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Egyes szám ára 4 fillér. 
MB"Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• C * előfizetési dijak. « 3 8 

Ki hazudott ? 
Az öreg Clemenceau mégsem 

olyan okos ember, mint ö hiszi 
magát. Si fecisti, nega — ez lehet 
igen okos maxkna, de csak ha 
módjában van az embernek ellen-
őrizhetetlenné tenni, amit le akar 
tagadni. Mikor Clémenceau úr Czer-
nin grófnak abbeli eló dásaról, hogy 
a nyugati offenzíva előli ludako-
lódzott a mi külügyminiszterünk-
nél, milyen körülmények közt volna 
hajlandó a békére — mikor erre az 
előadásra Clémenceau úr azt meri i 
mondani, hogv hazudság: akkor | 
elébb meg kellett volna öletnie a j 
francia es az osztrák diplomatákat, I 
kik e dolog közvetítői voltak és 
hiteles ludoi. Nem mondjuk, hogy 
Clémenceau úr az ilyesmitől ide-
genkednek. Ugy belejött a becsu-
kásba s a kivégzésbe, hogy eggyel 
vagy kettővel több igazán nem 
lenné. De hát nincs módjában. 
Nincs módjában gyilkolni. Beéri 
azzal, hogy hazudik. Nert ezt teszi, 
mikor (azt állítja, hogy Czernin 
gróf hazudik. Erről most már, 24 
órával az után, hogy Clémenceau 
úrnak ezt méltóztatott tenni, hite-
les b i z o n y i t é k van Aminthogy 
várni lehetett és nem is lehetett 
másképp várni. 

A durvaság, mellyel a boldog-
talan francia nemzet első embere 
a mi külügyminiszterünknek neki-
megy. Czernin grófot nyilván épp-
oly hűvösen hagyja, mint az egész 
magyar közvéleményt. Nyilván ó is 
csak értékeli, mint mi s meglátja 
benne a biztató jelet, hogy Clé-
menceau úr olyan politikai hely-
zetben lehet, melyben veszteni va-
lója már nincs, tehát mindent meg-
kockáztathat. Persze: kétségbeesett 
kísérlet: letagadni valamit, csak 
mert kényelmetlen, aminthogy az is. 
De végre is: maga Franciaország 
is kényelmetlen helyzetben van és 
mindent lehet már vele tenni. Még 
vagy már azt is, hogy még mindig 

háborúban tartják azért [az Elzász-
ért, melynek földjénél nagyobb 
francia területet tett egy ember-
öltőre terméketlenné a tűzzel, vas-
sal és ólommal való bevetettség s 
melynek egész vegyes lakosságánál 
több igaz francia esett el ebben a 
borzasztó háborúban. A Czernin 
leleplezése megingatta a Clémen-
ceau úr pozícióját. S Clémenceau 
meg akarja menteni olyan fogás-
sal, amivel igazán csak ilyen pozí-
ció lehet, ha lehet, megmenteni. Ha 
nem lehet, akk >r Clémenceau úr 
megbukott. Ha lehet, akkor Fran 
ciaország megbukot. Alapjában kár 
érte. 

Bugyi Antal le-
mondása. 

Szentes város t i szti karábó 1 
végleg távozik Bugyi Antal pol-
gármesteri! elyettes-í'őj egy ző, liogy 
egy most alakulásban levő nagy-
szabású iparvállalat élén fejtse ki 
a jövőben munkálkodását. 

Bugyi Antal egy negyed-
századot töltött el a város szol-
gálatában s törekvő, kitartó, ér-
demes munkásságával fokról-
fokra emelkedvén jutott a pol-
gármester-lielyettes diszes állá-
sába. A negyedszázad, amelyet 
Bugyi Antal a város szolgálatá-
ban eltöltött, a városias fejlődés 
jelentós korszaka — s ebben az 
időszakban végzett nagy alkotá-
sok keresztül vitelében jelentékeny 
része volt a távozó főjegyzőnek. 

Személyi kultuszt nem sze-
retünk űzni s a közéletben sze-
replő férfiak működését szigorú 
mértékkel szeretjük elbírálni. De 
bár szigorú is a mérték: el kell 
ismernünk, liogy Bugyi Antal fő-
jegyző szereplése értékes volt, 
hasznos és hogy távozása a vá-
rosra nézve jelentős veszteséget 
jelent. 

A főjegyző lemondó levele a 
következő: 

Tekintetes Képviselőtestület I 

Tisztelettel jelentem be, hogy 
főjegyző-polgármesterhelyettesi ál-
lásomról lemondok s kérem, hogy 
lemondásomat tudomásul venni 
méltóztassék. 

