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.rak: Előfizetési 
Helyben : egészévre í k félévre ' k. negyedévre 1 k 
Vidékén egészévre 6 k félévre k. negyedévre I 50 

Egy®» az&m ára 4 fillér. 
Bűsr Megjelenik vasárnap és esütörtökön. "is*? 

A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossutht 
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapo-
érdeklö mindenféle küldemények hirdetési és 

| f előfizetési dijak. .*. 

KRÓNIKÁS J Ü G Y Z E T ; ! . 
Búzánk termelt annvi hogy 

ha már nem is duskálkodhatunk a 
jó buza kenyérben, de nem kell a 
fogunkhoz verni a kenyérszegó 
kést, amikor levágjuk azl a szele-
tet, amelyet megakarunk enni. Bő-
rünk is termett annyi, hogy egy-
hamar nem emlékezünk hasonló 
mennyiségre. 

Nem is hiányzik most már 
semmi a kenyerünk meg :« borunk 
mellé, mivel hogy hus akad a ke-
nyér es borhoz, csak a béke, az 
áldott béke, amely \isszaad önma-
gunknak mindannyiunkat* 

Mert hiaba tagadnók, hiába 
hirdetnók ellenkezőjét, mindanv-
nyian a béke után \ ágy. dnnk, a 
Szent béke áldott napjának íelvir-
radása után sóvárgunk mindnnn\i-
an epedő lélekkel . . . jövel áldott 
béke a küzdele » után, hogy él-
vezhessük a harcokban s/erzett 
dicsőség áldásait. 

Valamikor, rettentő nagyon 
regen, amikor senki sem gondolt 
arra, hogy egy világháború bor-
zalmai fogják megrendíteni a vilá-
got, a ráérő törvényhozás törvényt 
alkotott a hadbavonullak család-
jainak segéiyezeséről. Ezt a tör-
vény alkalmazták most, amikor a 
katonák családjainak megszabják a 
segélyt, sok helyült a kenyérre 
valót. 

Bizony szűk az a marok, amely 
a pénzt adja. A §. pedig akármilyen 
girbe-gurba csavargós, kacskarin-
gós a mai keretekben nem nyújt-
hat többel annál amennyit nyújt. 
És a segely bizony csak kevés, 
csak alig valami. 

Igei el volt eddig a kormányok 
részéről eleg. Gyakorlati eredmény 
jóformán semmi, mert hisz* n nem 
egy családnál, amit egyik kéz 
nyujtoat elvette J» másik. 

Mo [ októberre szól az Ígé-
ret. 

Hisszük, ez az ígéret már a 
valóságot jelenti s mire rrinden 
zordonságával beköltözik a tél, 
megjön a nyomorgó sok ezer csa-
lág Ínségének enyhítésére is a se-
giUég. 

Nagyon sokszor törtem a fe-
jemel azon, hogyan van az, hogy 
sokan akik érzelmes és okos em-
bereknek látszanák s akiket ez a 
láiszat föl is emelt, sokszor sem-
miből a legmagasabb polcra üite-
tetl, miért maradnak kicsinyesek-
nek, kishilűeknek, aprólékos zsugo-
rinak, a na.yot át nem tekintő lu-
caton aluliaknak. 

És — itt kell legkomolyabban 
megnyomni a pennát — hogv van 
az, hogv a senkik ugy Hídnak ér-
vényesülni, esz nélkül, tehetség 
nélkül, még csak a jóra vaió igye-
kezet nélkül is, ahogyan még a 
tehetség alig érvénye ült valaha. 

Es hiába tagadjuk, ez igy van 
Es mindenül! igy van. Mindenkor 
így van 

Hiába, törtem iajla a fejemet 
ezt a rejtélyt nem tudlam megol-
dani. Csak azt látom, hogy igy 
van. Es a dolog vége az, hogy lü-
nódünk gondolkozunk sokan — 
és irigykedünk. 

Hiába nem okosnak, nem le-
hetségesnek kell születni, hanem 
ostobának . . . mert a szerencse 
óket kaioija föl. 

Mig béke volt minden féle 
nyomorúságot ismertünk és min-
denféle nyomorúságról panaszkod-
tunk. 

