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Egyes szám ára 4 fillér. 
M t Megjelenik vasárnap és csütörtökön, m 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök'ai lapot 
érdc'-riö mindenféle küldemények hirdetési és 

c . . előfizetési dijak. 

Divatos szólamait 
és érdekes mondások keringenek a 
levegőben az életről, a minden 
napi keserűségről, nyomorról, bő-
ségről, sivár jelenről és egy bol-
dogabb jövendőm'. 

Az ember szinte szédül, ha azt 
a sok mindent: dicsekvést, panaszt 
szemrehányás*, gyanúsítást és rá-
galmazást végig hallgatja, ami nap-
ról-napra, óráról-órára, sót perc-
ről-percre megüti a fülét. 

Hallunk dicsekedés!. Régen is 
hallottunk sokat és sokszor. De az 
valami más volt. Tűrhető, élvezhető. 
Annak rendesen ne»n volt alapja. 
Szép költemény voll, amelyet ró-
zsaszínben álmodott meg a dicse-
kedő. Aki most dicsekszik, rende-
sen olyannal dicsekszik, amit il-
lendő volna elhallgatni. A meggaz-
dagodott senkik, az agyafúrt és 
luindenhajjal megkent uzsorások, 
áruhalmozók és árdrágítók dicsek-
szenek. És az a felháborító az egész 
dologban, hogy ezeknek a dicsek-
vóseknek a legkomolyabb tárgyi 
tippjük van. Es ezeket a dicsek 
vöket elhallgattatni nem lehet. Ma 
holpap odáig fogunk jutni, bogy 
tuég különösen fognak egyesek az-
zal dicsekedni, iiogy mennyi gaz-
ságért. hányszor büntették őket. 

Hallank panaszokat. 

Hiszen Igaz, még olyan ember 
nem taposta a földet, aki ne pa-
naszkodott volna. Néha ezeknek a 
panaszoknak érlelniük is volt, 
alapjuk is volt. 

A mai panaszokuak is van alap-
juk. Legalább a legtöbb panasznak 
van. De értelraök a panaszoknak 
felháborítóan kevés. Mit ér ma a 
panaszkodás? Annyit se, mint a 
hallgatás. Mert ha az ember hall-
a t hát nem nevetik ki vagy nem 
sopánkodnak rajta. 

Mert úton-útfélen ezt halljuk, 
látjuk : panaszkodik az egyik, so-

pánkodik a panaszokon a másik, a 
harmadik és azután jön a gyanúsí-
tás a vádaskodás a rágalmazás-

A gyanúsítás emberi betegség 
volt a múltban Ma nem betegség, 
hanem megszokás. El sem tudjuk 
képzelni, hógv valaki jó indulattal 
legyen irántunk. Igaz, hogy manap 
az emberek nem igen tanúsítanak 
jó indulatot egymás iránt, de an-
nál több rossz akarattal rohannak 
egymásra, Es elég csak azt tudni, 
hogy valakinek ugy látszólag job-
ban megy a sora, mint azelőtt, 
feltétlenül kész a gyanúsítás. 

Mi ez ? 

Divat. 

Háborús divat. Háborús nyo-
morúság semmi egyébb. 

Es amikor az ember ezekről a 
dolgokról elmélkedni kezd és 
eszébe jut, hogy ilyen viszonyok 
közepett még egy szebb és jobb 
jövendőről ábrándozik valaki, hát 
hideglelősen kell gondolni a jelenre 
a megbetegedeti, a megrontott, a 
lerongyolódott erkölcsökre, a kivi-
rult és tobzódó erkölcstelenségre. 

Nem mondjuk azt, hogy ha-
mut hintsen mindenki a fejére és 
megszakgatott köntösben járjon 
(hiszen a ruhanemű amúgy is szet 
megy már ma holnap különben is 
mindannyiónkon^ de mégis vigasz-
talan, sötét, sivár képe a közviszQ-
nyoknak az, hogy minden léhaság 
ezerszeresen megnagyobbodott a 
világháború borzalmaiban, hogy az 
élvezetek, gyOnyörök hajszolása 
ijesztő módon növekedett, hogy 
mint valaha a XV. Lajos korában 
a női erkölcsök a minimum alá 
sülyedtek és ijesztő módon fölka-
pott a pompa, a cicoma, a fény-
űzés . . . 

