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A szerkesztésért f e l e l ő s : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Kinek lesz igaza 
a nagy vitában, amely most a világ 
jövendő sorsa fölött folyik ? A 
pápa szelid s.zava győzi-e meg az 
emberiséget, arról, hogy a vérontás 
nem emberi hivatás ? Vagy a szoci-
alizmus acélerejü ökle ébreszti fel 
az öntudatot, mely megmutathatja 
hivatásunk és kötelességünk helyes, 
igaz útjait ? Róma és Stockholm 
felé fordul figyelmünk egyforma 
feszültséggel. Különböző eszközök-
kel, de ugyanazzal az akarattal har-
col két világ egyazon célért, a bé-
kéért. 

A nagy hadicélok, amelyekért 
a közdelem megindult, már csupán 
néhány rajongó álmában élnek, ma 
már közös az emberiség nagy zö-
mének a célja és ez nem a háború 
folytatását, hanem a békés megol-
dását akarja. Mindenki megszenve-
dett már azért, hogy egyszer ön-
tudata elzsibbat e^v hatalmas má-
morban, mely elaltatta a világ lel-
kiismeretét és a vérontás pogány 
oltáraihoz hordt emberiességének 
legdrágább kincséi. 

Mindenki csalódott, mindenki 
szenvedett azért a íragikus óráért 
melyen engedtük, hogy a kultura 
helyét a vandál pusztítás, a józan 
gondolkozás helyét a vér gőzében 
fogant mámor foglalja el. Az egész 
világ járja a gyötrelmek nehéz gol-
gotáját. vállain a nagy kereszttel 
melynek súlyától porig görnyed-
tünk már a végnélkí li megpró-
báltatásokban. 

Nem tudjuk még, azé-e az 
eredmény, aki emberi szóval, vagy 
aki az emberi erő brutalitásával 
akarja a sorsot megfordítani útjá-
ban és visszavezetni a világot a 
béke boldogsága felé? Lelkünk 
mélyén titkolt remény lappang, 
hogy talán ez az ősz meghozza a 
megváttást. Nyíltan nem merünk 
reménykedni, a csalódások meg-
tartottak óvatosságra és bizal-
matlanságra. Csupán a vágy lobog 
bennünk forrón, hogy ez az esz-

- Elesett százeggyes ka-
tonák özvegyeihez. Fölkérem a 
harctéren hősi halált halt 10l-edik 
gyalogezredbelí katonák özvegyeit, 
a kik részére a katonai nyugdíj 
ellátás folyósítva van, vagy a ha-
lálozás folytán a rendes hadisegély 
kifizetése beszüntettelett, de a nyug-
díj még folyósítva niucs, hogy va-
sárnap e hó 7-én délelőtt a városi 
számvevőség hadisegély kezelő osz-
tálynál (földszint 1 szám) jelent-
kezzenek. SIMA, számvevő-

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda kői; vvnyomdAja KOMMUI-
t é r 4 száin (ref bé rház ) ide in t ézendök a lapat 
érdek lő mindenfé le küldemények hirdetési é s 
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tendő volna az utolsó, melynek 
minden napja gondok terheivel 
altat, fájdalmak hajnalaival ébreszt 
a szenvedések tüskés utjain kerget 
szüntelenül, 

Takarékoskodni kell 
a fehérneművel. 
A belügyminiszter rendeletet 

adott ki, amelyben a fehérnemű 
hiányra való tekintettel a legna-
gyobb takarékosságra szóllilja fel 
a törvényhatóságok utján a kór-
házak és egyébb intézetek vez< tőit 
A takarékos gazdálkodást e t ren 
különösen három irányban tartja 
megvalósitandónak a rendelet. El-
sőrorban figyelmeztet a fehéine-
müeknek óvatos és szakszerű mo-
sására. Elrendeli, hogy a fehéi ne-
mű használatát szüntessék be ott 
ahol nem forog fenn erre nézve 
feltétlen szükség. Például abrosz 
helyetl viaszkos vásznat kell h tsz-
nálni, az asztalok leteritését egészen 
mellőzni lehet, mert az asztalok 

i mindenemű lemosással is tisztán 
tarthatók. Oly szükségletekre, me-
lyeket ujabban papirszövetlel is 
lehet fedezni, ilyen papíráru hasz-
nálandó. A rendelet intézkedik, 
hogy az elszakadt fehérneműket 
rongyokat és hulladékokat ne sem-
misítsék meg hanem a leggondo-
sabban foltozzák meg és javítsák 
ki, ha pedig erre sem alkalma-
sok, a pamutközponthoz szolgál-
tassák be. 