Akkor persze nem ismertünk 
nyomorúságot, de mert az ember-
rel veleszületett betegség, iiogy 
mindig panaszkodjék és nyomorú-
ságnak mondja a duslakodásl, hát 
mondom » háború előtt minden-
fele nyomorúságot ismertünk. 

háború negyedik eszlendejébe, há-
la Isten eljutottunk odáig, hogy ha 
egyebekben nem, hát jegyekben 
annyira bővelkedünk. hogy ma 
holnap egész könyvtárat rendezünk 
be a külömböző jegyekből. 

Mindezeket nem azért mon-
dom, mintha nekem a jegyek el-
len volna kifogásom. Mert nincs 
ellenük semmi kifogásom. Hanem, 
hogy szemléltessem, milyen az 
ember. 

Ugy-e most már beérjük, hogy 
ha jegyünket beváltottuk és nem 
panaszkodunk nyomorúságról, Ín-
ségről . . . Ha most felhajszolunk 
valahol valamit, ami kell, ami ége-
tően szüksége», még boldognak is 
érezz; k magunkat. 

íme. nekem, aki soha elégedet-
len nem voltam ez a legnagyobb 
eredménye a háborúnak . . . 

(Csak meg ne kövezzenek érte 
hogy még elégedettnek meiem 
magamat mutatni.) 

De amiket az előbbi jegyzet-
ben mondtam még kiegészítésre 
szorulnak. 

Senki sem mondhatja azt, hogy 
nincsen 'gazam abban, hogy ma a 
békebeli állapotokhoz viszonyítva 
a legnagyobb hiányt, nélkülözést is 
gazdagságnak tekintjük. 

Es itt van az én igazságom. 
Ne mondja azt senki nekem, hogy 
a háborúnak nincs olyan halása, 
amit üdvösnek ne lehetne monda-
ni. Mert van. Ez a takarékosság. 

Igaz, hogy rá áll a tollam és 
hozzá teszem mindjárt: no ezt az 
üdvössé ct vigye a fene. Megvol-
tunk mi az ilyen üdvösség nél-
kül — s igazság ide, igazság oda, 
abban van a legigazabb igazsag, 
hogy ez a kényszer takarékosság 
egyszerre ellibben a háborúval — 
és bár már ellibbent volna. 

Igaz. ugv e? 
Barázda. 
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Fronthúmor. 
A „10-es honvéd" legutóbbi száma 
közli ezeket a derűs apróságokat: 
A káplán órája és a váci püspök. 

Jó izü, jó humoru ember volt 
a mi papunk mindig. Sok minden-
féle eset történt hat meg vele az 
életben. A többi között az sem 
ntólsó, amikor elküldte az óráját 
a váci püspöknek hogv c inálj » meg 

Dömötör György akkor még 
csak káplán volt, amikor grof 
Csáky Károly került a váci püs-
pöki székbe. A kinevezéssel egy-
idejűleg közölték a fővárosi lapok 
a püspök életrajzát és megírták, 
hogy az uj főpap üres óráiban 
órákat javit és nincsen olyan rossz 
óra, aminek meg ne lelné a hibáját. 

Mi' or ezt olvasta a mi papunk, 
gondolt egy nagyot. Volt egy ütött-
kopott olcsó zsebórája, ami akkor 
már hosszú hónapok óta elromolva 
hevert az aszlalfiókjában. Becso-
magolta hát egy kis uj>ágp;. pírba, 
betette egy kis cigarettás papirdo-
bozba és ajánlva-elküldte a váci 
püspöknek, megkérve, hogy csi-
nálná meg. 

Persze, titokban arra gondol', 
hogy a főpap majd legalább is egy 
arany órát küld helyette. 

Annál nagyobb volt a csodál-
kozása, amikor pár nap múlva 
visszajön a díszleten kis csomag 
pár sor írás kíséretében, melyet 
Sipeki Bálás Lajos — a későbbi 
rozsnyói püspök — akkor váci 
püspöki irodaigazgató irt, leintve 
benne az óra küldőjét és malció-
zusan megjegyezve, hogy: „ugv | 
látszik, nem az ór », ha ne n más 
egyéb kerekek szorulnak r. pará-
cióra." . 