„Szegények vagyunk, de jól 

élűnk" — mondtuk légen. 

Ma nem tudjuk hogyan lehetne 
megváltoztatni ezt a közmondást, 
hogy találj >n. Mert amikor a di-
csekvéseket és a panaszokat össze-

egyeztetjük, amikor halljuk özönét 
a gyanúsításnak és a vádaknak, 
amikor szétnézünk a mulatni vá-
gyó és mulatságra tódulókon, ak-
kor egyszerűen elnémul a nyelv, 
megáll a gondolkozás, az értelem. 

Divat volt mindig. A legújabb 
I divat ez: a háború szülle divat. 

Csak az a félelmetes, hogy ez 
| a divat nem a bő szoknyák, a nagy 
i karimájú női kalapok és a térden 

felül érő nöi cipók divatja, hanem 
maradandó lesz, amely pusztít, 
rombol tovább . . . 

9 kifordított puha. 
A háború teremtette divatok 

között nem a legutolsó az a szokás, 
hogy az emberek kifordítják ruhái-
kat. Az anyaghiány és a rettentő 
drágaság széles rétegében terjesz-
tette ezt a szerencsés ötletet. 

A mai horribilis árak mellett a 
hadseregszállítók és árdrágítók kö-
zül is csak azok engedhetik meg 
maguknak, hogy ruhát csináltassa-
nak, akik már legalább három éve 
szállítanak a hadseregnek, ^ <vagy 
ugyanennyi ideje árdrágitanak. Bé-
kében a 3600 korona fizetésű kis-
hivatalnok évenként három ruhát 
csináltathatott. Ma három ruhára 
rámenne egy évi fizetése. Az öt-
hatezer korona fizetéssel biró állami 
hivatalnok, ha évenként csak egy 
ruhát rendel, ez fizetésének ötöd-
részét fölemészti. Ily körülmények 
között természetesen szó sem lehet 
arról, bogy a hivatalból* vagy la-
teiner a háború negyedik eszten-
dejében ruhát csináltasson. Egyet-
len módon juthat csak ruhához, 
még pedig ugy, hogy békebeli ru-
hájukat kifordítják. 

Ezzel a kifordítással elértük 
azt, hogy a ruha ismét viselhető, 
szinte uj lesz. Azonban tartósság 
szempontjából bajok vannak, mert 
a sokáig v selt és kopott ruha ki-
fordítva rövid idő alatt teljesen 
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tlkopik, lerongyolódik. A ruhaki-
forditás mindenesetre ideig-óráig 
pótolja az uj ruhát. Csakhogy a 
ruhakiforditásért a szabók ma már 
olyan nagy árat kérnek, amit nem 
tud sem a hivatalnok, sem a latei-
ner megfizetni. 

A kiforditott ruha fó ismeriatő 
jele az, hogy a kabát baloldali szí-
varzsebje a jobboldalra kerül. Ele-
inte még röstelkedve viselték a 
kiforditott ruhát, ma már a kifor-
ditott ruha: utolsó divat. A régi jó 
angol kelmék megfordítva is nagyon 
mutatósak s a gazdájuk boldogan 
fedezi föl az elviselt ruha fonákján 
az eredeti színeket és mintákat. 
Lám, milyen örömökkel szolgál a 
fáradt háború. 

A papiros. 
Volt idó rá, amikor semmibe 

sem vettük, amikor a közönséges 
hasznavehetetlen makulatura papi-
ros klg.-ja 4—5 fillérbe került. Ma 
a makulatura papiros 1 korona, 
sőt 1 K 20 fillér, a tiszta ujság-
papíros pedig szinte beszerezhe-
tetlen árucikk. — Mert a nyomda-
iparban és papirszakmákban más-
képp áll minden, mint egyéb üzleti 
ágazatokban. Mig egyéb élelmi cik-
keket azért rekvirálnak, mert van, 
de ügyesen elrejtik, addig a papirost, 
ha rekvirálnák is. nem volna mit 
rekvirálni, mert tényleg alig van 
belőle valami. És hogy a papírnak 
oly rettenetes az ára, annak az az 
egyszerű oka, hogy a papirgyáros-
nak ma nem érdemes papirost 
gyártani. 

