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Fázunk 
és még csak december eleje. Nem 
merünk ránézni a kalendáriumra, 
amely a sorra jövő napok egész 
rengetegén ál egyre ismétli, hogy 
december, hogy január, hogy feb-
ruár, a jég, a hó, a kegyellen szél. 
a nátha, a tüdőgyulladás, farkas"r-
ditó hónapjainak a nevét. 

A köhögés pergőtüze minde-
nütt, amerre járunk, untalan a 
meghűlés srapnellje, a tüsszentés 
pukkan itt is, olt is. ¡\ kezivüs 
kéz mélyen bent a télikabát zse-
beben is megérzi már, hogy a tel 
kezdi csípősen magyarázni a tu-
lajdon föladatat, a szem pedig ir-
tózással iát az útszélen gyenge 
gyermeki labat, melyen nincs ha-
risnya, de cipó sincsen, lábat me-
lyet me/iteienuck hiv a felületes-
ség és a bálái lábának hiv a meg-
gondolás. Egész Szentes egés/ nagy 
Magyarország fázik, ma még fázik, 
holnap didereg, a jövő héten ágy-
nak esik es nem lesz elég szalici-
los izzasztó por és elég jég a bo-
rogatáshoz, mely az átfagyott tor-
kokon tüdőkön segítsen. 

. . . Hogv volna más orvosság 
is a fázás, a fagyoskodás talán a 
megfagyás ellen ? Példának okáért 
a szén, a fa. a fűtés, a meleg? 
Kancsal szemű ábrándozás, mely-
nek még annyi jogosultsága *incs, 
hogv napsütötte égen merengheíne 
mert a nap is vidámabb tájakon 
kalandoz mostan, Nincs szén, noha 
földünk és az osztrák föld és fönt 
a lengve! föld kincses szénkatla-
noU fölött lerül el, hogy h'gv 
szövetségesünktől, a *zéngazdag-
ságban boldog Németországról ne 
is szóljunk. És ne szóljunk arról 
sem. hogy most Belgium gazdag 
s/.énerei is német vagonokban 
futnak valamerre es a pompa* 
szénben oly dus Irancia halárme-
gvék fekete gyemanijai is nemet 
kézen-közön dklik a\ ki Hídja: 
hová ? 

És nr szóljunk a fáról sem, a 
magyar fáról, mely oly sok, hogy 
a miniszterelnök azzal ¿karja meg-
gyógyítani azt • magyar valutát, 
amelynek kórságát meg nem gátol-
hatta a magyar — arany. Televan 
az ország fával, a rengeteg fában 
felhalmozott eltékozoihatatlan me-
leggel. tűzzel és — nem kapunk 
fát, nem is látunk fát, de kap fát | fáznak ? 

Hollandia és kap fát Svájc, kap 
Ausxtria és kap Németország . . . 

Nem keressük, hogy kikhez, 
hogy emberekhez vagy intézmé-
nyekhez szólunk-e, csak figyelmez-
tetve, hangosan kérdezzük : 

Az önök naptárából ki-
sikkasztották a telet? Önök nem 

A IV. osztályú 
keresetadó alá 

tartozó jövedelmek 
bevallása. 

Az 1018 év jn, uár hónapjában 
az állandó fizetést, nvug , kegy-, 
vagy tiszteletdíjat hu/ó állami, tör-
vényhatósági. közalapítványi, köz-
ségi, egyházi, társulati és marán-
t isitek, tisztviielők, hivat sínokok, 
közegek, nvug-vagy kegydijat liuzó 
özvegyek, állandó alkalmazásban 
levő üzletvezetők, felügyelők, ke-
zelők, könyvvivők, pénrtárnokok, 
s általában a 8) koronánál több 
havidíjat hu/ő segédek, segédmun-
kások állandó fizetést élvező lel-
készek, tanárok, tanítók, nevelők, 
írók, művészek, hivatalszolgák stb. 
a keresetadó negyedik osztálya alá 
tartozó keresményüket — az alább 
említendők kivételével — a ré-
sztrt isgven kiszolgáltatandó val-
lomási iveken január hó 20-ig a 
kö'ségi elöljáróságnál (városi a ló-
hivataJnál) bevallani tartoznak, 
azonkívül a vállalatok és intéze-
tek igazgatósága, alőljáróság, pénz-
tár. földbirtokos vagy üzlettulaj-
donos, akitől vagy amelytől az 
adóköteles a fizetését húzza, szín-
ién kötelezve van arra, hogy a 
nála, illetve üzletében állandó fize-
tés mellett alkalmazott egyének 
n>v és fi'etésjegvrékél az adóki-
vető hatóságnak nyújtsa be. 

