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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

9 Kenyér hónapja. 
Peng a kasza omlik a kalász 

búgnak a gépek; július derekától 

augusztus közepéig tart a drága 

életei termő magyar Altöldnek nagy 

diadalmi ünnepe, természetanyánk 

győzelmi násza, a kenyér hónapja j 

amikor elválik : mekkora az áldás | 
.... . , , „ I 

illUJI^»« Í11...J • « ji- - W. .O-, 
kezébe egy egész esztendőre, meny-

nyire tölt be a biztató remény ? Az 

aratás és cséplés hónapja nagy 

örömnél:, sok gondnak s még több 

munkának és terhes kötelességnek 

a hordozója, különösen az idén, 

amikor a bő terméshez fűzött re-

ményünkét kései tagy hervasztotta 

el, szeles aszály szántotta ki és 

sok helyt fele kéve integet, csak 

fél termés mutatkozik. 

Az Isten áldása az idén külö-

nösen nagy kötelességeket ró reánk 

A természet az idén egymaga nem 

elégséges ahhoz, hogy termésünk 

megfelelő legyen, a fél munkát ki 

kell egészíteni a két kezűnek. Hisz- | 

szűk is, hogy a dolgos kezek nem 

fognak lankadtan ölben maradni, 

hanem kihasználják a kedvezójhely- j 

zetet. 

Mindenki a maga jóvoltáért 

cselekszik, ha szorgalmasan nekilát 

kötelessége, teljesítésének, de külön 

saját érdeke mellett egy magasabb 

parancs is elóirja ezt: az országnak 

érdeke. 

Ez a parancs m i n d i g fen-

állott, de sohasem szólott hozzánk 

olyan erővel, mint most. Ma nem-

csak dolgozni kell a mezőkön, a , 

kertekben, hanem valósággal bar- j 
C(>lni. Fáradságot nem ismerő küz- ! 

felemmel kell a kapát, a kaszát ; 

forgatni. 

Eddig gyönyörűen megállotta 
he|yét a magyar: első volt a harc-

i n , idehaza sem lankadt el 

inkában és türelemben. Amit , 

azonban a katonák hősiessége és a 

dolgos kezek munkája eddig fel-

épített, nem szabad elhagyni ezután 

sem. A kitartás erényére van szük-

ség, hogy a teljes diadal gyümöl-

cseit élvezhessük s megmutassuk 

az ellenségnek, — amely még most 

sem akarja baráti kezünket elfo-

gadni, — hogy minket kifárasztani 

nem lehet. 

A fA l/J n 111 n|.'ócnói\á no Ir o— 

rátától függ, hogy ez igy legyen 

Az ő vállain nyugszik a kitartás 

lehetősége. Az országnak más mun-

kát végző lakosossága, a gyárakban 

műhelyekben, vasutakon, hivatalok-

ban dolgozó milliók bizalommal 

tekintenek a gazdára s lőle várják 

erejüknek, munkabírásuknak Jfelté-

teleit. Nem szabad cserben hagyni 

ezeket a bizalkodókat s nem szabad 

szükségnek kilenni a hadsereget, 

amely mindnyájunkért küzd messzi, 

idegen tájakon. Ebben a nagy, szép 

kötelességben a maga büszke ön-

tudatát is megtalálhatja a gazda, 

megérezheti, hogy ez országnak ő 

az alapköve. Ha ez az alap erős, 

akkor nem inog mtg az ország 

építménye. 

Hisszük, hogy ezek a nagy 

gondolatok erőt öntenek a szivek-

be s munkára serkentik a karokat. 

Maga a természet is erre buzdit, 

amikor a kalászt tartja kezében. 

Ha az ember megfogja ezt a ma-

gasságból feléje nyúló jobb-kezet, 

a maga munkájával a másik felé-

ben teljessé fogja tenni. Bizunk a 

magyar nép hazafias szivében, bi-

zunk önmagunkban. 

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

A francia gyarmatok rész-

vétele a háborúban. 

A Temps jelentése szerint a 

francia gyarmatok eddig 880.000 

katonát és 230.000 munkást küld-

tek Franciaországba. 

