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nu/ZíAnr 
Péter-Pál, 

A magyar föld ünrepe volt ez 

a nap a béke idejében. 

Ma: a szomorú redgnvciók 

napja lett. 

Az aranykalászos niezó, a sür-

gú-íorgo tengeinyi tnunkás-nép, a 

reménykedő és aggódó' gazda . . . 

mind csak a multak emléke lett. 

A? ny!.a!á mező Julv^i 

naptól b'pei.si-'t szántóföldek, az 

ac«' > karu an> ó részesek helyén 

lomha hadifoglyok nem törődöm 

csoportj;, a reménykedő és a.rgódó 

ga/da helyén p ; . ! a l ig más, mint 

a kéUégbeesés cn. t ui.ó gazda, aki 

szomorúan hajtja le a fejét, anu-ly 

gondoktól terhes . . . 

Bizony szomorúvá lett a Pe-

ter-Pál is. KifalaiSI, clsziülel :ncd í!. 

S mikor igy a megszokásból kró-

nikát rovok r ó l s z i n t e megfeled-

kezem, hogv nincsen lajta mii 

codalkozni, nem is lehet máskép, 
* 

* * 

Ki'encven korona októberig egy 

máz? a buza ára. 

A pénz maga ugyan nem ér 

semmit, mert hiszen nem lehet 

rajta vásnolni scuuníi, im ah-

hoz, hogy valamit vásárolhassunk 

rajta, kimondhatatlan mennyiségű 

pénz szükséges. 

No de mindegy. Maradjunk olt, 

hogy egy inázsa buza ára 90 ko-

rona Szép. De egy pár csizmánk 

a maximális ara 150 korona. Hz 

is szép. 

Az összehasonlítást csak a/erl 

leltein, mert rá akartam mutálni 

án«, hogv való s/enl igaz, a buza 

még olcsó, mert his/en pár csizma 

Ára rendesen mázsa buzi ara volt 

Igaz ho.-v m^foghal a 

szavamon. Nem p.mzérl. de ter-

mészetben egv maisa buzá< rt még 

Kct p.tr csizmát is aduali ma . . . 

II. Miklós cárt az orosz vörös 

gárdisták megölték. 

A tragédia tehát most már tel-

jes és az orosz forradalomhoz épen 

ugy egy uralkodó vére hullába fű 

ződik, mint annak idején a francia 

forradalomhoz. 

A francia forr adalomban volt 

valami fenséges. A/, orosz forrada-

I. mr< V j>LMÍig e/t éppen nem le-

hel mondani. S niig XVI. Lajos 

halála a puillolin alast természetes 

köve! ke/m ?nye a nagy foi radalom-

nak, ddia 11 Miki >s lemészáro-

lása csupán emberi bestia lilás, hit-

ványság, amit semmi vonatkozásba 

nem -t-hel hozni az orosz forrada-

lommal. 

A világ felgyujtója tehát meg 
halt. 

És sajátságu véletlen, talán 

guny a Sorstól, hogy vérehulláiá-

ban, halálában épen a csehek ke/e 

működött. 

A nagy szláv álmok megsze-

mélyesítőjét ime a nagy szláv ál-

mok katonái végezték ki. 
* 

* • 

Nem tudok egyszerűen meg-

állani az oroszországi események 

(ilótt. A pennám hegye szinte visz-

ket, akár akarom, akár nem, keny-

teleu vagyok a penna hegyre szedni 

a csenek viselkedését. 

Azt mondják, de a történelem 

i* toniisitjo, hogy a be'*ó rend 

megbomlása mindig a csőcseléket, 

a szemetet juttatja kivételes erőhöz, 

Nos az orosz forradalom egy uj-

jabb bizonyságot tesz a tanulságok 

helyessége mellett: Az orosz gárda 

amely polgárháborúban tartja Orosz 

országot, amely rabol, dul és 

fosztogat a jeles csehek bői kerül 

ki legnagyobb részben. 

Az a népség, amely a saját 

h záj i megvédelmezésél nem is-

merte kötelességének, amely gyáva 

hitvány, nyomorult volt a harcté-

ren, most elsőrangú legény a tal-

pán, amikor a szerencsétleneket 

gyilkolni és kirabolni kell. 

Ez a népség, amelyről gyön-

géd elnézéssel mondtuk, hogy kul-

tur nép, de amelynek otthona a 

virágzó cseh városokban ronda a 

piszoktól, most mulatja meg, hogy 

mi is hát igaz valójában . . . 

BARÁZDA . 

