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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Bonáth Eszter. 

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

JgT előfizetési dijak. *W0i 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Tehát kedden városi közgyű-

lés lesz és tisztujitószéki ülés is 

lesz. 

Betölti a közgyűlés Bugyi An-

tal és dr Kanász Nagy Lajos örökét. 

Ha elmélkedem a nagy Mulan-
dóságról, amelyet ugy hivnak, hogy 
Világ, szinte nincsen kedvem bele-
törődni abba a valóságba, hogy 
minden elmúlik es mindennek 
vége van sjiogy emberek mennek, 
emberek jönnek, hogy azután ők 
is elmenjenek megint. 

de hát mégis, ez igy 

volt, igy van. és igy lesz. 

Mikor a krónikás tollat felve-

szem, hogy egy jegyzetet rójjak a 

készülő választás felől, nagy elég-

tétellel állapítom meg, hogy min-

den bizonnyal két egyhangú vá-

lasztás előtt álluuk s hogy Bugyi 

Antal örökébe dr Kiss Béla lép, a 

dr Kanász Nagy Lajos örökébe pe-

pegig dr Négyesi Imre s a város j 

vezető állásba fog emelni két fia-

tal tisztviselőjét, akiknek eddigi 

működése kellő garancia arra, hogy 

az utódok méltók lesznek az 

elődökhöz. 

* 
* * 

Nem szeretem a fölösleges 

szószaporitást és még kevésbbé azt, 

hogy olyan dolgokról beszéljünk 

unaImig, amelyekről nem érdemes 

szólani sem, mert hiába, nem tu-

dunk változtatni azon, ami meg-

változtathatatlan. 

Mégis, mikor igy gondolkozom 

külömböző dolgok lelett s amikor 

hallom és látom, hogy jobbról és 

balról is az elégedetlenség jelent-

kezik, amikor hallom és látom, 

hogy mindenkinek a szava és az 

arca egyaránt kifejezésre juttat bi-

zonyos lemondást és apathiát, ak-

kor bár jól tudom hogy se szó, 

se irás nem segit a dolgon, mégis 

neki iramodik a tollam, hogy egyet-
mást irjon épen arról amiről alig 
érdemes szólani. 

Élelmezési és ruházati ügyünk 
keserves. Nem rossz. Mert hiszen 
az legalább már fogalom. De arra 
nincsen szó, amely azt a keser* 
vességet fedezze, amilyen különö-
sen a rnházkodás dolga. 

De hát ? Nos igen ebben nem 
csak a földi hatalmak és a föld-
felettiek és nem csupán a háború 
a hibás bűnös vagy nem tudom 
én micsoda, h nem jó magunk is. 

De persze ezt nem hisszük. 

Nem, mert ha ezt hinnők és 
belátnónk, kevesebb jogunk volna 
panaszra. 

« * 

Julius 28. 

Leirom ezt a dátumot. 

Ma négy esztendeje vonultak 

be az öregebb korosztályok. 

Négyszer fordult meg a nap 
körül a föld, négyesztendő telt el 
vérzivatarban, könnyek záporában, 
égő fájdalomban és keserűségben 
liiv kitartásban és lelkes oda-
adásban. 

Négy esztendő óta zúg a világ-

háború fergetege . . . 

Négy esztendő l 

A csecsemő azóta járni és be-
szélni tanult meg. A kis iskolás 
gimnazista azóta zászlós vagy had-
nagy ur. akinek mellét a kitünte-
tések sora disziti, vagy rokkant 
hós, akinek a háta megett ezernyi 
szenvedés, egy nagy mult áll . . . 

Bizony ez a nemzedék a cse-
csemőtől a fehér hajú agastyánig 
mind megpróbálta a szenvedések 
hosszú sorozatát s ez a nemzet a 
saját dicsőségét minden időkre be-
irta a jővendó históriájába . . . 

Künn borongós az égbolt. 

Tépett felhók foszlányai úsz-
kálnak az égen. 

Mini ha a nagy természet is el-
mélkednék, gondolkoznék . . . 

Hosszú volt ez a négv eszten-
dő, de mégis lepergett . . , a há-
tnnk megett van. 

BARÁZDA. 

A mezőgazdasági 

vámvédelem 

biztosítása. 

