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Előf ize tés i á rak 
Helyben : egészévre l k. félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidékén egészévre 6 k. félévre 3 k. negyedévre 1.60 

Egyes szám ára 4 fillér. 
W Megjelenik vasárnap és csütörtökön. t N 

A szerkesztésért felelős: 

Slmáné Dónáth Eszter. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Az egész világ feszülten figyel. 

Az egész világ minden idegszála 

megremeg a rettenetes izgalmakról. 

Már tul vagyunk a jóslatokon, az 

aptimista és penzimista föltevése-

ken. Most már senki se tételez föl 

semmit, senki se hisz el semmit. 

Eljutoltunk abba az állapotba, ami-

kor még gondolkozni sem tudunk 

már, vagy nem akarunk. 

Valamikor azt mondotta As-

íjuith aháboru elején angol minisz-

ter elnök, hogy az utolsó ezüst go-

lyóbis dönti el a háborút, Hinden-

burg, aki akkor még csak mazuri 

hős volt, hogy azé lesz a győzelem, 

aki idegekkel bírja s most Win-

dischgrátz herceg azt mondja, hogy 

a háborút az utolsó falat dönti el. 

Én nem tudom, hogy mi fogja 

eldönteni a háborút: ezüst golyó, 

ideg, vagv kenyér. Valami a bizo-

nyosan. 

Egyet tudok csak, azt, hogy 

eddig az emberi lelkiismeretlenség 

nem döntötte el. 

Az „Esztendő" cimő folyóirat 

e l s ő értekezése az augusztusi kö-

tetében nekrológot ir a pénzről, 

mint csere eszközről. Amit mond 

benne, én az utolsó betűig elfoga-

dom helyén állónak. 

A pénz ma már nem az, ami volt 

Hogy mi KŐI* lesz az, ami volt 

én sem tudom, aminthogy nem 

tudja senki. 

P e d i g mindenki k í v á n c s i 

volna rá. 

Az érlekezés végső konklúziója 

az, hogy az állam legtöbb érdeke 

volna a pénz értéktelenedésének 

meggátlására a pénzt egyszerűen 

kivonni a forgalomból. Utalványok 

és jegyek korszakát éljük : tehát 

monopolizáljon az állam mindent 

s a pénzt pótolják az árukra 

szóló jegyekkel, utalványokkal . . . 

Én nem keresem vajon igaza 

van-e az írónak, vagy nincs, da 

igy veszem mégis észre, hogy a 

pénzt mégis pénzzel pótolná, csak 

nem bankjegy volna a pénz neve, 

hanem : zsir-jegy, kenyér-jegy, cu-
kor-jegy, bab jegy ruha-jegy . . . 

És vajon boldogabb volna-e a 
világ ? 

* 
* * 

Nekem ma év 'fordulóm van. 

Talán jelentéktelen, talán fontos. 

Nem tudom. 

Évfordulón elmélkedni szokás. 

Hát énis emelkedem. 

Ma egy esztendeje, hogy visz-

szakerültem a civil életbe. 

Sokat hittem, sokat vártam és 

reméltem az akkorwiddklöl. 

Azt gondoltam, hogy a világ 

háború tisztító tüz. amely leégette 

rólunk a múlt összes bűneit s hogy 

egy átalakult uj világba térek visz-

sza, amelyben öröm lesz az élet... 

Remélem ezt is, hogy ina már 

| utánna leszünk a világégésnek és 

i a békeinunkáját végezzük mind-

{ annyian vállvetett munkával. 

Hát csalódtam. 

És amikor most ezeken a dol-

gokon elmélkedem gazdagabb let-

tem egy tapasztalással. 

Senki se várjon, senkise óhajt-

son, senkise higyjen soha. 

B A R Á Z D A . 

Szerkesztőség és k i adóh i va ta l 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• g r .*. előfizetési dijak. .M< 

A repcetermelés 
fokozása. 

A mostani háborús idők a ter-

melést kötelességgé teszik. Kiki a 

maga termelési körében, gazda a 

földjén, iparos a gyárában, a mű-

helyében Uf>y köteles irányítani ter-

melését, amint azt a közszükséglet 

megkívánja. A gazda becsüleltel 

meg is felelt ennek a kötelesség-

nek, nem neki tekintette azt, hogy 

tulajdonképpen ő terményei réven 

legkevésbbé részesül a háborús kon-

junktúra hasznaiban, sőt ennek a 

konjunktúrának az ipari cikkek szé-

dületes árdrágulása következtében 

ő viseli a legnagyobb terhét. 