Lemondásom indoka az, hogy 
az o i ' t > / . * £ egyik l e g n a g y o b b bankja 
városunk k é l legjelentékenytbb 
vállalatának : a Zsoldos gyártelepnek 
és Kenyérgyárnak fuzionál tatásával 
egy nagyszabású ipari és kereske-
delmi részvénytársaságot alapit, — 
melynek vezetésére engem hivott 
meg és én a meghívást eltogadt? ni. 

Tiszteit Közgyűlési Bár lelke-
sítenek azok a nagyszabású fela-
datok, melyek uj hivatásomban 
megoldásra várnak, bár a tevé-
kenységnek azok a széles határai, 
m e l y e k jövendő munkásságom 
teljes kifejtésére megadják a lehe-
tőséget, ambíciómat nagy mérték-
ben felkeltik és lelkesítenek is: 
mégis, el nem titkolható bizonyos 
elfogódoltság érzete borong lelke-
men, amikor megválók hivatalom-
tól és elbúcsúzom tiszttársaimtól 
és a tisztelt Képviselőtestülettől 
Huszonöt évvel ezelőtt ifjúi lelke-
sedéssel, nagy munkaszeretettel, — 
szép reményekkel eltelve léptem 
a város szolgálatába. Eltöltöttem 
itt életem szebbik felét s ha most 
a jelen pillanat határkövénél vissza-
tekintek a letűnt negyedszázadra: 
ennek a nagy időnek a tengeréből 
csak sikerek, betölt remények és 
jóleső, kellemes emlékek tűnnek 
első. 

Nem vagyok hivatott saját 
munkásságomat bírálni, de ha lel-
kiismeretemet szigorú számadásra 
vonom, nyugodt önérzettel állapit-
hatom meg, hogy a város modern 
fejlődése, a társadalmi egy ültélés 
békességének és igy a nyugodt, al-
kotó munka előfeltételeinek meg-
teremtése, s a gvámolitásra szorult 
polgárság ezernyi ügyében, bajában 
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való szeretetteljes, jóindulata segí-
tése körüli munkám bizonyos mér-
tékben eredményes volt, ami ha 
teljes sikerrel nem is juthatott 
minden esetben, a/, sohasem szol-
gálatkészségemen és jószándéko-
mon múlott. Ifjú koromban fakadt 
reményeim valóra váltak, mert a 
Képviselőtestület kitüntető rokon-
szenve, soha meg nem ingott bizal-
ma kitartott mellettem az egész 
negyedszázadon át s felemelt abba 
a magas pozicióba, ahol polgár-
in e s t e r e m 111 a 1 egyetértésében — 
együtt vezetthettük a város közü-
gyeit. És a jóleső kellemes emlé-
kek sorozata kél lelkemben, ha a 
tisztársaimmal, — a Képviselőtes-
tülettel együtt töltött nagy időnek 
mindig m e g é r t ő , mindig har-
móniában v é g z e t t munkáját 
részletezem. 

Tiszteit Közgyűlési Ezekkel a 
jóleső érzéseket viszem én magam-
mal emlékül a munkásságomnak 
teljeljes kiegyenlítő jutalmául. És I 
amikor leszálok a zöld asztal mel- j 
lói, hogy az Önök sorában foglal-
jak ezentúl helyet, mint a Képvi-
selőtestületnek a polgárság érdeké-
ben dolgozó egyik szerény tagja : 
kérem, vegyenek körül továbbra 
is szeretelük melegségével s tarsa-
nak meg továbbra is nagyrabecsült 
rokonszenvükben, mellyel hosszú 
tisztviselői működésem minden ide 
jében kitüntetni szívesek voltak. 

Istenáldását kérve a Képvise-
lőtestület működésére és a város 
lakosságára, vagyok a tekintetes 
Képviselőtestületnek. 

Szentesen, 1918 április hó 6-án. 

alázatos szolgája: 

BUGYI ANTAL s. k. 

főjegyző, polgármesterhelyettes. 

Mennyit emelkedtek 

a fűszerek árai? 

