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Szerkesztésért felelős: SIMA 
USZLO Hadbavonulási Ideje alatt 
a szerkesztésért Sima Láazlóué 

, DONATH ESZTER a felelős 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kügauth-tér 4. i 
(ret. tiérház) ide intezendők a lapot érdeklő miuduifltle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

flz entente válasz-jegyzéke. 
R béheajánlat visszautasítása még nem végleges, 

flz angol kormány lapja pozitív ajánlatot óhajt. 
A békesség csak a jóakaratú 

embert illeti meg. A megváltó szü-
letését hirdető angyalok is csak a 
jóakaratuaknak kívántak békét. 
Annak tehát, hogy az emberiség 
immár a harmadik karácsonyt üli 
meg béke nélkül, bizonyára nem 
utolsó magyarázata az, hogy kive-
szett belőlük a jóindulat. Kiveszett 
az erkölcs. És a harctereken bő-
ségesen omló vérpatakok a milli-
ónyi embertömegek borzalmas vi-
askodása, tulajdonképpen nem más 
mint a világ kétségbeesett küzdel-
me az erkölcs, a jóindulatok ural-
mának visszaallitása. 

Hogy ez valóban igy van, arra 
bőséges bizonyítékot szolgáltat a 
háborús esztendők, minden napja 
és minden órája. A harcoló vité-
zeket bátorságra, önfeláldozásra, a 
békés polgárt önmegtagadásra, a 
közérdek munkálására buzdítják. 
Nincs olyan mozzanata a háború-
nak, amelynek vezéreszméje ne 
valami magasabb erkölcsi szem-
pont lenne. Egyszóval minden té-
ren, minden eszközzel törekednek 
az élet átnemesitésére, a jóindula-
tok uralkodásának visszaállításá-
ra, hogy mihamarabb visszatérhes-
sen a béke világa is. A restauráci-
ónak ez a munkája azonban las-
san halad előre és szinte ugy lát-
szik, hogy az emberiségnek nincs 
szüksége békére. Ugy láts/.ik, mint-
ha az önzés még inkább úrrá lett 
volna fölöttünk. Ezrek és ezrek 
akarnak az emberiségre rámért 
szenvedésekből a háborúból is 
hasznot húzni. A termelő elrejti 
készleteit, a kalmár indokolatlanul 
e m e l t e t i m a g a s a b b r a 
az árakat, a fogyasztó pazarol, azok 

pedig, akiknek hivatása volna ren-
det teremteni, basáskodásban me-
rítik ki erejüket és munkájukból 
hiányzik a tervszerűség, a szoci-
ális érzék, Ilyen körülmények kö-
zött számíthatunk-e a közeli békére? 
Van-e joga igy az embereknek a 
békéhez? Mert az az állapot nem ju-
talmat : a béke olajágát, hanem 
tokozottabb bűnhődést érdemel. 
Ne is csodálkozzunk tehát, ha a 
béke minden reménykedés dacára 
olvan messze van. 

A béke megtermtésére a bé-
ke vágy még nem elég, A békéért 
munkálkodni kell és ez a munka 
nem az ellenséggel harcolok felada-
ta, hanem az itthon maradottaké 
Üldözni kell minden bünt és vissza-
élést. A tisztító munkában vegyen 

részt mindenki, ne riadjunk vissza 
az e/zel járó kellemetlenségektől 
sem, áldozat az a hazáért, az em-
beriségért. magunk hibáit nem lát-
juk meg, mások találják meg be-
nünk mise takargassuk a mások 
hibáit, amelyek nyilvánvalóan má-
sok károsítására szolgálnak, szo-
katlan dolog a szeretett ünnepén 
ilyesmit prédikálni, De ne feled-
kezzünk meg arról, hogy a szere-
tet fogalmát is többféleképpen 
lehet értelmezni, 

Az írás azt mondja : 
Nem szereti embertársát az, 

aki annak hibáit takargatja., Ezt 
kell szem előtt tartani mindenki-
nek és akkor mi hamarább el ju-
tunk a békés karácsonyhoz, a ka-

| rácsonyra várt békéhez. 

Anglia ujabb nyilatkozatot vár Német 
országtól ? 

Rotterdam, december 20. 