Erősen fájl ez az elintézés a 
mi papunknak, aki nem igy gon-
dolta ezt a dolgot. Kesób ), éve\ 
múlva is csóválta a fejé , ha eszébe 
jutott. Egyszer aztán olvas a, ho^v 
a váci püspök jubilál. Pappá szen 
telésének negyvenedik t vfordu'ójr.t 
üli. Nosza, fogja magát Dömötör es 
megfogalmaz egy verses sürgönyt: 

— Gróf ur életében < z a leg-
jobb óra, mely soha nem szorul 
reparációra. 

L^ga'ább ezzel a verssel könv-
nyitett a lelkén Dömötör a régi 
levélért, amit annyira zokon vet'. 

Ksrelem a nemesszivti ember jaráfok-
hoz 

A hosszantartó háború átkát : 
a rémséges drágaságot, nélkülö-
zést mindenki érzi, különösen a 

szegények, özvegyek, árvák, de 
legjobban azok iskolásgyermekei. 

Nemsokára bejönnek a hű-
vös, nedves őszi, a hideg téli na-
pok; akkor látjukmajd a drága-
ság szülte nyomort, ínséget egész 
valójában. Már is nem csekély 
azon szülék száma, kik arról 
panaszkodnak, hogy nem lesznek 
képesek gyermekeiket iskoláz-
tatni, „mert nincs szegénykének 
ruhája, cipője", az édes anyának 
pedig nincs annyi pénze, hogy 
azokat beszerezze. 

Szentesi ref'. Egyházunk, mint 
minden évben, ugy most is nagy 
áldozatot hoz a szegény iskolá-
sok felruházására, de nem képes 
kielégíteni a folyton jelentkező 
szükséget; a könyörülő szeretet-
nek kell segítségül jönni s lehe-
tővé tenni, hogy minden kérő s 
arra érdemes iskolásgyermek ré-
szesüljön ruhasegélyben s ne le-
gyen csak egy is, aki ruhátlanság 
miatt nem járhat iskolába. 

A mai pénzbőség idején váj-
jon kinek ne volna egypár fö-
lösleges fillérje, melyet szive su-
gallatára hallgatva a szeretet oltá-
rára letehet: vájjon melyik gyer-
mekes háznál nem kerül egy-egy 
cipő kabát, nadrág s leányruhá-
cska, melyet felvenni már visel-
tesnek látszik: ne dobja el senki, 
inkább küldje el gyerme kétől az 
iskolába, vagy az Egyház pénztári 
helyiségébe a gondnoknak. 

Minden ruhadarab, minden 
fillér, mit e célra adunk, egy-egy 
könnyet törül le a szenvedő, siró 
gyermekarcról s boldog örömet 
szerez a kicsiny gyermeki szívnek. 

Az élő szeretet eme szép cse-
lekedetét bizonyosan feljegyzi Va-
laki ; oda azok közé. akikről úgy 
mondta maga a legnagyobb Sze-
retet : „Amit cselekedtetek eggyel 
az én kicsiny atyámfiai közül, azt 
én velem cselekedtétek". 

Minden adományt, bármily 
csekély legyen is, köszönettel fo-
gadunk s nyilvánosan nyugtázni 
fogunk. 

Szentes 1917 szept. 17. 
A szentesi ref. Egyház ne-

vében : 
Dr. Csató Zsigmond Futó Zoltán 

fogond nok. lelkészelnök. 
• • •,.:. . .vsasae: 

Eladó flóbert 
E&T KEVÉSSÉ H A S Z N Á L T 
F L O B E B T , 100 DB TŐLTÉNT-
NYEI E O Y D T T &LA5Í6 Érte-
kezni tehet lapunk kiadóhivatalában. 

H Í R E I N K . 
VISZONTLÁTÁS. 

Kábultan a füsttől 
Fegyverek zajától 
Clök elmerengve 
Távol a hazától. 
Gondolatim folyton 
Haza felé járnak 
Házikóm, családom 
Hol epedve várnak. 
Óh! mikor jössz el már 
Szabadulás napja 
Mely mindannyiunknak 
Boldogságát nyujtja% 

Oh! mikor borulok 
Kedvesem keblére 
Mikor hajtom fejem 
Ősz Anyám ölébe. 
Vájjon gyermekimet 
Újra mikor látom 
Oh! e perceket én 
Alig-alig várom. 
Szivem ugy dobog már 
Csak a gondolatra 
Hisz nincs sok már hátra 
A viszontlátásra. 

