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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A német császár elment Essen 

be Krupp féle gyárba és>tt beszédet 

intézett a7 összesereglett munkás-

sághoz. 

Sem az essení látogatásban, 

sem magában abban, hogy a német 

császár beszélt, nincsen semmi kü-

lönös. A német csiszár sokszor 

szónokolt. Katonákhoz, polgárokhoz 

munkásokhoz egyaránt. 

Ez a szónoklat azonban egé-

szen más mint a lebbi szónoklatok 

amelyeket a németek császárjától 

halottunk. 

Talán ennek n beszednek mé-

lyebb az érielme és nagyobb a 

jelentőssége, min! a híres augusz-s 

tusi beszédnek, amellyel a német 

császár 1014 évben a világháborút 

bejelentette. 

„A feleségem betegem ágyától 

jövök" — mondta erós nyomaték-

kal a császár s a szenvedésekről, 

a nyomorról beszélt, amelyeket a 

háború okozott . . . 

Nem tudom, de ugy érzem, 

hogy a uémet császár szavai még 

legvadabb ellensegei előtt is kell, 

hogy egészen más színben tüntes-

sék föl őt, mint aminek hirdetik 

és szerelik mondani, mert azokkal 

a szavakkal a sziv, a lélek nyilvá-

nul meg nem a katonaságra tá-

maszkodó deszporta érzéklelensége 

amelyeket a nemei császártól hal-

lottunk, 
* 

* * 

A szeptember 13-ikáról ki ulott 

német hadijelentés egyetlen egysze-

rű bővített mondatból áll s az van 

benne, hogy a nyugati harctéren 

osztrák -magyar ezredek erőteljes 

ellentámadással fedezték a tervszerű 

német visszavonulást. 

Tehát a nyugati fronton ott 

állanak a m i ezredeink is. hogy 

segítsenek visszavenni a francia— 

angol—amerikai csapatok rettenetes 

erejű támadásait. 
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A szerkesztésért felelős: 

Cimáné Dónáth E s z t e r . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Báli: t Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 S/.áni íref bérház) ide iutézendök a lapot 
crdekló mindenféle küldemények hirdetési és 
UCT . . előfizetési dijak. . . 

Mikor ezeket itt leirom szinte 

arra érzem magamat ösztökélve, 

hogy kommentáljam ezt az esemé-

nyekel, de ;i vilá, háború óriási vér-

drámáj a során msgam is <d;<ju-

lot'am, ahová minden embertársaim 

h<>gv ezt az eseményt is a helyzet 

olyan természetes következményé-

nek tekintsem, amelyet nem lehet 

kommentálni. 

Ami fegyverszövelségünk olvan 

erós és olyan bensoségteljes, hogy 

nem is lehet másképen. 

A háború valóban sors döntő 

óráit éljük s ebben a pillanatban 

a nyugati fronton kelt rz ellenségre 

haláft szórni a magyar fegyverek-

nek is. 
* 

* • 

H i majd valamikor eljön az 

idő, amikor higgadtan és nyugod-

tan ludják az emberek megítélni 

a ma eseményeit nyilvánvalóan és 

világosan tudják majd megkülön-

böztetni a dolgokat. 

M i lí)18 szeptember közepén 

hi íba beszélnénk mi öntudatos nyu-

galomról, amely képes tárgyilagos 

bírálatra. Hasonlóan ellnnségeink is. 

I) • egy eltagadhatatlan, hogy 

nincsen a földön nemzet többé, 

amely ne óhajtaná a háború végét 

amhthogy talán nem is volt egyet-

len nemzet sem, amely kívánta a 

háborút, 

És ennek ellenére ma 1918 

szeptemberében, amikor a németek 

vonulnak vissza sem mi, sem más, 

de senki nem találja csudálatosnak 

ln C emenceau azt mondja, hogy 

nem ér rá, hogy békéről beszéljen 

Persze hogy nem* MJ katonai 

diadalról szónokolnak, amely meg-

semmisíti a németeket . . . 

Én meggvő/ődésemből mon-

dom, hogy csak szónokolnak, de 

maguk sem hiszik azt, amit monda-

,mk. 
* * 

A sertés hizlalás a nyert Ígé-

retek alapján immár biztosítottnak 

tekinlheiő, de ugy ha a házi és 

gazdasági szftkség'etcn felöl min-

denki ugyanannyit hizlal a közfo-

gyasztásra is. 

