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Esett az eső 
keddről szerdára átmenő éjszakán 
és a szomjas föld mohó vággyal 
nyelte cl a tőidre hulló, áldást je-
lentő, bő égős eső cseppeket. 

A világháború nagyon keserű 
esztendői során megtanultuk is-
merni a nyomorúságot. Megtanul-
tunk sok olyan szenvedést, amely-
nek hírét sem ismertük. 

Vájjon mert-e a légképleienebi) 
álmában is valaki gondolni arra, 
hogy Szentesen komolyan lehes-
sen beszélni t zsirinségról, hogy a 
szentesi speciális háziipar, a liba-
tömés csődöt mond, hogy bekövet-
kezik valaha annak a kényszerű-
ségnek az ideje, amikor kimérik 
gramm és deka számra, hogy mi-
ből kinek mennyi» szabad elfo-
gyasztani. 

Voltak máskor is nehéz esz-
tendőink. Volt kegyetlen szigorú 
idők, amikor ölelgette a nyomorú-
ság az embereket. Elemi csapások 
máskor is hoztak Ínséget, de a/ok 
az Ínségek még a jómódot jelen-
tették a mai sanyarú megélhetési 
viszonyokhoz képest. 

Magyarország mindene a főid. 

Magyarország ereje a magyar 

termőföld. 

Természetes dolog, hogy a köz 

viszonyok alakulása mindig a ma-

gyar föld termésétől függött s a 

termés mennyiséget rendesen egy 

hónap dönti ei : május 

Hégi mondás, hogy a májusi 

eső a legnagyobb áldás a magyar 

földre és a száraz május a nyo-

mort jelenti a magyar földön. 

Szigorú, száraz, erőtlen vo!l a*, 

április. Május elején el-el borult az 

ég, de általán véve az aszály tüne-

tei jelentkeztek az egesa Alföldön. 

A téli és kora tavaszi nedw -

ség teljes hiánya tőnkre tette a le-

gelőket, kaszálókat, az eső hiánv 

folytán a szépet ígérő vetések sülni 

kezdtek 

És végre elborult az ég, lehul-
lott az első áldásos májusi eső . . . 

Amint innen az Íróasztal m< 1-
lől a borongó égre kitekintünk, 
szinte a félelem szál j > meg a lel-
künket, ha a nap sudara át tudja 
törni a felhők fátyolát . . . Nem 
szabad szétoszlani azoknak a fel-
hőknek . . . még szomjas a föld 
még keli az áldásos májusi eső; 
még szomjas a lelkünk édes re-
ménységért, hogy a/ áldott ma-
gyar föld nem hagyja cserben g\ -
mekeit, a magyar ég nem hagyja 
cserben a magyar földet, amely 
fölött elborul. 

Nekünk mindenünk a kenyér, 

A világ minden nemzete köny-
nyebben tudja elszenvedni a hiányt 
a lisztnemű táplálékban, mint mi. 
Ha a világháború során a kény-
szerhelyzet meg is tanitolt ben-
nünket arra, amire soha nem gon-
doltunk, hogy a legszigorúbb taka-
rékossággal kell bánnunk éppen a 
kenyérrel, — az eljövendő eszten-
dőben az uj búzából nagyobb ka-
raj kenyeret szerelnénk vágni mind-
annyian ebben az esztendőben, 
mint az elmúlt ket év folyamán. 

Mikor idáig jutunk, elmélkedé-
sünknek körülbelül vége is van, 
amit a szerda éjjeli esőhöz fűzhe-
tünk, de gondolataink egy pilla-
natra csak átcsapnak más dol-
gokra is , . . 

Önkéntelenül kérdezzük ma-
gunktól, vájjon tanulunk-e hát a 
jelenből a jövendő számára? Vaj 
jon a sok nyomorúság, a sok szen-
vedés ad-e elég leckét arra, hogy a 
jövendőben m i n d e n t másképpen 
kell berendeznünk, még az e v é s t 
is, mint a múltban s hogy ez igy 
lehessen, meg kell változtatni a 
termelési rendszert. Alapjában, gyö-
kei e»en . . . 

De azután ismét ¿gcsuszik a 

toll a kezünkben. 

