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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Tehát a nők nem kapnak vá-

laszlói jogot. Nem, mert gróf Tisza 
Islván nem akarja : a családi békét 
félti a politizáló nőktől. 

Nekem igazán mindegy, ha kap-
nak, ha nem. Azt hiszem velem 
jgyülí nagyon sokan gondolkoznak 
igy. Mert a választói jog kérdése 
is iegfölcbu <i püi sciiiiciil urait ér-
dekli. Mást nem. Hám nézve is, 
embertársaimra is sokkai fontosahb 
volna most például egy 20—o0 mi-
liuiéteres esap.ulék. Legalább te-
remne kukoricám és az engedélye-
zeit egy malacocskát megludnám 
hizlalni. 

Ez élei kérdés. 

Mert hát választói jog nélkül 

«n is megélek, más is. De ennivaló: 

kenyér és zsiradék nélkül nem. 

Ma már nem ugy van, mint ré-

gen volt. 

Hiszem, hogy a késői kor tör-

ténet irój í, mint a világtörténe-

lem kuriózumát fogja följegyezni 

a mai napok k özéleli viszonyait s 

józan fővel nem tudom megse ér-

teni, el se képzelni, ha vajon miért 

is történnek most politikai esemé-

nyek, mineu s z ónoko l n a k óra 

számra . . . 

Minek ? ? 

És hát miért nem adtak a nők-

nek választói jogot . . .? Hiszen az 

se jelentett volna semmit. 
* 

* * 

Egy elszánt barátom, akinek 

vasidegei voltak a háború kitöré-

sekor s azóta acélidegei lettek ta-

nulmányozta a jegvrends/.er kérdé-

sét és a következő eredményekre 

jutott: 

Egy termelőn k, hogy kenyeret 

sülhessen a következő jegy és cé-

dula rendszereken kellett átesni a 

folyó ga/d»sá«>i évben 

1, csépié-i eredmény bejelentés, 

2, három rekvirálási lap; 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

3., őrlési tanúsítvány, 

4., átvételi elismervény, 

5., elszámolási jegyzék. 

Mindezekért megtelelő órákra 
terjedő ácsorgást kell számításba 
venni. 

Egy boldogtalan pesti ember 
a következő jegyekből él. 

1., kenyér-jegy; 

2., zsír-jegy; 

lej-jegy; 

4.. cukor-jegy ; 

5., kávé-jegy; 

6., bab-jegy 

7., kása-jegy; 

8, burgonya-jegy; 

9., cipő-jegy; 

10., nem sokára jón a ruha-jegv. 

Hogy mindezek a jegyek meny-
nyi ácsorgást és mennyi koplalást 
meg nincstelenségel jelentenek, azt 
megmondhatják a boldog pestiek. 

* 

* * 

Egy álmatlan éjszakámon — 

egyebet nem tehetvén — gondol-

koztam azon, hogy tulajdonképpen 

mi van most drágaság, pénzbőség, 

gazdaság, vagy szegénység, bőség, 

vagy mi hál ? 

Tekintve azt, hogy ma még a 

logika is kifordult a sarkaiból s 

logikus dolognak csak azt lehet te-

kinteni, ami ezelőtt négy eszten-

dővel logikátlan volt, ennél fogva 

a következő megállapításokra ju-

tottam : 

Nincs drágaság, mert a pénz-

vásárló ereje csökkeni ; 

pénzbőség nincs, mert két 
koronán jó esetben lehet annyit 
vásárolni, mint 20 fillérért lehetett, 
tehát inkább pénzhiány van ; 

gazdaság nincs, mert egy ezer 

forint nem jelent többet 90—100 

forint régi vagyonnál; 

szegénység nincs, mert régen 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
ffiST .-. előfizetési dijak. 

a legdrágább napszám 2 forint volt 
ilyenkor, most a legolcsóbb nap-
szám 8—10 forint; 

bőség nincs, mert aszály van 
s az aszály minden lehet csak bő-
ség nem; 

nyomor nincs, mert a kenyér-
gyár a jegyre ad kenyeret, a közé-
lelmezési hivatal pedig zsirt a je-
gyekre, tehát minden van; 

szóval uii van aúí ? 

