-
gyen, azt ugy lehet meg fogja ér-
lelni a németek nagy offenzívája 
amely hihetőleg összetöri a francia 
és angol hadseregeket. 

Döntés előtt állunk tehát új-
fent és minden idegszálunk a leg-
teljesebb mértékben megfeszül az 
érdeklődéstől, amely figyelmünket 
a nyugati front eseményei felé te-
reli. GoHice után, amikor az orosz 
kolosszus összetört, hogy soha töb-
bé visszaszerezni ne tudja azt az 
óriási erői, amelyet annak előtte 
képviselt, tatán fokozottabb és mély-
ségesebb volt ez az érdeklődés 
mint most és akkor talán még 
vérmesebb reményeket tápláltunk 
mindannyian a fejleményektől, mint 
ma; de végső kihatásaban Gorlice 
csak az orosz forradalmat érlelte 
meg, mig ma németek nyugati 
győzelme szükségszerint rákénysze-
ríti ellenségeinket arra, hogy ne 

játszanak tovább a szavakkal, ha-
nem üljenek le a béketárgyalások 
zöld asztalához. 

A világháború során ismétel-
ten volt alkalmunk azt tapasztalni 
hogy a keleti és a nyugati esemé-
nyek a dolog természeténél fogva 
is a legszorosabb kapcsolatban van-
nak egymással. Természetes törek-
vése volt a hadviselő feleknek az 
hogy a kelet eseményeit nyugaton 
avagy megfordítva a nyugat ese-
ményeit k e l e t e n ellensúlyozzák. 
Ugy de az ántánra nézve már 
megszűnt a keleti front. Nincs a ha-
talmas orosz birodalom, hogy erő-
teljes offenzívával befolyásolja a 
nyugati frontra gyakorolt nyomást 
A román békekötés kikapcsolta a 
harcoló felek soriból az ántánt 
nagy reménységét az oláh bíródat 
inat is ezzel halálos csapás van 
mérve az ántánt egész balkáni 
akciójára és föl van szabadulva 
Bulgária egész hadereje is, ami lé-
nyegesen jöhet számításba a jöven-
dő szempontjából. 

Maradnak tehát az olasz és a 

francia front. 

Clemenceaut, a francia minisz-
terelnököt, egy semleges forrásból 
eredő hír szerint maguk az ántánt 
rossz szellemének mondják, aki a 
maga rettenetes erőszakosságával 
meghiúsította a béketárgyalások 
előkészítését s aki a maga félelme-
tesen nagy akarat erejével szinte 
hipnotizálja még most is a leg-
komolyabb pillanatok idején nem-
zetének szövetségeseit. 

Azonban nagyon nagy kérdés 
meddig tud tartani Clemenceau ha-
talma és lenyűgöző ereje és a harc-
téri események minő elváltozást 
fognak előidézni a francia és az 
angol közvéleményben ? Viszont 
a román békekötés meggyőzheti 
ellenségeinket arról, hogy a köz-
ponti hatalmak nem játszottak a 
szavakkal, hanem a legkomolyab-
ban juttatták érvényre az általános 
békekötés alapelvei tekintetében 

vallolt álláspontjukat. És ennek a 
körülménynek ís meg kell lenni 
a maga kihatásának. Elvégre is a 
befejezett tény'ekkel ¿zeniben líéui 
lehet kétes értékű é$ 
frázisokkal dolgozni. 

Egyelőre azonban még nem 
tartunk itt. 

Egyelőre még folyik ott nyu-
gaton az az óriási mérkőzés, ¿mély-
hez has mlót a világháború áerii 
produkált még eddig soha.de anifely-
hez azt is hozzá kell teiínünk, ho&y 
bár Franciaországra nézve kbrfll 

! belül azonos helyzetet teremtett, 
mint áz 1914 évi szeptemberi hely-

! zet volt, mégis az a különbség, 
hogy akkor még az ámánt mögött 
ott állott Oroszország, nem csü^án 
a franciák győzelmi akarata, mig 
ina nincsen orosz hadsereg, amely 
megossza a német erőket s ma 
Hindenburg minden gondja erre az 
egyetlen harctérre összpontosul.... 

Hogy mikor következik be a 
döntés ebben rettenetes ütközetben 
azt még előre látni sérti léhet. két-
ségtelen, hogy a harcok nehezeb'bik 
fele ezután fog következni, de vi-
szont meg lehetünk arról győződvé 
hogy a németek nem szaladtad 
neki nyakló nélkül ennek á tí'áfüj 
küzdelemnek, hanem komólyarf 
meggondolva és megfontolva liiiif-
clen't. 

