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Előfizetési árak 
Helyben : egészévre 4 k tolévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 6 k félévre 3 k. negyedévre 1 ftü 

Egyes szám ára 4 fillér. 
• T Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth 
tér 4 szám <rei bérház) ide intézendök a lapoi 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetesl és 
I C . . előfizetési dijak. .-. 

Ideges nyughatatlan 
mindenki és minden. Hogv miért 

azt senki nem tudja. Mert sem az 

idegességnek, sem a nyugtalanság-

nak nincsen semmi alapja, értelme. 

Oka talán volna. 

Azonban h ívesen kell dislung-

válni. Sok mindennek van okai is 

célja is; de se alapja, se értelme 

nincs. Viszont sok mindennek van 

alapja is, értelme is es mégsincsen 

sémmi oka, se célja. 

Szeretjük egyszerűsíteni a dol-

gokéi. Mint leg kézzel foghatóbb 

okot mindig előrántjuk a háborút 

és szent meggyőződéssel hirdetjük 

hogy minden bajnak, szerencsétlen-

ségnek, nyomorúságnak, talán még 

az emberi butaságból száriuazóbb 

minden kellemetlenségnek kút for-

rásául a háborút állítjuk oda. 

Hiszen igaz, Se mi se más nem 

szállhatuak perbe azokkal, akik a 

legfőbb kút forréssának a háborút 

mondják, de ebből még nem kö-

vetkezik, hogy minden fentartás 

nélkül valóban mindent a háború-

ra vezessünk vissza. 

Magyarországon például semmi 

néven nevezendő közéleti mizériá-

nak a háború nem oka. A mi sze-

génységünknek sem okozója a há-

ború, mert minden természeti kin- j 

ősünk ellenére koldulás szegények 

voltunk már a háború elölt is S1 

ha a laleiner osztály nehéz anyagi ! 

küzdelmeire tekintünk, akkor bi-I 

zony a háborút csak, mint másod-

rangú rosszat tekinthetjük, mert a 

mi lateiner osztályunk az időknek 

megfelelő s nem kisebb anyagi j 

gondokkal küzködött már háború 

előtt is mint ma. 

Hol a hiba ? 

Természetesen, ha már ezt a 

kérdést vetettünk löt s ha már a 

megfelelő orvoslásra nem is tu-

dunk csalhatatlan gyógyszert aján-

lani, legalább a hibák kútforrása! 

kérdnetuék tőllüuk alaposan. 

Nos — a hiba eredendő, mint 

az ősbün, velünk született. 

A mi társadalmi tagozódásunk 

egészségtelen, közgazdasági beren-

gelkezésünk kezdetleges és ha vé-

teknek tartjuk is a sárga főidig 

beajnálni mindent, a mi körülvesz 

bennünket, ezt az egyet minden 

fentartás nélkül el kell ismernünk. 

Nagyratörő, becsvágyó, erős 

megdönthetetlen faj vagyunk. Több 

bennünk a kipusztíthatatlan őserő, 

mint a világ valamennyi nemzeté-

ben együtt véve, de a világtörténe-

leni tanusfiga szól amellett, hogy 

lehetetlenebb körülmények között 

egyetlen egy nép sem élte még 

éleiéi, mint a magyar s ebben a 

leli etet lenségek összehal mozódásá-

ban van meg a cúrája annak, hogy 

társadalmi tagozódásunk egészsé/ -

telenül alakult ki, közgazdasági be-

rendezkedésünk pedig kezdetleges 

maradt. 

Ma a multakról beszélni nem 

érdemes, a jelen viszonyait taglalni 

lehetetlen s a jövőt tekinteni szinte 

problematikus. Mint alakulnak és 

hova fejlődnek a viszonyok a vi-

lágok mai harca után, azt senki 

sem mondha t j a meg s ha jámbor 

szándékkal a jónak föltételezésével 

terveket szövünk, megint bele esünk 

a saját régi hibánkba. 

Nagy időknek éveknek kell el-

műlui, mikorra tisztázódik tuajd a 

helyzet, amikorra megcsillnpodva és 

megenyhül ve egy uj világ uj rend-

jébe bele tudunk helyezkedni 

és talán élőiről kezdjük a küzdel-

met s lassankint ismét ideges és 

nyughatatlan lesz mindenki. 

Ma sincs értelme, akkor sem 

lesz . . . de ez így volt, igv van, 

és minden időkön így marad. 