Városi közgyűlés. 
Szentes város képviselőtestü-

lete tegnap délelőtt közgyűlést 
tar tolt dr. Mátrffy Ferenc polgár-
mester elnöklete alatl. A közgyű-
lés igen rövid lélekzetű volt, alig 
egy óra alatt eliutézte az egész 
tárgysorozatot egyetlen felszólalás 
nélkül. 

Tudomásunk a következő: 
Nyomban a közgyűlés meg-

nyitása után a tárgysorozatra tért 
át a képviselőtestület. Elnöki beje-
lentés nem volt, a béke időket any-
nyíra jellemző interpellációk pedig 
elmaradtak. A virilis képviselők 
névjegyzékének összeállítására a 
főjegyző vezetésével a régi bizet-
sági tagokat : Kulas Jánost Váci 
Jánost, 

Unatkozva Ufivan, de türelme-
sen végig halgatta ezután a képvi-
selőtestület azt a földmivelésügyi 
miniszteri leirato'. amely a tavaszi 
vizáradások folyl.'n küldött pa-
naszra vonatkozoll Ebből a hosszú 
leirajból megértete a képviselőtes-
tület azl a régi igr/ságot, hogy pa-
naszkodni nem érdemes, meg azt 
is, hogy baj elején nem érdemes 
panaszkodni, met i nem lehet tudni 
hogy mire a paraszt megvizsgálják 
lessz-e még vált mi a panasz tár-
gyából. 

Megállapították a városi alkal-
mazottak államsegélyes családi pót-
lékát, módosították a családi pót-
lékra vonatkozó szabályrendeleti 
intézkedést és megállapították síin-
tén államsegély terhére a városi 
alkalmazottak beszerzési előlegét. 

Most tárgyalás következett, 
mert eddig hang nélkül ment ke-
resztül minden tanácsi előterjesz-
tés; s hivatalos órák megállapítá-
sáról volt szó. A tanácsi javaslat 
amelyet Bugyi Antal főjegyző is-
mertetelt az volt, hogy a jövőben 
további intézkedésig a hivatalos 
órák reggel 8 órától délután 2 óráig 
legyenek egyfolytában. A tanácsi-
javaslatot, amely nagy lűzrevaló és 
nagy világítási költség megtakari-
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tást jelent szinte egyhangúlag elfo-
gadta a képviselőtestület, de néhá-
nyan fölszólaltak. Nem a javaslat 
ellen, nem is mellette, talán csak 
azért, hogy még is egy ilyen alap-
vető rendszerváltozás ne essék meg 
szó nélkül. Mégis akadt egy fölszó-
lalás, amely az idolt viszonyok 
igazi mérlegelése voll : az Öze Já-
nos városi képviselő fölszólalása 
Ó ugyanis azt mondotta, hogy a 

javaslat elfogadási most nagyje-
lentőségű mert a közönség nem 
lévén kénytelen hivatalosan rende-
zett ácsorgásokon naponta kétszer 
csak egyszer megjelenni, rengeteg 
lábbeli koptatás lesz megspórolható 
és ez több, mint, amit a város a 
a tüzelőanyagon és a világításon 
megspórol, hát a javaslatot el kell 
fogadni, 

Eladta ezután a képviselőtestü-
let Burián Lajos és társainak a 
azokat a zsupszigeti földeket, ame-
lyeket ezek a zsupi birtokosok ed-
dig is használtak és amelyeknek 
tulajdonjoga körül pör volt kelet-
kezendóben. 

