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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre \ k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévqp 6 k. félévre 3 k. negyedévre 1 50 

Egyes szám ára 4 fillér 
MT Megjelenik vasárrup és csütörtökön. 
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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Donáth Eszter. 
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Szerkesztőség és JuacJóftiv^ttil«. 

Vajda Bálint Utóda fcönyKnyo<nd*ja KpMjift- „ 
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendők a lapot"* ' 
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fl szövetkezetek, a több-
termelés szolgálatában. 

A háború felfokozta nz igénye-
ket a magyar szántóföld iránt. 
Ellenségeink körülzáró gyűrűje szö-
vetségeseinket is a magyar föld 
termőerejére utalta de ha háború 
nem is lett volna, a növekvő fo-
gyasztás kényszerű ueimüiiket ¿ura, 
hogy a föld termését fokozzuk. 
Volt is már elég ankét a többter-
melésről, arról nem beszélve, hogy 
napi és hetilapjaink szinte megsza-
kítás nélkül veszekedtek a többter-
melés problémáján, hanem hát a 
beszed keveset ér. Hogy megvaló-
sítsuk a tőbbtermelést, ahhoz cse-
lekedni kell. 

Ne essünk kétségbe: ma már 
cselekedetek is támogatják a több-
termelés problémájának megoldá-
sát. A fogyasztási szövetkezeteké a 
dicsőség, hogy a több termelés ér-
dekében elsőként cselekedtek, al-
kottak, még pedig hatalmasat. Arról 
a kétmillió koronáról van ezúttal 
szó, amit a fogyasztási szövetkeze-
tek országos központja, a „Hangya" 
iizletifeJeslegéből többlermelés cél-
jaira alapítványként a Magyar Gaz-
daszövetségnél tett. A kél milliónak 
100—120 ezer korona az évi ka-
matja. Talán nem lesz elegendő 
arra hogy az ország minden részébe 
jusson belőle többtermelési célokra, 
de nem szabad elfeledkeznünk ar-
ról, hogy ez a probléma nem 24 
óra alatt vár megoldásra, hanem 
évek hosszú során át. 

Évekig a kétmillió kamatozni 
fog és bizonyára elég lesz arra, 
hogy ÍI többtermelésre nevelő fü-
zetek százezreit szét lehessen kül-
deni főleg a kisgazdáknak, elég 
le*/, arra, hogv olyan minla^azda-
ságot leterítsenek, amelyek gya 
korlati példájukkal tunilsák meg a 
íőldmivelőket az intenzivebb gaz-
dálkodásra, a tőbbtermelésre. 

A fogyasztás szervezése, -r- a 
fogyasztási 4 zövetkezetek létesítése, 
a fogyasztás ,növekedését iiio^-, 
totta elő,. A fogyasztás növekedé-
sével természetesen tőbl)teru>$lé$ret 

több nyersanyagra yan szüksége 
Egész természetesnek, tetszik tehát,> 
hogy azok a szervezetek, amelyek 
a fogyasztás szabályozásával, nö-
velésével foglalkoznak, gondoskod-
j a k uiii c! több fegya^Jain va-
lóról is. A fogyasztási szövetkeze-
tek fejedelmi milliós alapítványa 
tehát különösen ettől a szempont-
ból érdemel minden dicséretet, 
mert logika van benne, igazság, a 
helyzet józan mérlegelése. Vajha 
minden üzleti vallalkozás magáévá 
lenne ezeket az elve', et, más képet 
mutatna Magyarország közgazda-
sága. — Sujnos, nagyon ritka a 
„Hangyáu-éhoz hasonló elhatározás. 
Vigasztalódjunk azonban: a fogyasz-
tási szövetkezetek rohamosan sza-
porodnak, rövid idő múlva az or^ 
szág minden községe megismerke-
dik ezekkel a hasznos szervezetek-
kel és akkor, ha a szövetkezeté 
lesz az ország, a szövetkezetek az 
eddiginél többet tudnak tenni az 
ország, a magyar közgazdaság ér-
dekében. 

Segélykölcsön 

a gazdák részére. 

A kormány a mult. év április 
havában megbízta a Magyar Föld-, 
hitelintézetek Országos Szövetségét 
mint az államilag inagurált birtok-
politika szervét azzal, hogy azok-
nak a középbirlokosoknak számára 
akiknek nincsenek meg az intenzív 
g zdálkodáshoz szükséges segéd-
eszközeik, altruisztikus segély köl-
csönöket nyújtson. 