Keleten elcsöndesült mindem 
; most nyugaton a sor. Amit a jó-
szándek és a becsületes béketörék-
vés nem tudott megvalósítani, ugy 
látszik a fegyverek fokiak valóra 
váltani: a vér özönnék végének 
kell lenni! 

ítélet napja. 
Amit kieszelt az. emberi fan-

tázia és amit rémképül a lelkekbe 
riasztott a vajúdó lelkiismeret me-
zőkre és sziklákra és városok rom-
jaira irja azt most föl a végzet. 
Nem rajongrk hallucinációja az 



2 oldal SZENTESI LAP 
27 szám 

ítéletnap elképzelése. Elkövetkezett; 
rettentő vihara kitárta már sötét 
szárnyait és fekete gondságba há-
rított mindenkit: barátot és sllen-
séget, katonát és polgárt, államot 
és társadalmat. 

Rtszketnek, a k i k félnek és 
azok is, akik remélnek. A világo-
san látók is megvakultan fordítják 
el tekintetüket e szörnyű végité-
lettől. Az emberi roncsok és az 
emberi erkölcs caíatjai kőzött ka-
vargó vérpárából kell kibontakozni 
az igazságnak és ők nem tudják: 
kibontakozik-e abból ? 

Rettentő képet mutat a nyu-
gati harctér, nekünk reménykedők-
nek is rettentőt. És fenyegetve, 
zord haraggal mered elébünk a 
kérdés: hát ezt akarta-e hát az 
emberiség. 

Mi nem akartuk. Németország 
sem akarta. Ez irtóztatóan komoly 
órában komolyan érezzük, hogy 
mi nem akartuk. Az ágyúink ez-
rével tépik síét az angolt és fran-
ciát, gyökerében szaggatunk meg 
embererdóket, sulytunk és tudjuk, 
hogy nekünk sulytanunk kell, — 
mégis érezzük: nem ezt akartuk 
és nem így akartuk. 

Mi a békét kereslük. Meg is 
alázkodtunk egy párszor érte. Ne-
kik nem kellett, mert közöttük 
elvégeztetett, — hogy hatalmunkat 
megtörik és országinkat a világ 
közösségéből kiverik. 

Hát igy jutottunk idáig, hogy 
fokozni kell a vér borzalmat. Nagy-
szerű elmék, amelyek azért terem-
tődtek, hogy az emberiség boldog-
ság szerzésének módját találják ki, 
ország épitők és nemzet nevelók 
ragyogó elméje most mind csak a 
irtás módját keresik. Szörnyű bu-
kásba kell sodorni a világ legna-
gyobb nemzeteit, hogy győzhessen 
a világ békeakarása. 

Es ez győzni fog. Lehetetlen 
csak elképzelni is, hogy az angolok 
és franciák ezt a szörnyű lökést 
elbírhassák. Ha háromszor olyan 
erővel és szervezettel volnának is 
mint amilyennek valóban, akkor 
se bírhatnák el, meri ez a csapás 
négyszer súlyosabb, mint akárme-
lyik támadás, mely hadseregeket 
és nemzetek önbizalmat renditelt 
meg eddig a háború folyamán. A 
fejleményeket nem lehet előre lát-
ni, de rájuk érez mindenki most 
csak egyet gondol: most követke-
zik a legnagyobb győzelem és 
utána más nem jöhet, csak a béke. 

Lehet, hogy nem igy lesz. De 
az ember lelkében igy él és jogo-
san él igy a reménykedés. Ami 
most történik, az fölülmúlja a há-
borúk homéroszi arányait. Ez mái-
nem is háború, ez valóban a vég-
ítélet után bizonyára meg fognak 
juhádzani a leggőgösebb népek is. 
A végitelet után az emberek és a 
népek nem akarnak mást, csak 
békességet és bűnbocsánatot. 

A rokkant katonákért. 
Az állam óriási hadikiadásai, 

amelyek a háborús 4 esztendő 
minden órájában 1 millió koronára 
rúgnak, lehetetlenné teszik, hogy 
összes rokkantjainkat az állam 
tartsa el. 

Ebből folyólag rokkantügyi po-

litikáiiknak zz a vezérelve, hogy 
visszavezessük a rokkantat a régi 
foglalkozás körébe és ha ez nem 
lehetséges, ót más oly munkára 
képezzük ki, ahol munkaerejét ki-
fejti és boldogulásának anyagi tel-
tételeti is megtalálja, vagyis más 
szóval, hogy a rokkant munka-
erejét visszaadjuk a közgazdaságnak. 