3 m a g y a r g a z d á t 
mostanában nem éidekli választó-

jog, pártok és személyek viaskodása 

A magyar gazda most kint állt a 

földeken, ellenzőre teszi tenyerét 

a sz Mi ié fölé es a látóhatárt nézi 

A', égbolt szeszélyes felhőig gusz-

tálja nagyobb izgalommal, mint a 

játékos a francia kfrtya piros szí-

neit, éjszakája nyugtalanabb, mint 

a börzináer éjszakája és ha a vihar 

tintaszínű fellegei rohannak tel az 

égre jobban torkában vonaglik a 

szive, mint a turf emberének, ha a 

finish pillanatában elzúgnak előtte 

a versenylovak. A barnaképű, szo-

bor nyugalmu gazda lelke ezekben 

a napokban csupa verejtékes aggo-

dalommal csupa kinzó izgalommal 

van tele, 

Eddig egy kis juniusi fagytól 

eltekintve, meglehetős időjárásban 

volt részünk. Talán közepes termés 

lesz, talán jó közepes termés, még 

semmit sem lehet tudni, de a sza-

vaknak ez a keves árnyalata száz 

és száz milliókat jelent. 

Berlin, Bécs és Budapest, a 

három ország szive a kalászokba 

szökő magyar búzát nézi. Soha 

nem jelentett ennyit, soha nem volt 

ilyen drága ezer év óla a magyar 

bu/.akalász, mint most, 1918. nya-

rán, mikor üresek a világ magiárjai. 

Krik a magyar buza és min-

den gondolatunk kint jár a földe-

ken. Lesz-e gazdag aratása ennek 

a földnek, melyben olyan gazda-

gon teremlek meg a szenvedések? 

Minden aggodalom kevés ebben a 
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két utolsó hétben, most vivja a 

föld rettentő küzdelmét az elemek-

kel, szárazssággal s ez az iszonyú 

küzdelem nekünk talán nagyobb 

mint amely mosl Paris alatt tombol. 

18 kilogramm gabonát 
kapnak az őstermelők. 

Az uj termés felhasználására 

vonatkozólag eddig megjelent kor-

mányrendeletek tudvalevőleg nem 

intézkedtek a kérdésnek e fogyasz-

tókat legközelebbről érdeklő részé-

ről : a fogyasztót megillető fejkvó-

táról. Az Országos Közélelmezési 

Hivatal hosszabb idő óta folytat 

ebben a kérdésben tárgyalásokat 

az érdekelt körökkel, de a tárgya-

lások menetéről eddig semmi sem 

került nyilvánoságra. 

Talán éppen ez a titkolózás 

volt az oka azoknak a híreknek, 

amelyek íóleg az »egységes élelme-

zési front« német-osztrák jelsza-

vának hatása alatt a közönség kö-

rében szárnyra kellek s tudni vél-

tek, hogy a kormány az idén a 

nagyon jónak ígérkező termés da-

cára ls le akarja szállítani a gabona 

és liszt tejkvótát 

Beavatott forrásból szerzett l'el-

téllemií hiteles értesülésünk alap-

ján megállapíthatjuk, hogy a fej-

kvóta leszállításáról szó sincs. A 

Közélelmezési Hivatal tárgyalásai 

az őstermelőket illető fejkvóta dol-

gában máris arra az eredményre 

vezetett, hogy a termelők tejkvó-

táját minden valószínűség s/érint 

egységesen (férfiakra és nőkre egy-

aránt) havi 18 kilogram gabonában 

állapították meg. Ez pedig lényeges 

fölemelést jelent, mert eddig csak 

a férfiak kaptuk 18 kg. gabonát 

egy hónapra, mig a nőknek c^ak 

15 kg. jutott az uj rendelkezés ki-

elégítő voltát az is mutatja, hogy 

a ^Gazda szövetség a tavalyi 

termés felosztása előtt beadott 

memorándumában maga is csuk 

a gazdasági év nyolc munkahonap-

jára, mig a téli hónapokban beérte 

volna 15 kilogrammos havi adag-

gal is. 

Értesülésünk szerint kilátás van 

arra is hogy ha az idei temés tény-

leg beváltja a hozzáfűzött remény-

ségeket, a nem őstermelő lakosság 

lisztkvótáját is fel fogják emelni. 

f eladó 111. k. Alkotmány utca 3 számú ház 

Á Kaján 1 szánni tanyával .50 kis hold 

földdel eladó értekezni lehet kaján 1 szám 

alatt vagy e lap kiadóhivatalban. Ugyanott 

kis fias tehenek vannak eladók. 

HÍRE IN K. 
Belgrád bevétele! 

Leszállt az estnek alkonya, 

Csobogva fut a hab trifri. 

