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Előii/otési i\n.u: 
Melyben : egészévre í K félcvre A k. IU*;Í;. ê évre 1 k. 
Vidéken egeszére ü k felévre B k. negyedevre 1.60 

Egyes e7.ám ára 4 fillér. 
« • r Megjelenik vasárrop és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Bimáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Báünt IJtoda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 srrtm (ref bérház) Ide intézendök M lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
VST előfizetési dijak. 

Megdrágul o cukor 
A cukor, ugy értesülünk, leg-

közelebb meglehetős ártöbbleüel 

nieg fog drágulni. De ha minden 

megdrágul — ugy vélekednek a 

cukorgyárosok — a cukor miért 

ne haladne a korral V Hát mi sze-

gény fogyasztók ebbe bek is nyu-

godnánk, csak legalább tisztességes 

portékát kapnánk. 

Már a mull esztendőben is 

csaknem élvezhetetlen nyers cuk-

rot kapott a fogyasztók tömege és 

ettől rendkívül sokan megbeteged-

tek. Az utóbbi hónapokban ismét 

nyers cukrot kap az ország egy 

rés/e. Szakértők állítása szerint ez 

azért történik, mert a szénhiány 

következtében a cukorliromitók 

képtelenek a nverscukorból kris-

tály-, illetve süveg vagy kockacuk-

rot elő állítani. Hogv uj gyártási 

szezonban miiven eredményre van 

kilátás, erre nézve egy alföldi nagv 

cukorgyár igazgatója a következő 

felvilágosítást adta : 

Ha az időjárás kedvező lesz, 

akkor mintegy 20 százalékkal na-

gyobb cukorrépa termés lesz, mint 

a mult esztendőben volt. A cukor-

répa első fejlődése rendkívül lassú 

volt mert nélkülözte ugy a téli 

mini a tavaszi nedvességet. Nehe-

zen keit ki és amikor már kikelt 

a bagolypilie es bolha akadályozta 

fejlődését. Sokat ártott a cukor-

répának a juniusi és juliusi száraz-

ság is és sajnos, dits levélzet még 

most sem borítja a földeket. A 

mult évhez képest 20 százalékkal 

nagyobb területet vetettek Le. 

A gazdák általai an kedvvel 

foglalkoznak a cukorrépa termesz-
léssel. mert a kormány mélermá-
zsánként U koronáért veszi át és 

azonkívül 1 korona premiumot is 
élveznek, vagyis mi mélormá/sán-
ként 15 koronát fizetünk a cukor 

répáéi t. Nagyon természetes, hogy 
e miatt a cukor árát indokolt lesz 

legközelebb fölemelni. A háború 

ellő évében a cukorrépa mázsája 

á'.lag 2 korona 10 fillér volt, a cu-

kor kilogrammja pedig 94 — 96 fil-

lér, most a cukorrépa 15 korona, 

a cukor gyári ára pedig 2 korona, 

tehát az emelkedés aránya nagyon 

egyenlőtlen. Ez<nkivü! a háború 

előli állag 3 korona 50 fillér napi-

bért fizettünk, most pedig átlag 

7 — 8 korona a napszám. Ha figye-

lembe vészük, hogy a szén ára is 

400 százalékkal emelkedett, akkor 

érthető a cukor árának fölemelé-

sére irányuló kérelmünk. Kzt az 

ügvet egyébbként most tárgyalják 

a miaibzlcriumbaii és. a napokban 

remélhetőleg kedvezően döntenek. 

Sáp dt őszirózsák halvány szir-

mai lassan hulldogálnak... elve-

gyülnek a föld porában. A nap 

res/kető sugarai bear. nyozzák a 

lombok zöld sátorát s a bágyadt 

levelek nesztelenül peregnek alá . . . 

hulló lombok aranyesője szilái. 

Fáradtan szállnak a porba a leve-

lek... sok kis aranypénz. Arany-

pénz, meri a fak háladatosak, nem 

ugy mint a/, emberek és ilyenkor 

ősszel aranypénzzel fizetnek a föld-

nek, szerető édesanyjuknak, amiért 

ébredő tavasszal táplálta őket, erői 

| adott nekik, hogy diadalmas, zöld 

j lombkoronájukkal hirdethes ék a 

t kinok óceánján vergődő emberek-

nek, hogy itt van a remények bi-

| bor hajnala, uz eltelő, mosolygó 
1 tavasz. 