A háború tartamára fölemelte 
e képviselőtestület a kél mázsake-
zelő fizetését, elintézett néhány 
póthitel ügyet és egy pá illetőségi 
ügyben kimondta a maga ámenjét 
és azután 2 perccel 10 óra előtt 
re bene gesta, eloszlott. 

Aburgonya fejadagok 
megállapítása. 

A közélelme? M hivatal a bur-
gonya feladagokat az alábbi meny-
nyiségben szabta meg: 1. termelő 
sajátjából visszatarthat a) háziszük-
séglet cimén felnő1 eknek 200, egyéb 
ellátandók számár.) személyenként 
160 kilót; b) vető nag cimén hol-
danként 5 métermazsát; c) takar-
mányozás cimén a legkivétrlesebb 
esetben a diónagyságnál kisebb 
hu'ladék burgonyát; d) időszaki és 
gazdasági munkások részére a fog-
lalkoztatás idejére, de legfeljebb 3 
hónapra, 22 kilót; 2. a nem ter-
melő, vagv olyan termelő, kinek 
termése nem elegendő, ha nehéz 
munkás, 120 kilógramot, más sze-
mélyek 80 kilogramot szerezhet 
nek be. A burgonya csoportosan 
nem vásárolható. 

özv. Bartha Józsefné 
alsóréti 6 hold földje dinv-
nyének vagy kukoricának 
kiadó. Értekezni lehet 
Deák Ferenc utca 84 szám. 

Ruharendelet 
Az első rendelet a ruházati 

cikkeknek és az előállításokra al-
kalmas szövelnemüeknek az or-
szág határain tul való szállításához 
szükséges igazolványokról intézke-
dik és kimondja, mint ezt már 
jelentettük, hogy ruhanemüeket és 
szövetnemüeket külföldre vinni 
csak a kereskedelmi miniszter ál-
tal kiállított szállítási igazolvány-
nyal szabad. Az utasok személyes 
használatára kézipogyászban szállí-
tott ruhanemüekre a rendelet nem 
vonatkozik. 

A lucernamag maximális ára 
A kormányrendelet a lucerna-

magért követelhető legmagasabb 
árat a következőleg állapítja meg; 

Nagyarankamentes nyers mag 
750 korona nagyarankás tisztítha-
tó nversmag 700 korona, nagya-
rankás tisztithatatlan 040 korona 
arankamentesként hivatalosan (fe-
hér bárcával) ólomzárolt lucerna-
mag 985, tisztított, de nem teljesen 
arankamentes lucernamag (piros 
bárcával ólomzárolva 935 korona, 
métermázsánkint tis/la súlyban. A 
rendelet a mai napon élet belép. 

A lóheremag maximális ára 
A kormányrendelet a lóhere 

legmagasabb árát a következőként 
állapítja mag: Nagvarankamenles 
nyermag 575. tiszti haló nyersmag 
535, tisztithatatlan 490, hivatalosan 
(fehér bárcával ólomzárolt mag 
770, nem teljesen arankamentes 
(piros bárcával) ólomzárolt lóhere-
mag 720 K. tiszta súlyban méter-
mázsánként, 

A sertéshizlalás uj rendjéről 
kiadott kormányrendelet teljesen 
egyezik azokkal az alapelvekkel, a 
melyeket Szentesi Lap néhány hét-
tel ezelőtt közölt E szerint bárki 
saját háztartásában, illetve gazda-
ságában, vagy idegen hizlalótele-
pen, de a saját szükségletére annyi 
serlésthizlalhat, a hány serstés zsír-
jára és szalonájára a háztartásában 
ellátást élvező személyek eltartá-
sára szüksége van. Keltőnél többet 
azonban saját céljára senki sem 
hizlalhat. A termelő a háztartási 
és gazdasági szükségletét meghaladó 
számban c«ak hatósági engedélvel 
hizlalhat. Az engedélyt ötven d-i-
rabig a törvényhatóság első tiszt-
viselője, ezen felül a földmivelés-
ügvi miniszter adja 

A nem termelők, a kiknek 
nincs elegendő takarmánya, közfo-
gyasztásra irányuló hizlalási szán-
dékukat a hatósággal közölni és 
ettől engedélyt kérni tarioznak. 
Nem termelők, főleg ipari hizlalók 
városi, tisztviselői, szövelLezeti stb 
beszerzési csoportok hizlalási en-
gegélyl csak a földmivelési minisz-
tertől haphatnak. 