Darányi Ignác földmivelésügyi 
miniszterségéhez lúződik a mező-
gazdasági vámvédelem biztosításá-
nak soha el nem halványuló nagy 
érdeme. Aki még emlékezik ennek 
a nagy küzdelemnek egyes mozza-
nataira, jól tudja, hogy mily re-
ménytelen volt a mezőgazdaság 
helyzete, minő kilátástalan annak 
jövője, mig a mezőgazdasági vám-
védelem törvénybe nem lőn iktatva 
amivel a magyar gazda intézményes 
biztosítékot kapott arra, hogy amit 
termel, annak lesz értéke is. A 
háborút megelőző gazdasági fellen-
dülése az országnak épen abban 
gyökerezett, hogy jól sikerült meg-
vetni a mezőgazdaság ügyét, ezt a 
legelső nemzeti ipart ki lehetett 
szabadítani a konjunkturális keres-
kedelem karmaiból, a gazdasági 
boldogulás utján meg lön nyitva a 
gazdának s arra nemcsak a keres-
kedelem és a pénzgazdaság kapott 
útlevelet. 

A háborús viszonyok követ-
keztében kialakuló helyzet ma olyan 
tüneteket mutat, hogy a gazdáknak 
éber szemmel résen kell lenniök 
nehogy rés támadjon a vámvédel-
men, amire egész jövőjüket építet-
ték. Nem kisebb egyéniség, mint 
épen Dirányi Ignác figyelmezteti 
erre a gazdákat, annak a megismé-
telt miniszterelnöki kijelentésnek 
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kapcsán, amely a mezőgazdasági 

vámokat ugy állítja elő, mint ame-

lyek esetleg leszállitás tárgyát 

képezhetik. 

Ez a kijelentés beleütközik 

abba az általánosan elfogadott elvbe, 

hogy a mezőgazdasági vámok le-

szállítást nem tűrnek. É« ha erre 

csakugyan kisérlel történnék, akkor 

•z a kérdés Magyarországon min-

den gazdái egy táborban fog ta-

lálni. Ebben a táborban, amely 

többé nem kér, nem könyörög, 

hanem egyenesen követel annál 

a súlynál fogva, mely őt mindig 

megillette, de amely most fokozó-

dott, hogy a gazdák véreztek és 

pusztultak a frontokon, őket uzso-

rázta ki az ipari és kereskedelmi 

konjunktura. 

Gyermeknyaraltatás. 
Mint a polgármesteri hivatalos 

hirdttmenyooi is olvasható,. folyó 

hó 30-án, kedden érkeznek Szentesre 

a német ajkú gyerekek. Mihez tar-

tás céljából közöljük a következő-

ket; 1) Minden vendéglátogatót felké-

rünk, szivesktdjék a jelzett napon 

azaz kedden délután 4 (négy) órára 

a Petőd szálloda kert helyiségében 

megjelenni, ahol az általa aláirt, 

illetve kért gyermeket átveheti. A 

megjelenés nemcsak azért célszerű 

mert ott személyesen jobban vá-

laszthat ki — ki olyant, amilyen 

neki jobban megfelel, hamun azért 

is, hogy több napos ut után elfáradt 

gyermek mielőbbi elhelyezése em-

berbaráti kötelességünk. 

2.) A gyermekekkel együtt érke-

zik liszt és cukor, amelyből minden 

vendég l á t oga t ó család minden 

gyermek után 10—10 kg. lisz-

tet és egy kg. cukrot fog kapni 

Torday Lajos tanár fő megbízott 

Által aláíróit utalványra. Ezen liszt-

nek és cukornak szélmérését és ki-

osztását, valamint annak a vasúttól 

való beszállítását és a gyermekek, 

továbbá kisérői csomagjainak be-

szállítását a Zsoldos részvénytársa-

ság volt szívás teljesen díjtalanul 

magára vállalni, amiért ezúton is 

hálás köszönetet mond a gyermek-

nyaraltalás intéző bizotlsága. A liszt 

és cukor kiosztása augusztus hó 

1-én, csütörtökön d. u. 2 órától 

este 6-ig eszközöltetik a Báró Ha-

rucktr utcai Pollák féle magtár 

helyiségében akként, hogy az l-lől 

150-ig való sorszámú liszt és cukor 

utalványokat 2 órától 4-ig, a többit 

4-től 6-ig válthatják be a torlódás 

ét a hosszas várakozás elkerülése 

Céljából. 

