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A szerkesztésért felelős: 
Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda k ö n y v n y o m d á j a K o t m t f c -
t é r 4 szám (ref bé rház ) ide in t ézendök a lapét 
érdek lő mindenfé le kü ldemények h i rde tés i ée 

előf izetés i d i j ak . 

KRÓKIKÁS Jr f f lETKK. 
Október 6. 
A fekete emlékű dátum negyed-

szer jön vissza a világháború fer-
gelegében, 

A lelkünket ezernyi bánat é» 
szomorúság, szenvedés tépi a miért 
a ma napjaiban s a mikor mélázó 
szemünk vissza néz a múltba az 
aradi véres nap könnyei össze ol-
vadnak a mai véres napok köny-
nyeivel. 

És mégis . . . október G mel-
lett szinte észrevétlen haladunk el. 
A ma könnyei, a ma nyomorúsága 
és szenvedése, a rettenetesen meg-
nehezedett létküzdelem mind-mind 
a mai napra és a holnapra terelik 
a figyelmet... kegyeletet tiporunk, 
de öntudatlan . . . 

Az a fekete nap, mint vissza-
tér az idők szárnyán és emléke, 
amint megérinti a lelkeket, felidézi 
a régi idők dicsőségét, rgv futó 
pillanatra .. de azután megyünk 
tovább, verejtékező arccal, fásultan 
lemondóa i . . . 

Világháború van . . . 

A tél minden gondja előnkbe 
járul. A téltől didergünk már most 
pociig október eleje van, pedig még 
ez a mai boius nap is enyhe. 

Azt hiszem nem csak én, de 
sok százezren tekintünk tázósan 
föl a föl legekre : nem esik az eső . . . 
esni kellene pedig. Idei kenyerünk 
megtermett. S'.űköcskén de telik 
minden napra... de mi lessz jö-
vőre . . . 

Es ezután mi lesz télen. 
•ló dr. Kiss Béla és dr. Purjesz 

nire annyi mindent öss/.eirattak 
á̂r és iratnak mindig ma is, hol-

naP is, holnapután is, hogy szinle-
k̂ ülünk tőle, — és várjuk, mikor 

Valik anyaggá az írás, a felirt köz-
l*ükségleti cikk mikor jön ke-
inkbe... és jön-e egyáltalán... 

Gondolkozunk. Didergünk. 

Istenem már október... jön no-
vember, december... 

Brrr... fázunk. 

Egy esztendő óta va'ami ne-
hézkes rozoga jármű döcörgése 
jellemzi a mi közállapotainkat. 
Mint ha a nyelvet verték volna az 
embereknek, mintha bele tették 
volna kalodába az egész városi 
apparátust. 

Hát igaz, csak hogy éppen ugy 
nem festett a dolog, vagy tán iliég 
most is, amikor a szigorú pedan-
téria és a fillérig kiszámított punk-
tumosság az irányadó mérték s a 
mikor még tán a lélekzetvétel is 
§. szerint történhetik meg. 

Nekem ez sehogy se tetőik. 
Elvégre is nem vagyunk mi akarat 
nélküli bábuk s elvégre is kell, 
hogy egyszer már egészen szaba-
don lélckzünk, szabadon gondol-
koznunk és a fojtogató láthatatlan 
nem tudom mit (bizonyára semmit) 

űzzük el magunktól. 

A belügyminiszter megint sta-
tisztikát kér a városoktól. Milyen 
helyzetbe hozta a várost a háború 
Van-e adósága, ha van hát mennyi 
és milyen . . . 

A városok megint gondolkoz-
nak. Jó. Eger meg a szerencsétlen 
Gyöngyös már el is hitették 
magukkal, hogy most már valóság 
lesz a sok Ígéretből. Legalább ezt 
lehetett olvasni a fővárosi lapok-
ból. 

Hiszen ideje volna csakugyan 
De hát megint úgy. fest a dolog 
hogy süigős terminus van. Száz 
e«4y néhány váro> számvevője, iz-
zad és - - tán vakarja is a fejét, 
csinálja a statisztikát — és elké-
szül a statisztika, de hogy azután 
a statisztika hoz-e valamit a nyo-
morgó városoknak, azt ezután nem 
igen tudja senki. 

Barázda. 