Az előkés/ülelet az intézet meg-
indítván, a kormány és a várme-
gyék kormányzata képviselőinek 
közbenjöltével megállapította, hogy 

a segélykölcsön, akcióba mincjfuok 

a középbirtokpsok. bevonhatok, s\k̂T> ;il 

n<?k terhe? . k am^á ^ i k ö l c s önök , 
konvertálása céljából vagy indokolt 
esetekben uj gazdasági instrukciók 
beszerzésére, van jeyégb^l k^lcsóure 
szükségük, hogy gazdalkodásukat 
megfeló mértékig mteijiive^hé t̂e-
hessék. 

A kölcsönök általában csak 
olyan földbirtokosé1' részére en- . 
gedélyezhetók, kik ingatlanaikat leg-, 
alább 10 év előtt szereztek vagy 
mindeneseire hivatásos gazdálko-
dók, birtokaikra leendő jelzálpgi 
bekebelezés alatt ezek piegállapj-p , 
tandó becsértékének 75—80 % a 
erejéig. Ha kölcsön összege ezen a 
terhelési határon lényegesen alul 
marad, minden különösebb feltétel 
nélküli jelzálog kölcsön formájában 
ha pedig, a kölcsön összege meg;,, 
közelilené a terhelésnek fenti határát 
olyan jelzálog kölcsön formájában 
nyújtatnék a segély, amely melleit 
az igénylő birtokos, az állafi)kipps?.;.., 
tárnál opcionális jogot nyújtana > 
arra, hogy birtokát egy megállapi^,, 
tandó áron át vehesse, vagy birtok,-;:, 
politikai célzattal másuak eladhassa. 

Végül ott, ahol a kőznek^érde-
ke jindokoltá teszi, hogy a birtokos 
birtokában inegmarj^jon, a m®r 

fennálló terhek ellenben megkó.zq-
litik a birtok értékét, szanálásnak r 

az a harmadik módja is alkalmaz-
ható, hogy az intézet a birtokos 
megvásárolja és ezt a legott a régi 
birtokosnak vagy alkalmas család-
tagjának visszavásárlási jog biztosi» 
tása mellett 10 évre bérbeadja. A 
segélyakció tartani tiz év, amely 
az intézet részéről meg nem rövi-
díthető,, Ha a szanálás kölcsön for-
májában történik, a segélyezett bir-
tokos leiévenként utólag ö és fél 
százaléknak megfelelő kamatotMyéT . 
tellel kapcsolatos szanálás eseléu 
pedig félévi előzetes részletekben 
évi 5 százalék haszonbért fizetnek. 

A cél az, hogy az igénylendő 

kölcsön mint erőforrás az 1917—18 
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gazdasági évben a kérelmezőnek 
már rendelkezésére álljon evégből 
kívánatos, hogy a hiteligények fe-
lől az intézett minél előbb tájék >z-
va legyen. Ezért felhívják minda-
zokat a megyebeli földbirtokosokat 
kik ilyen kö!csönök igénybevéte-
lét akarják, hogy az általuk esetleg 
igénylendő kölcsönösszeg mérvét 
a vármegye főispánjánál, vagy a 
vármegye tiszti főügyészénél, 
a feltételek is megtudhatók, e hó 
végéig saját érdekükben okvetlenül 
jelentsék be, hogy a megye terü-
leten igénybevenni óhajtott köl-
csönösszegek nagysága felől az 
intézetet idejekorán tájékoztathassa 

Légi támadás 

Calais ellen. 
láizi a-Pzili P:,.r??!e!» k ö « l z ? 

április 21-re virradó éjszakán egy 
német repülőraj az erélyes véde-
gekezés ellenéreon átrepült Calais 
és bombákat dobolt le a áros 
bizonyos részeire. Állitó: g cs 
jelentéktelen anyag» kár történt. A 
támadás [háromnegyed órnhosszáig 
tartott. 

