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Bugyi Aulai városi tőjegyzó
ott hagyja a várost. Ez a hir nem
jön váratlanul, mert hiszen hetek
óla beszéltek róla s mikor most a
sok bestéd után a valóságos tény
bekövetkezett, az ember bizonyos
meglepetéssel áll a dologgal szembe.
i(>V(in

A szerkesztésért felelős:

Simáné Dónáth Eszter.

csütörtökön.

KRÓNIKÁS JEGYZETEK.
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szándékom Bugvi Antal főjegyzői
működéséről irni. Konstatálom az
eseményt, amelyhez amúgy régi
Krónikások modorával csak annyit
fűzök „egyszer-egyszer nagyobb jelentőségű esemény nem igen történt a szentesi városházán, mint ez
a távozás".
Emberileg nézve én magam
csak természetesnek találom, ha
egy olyan agilis, szervező és erős
közgazdasági érzékű ember, mint
Bugyi Antal ott hagyja a várost,
lelép a közszolgálatról. Nem olyan
embereknek való a közhivatal,
mint ő.

Kötelességünk azonban mindannyiónknak túlemelkedni a kicsinyeskedő önféltésen és becsületesen
támogatni kell az eljáró bizottságokat.
Háború van. Ezer nyomorúsága
van a háborúnak. Ezeket olyan hősiességgel kell itt a front mögött
elviselni, aminő hősiességgel a mi
tiaink helyt állanak a harciereken.
KHI ho«v eszébe iusson mindenkinek : a mi tiainknak, akik ott
állanak a harctereken, kell a mi
búzánk, hogy ók ne éhezzenek !

Húsvét hetében tél volt a tavasz helyett. Pár nap s talán most
meg nyár van a tavasz helyén.
A rémüldözés, ami a március
végi fagyokat fogadta nem volt jogosult. Aminthogy a rémüldözés
rendesen, kivétel nélkül minden
esetben ostobaság.

Természetes dolog, hogy még
mindig messze vagyunk tőle, hogy
Közhivatalban sem a tudási, nyugodtan mondhassuk, nincs már
sem a szervezőképességet nem le- semmi veszedelem, mert bizony
het érvényesiteni. De meg nem is még minden sokszor hál kint az
Isten szabad ege alatt addig, amig
érdemes.
a csűrbe kerülhet.
Eszembe jut Petőfi »Örült«
Egy bizonyos, hogy ma még
cimű költeményének ez a sora:
„a hosszú szolgálat jutalma egy mindenre azt lehet mondani, jól
erdempénz és rongyos öltözet" . . . áll. Még a barack termés sem veszett
el s a fagycsipte árpa vetések is
kiheverik a bajt.
Pénteken megindult a szigorú
rekvirálás Szentesen, katonák közre
működésével házkutatásokkal stb.

De nem szabad annak megtörténni, hogy beleéljük magunkat
a rózsás képzelgésbe. Még kevésbbé
annak, hogy majd a gazdasági tudósilók olyan termés jelentéseket
adjanak, mint a mult évben.

Hogy a bonyodalmas, sok időtöltéssel járó munka meddig tart
majd és milyen eredményre vezet
Valljuk be, hogy lehetett Maazt sem én, sem más nem tud- gyarország tejjel-mézzel bővelkedő
hatja.
Kanaán, de bizony manap nem igen
Magát a tényt épen olyan ter- az . . .
mészetesnek kell tartanom, aminő
És ha valaha nagy szükség
sajnálatos, hogy erre került a sor volt a szigorú pontos becslésre,
és kivánatos, hogy a legutolsó le- most van rá szükség.
gyen ez az eset, akár meddig fog
BARÁZDA.
még a háború tartani.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuthtér 4 szám íref bérház) ide intézendök a lapot
érdeklő mindenféle kiildeménvek hirdetési és
..
előfizetési dijak. . .
^BC
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világháború

Költségei.