Kovács Ferenc. 

Az államvasuti szállí-
tási díjtételek felemelése. Arról 
értesülünk, hogy ugy a magyar 
államvasutaknál, mint ezzel össz-
hangban a többi magyar vasutak-
nál november elsejével lényeges 
tarifaemelés lép életbe. A személy-
szállítási dijak emelésének a prog-
resszivitás elve fog érvényesülni, 
nagy százalékkal emelik az első-
és másodosztályú és a gvorsvonati 
személyszállítás tarifáit, mérsékelt 
lesz az emelés a harmadik osz-
tályon. Különböző egyébb részlet-
intézkedésről is log gondoskodni 
az uj tarifarendezés. Igv az egves 
osztályok szerint való utazást szi-
gorúan ellenőrzik. Az áruszállítást 
is revízió alá veszik, újból osz-
tályozzák az árukat. 

- Oroszországba nem le-
het táviratot küldeni. A hivata-
los lap mai száma Foltért Károly 
posta- és távírda vezérigazgató 
értesítését közli, amely szerint 
összeköttetés hianyában hadifoglya-
inknak szóló vagv hadifoglyoktól 
eredő táviratot Oi oszoi szágba kül 
deni nem lehet. 
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— Ipari munkások kitün-
tetése. A kereskedelemügyi mi-
nisztérium folyó évben is bizonyos 
jutalmat ad azon ipari munkások-
nak. kik hosszú és hűséges szol-
^álottal érdemeket szereztek. A ki-
tüntetett munkások mindegyike 100 
koronát és a jutalmazás indokait 
tartalmazó elismerő okmányt kapja. 

Erre való tekintetlel felkéri az 
Ipartestület a munkaadókat, hogy 
akiknél kitüntetésre való munkás 
van, ezen körülményt f. évi OU-
lóber hó 5-ig az Ipartestületnél je-
lentsék be 

— Orvosi tanácsadó bale-
seti sérülteknek címmel dr. Lévai 
József ismert sebész, az Országos 
Pénz tál" főorvosa a baleseti sérül-
tekről ii\ számolva az üzemekben 
előforduló összes balesetekkel, elő-
írja a védekezés módjait. Könnyen 
érthető, minden orvosi tudákosság-
tól mentes leírásainak nyomán 
mindenki könnyen megtanulhatja, 
hogy bajba julott munkástársának 
hogyan nyújthat gyors és szakszerű 
segélyt A tanulmány kifejti, hogy 
az elM) segélynyújtás h-bái iriatt 
milyen sok ember marcd egész 
életében nyomo ék. Nemcsak a 
munkások részére hasznos és szük-
séges a NÉPSZAVA könyvkeres-
kedés uj kiadványa, hanem a mun-
káltatóknak is elsőrendű érdekük, 
hogy ez a könyv minél nagyobb 
elterjedést nyerjen. A könyv ára 
40 fillér. Minden könyvkereskedés-
ben kapható. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

Szentes város rendőrkapitányától. 
4869-kp. 1917. sz. 

tili ¿ ' « l e l i i i p s & y . 
Közhírré tes/em, hogy az idő-

szakos hitelesítés f. hó 17-én kez-
detet vette s az f. 29-ig, továbbá 
október hó 8-tól 23-ig lesz meg-
tartva. 

Figyelmeztetem a közönsége!, 
hogy a hitelesítésben való részvé-
tel törvényes kötelesség s ennek 
elmulasztása az 1907 évi V. t. c. 
32 és 33 §-ába ütköző kihágást 
képez mely 8 napi elzárással és 
400 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntettetik. 

Szentes, 1917 szept. hó 20-án 
ZILAHY r. kapitány. 

ttlllo&'ill I j l lJOSIMtU 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből haza 
hordani való, értekezni le 
het Fábiánban a Beretvás-
féle tanyán, vagy Lapistón 
a tulajdonossal. 