A rétes halála 
Felemelték a kiőrlési százalékot. 

Tavaly a 76 kgrmos búzából 

10 százalék finom lisztet állítottak 

elő a malmok, a most kiadott ren-

delet ezt megváltoztatja, finom liszt 

16 százalék lesz, a fózóliszt a ta-

valyi 20 százalék helyett 24 száza-

arányt 80 százalékról 87 százalékra 

felemelik, 4# százalék helyett 47 

százalék lesz a kenyérliszt. Rozsból 

90 százalék lisztet és 7 százalék 

korpót kell kiőrölni, holott tavaly 

81 százalék volt a rozs kiőrlési 

aránya. 

A kiőrlési aránynak ezért a 

megállapításáért sem a gazdák, sem 

a malmok nem nagyon lelkesed-

nek. A legtöbb malomnak nincs is 

olyan preciz berendezése, hogy 87 

százalékra őrölhessen. A 87 száza-

lékra kiőrölt liszt a rétes halálát 

jelenti s már kezdhetünk is elbú-

csúzni a mákos, meggyes, túrós, 

káposztás rétestől amelynek tész-

tája vékony lepel volt csupán és 

az éléskamra Ínyencségeinek Ízletes 

takarója. 

Nagyobb baj annál, hogy egy 

esztendeig esetleg nem eszünk ré-

test az, hogy a sertéshizlalás és 

a tehenészet részére alig marad 

korpa. A korpakitermeiés a mult 

évihez képest majdnem 50 száza-

lékkal csökken. Tavaly a felőrölt 

búzamennyiség 20 százalékából lett 

korpa, az idén csak 13 százalék 

korpa áll a disznók és tehenek 

táplálására. 

Honduras is hadat üzent! 
Honduras köztársaság julius 

19-én megüzente a háborút Német-

országnak. A diplomáciai összeköt-

tetést már május 18-n megszakították 
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Hazajönnek az öreg 

népfölkelők. 
1868—69 évfolyambelíek 

szabadságon. 

A honvédelmi miniszter a köz 

érdekre nézve nagy fontosságú le-

iratot intézett a törvényhatóságok-

hoz, melyben kimerítő intézkedé-

seket tesz aziránt, hogy az egyre 

csökkenő hadifogolymunkáslétszám 

miként pótoltassék olyan 1868-69 

évfolyambeli népfölkelőkkel, akiket 

• cimen mezőgazdasági ós ipari 

munkákra mielőbb szabadságolnak. 

Hogy a mezőgazdaságnál, mint az 

ipari és kereskedelmi vállalatoknál 

dolgozó hadifoglyoknak tekintélyes 

része fölszabadult és e téren nagy 

hiány állott be, mondja a rendelet 

A honvédelmi miniszter tehát ezen 

a helyzeten akar segíteni, amikor 

rendeletileg ib kimondja,-h^gy szük-

ségessé vált az 1868—69 évfolyam 

beli népfölkelőknek mezőgazdasági 

munkára való mielőbbi szabadsá-

goltatása. 

Az 1868-ik évfolyambeli nép-

fölkelőknek szabadságolása a ren-

delet értelmében julius 1-től szep-

tember 16 ig van folyamatban mig 

az 1869-ik évfolyambeliek szeptem-

ber 16-tói ^ecember 31-ig szabad-

tágoltatnak. Addig is — mondja a 

rendelet — az emiilett évfolyam-

beli szabadságolt katonák a köz-

igazgatási hatóság részéről azonnal 

igénybevétethetnek. A rendelet sze-

rint 1. Azon mezőgazdák, akiknek 

10 hold vagy azt megfelelő birto-

kuk van. a saját földjükön foglal-

koztathatók, az önálló iparral és 

kereskedelemmel bírók saját ipari 

vagy kereskedelmi területükön fog-

lalkoztathatók. 2. A 10 holdon 

aluli gazdák részére lehetőleg lakó-

helyükön, vagy annak közelében 

felállítandó őrhelyekre sorozandók, 

3. Ipari és kereskedelmi szakmun-

kások lakóhelyükön a közigazga-

tási hatóságnak adatnak át és on-

nan fogják őket a megfelelő ipari 

illetőleg kereskedelmi pontokra di-

rigálni. 4 Ipari napszámosok nagyobb 

ipari vagy kereskedelmi üzemekbe 

dirigáltatnak. 