zös hadügyminis7 Ui iámnál annyira 
felszaporodtak, hogy a minisztérium 
a h o n v é d e I m i minisztériummal 
egyetértésben szükségesnek látja 
a köveikerőket nyilvánosságra hoz-
ni : A kérvények a hadügyminiszté-
riumba való benyújtása teljesen 
céltalan, minthogy a fennálló ren-
deletek szerint a pótlestek, illetve 
az intézetek parancsnokainak meg 

hol 1 van a joguk a szabadságolásra és 
ahadügyminiszteriumi esetleges sza-
badságolásnál előbb szintén ezek 
véleményét kéri ki arra vonatko-
zótag, kogy a r< kramáltak mennyi-
ben nélkülözhetetlenek és mennyi-
ben jöhetnek tekintetbe, fia tehát 
a kérvényt a hadügyminisztérium-
hoz nyújtják be, ez csak késede-
lemre vezet. Teljesen céltalan 
oly egyénnek sz ibadságolását kérni 
akik a hndrakelt hadsereghez tar-
toznak. Megjegyzendő, hogy a ha-
uugynihiisziei iuü egyelőivé a hen 
védelmi minisztériummal, e vonat-
kozó rendeletek kiadásinál vala-
mennyi katonai hatóságnak köte-
lességévé tette, hogy a szabadsá-
golások körül, I ülönösen a mező-
gaz daságlxpz tartozó egyének tekin-
tetében, a lehető legmesszebbmenő 
figyelemmel járjoif el. 

Oroszország vissza-

állítja a cárizmust ? 
Kopenhnga, április 28. 

A Ritzau-ügynökségnek jelentik 
Stockholmból: Az Aftonbladed Abó-
ból érkezett távirata szerint ott ;>.z 
a hír terjedt el, hogy Nikolajevics 
Alexej voit trónörököst kikiáltották 
orosz cárrá, Alexandrovics Mihály 
nagyherceget, a volt car testvérét | 
pedig régenssé. 

Kopenhága, április 28. 

A Politi kennek jelentik Stock-
holmból : Finnországból táviratoz 
zák, hogy Alexejev és Kornilov 
tábornokok Péterváron időznek 
mivel állítólag hatalmukba akarják 
keríteni a várost. A jelentés való-
diságát lehetetlen ellenőrizni, mint-
hogy Oroszországgal nincs távirati 
összeköttetés. 

H Í R E I N K . 
— Szabadságkérések elinté-

zése. A katonai egyenek hozzá tar-
tozóinak mezőgazdasági szab dsá-
golásra vonatkozó kívánságai a kö 

— A barack állása. Barack-
fáink éppen virágzás alak álltak 
midőn ii hirtelen fagv leiiépett. 
Sokan azt hittek, hogy a szokatlan 
fagy minden termést et fo- vinni 
Örvendetes azonbau a csalódás, 
mert a barick jó része megmaradt 
s a szép fejlődés megindujasa bő-
termessel kecsegtet, na csaj. \aiami 
rendkívüli májusi időjárás meg nem 
árt neki Állagban jó gyümölcs 
termés mutatkozik, bár hellyel-
közzel nagyobb karok vannak a 
cseresznyében, almában es dióban. 
A fagytól különösen sokat szónved-
lek a fontos almafák, melyeken 
alig lesz termes. 

— A fözeiék és gyümfocs uj 
ára. A hivatalos lap mai száma közli 
a zöldség-, főzelék- és gyümölcs 
termények 1918 május 15-ig kö-
vetelhető legmagasabb árát. A meg-
állapított maximális ár szerint a 
kiskereskedelemben a só ko kilog-
ra nőnként 130. a* elsőrendű spárga 
400, a leves-spárga 220 fillér, egv 
köteg hónapos vetek 30 lil ér, egv 
köteg zöldhagyma 22 fillér, <*;v 
fejessaláta 20 fi/ rr elsőrendű vá-
Ifgutott fcsen^ge faj .lm.i kilogi -
monként 480 fi b-., elsőrendű első-
rendű alma 270 fi lér, másodrendű 
alma 200 fillér, dió a vidéken 520 
íi'ier, Budapesten ¿MO Jilier, diób 

tiszt a súlyban 17.70 korona. Az el-
árusítóknak az elárusító helyeken 
feltűnően ki kell függeszteni a 
maximális árakat/ 