Nemsokára majd a fáradt őszi 

virágok is buc-mt intenek az elet 

édes ragyogásának, megfagy szines 

: kelyhükön a csillogó harmat mo-

solya s lassan elsorvadnak. 

E;lűnik a termékeny nyárnak 

minden varázsa. Búcsúzik minden. 

Csak könnyeink harmata lesz min-

dig tündöklőbb, mint az esi hajnal-

csillag ragyogása; hiszen nem is 

is cioda, amikor szép, megölt ha-

lottakat kell siratnunk, kiknek sze 

lid emléke bennünk szunnyadozik 

már öfökre. . . Minden a mulan-

dóság szürke falyolába temetkezik. 

Csak szivünk gyásza lesz komorabb 

sötétebb . . . Er. nem akar meg-

válni tőlünk még inost sem . . . 

Itthon minden azt hirdeti, hogy 

ilt van újra az ősz. 

Valahol pedig messze magyar 

katonák vére ráfagy az idegen föld 

hideg keblére. Arra nem nyitnak az 

ősz tarka virágai. Arra nem a ter-

mészet íjuwaiizick, ¿¿¿¡Cili i t i ¿£ ka-

tonák lehanyatló karja, megtöri 

fényű szeme int bucsut a hűséges 

bajtársnak. 

Véreső szitál még mindig s az 

ősz. bágyadt arcát bibor színbe 

vonja. 

Vájjon, ha jövőre ellátogat hoz-

zánk az ősz, sápadt arcáról ellü-

nik-e már a vérző szivek bíborának 

fájó lángolása? . . . Sz. Gy. 

Nemzeti erők 

tömörítése. 
A látszat már szinte azt mu-

tatta, hogy a szociális irányzatú 

munka annak müvelése a sajló ha-

ta lmáva l . terjesztése az élőszó köz-

vetlen hi'ásával ennek a nemzet-

nek teljesen idegen irányzatba té-

vedt, ami azt is jelenti, hogy ide-

gen, nekünk veszedelmes célokat 

szolgál. Hogy ez nincs igy, annak 

élesen szóló dokumentuma a Kat-

holikus Népszövetség által most 

rendezett szociális hét, amelynek 

külső és belső eredményei öröm-

mel töltenek el mindenkit, ki szive, 

lelke melegével ápolja a magyar 

nép, a magyar föld érdekeit. 

Első és mindenekfelett értéke-

lendő nagy eredményként kell ki-

emelni, hogy a Népszövetség, amely 

elismerésre érdemes buzgalommal 

küzdött, fáradott és soha ki nem 

fáradt a szociális irányzatú műve-

lésben : a magyar mezőgazdaság s 

a vele elválaszthatatlanul össze-

kapcsolt szövetkezeti mozgalomnak 
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segített erős pilléreket építeni, be-
vonván a magyar agrárpolitika leg-
kiválóbb egyéniségeit az ő jelentős 
munkásságába. A magas szinvonalu 
az előadók fényes nevével ékes-
kedő szociális hét igy lön az igazi 
nemzeti erők tömörülése s ebből 
a koncentrációból joggal várhatja 
a Szövetség, valamint agráriusok 
tábora uj fellendülését, hatalmas 
erőre kapását mindazoknak az irány-
zatoknak, amelyek védelmei nyúj-
tanának a magyar népnek, megvé-
delmezik a magyar földet s meg-
tartják ez országot a magyarnak. 

A nemzetünk erői mindig vol-
tak. Még a mohácsi vész után is, 
törők, német sohasem tudta legyőz-
ni ezeket az erőket ugy, hogy azok-
ból uj forrássá ne fakadjon az 
ujabb fellendülésnek. Most, mikor 
a világháború épen a nemzet leg-
jdVuüál vtMt M « le^naffvobb ál-
dozatokat, nagy szükség van arra, 
hogy nemzeti veszteségeink pótlá-
sára, belső ellenségeink leküzdésére 
anyagi és erkölcsi erőink pótlására 
fogjon össze mindenki, aki igazi 
magyar. Ennek a tudatnak ébre-
dését kell látnunk a szociális hét 
eseményeiből, hogy ahhoz fűzött 
remények valóra váljanak, arra a 
tömörült erők progranimszerü ki-
fejtésére van szükség. 