Ez az eredmény egymagában 

véve óriási jelentőségű, mert elhá-

ritja a zsirinséget s a vele járó 

nyomort a várostól. 

Persze kellemesebb lelt volna 

mi»dannyiónkra, ha a szabad ku-

l'orira vásárHs.1 b Í 7 l e s i t f á k . HP 9 

megoldásnak ezt a formáját is a 

legnagyobb örömmel kell fogad-

nunk. 

B A R Á Z D A . 

aaumemmaammtmmmmmrnm 

ít jövő ruhája. 
Amig mi gyanntlanul várjuk a 

ruharendelel megjelenését,— amely 

ről külöml.öző hirek keringenek, 

de eddig bizonyosat nem lehet róla 

tudni — addig a Népruházati Bi-

zotlság ruhabeszerző részvénytár-

sasága gondosan gyűjti a papirszö-

veteket, sót már papiros télikabát-

ból ős munkásruhákböt is óriási 

anyagot halmoztak föl. — Értesü-

lésünk szerint 80 millió koronát 

adlak ki eddig a beszerzett papír 

és egyébb szövetekért. Azt mond-

ják, hogy a jövő ruhája a papír-

szövet lesz és büszkén emlegetik, 

hogy ezen *n téren a magyar ipar 

előrehaladottabb, mint a német 

vagy az osztrák. 

Láttuk a papírminták százait 

és — minden konzcrvalizmusunk 

mellett is — kételkedni kezdünk 

egy kicsit, nincs-e igazuk azoknak, 

akik bíznak az újmódi ruhában, 

akik azt mondják, hogy az ipar 

nagyszerű produkciója végtére még-

is legyőzi a* össze» előítéleteket ? 

Egyeiőre másfélmillió méter van 

Budapesten felhalmozva különféle 

papírból készült vagy papírból 

kombinált szövetekből. De minden 

minden r.k'ár zárva van. csak 
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mintákat mulatnak a legteljesebb 

diszkréció mellett és az emberek-

nek hinnie kell: szenzációk vannak 

itt lakat alatt. 

Megtekintettünk egy rubrikázott 

nagy könyvel, amelyben nem szá-

mok, hanem papirszövet-minták 

voltak elképzelhetetlen változatos-

ságban. — Mutálták irodakabálot, 

amelynek szabása remeke a mes-

terségnek, még meglepőbb egy kis 

agrárkabát, amelyben télen hóban 

ősszel esőben lehet vadászni. Kívül 

felpapir-félszövet, belül tiszta pa-

pir, amely nagyszerű meleget ad. 

Most egy kitűnő, vastag szövet öt 

lik a szemünkbe: ez a legújabb 

találmány, félig szövet, félig nád. 

Aztán egy öl f özei gyermek ruha kő 

vetkezik, nagyon jói néz ki, pedig 

szintén legnagyobb iészt papirból 

való: tízezer öltözetet rendelt be-

lőle a Népjóléti Központ a szegény 

budapesti gvermeKek szamara. 

Végül közgazdasági kioktatás-

ban részesülök; a papirszövetnek 

nagyszerű valutajavitó jövője lesz. 

A gyapotra, jutára, selyemre ki-

adott töméntelen pénz itthon fog 

maradni. Magyarország óriási erdei 

mérhetetlen mennyiségű fát, a fa 

cellulózét ad. És a jövő zenéjét, 

tessék jól megjegyezni, nátron cel-

lulozének hívják. Ebbói készül a 

jövő ruhája. 

HÍRE INK . 
— Főgimnáziumi hírek. A val-

lás és közoktatásügyi minisztérium 

az évi tandijat a szentesi állami 

főgimnáziumra nézve 100 koroná-

ban állapította meg, a tandíjfizetés 

alól való felmentés százalékát az 

eddig volt 30 százalék helyett 20 

százalékban. Az eddig élvezett tan-

díjmentességeket a minisztérium 

rendelete szerint megleli szüntetni 

és az illető tanulóknak, ha továbbra 

is tandíjmentesek akarnak maradni 

újra kell foiyamodniok szabálysze-

rűen felszerelt kérvényben, tehát 

egy évnél nem régebbi szegénységi 

vagy hatósági bizonyítvánnyal. A 

iandijmenlesseg adományozásakor 

az eddig felmenteiteknek termé-

szetesen elsőbbségük lesz. Egész 

tandíjmentesség csak nagyon meg-

okolt estiekben adományozható* 

A magántanulók 160 korona tnndi- 1 

jat fuelnek. A tanulók, kik eddig j 

elvezeti tandíjmentességüket to- ! 