A Nieuwe Rotlerdamsch Cou-
rant londoni tudósítója jelenti : 

Lloyd George legalább is an-
nyira mérsékelt volt, mint a biro-
dalmi kancellár akkor amikora biro-
dalmi gyűlésen hangsúlyozta a né-

! metek győzelmét és ezzel a szö-
vetségesek államfértiai s/ámára 
nagyon nehézzé telte, hogy javas-
latai! mérlegeljek. Mialatt Lloyd 
George beszédei hallgattam, az volt 
a benyomásom, hogy a német ja-

! vaslaiol határozottan visszautasítja 
Ezt a benyomást tulajdonképpen 
azt keltei te benne hogy az alsóh 
tagjai tetszései fogadt ik mindazokat 

1 a mondottakat amelyek engesztelhe-
tetlen jellegűek voltak. De mind a 

mellett az ajtók nincsenek egészen 
betéve, Feltűnő a különbség Lloyd 
George mai beszéde és amaz em-
lékezetes intntervjuban mondott 
nyilatkozatai között. 

Lloyd George nyilatkozatának a 
legfontosabb mondatta az volt, hogy 
mielőtt az angol kormány tárgyal-
ásokba bocsátkoznénk, tudnia kell 
hajlandó-e Németország elfogadni 
azokat a kizárólagos feltételeket,ame 
lyekmellett Lehetséges volnahelyreál 
litani és biztosítani az európai bé-
két. Asquit beszédében azt mondta 
ha Németország kész kész kárpót-
lást és a jövőértkezességet adni 
akkor uiyndja ezt meg. 
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Az entente válasz-
ig jegyzéke 

Genf, december 20. 

A matin jelenti: A francia kor-
mány most dolgozik a német jegy-
zékre'adandó pontos válaszon s azt 
nemsokára átfogja adni az entente 
országok minden fővárosban mind-
azoknak a követeknek, a kik a né-
met jegyzéket átvették. Feltételez-
zük, — irja a lap — hogy a jegy-
zék tisztán ki fogja mutatni, hogy 
a németek kijelentései már alapjuk-
ban hamisak, mert az ellenség azt 
állítja, hogy deffenziv háborút visel 
Reméljük, hogy a jegyzék meg 
fogja cáfolni Tisza miniszterelnök-
nek azt a szemérmetlen kijelentését 
hogy Magyarországnak védekeznie 
kellett a támadók ellen. 

A bekeajánlat visszauta-
sítása még nem végleges. 

Az angol kormány lapja 
„pozitiV ajánlatot óhajt. 

Rotterdam, december 20. 

A Manchester Guardian vezető 
cikke meg van elégedve Lloyd Ge-
orge válaszával.Lloyd George nem 
csapta be nagy zajjal az ajtót, a 
mint az angol miniszterelnök né-
hány hive kivánta, a birodalmi 
kancdiárnak azonban szerényebb-
nek kell lennie és kimerítőbben 
kell nyilatkoznia, ha kedvező vá-
laszt vár az entente részéről. Lloyd 
George tehát felhívja Mémetorszá-
got, hogy tegyen részletesebb nyi-
latkozatot. Olyan eszmecsere, a 
mely ¿Németország győzelmére van 
alapitva, nem történhetik meg és 
Németország emberiessége nem 
járna semmi eredménnyel. Ha va-
lami poziliv dolog lebeg Német-
ország előtt, ugy mondja ezt meg. 
A semleges államoknak az ellen 
az álláspont ellen bizonyára nem 
lesz kifogásuk, 

A újság ezután foglalkozik Bel-
gium és Szerbia teljes visszaállítá-
sának kérdésével, A mi a biztossá-
got illeti, mondja tovább a Manc-
hester Guardian, a legnagyobb biz-
tosság a szövetségesek szilárd és 
törhetetlen frontja, a melyet a há-
ború végén az általános békekötés 
még jobban megerősítene és telje 
sen kifejlesztene. A békekötésben 
Amerikának nevezetes szerepe lesz 
a melyet a birodalmi kancellár a 

maga részéről elfogadott. Az újság 
végül bizalmát teje/i ki Lloyd Ge-
orge irányában, a ki véleménye 
szerint még nagyobb jelentőségű 
pozícióban fog szerepelni a világ 
előtt, mint a belső politikai küz-
delem területén a hol az ellenfelek 
mesteri kibékitójének mutatkozott. 

fl hadikplcsönjegyzés a 
magyar Királyi postahiva-
talnál 1917 január IO-ig 

m^ghosszabbitatoit. 