K keresmények bevallási »lói 
szók $u illelioenvek s-m vetetnek 
ki, a m e l y e k ado/.tatas tárgyául 

nem vehetők mert annak elbirálásá 
ra: vájjon valamely készpénzbeli 
vagy természetbeli járandóság avngy 
egyébb járulék a kereset adó ne-
gyedik osztálya alá esik e vagy 
sem, kizárólag az adó kivetésére 
illetékes közegek vannak hivatva. 

A IV. osztályú keresetadó alá 
tartozó járandóságoknak az állam-
kincstár megrövidítésére irán>zott 
szándékból történt valótlan be-
mondása jövedéki kihágás, mely-
nek bírsága 1—8-szor annyi, mint 
az az összeg, mellyel az államkincs 
tár megkárosittatoll, Kárösszegnek 
vétetik vi. az összeg melyet a köz-
adók kivetésére illetékes közegek 
jogérvéi ívesen megállapítottak. 

A nyilvános számadásra köte-
lezett vállalatok tisztviselői e vál-
lalatoktól húzott járandóságaikról 
vallomást nem adnak, ezeknek ií-
letméi veit az. illető vállalatok kö-
telesek bevallani, a kivetett kere-
setadót tőlük beszedni és az állam-
pénztáriét évnegyedenkiut beszol-
gáltatni. 

Tisztek, tisztviselők és hiva-
talnokok, kik fizetéseiket állami 
va^v államkezelés alatt álló köz-
alapítványi pénztárból hrzzák, e 
pénztárak állal kifizetett illetmé-
nyeikről vallomást adni kötelesek 
ezen adókötelesek keresetadóját a 
pénzügyi hatóság szabja ki és havi 
levonások uiján • közpénztár sze-
di be. 
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HÍREINK. 
A hadikölcsönről. Popo-

vics Sándor, az Oztrák-Magyar 
Bank főkórmánvzója érdekes és 
igen tanulságos kijelentéseket letl 
a hadikölcsönről. Kijelentette, hogv 
a hadikölcsönkötvénvekre a há-
ború után hosszú ideig lehet majd 
lombardkölcsönl felvenni a jegy-
banknál, vagy más, a kormány ál-
tal kijelölendő pénzintézetnél. " 
hadikölcsönpénztároknál. Ez kü-
lönösen azoknak fontos, akik a 
háború beíejezetevei a hadiköl-
csönértékek egy részé pénzeszkö-
zök beszerzése céljából a p acra 
akarják hozni. Mindnyájunknak a 
legnagvobb érdeke fűződik ahh >z 
hogv a hadikőltségrk, amennyire 
csak lehet, ne a forgalmi eszkö-
zök szaporításával, hanem a pénz-
szerzés normáiis eszközeivel terem-
tessenek elő. Mert a forgalmi esz-
közök szaporítása!, ami természe-
tesen egyre fokozza a pénz elér-
téktelenedést, a hadviselés kieíe-
gilésének gazdaságilag legkárosabb 
eszköze. Aki tehát hadikölcsönt 
jegyez, az nemcsak hazafias érzé-
sének tes/. eleget, hanem a gazda-
sági önfen tartás egészséges ösz-
tönének is. 

— Hogyan kapnak cérnát 
a kereskedők és iparosok. Tud-
valevő, hogy ma a legnagyobb ne-
hézséggel sikerülhet a kereskedő-
nek és iparosoknak cérnái szerez-
ni. Tájékozásul közöljük, hogy a 
Pamutközpont által lefoglalt összes 
áruk fölött a kereskedelmi minisz-
ter rendelkezik. Aki tehát cérnához 
pamuthoz vagy egyébb kelméhez 
akar jutni, annak egy koronás be 
lyeggel ellátott folyamodványt kell 
intézni és a kérvényt a kereske-
delmi kamarához keli küldeni. A 
miniszter kereskedők és iparosok 
szamára csak két hónapra szüksé-
ges mennyiséget utat ki. 