Nyugodt a táj. A partnak árnya 

Sötét nyomot vet a Dunára. 

A barna part, s a vizszegély 

Nem látszik meg hol összeér, 

Csak a közép futó habjára 

Vet fényt a hold fehér sugára. 

Belgrád s Zimony elcsendesült, 

Nehéz álomba szenderült. 

De csalfa az éj némasága 

Titkot takarva hallgat árnya, 

Valami bárka nesztelen 

Mozog az árnyban szüntelen, 

S nem áruló a hold sugára, 

Felleget húz lassan magára. 

Kicsiny sziget Belgrád alatt, 

Csoda, hogy még le nem szakadt. 

Telistele vagyon vitézzel, 

Rohamra kész magyar honvéddel. 

Hosszan a mint lefut a part, 

Takar az árny sok talajt, 

Halálra szánt csoportok állnak, 

S az induló parancsra várnak 

Egyszerre fent Zimony felől 

Nagyot cikáz a part elől. 

Dörögve döng nagy hang utánna, 

S a part, a vár hogy visszavágja 

Bolyongva jár a viz felett, 

S megadja a cohim jelet. 

Az árnyak most életre kelnek, 

S zörgése hallik fegyvereknek. 

Lángolva bőg mind' a két part, 

S elönti a vér az avari. 

Eleven a folyamnak háta, 

Rohamcsapat szállott le rája. 

Nehéz gránát surrogva szált, 

Fel-felszökik a folyam-ár. 

Bár a golyók sokat megölnek, 

A támadók előre törnek. 

A vészt okádó vár alatt 

Már partra lépett egy csapat, 

Szuronyt szegezve felrohannak, 

S a szerb csapattal összecsapnak 

Meg-megritkulnak a sorok, 

De újra jönnek csapatok. 

Gyöngül a szerb, szaladva hátrál, 

S a vár fokán magyar hós áll már. 

Szeged, 1918 évi junius hó 3-án 

Balog Sz. Sándor. 

Ahol húszezer sertés hiz-

lalására adnak engedélyt. Gaz-

dáink lépten nyomon panaszkodnak 

hogy még a s;>jái gazdaságuk cél-

jaira se igen hizlalhatnak sertést 

elegen lő mennyiségben, addig 

amint hirül kaptuk a csak ta-

valy alakult Slavonia horvát gaz-

dák serié hizlaló r t. 20 000 serlés 

hizlalására nyert engedélyt. 

— Mennyire emelhető a ház-

bér? A in. kir. kormány legköze-

lebb rendeletet log kibocsátani arra 

vonatkozólag, hogy mennyire sza-

bad a mosl mi házbért eme ni a 

háborús időkben? A renddel sze-

rint 800 K-íól 1500 K-ig a laká-

soknak bérét 100 százalékkal, 1500 

és 2000 K. közöli 20 száza ékkal 

engedi meg a korniányre idelet 

emelni , ezenfelül pedig a béreme-

lés szabad egyezkedés tárgya lesz, 

Szükség esetén a lakásbizottság 

dönt. Az uj rend. let a lakbérleti 

bizottság hatáskörét niegszűkiti. 

A „ V a s á r n a p i Ú j ság " 

junius 23 iki száma szenzációs köz-

leményt ad Gyóni Gézáról, a kras-

nojarski fogolytáborban most egy 

éve elhunyt költőről; képekben 

közli a fogolytáborban ké^züit arc-

képét, lakásai, temetését stb. s egy 

hazakerült fogoly társa leírásában 

halála körűiméin eit Fogságban irt 

es eddig kiadatiuu verseiből is kö-

zöl három megragadó szomorú 

költeményt. A többi képek a né-

nietek nyugati harcaira, a bajor 

király laxenburgi látog.itasara, Vil-

mos császárrá > a margitszigeti 

hadiköicsön. plakát :>iállitasára síb, 

vonatkoznak. Szépirodalmi olvas-

mányok Bei Les Imre pompás uj 

regénye. Lakatos László novellája, 

S igiua tárcája, e.y uj francia re-

gén\ Megátkozott szereleni címmel 

Egyébb köziemé;.y« K : cikk Vilm os 

császárról, képel az Uránia tej-

konyháról s a rendes heli rovatok, 

A Vasárnapi Újság előfizetési ára 

negyedévre 10 korona. Megrendel-

hető a Vasárnapi Ujoág .kiadóhiva-

talában (Buuapest IV., Egyetem 

utca 4 sz.) Ugyanitt megrendel-

hető a Kepes N< plap, a legolese l>b 

újság a magyar u p számára, léi -

évre 2 korona 4') fillér. 