J e g y e z z e n hadikölcsönt! 

Ismét elrendelik a 

hústalan napokat. 

Az uj állatrekvirálás követ-

kezménye, 

A háborús élelmezési bajok 

valóságos rendszerbe nehezen be-

illeszthető hullámjkban látogatnak 

meg bennünket. Évekkel ezelőtt 

voltak utoljára divatban a hústalan 

napok. Azóta zsírtalan, kenyértelen 

és valóságos nincsetlen napoKat 

tartottunk, hol hatósági rendeletre, 

hol pedig a helyzet kényszerítő ha-

tása alatt. 

Most — mint értesülünk — a 

Pest vármegyében legutóbb elren-

delt vágómarha rekvirálás folytán 

Pest vármegye gazdáinak komoly 

szavára, felirt a kormányhoz, hogy 

aratás után újból léptessék életbe 

a hústalan napokat. Az állatállo-

mányt a katonai élelmezés és a fő-

város ellátásának nagymérvű szük-

ségletei annyira igénybe vették, 

hogv a polgári lakosság húsfogyasz-

tásának korlátozását, — hacsak 

vágómarháink kipusztítását nem 

akarjuk — haladéktalanul el kell 

rendelni. A helyzet olyan, hogy két 

sót három hústalan nap elrendelése 

látszik szükségesnek. 

Nemcsak Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye, hanem a többi állatte-

nyésztő vármegye is hasonló hely-

zetben lesz az uj rekvirálás miatt 

mely viszonl a hadsereg ellátása 

miatt feltétlenül szükséges volt. 

Értesülésünk szerint az OMGE tel-

jes erejével lép fel, hogy a hústa-

lan napok újbóli elrendelósévtl 

mentsék meg a pusztuló marha-

állományt. 

Igv alapos a reményünk, hogy 

megjönnek aratás után a rég nél-

külözött kedves hústalan napok. 

Hogy helyettük mit adnak, az egy-

előre kétséges. Sót talán neiu is 

kétséges, hogy semmit. 
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A kormány nem 

foglalja le a bor-

termést. 
Az ország borkereskedői Buda-

pesten gyűlésre jöttek össze, hogy 

tiltakozzanak a kormány ama állí-

tólagos terve ellen, hogy á bort és 

borpárlatot lefoglalja és annak ki-

vitelét a Haditermenyre bizza. A 

gyűlésen, amely igen látogatott j 

volt, hangos és erélyes beszédek j 

hangzottak el a kormány tervbe i 

vett intézkedése ellen, amitől a ! 

borárak tetemes esését várják. 

Illetékes helyről szerzett infor- | 

mációnk szerint a kormány nem 

szándékszik sem a bort, sem a 

borpárlatot lefoglalni, hanem csakis 

a borpárlat kivitelét akarja ható-

sági ellenőrzés alá vonni. 

A kormánynak ez az intézke-

dé ;e a gazdaKai egyáltalán nem 

érinti, mert csakis az 1917 évi 

bortermésből készült borpárlat ki-

viteléről van szó, ilyen készlet pe-

dig már alig van a gazda kezében 

ha van is, az oly jelentéktelen 

inennyiseg, amely a kivitelnél 

számba sem jöhet. Az 1917 évi 

termést kereskedők, de főleg lánc-

kereskcdők már régen összevásá-

rolták és em. k tulajdoniiható a j 

mai 8—9 koron »$ borár. 

Sorozás Orosz-

országban. 
A Golos Kieva szerint a bol-

seviki csapatok sorozást ke dtek 

Oroszországban. Ugyanez a lap je-

lenti, hogy a szovjet csapatai ered-

ményesen harcolnak a c*eh-tót 

hadtest ellen. Végül arról is érte-

sül a lap, hogy a bolseviki hata-

om birtokosai fegyveres csapato-

kat küldenek a falvakba, hogy a 

gabonával üzérkedő parasztoktól 

elrekvirálják a készletet. 

Ujabb 10.500 tonna 

elsülyesztése. 
Hivatalosan j e l e n t i k : Az 

Anglia körül elzárt területen ívnél 

elpusztító'tak a tengeralattjáróink 

10500 brutt* donna ellenséges keres 

kedelmi hajóteret. 

H i r t e l e Ispliâr»! 

