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A szerkesztésért felelős: 
Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

. . előfizetési dijak. . . 

Most hat esztendeje, amikor az 
utolsó „Krónikás jegyzetek" nap-
világot láttak a „Szentesi Lap" ha-
sábjain. Azokban a napokban volt 
ez, amikor már előre vetette ár-
nyékát az a rettenetes közéleti köz-
delem, amely megbénitott mindent. 
Akkor történt ez, amikor a sajtó 
üldözése megkezdődött s ez az 
njság is több mint hat héten át 
meg volt fosztva az utcai elárusi-
tás jogától. 

Régen véti biz ez. De önkénte-
len eszembe jut most, amidőn az 
első „Krónikás jegyzetekkel irom 
— s ez a kis rerainescencia talán 
nem is árt, mert szinte kínálja az 
összehasonlítást az akkor és a ma 
között. 

Akkor is tele volt a leikunk 
várakozással, ma is tele van. 

De mi külömbség! 
Akkor azt vártuk mit lógnak 

letarolni a közszabadságokból s 

; elhatározással, ue sót undorral 
elkeseredéssel is — és 

es KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
entesereaessel is — es meg sem 
tudunk szakítani ócska, hitvány, 
berozsdásodott előítéletekkel, ha-
szontalan babonás hagyományok-
kal, amelyeknek pedig sem lélek-
tani sem logikai okai níncsennek . . . 

Mindig „attól tartunk, hogy .. 
Az ördögöt! Ne tartsunk tőle. Illetve 
tartsunk tőle mert ez az „attól tar-
tunk hogy" hozta a nyakunkra 
1906 után 1910-et a munkapárttal, 
Tisza Istvánnal és a fiók Tiszákkal 
— és éppen ezért talán a mélázás 
helyett komolyabb cselekvésre volna 
szükség. 

Elvégre még az öngyilkosok 
legtöbbje sem szeret meghalni s 
vájjon hiszi azt valaki, hogy aki 
élni akar az öngyilkos lesz? Vájjon 
hiszi azt valaki, hogy a letűnt rend-
szer emberei majd ugy szépen félre 
állanak az útból? 

Nem. Dehogy. 
De vájjon gondolhatjuk-e. hogy 

lett rendszer változás, lesz közéleti 
miképpen gázolnak keresztül em- j újjászületés megmaradunk, a mi 
bereken, miképpen fog uralkodni j k o n ü k konzervativságunkbanaz em-
az erőszak, megfélemlítés, kenyér- j berekkel szemben, ha mindig „attól 
íosztás. tartunk" — mikor tulajdonképpen 

Ma jogokat és kiterjedt sza- 1
 semmitól sem kell tartani, hanem 

badságokat várunk s legíölebb cselekedni... 
mélázva gondolunk rá, hogy talán 
az ui idők ui szellemének el kei- rr 
lene tüntetnie a lemult idők hőseit...! , Kemény, neb«, nyomorúság-

gal telt napok után vagyunk. 
* A magyar ember komolyságá-

Mert hiába nagyon nehezen j gával szenvedtük keresztül azokat 
tudják beletalálni az emberek ma- j a napokat, amikor az ősi mondás 
gukat abba, hogy az a nem olyan „csak az Isten ne hagyjon el és a 
rég mull akkor mégiscsak elmúlt, buza kenyér, akkor baj se lesz-
Hiába, nagyon konzervatívok va- nem egészen tartotta meg magát, 
gyünk. Legalább is én így látom | Mert hát az Isten tán nem hagyott 
most, amint kilenc hónapos egzi- el bennünket, mert fegyvereink si-
liumom után újra a k a l a m á r i s b a

 1 kerrel állották a küzdelmet 
ülöm a tollat, hogy néhány vonást j és é s z a k ° , n ^ a 
rójjak közállapotainkról és közéle- ' b">ci 

künk magyaroknak az.. . s most, 
több hittel, több bizodalommal né-
zünk az ujabb megpróbáltatások-
kal szembe. 