vóbbra is megakarják tartatni, fo-

lyamodásukat ok vei lenül adják be ! 

szeptember 22-ikéig. A legközelebbi 

szederlevél szedő kirándulás idejét 

az intézet folyósóján ma délelőtt 

olvashatják a tanulók. Az ötödik 

osztályba lépő tanulók két nap 

alatt jelentsék be, az igazgatói hi-

vatalban, hogy a görög, vagy a 

görögpótló-tanfolyamra mennek-e I 

— A spanyol influenza — 

bélbaj. Marovici dr. a bárt fai fürdő 

tiszti üdülőtelepének főorvosa azt 

irja, hogy a spanyol influenzát egy 

náp alatt minden egyes esetben 

meggyógyította A betegnek a láz 

kitörése után azonnal jókora adag 

kalomelt (03-06 grammot) ad be, 

majd pedig 4 és 8 óra múlva fel 

gramm aspirint, amelyhez 1 deci-

gramm koffeint ad. Az ilyen mó-

don kezelt összes betegek 24 óra 

alatt lázmentesek lettek és soha se 

lépett fel náluk a komplikáció. Ha 

k aloméi nélkül l e/elte ők/M, amely 

hashajló szer alaposan feríő 'eniti 

a beleket, akkor a betegség legalább 

8 napig tartott és sokszor lépett 

fel komplikáció (légcsőhurut, tüdó-

gyuladás, melihái tyaduiás és közép-

fü Igen védés). Bizonyos tehát, hogy 

a betegség a belekben feszkel. 

— A katonanap jövedelme: j 

A csongrádinegyei hndigondozó bi-

zoliság állal f. évi szeptember hó 

1-én rendezett katonanap bevélelo- | 

iról és kiadásairól a részletes elszá-

molást a rendezőség még nem kö-

zölheti. mert az egyes szándák még 

le-zárhalók nem voltak, annyit a-

zonban már most is közölhet, hogy 

a katonanap eddigi összes bevétele | 

54.1)00 korona 81 tiilér, összes ki- | 

adása 9779 korona 70 fillér, igv a | 

szentesi szegény hadiözvegyek, ha-

diözvegyek, hadiárvák, rokkanlak 

és hadbavonultak családtagjainak 

segélyezése felhasználható liszlajö-

vedelemkép jelenkezik 45.121 koro-

na 11 fillér, habár ezen összeg még 

nem végleges, mégis már most 

megállapítható, hogy ezen összegben 

lényegesebb változás már nem fog 

előállni. 

F c 1 h i v á s ! ! 

A hadirokkant láb-

beli ¡pirosok je-

lentkezzen. k ;t ha* 

digondozó nép-

irodánál. 

(Vármegyeház emelet 20 és 21 ajtó; 

16938-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az Országos Sertésforgalmi Iro-

da és illetve a m. kir. földmivelés-

ügyi minisztérium kilátásba helj ez-

te, hogy a házi és gazdasági szük-

ségletre hizlalandó sertésekre is 

utalványoz sertésenként 2 mázsa 

árpát és 3 mázsa morzsolt tengerit 

ha az illető hizlaló legalább ugyan-

annyi serlésl hizlal ezenkívül köz-

fogyasztás céljaira s erre szerző-

désben kötelezettséget vállal. 

Felhívom mindazokat, akiknek 

a hizlaláshoz elegendő gabonájuk 

nincs és megfelelő számú sovány 

sertéssel rendelkeznek, hogy a 

szerződés megkötése végett folyó 

évi szeplember 15 és 16 napján a 

városi közélelmezési ügyosztálynál 

jelentkezzenek annyival is inkább 

mert más mód nem áll rendelke-

zésre a hizlaláshoz szükséges gábV -

na biztosítás ra. 

¿\ gabona utalványozása csak 

a szerződés bemutatása után fog 

eszközöltetni. 

Szente>:. 1918 szeptember 12 

br . m t é f f y 
polgármester. 

15909— 1918 szám. 