E feladatot azonban csak ugy 
lehet megvalósítani, ha a rokkantat 
a békével isméi hetyreálló verseny-
ben versenyképessé tesszük. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
rokkant lényeges hátrányban van 
az egészséges emberrel szemben. 
Ezt a hátrányt ki kell köszöbiilni 
részben praemiumokkal, részben 
kedvezményekkel. 

Egy ily kedvezmény volna az, 
hogy a rokkantak a 10 -30 évig 
terjedő adó mentességet nemcsak 
megérdemlik, hanem j o g g a l is 
várhatják. 

Keresőképességük u g y a n i s 
lényegesen csökkent és igy nem 
lehet őket ugyanolyan adóval súj-
tani, mint az egészségeseket. 

A minimális kívánság e téren 
az, hogy legalább is oly arányban 
részesüljenek rokkantjaink az adó-
mentesség kedvezményében, amily 
fokban a keresőképességük csök-
keni. 

H Í R E I N K . 
— Tanyai Isten-tisztelet. F. 

hó 7-én, vagyis vasárnap d. e. 9 
órakor — Pap Lajos ief lelkész a 
nagytőkéi iskolánál isteni tisztele-
let tart és úrvacsorát oszt, 

— A borjegy. Valamelyik pro-
fitéhes konzorciumnak nagyon fáj, 
hogy a bor szabad forgalom tárgya 
és hogy azon még nem lehetett 
milliókat keresni. Ezért aztán egy 
közgazdasági szaklapban íratott egy 
hangulatos cikket a r r ó l , hogy 
milyen hiba az, hogy a bor kivi-
telét Németország megakadályozza, 
miért is az nem szolgálhat valu-
táris célokat. De konyakot lehetne 
égetni a borból és a kormány 
engedje el gyorsan az összes adó-
kat, hogy a konyak a külföldön 
versenyképes áron el legyen ad-
ható. És mert a bor erre vagy 
nem lesz elég, vagy pedig kissé 
drága, tehát korlátozni keli a bor-
fogyasztást. L á t n i v a l ó , hogy a 
konyakkivitelból ilyenformán nem 
lenne haszna sem a kormánynak, 
mert hiszen nem kapna adót, sem 
a termelőnek, mert olcsóbb lenne 
a bor, sem a fogyasztónak, mert 
nem kapna bort. Haszna csak an-
nak a vállalatnak volna, mely ezt 
a tervet meg szeretné csinálni. 
Abszurd, lehetetlen terv, mondja 
rá mindenki, ugy is van, de éppen 
azért meg van a valószínűsége, 
hogy megvalósul. 

— Gyapjú- és juhsajt-im-
port Ukrániából. Ukránia juhál-
lománya igen számottevő és kivitel 
szempontjából bekében is fontos 
szerepet játszolt ez az országrész* 
amely főleg gyapjút, juhsajtot, és 
juhot exportált. Mint értesülünk, 
a gyapju-import megszervezése vé-
gett a Gvapjuközpont két keres-
kedőt küld ki Ukrániába. A Hadi-
termény Részvénytársaság is tár-
gyalásokat folytat a juhsajlbeho-
zatal megszervezése ügyében. 

— Meglazult a fegyelem az 
iskolákban. Az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület igazgatósági 
és választmányi ülésén a főtitkári 
jelentés megállapította, hogy az is-
kolák lehanyatlottak, a tanulókban 
a szorgalomhiány és a fegyelem 
meglazulása erősödött. Épp ezért 
kimondották, hogy a haditanfolya-
mok legutóbbi rendezését, a három 
és négy heles tanlolyamokat nem 
tartják megfelelőnek, hanem három 
hónapos tanfolyamok létesítését 
kérik. 

— Az idei termés biztosítása 
érdekében. Serényi Béla földmi-
velésiigyi miniszter leiratot intézett 
a városhoz a termés biztosítása ér-
dekében. A rendeletben felhívja a 
polgármester figyelmét arra, hogy 
azáltal, hogy a hadkötelezettség 
majdnem minden férfit elvont a 
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barázda mellül s az igás jószágok 
is nagy mértékben apadtak, a mező-
gazdasági munkál csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel lehet biztosítani. Fel-
kéli a polgármestert, hogy hasson 
oda minden rendel i.c/ésére álló 
eszközzel, hogy egy talpalattnyi 
föld se maradjon parlagon s a 
mezőgazdák a pénzbeli haszonnal 
kecsegtető kísérletek helyett első-
sorban és főleg olyan terményeket 
termeljenek, melyek a hadsereg el-
látása és a közélelmezés biztosí-
tása szempontjából ma elsőrendű 
fontosságúak. A gazdák minden-
esetre meg fogják szívlelni a mi-
niszter szavait és — bár az ukrán 
és orosz béke folvtán onnan is ka 
punk gabonaneműeket — mindent 
megtesznek, hogy az idén is min-
den talpalattnyi hely meg legyen 
művelve és bevetve főleg kenyér-
magvakkal. 