• 

Lehetetlen nem mosolyogni 
azon a hosszú vitatkozáson, amely 
a Szentesi Tisztviselők Szövetke-
zetében indult meg és ritka kitar-
tással folyik egy uri ember kor-
rektségej vagy nem korrektsége 
körül. 

Hiszen igaz a beszéd csak a 
szó fia s nem csak a beszédbe, de 
magába az egyetlen szóba is sok 
minden belefér, íőként ha bele ma-
gyarázzák és a leghosszabb beszéd-
ben sincs semmi, nem hogy egy 
szóban volna, ha kimagyarázzák 
belőle. Itt is ugy van ez. Az a« úr 
korrekt: mondják azok, akik ala-
posan lecsépelik működéséi s az 
ellenkezőjét állitjá* azok, akik vi-
szont nem mondanak róla egvebet. 

Az illetékes fórum, maga a 
szövetkezet, elintezte az ügyet. 
Ahogyan elintézte minden ki azt 
mondja: jól van, helyesen van 

Kár a vita. Elvégre ez a hatá-
| rozat már jogerősen meg mond 

mindent s ennél többet sem az 
egyik vitázó, sem a másik vitázó 
nem kivánbat, mert Salamonhoz 
illő bölcsesség van benne. 

Épp ezért pontot kell tenni az 
ügy után. Elintéztetett. ! ü 

^nk mindennapi dolgairól. 
Tagadhatatlanul ősmagyar ba-

junk a megátalkodottságág szo-
kásokban, előítéletekben, hagyomá-
nyokban, még csak az emberek 
iránti tisztelet és rokonszenv 
nyilvánításban is. Tele lehet a lel-
ünk rajongással, meggyőződéssel, 

délen 
buza 

kenyérből kicsi darabka jutott egy-
egy napra. 

Most a termés már be van ta-
karítva. Kemény, gonosz idő eskü-
dött ellenünk, de mégis nagyobb 
darab kenyér jut minden szájra, 
mint a közel mull hónapokban. 

Igaz a kenyér még nem min-
den. De a legtöbb. Legalább ne-

Van itt Szentesen egy ur, aki 
világéletében mindégaz? !)itte ma-
gáról, hogy számot tevő valaki s 

ímert ezt hitte magáról, 
ugy is viselte magát, mint akivel 
mindenkinek számolni kell. 

Ez az úr aki büszke az ő maga 
képzelte jelentós közé M-i egyénisé-
gére, nem tudja beletalálni magát 
a világrendjebe, nem tudja elkép-
zelni kogy változnak az idők s 
hogy bizony a - Th^j* kormány 
uralmának leáldozott. íogv olvan 
időket élünk, amikor nem táncol-
tatják már füttyszóra az embere-
ket fiájánál fogva^ e'őráncigált s 
mindenféle körülfrá« ellenére el-
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képzelhetetlenül haszontalan oko-
kon. 

Ez az úr megfenyegette az uj 
rendszert. . Majd ő! Nevezetesen 
hogy ö megmutatja, hogy rend-
nek kell lenni, szigoi u rendnek s 
folytatni kell mindek! ott ahol az 
előbbi rendszer abbanhagyta . . . 

Igaza van. En igazat adok n«ki. 
Folytatni kell ott ahol abbanhagy-
ták. De nem előre hanem vissza-
felé. Helyre kell állítani a feldúlt 
rendet, nyugalmat és megelégedést^ 
kell teremleni — és nem volna rossz, 
fca most már azok fütyölnének., 
»kiket eddig táncoltattak s a tán-
cot azok járnák, akik eddig ftityültek. 

Ez volna a dolog igazi és he-
lyes folytatása. 

Barázda. 

Szidni és, panaszkodni 
annál nincsen könnyebb: szidni a 
hatóságot és keseregni a drágaság 
miatt, mi magunk is akárhányszor 
beállunk a kórusba és megesele-
kesszük teli tüdővel, egész' szívvel 
Mert magunk is érezzük nap-nap 
után, a magúnK bőrén érezzük, 
hogv milyen nehéz s napról-napra 
mennyivel nehezebb az élet. De 
azért eszünkbe jut az egyszeri 
görög, aki mikor vizbe esett, te-
hetetlenül Szent Miklóst hivta se-
gítségül. Segítek szívesen, mondta 
neki Szenl Miklós, de koma. láss 
hozzá magad is. 