A mai viszonyok ráutalják a 

gazdát, hogy nagyon is intenzív 

módon foglalkozzék az olajosnö-

vényeU, elsősorban a repcetermesz-

téssel. Óriási az olajszükséglet, a 

jó ár évekre biztosítva van, gon-

doskodás történt arra is, hogy a 

gazdák a termelés biztosítása és 

értékesítése tekintetében megnyug-

tatást nyerjenek, a termesztési ak-

ció vezetését az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület vette kézbe, 

ebben segédkeznek neki a várme-

gvei gazdasági egyesületek és arról 

is történt gondoskodás, hogy a kis 

ga/dák is hozzáfoghassanak a rep-

cetermesztéshez, ami az ő sajátos 

mezőgazdasági üzemükben addig 

majdnem ismeretlen volt. 

Igen sok körülmény tanácsolja 

hogy a gazdák minél szélesebb kör-

ben karolják fel a repcetermesz-

tést. A repce ugyanis a talajt kitű-

nő erőben hagyja vissza és utánna 

kiváló és sok buza szokott teremni. 

A talajt egyáltalán nem zsarolja, 

amit a másik olajos növényre, a 

napraforgóra nem lehet mondani. 

A kibocsátott kormányrendelet 

mindazoknak a gazdáknak, akik a 

folyó termelési évben olajo*< mag-

vakat termelnek, a már régebben 

megállapított határárakon l e i ü l a 

beszolgáltatott olajos magvak 100 

kilogrammja után határárban 40 

kilogram olajpogácsát és a beszol-

gáltatott olajos magvak értéke 10 

százaléka erejéig a Magyar Olaj és 

Zsiripari Központ utján ingyenes 

világitóanyagot, vagy azok árát biz-

tosítja. 

Ugyanezek a kedvezmények 

azoknak a gazdáknak is megadatnak 

j akik most, augusztus hó folyamán 

! a jövő évi repcét elvetik és kétsé-

get nem szenved, liogv a káposzta 

repce jelenlegi 120 koronás ára 
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és a repce 110 koronás halára a 
jövő termelési évben feltétlenül 
felemeltetik. 

Azok a gazdák tehát, akik most 
augusztus hó folyamán repcét vet-
nek, igen ksdvező helyzetbe fognak 
kerülni és nagyon kívánatos, hogy 
a repes termelése nagy mértékben 
felkarollassék és ezzel az ország-
szerte súlyos növény és zsiradék 
hiányon segítve legyen. 

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület az olajos magvak terme-
lésének fontosságára immár máso-
dik éve felhívja a gazdák és a kor-
mány ügyelmét és mig a gazdákat 
az olajos magvak termelésére buz-
ditja, olyan kormányintézkedéseket 
sürget, amelyek a termelést jöve-
delmező teszik. 

Eddigi fáradozásának gyümöl-
csét képezik a fent ismertetett ked-
vezmények és ezt fogja követni az 
olajos magvak e* eisősoi bái* a ~zpc? 
jövő évi magasabb határára, amely 
remélhetőleg kormányrendelelileg 
sórgősen lesz szabályozva. 

Tekintettel arra, hogy a repce 
a gabonanemüek kitűnő elővete-
ményét képezi és a gazdák a repce 
termelés felkarolásával az abrakta-
karmány egy részét, ezenfelül pedig 
ingyenes világitóanyagot biztosithat 
maguknak, joggal remélhető, hogy 
a repcetermelését nagy mértékben 
fogják felkarolni. 

( f f a b o n a - e l l i í i a N . 

Újrend lép éleibe. 
A „Kecskeméti Lapokéból vesz-

szük át a következő sorokat: 

A malmok előtti ácsorgással 
kapcsolatban rámutatunk arra a 
lehetetlen állapotra, hogy, amig 
törjük magunkat buza, rozs és árpa 
után, addig a Haditermény szállítja 
ki a városból a gabonát, noha a 
város lakossága el volna látva. El-
látásról pedig még szó sem lehet. 
Elég kár azért a gabonáért, amit 
eddig kiszállítottak, de örömmel 
újságolhatjuk, hogy a mai naplói 
kezdve több gabonát nem fognak 
a városból kivinni. 

Ezzel a helyes intézkedéssel 
kezdetét veszi a lakosság megfele-
lőbb ellátása. Nem lisztet, hanem 
gabonát fogunk kapni, amihez föl-
tétlenül jogunk van, mert a kor-
pára épen olyan szükségünk van, 
mint a lisztre. 

