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A szerkesztésért ftlelós: 

Simáné Dónáth észter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utodn könyvnyomdája Kossuth -
tér 4 szrhn (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
Ü^T előfizetési dijak. 

IZ 
Négv esztendővel ezelőtt, mikor 

kitört a háború, a magyar paraszt 
elszaladt a jegyzőhöz kontraktust 
csinálni és kevéske földjét bérbe 
adta annak, aki ilth >n maradt. Az- ; 
óta négy esztendő múlt el, azóta 
a magyar paraszt nem jött vissza. ( 

Sokan még mindig orosz földön 
vannak, sokítü ¡̂¿t» ** fron'on vé-
reznek, sokan már nem is mennek 
vissza többet a tanyákra. Az asz-
szony meg a gyerekek megkapták 
a pár hold föld után járó bérösz-
szeget, a forintok azonban a négy 
esztendő során elvékonyodtak a 
kezükben, a pénz ériéke elrongyo-
lódott, körülöltük megnőtt, meg-
dagadt a drágaság árja és akár-
melyik boltba nyitnak bc. szörnyül-
ködve látják, hogy drága forintjai-
kat krajcároknak számítja a boltos. 

A föld értéke hihetetlenül meg-
nőtt, a szántások tekete göröngyei 
arannyá változtak. Akinek földje j 
van, nem marad éhen, nem marad 
szegényen, mert a fold terményei 
is megdrágullak. A bérösszeg azon-
ban marad a régi. A hadba vonult , 
katona földjének bérszerződése alatt ( 

ez a dátum olvasható: Anno 1914. 
Mondani sem k< 11, hogv ez az esz- i 
teiulő olyan messze van tőlünk, 1 

hogy minden reménye kétségbe-
esés. minden igazsága igazságtalan- j 
ság lett, minden papírja megsárgult ; 
¿s minden szerződése elévült. 

Elévültek azok n szerződések ! 
ÍS melyeket a hadb ivonult katona1; j 
1914 nyarán kötöttek. Az Országos j 
Magyar Gazdasági Egyesület igaz 
ügyért vette most fel a haicol, mi ! 

W ezeknek a szerződéseknek ér-
vénytclenilését sürgeti a kormány- : 
Hál. A magánjogi természetű szer-
vilisek érvénve ma már irryis il 
'ttzórius áilain hal .Imával szem-
en. kereskedele o és ip »r ágai- ; 

állami felügv«1 ele, « minden ' 
irányban való rekvirálás semmi j 

más, mint a magánjog nagy részé-
nek átalakulása közjoggá. 

Kétségtelen hogy ez az állami | 
beavatkozás erőszak lesz. De nem ' 
volt-e erőszak a mozik államosítá-
sának terve? Ha ezt a gondolatot 
élő jogok elpusztításával, magasabb 
szempontokból, éppen a maga felség 
joga alapján tette magáévá í kor-
mány, ölelje magához az OMGE 
gondolatát is, mely elsősorban azo-
kat védi, akik eddig is legtöbbet 
szenvedtek a háborúban: katoná-
kat és katonák családj ii». A harco-
sokért mindent, mindent nekik 
köszönhetünk ! 

kos merényletről, annak megdönt-
hetetlen bizonyítéka az, hogy a Ma-
tiu julius 2U-iki száma a merény-
let ehőesléjén ezl jelenti: 

„Mum és Eichhorn fejére az 
ukrán hazafiak ti?kos szövetsége 
dijakat tűzött ki." 

Mint ismeretes, a gyilkostágért 
a szociálforradalmár nagyorosz ele-
mek felelősek. 

A németek r*inkiro-

hent bombázták. 
A Malin jelenti Dünkirchein-

ből: A julius 26 ra virradó éjjelen 
német repülőgépek szálilak c l Dünn-
kirchen fölött és a várost 60 leg-
súlyosabb kaliberű bombával tá-
madták meg, amelyek jelentékeny 
anyagi károkat okoztak. ^ 

Julius 20 án megkezdődött a > 
tüzelés egy messzehordó ágyúból | 

Elsüllyesztett vitorlás. 