Eiiy amerikai statisztikus megkísérelte a világháború napi költségeit megállapítani s az 1914-ik évre
52.7, 1915-re 71.8, 1910 ra 97 7 és
1917-re 142 millió dollárban állapitolta meg egv-egv napnak a háborús költségét. Ha a költségeknek
azt az emelkedését vesszük alapul,
ami az amerikai stalistikus számításaiból ki'nnik ugy a/. 1918-ik
évben legalább 159 millió dollárra
tehetők a napi költségek. Az a körülmény, h o g v Oroszország és
Oláhország megszűnt hadviselő állam lenni, nem igen változtat ezeken az összegeken, mert hiszen
Némelotszágnak és Angolországnak
költségei az v.lolsó esztendőben
még jelentékenyebben emelkedtek,
mini

azelőtt.

Nemrégiben Roedern gróf államtitkár a német birodalmi gyűlésen az európai hadviselő államok
háborús kölUégeit 550 milliárd
márkára becsülte és szerinte ebből
az összegből 870 milliárd márkát
az álltául és 180 milliárdot a központi hatalmak költöttek volna el.
Az amerikaiak háborús készülődései és hadviselése a? ántánt
hadiköltségeinek szaporodását jelenti, mert hiszen Amerika is a/,
ántán koncertjében viseli a háborút. Amerikának az ántánt részére
és Angolországnak Franciaország
és a szövetségesek részére folyósított előlegeinek hozzászámitásával
1914. elejétől 1918 március haváig
körülbelül igy lennének megállapíthatók a h a d v i s e l ő államok
költségei:
Angolország 101 milliárd. —
Franciaország 104. Oroszország 121.
Olaszország 35. Egyesült-Államok
55 s ha az antanthoz tartozó lobbi
országok hadiköltségeil 28 milliárda tesszük, a villaglnboru költsége 504 milliárd korona Ámde
ebből az összegből le kell \onui
az előlegeket, amelyekről lentebb
már megemlékeztünk, a/, amerikai,
az angol és a francia előlegedet és
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28 szám