3.) A pályaudvarról a gyerme-

kek kísérőikkel e g y ü t t a Petőfi szál-

lodába mennek, ahol a város ve-

zetőségének jószívűségéből a kor-

mánybiztos úr felhívása alapján 

megebédelnek, ebéd után a bizott-

ság tagjai közreműködésével meg-

történik az egyes családokhoz való 

szétosztás, a szükséges névjegyzék 

elkészítése és minden gyermeknek 

felsőbb helyről nyert utasítás alap-

ján valóimegmérése. Ezen munka pár 

óra hosszáig eltart, azért lehet csak 

4 órakor átvenni a gyermekeket 

vagy aki kísérő nőt kért azokat. — 

4.) A gyermekmenhely igazga-

tóságától nyert távirati értesítés 

szerint egyelőre 256 gyermek érke-

zik, a többinek irányítása ezután 

eszközöltetik. 

5.) A gyermeknyaraltás intéiő 

bizottsága, és a felsőbb utasításra 

' a polgármester ur állal kinevezett 

bizottság folyó hó 28-án, vasárnap 

d e. 1t órakor ez ügyben a szük-

séges tenni valók megbeszélése cél-

' jából értekezletet tart a városháza 
1 tanácstermében, ezen értekezletre 

ezúton is meghívjuk a bizottság 

tagjait. 

6) A városi tanács részéről dr. 

Kiss Béla poigármesterheiyelles és 

Papp László főszámvevő mindent 

elkövetnek, Torday Lajos tanárral 

együtt, hogy Őfelségének hő óhaja 

szerint a gyermek nyarallatás minél 

jobban sikerüljön. — 

7. Ezúttal jegyezzük meg azt 

is, hogy néhány gyűjtő iv még kint 

van az adományokról, kérjük azo-

kat mielőbb beküldeni Torday La-

los tanárhoz, hogy így a legutóbb 

befolyt adományokkal együtt a 

nyilvános nyugtázást és végleszá-

molást megtehesse. 

HÍREINK. 
— „A modern magyar iroda-

lom és művészet alapvető kérdé-

seiről, kapcsolatban az európai 

mozgalmakkal" cimmell két sza-

bad előadást tart Boromisza Jenő, 

volt szentesi, jelenleg makói főgimn. 

tanár. Boromisza tanár főként Ma-

kón. a világirodalom- és művészet 

történetéből félévnél tovább, min-

den héten tartott 3—4. szabad elő-

adást, megfordult — ugyanilyen iro-

dalmi előadási szerepben egyebütt 

is Csanádmegyében, s Hódmező-

vásárhelyen a „Feketesas" nagyter-

mében 1200 embernek is adott elő. 

Előadásainak fő vonzó erejét köz-

vetlenségük, világosságuk művészi 

színezésük képezi. Az előadás au-

gusztus 2-án és 3-án, pénteken 

és szombaton este 799 órakor 

tartatik meg, a „Tudományos Moz-

gószinház" helyiségében, mindig 

két részben, negyedórás szünettel. 

Részvételi díj a két előadásra 4 

korona. Jegyek válthatók f. hó 

29-től H. Szabó Lajos divatáru ke-

reskedésében, augusztus hó 3-án, 

este 7 órától pedig a „Tud. M. szín-

ház pénztárnál. 

— A vasúti árudijszabások. 

A kormány az uj árudijemelést, 

mint értesülünk, a Máv. és az ál-

tala kezelt helyi érdekű vasutak 

vonalain október 1-én szándékozik 

éleibe léptetni. A katonai díjszabás-

nak felemelése még előbb, alkalma-

sint már augusztus elején megtör-

ténik, de nem a háború egész tar-

tamára visszaható erővel. 

— Mi lesz a beszerzési elő-

leggel ? A kormány minden évben 

beszerzési előleget szokott folyósítani 

a ÍlSZlVlS«ÍÓkiick íiOgjr nu' 

részükre a lisztnek, hüvelyeseknek 

stbinek beszerzését. Ez a beszerzési 

előleg nem jelent megterhelést az 

államnak, mert a kormány mindig 

gondoskodott, hogy az előleget a 

tisztviselőktől pontosan levonják. 