H Í R E K 

Kellemes 
Karácsonyi 

ünnepeket Kí-
vánunk tisz-

telt olvasó 
inknak. 

Névnapmcgváltások. Balogh János 20 
koronát, Dr Purjesz János 50 koronát 
küldött be a hadiárvák részére dr. Kö-
vér Imre vm. árvaszéki ülnökhöz. 

— Halálozás Mély részvéttel és nagy 
megilletődéssel vettük a következő gyász 
hirt : Mélységes fájdalomtól megtörve és 
lesulylva jelentjük, hogy édes jó anyánk 
Ozv. ÓNODI SZABÓ LAJO>>N£ V1TÁ-
LYOS IBM A életének (>4-ik évében öz-
vegységének 17-ik évében hosszú és kí-
nos szenvedés után f hó 21-én d u 3 
visszaadta nemes lelkét hü Teremtőjének 
Drága halottuukal í hó 23-án szomba-
ton d. e. 10 es Vi órakor kisérjük el a 
háznál tartandó ima utan a református 
középső temelőbe síri nyugalmára. Szen 
les 1916 december hó 21. Ónodi Szabó 
Lajos és felesége Osváth Ilona Ónodi 
Szabó Irma és férje Koppányi Gyula 
gyermekei Ónodi Szabó Magda Ónodi 
Szabó Miska Ónodi Szabó Ilonka Kop-
pányi Éva Koppányi Irma Koppányi 
Gyula unokái. 

U j z á r ó m . A kormány uj 
zárórarendeletel tervez Hír szerint 
vidéken 11 órakor lesz a záróra, 
míg Budapesten éjfélkor kell a ven-
déglőket, kávéházakat és mulató-
kat bezárni. Előre lá.hatólag janu-
ár elsejétől kezdve lép életbe ez a/ 
uj rendelet. 

— A királynő koronázási 
ruhája Szorgos munkáskezek két 
hete dolgoznak rajta, hogy Magyar-
országkirálynője, Zita királyaszonyt 
a koronázáson pompás ruhában 
jelenhessék meg. A ruhát Girardi 
műtermében készítik, a dus arany-
hímzést az Országos Magyar Házi-
ipari Szövetség himezi. Nehéz tisz-
ta fehér selyemből készül a ruha 
a magyar nagy aszói ly ok ruháinak 
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slilusában. Díszítésül a gyönyörű 
selyemhez pompás arany hímzése-
ket, S arany fonalakból magyaros 
virágdíszeket hímeznek. A ruha 
elkészítése sürgős volt és hogy 
idejében elkészüljön, husz-husz 
munkásból álló csoport dolgozott 
fölváltva éjjel és nappal. A ruhá-
hoz mente is készül. Ez is fehér 
selyemből hímzéssel és szőrmével 
díszítve. A ruha és mente el is ké-
szült és a cég főnöke holnap uta-
zik Bécsbe, hogy a ruhát a király-
néra fölpróbálja. Az udvartól kapja 
meg majd a koronázási ruhához 
szükséges csipke és szönnediszt. A 
ruha egyébb anyaga mind magyar 
készítmény. 