Róbert Cecil szerepe. 
A Manchester Guardian londoni 

tudósítója irja: Az a föltevés ural-

kodik, hogy lord Bobért Cecil a 

külügyi államtitkári hivatalban nagy 

szerepet fog játszani és bizonyos 

mértékben Balfourt fogja helyettesí-

teni, amennyiben az államtitkár ne-

vében az alsóházban mint teljha-

talmú megbízott fog felszólalni. Ki-

nevezése bizonyára semminő vál-

tozást nem jelent a politikában a 

béketárgyalások tekintetében. A 

mennyire ismeretes, Cecil határo-

zottabb mint Balfour, noha ő a 

nyilvánosság előtt a népszövetség 

védőjének mondotta magát. 

„Valamennyi orosz ország 
ideiglenes uralkodója." 

Chorvat tábornok proklamációja. 

A Temps jelenti Charbinból: 

Chorvat tábornok julius 10-én va-

lamennyi orosz ország ideiglenes 

uralkodójának kiáltotta ki magát. 

Proklamációjában kifejti, hogy a 

! rendet helyre fogja állítani s az 

i aikoüiuuijoa gyülekcz®!?!^* ismét 

| egybe fogja hivni. 

Elhalasztott ankét. 
A kereskedelmi minisztérium 

ankétet hívott egybe az ipari bíró-

ságok, a munkaügyi kamarák és a 

munkás \ álasztmányok tárgyában 

előkészítendő törvénytervezetek irá-

nyában irányelveinek megvitatására 

Az ankéntet azonban technikai aka-

dályok miatt nem tartották meg, 

hanem szombat délutánra halasz-

tották el. 

A csendőrség újjá-
szervezése, 

Gyapay Tibor orsz. képviselő 

interpellációt jegyzett be a képvi-

selőház interpellációs könyvébe a 

csendőrség újjászervezése és élel-

mezése tárgyában. 

A katonai ellátási javaslat. 

Vologda — Köztársasággá 
alakul. 

Vologda környékének terüle-

téből köztársaságot alakítanak az 

entente támogatásával. Az uj köz-

társaság területéhez a Murman-vi-

dék és északi Oroszországnak az 

Uraiig terjedő részei fognak tar-

tozni. 

A képviselőház pénzügyi és 

véderőbizottsága szerdán délután 

télhat órakor a képviselőház dele-

gációs termében együttes ülést tar-

tott melynek tárgya a katonai el-

látásról szóló törvényjavaslat né-

mely kiegészítő rendelkezéseiről 

szóló javaslat. 

H Í R E I N K . 
Gurko tábornok a Murman | 

vidéki entente-csapatok 

paracsnoka. 

A moszkvai lapok jelenlik : ' 

Gurko tábornokot kinevezték a 

Murman vidéken levő szövetséges 

csapatok parancsnokló tábornokává 

Finn előőrsök harcba keve-
redtek angol csapatokkal. 

A Times kriszliániai levelezője 

azt táviratozza, hogy a finnországi 

csapatok előőrsei a Murman-vasut 

északi részétől busz kilométerre I 

Kola-félszigeten angol csapatokkal ! 

harcba keveredlek. 

Jegyezzen a Vili. 

— Megöltek egy leányt. Ti-

tokzatos gyilkosság történt a bor-

sodmegyei Uppeny községben. A 

tizenhétéves Borotvás Gizellát éj-

szaka otthon, ágyában meggyilkol-

ták. A szomszéd szobában aludt 

anyja és annak asszony-nővére. Éj-

jel lármára ébredtek. Amikor ki-

ugiottak az ágyból, egy férfit láttak 

kisurranni az udvarba.Lámpát gyújt-

va, a leányt az ágyban nagy vér tó-

csában lelték. Nyakán borzalmas 

seb tátongott. A vizsgálat megálla-

pította, hogy a gyilkos beretvával 

metszette el a nyakát. Az a gyanú 

hogy a gyilkos féltékenységből kö-

vetle el lettét. A leány nagynénjét 

letartóztatták. 