— A katonai munkások biz-
tosítása betegség esetére. Az 
Országos Pénztár köriratban érte-
sítette országszerte összes helyi 
szerveit a katonai munkások biz-
tosítása tárgyában elfoglalt állás-
pontjáról, A rendelet szerint mind-
azokat a katonai állományban levő 
személyeket, akik nem zsoldot, 
hanem íizetést kapnak, baleset és 
betegség esetére épp ugy biztosí-
tani kell, mint a többi munkáso-
kat. Biztosításra kötelezettek azok 
a rokkanlak is, akik valamely mes-
terség megtanulása végett vannak 
kirendelve, mihelyt katonai illetmé-
nyeiket beszüntetik és rendes mun-
kabért kapnak. 

— A Színházi Élet Kosáry-

albuma. A szinházkedveló közön-
ség nagyszerű ajándékot kap a 
Színházi Élettől, mert valóságos 
ajándék ennek a népszerű újságnak 
a húsvéti száma: a Kosáry-album. 
A legnagyobb sikerű pesti operett-
nek, a Pacsirtának teljes librettóját 
közli a Kosárv-album, mely Írás-
ban és képben ismerteti a nagy 
primadonna ragyogó pályafutását. 
Ebben a számban adja a Színházi 
Élet az országos szépségverseny 
eredményét. Megkezdi a lap a vi-
lághírű zeneszerzők legkedvesebb 
szerzeményeinek észíését és két 
kotta részletet ad Puccini uj ope-
rájából. Szoinaházi István folytatja 
irgalmaz regényét »A titokzatos 
szerzőt« ismerteti a legújabb szín-
házi eseményeket. Intim Pisla el-
pletykálja a legfrissebb híreket és 
a népszerű rovatok egész sora élén-
kíti a páratlanul gazdag húsvéti 
számot, melynek ára 1*50 K. Aki 

8 K. 50 fillérrel negydévre e'ő-
fizet a Színházi Életi. ingven 
kapja a Kosai v-albumt. E'őfi/e 
tési ár negyedévre 8 orona 50 
fillér, egész évre 32 konna. Kiadó-
hivatal Erzsébet kör-ut IV. 

— A Vasárnapi Ujág már-
cius 31-iki húsvéti szána pompás 
képek nagv mennyiségé közli a 
Műcsarnok tavaszi tárlaőról, a Vár 
színház átalakított nézderéről, a 
leritett asztalok kiállít,sáról stb. 
Pékár Gyula érdekes vilomásokat 
irt az otthonáról fölvett képekhez. 
Szépirodalmi olvasmányok : Sze-
mere György regénye, ladó Antal 
verse, Lakatos László novellája, 
Schöpflin Aladár szinlázi cikke, 
Körthy Emil cikke képjel egy ná-
lunk hadifogságban élő orosz festő 
művészről, Bennett hunoros angol 
regénye, Egyébb közlenények : ak-
tuális képek s a rendes hetirovalok. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne-
gyedévre 10 korona. — Megrendel-
hető a Vasárnapi Újság kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Lgyetein utca 
4 sz.) Ugyanitt megrendelhető a 
Képes Néplap, a legolcsóbb cjság 
a magyar nép számára, félévre 2 
korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B (Jtóda Könyvnyomdá ja . 

T á n c i s k o l a 
m e g n y i t á s . 

Kiss Károlyné okleveles 
tánctanító folyó hó 14-én 
Klauzál-utca 32 szám alatt 
tánciskolát nyit. Tandíj 20 
korona, zenedij 2 korona. 
A tanítás este 6 órától 10 
óráig tart. Beiratások la-
kásán, Tóth József u. 17 
sz. alatt bármely napon 
eszközöltetnek. Szíves párt-
fogást kér a 

tánctanító. 

2139 - 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város lakos-

ságát, hogy a város határában fo-
lyó összes gazdasági munkák vég-
zésének felügyeletét elrendelte a 
földmivelésügyi miniszter ur. E 
munkálato ellenőrzését avaros ha 
tárának 15 kerületre osztása mel-
lett minden kerületben az alább 
nevezett körzeti elnökökkel fogom 
végeztetni. 

Ha a hadbavonultak hozzátar-
tozóinak gazdasági ügyben valame-
lyes segítségre szüksége van, eziránt 
forduljanak a körzeti elnökhöz, kik 
felhatalmazásom alapján intézkedni 
fognak. 

Körzeti elnökök : 

I só kerületben Felsőréten Mol-
nár Géza. 