Mélyen tisztelt közönség! Mél-
tóztassék elhinni, hogy hiábavaló 
minden hatósági intézkedés és a 
legnagyobb mértékben kifejtett ren-
dőri erély is, ha maga az érdekelt 
közönség ölhetett kézzel várja, 
hogy a sült galamb a szájába rö-
püljön, sőt egynémely része még 
be is csukja a száját, hogy bele 
se röpülhessen. Utóbb aztán az 
ilyenek a leghangosabbak. 

Bele kell nevelődnie végtére 
is a közönségnek abba, hogv min-
den eszközzel és minden módon 
kezére járjon és segitsegére legyen 
a különböző hatóságoknak intézke-
déseik végrehajtásában. Nem lehet, 
igaz-e, minden egyes kofa háta 
mögé külön rendőrt állítani, aki 
állandóan azt ellenőrizze, hogy nem 
lépi-e át a maximális árat? De 
rögtön lesújthat, ugy-e, az igazság-
szolgáltatás, ha a vevő a megkí-
sérelt zsarolást nyomban följelenti? 

De még sokkal kevésbbé állhat 
külön-külön rendőr minden egyes 
vevőnek a háta móge ellenőrizni, 
hogy nem sugja-e a kofa fülébe! 
tegye csak félre nénémasszony, 

én még többet' adok érte. Pedig az 
ilyen eset is igen gyakran előfor-
dul. — Egynémely rétegeknek oly 
könnyű lett a pénzük a háború 
alatt és ebben nincs különbségtétel 
gazda, iparos és kereskedő között, 
hogy semmi se dráganekik és ! 
eszük ágában sincs a háború kö-
velelte lemondásokat megkísérelni 
és önmegtagadásukba beletörődni. 

Hiába maximálja a hatóság az 
uborka árát, a közönség megse 
akar eltérni a darab szerinti vá-
sárlástól. noha így háromszorosát 
is fizeti a maximális árnak. Hiába 
szabja meg az őrölt paprikának 
kilónkénti árát, ha a közönség 
mégis belemegy a literszámra való 
vásárlásba. Pedig könnyen kiszá-
míthatja, hogy így legalább is a 
duplájára jön ki. 

Szent Miklós nagyon bölcs 
ember volt s nagyon is lején ta-
lálta a szögel. A magyar közötti-
ségnek még a Bach-korszakból rá-
maradt öröksége, hogy a hatóságot 
ellenségének nézi és szívesen szö-
vetkezik ellené, mikor nyilván. látja, 
hogy a legsajátabb érdekeit sérti 
vele. Szent Miklós csak ugy tud 
segíteni a vizbefulón, ha az maga 
is kézzel-lábbal kapaszkodik. 

flrany és ezüst rejtett utjai. 
Az ember alig is tudja elkép-

zelni azt, hogy mi minden csala-
fintaságra tanít meg bennünket a 
háború. A boldog béke napjaiban 
melyik fogfájós embernek jutott 
volna eszébe az, hogy levegye a 
gyűrűjét, ó'ájánól ragyogó arany-
láncát. hogy a szájába aranyhidat j 
csináljon belőle neki a fogorvos. 

Hogy mit ér ma az arany, azt » 
rögtön megtudjuk állapítani, ha 
elmegyünk egv fogorvoshoz és 
fogazatunk rendbehozásához egv-
egy aranyfoglalatot és aranyhidat t 
kell csináltatnunk. Ha csak a legol-
csóbb fogorvoshoz megyünk is el, ' 
a munkáért minimum 300—400 
koronát kér el akkor, ha aranyat 
ó ad és feleanyiért is vállalja a 
munkát, ha az aranyat mi visszük 
el neki. Megjegyezzük, hogy két 
20 koronás arany anyaga fedezi 
az aranyszükségletet. Hogy titokban 
mennyi ékszer és pénz olvadt át 
így fogakká, azt csak a fogorvos 
rendelők tudnák megmondani. 