Egy másik oka pedig, ha akar-
nának, sem engedik a kormányok 
addig, amig: 1. papir zsineget, 2. 
papir fonalat, 3. papir szövetet, 4. 
papirnemüt, 5. papír ponyvát, 6. 
papir bélés vásznat, 7. papir egyen-
ruhát, 8. papir munkásszövetet, 9. 
papir zsákot, 10. papir cipőt és 
11-szer még papir seprőt elegendő 
mennyiségben elő nem állítanak 
a kül- és belföld számára. S csak 
akkor mikor ezekből elegendő 
mennyiség van gyártva, csak akkor 
szabad mindenekelőtt az állami 
munkához és végül a magán ke-
reskedelemben es iparban haszná-
latos papírfajtákat előállítani. 

Ki csodálkozik tehát azon, ha 
békében 1000 iv ujságpapiros 7 K. 
20 fillér volt s ma 128 koronába 
kerül. Hogy a papir drágulásának 
legelső szálaihoz vezesünk minden-
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kit, megjegyezzük, hogy a kereske-
delmi miniszter közölte a papír-
gyárakkal, hogy az állam a terme-
lésbe mélyen belefog nyúlni és 
elsősorban arra kötelezi őket, hogy 
először is az állami üzemek és hi-
vatalok részére állítsák elő a pa-
pirszükségletet s csak ezután, ha 
nyersanyag marad, készíthettek a 
polgári fogyasztás számára is. 

Nálunk Magyarországon és 
Ausztriában a postások és vasuta-
sok részére ezentúl papirosból ál-
lítják elő az egyenruhát. Bőripar 
is erősen kiveti hálóját a papírra 
sikerült olyan vizhatatlan és a leg-
nagyobb ellenállást kifejtő cipőt 
előállítani, hogy ugy a felső, mint 
az alsó rész, a kívánalmaknak tel-
jesen megfelel. 

Mindez csak ezt bizonyítja, hogy 
a papír ma egy olyan nélkülözhe-
tetlen cikk, mint a ruha s epp ezéi í 
bármennyi papirt lennének képe-
sek előállítani, sohse volna elég, a 
hírlapirodalom mindig hiányát érez-
né, mert a termelt papirost min-
denre inkább felhasználnák csak a 
nyomdaiparra nem és csak az ma-
radna a legutolsó. 

Ugy gondoljuk, a közönséggel 
szemben tartozó kötelességet tel-
jesítünk, amikor a papírról s en-
nek felhasználásáról irtunk s mon-
dani is felesleges, hogy az állapo-
tok csak rosszabodnak, ha a háború 
még sokáig tart. 

H Í R E I N K . 
— Hány órai alvásra van 

szükség. Az az egészségügyi tör-
vény, mely azt kívánja, hogy a 
felnőtt ember hat-nyolc órát alud-
jon éjszakánkint, ugy látszik, nem 
áll egyes nagy emberekre. Tudjuk 
például, hogy Bismarck roppant 
munkaképessége ellenére aránylag 
rövidebb idei alvásban is kipihen-
hette magát. Luther Mártonnak ha-
sonlókép kevés alvásra volt szük-
sége ; róla ismeretes, hogy négy 
órai álom után teljesen friss és 
munkaképes volt. De legrövidebb 
ideig mégis alighanem Humbold 
Vilmos szokott aludni. Nyolcvan 
esztendős aggastyán korában ezt 
mondotta egyszer Max Müllernek 
az összehasonlító nyelvészet oxfor-
di professzorának: „Öregszem és 
többet kell aludnom, négy óra nem 
elegendő, Mikor fiatal voltam, két 
órai alvás teijesen elég volt. Bár-
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mennyire el legyen is terjedve, tel-
jesen téves az a hit, hogy az em-
bernek hét-nyolc órát aludnia. Mi-
kor olyan idős voltam, mint ön 
egyszerűen lefeküdtem a díványra, 
eloltottam a lámpám és két órai 
alvás után teljesen frirs és pihent 
voltam újra." 

— Ösztöndíjra pályázat. A 
kereskedelemügyi minisztérium pá-
lyázatot hirdetett a Goldberger 
Erzsébet-féle alapítvány 2400 ko-
ronát kitett kamataira, mely 300 
koronás segélydijakban lesz kiosztva 
fiatalon elhalt magyarhonos iparos 
mesterek szegénysorsu özvegyei és 
árvái részére. Pályázati kérvények 
e hó 20-ig adandók be a szegedi 
kereskedelmi és Iparkamarához, bő-
vebbi felvilágosítások pedig — hi-
vatalos órák alatt — az Ipartestü-
letnél szerezhetők. 