Hullott a jó májusi eső, talán 

n m hagy el bennünket a buza ke 

nyér, a jó Isten se . . . és akkor 

nincsen baj a magyar földön, va-
lahogy csak meg fogunk élni. 

A városi főkertész esetei. 
Vasárnap reggel feltűnő szen-

zációra ébredt a város közönsége: 
László Imre városi főkertészt le-
tartóztatták betörés és lopás miatt. 

A megtévedt gondolkozású fia-
tal ember volt ugyanis a tettese 
.jii..«,!* » Letöréccc me-

lyet a közszolgálatbeli alkalmazot-
tak beszerzési csoportjának 3 mé-
termázsa bőr ellopása által kövei-
tek el. A bőrt a főkertész lakásán 
találták meg elrejtve. 

E bűn azonban nem egyedüli 
amely a főkertészt terheli. Letar-
tóztatása után egyenként pattantak 
ki kisebb és nagyobb dolgai, ame-
lyek végeredményében, mint nem 
is egészen kis stílusú betörőt mu-
tatják be László Imrét, aki ugy 
látszik sokkal jövedelmezőbbnek 
gondolta a betöréssel való foglal-
kozást, mint az orchidaeák és aza-
leak nevelését. 

Harmad napos fogsága után 
bevallotta, hogy ó rabolta ki a ré-
gészeti muzeumot is. Ugy látszik 
a régi ezüstök és aranyok iránt 
ellenállhatatlan vonzalmat érezhe-
tett. De a mézet is szerethette, mert 
Berényi Lajos kisháti tanyáján mé-
zet is lopott. Ő volt a tettese a 
Sulcz nővérek és Vereb Istváu für-
dőbérlő kárára elkövetett három 
rendbeli betöréses lopásnak.* MitU 
sport ember ugy látszik a halászat 
kedvelője volt László Imre, mert 
a városi halászok hálóját és köte-
leit is ellopta. 

A megtévedt fiatal embert, aki 
a Tóbiás Károly betegsége miatt 
megüresedett városi fókertészi ál-
lással járó teendőket látta el 1914 
év tavasza óta, teg^ p déibe kisér-
ték be az ügyészség fogházába 
Szegedre. 
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A nyugati harcok. 
A helyzet veszedelmes voltát 

akarják talán elhomályosítani a 
közvélemény előtt azzal, hogy a 
lapokba folytonosan megtörtént és 
megtörténendő német békekisérle-
ttkről iratnak és beszélnek az an-
gol államférfiak. Róbert Ctcil lord 
csak a napokban jelentette ki, hogy 
Németország részéről most béke-
offenziva indul majd meg. Ennek 
kapcsán természetesen már jóelőre 
visszautasította az esetleges kísér-
letet, ami Angliában, mint az most 
megállapítható, egyáltalán nem jó 
hatást keltett. Nagv angol lapok 
megrójják a hadikabinet tagját ezért 
a nyilatkozatáért, az alsóházban 
pedig interpellációt nyújtottak be 
miatta. Az angol külügyminiszter 
válaszképpen kijelentette, hogy Ce-
cil lord nyilatkozatának tartalmához 
r* o m iórnllvW fplíp^nn hr̂ 77Ó TT*» n 
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hozzájárulás nyilvánvalólag a nyi-
latkozatnak arra a részre vonatkoz-
hatik, amelyben a külügyi államtit-
kár a még meg sem érkezett béke-
ajánlattal szemben visszautasító 
álláspontra helyezkedik. A külügy-
miniszter különben megcáfolja azo-
kat a híreket, amit különben ma 
reggel a WolíT ügynökség is meg-
tett, mintha az utóbbi időben béke 
ajánlatot tettek volna. Azt is kije-
lentette, hogy az a hágai távirat 
amely részleteket közöl a javaslat 
ról, egyszerűen ostobaság. Van 
azután hir arról is, hogy Svájcban 
németek és amerikaiak közöl a 
javaslatról, egyszerűen ostobaság 
Van azulán hir arról is, hogy Svájc-
ban németek és amerikaiak közölt 
uj békekisérletek történtek. Állító-
lag német oldalról mérsékelt, de a 
múlt évieknél erősebb feltételeket 
helyeztek kilátásba, A mostani bé-
kefeltélelek kölcsönös engedménye-
ken alapultak volna. A francia kor-
mány állítólag kijelentette volna 
hogy csak közvetlenül Németor 
szág részéről tett békeajánlattal 
hajlandó foglalkozni. 