Nem kevésbbé érdekes az a 
hajsza, ami az utóbbi időkben az 
ezöstforintok után megindult. Az 
ezüstforint, amely kilencszázezred-
rész finomságú ezüstből van verve, 
oly keresett cikk ma, mint hogy 
nagyot mondjunk ~ a ' zsir. Oly 

fölárrai adják es veszik, hogv az 
valósággal meglepő. És az ezüst fo-
rintok. amikor összegyűllek egy. 
egy he!ven, szénen elvándorolnak 
az e/üst neműek ötvöséhez, hogy 
öntsenek belőlük, hisz ma najrv 
ebben a szükség, ezen fordul meg 
a világ, ezüst evőszközóket vagy 
dísztárgyakat. ' 

Ezt az ezüstforinihajhászatot 
már a háború kitörésé óta FZO-
moruan tapasztaljuk. Pedig igazán 
semmi ĉ k sem kényszerüheti rá az 
embereket és sok értelme sincs. 
Ok nincs rá, mert ezpst van bő-
ven. talán a békében sem volt íobb 
ezüstárunk, mint ma. S értelme 
sincs sok, mert az ezüstforirupk 
beolvasztásával alig. pár százaié^ 
megtakarítást ér el a vevő. 
kintve ettől, nem szabad a pón î 

«ily célra kivonni a forgalomból./, 
alig is hinném, hogy volna ótvó$<-
mühely, amely a pénzt beolvas 
tásra elfogadja. , .. , 

A nyerészkedésnek ezt az u*ját 
választó gazdagok kínnak oívan 
élelmesek is, hogy maguk olvaszt*: 
ják össze az ezüstpénzt s aztán 
mint ezüsttömböt adják át az öt-
vösnek, aki ezt as ezüstöt már 
aztán nem hogy nem utasítja v:-v.a 
hanem egyenesen követeli megp» 
rendelőitől, ha azok azí akarják, 
hogy ezüst árut kapjanak. Ne csa-r 
dálkozzunk tehát azon, ha, így 
eltűnnek az ezüstpénzek a forga-
lomból, hogy büntetlenül használják 
ki a tág lelkiismeretű emberek a 
háború szülte helyzeteket es hó-
dolnak a kincsgyüj tésnek a i < k o r , 
amikor milliók küzdenek a minden* 
napi betevő falatért. 

H Í R E I N K . 
Magunkról 

A mai nap a negyvenhetedik 
évfordulója annak, hogy a SZEN-
TESI LAP legelső száma 1871 -!)«n 
megjelent. Ez a közel félszázados 
mull amelyből nem hiányoznak a 
nehéz küzdelmek „ viharos napjai 
tanúság tétel a lap mellett, bizony-
sága annak, hogy jóban es rosszban 
a küzdelmek és béke napjaiban 
egyaránt mellettünk volt a szentesi 
közönség bizalma es erdeklődese. 

Az évfordulón uj köntösbe lép 
lapunk az olvasó közönség eié. Ez 
az uj köntös voltaképpen csak 
visszaállítása annak a formának, 
amelyben ez az ajság a legtöbb 
harcot vívta meg a közjóért, a köz-
élet tisztaságáért, ennek a .város-
nak szellemi fé$ anyagi előrejutá-
sáért, sokszor elkeseredett eilenál-
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iássál szemben, neiia sikertelenül 
ugyan, de mindenkor rendületlen 
kitartással, megfélemlithetetlenül 
bátor szókimondással és szilárdan. 