— Bolond világ van s bizony 
talán mi magunk vagyunk a leg-
bolondabb. ik mert még gondol-
kozunk. 

# 

* # 

Azt Írhatnám ide ennek a kró-
nikás rovásnak : Erkölcs kép a vi-
lágháború negyedik évfordulóján 
Mert ez a néhány adat, amit itt 
följegyzek a ma erkölcsének fotog-
ratiája. 

A férj hadifogoly. Szenved, 

senyved. A lelke összetört már a 

családja után való sóvárgásban — és 

a feleség fittyet hány a világ-

háborúra, ott ül a moziban, nevet 

kacag, szórakozik, — vagy 

keresi az alkalmat a bűnre, a 
megtévely esre vagy már el is 
tévedi, s rettegve gondol arra, 
hogy egyszer haza jön az ember. 

Másik kép. 

Irtózatos a drágaság. Ruházkod-
ni szinte lehetetlen s a nők, mintha 
éreznék, hogy lehetetlen, amit cse-
lekesznek, hát annál jobban űzik 
a luxust. Kelme nincs, tehát egy 
szoknyához kél —három szoknyára 
valót varratnak föl . . . bór nincs 
máskor télen kivágott félcipőben 
jártak, ma szinte térdig érő hosz-
szuszáró cipőben . . . 

Sorolhatnám a végletekig. 

; De minek ? . . . 

Hiszen háború van és ez nem 

lehet másképpen. 

Ugy-e nem ? 

BARAZDA . 
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9 cséplőgép. 
A cséplőgép már megkezdte a 

maga dologtevését. Ha még esik 

szórványosan is, de már /ug, zaka-

tol sipol a rónákon és a lankás ok 

ejtőjén. Ez most a legszebb ma-

gyar muzsika. Még csak igy, kez-

detben, egy-két primhegedtí játszik 

de nsmsokára már országszerte 

egész zenekarok szólalnak meg a 

cséplőgépek nagybőgőiből. És az a 

különös a játékban, hogy nem a 

muzsikáért kell fizetni, hanem a 

muzsika fizet zsákszámra az arany-

kalászokból. Nincs szebb magyar 

idő a Péterpál után való napoknál. 

Garmadával hull az aranyeső. 

A hűséges magyar föld eltar-

tott bennünket ime most is az uj , 

termésig. A cséplőgépek már zu^ j 

nak és a malmok is kezdenek meg-

indulni. Omlik a kenyérmag lelke : 

a finom fehér liszt És ugy lünik. 

mintha a fehér liszlfelhők között 

fihér galambok röpködnének Végre ; 

már talán a béke galambjai! 

A cséplőgépek bugásából, a 

malmok zugásaból azonban kihal-

latszik egy figyelmeztető szózat 

magyar főid népeihez: Emberek ( 

tz a told eltart lilekei, mindnyája-

tokat még a szomszédoknak is jut 

az áldásából, dc azután ti se feled-

kezzetek mag a hűséges anyalöld-

ről. A föld eltart titeket. Ti pedig 

tartsátok meg a földet. E/t pedig 

nem tehetitek máskép, minthogy 

megvédelmezitek az ellenségtől. Sok 

ellenség leselkedik még a magyar 

földre. Verjük vissza ellenségeinket 

Aki birja: karddal, aki birja: pénz 

zel. A cséplőgép kürtője ezt a ria-

dót fújja : Fel, fel, itthon marad-

tak, jegyezzünk sietve a nyolcadik 

hadikölcsönre. Ne le g v ü n k 

hálátlanok I 

HÍREINK. 
— A sóárak és a szénadó. 

A képviselőház ülésén a pénzügy-

miniszter javaslatot terjesztett be 

a sóárak fölemeléséről, amely sze-

rint a nyers só 26 K, a főzött só 

33 K, a marhasó 10 K. lesz má-

zsánként. Ugyancsak ma terjesztette 

be a szénadóról szóló javaslatot is, 

amely szerint adódóköteles lesz 

ezentúl minden brikket és koksz. 