Hirdetmény 
Felhívom a más községből 1918 

évi január hó óta Szentesre köl-

tözött azon hadisegélyben részesü-

lő családokat, akik felemelt hadi-

segélyüket régebbení lakóhelyükön 

nem kapták meg, hogy a városi 

hadisegély-kezelő hivatalban (város-

háza földszint 26 ajtó) azonnal je-

lentkezzenek ügyük elrendezése 

végett. 

Szentes, 1918 szeptember 3. 

dr. nátéffy 
polgármester. 

Serényi Benjámin 
kajáni tanyájára tanyást keres, Itt 

dakolózni lehet Rákóczi Ferenc u 

31 szám alatt a tulajdonossal, 

Iker Kurcoparti utca 9 szám alatti 
jó karban levő ház azonnal el 
adó. — Ugyanott 3 drb. ablak 

* tok szintén eladó, értekezni le-
het a tulajdonossal a fenti szám alall 
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Eladó 10 heclo kitűnő fehér és 
siller ó-bor Csongrádon dr. 
Szarka Mihály ügyvédnél. 

Eisöiaopi! biztosító társaság egy uj 
népszirli biztosítási ágszat [leveze-

tése ceijáboi helyien 
V E Z É H Ü G YNÖ K S KGET 

szándékozik létesíteni, mely-

nek vezetésére és az üz-

lei ág terjesztésére 

alkalmas úriembert keres. 
Ajánlatok „Fixum" jeligére 

Eckstein Bernát 11 irdetőjébe 

Budapest, VII ker. Erzsébet-

kör-ut 38 sz. küldendők. 

E i B i t i i g Jáuuh 
Külsö-ecser 2 szám alatti földjét 
Bárányi László haszonbérlő haszon-
bérbe, vagy feles munkálatra kiadja. 

Értekezni |HH»t a helyszínen. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cim megtudható e bip 

kiadóhivatalban. 

J l l l M ' S i l i á 

SíJífrlíS kukoricaszár sürgősen I 

eladó, értekezni leliet Nagygörgős 

utca 25 szám alalt. 

9 ff 1 ff 
papmiMi 

m 
négy hold tengeriszár eladó a tom-

paháti inlézősegnél Derekegyházi 

uradalom. 

K i a d ó f 

Bogyó János iMtjgj-

l l C j S j i 1 * 5 

mia szőlője a rajta 

levő lakással egy ült 

szabadkézből eladó, 

i értekezni leliet a hely-L ~ 

Van szerencsém a nagyérdemű gazda- £ 

közönség szíves tudomására hozni, hogy 

a háboru előtt is volt 

ftotélápií rshtoromat 
ismét berendeztem. Raktáron tartok 

tiszta kenderből készült kötélárut a leg-

szebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

fékei, kötőfék fejeket és szárat, borjú, 

tehén és disznókötelet, nyaklót, nyűgöt 

és ruhaszárító kötelet a legjutányosabb 

árakon. 

Szíves pártfogást kér: 

Ifj. Béládi József 
Kis-piac, Nóvák István ur házában. 

E l a d ó ház 
Pardi örökösök II Ker. 

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

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
11. m. aljak, blousok, costtimök 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: 

ISat iUc tsnit t 
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Eladó árpaszalma ffi 

és széria. 
F ü í ö p Ferencnek a mind-
szenti á l l omás mel let t 6 von-
tató árpasza lmája és egy 
vonta tó tő rek je és négy—öt 

kocs i ra va ló szénája van 
eladó. 

Bővebb felvilágosítás kap-

ható lapunk kiadó-

hivatalában.! 

W> 
fi 

m 

Keresztes Nagy An-
talnak felső-réti 41 
számú tanyaföldje, 
és Deák Ferenc-u. 
1 sz. háza eladó, 
értekezni lehet Széc-
henyi-utca 52 szám 

alatt. g 

H!rcfl<»i4vNckcl 

' i i i i y o N a f e r f t l á 

f e l . 

K f f j ' c s e t t e g l f t | » | » 

% 1 * 1 4 8 1 1 C I I C I I O 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalaiban. 

Hirdessen e lapban! 

ii-

i i 

i, Esryiatg-iwmn;« 

V á j d 
f 

a 

/ 1 

I 3 C " 

I I 

elvállal minden a könyvnyomdászat köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

r-
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Móhiyatala 
Kossuth-tsr i szóm. [M. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

II 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