datokat a/. ítthonmaradottak nem birtokosokat, kiknek 50 katasztrális
tudják ellátni s amennyiben a be- hold, vagy ennél nagyobb területü
vonult megyei s községi tisztvise- rétjük, vagy m< sterséges kaszálójuk
lők rövid időn beiül vissza nem van, hogy ha a széna kaszálását,
térnek munkaasztalukhoz akkor az gyűjtését és behordását a folyó
az egész magyar közigazgatás csődbe évben saját erejükkel elvégezni
nem ludjak, akkor a lekaszálandó
jut.
terület nagvságát, fekvését folyó
— Oroszországi foglyaink
évi april hó 30-ig Csongrádvárhazaiérése Budapeslről jelentik:
megye alispánjához jelentsék be.
Az oroszországi hadifoglyok hazaSzentes, 1918 márcz. 28.
szállítására vonatkozó tárgyalások
befejeződtek. Vécsey Arlur, a mal)r. Mátéífy
gyar Vöröskereszt
főmegbizottja
polgármester.
Krasznojarszkba utazótr, hogy a
foglyok hazatérésé biztosítsa. A
foglyok csoportonként jönnek viszsza Előbb a 4t évnél idősebbek 4546-1918 szám.
hazaszállítására kerül a sor, azután
következnek a nős es családos katonák és végül a legénység.
A hadseregnek szüksége van
— Orosz feleséget
hozott
vágó szarvasmarhára és juhra. Miegy magyar katona. Nagyváradról
előtt ezen állatokban való szükségirják: Lévai János nagyváradi aszlet rekvirálás utján szereztetnék be,
talossegéd lUl4-ben orosz togsagba
felhívja a m. kir. Minisztérium azon
esett. Moszkvába szállították, ahol
— A hazakerült hadifogoly mint asztalos kapott alkalmazást állattartókat, kiknek 50 darabnál
tragikus halála. Fülöpszállásról Oroszország legnagyobb gyárában nagyobb szarvasmarha és juh álloirják nekünk, hogy megrendítő sze- Egy kirándulóhelyen megismerke- mánya van, hogy a nélkülözhető
rencsétlenség történt minap az ot- dett Lenovszki Ida hivalalnoknővel az Állat és Takarmány forgalmi
tani pályaudvaron. Az utasok fel megszerette és teteségűl vette. Most Részvénytársaságnak Budapest Doakartak szálni a budapesti gyors- hogy a foglyok közül igen so! an rottya utca 2 s/. a hadsereg czélvonatra s al első vágányra tolatot megszökhettek, Lévai is hazajött jaira eladásra ajánlják fel.
kecskeméti g y o r s v o n a t Nagyváradra a — feleségével együtt.
Szentes, 1918 márcz. 29.
néhányat e I ü t ö t
kőz ü I ö k
— Hol á l l a messzehordó
A szerencsétlenül jartak között volt
ágyú?
Am Mittag jelenti Genfből:
Turcsányi István 30. gyalogezred
polgármester.
beli honvéd, aki három esztendei A Parisból ma érkezett lapok köz
hadifogság után most került haza lik, hogy a messzehordó nemet
Szibériából és szüleihez akart utazni ágyú ielállitásli helyét még nem
s halva maradt ott a síinken. Fe- sikerült megtalálni. A szakértők ugy 5632 1918 szám.
lesége is súlyosan megsebesült : az vélekednek, hogy az ágyúnak egv
valóságos betonhegyben kell állania
egyik kezét levágták a kerek.
Bee íitéshez legalább is negyedévre
— Javaslat az összes köz- volt szükség.
A Neuhausban szolgálatot teligazgatási tisztviselők felmentéjesítő szentesi katonák részére eddig
Massarik futása. Pétera csomagküldés nehézkes volt, sót
sére. Miskolcról irják : Báró Fiscvárról közvetve jelentik, hogy
gyakran megtörténhetet, hogy az
her Lajos, a felvidéki vármegyék
Moszkvából odaérkezett jelentés
el is veszett. — Ezért a zászlóalj
továbbá Miskolc és Kassa városok
szerint Massaryk tanárnak sikerült
parancsnokság engedélyével havonközélelmezesi kormány biztosa felbiztonságba helyezkedni. Hosszabb
ként egyszer külön waggon fogja
terjesztést intézett a közélelmezésideig Kievben tartózkodott, onnan
a Neuhausban s/olgáló legénység
ügyi miniszterhez, akit arra kér,
Moszkvába menekült, Moszkvából
részére azokat a csomagokat szállíhogy a közellálás és az általában
pedig több szökevénytis/t kíséretani, amelyeket a katonák hozzáa megyék, városok és a/, ország
tében Novocserkaszkba ment.
tartozói küldenek, — a waggont
érdekében tegyen meg minden in— Nincs többé Petrograd. A egész Neuhausig fegyveres őr fogja
tézkedést a hadügyi kormánynál,
hogy a katonai szolgálatot teljesítő Kölnische Zeitung értesülése szerint | kisérni.
összes megyei és községi alkalma- az orosz kormány elhatározta, hogy j
Felhívom az érdekelteket, hogy
zottak egyszerre, rendeleti uton visszaállítja Pétervár régi nevét.
april hó 15-ig napjáig a katonaügyfelmentessenek. Fischer báró felvezelőnél jelentsék be azok, akik
Kiadja
terjesztésének indoklásában rámucsomagokat akarnak küldeni, hogy
tat arra, hogy a háború kitörése- Vajda B Utóda könyvnyomdája. kívánják-e az ilyen elszállítást.
kor abban a hiszemben, hogy röAz elszállításra vonatkozólag a kavid néhány hónapos hadjáratra lesz 5326 1918 s/ám.
tonaügy ve/elő részletes tájékozást
kilátás, a közigazgatás minden lisztfog adni.
viselőjét bevonultatták. Most a háSzentes, 1918 április hó 3.
ború negyedik éveben olyan helyA íöldmive'ésügyi minisztei
zet állott elő, hogy a rendkívüli urnák 92019 XIII-2 számú rendeil r
Jfltiléflíy
mértékben megszaporodott fela- lete alapján felhívom azokat a told ¡!
polgármester.
ezeknek az öszegét 55—60 milliárd
koronára becsülhetjük, s igy az
ánlánt hadiköllségei kerek 450 milliárdra tehetők. A központi hatalmak háborús költségei a következő
összegekben állapitható meg: Németország 130.5 milliárd korona,
Magyarország és Ausztria 78 milliárd korona, Bulgária és Törökország 12 milliárd korona. A központi hatalmak tehát a fentebbi
összeállítás szerint eddig 220.5 milliárd k >ronát költöttek a háborúra.
Ha a központi hatalmaknak és az
ántántnak háborús költségeit összeadjuk, 670—680 milliárd koronára
becsülhetjük a világháború költségeit s ebből az ántántra és Amerikára kétharmad jut

Hirdetmény.