— Hadikölosönjegyzés — a 
frontokon. A kölcsönjegyzó moz-
galom lendülele immár a frontok-
ra is átterjedt. Harctéren kű/dó 
kaionainkal áthalja az a tudat, hogy 
ha fölös pénzüket hadikölcsönbe 
fektetik, e/zel tulajdonképpen saját 
ruházatukra es rendes élelmezésük-
re nyújtanak hilell az államnak. 
Még inkább kötelesség ilyképpen 
a jegyzés azok számára, akik a 
hadsereg élelmezésére es általá-
ban felszerelésére fordított milli-
árdoktól háborús jövedel ne hív-

nak. Önmagával 
kötelesseget az, 
jegyez. 

szemben teljesít 
aki hadikölcsönt 

— Hány katona harcol? A 
„Baseler Anzeiger" hire szerint az 
amerikai hadügyminiszter a had-
viselő országok adatainak alapján 
— összeállította ez országok ösz-
szes hadseregéne; erejét és har-
mincnyolcmillió emberre becsüli 

I akik közül 27-n m;llió az ánlánt 
és 10 5 millió a központi hatalmak 

j oldalán harcol. Ez az aránytalan-
ság azonban eltűnik, ha az oroszok 
részvételet 9 millióval Eszakame-
rikáét 1 millióval, Japánét 1*4 mi -
líóval és Kínáéi 0*5 miilóval, le-
vonásba hozzuk. A valóságban te-
hát az osztrák-magyar es német 
részen harcoló 10 millióval 14 mii-
lió áil szemben, ezek kö/t 3 mii 
lió olasz Összesen 22 állam van 
a háborúba keveredve. A lap meg-
jegyzi, hogv ezek a statisztikai 
adatok legnagyobb részben csak 
féltévé4;« n alapulnak, miután a had-
vi*el3 felek erőviszony: ikat nem 
h^z/ á k n vi 1 vános-.«tgra. 

Mi van a gyertyával ? 
A szép karcsú gyért vas/álak már 
a háború második esztendejében 
eltűntek, de alacsony rossz szagú 
paraffin-gyertyák még mindig vol-
tak forgalomban, amíg csak be 
nem ütött a maximális ár. Mióta 
a gyertyáknak is meg van a köz-
pontjuk : az oiaj és zsiradékügyi 
bizottság, azóta a kiskereskedő nem 
tud gyertyához jutni Sűiűn kapjuk 
a panaszt kereskedő-olvasóinktól 
hogy minden fáradozásuk hiába 
való, gyertyát nem kapnak, Hová 
tűnt el a gyértva és melyik az a 
titi'.os jelszó, amelyik újból előhív-
ja? Erre a kérdésre szeretnék ille-
tékes helyről megnyugtató választ 
kapni. 

- Kik nősülhetnek a ka-
tonák közül? A honvédelmi mi-
nisztérium az ország valamennyi 
törvényhatósághoz körrendeletet 
intézett a hadkötelesek nősülési 
tilalmának megszüntetéséről. A 
rendelet szerint engedély nélkül 
nősülhetnek : az áditásköleles kort 
még el nem ért 18—20 éves ifjak 
akik az. állítási k(Ve|ezetiségüknel; 
bármely koroszt «¡vb, n eleget tel-
lek, akiket felül vizsgálatra v így 
korházba utaltak es az öss/es nép 
fölkelésre kötelezi Pek. A besoro 
z o 11 hadkötelesek h á /. a s s a g k ö I é s e 
tekintetében, az ld«gi rendelkezé-
sek továbbra is érvényben maradnak 

— Nem szabad a szalmát 
alomnak használni. A földmive-
lésügvi miniszter rendeletet küi-
dött a törvényhatósági bizottságok 
első liszt viselőihöz, amelyben a 
szalma, vagy minden takarmányra 
alkalmas anyag alomnak való fel-
használását eltiltja. Elrendeli a mi-
niszter, hogy ezentúl alomnak csak 
homokot, elavult nádat, sást es tő-
zeget szabad használni. A szalmát 
és más takarmánynak is használ-
ható almot okvetlenül meg kell 
őrizni addig, amíg a szalmafeltárá-
si akció meg indul, amikor a 
szalmát < s takarmányt 30—40 szá-
zalékkal jobb takarmánya változ-
tatják majd át. 

— Az anya- és csecsemő-
védelem országos szervezése. 
U^ron Gábor belügyminiszter az 
anva es cs csecsemővédeíem < r-
szagos szervezéséi ól körrendeletet 
intézett a törvényhatóságikhoz. A 
rendelet szerin* minden községben 
szakképzett anya- es csecsemő-
védőnői ke i alkalmazni, A védőnői 
intézmény megszerzése állami lei-
adat, amely iek keresztülvitelére a 
kormány a Stefánia-szövetséget je 
lőtte ki. A rendeletben a belügy-
miniszter felhívja a lakosságot, h<gy 
küzdjön a tudatlanság és szegény-
ség ellen, mert eze a legfőbb oUai 
a gyermekhalandóságnak. 