Az adó az érték 20 százaléka les/. 

A javaslat intézkedik az adómentes-

ségről és az adókedvezményekol is. 

Értesítés. Az Országos Ha-

digondozó Hivatal a Margit ligeten 

létesitelt gazdasági női iskolában 

hadiárvák és hadiözvegyek részére 

.60 teljes ellátással egybekötött in-

gyenes helyre pályázatot hirdetett. 

A7. érdeklődők a hadigondozó nép-

iroda igazgatójánál (vármegyeház 

emelet 20 ajtó) felvilágosítást nyer-

hetnek. 

— Értesítés. Az Országos H?«-
digondozó Hivatal a Zsófia országos 
gyermek-szanatórium egyesületnek 
Siófok szomszédságában Ba laton-
szabadi n levő hadiárvák szanató-
riumában 100 helyet kötött le-oly 
czélból, hogy e helyeken vérszegény-
ségben, angolkórban, lokális csont-
megbetegedésben, lüdőcsucsh unit-
ban, szívbajban stb. szenvedő ha-
diárvák gyógy kezeltessenek. Pályáz-
ni a hó végéig lehet. 

Az érdeklődők felvilágosítási 

nyerhetnek a hadigoudozó uépiroda 

igazgatójánál (vármegytház emelet 

20 ajtó) 

Oroszországba ismét le-

het levelet küldeni. Az oroszor-

szági hadifoglyokkal való levele-

zést tudvalevően februárban be-

szüntették, tehát a magyar csalá-

dok oroî z földön élő ho zUarlo-

zóikkal égyáltalán nem érintkez-

hettek. Értesülésünk szerint az 

Oroszországban levő hadifoglyokkal 

mától kezdve ismét lehet levelet 

váltani. 

A mezőgazdasággal nem 

foglalkozó legénység szabadsa-

golása. Most, hogy az aratás ideje 

elkövetkezett, a legfontosabb intéz-

kedések közé tartozik, hogy az 

önálló mezőgazdák és ezek legkö-

zelebbi hozzátartozói kapjanak sza-

badságot. Ezért a honvédelmi mi-

niszter rendeletben hagyta meg a 

katonai parancsnokságoknak, hogy 

az a legénység, amelynek a mező-

gazdasággal való foglalkozás nem 

hivatása, az aratáson kivül eső 

idő aiatl kapjon hosszabb szabad-

ságot. 

— Az árdrágítóknak ki kell 

tölteni büntetéseiket. Budapestről 

jelentik: Tóry Gusztáv igazságügy 

miniszter rendeletet adott ki, amely 

szerint azok, akik 'rdr.'giláscrl, 

vagy más hadiérdekből elkövetett ! 

vétségért elítéltettek, kötelesek bűn- j 

teleseiket megkezdeni. Az ügyész-

ség turnusokban fogja behívni az 

elitélteket. 

A katonák kenyériltet-

ménye. \ hadügyminisztériumhoz 

az utóbbi időben löbb kérvény ér-

kezett hogv emeljék fel a kenyér-

illetményt, illetve engedélyezzenek 

kenyérpótlekot. A minisztérium a 

gazdasági év utolsó szakában meg-

felelő készletek hiányában, nem 

teljesítheti ezeket a kérelmeket, de 

máris megjegyzi, hogy a várható 

jó termesre való tekintett*!, körül-

belül jnlius második leleben lel 

fogja öinelui a kenyérjárandóságot, 

— A cs. és kir. 82. székely 

gyalogezred hadialbumának szer-

kesztősége (Szászváros, Hunyadra.) 

ezúton kéri a különböző katonai 

kötelékekben, vagy kórházban szét-

szóródat! tisztjeit a regimentnek, 

hogy fényképeiket, naplójegyzetei-

kel, harctéri felvételeket és érde-

kes megtigyetéseiket a szerkesztő-

ségnek megküldeni szíveskedjenek. 