Az engedélvlyel hizlalt serté-
sek csak I ózfogyaszlásra használ-
hatók fel. A rendelkezési jog felet-
tük a Közélelmezési Hivatalt illeti 
meg. 

A sertésekkel darabonkint 5 
mázsánál több takarmányt föletet-
ni nem szabad. Ebből legfeljebb 
két mázsa lehet árpa. A takarmányt 
a íóldmivelésügyi miniszter a Hadi 
Termény utján utalvényozza. 

ötven kilónál könnyebb ser-
tést közszükségleti célokra hizlalni 
nem szabad. A hizlalást a Közélel-
mezési Hivatal elnöke a helyszí-
nen ellenőrizheti. 

A zsirfogyasztás korlátozasa 
Az erről szóló kormányrende-

let kimondja, hogy hétfőn és pén-
teken vendéglőkben és nyilvános 
élkezőhelyeken zsírt és zsirnemű 
anyagot felhasználni tilos. 

A vadforgalom szabályozása 
A kormány elrendelte, hofy a 

Közélelmezési Hivatal a vadhús 
szükséglet ellátása, valamint a ki-
yitel lebonyolítása céljából vad-
fotgalmi irodát állítson fel. A vad 
szállítása csak igazolványnyal tör-
ténhetik. 

A vad maximális árai a követ-
kezők : Nvúl darabja a termelőnél 
10, nagykereskedőnél 11.50, hűtő-
házakban 12,50, kiskereskedőnél 
14 korona. Fácán 5.25, illetve 
ugyanilyen sorrendben 6, 6.83 és 
7.87 K. Fogoly 3, illetve 345, 3.90 
4.50, Vaddisznó kilónként 4, 5.60 
5.20 és 6 korona. Óz 5 ,5.75, 6 50 
és 7.50 K. Szarvasbika 4, 4.60,5.20 
és 6 korona. 

I IA IO J K I I l i ü J o N i i a k 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből haza 
hordani való, érlekezni le-
het Fábiánban a Heretvás-
féle tanyán, vagy Lapistón 
a tulajdonossal. 
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HÍREINK. 
— Halálozás. Mmt részvéttel 

értesülünk Dögei Sá:. or életének 
69-ik évében elhunyt. Halála nagy 
kiterjedésű c s a l á d o t borított 
gyászba. Halálozásról a család a 
következő gyászjelentést adta ki : 
„Alulírottak ugy a maguk, mint 
a rokonság nevében is fájdalom-
tól megtelt szivvel jelentik a fe-
ledhetetlen jó férj, szerető édes-
ada, testvér és rokon, D ö g e i 
S á n d o r - n a k élete G9-ik, bol-
dog házasságának 36-ik évében 
október 2-án d. u. 5 órakor tör-
tént gyászos elhunytát. Drága ha-
lottunk hűlt tetemeit október 4-én 
d. u. fél 4. órakor fogjuk a Zrinyi-
utea 14. szám alatti gyászháztól 
az ev. református egyház szer-
tartása szerint a ref. közép teme-
tőbe örök nyugalomra helyeztetni. 
Áldás és béke lengjen hűlt tete-
mein !". 

— A kormány rendezi a vá-
rosok adósságait. A kormány 
megtette a kezdőlépéseket a váro-
sok adósságainak konvertálására 
i kormány az összes magyar vá-
rosok vagyoni helyyzeteról, ház-
tartási viszonyairól záros időn be-
lül kimutatást kér. Az imformációk 
célja — mint beavatott helyen köz-
lik — az, hogy a kormány az ösz-
sies magvar városok összes ma-
gyar városok összes adósságait 
egyesili, konvertálja és olcsó ál-
lami kölcsönnel fedezi Igen sok 
város adósságai után nagyon drága 
kamalot lizet, a rendezés követ-
keztében azonban ez összegek te-
kintélyes réízét majd más célokra 
lehet fordítani. 