A kormány bemutat-

kozása a főrendi-

házban. 
A főrendiház szombaton dél-

után 5 órakor ülést tart, amelyen 
az uj kormány be fog mutatkozni. 

A Károlyi-párt er-

tekezlete. 
A függetlenségi és 48-as párt 

gróf Károlyi Mihály elnöklete alatl 

pénteken esle hat órakor értekez-

letet tart. 

Lemondott főispánok. 
Csuha István ungmegyei, Ug-

rón András besztercenaszódi és 
Rainprecht Antal veszprémi főis-
pán állásukról lemondottak. 

\ . cntciite hadicéljai. 
A flandriai harctéren egyre-

másra hiusuln ik meg az angol és 
francia ellentámadások, a katonák 
ezrei vesznek el ezekben a kilátás-

én len te vezető féríiai mit sem akar-
nak tudni arrui a bekéről, amelyet 
pedig ezer jel szerint az entente 
népnek is óhajtva akarnak. A béke 
kérdése most újra aktuális lett 
még pedig annak kapcsán, hogy 
az angol lapok szerint egy hollan-
di államférfiú Angliában mérték-
adó politikusoknak a németek egy 
ujabb beke ajánlatát nyújtotta át 
A békeajánlatrói semmi hivatalos 
hir nincsen, nem is valószínű, hogy 
megtörtént, de azért jellemző az a 
fogadtatás, amelyben az angol ál-
lamférfiak és újságok fogadják. Egy 
brit államférfiú a bekeajánlatra azt 
felelte volna, hogy az entente szi-
lárdan el van tokelve arra, hogy 
a háborút vagy fegyverei, vagy 
pedig Németország kiéheztetésével 
megnyerje. A jeles államférfi sze-
rint az angol szótárból hiányzik 
az a kifejezés : „megegyezéses béke", 
a német szótárból pedig eltűnt a 
„nyersanyag" szó. Ez a nyilatkozat 
jellemzi legjobban az entente-körök 
elvakultságát és eltökéltségét. Nem 
az emberiség szabadságának bizto-
sításáról van szó, mint azt kosár-
számra elhullatott frázisaikban han-
goztatják, hanem arról, hogy a 
központi hatalmakat lédre kény-
szerítsek. Az entente nem az örök 
békét biztosító békét akarja, hanem 
a hódítással és kárpótlással járó 
békét, amelyben el keli pusztulnia 
azoknak az államoknak, amelyek 
a maguk integritása és szabadsága 
érdekében ragadtak fegyvert. 

Nemcsak a holland államférfiú 

által átnyújtott békeajánlatról van 

szó az entente lapjaiban, hanem 

egy másik ajánlatról is amelyet 
Németország semleges polgárok 
utján Svájban tett meg. Ebben a 
békejavaslatban állítólag nincsenek 
pontos és részletes javaslatok, de 
az van bennök, hogyha az entente 
hajlandó tárgyalni, ugy Németor-
szág mérsékelt teltételeket szab. A 
békeajánlatokról elterjedt hírekre 
siet Clémenceau sajtóirodája választ 
adni és kijelenti, hogy az entente 
semmiféle jelentőséget nem tulaj-
donit semleges közvetítés utján 
jövő békeajánlatoknak, Mindezekből 
kitűnik, hogy az entente államfér-
fiak mit sem törődnek népeik béke-
vágyával, tovább akarják folytatni 
a végzeles háborút. A jelek szerint 
azonban a különböző politikai cso-
portok nem nyugszanak bele az 
államférfiak elzárkózottságába es 
igenis kívánatosnak tartják a béke 
érdekében megindulandó tárgyalá-
sokat. Egyik hir szerint a francia 
ẑ ciális vezére ->ih«t•• 

roztn, hogy a kamarában nagysza-
bású vitát kezd a békéről s köve-
telni fogja, hogy minden idevágó 
okmányt a kormány a nyilvános-
ság elé terjeszszen. 