A háborús drágulás a sok min-
denféle élelmi és használati cikk 
között a főszereken is alaposan 
megér/ik. Egyes fűszerek ára 500— 
600, sót annai magasabb százalékos 
áremelkedést is mutatnak, nem is 
szólva arról, hogy különféle fűszer 
főként gyarmatáru, szinte teljesen 
eltűnt a forgalomból. Bár az utóbbi 
év folyamán rengeteg elrejtett fű-
•zerkészletet találtak, meg lehet 
állapítani, hogy ezen a téren a hiány 
egyre érezhetőbb és maholnap ott 
tartunk, hogy »-gyes fűszerárukra 

már csak emlékezni tudunk. íme 
néhány igen érdekes adat: 

Békeár 
kilónként 

Bors 3 korona 
Fahéj 2-20 korona 
Tea 8-9 korona 
Rizs 45 fillér 
Vanilia 80 fillér 

Mai ár 
kilónként 

165- ' K 
90- K 

1U0- K 
40- K 
9 - K 

Mandula 3-3-50 korona 55— 60K 
Mazsola 2'20-2'40 korona 27— 28K 
Feltört mogyoró 250 k.28 — K 
Csokoládé 3 korona 65— 70 K 
Gacaó 4 korona 90- 100 K 

Ecetsav 94 íillér 75— 80 K 
Keményítő 50 fillér 860 K 
Kömény 75-80 fillér 60- 65 K 
Borkósav 3 korona 70— 75 K 
Borax 70 íillér 40- K 

Sáfrány 80 korona 800— K 

Ehhez hasonló áremelkedés 
mutatkozik mindenféle fűszeráruban 
Egy szakember kijelentette, hogy 
bár nem igen van kilátás arra, hogy 
külföldről mostanában nagyobb 
mennyiséget kaphassunk az emiitett 
árukból, az árak már legföljebb 
igen mérsekelten fognak csak emel-
kedni. Hát biz' ez csekély vigasz-
talás, de mégis valamennyire bizta-
tó, hogy végre eljutunk oda is, 
ahonnan mar csak lefelé jöhetnek 
a mai rettenetes árak. 

H Í R E I N K . 

Nyertes fizess. 
Node ilyent. Megbolondult a | 

világ. Fejetetejére áll minden. A 
budapesti Lipótvárosi Társaskörben 
leült négy ur kártyázni. Épen ugy, 
mint másutt. A negyedik volt Sin-
ger Béla. Van-e ki e nevet már 
most nem ismeri ? 

Leültek szépen és kártyáztak. 
Dolgoztak, izzadtak, gusztáltak es-
téből hajnalig és az eredmény az 
volt, hogy Singes Bélától, a negye-
diktől, elnyerték az Agrár Bank 
összes pénzét. Ugyanis Singer Béla 
olyan lelkiismeretes hivatalnok volt, 
hogy a mai vás és acél hiányos 
vilagban a mellényzsebét kölcsö-
nözte pénzszekrény céljaira bank-
jának. 

A három boldog nyerő a rend-
kívül kimerítő éjszaka után haza-
ment és istenigazában kialudta 
magát. A hadinyereségből azután 
el ko/.dtek vásárolni és megve lek 
minden vehetőt. Az Agrár Banknak 
ez a három boldog részvényese 

azután fölment a Társaskörbe és 
az újdonsült arany cigarettatárcá-
ból rágyújtott karcsú cigarettájára. 

IJjra kezdődött az ördög bib-
liájának csattogása. Hej huszonegy, 
makaó, bakk járta. Egyszerre óriási 
morajlás keletkezett. Mintha azt 
harsogták volna: Külön kiadás 
Kirabolják a klubbot, vissza kell 
fizetni 300,000 koronát, amit három 
ur elnyert a negyediktől, mert az 
a pénz az Agrárbanké és nem a 
ma kaósbanké. 

És tessék nevetni, a nyert 
pénzt visszakellett fizetni, És még 
mellé víg arcot kellett vágni Nohát 
ez pedig már igazságtalanság volt, 
tessék elhinni. Talán csacaiság is. 
Ez ellentétben van a bevett szoká-
sokkal 

Ugyanis senkisem ül azért le 
kártyázni, hogy vesszen. Azután a 
kártyába van a legnagyobb demok-
rácia. Olt ugyanis a hat mindig 
kisebb a hétnél. Továbbá a pénz 
a kártyánál mindig a szerencse 
következménye. Fő maga a kártya 
és hogy lehet kemény papirosoktól 
azt követelni, hogy több eszük 
legyen, mini az embereknek. Te-
hát jelen esetben is igazságtalan a 
kártyát családi és bankügyekkel 

összezavarni^ 

A kártyában a kiskorúnak 
ugyanaz a lap jön. mint a nagy-
korúnak. Ha az Agrárbank jáls/ott 
volna, az is vesztett volna. És ha 
Singer Béla nyert volna, ugyan 
mit fizetett volna vissza az Agrár-
bank ? 