-- Ruhajegy is lesz! Szteré-
nyi József kereskedelemügyi minisz-
ter a cipóüggyel kapcsolatosan meg 
akarja oldani a ruhakérdést is. A 
megoldást itt nehezebbnek látszik 
mert sokkal kevesebb a nyersanyag 
és sokfele minőséggel kell számolni 
A megoldásnál alkalmasint osztrák 
mintából indulnak ki, vagyis a ru-
ha-jegyrendsztr behozatalához fo-
lyamodnak, amely rendszer lényege-
sen leszorította Ausztriában is a 
fantasztikus ruhaárakat. Ezt a meg-
oldást támogatja a Népruházati 
Bizottság is. Eszerint szabó és ru-
hakereskedő ezenlul cwak ruhautal-
vauy ellenében készíthet vagy ad-
hat el ruhát. Három féle utalvány 
lesz. olcsó tömeg árura, azután 
olyan ruhákra, ameiyekert IJCÜI 

kell régi ruhát besző igaitatni és 
végül olyan ruhákra, amelyeket 
csak egy rend regi ruha beszolgál-
tatása ellenében lehet kapni, illetve 
készítetni. A beszolgáltatott ócska-
ruhákat kijelölt műhelyekben ja-
vítják és javitott állapotban szintén 
ruhautalváiinyal a fogyasztók ren-
delkezésére bocsátják. Ez a rend 
egyformán vonatkozik férfi, női es 
gyermekruhára. A ruha árát ható-
ságilag állapitjak meg és pedig szé-
les alapon, mert többféle minőség-
ről van szó. A ruhajegyet a ható-
ság adja ui az illetők ruhasfcükség-
letének arányában. 

— A Vasárnapi Újság április 
28-iki száma egeszeit újszerű ér-
dekességű képekel közöl a nyugati 
német offenzíváról, katonáink olasz-
országi eletéről, a király látogatá-
sán)! a tengermelléken ukrániaielő-
nyomulásunkrót stb.Egv közieméin 
Pállya Celesztin festőművészt mu-
tatja be műtermében. Az április 
22-ikiszociális!« népgyűlést is ritka-
szép 1<C:P mutatja be. Szépirodalmi 
olvasmányok: S'.emeie (iyörgy re-
génye, Jakab Ödön novellája, Szöl-
lősi Zsigmond tárcája stb. Eg)ébb 
közlemények : S/ászy Béla uj állam-
titkár arcképe s a rendes heti rovatok 
stb Vasárnapi Újság előfizetési ára ne-
gyedévre 10 korona. — Megrendel-
h tő a Vasárnapi Ujsá^ kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Egyelem 
u!ca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető 

i a »Képes Néplap«, a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, fél-

1 évre 2 korona 40 fillér 

A Szính \ú Elet, Intve San-
ú j dor népszerű hetilapja megint gaz-̂  
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dag és változatos tartalommal je-
lent meg. Vezető cikket Szép Ernp 
irt. Részletes beszámoló van ebben 
a számban a tóvárosi s/inházi elet 
minden eseményéről Írásban és 
képben. Szomaházy István nd'kes 
és izgalmas regénye, A tilok/.tos 
szerző uj fordulathoz ért. A kotla-
melléklet ezen a héten Huszka 
Jenő legkedvesebb szerzeménye egv 
gyönyör» szerenád. Közli a lap 
Pakots Józsefnek a Komédiások 
cimű egyfelvonásos vígjátékát egész 
terjedelmeben. Intim Pista, Szenes 
ember tréfája slb. népszerű rova-
tok teszik teljessé a gazdag számot 
Aki egv negyedévre 8 50 K-I elő-
li/ et a Színházi Életre, egy korona 
portódij ellenében ingyen kapja a 
Szomaházy-regény eddig megje-
lent folytatásait, közlök a húsvéti 
K >sáry-a!bumot is. A S/inházi Elet 
kiadóhivatala Erzsébet kör-ut 29 

— ÁZ ántuiiVttautasük »¿c-
mélyzetének fizetésrendezése. Az 
államvasutak személyzetének íize-
tis- illetve illetékrendezését a kor-
mány dűlőre vitte s még e hét 
folyamán kiadja a kereskedelmi 
miniszter az erre vonatkozó re nde-
letet. A rendezés évi 87,700000 ko-
ronával emeli az államvasutak sze-
mélyzetének összes illetményeit, 
beleértve a munkásokét is. Ebből 
az összegből a havidíjas tisztvise-
lőkre és az alkalmazottakra 25 
millió korona, a mozdonyvezető 
személyzet fizetése javítására 14 
és fél millió korona, ej»ves (ipari 
Képzettségű) alkalmazottak külön-
potlékaira 1,800.000 korona, a vo-
natkísérő személyzet mellékiilet-
ményeire 9 millió korona, a mű-
helymunkások illetményeinek javi 
tására 12.000.000 koron », a többi 
munkásokéra 25,400.000 komim 
esik. 