11-ik kerületben Alsóréten Ko-
honczkay Kovács József. 

lilik kerületben Nagynyomá-
son Pataki Szilveszter. 

lV-ik kerületben derekegyházi 
oldalon Nagy Kovács Mihály és 
Dunaháti Vass Pál. 

V ík kerületben Donáton Győri 
Lajos. 

VI-ik kerületben Lapistón, Fer-
tőn Rúzs Molnár Lajos. 

VII-ik kerületben Szent Lász-
: lón, L ípislónak és Nagynyomásnak 
J az aradi műúttól északra eső ré-
1 szén Győri Imre. 

Ylll-ik kerületben Kistőkének 
kunszentmártoni műúttól Koncz 
utász, tanyája melletti dűlőig ter-
jedő részén Vecseri István. 

IX ik kerületben Kistőkének a 
8-ik kerület halárától a szikháti 
útig terjedő részén Novak István. 

X-ik kerületben Kistőkének 
további részén, Zalotán, Kökény-
ben és Jaksorban Pataki Imre. 

XI-ik kerületben Nagytőkén és 

Vekerzugban Váczi Sándor. 

XII-ik kerületben Vekerháton 

Iiányoi 
jótizeléssel könnyű mun-

kára; papir összehordáshoz 
felvétetnek Tóth Károly könyv 
kötészetébe I-só kerület Pó 

lya-utea 3 szám. 

Hirdessen e lapban! 

és Kajánon Kunos András. 

XIII-ik kerületben belső Ecse-

ren, külső Ecseren Csúcs Károly. 

XIV-ik kerületben Mucsiháton 

Eperjesen és Pankotán Károlyi Jó-

I zsef. 

XV ik kerületben Királyságon 

Négy esi Imre. 

Szentes, 1918 márc. 16. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 
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ítéletnap elképzelése. Elkövetkezett; 
rittentő vihara kitárta már sötét 
szárnyait és fekete gondságba há-
rított mindenkit: barátot és ellen-
séget, katonát és polgárt, államot 
és társadalmat. 

Rtszketnek, a k i k félnek és 
azok is, akik remélnek. A világo-
san látók is megvakultan fordítják 
el tekintetüket e szörnyű végité-
lettől. Az emberi roncsok és az 
emberi erkölcs catatjai között ka-
vargó vérpárából kell kibontakozni 
az igazságnak és ők nem tudják: 
kibontakozik-e abból ? 

Rettentő képet mutat a nyu-
gati harctér, nekünk reménykedők-
nek is rettentőt. És fenyegetve, 
zord haraggal mered elébünk a 
kérdés: hát ezt akarta-e hát az 
emberiség. 

Mi nem akartuk. Németország 
sem akarta. Ez irtóztatóan komoly 
órában komolyan érezzük, hogy 
mi nem akartuk. Az ágyúink ez-
rével tépik síét az angolt és fran-
ciát, gyökerében szaggatunk meg 
embererdőket, sulytunk és ludjuk, 
hogy nekünk sulytanunk kell, — 
mégis érezzük: nem ezt akartuk 
és nem igy akartuk. 

Mi a békét kereslük. Meg is 
alázkodtunk egy párszor érte. Ne-
kik nem kellett, meri közöttük 
elvégeztetett, — hogy hatalmunkat 
megtörik és országinkat a világ 
közösségéből kiverik. 

Hát igy jutottunk idáig, hogy 
fokozni kell a vér borzalmat. Nagy-
szerű elmék, amelyek azért terem-
tődtek, hogy az emberiség boldog-
ság szerzésének módját találják ki, 
ország épitők és nemzet nevelők 
ragyogó elméje most mind csak a 
irtás módját keresik. Szörnyű bu-
kásba kell sodorni a világ legna-
gyobb nemzettit, hogy győzhessen 
a világ békeakarása. 

Es ez győzni fog. Lehetetlen 
csak elképzelni is, hogy az angolok 
és franciák ezt a szörnyű lökést 
elbírhassák. Ha háromszor olyan 
erővel és szervezettel volnának is 
mint amilyennek valóban, akkor 
se bírhatnák el, meri ez a csapás 
négyszer súlyosabb, mint akárme-
lyik támadás, mely hadseregeket 
és nemzetek önbizalmat rendilett 
meg eddig a háború folyamán. A 
fejleményeket nem lehet előre lát-
ni, de rájuk érez mindenki most 
csak egyet gondol: most követke-
zik a legnagyolb győzelem és 
utána más nem jöhet, csak a béke. 