— A tisztviselőit is meg-
váiaszhatók kspvise ökké. Bu 
dapestról ¡elöntik : A tiszlvise'ői 
karnak állandó törekvése, hogv 
a parlamentben ók is helyett fog-
lalhassanak. Hiteles helyről szár-
mazó értesülés szerint az uj tör-
vény a lehetőse gig honorálja a 
tisztviselők passzív válasz )jog irán-
ti kívánságait, A tisztviselő, ha 
képviselővé jelölik, a választási 
kampány tartamára szabadságolás-
ra tarthat igényt. Ha képviselővé 
megválasztják, nyugdíjazandó. A 
nyugdíjazás nemcsak a képviselő 
ség tartamára szól, hanem végle-
ges, tehát a mandátum megszűne 
se után a lis/.viselőnek reaktivá 
lásra igénye nincs. T<rmészete-
sen a kormánynak jog «ban ál a 
volt képviselőt a szolgál..tba vi-/ 
szavenni. azonban a lu p viselőig 
niegs/ünése után három even be 
Iüi magasabb á!L sba Ki nem 
ve. he tő. 

Kiadja 
Vajda a Utóda könyvnyomdája. 

jegyezzünk 
hadikölcsönt! 
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Félegyhási Török örö-
kösöknek Lakos-utca 
28 szánm háza szabad-
kézből eladó, értekezni 
lehet a kórógyi-csár-
(1 ássál, vagy pedig Vá-
sárhelyi-utca 51 szám 
alatt az örökösökkel. 

füszerüzlet berendezést keresek 
megvételre ajtóval együtt, Aján-
latokat a kiadóhivatalba kérek. 

kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utoa 
33. száxn alá. 

magánjáró cséplők, többfajta 
lokomobilok, m a g á n j r ó k 
azonnali szállításra o l c s ó n 
eladatnak. A gépek megte-
kint 11 etők K i sku nfé 1 egyh azá n 
közvetlen a vasút állomásnál 
é r t e k e z n i lehet ott a 

tulajdonossal. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

A szentesi 
V ö r ö S k e r e s z t fi * > U eg v I e t é n e k 
alkalmas pen/beszedőre van 
szüksége, rokkant katonák je 
lent ke/het oek Dr Kóvér Imre 
Vöröskereszt egvlet titkáráná". 

Szentes R. T. város vniamtelepétől 
16603—1917 s/ám. 

I I i r «1 e í hu é í i j . 
Értesítem a vi l lamos áramfo-

gvasztó közönsége!, hogy a Városi 
tanács 16603-1917 számú határo-
zatával folyó évi novemb r hótól 
kezdődőleg a vil ágítási áramdíjat 
hektówattóránkent 16 fillérben, a 
motorikus áramdíjat az eddiginél 
30 %-kat magasabban és 25 gver-
tyafényű lámpáná' a havi átahinvt 
8 koronában állapította meg. 

Szentes, IUI7 november 15. 
dr. Mátéffy 
polgármester. 

18291 1917 szám. 

Hirdetmény. 
A honvédelmi miniszter ur az 

1912 LXIX I. C. 4 S-a alapján a 
Szentes város területen lévő lovak-
nak es jármüveknek összeírását es 
os<-.?áiyo/ását elrendelte. 

Fe hivom ennéi fogva mind-
azokat, akiknek birtokában ló v i-v 
fogaios jármű van (k< tkerekű ko-
csi, kordély, kutyakordely, szánkó, 
szekér, stb.) hogy az 
ÍÖI7 december hó IO napjától 
december 20 napjáig terjedő 10 

napon belül 
lovaikat, illetve jármüveikel, annak 
számát é* nemét valamint a lovak-
hoz tartozó málhás állat felszere-
lésekel. a hivatalos órák alatt a 
városi katonnügyvezetőnél jelent-
sék be. 

A bejelentés kötelezettsége alól 
mentesek : 

!., a fegyveres erőhöz tartozó 
egyéneknek annyi lova, ahányat 
IDD gósitáskor tartani kötelesek.-

2., a csendőrséghez tartozók-
nak szolgálatuk teljesítésébe/, szük-
séges lovai. 