HÍREINK.

dr Mátéffy

Hirdetmény.

Hirdetmény.

17 szám.

105 oldal
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4954—1918 szám.

Hirdetmény.

A képviselőtestületnek 13/22—
1918 számú határozat alapján értesíti a tanács azokat a ló tulajdonosokat. kik Szentes város által
lentartott fedeztetési állomáson fedeztetnek, hogy miután a fedeztetett kancák után szedett fedeztetési
pótdíj nem elég a ménlovak fenlartására, ugy határozott a képviselőtestület, hogy a fedezetlen ménló tartási költséget a fedeztető kanca tulajdonosok kötelesek megfizetni a fedeztetett kancák számának
arányában. A fizetendő költség iészlet a fedeztetési idény után julitis
hóban fog megáliapitattni, kivetettni
és beszedetni.
Kelt S'.entes város tanácsának
1918 ápril hó 4 napján tartott üléséből.

dr Mátéffy
polgármester.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonát tevő
Tisza part és Körös part f, évi április hó ()-tól december hó 31-ig
terjedő időre kaszálásra 1918 április hó G-án a helvszinen tartandó
nyilvános szóbeli árverésen azonnali készpénz fizetés mellett haszonbérbe fog adatni.
A berbeadás reggel 8 órakor
a szegvári határnál megkezdve a
tis>ai hidig, délután 3 órakor a
Bókényi csárdánál folytatódik.
Szentes, 1918 évi márc hó 19.
H a l | W f O i
gazdasági tanácsnok.

birtokos vagy bérlő köteles a fák utász tanyája melletti dűlőig terrügyeinek fakadása előtt, legkésőbb jedő rés/én Vecseri István.
április hó tizenötig a gyümölcsöIX ik kerületben Kistőkének a
sökben és kertekben levő fákat és 8-ík kerület határától a szik háti
bokrokat a hernyófészkektől, her- utig terjedő rés?én Nóvák István.
nyóktól megtisztítani s a hernyó
X-ik kerületben Kistőkének
fészkeket elégetni.
további részén, Zalolán, Bökényben és Jaksorban Pataki Imre.
Felhívom tehát Szentes város
XI-ik kerületben Nagytőkén és
lakosságát a kártékony rovarok irVekerzunban
Váczi Sándor.
tására azzal, hogy az irtást április
XII-ik
kerületben
Vekerháton
hó 15-ig a legszigorúbb pontossággal teljesítsék annyival is inkább, és Kajánon Kunos András.
mert aki az irtást elmulasztja, anXIII-ik kerületben belső Ecsenak költségére hatóságilag fog az. ren, külső Ecseren Csúcs Károly.
irtás eszközöltetni, ezen felül 100
XIV-ik kerületben Mucsihalon
koronáig terjedő pénz birsággal Eperjesen és Pankotán Károlyi Jólesz büntetve.
zsef.
XV-i. kerületben Királyságon
Szentes, 1918 márc. hó 20.
Négvesi Imre.

dr Mátéffy

nnlpárnipsl pr
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1918 szám.

Hirdetmény.

Értesítem Szentes város lakosságát, hogy a város határában folyó összes gazdasági munkák végzésének felügyeletét elrendelte a
földmivelésügyi miniszter ur. E
munkálatom ellenőrzését a város ha
tárának 15 kerületre osztása mellett minden kerületben az alább
nevezett körzeti elnökökkel fogoui
végeztetni.
Ha a hadbavonultak hozzátartozóinak gazdasági ügyben valamelyes segítségre szükségé van, eziránt
torduljanak a körzeti elnökhöz, kik
felhatalmazásom alapján intézkedni
fognak.
Körzeti elnökök :

Közhírré teszem, hogy a hetivásárok mindig hétfői napon tartatnak meg, abban az esetben, is,
ha ezen a napon ünnep van is.
Szentes, 1918. márcz. 29.