— Eltűnt félmilliós hagyaték 
Mint Szegedrói jelentik, a szegedi 
ügyészséghez érdekes feljelentés 
érkezett egy félmillió hagyaték el-
tűnése ügyében. A feljelentést Ne-
ményi Ede budapesti lakos adta 
be egyelőre ismeretlen tetíesek ellen 
akik állítólag egy fél milliót, vagy 
ennél is nagyobb összeget tulajdo-
nítottak el a néhány hét előtt el-
hunyt Neményi Klára szegedi fog-
technikusnőtól. Neményi Klára, aki 
elvált asszony volt, igen sok pénzt 
keresett Szegeden fogműtermével. 
Vagyonát már háború előtt körül-
belül négyszázezer koronára becsül-
ték és ez a háború alatt tetemesen 
szaporodott. Neményi Klára ez év 
márciusában meghalt s a temetés 
után megjelent az elhunyt nő laká 
sán Kovács Oszkár árvaszéki lel-
tárbiztos és leltározni akarta a ha-
gyatékot. A család tiltakozott a lel-
tározás ellen és kegyeletsértőnek 
mondotta azt, miután a család tag-
jainak zsidó egyházi hagyomány 
szerint nyolc napig kell szigorú 
gyászt viseluiök az elhunytért. Kér-
ték, hogy csak ezután ejtse meg a 
leltározást. A leltárbiztos azonban 
legalább is a Wertheinx-szekrány 
tartalmát akarta megállapítani, en-
nek a kulcsát azonban nem talál-
ták és igy a leltározás másnapra 
maradt. Másnap a család átadta a 
leltárbiztosnak a Wertheim-szekrény 
kulcsát, de az a szekrényben mind-
össze csak száz darab e ze rkoronás t 

talált, továbbá egy dobozban né-
hány ékszert és a fogászathoz szük-
séges aranylemezt. Takarék-könyv 
és egyébb értékpapír nem volt a 
szekrényben. Az árvaszék ekkor 
átírt a szegedi bankokhoz és meg-
kérdezte, van-e Neményinének be-
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tétje az intézeteknél. A kérdésre 
két bank válaszolt és pedig a Sze-
ged—Csongrádi és a Kereskedelmi 
Bank és pedii» mind a ketlő ugyan-
ezt : Neinénvinének százezer korona 
betétje volt, de azt március 12-én, 
tehát halála előli öt nappal, kama-
taival együtt kivette a bankból dr 
Mahler Szigfriedné, Neményiné nő-
vére. Dr Mahlerné az árvaszék kér-
désére kijelentette, hogy ó nővére 
megbízásából vette ki a bankokból 
a kétszázezer koronát és azt át is 
adta nővérének. A kasszában talált 
százezer korona ebből való, hogy 
hova lett a másik százezer korona, 
azt nem tudják. Az árvaszék hiva-
talból vizsgálatot indított a hagya-
ték eltűnése ügyében. Hir szerint 
Neményinének még három más 
szegedi pénzintézetnél, sőt ál itólag 
budapesti bankoknál is voltak be-
tétjei. A vizsgálat lesz hivatva meg-
állapítani, mekkora volt a vagyon 
és abooi mennyi és kinek a kezén 
tűnt el. 

— Vószon az uj anyák ré-
szére. A Pániul központ értesítette 
a vidéki hatóságokai, hogy maxi-
mális áron tizenkilenc méter fe-
hérvásznat szándékozik minden el 
sóizben szülő asszonynak adni. Az 
erre vonatkozó kérvényeket tiszti-
orvosi és hatósági bizonyítvánnyal 
felszerelve kell majd a Pamutköz-
ponthoz beküldeni. 