14101-1917 szám. 
EH i r *8 c 4 un e » 5 . 
Köteles minden burgonya ter-

celő, akinek legalább egy katasz-
teri hold nagyságú burgonyával 
bevetett területe volt az 1917 év-
be n, a városházán 38 sz. alaít folyó 
hó 26-ig bejelenteni, a bevetett te-
rület nagyságái, termése mennyi-
ségél. a háztartásban és a gazda-
ságban elelmezendó személynek 
számát. 

Aki a fenijelzett bejelentésekeí 
elmulasztja, vagy valótlan adatokat 
közöl, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el, és hal 
hónapig terjedhető elzárással és 
2000 koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntettetik. 

Szentes, 1917 szept. 18 
Dr. Mátéffy polgármester. 

13519-1917. szám. 
Hirdetmény. 

Értesítem S/entes város ló-
tenyésztő közönségét, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter úr rendelete 
folytán az 1918 évi fedeztetést 
idényre csakis abban az esetben 
adat tik ki a szentesi fedez tetési 
állomásra állami ménJó, ha a mé-
nek részére szükséges abrakot 
Szentes város kellő időben beszerzi 
és ennek megtörtén tél október hó 
végéig a miniszter úr előtt igazolja, 

A szükséges abrakot szabad-
kézből nem tudja a város besze-
rezni, ennélfogva felhívom a ló- j 
tenyésztőket saját érdekükben arra, : 
hogv minden párosított vagy fe- ! 
deztetni szándékolt kanca után | 
egy métermázsa csöves tengeri j 
vagy 70 kilogramm zabot szállítson j 
be a váiosi ga dasági hivató ba, • 
hol a beszállított kukorica vagv 
zab maximális árát a fedeztetésre i 
jogosító igazolvánnyal együtt meg-
kapja. 

Már most fi yelmeztelem a ló-
tenyésztőket, hogv azoknak kancái, 
akik abiakot nem szállítanak be, 
nem fognak fedeztetni. 

Szentes, 1917. évi szept. hó 6-
ör. HÁTÉFFY 

polgármester. 

13575—1917 szám. 
B l i r r f e t i i i é i i ? . 

A köztenyésztésre szánt ma-
g a n m é n e k vizsgálata folyó évi szep-
tember hó 27-en délelőtt 9 órakor 
a városháza udvarán fog megtar-
tatni. 

Erről azzal értesítem a tulaj-
donosokat, hogy amennyiben mén 
lovukkal mások kancáit is akarják 
fe íeztetni, a vizsgálaton okvetlenül 
mulassák be a ménlovat, mert el-
lenkező esetben 200 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel és a mén-
lovának hatóságilag való Liherélte-
tésével fog bünléltelni. 

Szentes. 1917 szeptember 10. 
Dr. MÁTÉFFY polgármester. 

Hirdetmény. 
Alólirottak tisztelettel hozzák 

az érdeklődőknek tudomására, hogy 
az Eperjes 3. sz. a Jurenák Imre-
féle birtokon a tulajdonukat képe-
ző gazdasági élő és holt felsze-
relést 
1917 évi szeptember 25-én kedden 
d. e. 8 órakor kezdődóleg önkénytes 
nyilvános szóbeli árveréssel a leg-
többet Ígérőnek azonnali készpénz-
fizetés mellett el fogják adni. 

Tabajdy és Szelhoffer. 

Szentes Város rendőrkapitányától 
4 9 1 0 - k p . 1917 szám. 

1B I p <1 e í in é n y# 
Közhírré teszem, h o g y a m. 

kir. Minisztériumnak a tüze lőa-
nyagokkal való takarékosáág é r -
dekében kiadott 3 3 8 2 - 1 9 1 8 M. E. 
s zámú rendeletével a következő 
rendelkezések léptek életbe. 

Általános rende lkezések: 
1, Lakói, irodai, üzleti, m u n -

kahelyiségeket é s az oktatás cé l -
jaira szo lgá ló he ly iségeket az 
1917 évi október hó 15 napja 
előtt fűteni tilos. 

