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Előfizetési «árak: 
Helyben : egószévre í k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 

Vidéken ege raévre 6 k félévre 3 k. n igyedévre 1.60 

Egyes C7.ám óra 4 fillér. 
Bűt Megjelenik vas~n<»p és cstitöi tftkon. 

| '«A^I. nuaK. O. 

A sze rkesz t é sé r t f e l e l ő s : 

Simáné liónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám íref bérház) ide intézendftk a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
K f T előfizetési dijak. 

Sárga falevelek 
lehullott, leperzselt lomb« k zörög-

nek, amint a szél fölkavarja és to-

vább sodo'j i őket. Hűvös, hideg 

boizong alja meg a U-slünkot és fá-

zósan takarózunk bele a kopottas 

felöltőbe . . . Olyan a vilá«t mint 

szeptember végén . . . ésjulius vé-

úp van . . . 

A természet mindig j »ts/ott az 
emberi1 éggel. Az embei i e'me, amely 
diadalmas találmányaival urává lett 
a f'öldn k. * izuek, a föld mélyének 
és a le* égőnek, amely béklyókba 
vert? a rakoncáU.n fohókat s tor-
mekenv dű ^..naánt vnnbinlt ni*'̂  
a pusztaságokba is, tehetetlenül áll 
meg az ulój'>ii ássál n/embi n. 

A világháború ötödik eszten-

dejébe I 'pl fink. 

Letiport ellenségeink vad erő-

feszítéssel ke/dik újra s újra a via-

d .lt, amely nem tud elölni, elcsen-

desülni, amely kiujul mindig s elől-

iünk a bizonytalan jövendő, amely 

nem bíztál a véggel s mi erős el-

határozással fogjuk fel a csapások»!. 

HarcoliMk a fromon s a front mö-

gött ; A jövendőért, a in gvar jö-

vendőért minden áldozatra készen 

vagyunk. 

Sárga faleveleket, lehullott lom-

bokat sodor tovább a s/él a kiaszott, 

kiégett me/őn. 

H^mek, sokat ígérő tavasz után 

jött a borzalmas nyár, amely s/e 

lével, forró sugarával kiégetett 

minden?, leperzsel», letarolt min-

den reménységet . . . A mi bizal-

munk, a mi erőnk, a mi hatalmunk 

a/ édes anya fald. a magyar fó!d, 

amely éleiét ad, amely el»arl, ápol, 

ftondot \ i sel rea tik mint a jó s. ülő 
a:- édes gyermekélv . . . 

És a magvai* 1'öM rbhen a/ 
es*tendőb«-n, n inlii mo'ioliánkka 
lelt vc>lu .. \V--a adja nvg stf fiz 
életet. nmii iKÍs!(nr megadott. 

Amerre a szemünk — ifi a mi 
határunkban — eltekint mindenütt 
a legszomorúbb képel látja A dús 
gazdag szentesi föld nem termi meg 
Szen es m-pének szűkös szükségle-
tét ebben az esztendőben. 

Normális viszonvok közepett 
! is nehéz napokat jelentene a város 
közönségére ez a körülmény s így 
nem mondunk nagyot, ha azt állil-

1 juk, hogy ezek a nehézségeit ina a 
háború ötödik esztendejében két-

: szeresek. 

A időj ;rás mostohasMjja v >ló-
i sággal katasztrofális. 0!yan s'áraz 
i págra, o van ídójáivsra mint a 1 1 1 0 . 1 

; tani aii»j rmlékez.ik v • .a» legöregebb 
tfiiiberek közül is vulaki, mint az 
idei. Min!ha va uban a természet 

| üzei \ volna hadat nekünk az ő 
földöntúli hatalmával, mintha ki-
hívna bennünket: 

Ember! én állok veled 

szemben . . . 

S mi, fajunk büszke dacával 

nézünk szemébe a jövendőnek. 