— Az ország és a hadsereg 
ellátása az uj aratásig. A közé-
lelmezési minisztériumban tegnap 
délelőtt Windischgraetz Lajos her 
ceg elnöklésével értekezlet vólt. 
Az értekezleten behatóan megvi-
tatták az ország és a hadsereg 
szükségletének mikénti fedezését az 
uj aratásig. A megbeszélések során 
megállapítást nyert az is, h >gy a 
folyamatban levő rekvirálások nem 
Ausztria, hanem kizárólag a hazai 
szükség és a hadsereg ellátás ér-
dekében történnek. Ausztria részé-
re ebből nem jut semmi, mert az 
előteremthető mennyiségből ily 
célra nem jut 

— Üresen m a r a d t lövész-
árkok. Európa keletén, ott, ahol 
vihar fészke volt a háborúnak s 
ahonnan elindult az a nagy gyülö-
lel, amely elborította és méregbe 
folytotta egész Európái, Keleten, 
ahonnan felkel a Nap, immár el 
halkultak az ágyuk és megszűntek 
kattogni a gépfegyverek, sáros, 
marcona katonák, németek magya< 
rok, osztrákok, törökök, bolgárok, 
románok és oroszok — ó, milyen 
különböző anyák és különböző föl-

dek gyermekei és mégis milyen | 
egyformák — kibújtak lövészár-
kaikból s ezek az árkok most üre-
sen állnak, mint sokáig megmaradó 
fájó emlékei ennek a földgolyónak 
Mint az öregség és csúnyaság rán-
cai, ugy ülnek ezek az árkok a 
föld szinén amely valamikor tiszta 
és ránctalan volt, érett buzakalá-
szok ringatózlak rajta és a pacsir-
ta énekelt, amint a kalászok lelett 
úszott az édes, langyos levegőben 
és a Nap drága sugarai forrón küld-
ték le az emberi szivekbe a béke 
és a szeretet melegét. Azóta a kék 
eget már lassankint megszoktuk 
ugy látni, mint egy óriási, csuka-
szürke blúzt és a Nap, mintha-egy 
óriási arany vitézségi érem volna 
rajta, minden lessankint a háború 
színeibe öltözött és a föld ráncos 
lelt a töméntelen lövészároktól, 
amelyekből most ime kibújtak a 
mi sokat szenvedett, véres ruháju 
harcosaink és az ellenség harcosai 
is. Az oroszországi béke után létre 
jött a román békő is és ismét 
meg kellene kondítani az összes 
harangokat, nem éppen a templo-
mokban és kápolnákban, hanem 
az összes emberi szivekben és min-
den szívben most ismét egy forró 
és könves imádságnak kellene 
muzsikálnia, hogy a háború vég-
telenségéből ismét leváglak egy 
darabot, megint kevesebb lelt a 
csataterek száma, megint kevesebb 
varjú fog lakmározhatni az elesett 
emberek húsából. Könnyező és 
boldog imádságokat kellene mor-
molni most, hogy megint valami-
vel közelebb érkeztünk a szent 

világbékéhez és htV'ös hajnalon ki 
kellene mennünk a város szélére 
vagy a Duna parijára és áhítatos 
szemmel és könyeklól kicsorduló 
szívvel kellene üdvözölnünk a icl-
kelő Napot, amely már nem véres 
csataterek felől érkezik hozzánk 
küzdő és verekedő nyugati embe-
rekhez, hanem onnan, ahol a lö-
vés/árkok végre üresen és elha-
gyatottan húzódnak meg a föld el-
csúfított ábrázatját!. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

4954 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a lótulajdono-
sokat, kik Szentes város által 
feni ártott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdij nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozotl 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-
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. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesi-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészitését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészitését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészitem. 

Tisztelettel: 

I t á l i f l c A n n a 
Kigyó-utca 3. 



Több rendbeli zs. ife 
van eladó 

cím a kiadóhivatalban. 

iíj. Debreczeni Józsefnek 
98 kis hold földje feléből kiadó, 

értekezni lehel vasárnap és csütör-

tökön II. ker. Rákóczy Ferenc ntca 

14 szám alatt-

E L f l b Ó F Ö L h | Zsoldos íBlvánné-nak 
Hucsinái 95 s zámú 18 
hold tanya föídje eíadó 
alkudni lehet Hódmező-
vásárhelyen Ferenc József 
Sugár-ut. 114. sz. alatt. 

Farkas jánosnok fábián 
123 sz. alaiti 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. 

FarKas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni lehet ugyanott. 

i i 

ff aj da B á l i n t Utóda 
M n p p t d ó j a 

» x n -> 

elvállal minden a könyvnyomdászat köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I LAP" 
kiadóhivatala 

Kossuth-tep V. szám. (Bef. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

,J 