Bár már erősen benne vagyunk az 

aratásban és a gabona- és liszt vá-

sárlás maholnap aktuálissá válik 

az az idén a beszerzési előlegnek 

még se hire, se hamva. Semmiféle 

előkészületekről nem lehet hallani 

a beszerzési előlegek kiulalása dol-

gában. A közélelmezési miniszter 

most közölte, hogy a tisztviselő-

ket előre akarja ellátni az egész 

évi ólelmiszerszükságlettel kedvez-

ményes áron. Magyon bölcs intéz-

kedés, de arról is kell gondoskodni 

hogy a lisztviselőknek ezt az olcsó 

árat legyen miből megfizetniök. 

— Ujj lakbérrendelet készül. 

A háztulajdonosok már hosszabb 

ideje heves harcot folytatnak a 

a mostani lakbérrenddlet, különö-

sen a béremelési tilalom megvál-

toztatása érdekében. A háztulajdo-

sok azzal érveltek Tőry igazságügy 

miniszternél, hogy a lakbérrendelet 

azokat a lakókat is védi, akik a 

háborúban nagy vagyonra tettek 

szert és igy könnyen elbírnák a 

10 százalékos béreuieléat. Külön 

bíróság fellállitását kérik, amely 

esetről esetre eldöntené, hogy a 

lakónak mennyivel szaporodott a 

jövedelme a háború alatt és megál-

lapítaná az arányos béremelést. Az 

igszságügyminiszter most a háztu-

lajdonosok érvelését elfogadva, dr. 

Fabinyi Tihamér törvényszéki bírót 
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bi/la meg 11 i lakbérrendelet el-

liós-'ités v -I, mely külön bíróságot 

ii, {»¡egvalosilj * Az uj rendelet no-

vember 1-éi I pne éi-Mbe 

— /»sz.ibadf ¿ynban meg-

m a r a d t rtiíianemüek. A pénteken 

m e g k e z d ő d ö n i uiiaaukctet m a íoly-

tatják a kereskedelemügyi minisz-

t é r i umban jegyrendszer nélkül a 

következő cikkek lesznek árusíthatók 

Papirszövetek, kelmék, crep, moiré 

műselyem, bársony, sitön, csipke, 

bútor szövel, selyemből készült kö-

tött cikkek és csipke zsebkendő, 

tej és vállkendő, keztyü, harisnya 

nadrág ta r t ó , fűző, bőröv, zsinór, 

gallér, kézelő, nyakkendő, borból 

készült ruhák, szőrme, prémruhák, 

b u n d á k , gummi köpenyek, kal;»p 

sapka, tiirdó és uszóruhák, kötény, 

katona i egyenruházati cikkek, Fe-

rencz József z sake t öltönyök, frakk 

és díszruhák, azzal, hogy továbbra 

is szabadon vásárolhatók ezek a 

cikkek, még nincs gondoskodva a 

kozonsegi ói. 

— Nyugdíjas köztisztviselők 

alkalmazása. A háború folytán a 

hivatalokban annyira felgyülemlett 

a munka, hogy a tisztviselők ere-

jük teljes megfeszítésével is alig 

tudják a rájuk bízott feladatokat 

teljesíteni. Szükségessé vált tehát 

hogy a munkaerőket szaporítsák. 

A hatóságok szívesen toglalkoztal-

nák a nyugdíjas állami és törvény-

hatósági tisztviselőket és ezúton 

hívják lel őket, hogy amennyiben 

erre hajlandók, haladéktalanul je-

lentkezzenek Budapesten a minisz-

tériumok vagy más állami inteze-

tek elnöki osztályain, vidéken pedig 

a helyi hatóságok vezetőinél. 