Lehel, hogy nem igy lesz. De 
az ember lelkében igy él és jogo-
san él igy a reménykedés. Ami 
most történik, az fölülmúlja a há-
borúk homéroszi arányait. Ez már 
nem is háború, ez valóban a vég-
itélet után bizonyára meg fognak 
juhádzani a leggőgösebb népek is. 
A végilelet után az emberek és a 
népek nem akarnak mást, csak 
békességet és bűnbocsánatot. 

A rokkant katonákért. 
Az állam óriási hadikiadásai, 

amelyek a háborús 4 esztendő 
minden órájában 1 millió koronára 
rúgnak, lehetetlenné teszik, hogy 
összes rokkantjainkat az állam 
tartsa el. 

Ebből folyólag rokkantügyi po-
litikánknak a7 a vezérelve, hogv 
visszavezessük a rokkantat a régi 
foglalkozás körébe és ha ez nem 
lehetséges, ót más oly munkára 
képezzük ki, ahol munkaerejét ki-
fejti és boldogulásának anyagi tel-
tételeti is megtalálja, vagyis más 
szóval, hogy a rokkant munka-
erejét visszaadjuk a közgazdaságnak. 

E feladatot azonban csak ugy 
lehet megvalósítani, ha a rokkantat 
a békével ismét hetyreálló verseny-
ben versenyképessé tesszük. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
rokkant lényeges hátrányban van 
az egészséges emberrel szemben. 
Ezt a hátrányt ki kell köszöbülni 
részben praemiumokkal, részben 
kedvezményekkel. 

Egy ily kedvezmény volna az, 
hogy a rokkantak a 10 -30 évig 
terjedő adó mentességet nemcsak 
megérdemlik, hanem j o g g a l is 
várhatják. 

Keresőképességük u g y a n i s 
lényegesen csökkent és igy nem 
lehet őket ugyanolyan adóval súj-
tani, mint az egészségeseket, 

A minimális kívánság e téren 
az, hogy legalább is oly arányban 
részesüljenek rokkantjaink az adó-
mentesség kedvezményében, amily 
fokban a keresőképességük csök-
kent. 

H Í R E I N K . 
— Tanyai Isten-tisztelet. F. 

hó 7-én, vagyis vasárnap d. e. 9 
órakor — Pap Lajos ref lelkész a 
nagytőkéi iskolánál isteni tisztele-
tet larl és úrvacsorát oszt, 

— A borjegy. Valamelyik pro-
fitéhes konzorciumnak nagyon fáj, 
hogy a bor szabad forgalom tárgya 
és hogy azon még nem lehetett 
milliókat keresni. Ezért aztán egy 
közgazdasági szaklapban Íratott egy 
hangulatos cikket a r r ó l , hogy 
milyen hiba az, hogy a bor kivi-
telét Németország megakadályozza, 
miért is az nem szolgálhat valu-
táris célokat. De konyakot lehetne 
égetni a borból és a kormány 
engedje el gyorsan az összes adó-
kai, hogy a konyak a külföldön 
versenyképes áron el legyen ad-
ható. És mert a bor erre vagy 
nem lesz elég, vagy pedig kissé 
drága, tehát korlátozni kell a bor-
fogyasztást. L á t n i v a l ó , hogy a 
konyakkivitelból ilyenformán nem 
lenne haszna sem a kormánynak, 
mert hiszen nem kapna adót, sem 
a termelőnek, mert olcsóbb lenne 
a bor, sem a fogy*»¿túii^k, mtt t 
nem kapna bort. Haszna csak an-
nak a vállalatnak volna, mely ezt 
a tervet meg szeretné csinálni. 
Abszurd, lehetetlen terv, mondja 
rá mindenki, ugy is van, de éppen 
azért meg van a valószínűsége, 
hogy megvalósul. 

— Gyapjú- és juhsajt-im-
port Ukrániából. Ukránia juhál-
lománya igen számottevő és kivitel 
szempontjából bekében is fontos 
szerepet játszott ez az országrész, 
amely főleg gyapjút, juhsajtot, és 
juhot exportált. Mint értesülünk, 
a gyapju-import megszervezése vé-
gett a (jvapjuközpont két keres-
kedőt küld ki Ukrániába. A Hadi-
termény Részvénytársaság is tár-
gyalásokat folytat a juhsajtbeho-
zatal megszervezése ügyében. 

— Meglazult a fegyelem az 
iskolákban. Az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület igazgatósági 
és választmányi ülésén a főtitkári 
jelentés megállapította, hogy az is-
kolák lehanyatlottak, a tanulókban 
a szorgalomhiány és a fegyelem 
tneglazulása erősödött. Épp ezért 
kimondották, hogy a haditanfolya-
mok legutóbbi rendezését, a három 
és négy hetes tanlolyamokat nem 
tartják megfelelőnek, hanem három 
hónapos tanfolyamok létesítését 
kérik. 