Kezdünk, szenvedünk bár, de eler-

nyedni nem fogunk. Egy ezred év 

minden szenvedése « bizonyság rá, 

hogv bitünk és tudunk szenvedni, 

kitartani 

A köztisztviselők és 

a felemelt lisztárak. 
Azt hinn^ a csnides szemlélő, 

ho »v a köztisztviselők adósságai-
nak konverziójáról a napokban be-
nyújtott törvényjavaslat a köztiszt-
v i s e l ő k helyzetén mégis c<ak kell, 
hogy segítsen. Kellene, hogy segít-
sen, azonban nem segíthet, mivel 
az ujaid) stáció, amelyhoz a köz-
tisztviselők elértek, a kenyér st áci-
ója és ez a mull hét péntekjén 

? megjelent uj kormányrendelet ér-
ti'bűében igen-igen megdrágult. A 
kenyér nem tehet erről, a fo/Ő'iszt 
se és a nuilás se. És legkeveseb-
bet tehetnek ellene a tisztviselők. 

Hi a kormány embereinek és 
minden agrárius érdekeltnek előze-
tesen fel kellett volna fogni azo-
kat a csendben kiperdülő könnye-
ket, amelyek ennek a lisztdrágitás-
nak hatása alatt a tisztviselők szi-
véből, az asszonyaik szeméből ki-
perdülnek. nem hisszük, hogy ez a 
rendelet napvilágot látott volna. 
Eddig is keserű volt a tisztviselők 
kenyere, ezután még keserűbb lesz 
Nem segit azon az őrlési rendelet 
aránvsváma akkor, amikor a tiszt-
viselők sorsát intézők csak a tiszt-
viselői, idegeit őrlik bele a rende-
letekbe. A napról-napra fokozódó 
órjiiö gond az, ami minden fillér 
ánbágitá* után elnyeléssel ásit a 
tisztviselőre. Mert ugyanakkor, mi-
kor az. egyik oldalon a kormány-
rendelet a kenyér árát jelentós 
percentekkel emeli, nem látjuk, 
hogy a köztisztviselők megélheté-
sének lehetőségét, kenyerének be-
szerzését ugyan olyan arányban 
biztosítaná* Sói a kenyér mellett 
ismét egv sereg háztartási cikk 
drágul meg. az uj adók behozatala 
révén. 

Drágább lesz a szén, a tüzelőfa 
a só, drágább lesz a cukor, a zsir, 
a hus és minden minden, ami a 
megélhetéshez múlhatatlanul szük-
séges. Ezzel és ezekkel szemben 
ott áll a tisztviselők 50—100 szá-
zalékos drágasági, illetve háborús 
pótlék í, a ruházatra megközelítőleg 
sem elegendő ruházati segély, a 
kiutazásokra nem elegendő napidíj 
meg a jó Isten ludja mi minden 
amit segítségként nyújtottak, ugy 
hogy attól a valóságban a tisztvi-
selők mindjobban eladósodnak és 
nyomorognak. 

Kérdezzük : szabad-e emelni az 
árakat azok számára csuk egy fil-
lérrel is, akik minden hónap köze-
pén a r.incsetlensrg örvényében 
keringve kapkodnak ujabb és ujabb 
ulósságok után ? IVdig nem könv-
nyelmű k, nem élnek jól, koplal-
nak, a kis kanálnyi zsirt megtör-
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gatják kétszer is, hogy rntegyék-e 
a főzelékre, vagy a felét még an-
nak is meglopják a gyomruktól 
holnapra. Szabad-e megdrágítani a 
köztisztviselők számár* a nullás 
vagy főzőliszt árát akkor, amikor 
számukra a 365 napból 313 a hus 
talanok száma. Mit esznek, miből 
élnek ? Burgonyából és tésztából. 
Miből csinálják a tésztát, ünnep-
napon egy kis fehérebb tésztái, ha 
számukra lehetetlen ár elzárja még 
attól is őket. 

Ebben az országban rohannak 
az árak előre. Egy-két ember még 
kapkod utánok, hogy visszaszorítsa 
őket, ámde ezer érdekeltség tövi-
ses korbácsa vág a kezükre, az 
árak csak felszöknek és a tövises 
korbácsok valahányszor lesuj'anak, 
a tisztviselőkön is ütnek egv *t. 

döfKéget meneszt a földmivelés-
ügvi és közélelmezésügyi minisz-
terekhez, a küldöttségben valórész-
vételre fölkéri a fői pánt és a vá-
ros képviselőjét, nemkülönben az 
alispánt és dr Csergő Károly! a 
vármegyei közélelmezési ügyoszlály 
vezetőjét. 

H I R E I N K . 

Gyűlései! e városnál 
Kedden délelőtt két gyűlést is 

tartott a városi képviselőtestület. 
Reggel 9 órakor a tisztújító szék, 
10 órakor pedig a közgyűlés ülé-
sezeit. 