Mezítlábas gyerekek 
szaladnak az utcán, ruhájuk 
rongyos, az arany ragyogású hideg 
őszi nap már nem melengeti di-
dergő tagjaikat. Az apjuk katona 
a harctereken jár, Isten tudja me-
lyiken : a litvániai homokon, a 
a bukovinai hegyekben, a román 
határ szakadékainál, a Karsztok 
kopár szikláin . . . Vagy még mesz-
szebb, a fogság bizonytalanságában 
eped, sóhajtózik az árva otthon 
után. Az anyjuk dologba jár drága 
az élet, nem lehet a hadi segély-
ből még kenyeret sem szerezni. A 
kisgyerekek a maga mezítlábas, 
rongyos nyomoruságával ugy tut-
kos az utcán, mint az öntudatlan 
gondtalanság, de mint a figyelmez-
tető is a gazdag és kényelmes tár 
s ad alom számára, hogy itt sürgő-
sen teli szivvel, teli áldozatkész-
séggel segiteni ke I. 

Jótékony egyletek, magáno-
sok, humanitárius egyesületek szá-
mára most következik a munka 

ideje. A nyár pazar fogadóját, 
melv szállást ad bokrai közt a 
hajléktalannak, meleget hint áldott 
napjának sugaraiból a vándorlónak 
bezárták, a természet megnyitja az 
ős/J viharok kapuit, a hideg nyo-
morúság forrása megnyílik. És mi-
nél ridegebb az idő, annál kegyet-
lenebb a nyomor, nélkülözés. Ezek-
nek pedig van egy hűséges társa, 
elmaradhatatlan tőlük, mint a nap-
tól a tény, éjszakától a sötétség 
ugy jár nyomukban mindig kaján 
vigyorgással a betegség. A kisgye-
rekeknek nincs cipője, nincs meleg 
ruhája, nincs fűtött hajléka, se 
rendes élelme, szabad prédái ók a 
betegségnek, a nyomor kegyellen 
csatlósainak. 

Állam kötelessége volna segí-
teni ezen De az állam most ezernyi 
más bajjal küzködik, a pénzével ugy 
kell gazdálkodni, hogy meg ne bi-
lenjcn a háztartás egyensúlya. Ez 
a kötelezettség áthárul egész su-

| kával azokra, akik meggazdagodtak. 
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amíg ezrével dőlt pusztulásba a 
magyar fajta szine, virága a haic-
tereken. itthon pedig a nyomorú-
ság kaszása végezte a legtragiku-
sabb aratást. 

A háború gazdagjai sokkal 
tartoznak azoknak, akik a háború 
lelki és testi koldusai lettek. A sok 
adósságból mosl legalább egyet 
rójĵ nak le becsülttel, ne enged-
jék éhezni, fázni, telj* s nyomorban 
sínylődni azokat z ártatlan apró 
gyerekeket, akik kékre fá/.oU láb-
bakkal dideregve járnak mezítláb az 
utcákon. Minden háborús vagyonból 
jutni kell bőségesen erre az ön-
kéntes humanitárius adóra. 

Ócska rongyok. 
A béke idején \ iacra hozott 

vászon- és selyem lim-lomok, me-
lyek már alkalmatlanoknak l.ilsz t-
tak parádés célokra, aránylag oicso 
árakon juio'tak a városi lakosok 
birtokába és asszonyaink ezen hasz-
nálaton kívül helyezett különösen 
alsóruhaneműeket igen jó! használ 
hatták. Ezen ruh ¡zati cikkek töl-
ho-atala most se csökkent es a 
rendes árusítási helyükön el .se 
férnek már az ass onyok, oly sokan 
és oly sok mindent hoznak be 
értékesítés céljából a városba. 
Ámde sok mindr i* vissza is keil 
vinniök, mert nem mindig akad 
balek, aki megfizetné azokat a 
rendkivü! magas ¡raka!, m veket 
a jó asszonyok .1 saját cé jaikra 
immár hasznaiba tlan lim-iomért 
kapni akarn m rl nincsen ma 
olvan magas ár, melyet a szerény 
cigányasszoiyok bármiért tl ne 
kérnének, ami» a piacra behoznak 
Amit a b'ke ide; ben ók maguk 
2—3 keronárt veitek és amit tiz-
husz éven át már más elhnrdott, 
aminek csaknem foszlányait bo-
csátják most áruba, azéa a u-.ai 
piaci árai at niegközehió őszegeket 
uérnek. Sok minden félét még ők 
maguk áliitollak elő csendes téli 
estéken és ezekért is oly.m össze-
geket kérnek, hogv akikneK ked-
vük volna vásárolni, elrohannak 
árusitóuőiól, mintha puskából lőt-
ték volna ki őket. A háború egyik 
velejárója a nyerészkedési vágynak 
penzéhségnek még a szegényebbek 
közölt való elharapódzása, hogy 
nagy időre lesz szükség, amíg ez 
a kapzsiság tnyhü ni fog. Még 
ezeknek a lenézelI rongyoknak is 
olyan ma az ára, hogy ezeket is 
csuk ? meggazdagodott emberek 
vásárolhatjuk meg. 