• Közel félszázad eseményeinek 
érett krónikása és kritikusa a SZEN-
TESI LAP, s ma, amidőn a lap 
külső átalakulásával a háború ide-
jére önként vállalt passzivitásából 
kilép s nem marad tovább kizárólag 
az események krónikása, de szigorú 
kritikusa kiván lenni mindennek 
ami csak érdekli a nagyközönsé-
g e t — e l ő l i ü n k állnak a közel fél-
század nagytanulságai s ezek a ta-
nulságok mutatják meg,nekünk azt 
az; utat amelyen haladnunk kell 
nogr mesterkéletlen egyszerűség-
gel, de annál keményebb szóki-
niondással miképpen kell szolgál-
junk a közjót és a közérdeket. 

Nagy időket élünk és nagy 
események előtt állunk. Magyaror-
szág most lép arra az útra. hogy 
megújhodjék a közélet minden vo-
nalán. Nagy munka, nagy feladat 
larul mindenkire: mi ebből a mun-
kából ki akarjuk venni és Ki vesz-
t ü k részünket. 

íelmenttettek. Minden tanonc hozza 
magával ..Ellenörzökönyv'<-ét, ille-
tőleg azok, kik most iratkoznak 
először az inasiskolába ,.Értesitő-
könyvüket'- vagy ..Végbizonyítvá-
nyukat̂ . A tanitás szept. 13-án 
kezdődik. Papp Lajos igazgató. 

— A távirat és telefon for-
galom kiterjesztése. A hivatalos 

j lap közli, hogy szeptember 1-től 
I kezdve Temes, Torontál, Krassó-

Szörény, Szebeíi és llunyad várme-
gyékbe minden korlátozás nélkül 
lehet telefonálni és táviratozni. 

— Lefoglalták a hüvelyes 
terményeket. A hivatalos lap grót 
Hadik János közélelmézésügyi mi-
niszter rendeletét köziig amely hirve-
jes termények lefoglalásáról szól. A 
rendelet szerint minden termelő, 
akinek bab, borsó, lencse; lóbab, 
vagy takarmány borsó készlete 
legalább egy métermázsa köteles 
készletét bejelenteni. Aki nem ter-
melő köteles szeptember 20-án a 
birtokában levő egész készletet an-
nak feltüntetetésével bejelenteni, 

a készlet mennyivel haladja 
házi és gazdasági szükségle-

hogv 

— Szolnok-Csongrád a tiszai 
lajózás, amely az alacsony vizái-
fás miatt szünetelt újfent megindult. 

.— Ruhát a magyar hadifog-
lyoknak ! A szentesi Vöröskereszt 
f>gylet elnöksége felkéri a város ) 
a:r,oii hazafiasan érző áldozatkész 
polgárait — akik az orosz ¿fogság- ' 
í>an sinylődő — a krasznojarski 
fogolytáborban levő magyar kato-
nák részére ruhaneműi szándékoz-
nak adományozni, küldjék azt be 
ir. Kövér Imre vöröskereszt egy-
leti titkár hivatali helyiségébe (Vár-
megyeház 20. ajtó). Mindenkinek 
van valami nélkülözhető használt 
ruhadarabja' mellyel nagy jót te-
net, ha azt a szeretett magyar ha- j 

tul a 
tét. - - A z összes bejelentett kész-
letek rekvii altnak tekintendők, en-
nél fogva azokkal szabadon nem 
rendelkezhetik s csupán a Hadi 
Terménynek, illetve a körzet bizo-
mányosának adhatja el. 

Nöhallgatók a kecskeméti 
jogakadémián. A kecskeméti jog-
akadémián az nöhallgatók beiratása 
az államszámviteltani órákra a jog-
hallgatókkal együti szept. I — 15-ig 
tart. Az alőadások szept. 18-án 
kezdődnek. Katonák okt. 14-ig be-
iratkozhatnak. A félévi tandij 40 
korona. A katonák és rokkant 
tisztek javára érvényes rendkívüli 
kedvezményekről, valamint az in-
tézeti viszonyokról kimerítő tájé-
koztatót kívánatra szívesen küld 

zánkért messze idegenben szenvedő j az igazgatói iroda, 
testvéreinknek juttatja. i — Két rendelet a befőttekről 