Egv tengeralattjáró elsülyesz-
tetle julius 22 én Maine tengerpart-
jának magasságában a l\ o b e r t 
\\ i c h a r d nevű vitorlás». 

A merénylő cinkosainak 

letartóztatása. 

A Telegrafen-Kompagnie moszk-
vai jelentése szerint a kievi me-
renylet ügyében szigorú vizsgálat 
indult meg es a tettes cinkostársa-
inak letartóztatása küszöbön áll. 

A franciák ujabb téli 

hadjáratra számítanak. 
A Corriere dela Sera párisi je-

lentése szerint a francia képviselő-
ház hadügyi bizottságában a hadügy 
miniszter közölte, hogy a francia 
hadvezetőség ujabb téli hadjárat le-
hetőségével számol és erre vonat-
kozóan megteszi az előkészületeket. 

A szabadságolt 49—50 
éves népfelkelők igénybe-

A Malin előre tudott 

az Eichhorn elleni 

merényletről. 
Hogy uz enteilte előre tudott 

az Eichhorn tábornagy elleni gyil-

A honvédelmi miniszter tegnap 
körrendeletet bocsájtott ki, amely-
ben a 49-50 éves népfelkelők köz-
gazdasági elhelyezéséről intézkedik. 
Hogy a rendelet szerint a mezőgaz-
daságban s ipari üzemeknél előál-
lott zavarok, amennyire ez lehetsé-
ges elkerülhetők legyenek, ezért 
szükséges, hogy a legfelsőbb elha-
tározás folytán szabadságolandó 
1868 — 69. évfolvambe'i egyének 
minél előbb visszaadassanak a köz-
gazdaságnak. Tekintettel ezen in-
tézkedés nagv horderejére, a pót-
testek törekedjenek a 2 évfolyam 
legénységét felváltások utján miné 

I 
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hamarább' a közgazdaság rendelke-
zésért bocsájtani. Ezen egyének 
addig, amig tartós szabadságra ke-
rülnek, a közgazdaság céljaira igény-
be vétetnek: 

• 1. önálló mezőgazdák, kiknek 
legalább 10 hold birtokuk van, ön-
álló iparosok és kereskedők, akik 
sajátüzemük illetve üzletük vezeté-
sére lesznek hivatva. 

2. Azon mezőgazdák, kiknek 
10 kat. holdnál kisebb birtokuk van 
továbbá a mezőgazdasági munká-
sok lehetőleg békebeli lakó-, illetve 
munka helyükön, vagy ennek kör-
nyékén nyernek mint őrlegénység 
beosztást. A dolgozó őrlegénység 
részére olyan dijszás jár mintami-
lyent egy azon a környéken dol-
gozó szabad munkás végez. 

3. Az pari és kereskedelmi 
szakmunkások a békebeli lakóhe-
lyük közigazgatási hatóságainak 
adatnak át, melynek feladata lesz 
ezen embereket az illetékes ható-
sági munkaközvetítő utján elhelyez-
ni s helyettük ugyanolyan számú 
foglyot bemutatni. 

4. Az ipari napszámosok na-
gyobb ipari ütemeknél fogyatékba 
jutott haditoglyok pótlására a hon-
védelmi miniszter rendelkezésére 
maradnak illetékes pótkereteiknél. 