A francia lapok két olda-

lon jelennek mag. Zürichi tudósí-

tónk jelenti: Augusztus elsejétől 

kezdve Franciaországban a politikai 

napilapok a hét háiom napján két 

oldalon jelennek meg, a többi négy 

napon négy oldalon. 



- Tojástilaloiri vendéglők és 

Kávéházakban. A nagy tojáshiány-

ra való tekintettel, a közélelmezési 

miniszter a legközelebbi napokban 

szabályozni fogja a to; is fogyasztást 

és ezen rendelet szerint a vendég- I 

lekben és kávéházakban, kivéve a 

vacsorázási időszakot, nem szabad 

12 éves életkor igazolása 

vehetők fel tanoncok. 
melleit 

tojás ételeket használni. 

— A hadsereg marhabevá-

sárlásainak ujabb szabályozása. 

Sok panaszra szolgáltattak okot a 

gazdaközönség körében a katonaság 

marha vásárlásai, mert az eladó 

jgy sokkal kisebb árat kapott a jó-

szágért, mint a vásárokon. Serényi 

Béla gróf földmivelésügyi miniszter 

most, mint értesülünk, elrendelte, 

hogy a katonaság lehetőleg vásáro-

kon szerezze be a vágóinarhaszük-

ségletét. Elrendelte továbbá azt is, 

hogy az eddigi 4 és fél százalék 

helyett ezentúl csak 3 százalékot 

«rah.ad levonni a marhák árából. 

= Drágítják a hadikávét. 

Kereskedőink értesülése szerint a 

hadikávét, amely ellen olyan sok 

panasz merült fel a fogyasztó kö-

zönség köréből, a kormány 25 

százalékkal megdrágítja. Hír szerint 

a Kávéközéppont az eddigi 445 

korona helyett 5*20 koronáért ad-

hatja majd a hadikávét a nagy-

kereskedőnek, aki a 4G0 koronás 

árat 520 koronára növelheti. A 

kiskereskedők viszont a közönség-

nek 5 korona helyeit ü koronáért 

adják a hadikávé kilogrammját. 

— dr. öze Gyula ügyvédi iro-

dáját ismét megnyitotta. 

— Iparosinas csak 12 évet 

betöltütt fiu lehet. A törvény elő-

irja, hogy iparostanoncnak hat elemi 

vagy két középiskola előzetes el-

végzése szükséges, illetőleg hogy a 

fiu a 12 ik életévet már betöltötte 

amikor inasnak szegődhetik. A tör-

vénynek ezt a rendelkezését sürün 

megszegik az olyan szülők, akik 

arra törekszenek, hogy a gyermek 

eltartásának gondjaitól megszaba-

duljanak, vagy hogy a gyermek 

csekély keresetéből pótolják a ház-

tartás költségeit. A mesterek nem 

igen tirtatták az igazságot és ezért 

gzakran lehet serdületlen kis inas-

gyerekeket látni az utcán kis kocsi-

kat húzva vagy súlyos terhet ci-

pelve. A kereskedelemügyi minisz-

ter azonban most elrendelte, hogy 
a jövő tanévlől kezdve az iparos 

kereskedelmi tanonciskolákba 

a születési anyakönyvi kivo-

l t bemutatása, i l letőleg a betöltött 

— A liszt legmagasabb árá-

nak ujabb megállapítása. A hiva-

talos lap a minisztériumok két ujabb 

rendeletét közli, az első a közfo-

gyasztásra szánt buza és rozsliszt 

előállításának és forgalomba hoza-

talának szabályozásáról, a másik a 

búzaliszt és rozsliszt, valamint a 

buzakorpa, rozskorpa és árpakor-

páért követelhető legmagasabb árak 

megállapításáról szól. A búzából 

előállított finom tészta lisztnek az 

ára 296 korona 50 fillér, a főző-

liszté 80 korona, a búzából készült 

kenyérliszté 50 korona a rozsliszté 

87 korona 30 fillér métermázsán-

ként. A lisztér kicsinyben, vagy 

részletkereskedésben követelhető 

legmagasabb árat a törvényhalóság 

első tisztviselője fogja megállapítani 

Ezt az árat azonban a közélelme-

zési miniszter a szükséghez képest 

megváltozhat ja. A rendelet azonnal 

hatályba lép. 