Oly lakásban, hol beteg v a g y e l -
aggott egyén, v a g y két éven alóli 
gyermek tartózkodik, egy szoba 
korábban is fűthető. 

A hatóság e t i lalom alól m á s 
indokolt esetekben is fe lmentést 
adhat. 

2, Vi l lamos vezetékbe uj be -
kapcso lások létesítése vagy a 
meglevőknek kibővítése tilos. 

Vi lágítás: 
3, Múzeumok, kiáll ítások stb. 

csak napvilágnál tarthatók nyi tva 
4, Mindennemű belső v a g y 

külső, hatáskeltésre szánt reklám 
vilrgitás, továbbá a név és c é g -
táblák és ezekhez hasonlók m e g -
világitása tilos. 

5, Az üzletek kirakatai csak 
addig világithatók ki, inig az ü z -
lethelyiség nyitvatartható. Minden 
egyes kirakat világítására azonban 
csak egy, akár belső lámpa a l -
kalmazható. Vi l lamos lámpa hasz-
nálata esetén az égőtest óránként 
60 wattnál többet n e m f o g y a s z t -
hat. Üzleteknek egyébb külső 
megvilágítása, továbbá szá l lodák-
nak, vendéglőknek és kávéházak-
nak, valamint színházaknak, h a n g -
versenytermeknek m o z g ó k é p h e -
lyiségeknek és egyébb mulató 
helyiségeknek, egyleteknek, tár-
sasköröknek stb. kü l ső megvi lá -
gítása tilos. 

6, Az előbb említet üz le tek-
nek, vállalatoknak stb. belső v i -
lágítását a s zükséges he ly i ségeket 
n e m szabad megvi lágitsni . 

7, Szál lodákban, vendég fo -
gadókban a lépcső és f o l y ó s ó 
világításán felül csakis a lakott 
szobák s ezek mindegyike csak 
1 — 1 égővel világítható. Vi l lamos 
világítás esetén óránként 00 w a t - • 
tofc fogyasztó égőtestnél nagyobbat 
használni tilos. 
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8, Az előbb említett helyi-
ségeknek üzleti, vagy üzemi időn 
kívül történt t isztogatásánál a 
világítást az erre a célra okvet-
len szükséges inertekre kell ko r -
látozni. 

9, Korcso lyapá ják világítása 
t i los ; üzemöket a sötétség beáll-
t akor be kell szüntetni . 

10, Magán háztaétásokban 
egyidejűleg legfelebb h á r o m lakó 
szobát és a konyhá t szabad meg-
világítani. Mellékhelyiségek (elő, 
fürdő , cselédszóba, pince, padlás-
helyiség) világítását is a legszük-
ségesebb mér tékre kell kor lá toz-
ni. Villamos világítás esetén csak 
annyi á ramot szabad elhasználni 
amennyi egy óránként legfeljebb 
00 watt á ramfogyasz tá -u égőtest-
hek megfelel. 

Fűtés . 
11, Bármiféle tüzelő anyaggal 

való fűtés t az elkerülhetetlenül 
szükséges mér tékre kell kor lá -
tozni. 

12, Nyilvános fü rdőke t csak 
vasárnap és ezen felül a hét 3 
napján szabad üzemben tartani. 

13, Nyilvános muzeumok, 
kiállítások és hasonlók csak ak -
kor és oly mértékig fűthetők, 
amikor és amely mér ték ig fű té-
sük az ott elhelzezett tá rgyak ép-
ségben tar tásához el kerü l kötetle-
nü l szükséges. 

14, Üzlet helyiségek, szállo-
dák, vendéglők, kávéházak és h a -
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soníók, továbbo színházak, h a n g -
versenytermek, végül egyleti és 
gyülekező helyek fűtését, ha ez : 

egyáltalán ynem mellőzhető, az ; 
elkerülhetetlen szükség mértekére 
kdll korlátozni, ezekben csak a 
mindenkor jelonle vők befogadá-
sára szükséges és azokat a helyi-
ségeket szabad íuteni, amelyek 
az üzemhez nélkülözhetetlenek. 

Ezek a korlátozások k i ter jed-
nek mindenfele vállalat, üzem és 
intézmény, irodai, üzleti, raktár i 
és fogadó helyiségeinek t ütésé re is. 