Csatornát terveznek a 

Keleti és a Fekete-

tenger közt. 
A közlekedésügyi minisztérium 

két mérnököt küldött Lengyelor-

szágba és Németországba, hogy ta-

nulmányozza a Fekete-tenger és a 

Keleti-tenger csatornával való ösz-

szeköttetését. 

H Í R E I N K . 
K.-gazda leveleiből. 

Ti csüggedtek . . . 

Ti csüggedtek, kishitűek? 

Otthonülő, ágybanháló boldogok ? 

Nyújtózkodtok jóllakottan. 

S a búbosban álmosító tűz lobog,.. 

S nem tapad az arcotokra 

Verejtéktől, vértől csapzott hnjatoM: 

Mert mi azért vérzünk itten. 

Hogy ti otthon ágyúszót se halljatok 

Ti csüggedtek, kishitűek, 

Ainig magyar erő küzd a végeken? 

Most tör ki a gyáva krlség 

Asszonyokon, pipogyákon, véneken? 

Most, amikor rugaszkodunk ? 

Mikor márcsakcgy két döntő-viadal? 

S letiporjuk ellenünket... 

S ránk köszönt a büszke béke-diadal?! 

Ti csüggedtek, kishitűek, 

Mig mi ailunk rendü!et:en keményen 

Mert itt bizony nem vesz erőt 

Eifósulái1 a győzelmi reményen! 

Pedig annyi baka-tűrés 

Megőrölne vértanúkat, szenteket ; 

S többet az a dicsőséges, 

Megfeszített Megváltó se szenvedett! 

Ferke Ágost 

— Névnapmegváltás. Papp 

László h. adóügyi tanácsnok, fő-

számvevő a hadbavonullak család-

tagjai részére 20 K-t. Sima László 

számvevő a harctéren hősihalált 

haltak emlékének megörökítésére 

szintén 20 K-t adományozott név-

napmegvnltás címén. 

- Mikor lesz vége a habo-

runak ? Ismeretes, hogy az apokn-

lepkikus s/ám a Szent János meny-

nyei Jelenléseiben előforduló 606, 

amelyhez a régiek különféle fan-

tasztikum magyarázatott fűztek s jel-

zi pedig ez a szám Nérót, akitől 

még holta után rettegett az üldö-

zött keresztyén in p. Nos képzel-

jük el, hogy a „Mercure de Franke^ 

című, a békHj<Mi egészen komoly 

irodalmi tényezőnek tekintett fran 

cia folyóirat egyik munkatársa arra 

a vakmerő vállalkozásra adta fejét 

hogy kimutatja, hogy János evan-

gélista Jelenéseiben a 70-ik eszten-

dőben följegyzett 606 misztikus 

szám teljesen ráillik — II. Vilmos 

császárra is ! János evengelista ugyan 

is ezt irta: „Bölcs ember az, aki 

megérti az állat számát: ez a 

szám pedig, amely egyúttal az em-

ber száma is: 666 — íme a 

bizonyítás: Minthogy a 666 szám 

három számjegyből áll: három al-

kotó-elemből kell hogy alakuljon 

és pedig egy év-számból, egy hó-

nap-számból és egy hét-számbó| 

De vonatkozásban kell lennie az 

illető személy születésének évszá-

mával, a kinyilatkoztatásának év-

számával vagy az illető személy 

halálának évszámával. Ha összead-

juk a háromszámot: 6+6+6, ered-

ményül kapjnk a 18 évszázadot, 

azaz: 1800-ik évet, A 66(5 alatt hó-

napokai enve . 55 éveí u uúiidpOi 

kapunk eredményül; ha ezt a há-

rom számot megszorozzuk egymá-

sai : 6X6X6, eredményül kapunk 

eredményül kapunk 216 hetet, azaz 

négvévet es két hónapot. Az évszá-

mok összegezve: l800+55-(-4 ered-

ményül 1859-et adnak, aki nem 

egvébb, mint II Vilmoscsászár szü-

letési éve. Hogy ha az 1859-htz 

hozzáadunk 55 évet, megkapjuk az 

1914-eí, vagyis azt az évszámok 

amikor II. Vilmos császár a háboru 

mellett tüntetett Végül, hogy ha 

1914-hez hozzáadunk 4 eazteudót, 

kijön 1918, mely esztendőnek a 

háboru végét kell jelentenie. Mikor 

végződik tehát a háboru ? A felelet 

benne van a 216 hétben vagyis 

négy év es kéthónap! Az 1914 jú-

lius 5-iki potsdami találkozástól 

számítva, a háboru 1918 szeptem-

ber havában fog véget érni I 

— Szállítási igazolványok. A 

közélelmezési miniszter elrendelte, 

hogy szálilási igazolvány kiadására 

csak a minisztérium van jogosítva, 

még pedig a városi hatóság engedé-
lye alapján. Csupán a tojás, iga-

zolványok képeznek kivételt. 