H Í R E I N K . 
— Katonanap Szentesen. Mint 

már jeleztük — a csongrádmegyei 
törvényhatósági hadigondozó bizott-
ság Szentesen 1918 évi szeptember 
hó 1-én dr. Kelemen Béla főispán 
ur és neje Bakonyi Szeréna urasz 
szony Óntól lóságaik védnöksége 
mellett a szegedi 5 ik ni. kir. hon-
véd gyalogezred zenekarának köz-
reműködésével nagyszabású jóté-
konyczélu katonanapot rend«z,mely-
nek tiszta jövedelme a szentesi 
szegény hadiárvák, hadirokkantak 
és hadbavonultak szűkölködő csa-
ládtagjainak cipővel, téli ruhával 
és olcsó tüzelőanyaggal ellátására 
fog fordíttatni. Dr. Kelemen Bela 
főispán a katonanap rendezése 
ügyében folyó évi juiius hó 31-én 
a helyi halóság vezetőit és a hely-
beli társadalom néhány tagját ér-
tekezletre hívta, —- melyen a szük-
séges tennivalókat megbeszélték. A 
kalonanap rendezésében a főispán 
fölkérése folytán részt vesz az egész 
társadalom. A katonanap műsora 
lapunk legközelebbi számaiban fog 

megjelenni s már a jövő héten a 

katonanap plakátjai is kifügesztet-

nek, ezekből is mindenki tudomást 

szerezhet a katonauap programm-

járól. 

- Ahol a haljegy életbelép-
tetésével eltűnt a hal. Fiuménel, 
ugy vélné a távolálló, az emberek 
hallal táplálkoznak a nagy halmé-
rési nyomorúság közepette reggel 
délben és este, mert hol legyen 
sok és olcsó hal, ha nem a tenger 
mellett, ahol élelmes halászati tár-
sulatok gondoskodnuk arról, hogy 
háióba kerüljenek a jó tengeri ha-
lak. Halakban ott rendes körülmé-
nyek között nincs is hiány, de mi-
vel azokhoz Fiumében nem jutha-
tott egyformán az egész fogyasztó 
közönség, bevezették a haljegyeket 
Hétfőn volt az első haljegyes nap 
és türelmetlenül vártak a halcsar-
nokban a haljegyes éhes emberek 
— ¿tűdé épjw* ezen a napon sem-
miféle halat nem hoztak és igy a 
haljegyet sem válthalták föl tengeri 
halra. Miért éppen a haljegyek kap-
csán nem került hal a piacra, azt 
mór nem tudjuk, amint nem tud-
ják azt a íiumaiok sem. 

Kaiapos dámának öltözött 
katonaszökevény. A kaszaperi ta-
nyák világát mar régóta teszi ve-
szedelmessé egy rég körözőIt és 
üldözött katonaszökevény Lantos 
János, a 101 gyalogezred katonája 
Már hatszor elfogták, hetedszer is 
megszökött a csendőrök kezei kö-
zül Legutoljára ezelőtt 3 nappal 
keresték a csendőrök. Sokféle em-
berrel találkoztak, többek között 
egy jól öltözött, kalapos hölggyel 
is. Hozzá mentek érdeklődni hová 
megy, de tovább eresztették. Csak 
azután tudták meg. hogy a dáma 
a rég keresett Lantos volt. Több-
szörös lopásért és betörésért is ke-
resik. Sok lopott holmit értékesített 
Kevermesen. 

— Hüvelyesek lefoglalása. A 
közélelmezési miniszter rendeletet 
bocsátott ki, amely az 101S évi 
termésű étkezési és takarmány cél-
jára szolgáló babot, borsót, lencsét 
lóbabot, takurmányborsót (őszi, ta-
vaszi és vadborsói) lefoglalja és 
ezeket a rendelet kiadásától kezdve 
csak a miniszteri rendelkezések ér-
telmében lehet csak forgalomba 
hozni. Eg\úttal az egész termést 
zár alá helyezte a miniszter. A ter-
mésből a termelő csak a rendelei-
ben megszabott korlátok között 
rendelkezhetik. Mindenki tartozik a 
termést a Haditermény bizomá-
nyának megvétel céljából felaján-

lani és csak a törvényhatóság első 
tisztviselője által megállapított házi 
szükségletét, vetőmagkészletét és 
gazdasági szükségletét tarthatja visz-
sza. A fölajánlásra, átvételre és fel-
dolgozásra körülbelül ugyanazok az 
irányelvek mértékadók, mint a ga-
bonatermés felhasználásánál. 