— Az idei termés biztosítása 
érdekében. Serényi Béla földmű-
velésügyi miniszter leiratot intézett 
a városhoz a termés biztosítása ér-
dekében. A rendeletben felhívja a 
polgármester tigvelmét arra, hogy 
azáltal, hogy a haokötelezettség 
majdnem minden férfit elvont a 
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barázda mellől s az igás jószágok 
is nagy mértékben apadlak, a mező-
gazdasági munkál csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel lehel biztosítani. Fel-
kéli a polgármestert, hogy hasson 
oda minden rendel..í/ésére álló 
eszközzel, hogy eg\ talpalattnyi 
föld se maradjon parlagon s a 
mezőgazdák a pénzbeli haszonnal 
kecsegletó kisérlelek helyett első-
sorban és főleg olyan terményeket 
termeljenek, melyek a hadsereg el-
látása és a közélelmezés biztosí-
tása szempontjából ma elsőrendű 
fontosságúak. A gazdák minden-
esetre meg lógják szívlelni a mi-
niszter szavait és — bár az ukrán 
és orosz béke folvtán onnan is ka 
punk gabonaneműeket — mindent 
megtesznek, hogy az idén is min-
den talpalattnyi hely meg legyen 
művelve és bevetve főleg kenyér-
magvakkal. 

— A katonai munkások biz-
tosítása betegség esetére. Az 

Országos Pénztár köriratban érte-
sítette országszerte összes helyi 
szerveit a katonai munkások biz-
tosítása tárgyában elfoglalt állás-
pontjáról, A rendelet szerint mind-
azokat a katonai állományban levő 
személyeket, akik nem zsoldot, 
hanem tizetést kapnak, baleset és 
betegség esetére épp ugy biztosí-
tani kell, mint a többi munkáso-
kat. Biztosításra kötelezetlek azok 
a rokkanlak is, akik valamely mes-
terség megtanulása végett vannak 
kirendelve, mihelyt katonai illetmé-
nyeiket beszüntetik és rendes mun-
kabéri kapnak. 

— A Színházi Élet Kosáry-

albuma. A szinházkedvelő közőn-
ség nagyszerű ajándékot kap a 
Színházi Élettől, mert valóságos 
ajándék ennek a népszerű újságnak 
a húsvéti száma: a Kosáry-album. 
A legnagyobb sikerű pesti operett-
nek, a Pacsirtának teljes librettóját 
közli a Kosáry-album, mely Írás-
ban és képben ismerteti a nagy 
primadonna ragyogó pályafutását. 
Ebben a számban adja a Színházi 
Élet az országos szépségverseny 
eredményét. Megkezdi a lap a vi-
lághírű zeneszerzők legkedvesebb 
szerzeményeinek észiését és két 
kotta részletet ad Puccini uj ope-
rájából. Szomaházi István folytatja 
izgalma* regényét »A titokzatos 
szerzőt« ismerteti a legújabb szín-
házi eseményeket. Intim Pista el-
pletykálja a legtrissebb híreket és 
a népszerű rovatok egész sora élén-
kíti a páratlanul gazdag húsvéti 
számot, melynek ára 1*50 K. Aki 

8 K. 50 fillérrel negvdévre e'ó-
fizet a Színházi Életi, ingyen 
kapja a Kosái y-albumi. E'őfi/e 
tési ár negyedévre 8 orona 50 
fillér, egész évre 32 konna. Kiadó-
hivatal Erzsébet kőr-ut 

— A Vasárnapi Ujág már-
cius 31-iki husvéli szána pompás 
képek nagv mennyiségé közli a 
Műcsarnok tavaszi tárlaáról, a Vár 
színház átalakítóit néz«teréról, a 
leritett asztalok kiállitsáról stb. 
Pékár Gyula érdekes válomásokat 
irt az otthonáról fölveti képekhez. 
Szépirodalmi olvasmáiyok : Sze-
mere György regénye, ladó Antal 
verse, Lakatos László novellája, 
Schöpílin Aladár szinlázi cikke, 
Körthy Emil cikke képjel egy ná-
lunk hadifogságban élő orosz festő 
művészről, Bennett huuoros angol 
regénye, Egyébb közienények : ak-
tuális képek s a rendes hetirovalok. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne-
gyedévre 10 korona. — Megrendel-
hető a Vasárnapi Újság kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Egyetem utca 
4 sz.) Ugyanitt megrendelhető a 
Képes Néplap, a legolcsóbb i'jság 
a magyar nép számára, félévre 2 
korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. (JtódA Könyvnyomdája . 