— Korlátozzák a 

tást. A belügyminiszter rendelete 

alapján ezentúl tojást csak belföl-

dön szabad szállítani és csakis szál-

lítási igazolvány alapján. Ezen ifi* 

zolvánv kiadására a városi hatO' 

ság, mint elsőfokú hatóság van jo-

gosítva. 

— Hazatérnek szerbiai Ha-

d i i o g i y a i n k . A magya r osztrák ¿s 

szerb kormányok között megegy«' 
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zés jötí léire a hadifoglyok és in-

ternált polgári személvek kicserélé-

séről. A megegyezés alapján ha/á 

jukba viasza ./.állíttatnak: a) mind- | 

azok a tisztjeink, akiket a szerbhad- j 

sereg ellogoit és akik mostOlaszor- I 

szágban, Faciországbau vagy másutt 

vannak. Másfelől mindazok a szerb 

tisztek, akik Magyaroszág-Ausztri-. 

ában vannak, b) Egyrészről midazok j 

a közkatonák, akiket a szerbek el-

fogtak .másrészt hasonlószámu ma-

gyar-osztrák hadifogságban lévő 

szerb közlegény. Ezeken kivül hazá-

jukba visszaszállillatnak mindazok ! 

a beteg és sebesült hadifoglyok, ak-

ik legalább egy év tartalmára minden 

katonai szolgálatra alkalmatlanok. A 

megállapodások legkésőbb ez évi jú-

lius 15-én lépnek hatályba. A meg-

egyezés létesítése körül különös há-

lánkat érdemeli a svájci szövetségi 

kormány. 

Egy magyar tengerésztiszt hő-

si halá la. Rövid Miksa nevén szerepelt 

s, lapok hirr-d̂ s**̂ *11 u kiváló i<»n-
gerésztisztünk, aki a Szent István csata-

hajó megtorpedózásánál hősi halálát 

lelte. A hős sorhajóhadnagyot nem Rö-

vid-nek, hanem Maxou de Rövid Róbert-

nek hivták, régi magyar katonr-.család 

tagja, aki Budapesten végezte közép-

iskoláit és egyik legkivá'óbb fiatal ten-

gerésztisztünk volt, aki hősi halálát is 

önfeláldozó kötelességteljesítés kőzben-

lelte. A megtorpedózott csatahajó né-

hány elekrotechnikusa ugyanis a hajó 

mélyében dolgozva, nem hallotta a fe-

délzetre hivó kürtjelet s biztos halál előtt 

álltak Maxon ekkor maga ment le a ha-

jó mélyébe bajtársaiért, eközben süly 

edt el a hajó magával temetve a hős ten-

gerésztisztet. A hős Maxont kél huszárez-

redet bátyja fiatal felesége és két kis ár-

vája gyászolja 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szinlis ú m rind&rkapitéflia. 
3232—kp. 1918 szám. 

Hirdetméy. 
Közhírré teszem, hogy a már el-

rendelt ebzárlatot egy ujabbi veszel-

tségi eset folytán folyó évi szep-

tember hó 19-ig meghosszabbítom. 

Szentes, 1918 junius hó 19 

nák gyermekei a közép és felsőbb j 

iskolákban ösztöndíjban részesittet-

nek. Az ösztöndíj kedvezményben 

való részesítés feltételei a katona-

ügyvezetőnel megtudhatók. 

Szentes, 1918 junius hó 19. 

ür Mátéffy ; 
polgármester. 

tetlni, e/en télül szigorúan meg 
fog büntettetni. 

Szentes, 1918 junius 14. 

br. Hátéffy 
. polgármester. 

9810 -1918 szám. 

Zilahy 

r.-kapitány. 