Vége a szép világnak. A vesz 

tes mulatni fog, ha visszakapja a 

nyert összeget. Mert igy lesz a jö 

vőben és ezzel a kártya elveszti 

összes komolyságát. 

Végül pedig a Singer Béla há-

rom partnere vonjon le az Agrár-

banktól 60 koronát, mert 20 K 

munkabér koponyánként a mai 

nehéz megélhetési viszonyok között 
egy egész éjszakai munkáért a 

partnereket föltétlenül megilleti. 

Makász. 

— Tanyai-istentisztelet. Pap 
Lajos ref. lelkész 1918 ápr. 14-én 
vasárnap d. e. 9 órakor a derekegy-
házi iskolában istentiszteletet tart. 

— Halálozás: Mint részvéttel 
értesülünk súlyos csapás érte Bö-
ködi János árm társulati tisztvise 
lót. amennyiben nejét Hanucker Jú-
liát hosszas szenvedés után szakí-
totta el mellőle a kérlelhetetlen 
halál. Temetése ma csütörtökön 
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d. u. 3 órakor lesz, a rom. kalh. 
egyház szertarlásai szerint a Tóth 
József utca 24 számú gyászháztól 
ahonnan a Kálvária temetőbe kisé-
rik örök nyugalomra 

— A husinség okai. A bécsi 
kereskedelem politikai bizottság 
minapi ülésen Zimmer tanácsos 
bejelentette, hogy a magyar kor-
mány havonta 10.000 darab élőállat 
szállítására kötele/te magát. — A 
magyar marháéit élősúlyban 9.50 
K-t fizet Ausztria. Az osztrák kor-
mány minden kilogramm magyar 
marhahúsra 5.20 K t fizet rá, miu-
tán az etsőniinőségü os trák marha 
elósuly-ára ezidőszerint csak 4 30 K. 
Ez a kinos leleptezes a magyar-
országi husdrágaság rejtelmes okát. 
is megvilágítja. Nagyon természe-
tes, hogy amikor az 5—6 koronás 
magyar marhat 9.50 K-val sikerült 
értékesíteni Ausztriában, nem jut-
hat elegendő áru a belföldi szük-
ségletre. Emellett szól az is, hogy 
a kivitelt lebonyolító Állat- és Ta-
karmány forgalmi részvénytársaság 
azon lesz, hogy ezt az üzletet le-
bonyolítsa még akkor is, ha a 
magyarországi togyasztók 20—25 
K-ás húsárakat kénytelenek fizetni. 

— Két bika ára. Ha husz év 
múlva előszedi valaki e sorokat, 
alighanem tréfának veszi. Mező-
hegyesen a minap tenyészbikák 
kerültek eladásra. Haicu Sebő taka-
rékpénztári igazgató két másfél 
éves bikát vett huszonhatezer ko-
ronáért. Ennyi pénzért az előtt egy 
kis gulyát lehetett vásárolni Me-
zőhegyesen is. 

— Esküvő szuronyok között. 

Egy káplár jeleni meg 8-án a kecs-
keméti anyakönyvvezető hivatalban. 
Magával hozta élete kiválasztott 
párját s a törvényes formák kö-
zött óhajtotta megkötni a polgári 
házasságot. Bemutatta a nősülés 
végett hat hétre szóló szabadsá-
golási igazolványát is, amely azon-
ban gyanús volt s a katonai pa-
rancsnokság megállapította, hogy 
a nősülendő egy régóta keresett 
katonaszökevény, aki betöressel 
is van vádolva. Azonnal letartóz-
tatták s a házasságot már szuronyos 
őrök között tartolták meg Az ifjú 
férjet azután fogdába szállították. 
Az elfogott katonaszökevény ügyé-
ben most folyik a vizsgálat. 

— Ingyen gyümölcsfa a rok-

kantaknak. Vagyontalan rokkant 

katonák részére a földmivelésügyí 

miniszter hajlandó gyümölcsfákat 

ingyenesen adományozni. A kérel-

meket szóval vagy írásban kell elő-

terjeszteni az Országos Hadigondo-
zó mezőgazdasági osztályában, a 
rokkanliigyi hivataloknál. A kére-
lemhez a kérelmező rokkant va-
gyoni viszonyait igazoló hivatatos 
okiratok csatolandók. A kérelme-
ket évente junius 15-ig vagy de-
cember 15-ig kell előterjeszteni. 