— Nem maximálják a szőlőt. 

A gyümölcsforgalmi intézőbizottság 
amely a zöldség, gyümölcs és fő-
zelék árát maximálja, legutóbbi 
ülésén foglalkozott a szőlő árának 
maximálásával is. Értesülésünk sze-
rint a bizottság arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy miután a bor 
árát nem lehet maximálni, a szőlő 
árának hivatalos szabályozása is 
lehetetlen. 

— Rendelet a hagymáról. A 
hivatalos lap közli a közélelmezési 
rendeletet, mely szerint minden vö-
röhagymamennyiség szállításához 
tekintet nélkül a küldemény súlyára 
akár Magyarország területen beíui 
akár az ország határán kivül, min-
den esetben szükséges szállítási 
igazolvány. A szállítási igazolványt 
minden viszonylatban az Országos 
Zöldség, Főzelék és Gvümölcsfor-
galmi r. i. szolgáltatja ki. Ha a 
szállítás Magyarország területén be-
lül eső helyre történik, a szállítási 
igazolvány kiállítása díjmentes, ha 
pedig a szállítás Horvát-Szlavonor-
szágokban fekvő helyre történik, 
az igazolvány kiszolgáltatásáért juta-
lék fizetendő és pedig e jutalék a 
küldemény értékének 4 százaléka. 

A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 
juiius 28-iki sráma érdekes képe-
ket közöl arról a história jelenet-
ről, mikor a bolstvikiek kezében 
volt fekete-tengeri orosz hajók 
megadják magukat a németeknek 
és befutnak a szebasztopoli kikötőbe 
E szám további képei közt vannak 
a németek által igazgatóit Krímről, 
a budapesti nyári piacról, az olasz 
front csodás tüzérségi állásairól, slb. 
készült felvételek. Szépirodalmi ol-
vasmányok : Berkes Imre regénye 
fordított regény, novella, Farkas 
Imre költeménye s több cikk egé-
szíti ki a s z á m t a r t a 1 m á l 
A Vasárnapi Újság előfizetési ára 
negyedévre 10 korona. Megrendel-
itek") a Vasárnapi Újság kiadóhiva-
talában (Budapest IV., Egyetem 
rlca 4 sz.) Ugyanitt megrendel-
hető a Kéj es Néplap, a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, fél-
évre 2 korona 40 fillér. 

— A nyersfaggyu maximális 

ára. A marhából és juhból szár-

mazó nyersfaggyura nézve azokat 
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az árakat, amelyeken a termelők 

nyersfaggyut a Magyar Olaj és Zsir-

ipari központ Részvénytársaságnak, 

vagy az általa kijelölt vevőnek 

átadni kötelesek, az alábbiakban 

van megállapítva: 1. Marh'ból szár-

mazó szinfaggyunál, a) In 3 kgnáj 

kívösebböt nyomnak 1.20 korona? 

b) 3 kgnál többet, de legfeljebb 10 

kg ot nyomnak 3 korona, c) 10 

kg-nál többet, de legfeljebb 20 

kg-ot nyomnak 4.50 korom», ó) 

20 kg-nál többet, de legfeljebb 40 

kg-t nyomnak ti kor, c) 40 kg-náj 

többet, de legfeljebb 60 kg-ot 

nyomnak Ö.50 korona. 2 Juliból 

származó nyersfaggyuná! 6 kor. 3. 