'— Iskolai értesítés. Az ipa- és konzervekről. A hivatalos lap 
rostanonciskolában az 1917 — 18-ik a Közélelmezési Hivatal elnökének 
innévre a beh atások szept. 3—11-ig két rendeletét közli a konzervek-
tartatnak az igazgató lakásan, hél- 1 ről. Az egyik a szállítási igazolvány 
köznapokon d. u. 5—-7 óráig. A használatának kötelezettségét ki-
beirások a következő sorrendben f terjeszti a zöldség, főzelék és gyü-
lesznek: 3, 4, 5-én beiratkoznak 
.izok, kik még nem jártak inasis-
kolába és akik a múlt tanévben 
az előkészítő osztályba jártak : 6-án 
és 7-én azok, akik az I. osztályba, j 
S-án és 10-én, akik N-ik osztályba j 
es 11-én azok, akik csak rajzra j 
kötelesek járni. Beiratkozni köte-
lesek azok a tanoncok is, akik a 
snult tanévben a háborús viszo-
nyok miatt az iskolába járás alól 

főzelék 
mölcsfélékből bármiként készített 
és bármiként csomagolt konzer-
Aekre. A másik utasítja a 
konzervgyárosokat és általaban a ( 
zöldség és gyümölcskonzerválással ! 
foglalkozó ipartelepek tulajdono-
sait, hogy készleteiket, fajtánként ( 
elkülönítve, kilogramm sulyokban i 
az Országos Zöldség és gyümölcs-
forgalmi Részvénytársaságnak ha-
vonként kétszer jelentsék be. A 

rendeletben emiitelt összes konzer-
veknek és készítményeknek adás* 
vételét és bármiként való forga-
lombahozatalát,- szállítását — a 
maximálás életbeléptetéséig, illetve 
további rendelkezeséig — a közé-
lelmezési Hivatal elnöke eltiltja. * 

— Ha sztrájkolnak a város-
atyák. A sztrájkok történejtéhan 

| egészen íurcsa sztrájkot produkál 
most Szabadka. A törvényhatósági 
bizottság gazda-tagjai sztrájkolnak. 
Nem vesznek részt a közügyek in-
tézésében, nem járnak törvényha-
tósági s egyéb bizottsági ülésekre, 
nem szavaznak. Az oka pedig e 
különös sztrájknak az, hogy kevés 
a buza. Azaz keveslik azt a búza-
mennyiséget, amit a kormányren-
delet értelmében vissza lehet tar-
tamok. Ugy gondolkpznak tehát, 
hogy ha a kormány nem ad nekik 
elegendő búzát, ók sem adnak a 
kormánynak bizalmat, — de nem 
adnak bizalmatlanságot sem, egy-
szerűen nem foglalkoznak közdol-
gokkal. A sztrájkot tegnap a rend-
kívüli közgyűlésen néhány gazda 

| bejelentette dr. Biró Károly pol-
gármesternek, aki sajnálattal vett 
tudomást a sztrájkmozgalomról, de 
azt is kijelentette, hogy a buza és 
a lisztadagokat nem ó szabja 
hanem a kormányrendelet, aipifi 
aztán ó sem változtathat. Szabad-

j kaiak véleménye szerint a város a 
sztrájkból nagy hasznot húzhatna. 
A sztrájk ideje alatt ugyanis meg 
lehetne csinálni, ami eddig nem 
sikerült, a vízvezetéket, csatorná-
zást, szinházat, tisztviselői fizetés-
rendezést, egészségügyi intézménye-
ket. .Jellemző ez a vélemény a 
sztrájkólókra, akiket — megint sza-
badkaiak szerint, egy irnokválasz-
tással be lehetne csalni a közgyű-
lésbe. 

— Vigyázzunk a gyümölcsre! 
A fővárosban, a vidéken is több 
vérhas megbetegedés fordult elő. 
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
gyümölcsöt csak hámozott állapod-
ban, vagy amelyiket hámozni nem, 
lehet, alaposan lemosva élvezzen, 
a tisztaságra és íöleg a kezek tisz-
taságára ügyeljen, mert a vérhas-
bacillus különösen a kezek fertő-
zése utján terjed. — Aggodalomra 
nincsen ok, mert a legmesszebb-
menő óvóintézkedések meg fognak 
történni. 