— Haza térnek az orosz 
hadifoglyok. Az orosz fogságba 
került magyar katonák nemsokára 
hazatérhetnek. A Magyar Vörös 
Kereszt egyik főmegbizottja a leg-
nagyobb oroszországi fogolytábor-
ba, Krasznojarszkba ulazott, hogy 
a foglyok hazatérését közvetítse 
Az első fogolyszállitmányok kizá-
rólag negyvenegy évnél idősebb 
katonákból fognak állani, azulán 
a nős és családos katonákra kerül 
a sor és csak azulán hozzák haza 
a legény embereket. Amig a foglyok 
hazaszállítását lebonyolítják, több 
hónap is eltelhet. 

— Foglyok, ha találkoznak. A 
séla térre melegen tűzött a nap és 
a Katonaszobor táján két katona 
ült és beszélgetett. Fogságból jöttek 
haza. 

Mi a Himalája lejtőjén vol-
tunk egy fogolytáborban szólt ez 
egvik. Kitűnő dolgunk volt. Enni 
kaptunk, mulattunk, kabaré/.tunk, 
csak lányokat sose láttunk. Három 
esztendeig egyel se. Pedig azt hit-
tünk. hogy a paradicsomba kerül-
tünk, olyan szép volt a vidék, a 
a kilátás. Szóval Ádámok voltunk 
Éva nélkül. Híztunk is mind, mint 
a tömött gunár. 

— Látod milyen szélsőséges a 
sors — monta a másik — mi meg 
a kínai határon voltunk hatszázan 
egv tiszta kis városban, ahol akkora 
dinnyék teremlek, mint egy akós 
hordó, de férfi nem volt több, 
mint tíz őr és öt aggastyán. A többi 
háromezer lélek asszony, leány 
volt. Szörnyű jó dolgunk volt 
Tejbe-vajba fürödtünk és mielőtt 
hazajöttünk, lemérlegeltük magun-
kat. Mindegyik tíz kilogrammot 
fogyott. Hiába, a honvád sorvaszt... 

Kiadja 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

5768—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A cs. és kir. haditengerészeti 

akadémiában az 1918 -1819 tanév 

kezdetén betöltendő egész, ingyenes 

és féldijmentes, valamint fizetéses 

és alapitvánvi helyekre vonatkozó 
pályázati hirdetménv a kalonaügy-
osztálynál megtekinthető. 

Szentes, 1918 április hó 0. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

5432-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A földmivelési miniszter úr 

elrendelte a kévekötő arató gépek 
és az ezekhez szükséges zsineg 
összeírását, ennélfogva felhivatnak 
a kévekötő aratógép tulajdonosok, 
hogy kévekötő aratógépük darab-
számát és zsineg szükségletüket 
1918. április hó 5-ig a gazda-
sági tanácsnoki hivatalban ok-
vetlenül jelentsék be. 

Szentes, 1918. évi márcz. hó 29. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Halóleset miatt 
önkéntes árverésen egész 

műhelyre való kovács szer-

szám lesz elárverezve. I-só 

tized Kontra-sor 164 szám 

Szegvár. 

Ügyes fiuk 
szobafestő tanoncnak fel-
vétetnek Orosz István szo-

bafestő mesternél. 
Simonyi Ernő u. 1 sz. alatt. 

T á n c i s k o l a 

m e g n y i t á s . 

Kiss Károlvné okleveles 

tánctanító folyó hó 14-en 

Klauzal-ulca 32 szám alatt 

tánciskolát nvit. Tandíj 20 

korona, zenedíj 2 ¡korona. 

A tanítás este 6 órától 10 

óráig tart. Beiratnsok la-

káján, Tóth József n. 17 

sz. alatl bármely napon 

eszközöltetnek. Szíves párt-

fogást kér a 

tánctanító. 
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Eladó föld. 
banca Hinálynak a 

kistőkei csatorna őrház 
Közelébe levő 258 szám 
alatti hat Kis hold tanya-
földje eladó, értekezni khe t 
II K«r. Veselényi utca 87 
szám alatt a tulajdonossal. 

f. I 

Eladó 
ifj. Jelenfi 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-

lajdonossal. — Ugyanott jó 

házikoszt is kapható. 

Van szerencsém a I hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

Báfitle Anna 
Kigyó-utca 3. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 

! A.íj 

m s k 

dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

mm 
i E a z . 

Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 
1 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. 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-
tesi Népiroda részére, l)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. 

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

számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet 11 ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 
Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