- A 18- 24 évesek szem-
l é j e A honvédelmi miniszter elren 
delle a 18—24 évesek újra való 
sorozását Az összeírásra vonatko-
zó hivatalos hirdetmény lapun* 
más helyén olvasható, A minisz-
teri rendelet a népfelkelésre kö-
telezettek összeírásánál az eddigi-
nél fokozottabb ellenőrzés/ rendel 
el és meghagyja, hogy az összeí-
rásra mindenkinek állandó tartóz-
kodási helyán kell jelentkeznie és 
szemlekölelezettségének eleget tén-
nie. Ha tehát valaki nem az állan-
dó lakóhelyén állana szemlére j e -
lentkezése csak akkor érvényes ha 
a szemlebizottság az illetőt alkal-
masnak találja. Ha azonban a 
szemlebizottság az illetőt alkal-
matlannak találná akkor utasitani 
kell hogy állandó lakóhelyén újra 
és azonnal jelentkezzék szemlére. 
— Egyébbként ha valaki nem a 
saját állandó tartózkodási helyén 
jelentkezik szemlére a bizottság-
nál levő polgári tisztviselő köte-
les a szemlebizottság figyelmét kü-
lön felhívni arra, hogy »az illető 
nem a rendes állandó tartózkodási 
helyén áll elő.« Az orvosi vizsgá-
latnál az alkalmatlanságot előidéző 
ok a népfelkelési névjegyzékből és 
az egyébb iratokból a bizottságnak 
tudomására hozandó, Elrendeli a 
miniszter azt is, hogy olyan állan-
dó fogyatkozás miatt amely a há-
ború alatt katonai kórházban már 
megállapiltatott kórházba senki 
sem küldhető. Egyáltalán a szemle-
bizottság a megvizsgált egyént csak 
kivételes esetekben küldhető hely-
őrségi kórházba, akkor is csak 
abban az esetben, ha az orvos a 
szemlénél véleményt nyilvánítani 
egyáltalában nem képes. 

Az orvosi vizsgálatnál a kö-
veti'ezó határozatok mondhatók 
k i : 

a) »Népfelkelési fegyveres szol-
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gálatra; a l k a l m a s « 

b) »Népfelkelési fegyveres szol-
gálatra alkalmatlan.« 

:c) •Népfelkelési felülvizsgálat-
ra utasitftetik.« 

A kiket felülvizsgálatra utasí-
tották, azokat később hívják be 
felülvizsgálatra 

Elrendeli a honvédelmi minisz-
ter azt íh, hogy a Iraclíómával al-
kalmasnak talált egyének, tekin-
tet nélkül «a felosztási kulcsra, a 
közös inulsercghez, az alkalmasnak 
taláR orvosok pedig szintén tekin-
et nélkül a kulcsra kivéUd nélkül 

mind a heiiW*teéfchö* oMHTutók be. 
A miniszter intézkedik arról 

is, hogy !i«k menthetők fel »nél-
külözhetetlenség« cimén. És ezek 
közül a tényleges szolgálat alól 
már előre felmentetteknek tekin-
tendők és polgári alakalmazásuk-
ban egyelőre meg is maradhatnak: 

1. a katonacélokat szolgáló gyá-
rak. 

2. a közhatóságok, hivataluk 
és intézetelf. 

3. kőszénbányaváltalatok. 
4. a vasu.ak és a folyam- és 

tangerhajózási vállalatok alkalma-
zottéi, há legalább 1916 december 
elseje óta áUqnak • jelenlegi alkal-
mazúsukbau. 

— Névnapmegváltás Ifj Ve-
cser! János 30 koronát adolt a ha-
diárváknak. 

— Adományok Csongrád 
vármegye Muzeumának Dézsán 
Albert mester egy orosz kar-
dot, Dr Rimély #Dezsó ezredorvos 
eKy olasfc repülő bombát. 
Adamszk Jusztiné egy szerb ezüst 
pénzt Eazekas Lajos zászlós egy 
töröli paptö és e^y nikkel pénzt. 
Dr Csergő Károly egy német sisa-
kot. Pas László lisztdele*;, német 
vas pénzeket. Herger Sándur Fro-
mer József Budapest, topoly labor 
pénzeket. Somöf j l t , Kenyérmezői 
Csóti, ^ m b u t k p í v i ¿)stlyasz.onyíai 
Boldógírfeon 4& Zfclftefjer.wgi fo-
golytábor parancsnokságok az ott 
forgalomba le*V tudifogoly tálnn 
pénzek <'gy-e$y sorozatát. 