Szállodákban, vend égfogadó-
dókban az idegenek befogadására 
szolgáló lakóhelyiségek csakis 
akkor fűthetők, ha azokban t ény-
leg laknak. 

15, Magánháztar tásokban leg-
feljebb csak 3 szőhet és a kony-
hát szabad fűteni. Ezeken kivül 
fűthetők azok a cselédszobák is 
amelyeket a cselédség használ. 

16, Központi fűtéseknél, a meny-
nyi ben ez műszaki lag lehetséges 
és fű tőanyag megtakarí tásával 
jár , a fű tő vezetékből a nem lakott 
helyiségeket ki kell kapcsolni. 
Nevezetesen ki kell kapcsolni. 

a, szállodákban, vendégfoga-
dókkan és hasonlókban a nem 
lakott szobákat, 

b, magánháztartásokba-"* min-
dazokat a helyiségeket, melyek 
a fűtésre engedélyezett lakószo-
bák számán felül van. 

Záróra . 
17, A nyilvános étkező he-

lyiségeket (vemléglök, korcsmák, 
i talmérő vagy elárusító helyek 
kávéházak, cukrázdák, és hnsson-
lók) ha reájuk hatályban álló j o g -
gzab&lyban;;még záróra 

nincs megállapítva esti óránál 
tovább nyitva tartani és minde -
zeket a helyiségeket, ha a ha tá ly-
ban álló jogszabály későbbi idő-
pontot nem állapit meg, reggeli j 
5 óra előtt kinyitni nem szabad : 
Az utóbb: rendelkezés a l ó l a r e n - ! 
( iőrhaióság indokolt esetekben a 
helyi viszonyoknál 
kivételeket tehet. 

E $ rendelkezései nem vo-
natkoznak a vasúti vendéglőre, 
ha nyitva tar tását az utazó kö-
zönség érdekei k ivánjáák. 

Éjjeli 11 óra u tán magán la -
kásokban sem szabad a zá rórá ra 
vonatkozó rendelkezések ki já tszá-
sával vendégek ül látni egyé-
neket, akiknek ott t a r tózkodása 
a szokásos vendéglátás körén ki -
vül esik. 

18, Minden szórakozó helyet 
(színházak mozgófénykép helyisé-
gek kerti mulatóhelyek és h a s o n -
lök i továbbá az összes mulatóhe-
lyek (táncterem tánciskola és h a -
sonlók) valamint hangverseny és 
más efféle nyi lvános te rmeket és 
helyiségeket, végül egyesületek 
neh (egyletek t á r saskörök kaszi-
nók klubok és hasonlók) minda-
zon helyiségei t : amelyek a tagok 
vagy vendégek összejövetelére 
vagy befogadására szolgálnak esti 
f l ó r á n tul nem szabad nyitva 
tar tani . 

A mozgófénykép vá 1 lalatc>k 
előadási ideje az első e lőadás 
megkezdésétől az utolsóelőadás 
befejez séig számítva hé tközna-
pokon naponta 5 órát meg nem 
haladhat . 

10. Nyílt árusí tási üzleteket 
(boltokat) az azokhoz tar tozó iro-
dai és raktárhelyiségekkel együt t 
reggeli (> óra előtt kinyitni és 
esti 7 órán tul nyi tva tar tani n e m 

: szabad. Oly üzletekben ahol élei 

burgonyából visszatartható, illető-
leg vásárolható házi és gazdasági 
szükséglet mérvét a következők-
ben állapította m e g : 

Termelőnél visszatartható házi-
szükséglet címén : 

lo évn:»I idősebb férfiak u tán 
fejenként és heten ként 4 ki logramm 

megfelelően j egyébb ellátandók részére 3 ki-
logramm : 

Gazdasági szükséglet címén : 
Vetőmagra kat. holdankét 10 

métermázsa vetőgumó, időszaki 
m u n k á s o k részére szolgálati idő-
t a r t amára fe jenként és hetenként 
4 k i logramm. 

A l l a t o k t aka rmányozásá ra 
burgonya nem tar tható vissza. 