A vadhús. A mai közélel-
mezési viszonyok között első rar-
gű jelentősége van a vaíhusnak. 
Az országos közélelmezési tanács 
épen erre tekintettel szabályozni 
fogja a vadhús kivitelének dolgát 
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mert bár volna vadhús bóven, még 
sincs, miután az élelmes ügynö-
kök tilalom _ nem létében óriási 
arányokban viszik külföldre, A vo-
natkozó tárgyalások most vannak 
folyamatban s a megfelelő rende-
let kibocsátása a legrövidebb időn 
belül várható. 

— A hadisegélyek felemelése. Ug-
rón Gábor belügyminisztert Az Est tu-
dósítója meginterjúvolta több actuális 
kérdésről. A miniszter a hadisegélyek 
felemeléséről a következőleg nyilatko-
zott : 

A hadisegély rendezésével a 
főbb vázlatokban már egé-
szen a részletekig foglalkoz-
tunk. A részlet tervezetet egy 
héten belül állapítják meg kü-
lön erre a célra összehívandó 
minisztertanácson. Az ügy ren-
dezés 2 nagyobb munkát igé-
nyel, mert eddig a hadisegély 
ügy egységesen volt rendezve 
az országban, most pedig több 
féle alapon fogjuk megállapí-
tani. A kormány elsősorban a 
városi lakosságra gondol a hadi-
segély rendezéével, mert ott 
a megélhetési viszonyok súlyo-
sabbak. A legsúlyosabb felada-
tunk a hadisegély kérdésének 
megoldása és remélem, hogy ott 
a nagy fontosságú ügyet sike-
rülni fog a parlement őssze-
üléséig közmegelégedésre elin-
tézni. 
A miniszter biztató kijelentése után 

néhány napon belül várhatjuk az uj 
rendeletet, amely véget fog vetni a ha-
disegélyes családok nehéz állapotának. 

— 31.800 korona idáig az az 
összeg, melyet a magyar közönség 
legkedveltebb képes lapja. Az Ér-
dekes Újság pályázatain olvasókö- ; 
zönsége között kiosztott. Az Érde-
kes Újság, amely most megnagyob-
bodolt terjedelemben és tartalom-
ban is megélénkülve és gazdagodva 
jelenik meg, ujabb 4500 korona 
pályadijat tűzött ki olvasói számára 
többek között egy 3000 koronás 
fényképpályázatot és 1000 koronás 
pályázatot hirdet a legszebb ma-
gyar hadiárvának. Az Érdekes Új-
ság azonkívül meglepő sok ked-
vezményben részesiti előfizetőit, ka-
rácsonyi száma pedig ezúttal is a 
magyar ujságpiac szenzációja lesz. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagvhegyen 4 hold szőlője el-
darabolva vagy egytagba eladó, al-
k u k ö t h e t ő Kisérutca 8. vagy Nagv-
hegy 129 szám alatt. 

H I R O E T É S E K E T 
jutányos ¿réjj_veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA 

Elveszett kacsák. ELflbÓ FÖLb, 
Fűsűs Imre Alsórét 194 sz. tanyá-
járól elveszett 11 drb. kacsa, a be-
csületes útba igazitó 20 korona 
jutalmat kap. 

Dunás Varga 
örökösök Dónát 107 sz. 16 kishold 
tanyaföldjük 1917 szeptember 29-től 
1 évre haszonbérbe kiadó vagy örök 
áron eladó. Értekezni lehet Dunás 
Varga Eszterrel Kuli Imréné, Jókai-
utca 124 szám alatt. 

>#> a > C s e r n u s K o v á c s J ó -
KIQflft 2 s e f alsóréti 16 szám alatti 
M O U U 16 hold tanvaföldje ! feles 

• munkálatra kiadó. Értekezni 
ifllfl Ieiiet W. kerület Stammer 
IUIUI Sándor utca 31 szám alatt. 