— A közbiztonság megren-

dülése. Bizonyos, hogy a háborús 

eldurvulás, az erkölcsök elvadu-

lása minden teren mutatkozik, de 

ez már velejárója a hosszantartó 

háborúnak, elejét ennek semmi 

kormány nem veheti, mert semmi-

féle kormány nem ura a lelkeknek 

és a sziveknek. Csakhogy az eldur-

vult erkölcsök leitekben csapnak 

ki a mindennapi életbe, szülik, —• 

tenyésztik a bűnöket. Mindenekelőtt 

megrendítik a személy és vagyonbiz-

tosságot, a tulajdon tiszteletben 

tartását kivételek közé kell sorozui, 

«Ívvé válik a törvények kiiueletlen 

átgázolása. Nagy az értéke ma min-

dennek s ebben az értékemelkedés-

ben épen az ellentállási erő csökkent 

meg a mely az embereket a bűntől 

visszatartotta. Miután ma már nem 

szórványos esetekről van szó, ha-

nem az a helyzet, hogy a személy- és 

vagyonbiztonsság nemcsak némely 
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kis területen, hanem az ígész or 

szágban siralmas állapotba jutott: 

a kormánynak kötelességévé v ;!t 

hogy el ó sori au a törvények s ¡-

goru alkalmazásával s ha kell ki-

vételes intézkedései kel is a rendet, 

a biz' n ígot állítsa iieiyic. 

Kiadja 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

12511-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Károly király gyermeknyaral-

tatása kormánybiztos urnák távirati 

értesítése szerint 256 nyaraló gyer-

mek megérkezik folyó évi julius 

hó 30-án. Felkérem azokat, akik a 

nyaralásra gyermeket vállaltak, hogy 

a gyermek átvétele iránt folyó évi 

július hó 30-án azaz kedden délu-

tán 4 órakor a Petőíi szálló kert-

helyiségében okvetlenül megjelenni 

szíveskedjenek. Minden gyermek 

után 10 kgr, liszt es 1 kgr. cukor 

jár, amely augusztus hó 1-én dél-

ulánui 2 órától kezdve a Zsoldos 

r. t. Harucker utcai magtárjában 

lesz átvehető az elszállásolási bízott 

ságtói nyerendő utalvány ellenében. 

Szentes, 1918 julius hó 26. 

Dr Mátéffy 
polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cim megtudható e lap 

kiadóhivatalban. 

3 oldál 

9810 1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkaberek megaU.pi tása. 

S i ntes vái >s te: nlétén a gaz-

dasági munkákén 19i8 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép 

állapítom meg: 

Kapálásnál férfinak 10 kor. 

nőnek 7 korona. 

Aratásnál napszám férfinek 

15 K. nőnek 10 K., cséplésnél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 

tengeri törésnél napszám férfinek 

10 K., nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszám 5 korona. 

szakniánybérek ; 

aratásnál 1100 i\ sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-

séért, vontatóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kévébe kötés 

nélkül 16 korona,-

í^nrol'rr^ó. arpjógép ara-

tásnál a kéve felkötéséért, össze-

hordásáért, vonlatóba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló felgereb-

íyézeséért 12 korona, kévekötő 

aratógép után kéye összehordás, 

vontató vagy keresztbe rakás és 

tarló gereblyézéséért 4 korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 

szakniány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnél 

és kukorica törésnél pedig napszám-

juk 2 korona. 

Ara tógép munkadija, ha a 

géplulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

CLTSflNIHHflMHHHHHHHNHBMHHflHHMBBHHHHMMHHHHMHHMM 

É R T E S Í T É S I 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costlimök 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: 

I t i i l i l l o A n n a 
Kígyó-utca 3. 
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Osziszántás munkadíja kis hol- tetni. ezen felni szigorúan meg fog 

dánként könnyebb talajon 50 K., büntettetni-

nehéz kötölt tal,jon 60 korona. Szentes, 1918 juuius 14. 

polgármester. Araiás es 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- j 
pitott munkabér mellett nem haj-
landó munkát vállalni és dolgozni 
az a város határában elő forduló 
gazdasági munkára hatóságilag fog 
kirendeltetni és a munka teljesité-1 
sére karhatalommal fog kényszeri- I 

br. nátéffy 

E g y p a r i t ó l ! I s i 
j á rgányhoz va ló szecska-

vágót keresek megvételre. 

Crm a k iadóban . 

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

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 . 

I r 
II 

I I o j d o B ó l i n t U t ó d a 
¡¡önyi'ny! 

II 

elváltai minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

l'utányosabb árért. 

mf 

„ S Z E N T E S I U P " 
kiadóhivatala 

ffossuth-tép V. szám. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

II 
Nyomatott VAJDA U. U l u LM vi l lanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1918. 