H Í R E I N K . 
— Az á l l a m i főgimnázium 

május hó 9-én. csütörtökön dél-
előtt fél 11 órakor iskolai ünepélyt 
tart a vármegyeházának nagy ter-
mében Felséges királynénk szüle-
tésnapjának alkalmával. Az ünne-
pélyen Derzsi Kovács Jenő tanár 
fogja méltatni a nap jelentőségét s 
az ünnepély után a közönségnek 
és az iljuságnak önkéntes adomá-
nyaiból gyűjtést rendeznek a hadi-
árva leányok számára létesített Zita 
otthon javára. Az ünnepélyre az 
egyházi, iskolai és világi hatóságo-
kat és Szentes város egész közön-
ségét tisztelettel meghívja az intézet 
igazgatósága. Külön meghívók nem 
bocsájtatnak ki. 

— Visszatérő nem katona 
hadifoglyok sorozása. A honvé-
delmi miniszter — mint értesülünk 

rendelet bocsát ki, amelyben 
elrendeli, hogy a visszatérő a ha-
difoglyok közül azokat, akiket az 
ellenség előnyomulása közben fo-
gott el és katonák nem voltak; 
továbbá azokat, akik nem előzetes 
népfölkelői szemle eredménye, ha-
nem törvényes rendelkezés alapján 
teljesítenek katonai szolgálatot, igy 
pl. hadimunkát végeztek : visszatérő 
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hadifoglyok közül azokal, akik a 
fenti körülmények között kerültek 
az ellenség fogságába, megérkezé-
sük ulán illetőségi helyükre uta-
sitják, ahol jelentkoznök kell a 
katonaügyi osztálynál, amely össze-
irja a sorozásra őket A sorozás 
után hat hét múlva azokat, akik 
alkalmasak, rendes szolgálatlételre 
hivják be. A rendelet az 1870 — 
1900 év között született egyénekre 

vonatkozik. 

— Barnább lesz a liszt. A 
közélelmezési miniszter legközelebb 
rendeletileg t'og intézkedni az. iránt, 
hogy a buza és rozs őrlési aránya 
felemeltessék és pedig akként, hogy 
a búzát 90, a rozsot 94 százalék 
erejéig őröljék fel a malmok, ter-
természetesen elsősorban a kenyér-
liszt mennyiségének növelésére, — 
illetőleg a korpa mennyiségének 
csökkentésére. Az őrlésben beálló 
ez a "áltozás minden valószínűség 
szerint akként fog megtörténni, 
hogy a finom tésztaliszt kiőrlési 
aránya 18 százalékra (eddig 20 szá-
zalékra), a fő öliszté 20 százalékra 
(eddig 21 százalékra), a korpáé 8 
százalékra (eddig 13 százalékra,) re-
dukálódik, viszont a kenyérliszt 
kiőrlési aránya az eddigi 44 száza-
lékról 25 százalékra emelkedik. A 
korpatermelésnek ismételt csök-
kentése kétségtelenül érzékenyen 
fogja érinteni a gazdákat és állat-
tartókat, bár az a körülmény, hogy 
kedvező időjárás folytán keiló 
mennyiségű zöldtakarmány áll majd 
rendelkezésükre, enyhíteni fogja a 
hely nehézségeit. A közelebb meg-
jelenő rendelet az egyes lisztfajták 
árát változatlanul hogyja. 

— A rokkant legénység ru-
házata. Több ízben előfordult, hogy 
a hadseregből elbocsájtott rokkan-
taknak nem adtak ruhát, mert nem 
volt. Ezért elrendelte a honvédelmi 
miniszter, hogy ha a* illető polgári 
öltönye nincs meg, a gazdasági 
készletből egyenruházati cikket kell 
kiadni pótruha gyanánt és az át-
alakítások helyeit a sapkáról a ró 
zsákat, a zubbonyról a hajtókákat 
és váliszallagokat, a köpenyről pe-
dig a hajtókákat le kell fejteni. 