Nem termelőnél háziszükség-
letre vásárolható lő évnél idősebb 
nehéz t e s t i -munká t végző férf i-
munkások részére fejenként és 
hetenként 4 kg., egyébb ellátatla-
nok részére 3 k i logramm. 

A fenti adagok szerinti vásá r -
lási igazolványok kiadása a vá ros -
háza közgyűlési termében a kö-
vetkezőkép t ö r t é n i k : 
szeptember hó 24-én hétfőn délelőtt külterület, 

„ „ 24-. n „ délután I-sö ker, 
„ 25-én kedden délelőtt U-ik ker. 
„ 25-én „ délután Ul-ik ker, 
„ 26-án szerdán dé előtt IV-ik ker, 

ff n 26-án „ d -lután és 
ff „ 27-én csütörtökön az elmara-

dottak. 

mi- vagy egyedárusági cikkek 
más cikkekkel együt t közös he -
lyiségben á rus i t t a tnak el esti 7 
óra u tán csakis az élelmi és egyed-
árusági cikkek árus í tha tók . 

Ugyanez a rendelkezés áll az 
előbbi bekezdésben emiitett nyílt 
üzletekre is, kivéve a z o k a t : 
a., amelyben kizárólag a n y a g m e g -
munká lás folyik, 
b., amelyekben a közönségnek 
kizárólag helyben való fogyasz-
tásra szolgálnak ki élelmiszereket 

Az üzleti záróráról szóló 1913 
XXXVI t. e. egyébb rendelkezései 
érintetlenül maradnak . 

Aki a jelen rendeletet , vagy 
a ha tóságnak jelenrendelet a lap-
ján kibocsájvott rendelkezését 
megszegi vagy kijátsza, vagy 
annál közreműködik , az, a m e n y -
nyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik 
kihágást követ el s hat hónapig 
ter jedhető elzárással és kétezer 
koronáig te r jedhető bénzbüntetés-
sel büntetendő. 

Szentes, 1017 szeptember 21. 
ZíLAHY r. -kapitány. 
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Hirdetmény. 
<'songrádvármegye a l ispánja 

7:212 1017 számú határozatával a 

Ugyanezen napokon kötelesek 
jelentkezni azok is, akik a burgo-
nyá t vásár lás u t j án beszerezni 
nem képesek, akik az ellátatlanok 
jegyzékébe vétetnek fel. 

Mindenki köteles beszerzési 
könyvecskéjét magával hozni, mi-
ért is u tas í tom a kereskedőket 
és a szövet kezeteket, hogy az el-
látási könyvecskéket üzletfeleik-
nek haladéktalanul ad ják ki. 

Vagyonta lan rokkan tak , hősi 
halált haltak özvegyei, hadisegélyt 
élvezők és családtagjaik, közjó-
tékonyságban részesülők olcsóbb 
burgonyában részesülnek, miér t is 
nevezettek kötelesek igazolványai-
kat magukka l hozni. 

Szentes, 1017 évi szept. hó 22. 
Dr. P U R J E S Z IMRE 

városi közéleim, ügyoszt. h vezetője. 

14264—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Minden háztar tás vezetője kö-

teles tüze lőanyag készletét és az 
1017—1018 gazdasági évre h iány-
zó tüzelőanyag szükségletét a vá-
rosházán (emelet 55 a j tó alatt) f. 
hó 28-ig büntetés terhe alatt be-
jelenteni. 

Aki a bejelentést elmulaszt ja 
annak költségére a helyszínen 
állapittatik meg készlete s a hiány 
fedezésére intézkedés nem tétetik. 

Köteles minden szén és koksz 
eladással foglalkozó kereskedő és 
minden intézet (kórház, iskola, 
szálló) vezetője f. hó J?5-én d. u. 
5 ó rakor a városházán (emelet 55 
a j tó alatt) megjelenni. 

Szentes, 1017. évi szept. hó 22. 
Dr. PURJESZ IMRE 

városi közélelm. ügyoszt. h. vezetője. 

E l a ¥ T á z . r agy Görgös utca 2 5 szám a. Mi 
eladó er tekea i i lehet ugyanott. .... 

v i l l a n v e r ő r e berendezett nyomda i müintézetében, Szentes 1917. 