10093—1918 s/ám. Hirdetmény. 
A hadiárvák és rokkant kato-

Hirdetmény. 
gazdasági munkaberak: megállapítása 

Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadijai a következőkép 

állapítom meg: 

Aratásnál napszám férfinek 

16 K. nőnek 10 K., csépléanél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K.., 

tengeri törésnél napszám férfinek 

10 K, nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszam 5 koi oum. 

szakmánybérek : 

aratásnál 1100 n. sz öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-

séért, vontatóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kévébe kötés 

nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara-

tásnál a kéve felkötéséért, össze-

hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló fclgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 

aratógép utón kéve összehordás, 

vontató vagy keresztbe rakás és 

tarló gereblyézéséért 4 korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 

szakmány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnel 

és kukorica törésnél pedig napszóui-

juk 2 korona. 

Aratógép munkadíja, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-

danként könnyebb talajon 50 K., 

nehéz, kötött talajon 60 korona. 

Aratás és cséplés tartama alatt 

a munkásokat a munkaadó élelmezi 

I Ezt azzal a figyelmeztetéssel 

i hozom u.y a munkaadók, mint a 

munkások tudomására, hogy az a 

munkás, aki a hatóságilag megálla-
1 pitott munkabér mullett nem haj-

landó munkát vállalni és dolgozni 

az a város határában elő forduló 

, gazdasági munkára hatóságilag fog 

kirendeltetni és a munka teljesíté-

sére karhatalommal fog kényszeri-

• ^ l a d ó III. k. Alkotmány utca 3 számú ház 

• i Kaján 1 számú tanyával 50 kis hold 

földdel eladó értekezni lehet kaján 1 szám 

alatt vagy e lap kiadóhivatalban. Ugyanott 

kis fias tehenek vannak eladók. 

S z e n h s város polgármestereid! 
9315 1918 szám. 

Pál v ázati-hirdetniéiiy. 
A választás utján megüresedett és 

évi H0 kor. fizetéssel, 120 kor. lakbérrel 

javadalmazott Kistőkei szülésznő állásra 

pályázatot hirdetek. 

Felhivom a pályázni szándékozó 

okieves szülésznőket, hogy a képesíté-

süket igazoló okmányokat felszerelt pá-

lyázati kérvényeiket Szentes város pol-

gámesteri hivata'ábon folyó évi julius hó 

1-ig adjak oe.-

A megválasztott szülésznő lakását 

Kistőkére köteles helyezni. 

Szentesen, 1918 évi junius hó 13-áu 

dr Mátéffy 
polgármester. 

K g y h a s z n á l t , 

de jó karban levő födeles 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cini e lap kiadóhivatalában. 

Pusztai Ferenc 
Kistőke 233 sz. alatti 

tanyáján hasas és kis-

fias tehén van eladó. 

Értekezni lehet ugyanot 

ELADÓ FOLD. 
Csák Sándor örökösei-
nek a Donáti oldalon 
levő 15 hold tanya föld-
je eladó; értekezhető 
Jókai-utca 113 szám 
alatt Fazekas Sándor-

néval 
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A kormány nem 

toglalja le a bor-

termést. 
Az ország borkereskedői Buda-

pesten gyűlésre jöttek össze, hogy 

tiltakozzanak a kormány ama állí-

tólagos terve ellen, hogy ó bort és 

borpárlatot lefoglalja és annak ki-

vitelét a Haditermenyre bizza. A I 

gyűlésen, amely igen látogatott j 

volt, hangos és erélyes beszédek j 

hangzottak el a kormány tervbe i 

vett intézkedése elten, amitől a i 

borárak tetemes esését várják. 

Illetékes helyről szerzett iufor- J 
mációnk szerint a kormány nem 

szándékszik sem a bort, sem a 

borpárlatot lefoglalni, hanem csakis 

a borpárlat kivitelét akarja ható-

sági ellenőrzés alá vonni. 

A kormánynak ez az intézke-

dé ie a gazdákat egyálliilán 

érinti, mert csakis az 1917 évi 

bortermésből készült borp'írlat ki-

viteléről van szó, ilyen készlet pe-

dig már alig van a gazda kezében 

ha van is, az oly jelentéktelen 

mennyiseg, amely o kivitelnél 

számba sem jöhet. Az 1917 évi 

termést kereskedők, de főleg lánc-

kereskedők már régen összevásá-

rolták és en». k tulajdonitható a 

mai 8—9 koron s borár. 