A tiszujitószék ülésén dr. Nagy 
Sándor elnökölt s a jegyzőkönyvei 
Bugyi nntal volt főjegyző irta, akit 
erre a feladatra — jegyző hiányá-
ban — az elnöklő alispán kért fel. 

A liszlujitó szék főjegyzővé 
dr. Kiss Bélát, jogügyi tanács-
nokká pedig dr Négyessy Imiét vá-
lasztotta meg egyhangúlag. Mind a 
kelten csinos beszédben mondtak 
köszönetet a megválasztásért az 
eskütétel után. 

A városi közgyűlés, amely a 
tisztújító szék ülésezése után nyílt 
meg, villámgyorsan lelárgyalla a 
fölvett ügyeket, amelyek közölt 
jelentékeny dolog tulajdonképen 
nem volt s hogy mégis történt a 
közgyűlésen valami, amiről külön 
meg kell emlékeznünk, az a pót-
tárgy, amelyet a tárgysorozat élén 
tárgyalt le a közgyűlés. 

A városi közélelmezés kérdése 
volt ez, kapcsolatban a stjrtéthiz-
lalás és a jószág állomány takar-
mányszükségletének ügyével. 

A kérdési dr Kiss Béla főjegyző 
ismertette részletesen, majd dr Ci-
catricis Lajos, dr Csergő Károly, 
Bugyi Antal, Varga József, dr Ve-
cseri Sándor és Pataki Imre szólot-
tak a tárgyhoz. A felszólalások után 
a közgyűlés kimondotta, hogy kül-

— Itt vannak a vendég gye-
rekek. Királyunk nemes szive sn-
galta n gyermekek nyaral tatásai. A 
királyi gondolat testet öltött és 

j kedden déluíán Szentesre is meg-
I érkeztek nyanrlni a kis osztrák 
| gyerekek kétszázhatvanan. A gyer-
: mekekel a vasúti állomáson a vá-
I .dr Kiss Bela főjegyző 

üdvözölte, majd dr Fried'^ann (ivula 
, főrabbi köszöntötte ők l német 
I nyelven. A gyermekeket a város a 
Petőfi szallóban megvendégelte s a 
vendégelés után a/ elhelyező bizott-
ság elosztotta őket. 

Tilt a nagy Krívánon szám 
Incze Sándor lapjának e heti rend-
kívül érdekes száma. Cikket ittak 
Szép Ernő, Lakatos László é- Kar-
tinhty. Verset Bus Fekete László 
és Juhász Árpád. Külön szenzációja 
a lapu k a kecskeméti müvésztelep-
ről irt riport, amelyet a magyar 
festők és építőművészek eiiíje: 
Iványi (irünwald Béla, Kandó László 
Janszky Béla, Perirőlt Csaba Vil-
mos stb. stb illusztráltak. Intim 
Pisla, Hetivers. regény tesz ik vál-
tozatosabbá a számot, melynek 1 
korona az ára. Előfizetési ár negyed-
évre 10 kor. Kiadóhivatal: VII Er 
zsébel körút 29. 

— Gyümöcsoltványok kiosz-
tása. A földmivelésügyi miniszter 
rendelete alapján a földmives isko-
lákban az ősszel nagyobb mennyi-
ségű almát, körtét, szilvát, cseresz-
nyét, meggyet és kajsnnbarackot 
osztanak ki. Kedvezményekben ré-
szesülnek kisgazdák, kisebb hivatal-
nokok és közalkalmazottak, ha a 
földmivelésügyi miniszíeihez cim 
zelt folyamodásaikat augusztus 15 ig 
a földmivesiskolák igazgatóságához 
benyújtják. 

— Újítás a posíatakarék-
pénziári betéteknél. Jövő hó 1-étől 
a postatakarékpénztár igazgatósága 
korlátlan mennyiségű b' tetet el-
fogad lakaréakönyvre. Ezenkívül 
behozzák a zárolt takarékbetétek 
rendszerét, vagy is az aki egy na-

gyobb összeget hosszabb időre le-

köt, az magasabb kamatozásban 

részesül. 