— Selyemtenyésztés. M á r 
megtörtént minden intézkedés a 
selyemhernyó pele kikeltése cél-
jából és a legközelebbi napokban 
megkezdik a selyemhernyó kiosz-
tását. Ezt a szokásos módon ugyan 
mindenhol közhírré tették, mégis 
ezúton is figyelmeztetünk minden-
kit erre és ajánljuk, hogy felneve-
lésre vállaljanak hernyókat, hiszen 
a gubótermés után rövid négy hét 
alatt — anélkül, hogy a rendes 
foglalkozásban gát oltatnának 
igen jó mellékkeresethez jutnak, 
amennyiben az I-'ő osztályú gn-
bókat 7 koronával, a II od osztá-
lyút pedig 3 koronával váltják be. 
A fő az, hogy a hernyókat eiőiras 
szerint kezeljék es k» Ionosén jól 

táplálják, mert csak az ilyen her- 1 

nyó után várhatunk értékes gubót. 
A hernyók táplálására szal udon 
használhatják a tenyésztőu az ut-
cákon, kö/tereken és a közutak 
n? itén álló eperfák lo ubját. Sőt 
o/. ilyen eperfákról a s 'ab cl lomb-
szedést a szegény selycintenyész-
tők részére a törvény is biztosítja. 
Ezért, hü a szabad loint szedésben 
a tenyésztők gátoltatnának, tegye-
nek panaszt a magyar királyi or-
szágos selyemSenyésztési felügyelő-
ségnél Szekszárdon. Akinek selyem 
hernyóra van szüksége, jelentkez-
het Czi ány-sor 34 szám alatt a 
kikeltónél. 

Kiadja 

Vajda B CJtóda könyvnyomdája. 

6991-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Köztenyésztésre szánt apaálla-

I tok (bika, kan és kos) engedélye-
| zési vizsgálata 19i8 évi május hó 
I 7-én délelőtt 9 órakor a királysági 
I iskolánál, délelőtt 11 órakor az 
j ep rjesszéli iskolánál,, ugyanez nap 
1 délután 3 őrkor a Vecserí csárda-
, nál, Ecsereir délután 4 órakor a 
! Vcker-csárdánál, május hó 8-án 

délelőtt 8 órakor a városháza udva-
rán, délután 3 órakor a derekegy-
házi oldalon Mucsi Lajos motor-
malmánál fog megtartatni. 

Felhivatnak azok az adattulaj-
donosok, kik bikájuk, kanjuk, es 
kosukwal másn.ik anyaállatát akar. 
ják fedeztetni, hogy a köztenyésztés-
re szánt apaállatot a vizsgálatra 
vezessék elő. 

Értesíttetnek az apaállat tulaj-
donosok arról is. hogy a vizsgálat 
alkalmával fogja beszerezni Szentes 
város az apaállat szükségletének 
egyrészét, ennélfogva felhivatnak 
azok, kiknek erős csontozatu jól 
fejlett egy éves bikájuk van és ezt 
elakarják adni mutassák azt be a 
vizsgálatot teljesítő bizottságnak. 

Szentes, 1918 április hó 23. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

4954 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú hatá ozat alapján érte-
siti a tanács azokat a ló tulajdo-
nosokat. kik S/.entes város által 
fent irtott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-

1 1 T J E S ! 
Van szerencsém a L hölgy közönséget értesí-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
n. 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: 

¡$ít<H9<> A n n a 
Kígyó-utca 3. 

am ¿¿¿wwMmjmrmiMfmmmmmamummM 

adlápyábnah! 
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; I i • , 
tttt kancák után szedett fedeztetés! 
pótdij nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogy a fedezetlen mén-
ló tartási költséget a fedeztető kan 
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség rész-
tel a fedeztetési idény után julius 
hóban fog megállapitattni, kivetettni 
és beszedetni. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1918 ápril hó 4 napján tartott ülé-
séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

Vizsyáztiií eépész 
cseplésre ajánlkozik, 

cim megtudható La-

punk k i a d «-

h i v a t a l á b a n . 

Ügyes fiuk 
szobafestő tanoncnak fel-
vétetnek Orosz István szo-

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

E L f i b O F O L b 

Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. alatti 5 hold tanya-
földje szép szöllős kerttel 
sok jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el 
adó értekezhető ugyanott. 

ma mmmmmmuM 
B M n m m 

r 

1 r® 
91?! üli 

elvállal minden a könyvnyomdászát köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

„SZENTES ! 
?M 

Hossuth-fér i szám. . MMl) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villany erőre berendezett nyomdai műintézetébe, Szentes 1918 