H Í R E I N K . 
— Halálozás. Hosszú, nehéz 

szenvedések évek óta tartó súlyos 
gyógyíthatatlan betegség után el-
költözött az élők sorából egy te-
kintélyes, derék iparos Kiss Sándor 
csizma 'ia mester. A elhunyt köz-
életünkben is :» szerepját zó embe-
rek sorába tartozott. Mint városi 
képviselő, mint a református egy-
ház presbytere egyaránt szorgal-
masan részi vett a közügyek inlézé 
sében egészen addig amig állapota 
annyira súlyos nem le'.t, hogy tel-
jesen vissza kelleti vonulnia. Mint 
a szentesi 48-as párt törhetetlen 
tagja a párt küzdelmeiből is kivette 
a részét s inig egó.>z éf,i állapota 
engedte, mint az első 48-as kör 
választmányának tagja a párt ügye-
inek rendezésében is tevékenyen 
reszt vett Halálátkiterjedt rokonsá-
gon kívül mje és kéi fia gyászolja. Te-
metése ma délután fél 4 órakor lesz 
a Tóth József utcai gyászháztri. 

— A ruházati segély. A vá-
rosi tisztviselők és egvebb alkal-
mazottak ruházati segélyét még a 
juniusi városi képviselő testület 
megállapította, de nem utalványoz-
hatta, mert a miniszteri jóváhagyás 
hiányzott. A miniszter most 70.000 
koronát uiah ki a városnak előle-
gül a ruházati segélyre. 

— A öiLegénybetegek gyógy-
keze ése dolgában a polgármester 
az érdekelt közönség részére hir-
detményt bocsátott ki. Erre a hir-
detményre amely lapunk más he-
lyén olvasható, itt is felhívjuk a 
figyelmet. 

— Elesett százegyes katonák 
özvegyeihez. Fölkérem a harctéren 
hősi halált halt 101-edik gyaíog-

%ezredbe!i katonák özvegyeit, akik 
részére a katonai nyugdíj ellátás 
folyósítva van, vagy a halálozás 
folytán a rendes hadisegély kifize-
tése besxüntettetelt, de a nyugdíj 
még folyósítva nincs, hogy 111a va-
sárnap delelőtt a városi számvevő-
ség hadisegélv kezelő osztályánál 
(földszint 1. szám) jelentkezzenek. 
SÍMÁ, számvevő. 

— Ráncos zubbonyt nem sza-
bad viselni. A hadügyminisztérium 
— mint a Külügy-Hadügy jelenti— 
a h idseregfőpurancsiioksággal egye-
tértően a s, övelhianvra való tekin-
tettel elrendelte, hogy ezentúl rán-

i cos, derek szalaggal és felvarrt zse-
bekkel elátott zubbonyokat készít-
tetni nem szabid. Akinek azonban 
ilveu kész zubbonya van, azt még 

| elhordhatja. | 

— A vasúti bérletjegyek ára . 
A Máv, tarifaemelésére vonatkozó 
tárgyalások befejezésükhöz köze-
lednek. A személyszállítási díjtéte-
lek felemelésével a vasúti bérletje-
gyek ara is megdrágul. Hir szerint 
az első-osztályu vasúti bérletjegyek 
árát 1350 koronáról 2700, a másod-
osztályuakét 8G0 koronáról 1700 
és a harmad-osztályú bérletjegyek 
árát 500 koronáról J000 koronára 
akarják felemelni. Bizonyos utvo-
nalakra, jelesül Budapest—Bruck 
Budapest—Marcheg, Budapest - Ko-
lozsvár és még néhány más útvo-
nalra 200 oronáért igazolványt 
fognak kiadni, amelyek féljegy vál-
tásra jogosítják az igazolvány tu-
lajdonosát. 

— Szalmából - s z é n a . Béc bői 
jelentik: A lakarmányhíány enyhí-
tését szolgálja az a nagyarányú ak-
ció, amelyet a hadügyminisztérium 
mirdkét á.lam kormányainak hoz-
cájáru'ásával és támogatásával meg 
indított. Arról van szó, hogy ve^yi 
eljárás segítségével a szalmát l/ip-
láló takarmányanyaggá alakítsák és 
miután az eire irányult kísérletek 
sikerrel jártak, mindkét országban 
több gyárat fognak megbízni a 
szalma feldolgozásává'. Az akció a 
legközelebbi időben a megvalósulás 
stádiumába lép. 