T á n c i s k o l a 
m e g n y i t á s . 

Kiss Károlyné okleveles 
tánctanító folyó hó 14-én 
Klauzál-utca 32 szám alatt 
tánciskolát nyit. Tandíj 20 
korona, zenedij 2 korona. 
A tanilás este 6 órától 10 
óráig tart. Beiralások la-
kásán, Tóth József u. 17 
sz. alatt bármely napon 
eszközöltetnek. Szives párt-
fogást kér a 

tánctanító. 

* 

J j j janyo 
jótizeléssel könnyű mun-

kára ; p ipír összehordáshoz 
felvételnek Tóth Károly könyv 
kötészetébe I-sö kerület Pó 

lya-utca 3 szám. 

2139—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város lakos-

ságát, hogy a város határában fo-
lyó összes gazdasági munkák vég-
zésének felügyeletét elrendelte a 
földmivelésügyi miniszter ur. E 
munkálatom ellenőrzését avaros ha 
tárának 15 kerületre osztása mel-
lett minden kerületben az alább 
nevezett körzeti elnökökkel fogom 
végeztetni. 

Ha a hadbavonultak hozzátar-
tozóinak gazdasági ügyben valame-
lyes segítségre szüksége van, eziránt 
torduijanak a körzeti elnökhöz, kik 
felhatalmazásom alapján intézkedui 
fognak. 

Körzeti elnökök : 

I ső kerületben Felsőréten Mol-
nár Géza. 

II-ik kerületben Alsóréten Ro-
honczkay Kovács József. 

III-ik kerületben Nagynyomá-
son Pataki Szilveszter. 

lY-ik kerületben derekegyházi 
oldalon Nagy Kovács Mihály és 
Dunaháti Vass Pál. 

V-ik kerületben Donáton Győri 
Lajos. 

VI-ik kerületben Lapistón, Fer-
tőn Rúzs Molnár Lajos. 

Vil-ik kerülelben Szent Lász-
lón. Lapistóuak és Nagynyomásnak 
az aradi műúttól északra eső ré-
szén Győri Imre. 

Vlll-ik kerülelben Kistőkének 
kunszentmártoni műuitól Koncz 
utász tanyája melletti dűlőig ter-
jedő részén Vecseri István. 

IX ik kerületben Kistőkének a 
8-ik kerület halárától a szikháti 
utig terjedő részén Novak István. 

X-ik kerületben Kistőkének 
további részén, Zalotán, Bökény-
ben és Jaksorban Palaki Imre. 

XI-ik kerülelben Nagytőkén és 

Vekerzugban Váczi Sándor. 

XII-ik kerületben Vekerháton 

és Kajánon Kunos András. 

XIII-ik kerülelben belső Ecse-

ren, külső Ecseren Csúcs Károly. 

XIV-ik kerületben Mucsiháton 

Eperjesen és Pankotán Károlyi Jó-

zsef. 

XV ik kerületben Királyságon 

Négyesi Imre. 

Hirdessen e lapban! 
Szentes, 1918 márc. 16. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 
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Eladó föld. 
banca Hihálynak a 

kistőkei csatorna őrház 
Közelébe levő 2 5 8 szám 
alatti hat Kis hold tanya-
földje eladó, értekezni khe t 
II K«r. Veselényi utca 8 7 
szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 
ifj. Jelenti Sándor Báró Ha-

rucker utca 28 szám alatti 

háza, egy fedett kuglizó, egy 

keveset használt jégszekrény 

és egy bolt berendezés is 

eladó. Értekezni lehet a tu-

¡djuüiiüadal. — Ugyanott jo 

házikoszt is kapható. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-
tesi Népiroda részére, I)r. 
Kövér vármegyei árvaszéki 

ülnök. 

Eladó föld. 
Derek&gyházi oldalon 3 0 
hold jóminőségű tanya 
föld van eladó, cim kiadó-
hivatalunkba megtudható. 

Kiadó föld. 
Ecseren kukorica alá 
6 hold ugyancsak ka-
száló is 18 hold föld 
van haszonbérbe kia-
dó, ér t^k^zni l^het 
Zrínyi utca 2 0 sz. 

alatt. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van ízerencsém a t. hölgy közönséget értesí-

teni, ho£y elvállalok minden féle női ruhák 
u. m. alak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpouosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkésziten. 

Tisztelettel: 

Bátitle Anna 
Kigyó-utca 3. 

Eet 
dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek fel fogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

=Eladó Iiáz.= 
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. 

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

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. 

E l a d ó f ö l d . 
özv Huszár Somogyi Imréné Helső-ecseri 64 

számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




