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A szerkesztésért felelés: 

Siináné Dón&th Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

gT* előfizetési dijak. " M 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Szóval ma népgyűlés lesz Szen-

tesen. 

Minden esetre érdekes lesz, 
mert nagyon rég nem volt már ilyen 
alkalom S/.enlesen. 

Nem vitázom rajta, hogy van-e 
rá szűkség, vagy nincs. Akik ren-
dezik bizonyára szükségesnek tart-
ják. És én tisztelem a meggyöződest 
Annál inkább, mert nekem is van-
nak meggyőződéseim. 

Egyet azonban mondok épen 

a népgyüléssel kapcsolatban és arra 

vonatkozólag. 

Tartok valamitől. Attól neve-
zetesen, hogy ez a mai politikai 
alkalom kihatásában tul megy a 
célon, illetve hogy olyan célt szol-
gál, amelyre nem hiszem, hogy 
szükség volna, vagy hogy a Buda-
pestről lejövendő párt férfiak is 
épen azt a célt kivánnák szolgálni, 
amely a mai párlgyülés, vagy szer-
vezkedő gyűlés egyik kövelkezmé-
nve nagyon könnyen lehet. 

No de erről még rá érek he-

szt Ini és ugy lehet minden akara-

tom ellenére hangosan leszek kény-

telen beszélni. 

Esett az eső ismét. 

Ujul a világ Repeső remény-

i g kél ismét. Jó, szines, édes re-

ménység. 9 

Nem tudom, hogy hanyadszor 
kerül sor arra, hogy esőről rójjak 
krónikát és nem tudom, volt-e va-
laha aktuálisabb kérdés annál, mint 
ma, hogy van-e eső és ha van, 
eleg-e az eső ? 

Olyan érdekes tünet különben, 
amire alig volt egyhamar példa, 
hogy kiadós jó eső után olyan hir-
telen száradjon ki a föld, mint most 
— és a tenyészet ugy magán vi-
selje a szárazság, az aszály jellé-
&ét mint most. 

Mintha a természet is hadat 
viselne ellenünk és mintha valóban 
minden erőnket össze kellene szedni 
még azért is, hogy ne csak földi 
hatalmakkal, de a nagy termé-
szettel is meg kelljen küzdenünk. 

„Egyék meg a maximát" — 
ezt olvasom valamelyik budapesti 
lapban. A pesti kofák mondják ezt 
hogy a vidékiek ezzel a kijelentés-
sel nem adják a cseresznyét a 
pesti piacra. 

„Húzzák föl a cipőjegyet IM 

— mondják a lábbeli készitő mes-
terek, miután megtörtént a lábbeli 
árának maximálása 4vrhehozták a 
cipőjegyet. 

Szándékosan állítom igy szembe 
ezt a két dolgot, mert hiszen mind 
a kettő a maximálás körül forog 
és mind a kettő tiltakozás a maxi-
málás ellen. 

De egy nagyon szerény meg-

jegyzésem van. 

Én nem bánom, ha maximál-
ják is a cseresznye árát, de igazán 
nem tartom szükségesnek. Elvégre 
cseresznyét az eszik, aki akar, mert 
nem élet cikk. Ha a vidék egysze-
rűen azt mondja, hogy egye meg 
a pesti publikum a maximát, még 
talán megtudom érteni és kárhoz-
tatni sem tudom érte őket hiszen 
csak az arányokat vegyük. A pesti 
maximális ár talán a békéhez négy-
szeres. 

Hol az arány ? Csak a cipő 
maximális árához. 

Hát a pénz régi ériékéhez ? 

Igaz, hogy akik a cipőjegy fel-
húzására utalták a publikumot, azok 
is a pénz értékéről beszélnek. 

Hiszen nekik is igazuk van. 

Azért van igazuk, mert ők 
tapasztalhatlak legjobban, hogy 10 
koronás cipő árból, hogyan lelt 

I 300 korona . , . 

Ók csakugyan tudják, hogy 
milyen kicsi lett az ó nagy uzso-
rájuk folytán a pénz vásárló ereje, 

BARÁZDA. 

Vármegyei közgyűlés 

Csongrádvármegye törvényha-
tósági bizottságának Szenten, 1918 
évi május hó 81 napján d. e. 10 
órakor a vármegye székházában 
tartandó évnegyedes rendes köz-
gyűlésének föbbtárgyai: 

A vármegye alispánjának évne-
gyedes jelentése. 

Alispáni előterjesztés a katona 
beszállásolással felmerült költségek 
fedezésére 3% th. pótadó kirová-
sának engedélyezése iránt. 

Tóth János v. belügyminiszter 
ur köszönőirata felmentése alkal-
mából. 