— Tejszövetkezet. A közélel-
mezési hivatal elnöke a tejellátás 
érdekében megengedte, hogy egves 
tehéntartók szövetkezetté tömörül-
jenek. s a tej egy részét közfo-
gyasztásra lekössék, amely esetben 
a tehenek részére korpát fog kiu-
talni. A közélelmezési ügyosztály 
Szentesen is akar szövetkezeten lé-
tesíteni, s c végből ez úton hívja 
fel az érdekelteket, hogy f. hó 7-én 
délelőtt 11 órakor az ez ügyben 
tartandó értekezleten a városháza 
tanácstermében jelenjenek meg. 
Oly megbízható egyének, akik te-
heneiket most akarják beszerezni 
a hatóság részéről messzemenő tá-
mogatásban fognak részesülni. A I 
tehéntartás most a tej maximális I 
árának felemelésén kivül még azért I 
is gazdaságos, mert a takarmány I 
hiány miatt a jószág ára folvto- I 
nosan csökken, mig tavasszal előre I 
láthatólag emelkedni fog. I 

— A katonák trafikja. A pénz I 
ügyminisztérium illetékes ügyosz-| 
tályában élénken foglalkoznak «1 
dohány és szivar arányos eloszló-! 
sán ik kér lésével s különböző ler-l 
veket dolgoztak ki a trafikok előtti 
való ácsorgás megszüntetésére. So-| 
káig előtérben volt a szivarjegyl 
terve, amelynek bevezetését több| 
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zavaró körülmény gátolta s való-
színű, hogy ez a rendszer a gya-
korlatban nem vált volna be, ezért 
az eszmét el is ejtettek Nagy gond 
hogy a katonák szániára megfele-
lően biztosítsák a Tikot. Erre 
nézve többféle terv ; li rendelke-
zésre. Hir szerint a pénzügyminisz-
térium abban állapodott meg, hogy 
a katonák részére a kaszárnyák 
kantinjában osztják ki a dohányt, 
szivart és cigarettát. Ezáltal a tőzs-
dék óiiási forgalmát tehermentesítik 
s a trafikok megtelelő kontingenséi 
biztosítva, az ácsorgás kellemetlen-
ségeit is meg Jrhet szüntetni. Való-
színű, hogy az uj rend már októ-
berben életbelép, 

— A határ időre szóló fe lmentések 
uj rendje. A fe lmentések revíziójával 
kapcsolatban a hataridőre szóló fe lmen-
tések tekintetében pontosan körvonalo-
zott v i szonyok és b izonyos állandósá-
gok lépnek é etbe. A bizonyos időpont-
hoz kötött fe lmentések dolgában — mint 
a honvédelmi miniszter a hivatalos lap-
ban közli - - négyféle kategóriát allapi-
tottak m e g A határozatok között fontos 
az, amely azt mondja , hogy a határidőig 
tőlmentetteknek a behívás bevárása 
nélkül be kell vonulniok még abban az 
esetben is, ha további fölmentésüket ké 
relmczik. Kérelmüket bevonulásuk alatt 
intézik el. A továbbiakról a közigazga-
tási hatóságok katonai ügyosztályai min-
denkinek megadják a felvilágosítást. 

— Két zsírtalan nap lesz. Gróf 
Hadik János közéle lmezés i miniszter a 
legutolsó minisztertanácsban a közéle l -
mezésre v o n a t k o z ó ügyek egész soro-
zatát terjesztette elő. Letárgyalta és e l -
fogadta a minisztertanács az élő és le-
ölt vad forgalmáról és az árák megál la-
pításáról szó ló előterjesztéseket. Eltöröl-
ték a pénteki hústalan napokat és n 
héifőn kivül zsírtalan napnak nyi lvání-
tották a pénteket. A tejtermékek szállí-
tására k imondották a szállítási igazol-
ványok kötetezettségét . Újonnan ren-
dezték a zö ldség és gyümölcs szállítási 
szabályzatokat. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

13840-1917 szám. 

Hirdetmény. 
A szegényjogon gyógykezelést 

kereső lakosság és rokkanlá vált 
katonák figveimét felhívom arra, 
hogy orvosi kezelésük céljából a 
városi kerüleli orvosok lakásukon 

hivatalos rendelő órát tartanak 
minden nap délelőtt fél 8 tői fel 
9 óráig. Ezen időben minden keze-
lést igénylő fentjáró beteg — az 
illetékes kerületi orvos lakásán — 
szegénységi bizonyítványával — je-
lentkezzék. 