Dr. Mátéffy
polgármester
4544—1918 szám.

Hirdetmény.
Az 1894 évi XII 1 c. 50 §-a
értelmében de ugy a saját, mint
gtudatársai érdekében is minden

dr. Mátéffy

polgármester.

5443-1918 szám.

Hirdetmény.

Szentes, 1918 márc. lti.

I-ső kerületben Felsőréten Molnár Géza.
II-ik kerületben Alsóréten Ro- ,
honczkay Kovács József.
III-ik kerületben Nagynyomé
son Pataki Szilveszter.
IV-ik kerületben derekegyházi
oldalon Nagy Kovács Mihály és
Dunaháti Vass Pál.
V ik kerületben Donáton Győri
Lajos
VI-ik kerületben Lapistón, Fertőn Rúzs Molnár Lajos.
VII-ik kerületben Szent Lászlőn, Lapistónak és Nagynyomásnak
az aradi műúttól északra eső részén Győri Imre.
VIII-ik kerületben Kistőkének
I kunszentmártoni műúttól
Koncz

jóü/.etéssel könnyű munkára; papír összehordáshoz
felvétetnek Tóth Károly könyv
kötészetébe l-ső kerület Pó
lya-u'ca 3 szám.

Tánciskola
m e g n y i t á s .
Kiss Károly né
okleveles
tánctanító folyó hó 14-én
Klauzál-utca 32 szám alatt
tánciskolát nyit. Tandíj 20
korona, zenedij 2 korona.
A tanítás este 6 órától 1<>
óráig tart. Beiratások lakásán, Tóth József u. 17
sz. alatt bármely napon
eszközöltetnek. S/ives pártfogást kér a
tánctanító.
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Eladó föld.
Danca
Hihálynak
a
KistőKei csatorna őrház
Közelébe levő 2 5 8 szám
alatti hat k j * hold tanyaföldje eladó, értekezni k h e t
II
Veselényi utca 8 7
szám alatt a tulajdonossal.

Eladó
ifj. Jelenti Sándor Báró Harucker utca 28 szám alatti
háza, egy fedett kuglizó, egy
keveset használt jégszekrény
és egy bolt berendezés is
eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal. — ügyaiioti jó
házikoszt is kapható.

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesíteni, hogy elvállalok minden féle női ruhák
u. m aljak, blonsok, costiimök stb. legizlésesebb
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szakmába vágó különleges azsourok elkészítését is
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt
elkészítem.
Tisztelettel:
KálilBc
A n n a
Kigyó-utca. 3.

Több rendbeli zsák

dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős
ember csősznek fel fogadtatik, értekezni lehet
Lapunk kiadóhivatalában.

van eladó,
cim a kiadóhivatalban.
í r ó g é p e t
keresek megvételre a Szentesi Népiroda részére, Dr.
Kövér vármegyei árvaszéki
ülnök.

Eladó föld.

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 ugyancsak két húzatós és egy magánjáró cséplőgép garniturja
is van eladó.

Derek&gyházi oldalon 3 0
hold

jóminőségű

E l a d ó

tanya

föld
van eladó,1 cim kiadó5
hivatalunkba

megtudható, j m

Kiadó föld.

Ecseren kukorica alá
6 hold ugyancsak kaszáló is 18 hold föld
van haszonbérbe Kiadó, ért^k^zni
l^het
Zrinyi utca 2 0
sz.
alatt.

m

f ö l d .
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Kiskunhalasi ha tarban S O H k a i * BBioltl l i l t l i u o
& n t é m á a rajtalevő tanya épületekkel és szollős

gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe
kiadó. Értekezni lehel Lapunk Kiadóhivatalában.

ELADÓ

FÖLD.

özv Huszár Somogyi Imréné Belső-ecseri
számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni
lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt.

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanycröre berendezett nyomdai iniiintc/ctOben, Szentes 1918.