Wekerle Sándor m. kir. mi-
niszter elnök ur leirata a kir. kor-
mány kinevezéséről. 

Belügyminiszter urnák 150494— 
1917 számú leirata a vármegye 1918 
évi háztartási költségvetése jóvá-
hagyása tárgyában. 

Belügyminiszter ur 35480—1917 
sz. leirata az elhagyott gyermekek 
tartásdijaira 4000 kor. államsegély 
engedélyezéséről. 

A vármegye közigazgatási bi-
zottság féléves jelentése a közigaz-
gatás összes ágainak állapotáról. 

Alispáni jelentés a községi 
közdűlő utak 1917 évi állapotáról. 

Az erdélyi választójogi érte-
kezlet az országos magyar iskola-
egyesület és Ugocsa vármegye kö-
zönségének feliratai a választójogi 
törvényjavaslat kérdésében. 

A Csongrádvármegyei Gazda-
sági Eegyesület, Győr sz. kir. vá-
ros és Hódmezővásárhely város 
közönségének felterjesztései az uj 
adójavaslatok módosítása tárgyában. 
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nek körirata a gabona uláni H. T. 

jutalék ügyében. 

Károly király Gyermeknyaral-

tatása érdekében Dr. Vadnay Tibor 

kormánybiztos kérelme Csongrád 

vármegye közönségéhez. 

Dánia, a paraszteidorádó. 
Pogány, József iró 1916 nyarán 

kiment Dániába, Európa legfejlet-
tebb mezőgazdaságú országába, — 
ahol a tóbbtermelés eleven valóság, 
ahol a mezőgazdaság nem kényszer, 
hanem igaz élvezet és páratlan 
haszonhajtó foglalkozás. Ennek az 
utazásának egybefoglalásáról köny-
vet adott ki, amelyet minden szen-
tesi mezőgazdának kívánunk az 
asztalára, a könyvespolcára, hogy 
mindenkor lássa, tanulja meg, hogy 
lehet egy fejlett mezőgazdasági 
állam népe boldog és megelégedett. 
(A könyv ára 3 korona 60 fillér) 

Pogány könyvében örömmel 
olvastuk a többek közölt, hogy ott 
nincs munkanélküliség, fővárosában 
nincs szegényember, senki nem 
éhezik, a paraszt művelt, olvas, 
politizál, nSifi" ifcolált a maga tanyá-
ján, faluján, könyvet tart a háznál, 
egyetemet látogat I 

Hatvanöt hektár földön van 
egy gazdának negyven tehene, negy-
ven ökre, nyolcvan sertése, nyolc 
bérese, két nőcselédje. S ami a fő 
a dán parasztnál: nem csökönyös 
és nem konzervatív. Igen sok meg-
kapó és főfíeg nekünk tanulságos 
sajátságok és hasznos dolgok van-
nak ebben a kis könyvben leírva. 
Meddően elvesztegetett órák he-
lyeit ilyen és hasonló könyvek ol-
vasását szeretnénk látni a magyar 
gazdánál. Sokan szeretünk a ké-
nyelmetadó közönyben elmerülve 
élni. Ezután talán nem lesz igy, 
nem lehet igy I 

kor városi esemény volt. Együtt 
drukkolt a város a jelöltekkel. 

Nagy dolog volt az akkor. 
Boldog volt még a középosztály, 
Aki leérettségizett körülbelül jog^ 
váltott egy nyugodt köztiszteletben 
eltölthető életre, akár a hivatal-
hoki, akar a szabad tudományos 
pályákra kívánkozott. 

Dolgoztak is derekasan a je-
löltek, nehogy elcsússzanak a sok-
tárgyu vizsga pallóján. Reggel há-
rom, négy órakor bandukollak ki 
és a régi sétatér hüs fái között 
igyekeztek kitanulni a nagy köny-
veket. Sokszor lett persze a ko-
moly igyekezetből társas terefere 
a chanceok meghányása, közben 
kis kuglizás és mi egyeb, hiszen 
már meg volt az osztály vizsga. 

Közbe megtörtént a fényké-
pezés is, megjelentek a nagy fénv-
képek középen az osztályfőnök 
úrral. A fényképek most is meg-
jelennek a Kirakatokban, u« »¿ek 
már jelzik az idők változását. — 
Milyen mások ezek. A régieken 
még a tanár urak mellett szakállas 
diákok láthatók, ma szép leányar-
cok, kemény bakaarcok, vitézségi 
érmek csillognak le a fényképekről. 