— Esö. Egy hónapi sóvárgás 

után csütörtök e te megeredtek 

ég csatornái s pénteken délben ki 

adós jó eső ö ltözte meg a határt 

életet öntve a pusztuló természet 

be. Mikor e sorokai ii jnív szintén 

esik. Igaz itt az aratás ideje és szá-

razabb napokra most volna szükség, 

de egv hetes esőre talán ezerszerte 

nagyobb a szükség ma . . . 

Hadbavonult öná l l ó iparosok 

hozzátartozóit felhívja az ipariestrtlei, 

hogy «z őszeirshoz szükséges adatok be-

mondása végett niulliatlanul jelentkezze-

nek az ipartestület jegyzőjénél és pedig 

naponként délután 4 orátol kezdve 

azok is, akik m>̂ r eddig jeleukeztek, mi-

vel az általunk beszolgáltatott adat nem 

elegendő a7 egyéni lapok kitöltetésre, 

melyeket atáirniok is kell, és hogy nem 

jelentkezés esetén nem l;irthutn ik igényt 

arra, hadbavonultjui'; visszatérnek ip »r-

üzemflk me^l eztléaéliez állani •egétj :>en 

részeiüljenek. Jelentkezések figyelembe 

nem vétetnek. 



62 szám. 
SZENTESI LAP 3 oldal 

— Öl k' rin ús bankjegy, ö t koro-

nás bnni•• jegyet bocsát ki bgközelebb az 

()í./trók-M «,'yar Bank. A. Innkjegy Wi— 

bocsál ísn: !c az a célja, ho^y niegkönv-

nju-ék vf-ea pénzforgalmat. 

L vjS' niozzuk : ndörségi rel-

S '»relés k,.et \ belfigyn -zter elmutel-

le, hogy a\u: si re;.dőisé^ t lszereléséb 

haszni lati' i '(' vő íng<»sagn il lajstromba 

kei» foglalni, mei l a rendőrség államo-

sítása cselén ezen jegyzék alapján törté-

nik mog }•/. átszámítás. 

A városi közélelmezési hivatal 

ve/rlőie felkéri a. néps/áml itásban részt-

veit összes egyéneki t, hogy folyó hó-

HO-án vasárnap délelőtt aváro?í kö?gyü 

lé. i tcicinben l i órakor megjelenni szí-

veskedjenek -

A „ S z I n h á z i É l e t " legujah 

száma megint csupa érbekesst>g. Szász 

Zoltán cikke Pálmai likáról, Karinthi 

Frigyes humoreszkje, Szomahází István 

re^énje. Somlyo Zoltán, és Farkas Imre 

ver.e, a Fekete frakkban cimű egy felvo-

násos, Ötvös Adorján k'^Hája, Intim Pis-

ta stp. képek' rajzok vannak gazdag s/átn 

ban. melynek «»t̂ v ko rom a* ára°KI6fize-

tés nevv-'d év re 10.- korona* Kiadóhiva-

tal Bubapes: Krzébel kő ul 29 

— Cukoroszlás. (nkorosztás tesz a 

napokban amint » közélelmezési ügy-

oszlaly közé tes/i Fzuttal a cukor n v is-

cukor alakjában keriil kiosztásra. Mind-

egy, a legfontosabb az, h ^ " lesz. 

Kiadja 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

10512—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az 1012 

VIII. t. c. 5 S-a és 19t:< XX. I. c. 

2 űri emében minden gazdasági 

-ep tulajdonosa I »rminő gazdasági 

gepe mellett alkalmazott összes 

m u n k á s o k a t az Országos Gtzdasági 

Mnnkáspénztárná' köteles bitlesel 

esetere bizlositani. akár saját gaz-

daságában, akar mint vállalkozó 

másnak gazdaságában vége/tet gé-

pével munkát. A biztosításért fize-

tendő dijat a munkás bélébe be 

tudni, vagy annak megtérítésére a 

munkást kötelezni 200 koronáig 

terjedhető pénzbüntetés terhe alatt 

tilos. 

Az 1913 XX. t. c. 2 §-a érlel-

a gazdasági gépmunkások, ideéri ve 

a képesített vizsgázott fűtő;) is, 

még hü közönsége en gépésznek 

nevezik is a kerületi munkásbi/to-

sitó pénz 1 árak által sem baleset, 

sem helység esetére való biztosí-

tási .kötelezettség alá nem vonhatók. 

A törvénv ki ételi egyedfii a 

képesített (vizsgázott) g péssz.el 

szemben 1 - .. kimondja 

hogy ez u«jy bale et mint betegség 

esetéie az tl elő kuüleli munkás-

biztosító pénztárnál kell biztosítani. 