— Tartalékos századosok. 
Bécsből jelentik : Novemberben 
megkezdődik a tartalékos főhad-
nagyok századosokká való rendes 
előléptetése. Egyelőre igen szűk 
keretben, mert csak az tyi4. no-
vember hó elején kinevezett ló-
hadnagyok is csak a 682-es rang-
omig lépnek elő,de ezek közöl 
¡» csak olyanok, akik legalább hal 
hónapig századot vezelltek a fron-
ton, Kivételek azok, akiknek csak 
Megsebesülésük miatt nem volt 
kódjukban hathónapos századpa-
rancsnoki működés. 

A bognár- ós kádár-ka-
to*ák szabadságolása A honvé-
delmi miniszter leiratban éitesitetle 
a Polgármestert, hogy a fron mö-

SZENTESI LAP 3 alfllal. 

gött katonai szolgálatuti teljesi'ő 
bognárokat és kádárokat november 
30-ig szabadságolta. 

— Megdrágulnak a fővárosi 
lapok Hir szerint a fővárosi napi 
lapok a nagy anyagdrágaság folytán 
ismét emelni fogják áraikat és pe 
dig a 12 filléres lapok 20, a 8 fil-
léres lapok 10 fillérre. 

— A sertés hizlalás. Közele-
dik a tél, a sertéshizlalás ideje. A 
közélelmezésügyi miniszter is most 
rendelkezett arról, hogy az idén 
miképpen szabad disznót hizlalni. 
A rendelet kivonatát lapunk más 
helzén találja az olvasó. 

— A városi hivatalos órák, 
amint erről a közgyűlési tudósítás-
ban megemlékeztünk, mától fogva 
reggel 8 óratói délután 2 óráig 
fognak lenni. Ezt a változást a 
polgármester hirdetményben is köz-
zé teszi. 

— Világháború utolsó eve 
minden jel szerint a most ránk kö-
vetkező esztendő. Eseményei kel 
terhes idők következnek. Felhív juk 
azért a t. olvasóközönségünk fi-
gyelmét a PESTI HIRLAP-ra, ha-
zánk legkedveltebb, legelterjedtebb 
s h »borús viszonyok dacára is leg-
bővebb tartalmú lapjára. A Pesti 
Hírlap munkatársai közzé soroljuk 
ez ország legkedvelt bbszépirod ;lmi 
iróit. Vezércikkeit Mezei Ernő. Por-
zsolt Kálmán, Kabos Ede és Gel-
lért Oszkár irják. Tárcaírói: C* ír— 
donyi Géza, Molnár Ferenc, Abonyi 
Árpád Berkes Imre, Színi Gyula, 
Benda Jenő, Pakost József, Lux 
Terka, Alba Nevis, Pásztor József, 
Pelerdí Sándor, Szász Zoltán, stb.. 
Ma egyetlen napilap sem elégíti ki 
a hölgyközönség igénveit annyira 
szépirodalmi közlemények, novellák 
és regények tekintetében, mint a 
Pesti Hírlap. Az Esti levelek, me-
lyeknek irója Porzsolt Kálmán, a 
Pesti Hírlap közkedvelt specialitása 
Színház- és hírrovata elismerten a 
leggazdagabb. A Pesti Hirlap mind-
ezenkívül külön kedvezményeket 
is szolgál előfizetőinek. Első ked-
vezmények sorában, hogy a Pesti 
Hirlap minden negyedéves el<"fize 
tője ingyen és bérmentve megkapja 
karácsonyi ajándékul a Pesli Hir-
lap Napiárát, mely immár 28 ik év-
folyamába lép és ez idő alatt meg-
hódította a magyar olvasó közön-
ség széles rétegeit ugy gazdag tar-
talmival, mint díszes kiállításával. 
A Pesti Hirlap előfizetői kedvezmé-
nyes áron rendelheti meg a DIVAT-