— Hazatérő kisiparosok tá-
mogatása. Szlerényi József báró 
kereskedelemügyi miniszter az ósz-
szel egybeülő képviselőház elé tör-
vényjavaslatot terjeszt a háborúból 
visszatérő kisiparosok támogatásá-
ról. Körülbelül 50.000 kisiparosról 
van szó, akinek a törvényjavaslat 
fejenkint 10.000 koronáig terjedő 
állami kölcsönt engedélyez, továbbá 
nyers anyagokat és amennyiben 
szükséges helyiség megszerzésében 
is a hatóság fogja támogatni őket. 

— Ahoi a diákok permetezik 
a szőlőt. Az utóbbi időben mutat 
kozó nagy munkáshiányra való te-
kíntettel Schürger Ferenc, a bereg-
szászi állami főgimnázium igazgató-
ja már évzáró beszédében felhívta 
a diákságot, ho«y ameim}íLcü L^d 
vük telik benne, a körülményekhez 
képes! iparkodjanak a szünidő alatt 
a munkáshiányon segileni. A fel-
szólításnak meg is lelt a foganatja 
s ma mar sűrűn látni diákokat a 
a legkülönbözőbb niunkaágakban 
tevékenykedni. Különösen a szőlő-
permétezés iránt viseltetnek a diá-
kok előszeretet lel. A hasznos idő-
töltés mellett szép összegeket is 
tehetnek maguknak léire, mert egv 
permetező diák napibére állag 30 
korona. lük kora summákat a diplo-
májuk megszerzése után sem való-
színű, hogy egyhamar keressenek. 

— Rendelet a gyümölcsízek-
ről. A földmivelésügyi miniszter 
rendeletet bocsájtolt ki, melyben 
táplálkozásra szolgáló gyümölcsize-
ket (lekvár, mannaiád, jom, gyü-
mölcssajtok) és gyümölcskocsonyá-
kat a mezőgazdasági termények 
közé sorozza és igy ezeknek hami-
sítása és hamisított állapotban vr.ló 
forgalombahozatala szintén az 1895 
XLVI. t. c. értelmében büntetendő. 
A rendelet további részében a gyü-
mölcsízek megjelöléséről és felírásá-
ról valamint a készítéshez szükséges 
anyagok (gyümölcs, répacukor, nád. 
cukor, keményítő, szörp, kocsonyá-
sító anyagok, festő anyagok, bor-
kősav és citromsav) mennyiségéről 
és felhasználásáról intézkedik. 

— Gyönge a német borter-
més. A német borpiacról érkező 
hírek igen kedvezőtlen szinben tün-
tetik föl az idei német borvidékek 
termesét. Würzburgból jelenlik, 
hogy az. 11)17 évi boi t élénken ke-
resik és az árak tovább emelkedtek 
A forgalom az utolsó nyolc napon 
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ném volt jelentékeny. Általában 
75O- IOOO márkát fizeltek a vevők 
heklóliterenkinl. A szőlőfajták kö-

a rMing a kedvezőtlen időjárás 
¿s különösen a hűvös éjszakák 
folytán sokat szenvrdetf. A bogyók 
egyenlőtlen fejlődése és a hosszan-
tartó virágzás is nagyon megron-
totta az idei bor várható minősé-
gét ugv hogyha rendkívüli n<ipos 
időjárás nem következik, akkor 
az idei német must minősége na-
gyon rossz lesz. A mennyiség is a 
tavalyi mögött marad. 

— Ujabb csere-akció? Egy 
kőnyomatos jelénlése szerint a köz-
élelmezési hivatal a hadsereg ré-
szére szükséges zsir és szalonna 
megszerzése végett csereakció szer-
vezését határozta el. A közelebbi 
utasításokat a közélelmezési hiva-
tal csereakció osztályának zsirakció 
alosztálya ingja közölni a törvény-
halő fokkal. A zsirakciót a legrö-
videbb időn belül, legkésőbb augusz- ; 
tus l én kell megkezdeni, a mi an- j 
nál könnyebben történhetik, mert 
a csTecikek már raktáron feksze-
nek a megyei gyűjtőhelyeken. 