— Tanárok mozgalma. A 
budapesti III. kerületi főgimnázium 
tanári kara országos mozgalmat 
indított a tanárok helyzetének ja-
vítása érdekében. A tanárok kör-
tevéiben hívták föl az összes ta-
nártestületeket, hogy helyzetük ja-
vítására mondják ki a kongresszus 
rendezésének a szükségességét. 

— Szterényl a jövő nemze-
dékért. Debrecenből jelentik, h gy 
Szterényi József kereskedelmi mi-
niszter a gyárakhoz igen nagy je-
lentőségű szociális irányú leiratot 
intézett, amely a jövő generáció 
védelmét hangsúlyozza s az egesz-
séges népszaporodás érdekében 
csecsemővédelmi intézkedéseket, — 
gyermekotthonok, — munkáskertek, 
munkáslakások létesítését óhajtja. 
Debrecenben már igen sok ily 
irányú intézmény keletkezett s több 
gyárban van csecsemőotthon, sőt 
közhasznn munkásháztársaság, — 
amely a háború befejeztével mun-
kásházakat fog felépíteni. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 
május 5-iki száma képekben és 
olvasni valókban egyaránt bő lár-
talommal jelent meg. Szemere 
György új regényének és Arnold 
Bennett regényének folytatása mel-
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Imrétől. Színházi czikket Schöpfin 
Aladártól, s Csányi Károly czikkét 
az Iparművészeti Muzeum r é g i 
magyar urihimzés-kiállitásáról, — 
melyet képekben is bemutat. Egyéb 
képei közt találjuk Bódy Tivadar-
nak, a székesfőváros uj polgármes-
terének arczképét, Zádor István 
rajzát a bukaresti tárgyalásokról, 
pompás fenyképfölvételeket a nyu-
gati nagy harcokból, az olasz front-
ról és Ukrániából, a M kir. Ope-
raház magyar újdonságairól, május 
elsejéről stb. A Vasárnapi Újság 
előfizetési ára negyedévre 10 koro-
na. Megrendelhető a Vasárnapi Új-
ság kiadóhivatalában (Budapest IV., 

Egyetem utca 4 sz.J Ugyanitt meg-
rendelhető a Képes Néplap, a leg-
olcsóbb újság a magyar nép szá-
mára félévre 2 korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

4954- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a lólulajdono-
sokat, kik Szentes város által 
fentartott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdíj nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogy a fedezetlen mén-
lo tartasi uoitseget a reaezteto Kan-
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség rész-
let a fedeztetési idény után julius 
hóban fog megállapittatni, kivettetni 
és beszedetni. 

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

dr Mátéffy 
polgármester. 

i zsák 
van eladó, cím a kiadó hivatalban. 

ÉRTESÍTÉSI 
Van szerencsém a t. 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: 

B á t i l l c A n n a 
Kígyó-utca 3. 



4 oldal SZtíNTESl LA'r* 37 szám , 

iíj. Debrcczeni Józsefnek A görög egyház 
98 kis hold földje feléből' kiadó, 

értekezni lehel vasárnap és csütör-

tökön II ker. Rákóczy Ferenc utca 

14 szánt alatt-

cséplésre ajánlkozik, 

cim megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b an . 

földek f. hó 12-én' va-

sárnap délelőtt 10 óra-

kor árverés utján a leg-

többet Ígérőnek ez évi 

szeptember 29-től bérbe 

adatik, az árverés a kánn 

tor udvarba • lesz meg-

tartva, ugyanott, Kós-

suth-utca 6 szám alatt 

lehet a feltételeket meg* 

tudni. 

E L f l b Ó F Ö L b 
Farkas Jánosnok fábián 

123 'sz. alalti 5 hold tanya-

földje szép szöllös kerttel, 

sok jo <épületekéi, , mely, 

bármiféle üzletre is alkal-

mas, az összes kovács 

szerszámokkal együtt el-

adó értekézhető ugyanott 

T 

¡1 

l 

ff aj d a B á l i n t Utóda 
honyvnyonidáia 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a lég-

jutányosabb árért: 

V 
•V 

-r 

hiodóhiuatalcr 
Hossutfi-tép l szóm. (Ref. u § j 

V 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 
i 