Hirtelen megbetegedés vagy 
sürgős segítséget igénylő esetben a 
kerületi orvosak állandóan rendel-
zásre állnak. 

Szentes, 1917. évi szept. hó 18. 

Dr. nÁTÉFFY 
polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

5086--kp. 1917. sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Ó csász. 

és királyi Felsége Heichenanban 
1917. augusztus 12-én kelt követ-
kező szövegű legfelsőbb elhatáro-
zását méltóztatott kibocsájtani: 

„Magyar igazságügy miniszté-
rium előterjesztésére azoknak a 
hat hónapot me£ nem haladó sza-
badságvesztés büntetésre ítélt egyé-
nek akik a most folyó háborúban 
jelen elhatározásom kelléig 

1, legalább keltő évet katonai 
szolgálatban töltöttek. 

2, legalább kettő hónapig harc-
téri szolgálatban voltak és ütközet-
ben részt vettek. 

3, harctéri szolgálatuk tarta-
mára tekintetnélkül tanúsított vi-
tézségükért kitüntetésben részesül-
tek, vagv megsebesültek vagy há-
borús fáradalmak folytán kereset-
képlalenekké lettek. 

Fő és mellékbüntetésnek hát-
ralevő részét kegyelemből elen-
gedem." 

Ezen legfelsőbb elhatározás 
folytán felhívom az érdekeltekel, 
hogy katonai szolgálatukra vonat-
kozó összes okiratokkal a lakhe-
lyük szerint illetékes kir. járásbí-
róságnál jelentkezzenek. 

Szentes, 1917 október hó 1-én. 

Z I L A H Y 
rendőrkapitány. 

14887-1917 szám. 

Hirdetmény 
A város részére szeptember 

havára küldött petróleumból ház-
tartásonként 1—4 liter petróleum 
adható ki a kereskedők által a 
hatóság által kiad itt jegyekre. 

Jegyek kivételére a közönség 
a városháza emelet 55 számú szo-
bában a hivatalos órák alatt 1917 
október 8-tól 13 i;,' jelentkezhet. 

A pelróleum ára literenként 
5Jp íillér. 

Szentes, 1917 október hó 6. 
Dr. Kiss Béla 

városi közélelm. ügvoszt vezetője. 

B a l o g h L n j o s i i a k 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből haza 
hordani való, értekezni le 
het Fábiánban a Beretvás-
fele tanyán, vagy Lapistón 
a tulajdonossal. 

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

• E l a d ó flóbert ^m 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, 100 DB. TÖLTÉNY-
NYEI. EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 
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Elveszett 
j e g y g y ű r ű 

A napokban elve-
segtt eg\ 907 X 12 
Lajos véséssel el-
látott jeggyűríí. 

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

lomban részesül. 

Tanonc MetíR E L f l b Ó F O L b . 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap11 

Kiadóhivatalában. 

Elveszett 
j e g y g y ű r ű 

A napokban elve-
segtt eg\ 907 X 12 
Lajos véséssel el-
látott jeggyűríí. 

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

lomban részesül. 

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

azonnal felvételik 

Özv. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- es fodrász üzletében 

K o s s i í M c a . 

E L f l b Ó F O L b . 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap11 

Kiadóhivatalában. 

Elveszett 
j e g y g y ű r ű 

A napokban elve-
segtt eg\ 907 X 12 
Lajos véséssel el-
látott jeggyűríí. 

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

lomban részesül. 

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

azonnal felvételik 

Özv. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- es fodrász üzletében 

K o s s i í M c a . 

i; 
XJJadó ház. Nagy Görgős-utca 

25 számú ház eladó, értekezni 
lehet ugyanott. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagvhegven 4- hold szőlője el-
darabolva vagy egy tagba eladó, al-̂  
ku köthető Kisér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám ; latt. j 

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

azonnal felvételik 

Özv. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- es fodrász üzletében 

K o s s i í M c a . Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagvhegven 4- hold szőlője el-
darabolva vagy egy tagba eladó, al-̂  
ku köthető Kisér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám ; latt. j 

H I R D E T E S E K E T 
utányos árért veszünk fel. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

ir 

Vajda B á l i n t ü í é d a 

elvállal minden a kön) vnvomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jután v osabb árért. 
r~ 

. j 

til 

hiodóhivafola 
Hossoth-fép í s í m . (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

U 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeróre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 
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