Mi lesz 100 év alatt, ha husz 
harminc év alatt ennyit váltó'.olt 
a világ. Akkor azt hittük, hogy az 
érettségi a legnagyobb dolog a vi-
lágon és ma a diákok a gránátvi-
harból jönnek haza és szépen le-
vizsgáznak. Akkor minden gyerme-
ket féltettek a idegességtől, ma oz 
érettségit elnyeli az ágyúdörej. 
Hát még a kisasszonykákat, hogy 
féltették, a polgári leányiskolát is 
tulkövetelőnek tartották, — ma 
leányaink egy-kettőre játszva or-
vosok, tanárok — sőt nemsokára 
ügyvédek lesznek ós bepörlik szi-
gorú tanáraikat. 

HÍREINK. 

2 oldal 

Pest-Pilis-Solt Kiskunvármegye 
közönségének felirata a hadsereg 
gazdasági leszerelése tárgyában. 

Kolozsvár 3z. kir. város taná-
csónak erdészeti főiskola felállitása 
érdekében kelt felirata, 

Trencsén vármegye th. bizott-
ságának felirata ovodák felállitása 
tárgyában. 

Jász-Nagy-Szolnok vármegye th. 
bizottságának felirata Magyarorszá-
gon fennálló német tannyelvű ka-
tonai iskolákban a magyar tannyelv 
behozatala tárgyában. 

Nagyvárad város th. bizottsá -
gának határozata az állami nyug-
dijtörvény kedvezményének a taní-
tásra való kiterjesztése tárgyában. 

Somogyvármegye közönségé-
nek a Fiume—Varsó közötti össze-
köttetés létesítése tárgyában kelt 
felirata. 

Debrecen sz. kir. város th. bi-
zottságának felirata a háború alatt 
rekvirált anyagok, felszerelések és 
állatoknak a városok, községek kö-
zötti szétosztása táigyában. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok várme-
gye th. bizottságának felirata a hal 
védelem érdekében. 

Kolozsvár sz. kir. város th. 
bizottságának felirata az alkohol 
elleni küzdelem tárgyában. 

Temesvármegye és Beszterce-
naszód vármegye törvényhatóságá-
nak feliratai a távbeszélő díjszabás 
ügyeben, 

Hunyad vármegye közönségé-
nek felirata a központi szeszfőz-
dékre vonatkozó rendeletek meg-
változtatása iránt. 

Zólyom vármegyei Gazdasági 
Egylet felirata az állatt és takar-
mányforgalmi részvénytársaság fel-
osztása érdekében. 

A Zólyom vármegyei Gazdasá-
gi Egyesület felirata a hadsereg hus 
szükségletének biztosítása tárgyá-
ban. 

Debrecen sz. kir. város közön-
ségének körirata a soványserlések 
rekvirálása ügyében. 

Jász Nagy Kun-Szolnok várme-
gye közönségéuek körirata az 1918 
évi termés igénybevétele tárgyában. 

Csanádvármegye közönségének 
körirata az 1918 évi gabona igény-
be vétele ügyében. 

Somogy vármegye közönségé-
nek körirata különféle közszükség-
leti cikek biztosítása ügyében 

Somogy vármegye közönségé-

Érettségi képek. 
Májusban, juniusban a termés 

az élet is érésbe szökken. Ilyenkor 
kezdődnek ősidők óta az érettségi 
vizsgák. 

Írásbeli, szóbeli, magyar tétel, 

latin tétel, lesz-e puska, ki lesz a 

kormánybiztos ezek a kérdések 

merednek a szép fiatal arcok elé. 

Még husz, h. rminc évvel eze-
lőtt nagyobb hullámokat vertek a 
három középiskola érettségi vizsgái. 
Ma csak egy-egy család ügye, ak-

— A cipőjavítás ezentúl jegy 
alapján lesz csak végezhető. A pol-
gármester hirdetményt bocsátott ki 
ebben a dologban, amelyre felhív-
juk a figyelmet. 

— Az Apoiló mozgósziház-
ban ma kerül bemutatásra a hires 
magyar film: „A Cigányprímás" 
és a szenzációs szépségű „S/épség" 
verseny Siófokon" A legmesszebb 
menő igényeket kielégitő. kénytl-
m< 8 és diszes Apolló mozgószinháx 
állandóan gyönyörködtető előadás-
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ban részesiti közönséget, amit a 
művészi zongorajáték nagy mér-
tékben emel A mai cl. u, 5 órai elő-
adás félhely urak mellett folyik le 
ami arra eti^'d köv íkezle'.ni, hogy 
a gyönyörűn» díszítőit színház zsú-
folásul te jék meg. — (Jgy az 5 
órai mint a 7 és 9- órai előadásokra 
d. e. 10-ig lehet és tanácsos — 
Eisler Lajos nagy tőzsdéjében d. e. 
10 órától 12 óráig és délután 3 
órától a színházi pénztárnál. 