— Hogy ezek a remények va-
lóra válnak, biztos választ erre sen-
kisem adhat. Ukrániában a politi-
kai viszonyokkal együtt a gazda-
sági kilátások is rendkívül ingado-
zóak. Annyi tény, hogy az ország 
legtöbb vidéken kiváló minőségű 
és mennyiségű borból jelentékeny 
készletek vannak, melyek tábori 
szállításra és a magyar bor meg-
felelő módon való bevezetésére igen 
alkalmas. 

flz ukrán borkivitel és a 
szőlőbirtokosok. 

(Budapesti tudósítónktól.) Az 
ukrán borkivitel ügve a magyar- j 
országi szőlőbirtokosok és bőrke- 1 

reskedők körében nagy visszhangot 
keltett. Drucker Jenő dr. királyi ta-
nácsos, a magyar Szőlősgazdák Or-
szágos Egyesületnek igazgató j a 
aki a következő figyelemreméltó 
nyilatkozatot lette: 

— Az ukrán borkivitel ügyé-
ben megindult mozgalom ország-
szerte a szö'őbirtokosok. körében 
is rendkívül érdeklődés váltott ki. 
Ez az érdeklődést Budapesten a 
kivitel érdekében tervezett szindi-
kátus előkészítő bizottság által meg-
tartott üléseken való töméges rész-
vétellel és annat: zajos lefolyásával 
volt dokumentálva. Bátran mond-
hatjuk, hogy al ország minden bor-
vidékéről, még a legjelentéktele-
nebbről és a legtávolabbról is né-
háuy birtokos megjelent, amiből 
látszik az, hogy a gazdaközönség 
rendkívüli reményeket fű/, az ukrán 
kivitelhez, nemcsak mennyiség te-
kintetében, de azért, hogv ily mó-
don reméli a bor árának csökke-
nését megakadályozni 

HÍREINK. 
— Ukrániai kender Magyar-

országon. Ukrániából nagymennyi-
ségű kender érkezik a legközelebbi 
napokban a fővárosba. Mint érte-
sülünk a Kenderközpont fogja a 
szétosztást eszközölni. A kendert 
Ukrajnában jobban megfizetik mint 
a magyar gazdának. 

— Havon ta háromezer pá r 
c ipő t kapnak a köz t i sz tv ise lők . 
Értesülésünk szerint a kereskedelmi 
miniszter a minap két nagyobb ci-
pógyárral kötött szerződést, amely 
szerint a gyárak havonta 3000 pár 
cipőt tartoznak kiutalni a köztiszt-
viselők részére oicsó áron, a tiszt-
viselő egyesületek beszerzési cso-
portja utján. A kereskedelmi mi-
niszter ezenfelül ruhával is hasonló-
kép szándékozik a köztisztviselőket 
ellátni és az Jerre vonatkozó tár-
gyalásokat már megindította — A 
tervek szerint 280-300 koronába 
fog kerülni egy öltöny « köztisztvi-
selők számára. 

üiovanni Verga paraszt 
becsület A Világosság-könyvtár 
negyedik kötete a nagy olasz Író-
nak három hosszabb elbeszélésében 
a szicíliai parasztok földhözragadt 
nyomoruságával, gyászos proletár 
éleiének apró-cseprő őrömével és 
fájdalmaival ismertet meg. Az első 
elbeszélés, amelynek cime „Paraszt-
becsület," a világhírű opera mesé-
jének első földolgozását tartalmazza. 

„Nedda" cimű elbeszélés a pro-
letárnő sorsának egyik világhírű 
rajza. Az utolsó elbeszélés a „Szen-
tek háborúja" cimű, az olatz pa-
rasztok bigotlságáró! ad kacagtatóan 
érdekes vázlatol. A kötetet oz olasz 
eredetiből Cóbor Péter fordította. 

A kötet ára 1 korona 20 fillér 
A Népszava-könyvkereskedés ki-
adása és kapható minden könyv» 
kereskedésben. 