A tiósi halottak ugy a tisztek, 

mint a legénység — hozzátartozóit 

kéri a szerkesztőség, a hősi halot-

tak fényképeinek, rövid életrajzi 

adcitainak cs ci>ei!eg h Mrfl<?Y'\r;uii 

naplóinak, általános érdekű levelei-

nek megküldését. A szerkesztőség 

minden rendelkezésére bocsálott 

kepei, naplót slb. annak idején 

scrtollenül visszaszolgáltat. 

— - Katonanap Szentesen. Mint 

énesülünk íuiyó évi szeptember 

ho 1 en Dr Ive lemen Béla főispán 

és neje fő védnökségé vei nagy ka-

tonanap lesz, melynek jövedelme a 

szentesi szegeny hadiárvak es sze-

gény rokkantak gyermekei teli ru-

házatának beszerzésére fog fordít-

tatni. A részleteket lapunk legkö-

zelebbi számaiban fogjuk közölni, 

már most is jelezhetjük, hogy a 

népünnepélyen közre fog működni 

a szegedi katona zenekar s a részt 

vevő közönségnek olyan szórako-

zásban lesz része, amilyen még 

nem voll Szentesen. A rendezőséget 

még e hó folyamán Dr Kelemen 

Béla főispán megfogja alakítani. 

Bizton reméljük, hogy a katonanap 

a nemes célra igen szép jövedel-

met log hozni. 

— A gabonavásarlá uj sza-

bályozása. A hivatalos lap mai 

számában megjelent a földinivlés-

ügyi miniszteri rendelet, amely a 

gazdasági szükséglet címen beszerez-

hető gabona vásárlását szabályozza. 

A rendelet értelmében gazdasági 

szükségletre csak nz vásárolhat,aki 

maga nem termelő, vagy akinek 

gazdasági szükségletét nem fedezi 

a termése. Vásárolni csakis október 

15-eig és pedig a községi elöljáró-

ság által kiállított Beszerzési utal-

vány alapján lehet és csak annak 

a községnek területén, ahol a vá-
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sárló állandóan lakik. A vásárlás 
mindenkor csakis a Haditermény 
r. t. utján történheti' ké ,z áruvé-
tel uij.'n. I 

— Irodai munl i végzésére j 

2 ¡ 6 (187K 190i) é\ I e!i - ületésü-
ek( állási nyerhetnek a honv ker. 
távbeszélő és jelző tanfolyam és a 
honvéd állomás parancsnokságnál 
(Bocskay u. 20) helyben. Jelentke-
zők okmányaikkal (a magyar állam 
polgárságot igazoló és a polgár-
mesteri hivatal Öltal kiállított er-
kölcsi bizonyítványok) fenti pa-
rancsnokságnál d. e. 11 —12 óra 
között mutatkozhatnak be. A fel-
vétel utáni pióbaszolgálatkorban 
fognak a feltételek felolvastatni és 
ugyanannak leieltével az alkalma 
zásban véglegesitletni. Előnyben j 
részesülnek irodai munkában és \ 
gepirásban jártasak, továbbá a né- j 
met nyelvel írásban és szóban tudók 

— Az amerikai magvar bank 

letartóztatott vezérigazgatója. A 

„Berliner Tageblattfc közli a Wolff 

távirati irodannk julius 12-ről kelt 

következő kábeltávirati: Az ameri-

kai kormány vizsgálatolt folytat a 

Trans-Atlantic Tr u-t Company ellen 

amely banknak elnökét. Piinilzcr 

Gyulát és másik három tagját le-

tartóztatták. Mint hírlik, ennek a 

banknak sok ezernyi üzletfele volt 

az Egyesült-Államokban, főként 

osztrák és magyar kivándorlók, akik 

Amerikának a háborús állapotba 

való léptekor 72 millió 800.000 dol-

lárt utallak ál Ausztriába (?) A bank 

kiváltképpen feladatának tekintette 

osztrák magyar hadikölcsönkötvé-

nyek eladását. Miután az Egyesült 

Államok megüzenték a háborút, a 

bank letéteket vett át „a háború 

után való átutalásra" Ezek a leté-

tek „korona—márka—számla" cí-

men szerepeltek. A vizsgálat ada-

taiból kitűnik, hogy az osztrák (?) 