Kecskemét gazdái ritka hazafias 
kötelesaégtudásról tettek tanúbizony-
ságot, mert eddig 300 waggon ro-
zsot szállítottak be a Haditermény-
nek, töbt et mint a szomszédos vá-
rosok együttvéve és ennek ellené-

ben a Haditermény Részvénytársa-
ság is kell, hogy megtegye köteles-
ségét a város .lakosságával szemben. 
Amint értesülünk, a gabonát két 
havi szükséglet szerint adják ki a 
jövő év augusztus havának 16-ik 
napjáig. Jól asnek a kezdet zök-
kenésein a biztató híresztelések. 

A tanács ma tárgyalta a kiosz 
tás uj rendjét, amelyet köihirré 
fog tenni. A gabonát alkalmasint 
kiiárólag a Sertéshizlaló Gőzmalom 
adja ki. 

A kenyér 
és a világháború. 
I r t a : RUB1NEK G Y U L A , az Or -
szágos M a g y a r Gazdaság i Egye-

sület i gazga tó ja . 

Windischgraetznek igaza volt 
amidőn a képviselőházba « 
nagyjelentőségű kijelentést tette, 
hogy nem az utolsó ezüstgolyó, 
de az utolsó falat kenyér fogja el-
dönteni a világháború sorsát. Most 
hogy az Eszakamerikai Egyesült 
Államok is a legteljesebb mérték-
ben érzik a háborús állapotok nyo-
morúságait és ezzel a harmadik 
nagy gabanakivileli állam sodró-
dott bele a háború világforgatagába 
bizony hatalmas lépéssel jutottunk 
közelebb az utolsó falat kenyérhez 

Magunkon érezzük legjobban, 
mit jelent az, ha a legdolgosabb 
kezeket, a mezőgazdasági munká-
sokat, tömegesen elvonja a hadi 
szolgálat és hogy hol állnánk akkor 
ha ezeket az elvont munkáskeze-
ket, ugv ahogy nem helyettesit-
hetnók legalább részben hadifog-
lyokkal. Hadifoglyok pedig az án-
tánt egyetlen hadviselő államának 
sem állanak oly nagy számmal 
rendelkezésére, mint a központi 
hatalmaknak. 

A mezőgazdasági termelés ösz-
szeomlása az Egyesült Államok-
ban nem fog sokáig váratni ma-
gára. A hadiipar után, amely eddig 
is sok munkáskezet vont el a me 
zőgazdaságtól, most a milliós had-
sereg állandó pótlása ujabb milli-
ók elvonását fogja jelenteni. Ha 
ehhez hozzászámítjuk az előbb 
évenként bevándorolt egymillió 
munkáskéz teljes elestél, ugy ké-
pet alkothatunk magunknak az 
Egyesült államok jövő mezőgaz-
dasági helyzetéről. Már a legköze-
lebbi évben a munkáskéz hiánya 
katasztrofális jellegű les/., de ha a 
háború hosszabb ideig tartana, ugy 

feltétlenül bizonyos, hogy az Egyc. 
sült Államok mezőgazdasági terme, 
lése az orosz mezőgazdaság sorsára 
jutna, ugyan teljesen más indokok 
ból, de bizonyos, hogy ott is fc 

farmer csak annyit termelne, illitVe 

termelhetne, amennyi az ó eltartá-
sára szükséges. 

HL RE INK . 
— Szi lva és sz i lvacef re árát, 

ha azt a központi szeszfőzde izesz-
fózési célra átveszi, a pénzügymi-
niszter következőképen állapította 
meg : őszi szilva ára 40 K. mm-ként, 
nyári szilváé 28 K, Őszi szilvából 
5 százalékos, vagy ennél magasabb 
szesztarlalmu cefréé 32 korona 
nyári szilvából készült 3—4 száza-
lék szesztartalmu cefréért 22 koro-
na. Szilvából és szilvacefréből csak 
d Htízjpúiiii" 

pálinkát. 

— Rendelet a t ö k r ö l . A köz-

élelmezési miniszter táviratilag hív-
ta fel a vármegye alispánjait és a 
városok polgármestereit, hassanak 
oda, hogy a közönség a most sze-
dendő főzeléknek még alkalmas 
tököt télre tegye el és pedig ne 
lesózásal, hanem megsavanyitással, | 
mert az igy eltett tök három hó-
napig is tovább eláll, mint a sózntl 
Szükség van erre azért is, követ 
keztetni, hogy a káposztalermé? nem 
fogja fedezni a szükséglétét. 

— Selyembehozatal. A pénz-
ügyminiszter hajlandó engedélyt 
adni selyemcikkeknek Svájcból vn 
ló behozatalára. Az érdeklődőknek 
a kereskedelmi minisztérium külke 
reskedelmi osztálya ad felvilágosi 
tást. 