— Szabad a lombtakarmány 

szedés. A szárazság és a gyenge 

szénatermelés folytán előálló takar-

mányhiányra való tekintettel gróf 

Serényi Béla földmivelésügyi minisz-

ter a rendkívüli legeltetés, loinbta-

karmányszedés s!b. tárgyában a 

mult évben kiadott rendelet hatá-

lyát addig az ideig, — ameddig azt 

a száraz időjárás szükségessé teszi, 

— erre az évre is kiterjesztett®. 

— A g y e r m e k h a l a n d ó s á g 

csökkentése. A belügyminisztéri-

umban sürgős törvényjavaslatokon 

dolgoznak a gyermekhalandóság 

csökkentése érdtkében. A kormány 

országos társadalmi akció kereté-

tében akarja ezt a problémát meg-

oldani és már most megteszik az 

intézkedéseket. A közegészség vé-

delmét a közigazgatás körébe akarja 

vonni de a tanitótársadalom és a 

birák segítségét is igénybe veszik. 

A törvényjavaslat részletes intéz-

kedéseket tartalmaz majd a gyer-

mekmenhelyek reformjára, a vér-

bajok és a tüdővész terjedésének 

korlátozására. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

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

kozik, 
Cim e lap kiadóhivatalában. 

EIÜD Budapesti Gőzmalmi I . T . 
szentesi telepe. 

Tudomására hozzuk a szentesi és 

szentes-vidéki közönségnek, hogy 

malomtelepünkön (volt Szőke-

féle malom) 

a v ámő r l é s t megkezdtük . 
A szabályszerű őrlési tanúsítványokkal 

rendelkezők terményeit a Hadi-

terménv rendelkezései alapján őrlésre 

elfogadjuk. 

Az Első Budapesti Gőzmalmi R. T. 
Szentesi Telepe. 

Adakozzunk az elesett hősök özvegyeinek!. 
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9810-1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép 

állapitom meg: 

Kapálásnál férfinak 10 kor. 

nőnek. 7 korona. 

Aratásnál napszám férfinek 
16 K. nőnek 10 K., cséplésnél nap-
szám férfinak 8 K.f nőnek 6 K.> 
tengeri törésnél napszám férfinek 
10 K., nőnek 7 K.f ősziszántásnál 
napszám 5 korona. 

szakmánybérek; 

aratásnál 1100 n. sz. öl hold 
gabona learatásáért, kévébe köté-
séért, vontatóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblyézé-
acért ¿ú koiüiiő,- LcVcbc 
nélkül 16 korona,-

marokrakó aralógép után ara-
tásnál a kéve felkötéséért, 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 

szakmány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnél 

és kukorica törésnél pedig napszám-

juk 2 korona. 

Aratógép munkadija, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-
danként könnyebb talajon 50 K.f 
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 kényszerí-
tetni, ezen felül szigorúan meg fog 
büntettetni-

Szentes, 1918 junius 14. 

Hátéffy polgármester. 

FarKas Géza Elveszett 
Nagygörgős utca 25 sz. 
háza szauatSkéitoi eladó, 
értekezni l^het ugyanott 

V i z s g á z o t t ( j 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 . 

3 darab tokús liba, a be-
csületes megtaláló vagy 
nyomra vezető nagyon ké-
retik, Tors Kálmán-utca 2 
szám alatt jelentse, ahol 
illő jutalomban részesül. 

E g y p á r t a -m 
járgányhoz való szecska-
vágót keresek megvételre. 
Cím a kiadóban. 

UUfl 

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m. aljak, blon?ok; cosliimök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

Kígyó-utca 3. 

IMI 

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

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

ir 
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Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdái munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

T 
JL 

„SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

. . = ^ j g i ^ r g ^ 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