— A borkivitel. Mint néhány 

eddig megjelent hír közölte, a m. 

kir. kormánynak bor, borpárlatnak 
és szeszes italoknak Magyarország-
ból Ukrániába való kivitelét a Ha-
ditermény r.-t -ra bizta. A Haditer-
mény r,-t. ezen kivitel kereskedelmi 
lebonyolítását az érdekeltek által e 
célra szakmák szerint alakítandó 
szindikátusokra szándékozik bizni. 
A szindikátusok alakítása az érde-
keltség legszélesebb körű bevoná-
sával van tervezve, oly módon, 
hogy a szindikátusban résztvehes-
sen minden bortermelő vagy bor-
kereskedő, aki már huzamosabb 
idő óta kereskedelemmel foglalko-
zott és megtelelő üzemképes pin-
cészettel rendelkezik. A szindikátu-
sok megalakítása jelenleg az elő-
készítés stádiumában van és az 
érdekeltek erre nézve már több ta-
nácskozást folytattak. A borérde-
keltekből alakítandó borszindikátus 
ügye már annyira előrehaladt, hogy 
ezen szindikátus megalakítása biz-
tosítottnak tekinthető. 

16138-1918 szám. 

Hirdetmény 
A m. kir. minisztérium 

3450-1918 M E. számú rendelete 
értelmében mindenki, akinek ren-
delkezése alatt hadigondozási (hadi 

segélyezési) célra szánt adomány 
áll, köteles azt a lakóhelye szerint 
illetékes törvényhatóság első tiszl-
vi se lőj ének, nálunk tehát Csong-
rádvármegye Alispánjának haladék-
talanul bejelenteni. 

A bejelentésben meg kell je-
lölni : 

a., az adományozó nevét, gyűj-
tésből szárma-ó összegek és érté-
kek tekintetében pedig a gyűjtő 
nevét, követelések tekintetében az 
adós nevét, 

b., a meglévő pénzösszeget, 

nem készpénz adományoknál azok-

nak forgalmi értékét, még pedig a 

megelőző időkből származó adomá-

nyok (gyűjtések) ti kintetében a je-

lenlegi állapot szerint, 

c. adomány (gyűjtés) célját. 

d., a rendelkezésre jogosult 

(hatóság, testület, intézet, egyesület 

vagy magán személy) nevét, szék-

helyét (lakóhelyét) és ha a rendel-

kezésre jogosult a ptnzt vagy ér-

teket nem maga kezeli (őrzi) elhe-

lyezésük módját és helyéi. 

Felhívom a fenliek szerint ér-
dekeltekel, hogy a jelenleg kezelé-
sük alatt álló ezen ad< mányokat 
Csongrádvármegye alispánjának ha-
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ladéktalanul jelentsék be, jövőbon 

pedig a kezelésük alatt álló ado-

mányok állapotáról minden naptári 

negyedévet követő hó tizedik nap-

jáig szintén a vármegye alispánjá-

hoz tegyenek jelentést. 

Szentes, 1918 szeptember 10. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

SZENTESI LAP 3 oldal 

16366—1918 szám. 

Felhívás. 
Felhivatnak azok a ménló tulaj-

donosok, kik ménjeiket közle-

nyészlésre engedélyeztetni akarják, 

ho^y ,az engedélyezendő ménló ko-

rát és faját f. évi szeptember 15 ig 

a gazdasági tanácsnoki hivatalban 

jelentsék be. 

Szentes, iv\H aug. 31. 

dr. Hátéffy 
polgármester. 

16397 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom a szőlősgazdákat, 

hogy a kedvezményes fogyasztási 

adó jogának biztosítása érdekében 

bejelentéseiket a városi udópénz-

tárnál (Városháza, földszint 5 ojtó; 

szüretelés előtt legalább 24 órával 

legkésőbb azonban szeptember hó 

20-ig jelentsék be. 

Figyelmeztetem egyúttal arra 

is a szőlősgazdákat, hogy a szüret 

eredményéi a szüret befejezése 

után nyomban be kell jelenteni. 

Szentes, 1918 szeptember 3. 

br. Hátéffy 
polgármester. 

Berényi Benjámin 
kajáni tanyájára tanyást keres, tu-

dakolózni lehet Rákóczi Ferenc u 

31 szám alatt a tulajdonossal. 