— A tábori áruminta forga-
lomban eatdő szerint a kővetkező 
tábori (hadtáp/ jiostabivatalok ves/ 
nek részt: 11, 11. in, 19 11. 20, 
20-V, 24. 26, 37, 51, 53, 55 
X 77, 79,-85,-«7, 90, 95, 102, 
>03, 105, 107, 109, 111. 117, 117-11 
H7-IU, l tó , 147, 148, 150, 155 

167, 171, 175, 176, 177/ 178, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
192. 198, 195, 195-11, 195-111, 

l96, 197, 198, 199, 203, 205, 207, 
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208, 209, 212, 218, 220 221 222 
223, 224, 226, 227, 230, 232.' 239,' 
240, 143, 244, 245, 246, 250.' '>53, 
255. 266, 258, 259, 262, 268, 2 » 
272, 274, 275, 276, 277, 279, 280 
281, 284, 285, 287, 288, 2H9, 29l ' 
192, 284 295, 296, -97, 298, 302* 
303, 304, 306, 307. 312, 316, 324. 
332, 333, 335, 337, 339, 340, 343, 
350, 354, 356, 357. 358, 359, 360, 
361, 364, 369, 370, 372, 373, 374, 
375, 370, 378, 380, 381, 382, 383, 
385, 386, 388, 388-11, 388-W, 
390, 391, 392, 393, 395, 398, 399! 
401. 403. 404. 405. 406. 407. 408 
409. 412. 418. 420. 421. 423. 426. 
429. 431. 432. 436. 444. 444-II. 444 II, 
508. 510. 511. 512. 514. 516. H f t 
517. 600. 602. 605. 607. 608 611. 
612, 613. 630. 

— A - V a s á r n a p i Újság > december 
17-iki száma kiválóan érdekes köz-

j leményt a d : eddig teljesen isme-
retlen képeket IV. Károly királyunk 

• permekoiáró l , amelyeken nevelői-
vel és tanítóival együtt különböző 
érdekes képekben látható. Van kőz 
tük a király saját amateur-fölfé-
tele is magyar tárgyról, egv deb-
receni ötös-fogatról. A többi képek 
József főhercegre, Bukarestre, Lloyd 
Georgera, az oláhországi hadjárata 
vonatkoznak. Szépirodalmi olvas-
mányok : Szöllősi Zsigmond és Pon 
toppidan regénye, Szigma tárcacikke 
cikk Józset főhercegről és Lloyd 
Georgeról stb. Egyéb közlemények 
Bér Dezső rajzi s a rendes heti 
rovatok : A háború napjai. Iroda-

j lom tó művészet. Halálozás. — A 
»Vasárnapi UjSáft* előfizetési ára ne-
gyedévre öt koron a «a világkróni-
ká iva l együtthat kowna,Megrendelhe-
tő a (Vasárnapi Újság) kiadóhivata-
lában (Budapest, IV., Egyetem-utca 
4. sz.)JLTgyaiúi megrendelhető a Ké-
pes Néplap, a legolcsóbb újság a 
magyarnép számira, leiévre 2 ktfW 

W f i ü i r . 
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HirdatBióft* 
A Negvszeben város kiürítése 

alkalmával elhozott azon lovak, 
amelyeknek tulajdonosai nem je-

I jelentkeztek, a folyó évi december 
hó '¿8-dUn mielőtt 9 ómkor a vá-
rosháza előtt katonai és polgári 
bizottság közbenjöttével uyilvános 

| árverésen eladatnak. Felhívom a 
venni szándékozókat, hogy ezen 
árverésen jelenjenek meg. 

Szentes, 1916 december hó 23 
Dr M á t é f y 

polgármester 

16026-1916 szám. 

Hirdetmény 
A m. k r. honvédelmi minis-

ter ur 24400 -1916. számú rende-
letével elrendelte az 1898 évi ja-
nuár 1. napjától 1892 évi december 
h ó 1. napjáig született, ai eddigi 
néptől kelői bemutatói szemlén al-
kalmatlannak talált, vagy alkalmas-
uak talált, de a népfölkelói szolgá-
latból felülvizsgálat utján elbocsáj-
tott népfölkelők újbóli összeírását 
és népfölkelő bemutató szemlére 
történt elővezetését. 

Ehhez képest felhívom Szentes 
városterületén tartózkodó 1898-
1898 évben született összes népföl' 
kelői szolgálatra kötelezettek, vala-
mint az 1865—1891 évben i h l e -
tett azon népfölkelői stolgilitra 
kötelezetteket, akik er'dig a nép-
fölkelői bemutatói szemléről »bár-
mi oknál fogva elmaradtak, hogy 
az alábbi beosztás szerint és idő-
ben a városi katonaügyosztálynál 
jelentkezzenek. 