kormány félszázalékos kamatozásra 

1,600,000 dollárt helyezett el en 

nél a banknál, mig osztrák (?) ban-

károk hasonló összeget kamatmen-

tesen depontáltak ugyanott. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Egy fiatal asszony, 
ki a fűszer üzletben 
teljesen jártas, azon-
nali belépésre ajánl-

kozik, 
Cim e lap kiadóhivatalában. 

~ — — — 

Első Budapesti Gőzmalmi R. T. ( 
szentesi telepe. 

Tudomására hozzuk a szentesi és 

szentes-vidéki közönségnek, hogy 

malomtelepünkön (volt Szőke-

léte malom) 

a udmör l e s t megkezd tük . 
A szabályszerű őrlési tanúsítványokkal 

rendelkezők terményeit a Hadi-

termény rendelkezései alapján őrlésre 

elfogadjuk. 

¿\z fctso Budapesti Gőzmalmi R. T. 
Szentesi Telepe. 

Van szerencsém a nagyérdemű gazda-

közönség szíves tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 

M\í\m raktáromat 
ismét berendeztem, raktáron tarlók 

tiszta kenderből készült kötélárut a 

legszebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

féket, kötőfék fejeket és szárat borjú, tehén 

és disznókötelet, nyaklót, nyűgöt és ruha-

szárító kötelet a legjutányosabb árakon. 

Szíves pártfogást kér 

Ifj. Béládi József 
Kis-piac Nóvák István ur házában. 
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Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítás. 

Szentes város területén a ge -

dasági munkákért 1918 évben -

tendő munkadijat a kővetke őkep 

állapitom meg: 

Kapálásnál férfinak 10 kor. 

nőnek 7 korona. 

Aratásnál napszám férfinek 

16 K. nőnek 10 K., cséplésnéi nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 

tengeri töretnél napszám férfinek 

10 K., nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszám 5 korona. 

szakmán ybérek; 

aratásnál 1100 n. sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-

séért, vontatóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kevébe huic* 

nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara-

tásnál a kéve felkótéséért, össze-

hordásáért, vontatoba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 

aratógép után kéye összehordás, 

vontató vagy keresztbe rakás es 

tarló gereblyézéséért 4 korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 

szakmánv munkaberek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnél 

és kukorica törésnél pedig napszám-

juk 2 korona. 

Aratógép munkadija, ha a 

géptulajdonos hüzatja 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 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. 

br. p\átéffy polgármester. 

ParKas Géza ¡ E l v e s z e t t 
Nagygörgős* utca 25. sz. 
háza $Zabaúr\*i-r'~i 
é r t e k e z n i ¡ehet 

Vizsgázott gépész 
cséplésre ajánlkozik, 
cim megtudható La-

punk k i a d ó-
h i v a t a l á b a n . 

a ;;!) to! ú ; lib> 
•tes m ;.!latá!ü víigy 

nsomra ve> íő iiar"'>n ki 
i .«;ik, Töi s K'i' • f! -\\.c \ 2 
szám őlo t jelentse, ahol 
iiló jutalomban részesük 

g y j ó k a r b a n l e v ő 
járgányhoz való szecska -
vágót keresek megvételre. 
Cim a kiadóban. 

^ip föcCS H j 

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. in. aljak," "bloubük, costümök stb. Icgizlésesebb 

¡elkészitését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsonrozásál is. Bírmely e szak 
mába vágó különleges azsourok elkészitését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

e A sí i i a 

Kigyó-utca 3. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j a 

Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.) 

<r 
I 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyz kek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

D l 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 
Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

— 

Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villan verőre berendezett nyomda i müintézetében, Szentes 1918. 