— K u l t u r e m b e r ma már nem 

tud ellenni könyvek nélkül. Milliós 
olvasótáborának tett szolgálatot a 
Pesti Hirlap, midőn Vilmos-császár 
ut 78 sz alatti palotájában megszer 
vezle a Pesti Hirlap könyvosztályát 
hogy olvasói ugy a Légrádi Test-
vérek kiadványait, mint bármely 
más magyar könyvet a leggyorsab 
ban és legolcsóbban megszerezhei 
sók. Sót ezen felül könyvkereske-
dést nyitott a Pesti Hirlap a fővá-
ros legforgalmasabb helyén, Kr-
zsébet-kőrut 1. sz. alatt is. 

A hadiérdekü üzemek, fogyat 

tási szövetkezetek, beszerzési C4#p<* 

tok j6léti bizottságok és intézetek hí* 

lalasi szerződéseket hizlalókkal nem 

köthetnek. Hiztatási szerződésekre ki-

zárólag az Országos S«rtésforgalmi Iro 

da jogotulL 
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— A borsó és lencse zár alá 
vétele. A közélelmezési miniszter 
távirati rendeletet küldött a törvény-
hatóságok első tisztviselőihez amely-
ben meghagyja, hogy mindazoknak, 
akik egy katasztrális holdnál na-
gyobb területen termelnek borsót, 
vagy lencsét, azt a polgármesternél 
illetve a községi előjáróságnál au-
gusztus hó lö-ig bejelenteni tartoz-
nak Elrendeli még a közélelmezési 
miniszter, hogy a lencse ós borsó 
termést s a gabonát átvevő bizott-
ságok tartoznak zár alá veni. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

| E l a d ó s z ó i é * 
^ Bogyó János nagy-

hegyi 195 szá-
nni szőlője a rajta 

levő lakással együtt 

szabadkézből eladó, 

értekezni lehet a hely 

színen a tulajdonossal. ^ s z i i 

ü 
I l i i c s i h a t o n 

« hold kukoricaszár sürgősen 
eladó, értekezni lehet Nagygörgős 

utca 25 szám alatt. 

S 4 u t a s J á n o s 
Külső-ecser 2 szám alatti földjét 
Bárányi László haszonbérlő haszon-
bérbe," vagy fele» munkálatra kiadja. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

E l a d ó h á z T 
Pardi örökösök I kV-

Széchenyi utca 37 sz. 
házuk szabadkézből eladó 
es azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk Kiadó-
hivatalában. 

Tanyás 
kerestetik 

Bálint János belső-ecseri 
tanyájára. — Értekezni le-

het Sátrán Mihály-utca 
65 szám alatt. 

Van szerencsém a nagyérdemű gazda-

közönség szives tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 

hotélápű 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 Józset 
Kis-piac, Nóvák István ur házában. 

» 

ÉRTESÍTÉSI 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesi-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m. aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészitését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

B a t l t l e A n n a 
Kigyó-utca 3. 

9810—1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

Szentes város területén a gaz-
dasági munkákirt 1918 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép . 

állapítom meg: 

Kapálásnál férfinak 10 kor 

nőnek 7 korona. 

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

szakmánybérek ; 
aratásnál 1100 n. sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-
séért, vontatóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblyézé-
séért 22 korona,- kévébe kötés 
nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara-
tásnál a kéve felkötéséért, össze-
hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-
be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 
aratógép után kéve összehordás, 
vontató vagv keresztbe, rak is és 
tarló gereblyézésééi t 4 korona 

Orosz hadifoglyokm»k a fenti 

szakmány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő,- aratásnál, eséplésnél 

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., 

nehéz kötött talajon 60 korona. 

Aratás és cséplés tartama alatt 
•a munkásokat a munkaadó é le lmez i 

Kzt azzal a fig\ Idézteié < j 
hozóin u y a munkaadók mint ¿, 
munkások tudomására, h-y az 
inunk Is. nki a hatóságii. niegáLv 
pitoti munkabér melh tí ,iem ha-
landó munkál vállalni és dolgo ni 
az a város határában elő forduló 
gazdasági munkára hatóságilag t0u 
kirendeltetni és a munka teljesíté-
sére karhatalommal fog kényszeri-
tetni, ezen felül szigorúan meg fog 
büntettetni 

Szentes, 1918 juniu* 14. 

Dr. Hátéffy polgármester. 

Ir 

V a j d a B á l i n t ü l ő í a 
7 — l -

I 3 C " 

I I 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jután \ osabb árért. 

„ S Z E N T E S I L 8 Fs ' 
tiisdóíiiyotaia 

Hossuth-tér í szóm. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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