Elsőrendű tiszta fehér székfaggyu-

460 korona. 4. Másodrendű tisztá-

tolan fekete székfaggyunál fszékki-

vágás) 3 korona. 5. Hulladékfaggyu-

nál, a) bélfaggyu tekintetében 2 50 

korona, b) közvágóhidakon, vagy 

hússal dolgozó más ipartelepeken 

felfogott zsiradék tekintetében, va-

lamint a thermikémiai vugy más 

állategészségügyi telepeken feldol-

gozott állatokból kitermelt zsiradék 

tekintetében 7 korona. Ezen árak 

1 kg. tiszta súlyra, az üzleti forga-

lomban szokásos követelményeknek 

mugfelelő minőségű árura vonat-

koznak. Ez a rendelet kihirdetesé-

nek napján lép életbe. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

13385—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő 

Kurca mederben és a tehenesi holt 

Körös medrében levő ez évi ter-

mésű gyékény 1018 évi augusztus 

hó 9-én a helyszínen tartandó nyil-

vános szóbeli árverésen azonnali 

készpénz fizetés ellenében el fognak 

adatni. 

Az árverés augusztus 9-én dél-

előtt 8 órakor a szegvári határnál 

kezdődik, délután 4 órakor pedig 

a tehtnesi holt Körös parton. 

Szentes, 1918 évi julius hó 31. 

t l r T S i i t é l í y 

polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cím megtudható e lap 

kiadóhivatalban. 

H i r d e s s e n e l a p b a n ! 

SZENTESI LAP 

Egy liaiai asszonv, 
ki a fűszer üzletben 
teljesen jártas, azon-
nali belépésre ajánl-

kozik, 
Citn e lap kiadóhivatalában. 

FarKas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni l^het ugyanott. 
9810 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép 

állapítom meg: 

hapuiasíiüt íciílúak ÍG koi 
nőnek 7 korona. 

Aratásnál napszám férfinek 

15 K. nőnek 10 K., cséplésnél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 

«tea—a«wmummmmmmamm nmu m 
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tengi rí törésnél napszám férfinek 

10 K, nőnek 7 K., ősziszántásnál 

napszám 5 korona, 

szakmán)'bérek : 

aratásnál 1100 <\ sz. ól hold 

gabona learntás ¡ért, 1 vél-e köté-

séért, vonla tóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kévébe kötés 

nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara-

tásnál a kéve fel kötéséért, össze-

hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 

aralógép után kéve 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. 

Arnlóöén munkadija, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

§ m Van szerencsém a nagyérdemű gazda-

$ közönség szives tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 

i t e l a n í raktáromat 
ismét berendeztem. Raktáron tartok 

tiszta kenderből készült kötélárut a leg-

szebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

féket, kötőfék fejeket és szárat, borjú, 

tehén és disznókötelet, nyaklót, nyűgöt 

és ruhaszárító kötelet a legjutányosabb 

árakon. 

Szives pártfogást kér: 

ifj. Béládi József 
Kis-piac, Nóvák István ur házában. 
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Oszíszántás munkadija l i ho!- ' tolni, ezen felni szigorúan meg fog 

dánként könnyebb talajon 50 K. t! bünlettetni. 

nehéz kötött talajon 60 korona. Szentes, 11)18 jnnius 14. 

Aratás és cséplés tartama alatt í Má té f fy polgármester, 
a munkásokat a munkaadó élelmezi 

Ezt azzal a figyelmeztetéssel 

hozom uay 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 elő forduló 

gazdasági munkára hatóságilag fog 

kirendeltetni és a munka teljesíté-

sére karhatalommal fog kényszeri- j 

Elveszett 
3 darab tokús liba, a be-

csületes megtaláló vagy 

nyomra vezető nagyon ké-

retik, Tors Kálmán-utca 2 

szám alalt jelentse, ahol 

illő jutalomban részesül. 

Egy j óka i t a levő 
járgányhoz való szecska-

vágót keresek megvételre. 

Cini a kiadóban. 

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 . 

II II 
li-

l a j d a B á l i n t U t ó d a 
feönpnpmdája 

II 

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 L 9 P " 
kiadóhivatala 

Hossuth-tér l . szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

Nyomai,.11 VAJUA B. UTQDA vitlanyíröre ¡KKnd«S nyomdát mfUottaUtKD, Sznün 1918. 