Sorozás Orosz-

országban. 
A Gotos Kieva szerint a bol-

seviki csapatok sorozást ke dtek 

Oroszországban. Ugyanez a lap je-

lenti, hogy a szovjet csapatai ered-

ményesen harcolnak a c*eh-tót 

hadtest ellen. Végül arról is érte-

sül a lap, hogy a bolseviki hata-

om birtokosai fegyveres csapato-

kat küldenek a falvakba, hogy a 

gabonával üzérkedő parasztoktól 

elrekvirálják a készletet. 

Ujabb 10.500 tonna 

elsülyesztése. 
Hivatalosan j e l e n t i k : Az 

Anglia körül elzárt területen ii :iét 

elpusztító'tak a tengeralattjáróink 

10500 brutb donna ellenséges keres 

kedelmi hajóteret. 

Hsseae iüp l í iH i ! 

Csatornát terveznek a 

Keleti és a Fekete-

tenger közt 
A közlekedésügyi minisztérium 

két mérnököt küldött Lengyelor-

szágba és Németországba, hogy ta-

nulmányozza a Fekete-tenger és a 

Keleti-tenger csatornával való ösz-

szeköttetését. 

H Í R E I N K . 
K.-gazda leveleiből. 

Ti csüggedtek . . . 

Ti csüggedtek, kishitűek ? 

Otthonüló, ágybanháló boldogok ? 

Nyújtózkodtok jóllakottan. 

S a búbosban álmosító tűz lobog,.. I 

S nern tapad az arcotokra 

verejtékiói, vtnől ¿¿¿pzoti I 

Mert mi azért vérzünk itten. 

Hogy ti otthon ágyúszót se halljatok 

Ti csüggedtek, kishitűek, 

Amig magyar erő küzd a végeken? 

Most tör ki a gyáva krtség 

Asszonyokon, pipogyákon, véneken? 

Most, amikor rugaszkodunk ? 

Mikor m..i csak egy két döntő-viadal? 

S letiporjuk ellenünket... 

S ránk köszönt a büszke béke-diadal?! 

Ti csüggedtek, kishitűek, 

Mig mi álunk rendületlen keményen 

Mert itt bizony nem vesz erőt 

Etfásulás a győzelmi reményen! 

Pedig annyi baka-tűrés 

Megőrölne vértanúkat, szenteket; 

S többet az a dicsőséges, 

Megfeszített Megváltó se szenvedett I 

Ferke Ágost 

— Névnapmegváltás. Papp 

László h. adóügyi tanácsnok, fő-

számvevő a hadbavonullak család-

tagjai részére 20 K-t. Sima László 

számvevő a harctéren hősihalált 

haltak emlékének megörökítésére 

szintén 20 K-t adományozott név 

napmegvnltás címén. 

Mikor lesz vége a habo-

runak ? Ismeretes, hogy az apokn-

leptikus szám a Szent János meny-

nvei Jelentéseiben előforduló 606, 

amelyhez a régiek különféle fan-

laszli^us ma-)arázatoll fűzlek s jel-

zi pedig ez a szám Nérót, akitől 

még holta után rettegett az üldö- ; 