A gazdasági géptulajdonoinak 
biztosi nsí kötelessége kiterjed nem 
csuk a cséplőgépe, szec^kavágó 
gépe. hanem minden néven neve-
zendő gcudasiigi g< pe, például velö-
gépe, arató- -pe, «vfijlőgépe stb. 
mellett alkalmazóit összes mun-
kásokra. 

Ha a gazdasági gep tulajdonosa 

ezen biztosítási kölolezettséget el-

mulasztja, kihágást követ el s 100 

koronáig terjedhető pénzbüntetés-

sel büntettetik, és tőle az elmu-

lasztott biztositásnak megfelelő biz-

tosítási dijakat utólag behajtják. 

Ezenfelül balettet esetén — még ak-

kor is ha a baleset körül a gépiu-

lajdonosát semmiféle gondatlanság 

sem terheli a sérült munkásnak 

(illetőleg örököseinek) a géplulajdo-

nosa ugyanolyan baleseti segélye-

zést tartozik fizetni, mint aminő 

a pénztártól kijár »kkor, ha a biz-

tosit s rendben van. 

Felhívom e méllogva a gazdasági 

gépek tulajdonosait, liogy munkása-

ikat biztosítsák. 

A biztosítási bejelentési lapok 

és a poslatakaiöki befizetési lapok 

a városh ázán (földszinti 10 szám 

ajtó) kaphatók. 

Szentes, 1918 junius hó 20 

dr iYlátéffy 
po'gárniester. 

10530—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomásra hozom a közönség-

nek. hogy az 1918 évi április bavi 

második és harmadik, továbbá a má-

jus havi első cukorszelvények az 

összes kereskedőknél fejenként és 

szelvényenként 20 dekával julius 

Mól k e z d v t beválthalók 

Hangya szövetkezel tagjai járan-

dóságukat a Hangyától, a beszerzé-

si csoport tagjai pedig a csoporttól 

kapják meg cukorjárandóeágukat. 

Szentes, 1918 junius 29 

d r K i s s 
a városi közélelm. ügy oszt. vezet. 

h a s z n á l t , 

de jó karban levő födeles 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cim e lap kiadóhivatalában. 

08 Ml 1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megálhpitása 

S f nles város te«í létén a gaz-
dasági uiunkákt.ii 10,8 évben fize-
tendő munkadijat a következőkép 
állapítom meg: 

Aratásnál napszám férfinek 

15 K. nőnek 10 K., cséplétnél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 

tengeri törésnél napszám férfinek 

10 K, nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszám 5 korona. 

szakmánybérek: 

aratásnál 1100 n. sz öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-

séért, vontatóba vagy keresxtbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kévébe kötés 

nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara-
iaknál a kéve falk At*wé*rt A««?®-

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 

szakmány muukabtrek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnél 

és kukorica törésnél pedig napszóm-

juk 2 korona. 

Ara tógép munkadija, ha a 

géplulujdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

üsziszántás 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 ugy 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 fog 

kirendeltetni és a munka teljesíté-

sére karhatalommal fog kényszeri* 

tetni, ezen felül szigorúan meg fog 

büntettetni-

Szentes, 1918 junius 14. 

Dr. nátéffy 
polgármester. 

Hirdessen e lapban I 



4 oldal SZENTESI LAi' szám 

Oltott m é s z F a r k a s Géza f j , j Í 0 Í M ' M l 
építkezéshez és mesze-
léshez kapható a Sar-
kady-telepen, Bartlia Já-

nos utca 5 szám. 

Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből elfidó, 

értekezni l^het ugyanott. 

Zsoldos Istvánné-nak V i z s g á z o t t g é p é s z 
Hucsihát 95 számú 18 cséplésre ajánlkozik, 
hSáA ^ í P'Sfc, z l a íÓ cim megtudható La-alkudni lehe t Nodmezo- i i • i -
vásárhelyen Ferenc József P u n k k 1 a ű 

Sugár-ut. 114. sz. alatt. 1 h i v a t a l á b a n . 

ki a íüszer üzletbe i 

teljesen jár: is. a oi -

nali belépésre ajánl-

kozik, 

Ciin e lap kiadóhivatalában. 

Gazdalkodás 
vezetéséi e ajánl-

kozók. Értekezni 

lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 

v a j • o i l á i i n í i i t í d a 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S ! L f l P " 
hiadóhivatolo 

Kossuth-tép V. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan.verőre berendezett nyomdai müintézetében, S ön t é s 1918. 
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