Iker Kurea parii utca 9 szám alatti 
jó karban levő ház a z o n n a l el-
adó. — Ugyanott 3 drb. ab lak 

1 lok szintén eladó, értekezni le-
hel a tulajdonossal a fenti szám alatl 

E ladó 10 hecto kitűnő fehér és 
siller ó-bor Csongrádon dr. 
Szarka Mihály ügyvédnél 

Elsöiai tgu biztosító t á r s a s á g egy uj 
n é p s z e r ű b iztosí tási á g a z a t beveze 

tése cél jából helyben 
VEZftRÜ G YNÖ KSKGET 

szándékozik létcsileni, mely-

nek vezetésére és az üz-

letág terjesztésére 

alkalmas úriembert keres. 
Ajánlatok „Fixum" jeligére 

Eckstein Bernát hirdetőjébe 

Budapest, VII ker. Erzsébet-

kör út 38 s:/. küldendők. 

„Fáklya-Könyvtár" ( k 
A fáklya könyvkiadó-vállalat ki-

adásában „Fáklya-Könyvtár" ciin 

alatt szept. hó folyamán ismeret-

terjesztő könyvsorozat indul meg 

mely a hasonló külföldi vállalatok 

mintájára négy Öt ívnyi terjedelmű 

olccó füzetekben a legjobb tu-

dományos szakírók tollából, ön-

álló s a tudomány mindenágát 

felölelő közleményeket fog hozni 

s ilykép valóban hé/agot pótol 

A „Fáklya-Könyvtár" szerkesztője 

Zoltán Vilmos, az ismert nevfi 

iró, aki a tudományos, neveze-

tesen természettudományi iroda-

lomban is számottevő munkás-

ságot fojt ki. A gyűjteményből 

havonként két-három szám fog 

megjelenni s az első sorozat már 

sajtó alatt van. 

igen jó minőségű 
negv hold lengeriszár eladó a lom-

paháli inlézősépnél Derekegyhá?i 

uradalom. 

Kiadja 
Vajda S (Jtóda Könyvnyomdája. 

k n ( » § J á n o s 
Külső-ecser 2 szám alatti földjét 

Bárányi László haszonbérlő haszon-

bérbe, vagv foles munkálatra kiadja. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

15 kukoricaszár sürgősen 

e'.artó, érlekezni lehet Nagygörgős 

utca 25 szám alatl. 

/ / S l l i x l ó s z ő l ő . \ \ 
^ Bogyó János t i ngpy- < 

h f ^ y l 1 9 5 « » t i -

I I B I I szőlője a rajta 

levő lakással együtt 

szabadkézből eladó, 

értekezni lehet a hely-

színen a tulajdonossal. 

Tanyás 
kerestetik 

Bálint János belső-ecseri 
tanyájára. — Értekezni le-

he! Sátrán Mihály-utca 
f>5 szám alatt 

E l a d ó h á z . 
Pardi örökösök II k^r. 

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

l i l a «ló l e s e l o 
• ^ 

Kanász Nagy Bálintnak 
a felső ártéren a vashid 
mellett 22 hold legelő ki-
adó, értekezni lehet Kla-
uzál ulca 24 szám alatt. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cini megtudható e lap 
kiadóhivatalban. 
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J ^ E l a d ó á r p a s z a l i m ^ 

és széna. 
F ü l ö p Ferencnek a mind-
szent i á l l omás me l le t t 6 von-
ta tó á rpasza lmá ja és egy 
von ta tó t ö rek j e és négy —öt 

kocs i ra va ló széná ja van 
e ladó. 

Bővebb f e l v i l ágos í t ás kap-
ható l a p u n k k iadó-

h iva ta lában. ! 

á Ml 
m 

L i 

ivei esztek Nagy An-
talnak fel-c-réti l 
számú tanyaföldje, 
és Deák Ferenc-u. 
1 sz. háza eladó, 
értekezni lehet Széc-
henyi-utca 52 szám 

alatt. » 

I i 8 r í § t*(í és<e fa 4*4 

J sb á á i ' s t t : 4 á w h 

K g y 4*S4H t o l i t a 

li 11*14 BIIOKIIO 
sürgősen ielvétetik lápunk 

kiadóhivatalában. 

Hirdessen e lapban! 
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V a j d a B á l i n t ü l ó d a 
MnmjoBidája 

luxi-

éival lal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L A P " 
hioúóhivütala 

Hossuth-tér í szám. (Hef. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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IttVUMfH = U 

Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müiníé/etében, Szentes 1918. 