— Olcsóbbak lesznek a ka-
lapok. A Budapesti Kalaposipartes-
tület kérelmére a kormány nagyobb 
mennyiségű gyapjút utalt ki kala-
pok készítésére, hogy az ország 
lakosságának szükséglete kielégíthe-
tő legyen. A kalapokat a kormány 
intenciói szerint magyarországi kis-
iparosok fogják elkészíteni és a 
közvetítő kereskedelem mellőzésé-
vel forgalomba hozni. A kormány-
nak ez intézkedése révén a kala-
pok a mai tűrhetetlen magas árak-
nál lényegesebben olcsóbban lóg-
nak a fogyasztóközönséghez jutni. 

— M e z ő g a z d a s á g i üzem-
anyagok. A mezőkön teljes erővel 
folyik a munka ; a jó és bőséges 
májusi eső növeli a véleményeket 
a buza idestova majd már kalászba 
szökken, de nagyok a magyar gaz-
da aggodalmai, hogy a búzát mivel 
fogja betakarni s majd ősszel ho-
gyan fogja a tarlót felszántani, 
Ugyanis a cséplőgépekhez nincsen 
elegendő üzemanyagy, a szántási 
gózekéhez sincsen szen, vagy ben-
zin, vagy az ezt pótló anyag ele-
gendő — nincs pedig azért, mert 
Ausztria, amely nekünk ezeket szál-
lítaná, nem szállít elegendőt, holott 
akkor, amidőn a magyar gabona 
felosztására kerül a sor, ő az első, 
aki terményeink felé kinyújtja a 
kezét. Itt volna az ideje, hogy a 
kormány gondoskodjék róla, hogy 
Ausztria tegyen eleget kötelességei-
nek, szolgáltasson megfelelő meny-
nyiségű benzint, benzolt és nyers-
olajat s kényszerítse a vasutait, 
hogy a szenet gyorsan áthozzák a 
magyar területre. Mert a békés 
szomszédi viszony fenntartása más 
kép el sem képzelhető. 

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 állal 
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-
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 megállapít látni, kivettetni 
és beszedetni. 

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

dr Mátéffy 
polgármester. 

7650-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a lótulajdonosok fi-

gyelmét arra, hogz a lovak között 
nagy mértékben elterjedt rühes-
ség a beteg lóval közvetléuül érint-
kező emberre átterjedhet. A ragály 
terjedésének megóvása céljából a 
rühes lóval érintkezőknek meleg-
vízben jó házi szapannal kell mo-
sakodni, ha lehet megfürdeni, fe-
hérneműt váltani, a leteti fehérne-
műi hamu lúgos vizben több órán i 
át áztatni kifőzni, a csizmát jól 
lemosni zsírral, vagy fagyuval be-
kenni. i 

A lovak között esetleg fellépő 
tömeges rühességi megbetegedés 
hivatalomhoz azonnal bejelentendő. 

Megjegyzem, hogy a gyógyke-
zelés alá vett rühes lovaknak mun-
kára való használatát meg tiltani 
nem lehet. 

Szentes, 1918 május hó 10. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

V i z s g á z o t t g é p é s z 
cséplésre ajánlkozik, 

cim megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b a n . 

szobafestő tanoncnaK fel-
vétetnek Orosz István szo-

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

Oltott mész 
építkezéshez és mesze-
léshez kapható a Sar-
kady-telepen, Bartha Já-

nos utca 5 szám. 

É R T E S Í T É S I 
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 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

Bátille Anna 
Kigyó-utca 3. 
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Több rendbeli zsáft e l a ^ ó f ö l o zsoldos istvánné-naK 

van eladó 
cím a kiadóhivataíban. 

Gazdálkodás 
vezetésére ajánl-

kozók. Értekezni 

lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 

Farkas Jánosnok fábián 

123 sz. ala ti 5 hóid {anya-
földje szép szöilos Kerit^i 
soK jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el-
adó értekezhető ugyanott. 

Tiucsinát 95 s z á m ú 18 
hold tanya földje eiació 
alkudni ieheí: Hódmező-
vásárhelyen Ferenc József 
Sugár-ut. 114. sz. alaü. 

Farkas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni ¡ehet ugyanott. 
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V a j d a B á l i n t Utóda 
-^EEEE honyvnyomdsja z z z 

elvállal minden a könyv nyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a !eg-

jutányosabb árért. 

n P U& 

í r 

biodóhivatoio 
Kossuth-tér í szára. íz.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

N y o m a t o tt VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