Megdrágul a műtrágya. A 

hadvezetőségc .ak korlátozott meny-
uyíségben kénsavat utalt ki a gyá-
rosoknak. ugv, hogv óss/i I a told 
mivelésügyi miniszter összesen es d; 
300 waggon szuperfoszfálot fog 
szétoszlani a gazdák kö/ött, ami 
igen csekély mennyiség, ha elgon-
doljuk, hogy normális időben 25.000 
waggon volt a magyar mezőgazda-
ság fogyasztása és tavaly is még 
a most biztosított mennyiség más 
félszeresét kapták a gazdák. A mi-
nisztérium a szétosztási kulcsot 
ugy állapította meg, hogv holdan-
kint 1 waggon szuperfoszfálot fog 
adni. Az Ínséges lyzctM azonban 
a műtrágyagyárak sietnek kihasz-
nálni, A Hungária, Klotild és Danica 
vegyiipar szövetkeztek egy árdrági-
tási akcióra és egwiltes beadványt 
intéztek a minisztériumhoz, amely-
ben 30 százalék árcmelest kérnek 
Ha a minisztérium a drágítást jó-
váhagyja, ugy egy n élermáz' a szu-
pert oszlat a gyárban átvéve 00 ko-
ronába fog kerülni, amihez a zsák 
és szállítás költségeit hozzászámítva 
« gazdáknak az idén 90 koronás 
null ragyához lesz szerencséjük. 

Kiadja 

Vajda B. U t ó d a Könyvnyomdája. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cim megtudható e lap 

kiadóhivatalban. 

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

kozik, 
Cim e lap kiadóhivatalában. 

Hirdessen e lapban! 

ParKas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni I^het ugyanott. 

Szentes van» i i-.iiJúrkdp'.i¿nya. 
ad. 4000 kp. 1018. s;ám. 

Hirdetmény. 
Kö/.hiiré teszem, hogy a már el-

rendelt ebzárlalot egy ujübb veszelt-
ségi eset folytán folyó évi október 
23-ig meghosszabbítom. 

S/.enles, 1918 ju'ius 27. 

Zilahv. 
r.-k apitány. 

Jegyezzen hadikölcsönt! 

9810-1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

S.-entes város területén a gaz-
dasági munkákért 1918 évben fize-
tendő munkadijai a következőkép 
állapítom meg: 

Kapálásnál férfinak 10 kor 
nőnek 7 korona. 

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

szakmánybérek : 

aratásnál 1100 i\ tz. öl hold 
gabona learatásáért, kévébe köté-
sééri, vontalóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblvézé-
séérl 22 korona,- kévébe kötés 
nélkül 16 korona.-

marokrakó aratógép után ara-
tásnál a kéve felköléséért, össze-
hordásáéi*!, vonlatóba, vagy kereszt-
be rakásaért és a tarló felgereb-
lyézusééit 12 korona, kévekötő 
aratóg^p után kéve összehordás, 
vontató vagy keresztbe rakás és 
tarló gcreblyézéséérl 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 munkadíja, ha a 
géptulajdonos húzatja kis holdan-
ként 10 korona, 

E£fl 

Van szerencsém a t, liölgy közönségét értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costtímök 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 S í i i i i i e A i i u n 
Kígyó-utca 3. 
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Osziszántás munkadíja ' is hol- lótni, ezen fe'ül szigorú in meg fog 

dánként könnyebb talajon 50 K., büntettetni 

nehéz kötött talajon 60 korona. Szentes HM8 in^ius 1 1. 

Aralás és cséplés tarlama alalt j /"látéffy polgármester, 
a munkásokat a munkaadó élelmezi 

Ezt azzal a figyelmeztetéssel 
hozom ui»y a munkaadók, mint a 
munkások tudomására, hogy az a ' 
munkás, aki a hatóságilag megálla-
pitott munkabér mellett nem haj-
landó munkát vállalni és dolgozni j 
az a város halárában eló forduló 
gazdasági munkára hatóságilag (og 
kirendeltetni és a munka teljesíté-
sére karhatalommal fog kényszeri- í 

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

E i j ó M a n \m 
járgányhoz való szecska-
vágói keresek megvételre. 
Cím a kiadóban. 

V i z s g á z o t t g é p é s z 
cséplésre ajánlkozik, 

cini megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b a n . 

í i 

a 
É i í p p n i d p 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

„ S Z E N T E S I t a r 
kiodóhivotala 

Kossuth-tér i szóm. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

i ! 
»^•MK.WHTJ« 

"*«ai'jcae9sw»wro»% c «¿¿«A»* * mxa tvnnm 

Nyomatott VAJDA li. UTÓDA vtlianyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1918. 