1916 december 24-én azaz 
vasárnap az 1898, 1897, évben 
születtek. 

1916 december hó 26-én az 
az kedden az 1890, 1895, i«m, 
1893 és 1892 évben születtek. 
1916 december hó 27-én az 
1865—1891 évben született 
és az eddigi népfelkelői be-
mutató szemléről bármi ok-
nál fogva elmaradt néfölkelő 
kötelesek tartoznak jelentkezni, az 
az összeírásban való felvétel végett. 

A nép fői kelők összeírásába való 
felvételre ez alkalommal foglalko-
zásra vak) tekintet nélkül minden-
ki tartozik jelentkezni. — Et ál« 
kalommal jelentkezni tartoznak a 
vasútnál, postánál, vagy bármely 
más állami vagy egyébb üzemben 
és intézetben lévő alkalmaeottak. 
Jelentkezni tartoznak a fenti évfo-
lyam beli ö»sres rokkantak, ille-
tőleg a katonai szolgálatból bármi, 
címen elbocsátottak. 

Aki jelentkezési köteleaeitsé-
gének nem tesz eleget valamint 
aki nem a fenti időben jelentkezik 
szigorúan büntettetik. 

Szentes. 1916. december 2t. 

Dr. Máíéffy 
polgármester. 

Kiadja : 
Vajda a Utóda Könyvnyomdája. 

i f i 

Jin 
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Olcsói lett a hus! 
Marhahús volt 7 K — fill. 

most 6 K - fill. 

Juhús volt 5 K 20 fill 

most 4 K - fill. 

A nagyérdemű közönség 

s z i v e s pártfogását kéri 

Bleier József mészáros 
Béróharucker utca 5. szám 

Hirdetmeny. 
Alulírott szentesi pénz-

intézetek értesitik t. betevő-
iket, miszerint tekintettel a 
jelenlegi pénzviszonyokra ál-
landó .jellegű betéteik után 
a betét kamat lábat 1917. 
január 1-től kezdve további 
intézkedésig 0.5 0|0 -kai le-
szállítják. A betét kamat-
adót továbbra is az intéze-
tek fizetik. 

Szentes, 1916 december 
hó /6-án. 

Szentesi Takarékpénztár 
SzentesvidékiTakarékpénztá r 
Szentesi Központi Takarék-

-; ~~ pénztár, 

E l a d é t ű z i f a . 
Bartha Hihályné 
Sáfrány Hihály u 
46-IK szám alatt 

ajánlja jó minő-
ségű vágott és 
hasábostűzifáját 
a l e g o l c s ó b b 

n a p i á r b a n . 

Mester János 
könyv«, papir-,és Írószer kereskedése 
Szentesen : Erzsébet-tér 

Nyomatott VAJDA ¡3ALIN' 

É R T E S 1 T E S. 
Alulírott, tisztelettel van szerencsém a t. közönség és jóiodu-

I latu vendégeim b. tudomására hozni, hogy boldogult férjem Grub-
| müller József által 18 éven keresztül vezetett borbély és fodrász 

üzletet, ezután is fent fogom tartan! ét »aját ftltfyriitMB 
alatt fogom vezetni amikor ezt szives tudomásul hozom, megköszönve ez 
eddig is a múltban velünk szemben tanúsított jóakaratot, é9 kérem azt a ¡övöbtn 
is részemre megtartani. 

Szentes, 1916 december bó 2t-én. Kiváló tisztelettel: 
özv. ftrabaüllsr JósMftié 

A k e n y é r g y á 
és a Zsoldos-malom 

a Haditermény Részvénytársasággal 
őrlési szerződést kötött és megbízást nyeVt búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
Z S O L D O S malomba akár ott akár a Kenyér-

gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK 

z 1917 január 1-töl 
=kezdődő heti betétek 
jegyzései m e g k e z d ő d l e k * 
= Szentesi Tabaréhdenztárnál = = 

Egy 30 Éves 
özvegy nő akar privát ház-

hoz akár csendőrséghez ajál 

kőzik Lakása I. Ker Pintér 

utca fl I szám alatt van 

irdetesehet 
a leptányo 
sabb árak mellett 

vesz fel a SZENTESI 
LAP kiadóhivatala. 

UTÓDA villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