SZALON cimű kitűnő divntujságot, 
valamint az ÉRDEKES ÚJSÁG és 
KÉPES ÚJSÁG cimű, leggazdagabb 
tartalmú és mélynyomásu képek-
kel illusztrált szépi odaírni hetila-
pokat. Ez mngyará za meg a Pesti 
Hirlaj) példátlan kedveltségét és 
ezért ajánlhatjuk n i is a legmele-
gebben olvasóink figyelmébe. A 
PESTI HIRLAP előfizetési ára ok-
tóber hóra 3 kor. :*0 fill, okt.—dec. 
negyedévre 9 kor. 50 1111. félévre 
19 korjna. A Divalszalonnal együtt 
negyedévre 14 k-r. Az Érdekes 
Újsággal együtt n. ^yedévre 16 kor. 
A Képes Újsággal együtt negyed-
évre 14.50. Mind a négy lap együtt 
negyedévre 25 korona 50 fillér. 

— «Vasárnapi Újság» szeptember 
30-iki száma feltűnően érdekes ké-
pet közöl egy német tengeralatt-
járó útjáról a Földközi tengeren 
ez az első eset, hogy a buvárha-
jóharc részletei ily módon a kö-
zönség szeme elé kerülnek. A töb-
bi képek Tompa Mihály életére, 
Konta József festményeinek kiál-
lítására, a király látogatására az 
olasz fronton stb. vonatkoznak. 
Szépirodalmi olvasmányok : Pékár 
Gyula regénye, Pelerdi Andor ver-
se, Schöpflin Alad.ir cikke Tompá-
ról, Lévay József emlékezései Tom-
pára, melyeket Vadnaí Béla jegyzet 
fel, Szöllósi Zsigmond tárcája, Ma-
cziejowski lengyei novellája stb. 
Egyébb köziemén ek: Kornilov és 
Butier tábornok, a rigai győző 
arcképe s a rendes heti rovatok stb. 
— A «Vasárnapi Újság* előfizetési ára 
negyedévre hat korCíia a Világkróniká-
val együtl hit koron J Megrendelhető -
a «Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában 
(Budapest IV., Egvetem-utca 4. sz.) 
Ugyanit inegrend ihetó a „Képes 
Néplap", a legolcsóbb újság a ma-
gyar népszámira, félévre 2 korona 
40 fillér. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Eladó szalma 
Molnár Ferencnek belső Ecser 
86. SZ. tanyáján egy kazal szalma 
von eladó, értekezni lehet a hely-
színen a tulajdonossal. 

Elveszett 
j e g y g y ű r ű 

A napokban elve-
segtt egv 907 X 12 
Lnjos véséssel el-
látott jeggyürű. 

A becsületes megtaláló hozza be la-
punk Kiadóhivatalába ahol illó juta-

lomban részesül. 
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Eladó kukorica. 
Balogh Lajosnak teés-fá-

biánan a Bereivás-féle földön 
mintegy 40 hold kukoricateamése 
van eladó. :—: Értekezni lehet a 
helyszínen, vagy pedig a Kurcaparti-
utca 26 sz. házánál. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagyhegyen 4 hold szőlője el-
darabolva vagy egytagba eladó, al-
ku köthető Kísér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

Egy jó házból való és jobb 
nevelésben része ült fiú bor-
bély- és fodrász tanulóul 

azonnal felvétetik 

özv. GrnbműIIer Józsefné 
borbély- és fodrász üzletében 

K o s s u í M c a . 
H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

ELflbÓFOLb. 
Berekháton igen jóminőségű 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap" 
Kiadóhivatalában. 

Jeladó ház. Nagy Görgős-utca 
25 számú ház eladó, értekezni 
lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

ü a j d a B ó l i n t Utóda 
könyvnyomdája -

II 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala 

H o s s u M r V. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

il 

Ll 

Ö. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müíntézetében, Szentes 1917. 