Egy jókarban levő 
m a g h e r e l e j t ö t keresek azonnali 
megvételre. S z á n t ó János cimre, Nagy-# 
réti-őrház. CSONGRÁD.* 

Eladó szöllő 
SziMaban a Molló Sándor tulajdonát 
i\ejr«2t 16 magyar holdnyi szöllö épü-
letekkel KitUnó pincefelszerclcssel 
»Kandó szeszfőzővel az idei terméssel 
együtt eladó. Felvilágosítást ad BOR-
BÉNYl GYULrtNÉ Kiskunfélegyháza, 
Egyház-tér. 

Berekháton igen jóminőségy 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap11 

Kiadóhivatalában. 

Hirdetmény 
A szentesi ref. egyház ezennel nyil-

vános árverést hirdet a tulajdonát tevő 
7 részlet alsóréti, 1 részlet berekháti. 2 
részlet mucsiháti, 1 részlet eperjesi, l 
nagynyomási, 2 szentlászlói és a gog4-
nyi temető néven ismert földjeire. Az 
árverés idejéül f. évi szeptember 3-án 
délelőtt 9 órája tűzetik ki az egyház 
tanácstermében, amikor is a földek a 
legtöbbet ígérőnek a kikiáltási áron fe-
lül tehermentesen eladatnak. Az árverés 
eredménye fölött a presbyterium szaba-
don rendelkezik. 

Az árverési feltételek az egyház 
pénztári helyiségében a hivatalos orak 
alatt megtekinthetők. 

Szentes, 1917 augusztus 16. 

Dr. Csató Zsigmond 
íógondnok. 

Futó Zoltán 
lelkész einök. 

K l a d o föld. 
Ifj. özv. Pili Pálnénak Fá-
biánsebestyénben 20 hold 
tanyafőldje haszonbérbe j 
kiadó. Értekezni lehet III. 
ker. Zrinyi-utca 4-. szám. 

KIADÓ FÖIJX 
Mobr Sámuelnek 

hojd kitünö minőségű ta-
nya földje íeiesmunkájatra 
azonnal kiadó, a föld e g y -
része a contrában, másik 
része a szegvári vasút ál- i 
lomás átellenében a kó-
rógy-parton van. Értekez-
ni ]ehet Mohr Sámuellel 
S z e g v á r o n a piactéri 
nagyvendéglöjében. ugyan 
ott egy jókarban levő 
boJij berendezés is eladó. 

Csernus Antal 
veresegyházi 17. szám alatti 40 kishold 
földje íelemunkálatra vagy haszonbérbe ki-
adó. — Értekezni lehet Kunszentmárton 273 
szám alatt. 

ELADÓ SZÉNA 
Borsi Sándornak a mindszenti szénarakodó-
ban 12 kocsi szénája van eladó. — Alkut 
lehet kötni akár kerekben vagy méter-
mázsánként, 

Török Sándor 
Sirnonyi Ernő-utca 31 sz. 
alatti háza jutányos áron 
azonnal eladó. Értekezni 

lehet ugyanott a tulajdonossal. 

1 1 

Eladó ház. 
B á l i n t József III. ker., 

Alkotmány-utca 3 sz. alatti 
háza eladó. Értekezni lehet a 
fenti szám alatt a tulaj-
donossal. 

Nagyobb 
— 

vidéki városban, főtéren, forgalmas helyen, nagyobb 
fűszer és csemege üzlet és vendéglói helyiség udvari 
beszállással egész, nagyobb portán fekvő házzal együtt 
- vezetés hiánya miatt — eladó. Értekezni tehet 
BORBÉNY] GYULÁNÉ tulajdonossal Kiskunfélegyházán 

Egyház-tér. 

Lapunk 
nyomdájában 
egy jó család-
ból való íiu 

fizetéssel 
felvétetik 

viUanyerőre berendezett nyomdai.müintéwtében, Szentes 19177 