zött keresztyén w p. Nos képzel-

jük el, hogy a „Meicure de Franké,, I 

ciniű, a békében egészen komoly | 

irodalmi tényezőnek tekintett fran 

cía folyóirat egyik munkatársa arra 

a vakmerő vállalkozásra adta fejét 

hogy kimutatja, hogy János evan-

gélista Jelenéseiben a 70-ik eszten-

dőben följegyzett 606 misztikus 

szám teljesen ráillik — II. Vilmos 

császárra is I János evengelista ugyan 

is ezt irta: „Bölcs ember ax, akt 

megérti az állat számát: ez a 

szám pedig, amely egyúttal az em-

ber száma is: 666 \" — íme a 

bizonyítás: Minthogy a 666 szám 

három számjegyből áll: három al-

kotó-elemből kell hogy alakuljon 

és pedig egy év-számból, egy hó-

nap számból ós egy hét-számból 

De vonatkozásban kell lennie az 

illető személy születésének évszá-

mával, a kinyilatkoztatásának év-

számával vagy az illető személy 

halálának évszámával. Ha összead-

juk a háromszámot: 6-[-6-j-6, ered-

ményül kapjnk a 18 évszázadot, 

azaz: 1800-ik évet, A 666 alatt hó-

napokat erive: óa évei 5 hónapul 

kapunk eredményül; ha ezt a há-

rom számot megszorozzuk egymá-

sai: 6X6X6, eredményül kapunk 

eredményül kapunk 216 hetet, azaz 

négyevet és két hónapot. Az évszá-

mok összegezve: 1800+55+4 ered-

ményül 1859-et adnak, aki nem 

egyébb, mint II Vilmoscsászár szú 

letesi éve. Hogy ha az 1859-litz 

hozzáadunk 55 évet, megkapjuk az 

1914-el, vagyis azt az. évszámok 

amikor II. Vilmos császár a habom 

mellett tüntetett Végül, hogy ha 

1914-hez hozzáadunk 4 esztendő!, 

kijön 1918, mely esztendőnek a 

háború végét kell jelentenie. Mikor 

végződik tehát a háború ? A felelet 

benne van a 216 hétben vagyis 

négy év es kelhónapi Az 1914 jú-

lius 5-iki potsdami találkozástól 

számitva, a háború 1918 szeptem-

ber havában fog véget érni! 

— Szállítási igazolványok. A 

közélelmezési miniszter elrendelte, 

hogy szálilási igazolvány kiadására 

csak a minisztérium van jogosítva, 

még pedig a városi hatóság engedé-
lye alapján. Csupán a tojás, iga-

zolványok képeznek kivételt. 

— Korlátozzák a tojásszálli 

tásí. A belügyminiszter rendelete 

alapján ezentúl tojást csak belföl-

dön szabad szállítani és csakis szál-

lítási igazolvány alapján. Ezen ig*' 

zolvánv kiadáséra a városi hsto-

sag, mint elsőfokú hatóság van jo-

gosítva. 

— Hazatérnek szerbiai ha-
diíogíyaink. A m a g y a r osztrák ¿s 

szerb kormányok között megegy1' 
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zés jött léire a hadifoglyok és in-

ternált polgári személyek kicserélé-

sérői, A megegyezés alapján haxá 

jukba vissza szállíttatnak: a) mind-

azok a tisztjeink, akiketa szerbhad-

sereg elfogott és akik most Olaszor-

szágban, Füciországban vagy másutt 

vannak. Másfelől mindazok a szerb 

tisztek, akik Magyaroszág-Ausztri-

ában vannak, b) Egyrészről midazok 

a közkatonák, akiket a szerbek el-

fogtak .másrészt hasonlószámu ma-

gyar-osztrák hadifogságban lévő 

szerb közlegény. Ezeken kívül hazá-

jukba visszaszállittatnak mindazok 

a beteg és sebesült hadifoglyok, ak-

ik legalább egy év tartalmára minden 

katonai szolgálatra alkalmatlanok. A 

megállapodások legkésőbb ez évi jú-

lius 15-én lépnek hatályba. A meg-

egyezés létesítése körül különös há-

lánkat érdemeli a svájci szövetségi 

kormány. 

Egy magyar tengerésztiszt hő-

si halála. Rövid Miksa nevén szerepelt 

a !spok híradásaiban az a kivá'ó ten-

gerésztisztünk, aki a Szent István csata-

hajó megtorpedózásánál hősi halálát 

lelte. A hős sorhajóhadnagyot nem Kö-

víd-nek, hanem Maxon de Kövid Róbert-

nek hivták, régi magyar katonr.család 

tagja, aki Budapesten végezte közép-

iskoláit és egyik legkivá'óbb fiatal len-

gerésztisztönk volt, aki hősi halálát is 

önfeláldozó kötelességteljesítés kózben-

lelte. A megtorpedózott csatahajó né-

hány elekrotechnikusa ugyanis a hajó 

mélyében dolgozva, nem hallotta h fe-

délzetre hívó kürtjelet s biztos halál előtt 

álltak Maxon ekkor maga ment le a ha-

jó mélyébe bajtársaiért, eközben süly 

edt el a hajó magával temetve a hős ten-

gerésztisztet. A hős Maxont kéi huszárez-

redet bátyja fiatul felesége és kél kis ár-

vája gyászolja 

Kiadja 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város ííndóíkapitánia. 

3232—kp. 1918 szám. 

Hirdetméy. 
Közhírré teszem, hogy a már el-

rendelt ebzárlatot egy ujabbi veszel-

tségi eset folytán folyó évi szep-

tember hó 19-ig meghosszabbítom. 

Szentes, 1918 junius hó 19-

Zilahy 
r.-kapitány. 

10093—1918 s/ám. 

Hirdetmény. 
A hadiárvák és rokkant kato-

nák gyermekei a közép és felsőbb . 

iskolákban ösztöndíjban részesittet-

nek. \z ösztöndíj kedvezményben 

való részesítés feltételei a katona-

ügyvezetőnel megtudhatók. 

Szentes, 1918 junius hó 19. 

ilr Mátéffy 
polgármester. 

9810 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérik megállapítása 

Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép 

állapítom meg: 

Aratásnál napszám férfinek 

15 K. nőnek 10 K., cséplésnél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek tí K., 

tengeri törésnél napszám férfinek 

10 K., nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszám j koioíin. 

szak mán ybérek : 

aratásnál 1100 p. sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-

séért, vontatóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé- i 

séért 22 korona,- kévébe kötés j 

nélkül 16 korona,-

uiarokrakó aralógép után ara- : 

tásnál a kéve felköléséért, össze-

hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 

aratógép után kéye összehordás, 

vontató vagy keresztbe rakás és 

tarló gereblyézéséért 4- korona 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 

szakntány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnel 

és kukorica törésnél pedig napszám-

juk 2 korona. 

Aratógép munkadíja, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-

danként könnyebb talajon 50 K., 

nehéz, kötött talajon 60 korona. 

Aratás és cséplés tartama alatt 

a munkásokat a munkaadó élelmezi 

Ezt azzal a figyelmeztetéssel 

hozom u:>y a munkaadók, mint a 

munkások tudomására, hogy az a 

munkás, aki a hatóságilag megálla-

pított munkabér mellett nem haj-

landó munkát vállalni és dolgozni 

az a város határában elő forduló 

gazdasági munkára hatóságilag tog 

kirendeltetni és a munka teljesíté-

sére karhatalommal fog kényszeri* 

tettni, e/en íelül szigorúan meg 

fog büntettetni. 

Szentes, 19*8 junius 14. 

br. Hátéffy 
polgármester. 

Je ladó Hl. k. Alkotmány utca 3 számú ház 

• J Kaján 1 számú tanyával 50 kis hold 

földdel eladó értekezni tehet kaján 1 szám 

alatt vagy e lap kiadóhivatalban. Ugyanott 

kis fias tehenek vannak eladók. 

Szentes város polgármesterétől 
9315 1918 szám. 

Pályázati-hirdetmény. 
A választás utján megüresedett és 

évt °40 kor. fi/etéssel, 120 kor. lakbérrel 

javadalmazott Kistőkei szülésznő álláara 

pályázatot hirdetek. 

Felhívom a pályázni szándékozó 

okieves szülésznőket, hogy a képesíté-

süket igazoló okmányokat felszerelt pá-

lyázati kérvényeiket Szentes város pol-

gámesteri hivataláhon folyó évi julius hó 

l-ig adjak Dt.-

A megválasztott szülésznő lakását 

Kistőkére köteles helyezni. 

Szentesen, 1918 évi junius hó 13-áu 

dr Mátéffy 
polgármester. 

E g y h a s z n a i t , 

de jó karban levő födeles 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cini e lap kiadóhivatalában. 

Pusztai Ferenc 
Kistőke 233 sz. alatti 

tanyáján hasas és kis-

fias tehén van eladó. 

Értekezni lehet ugyanot 

ELADÓ FOLD. 
Csák Sándor örökösei-
nek a Dónáti oldalon 
levő 15 hold tanya föld-
je eladó; értekezhető 
Jókai-utca 113 szám 
alatt Fazekas Sándor-

néval 
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Oltott mész 
építkezéshez és mesze-
lésbe/. kapható a Sar-
kady-telepen, Bartha Já-

nos-utca 5 szám. 

Zsoldos Istvánne-nak 
HuQsihát 95 s z á m ú 18 
hold tanya földje eladó 
alkudni lehet Hódmező-
vásárhelyen Ferenc József 
Sugár-ut. 114. sz. alatt. 

P a r K a s Q é z a 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni i^het ugyanott. 

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 h a n . 

T ó i rendbeli zsáh 
van eladó 

cim a kiadóhivatalban. 
Gazdálkodás 

vezetésére ajánl-

kozók. Értekezni 

lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 

I I 

II l í 

V a j d a B ó l i n t U t ó d a 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

. j 

„ S Z E N T E S I l ü P " 
liiodóíiivotala 

Kossiith-íép l szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

11 veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. l JTÓDA villany ti berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