A lóosztályozás foganatosítá-
sának határidejét későbbi hirdet-

; nvben fogom közölni 

' I $ 
'pmiPT 911 IIKuy ITLÍIJIK ríi 

c s é p l ő g a r n i t ú r á k a t 
m a g á n j á r ó k a t . 

J i u k r n i «9. 

rtisKun/4legyhaza. 

Aki a bejelentés tekintetében 
fentálló rendelkezéseknek nem tesz 

! eleget, kihágást követ el és 200 
! koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik. 

Szentes, ti) 17 november 30. 

dr. Hátéffy 
polgármester. 

iiadikölcsön jegyzés 
Szent K telesseg. 

3 oldal. 

677— h< 1917 szám: 

Értesítés. 
Értesítem a hadbavonuWk e-

gélyezett családtagjait. liogv a se-
gélyek iíizetes» a be .ott változá-
sok fol\tán deceniber nótól kedve 
a következő sorrendben töriénik. 

16-án fkdetnaka segélyek 1-600összeírás;számig 
17-én „ „ 
18-án „ „ 
19-én „ „ 
20-án n „ 
21-én „ „ 
22-én „ „ 

AZOKNAK 

1301-2100 

felfelé. 

„ 2101-2800 „ 
„ 2101-2800 „ 
„ 2801-3400 „ 
„ 3401-3900 „ 
„ 3901 számtól 
segélyei, akik a 

fent előirt napokon segélyük fel-
vételéeri nem jelentkeztek, a hónap 
23—ik n pjától a következő hó ló-
ikéig íi/eiettnek ki, de 10-ikén tul 
segély kifizetes «nár nem történik, 

Figv el mez tetein egy u ital a se-
gélyezetteket, hogy a segélyek ki-
(izetese minden lizetési napon 8 
órakor kezdődik s a fizetési köny-
vek 11 óráig adatnak ki s felkérem 
őket, hogy mind saját érdekükben 
mind a; amúgy is túlterhelt hiva-
tal műÍ Kújának megkönvitesere le-
hetőleg delelőtL 10 óráig jelenkez-
zenek. 

Pai.a^zok és kérelmek telve-
tele tömeges segély fizetési napo-
kon (16-tól 24 igj c-«k It óra után 
történhetik. Minden panasz, vagy 
keretem előterjesztésénél a segély 
könyvei*-¿ke s/ámat feltüntető cze-
dulat h /zák magukkal. 

Ei t sitem végül az összes 
érdekeli 'kel„ hogy folyó december 
hónapi) n a segélyek csak 21 ig ti-
zethetók, a közbeeső karácsonyi 
ünnepek és az ev vegi számadási 
zárlat n i itt. Azok tehát, akik se-
gélyükéi legkésőbb 24-én feinem 
veszik, egélyük kifizetéséért csak 
január 2-ától ke/dve jelentkezzenek. 

S I H f l s z á m v e v ő 
a hadis«'gé»v kezelő hivatal vezetője. 

18534—1017 szám. 

Hirdetmény. 
Fel; ivom az összes földtulaj-

donosokat, haszonbérlő és feles 
szántókat, hogy a birtokukban levó 
szén es koksz készleteket d cem-
ber hó 6, 7 es 8-án \ városi köz-
élelmezési hivatalnál múlhatatlanul 
jelentsék he, mivel azok tl en, 
akik a készletükei nem jelentik be, 
az ellenőrzés alkalmival talált 
készletük elkobzásán tul a büntető 
eljárás is megindittatik. 

S'enies. IMI7 december 4. 
dr. Kiss iieía 

vár.fd kö/.'tehn, ugvoszi. vi/, 



4 «Idái 

Tanonc kerestetik 
Egy jó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

¿felvétetik 
ÖZY.'GrukiöIIer Józsefné 

borbély- é s fodrász üzletében 
Kossufh-uíca. 

SZÜNTESl LAi-

i 

Egy jó fiu 
nyomdász 

I m i i i l é i i a i i 
lapunk nyomdájában 

felvétetik. 

% szám 

Felesmuveléspe 
II katasztrális hold termő *zőllő 
kiadó, ugyancsak 5 katasztrális 
hold üres föld veteményezés alá 
szintén feléből kiadó, a telepen 
megfelelő épületek és disznó 
hizlaló van. Értekezni lehet a 
SZENTESI LAP kiadóhivatalá-

ban. 

4 «Idái 

Tanonc kerestetik 
Egy jó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

¿felvétetik 
ÖZY.'GrukiöIIer Józsefné 

borbély- é s fodrász üzletében 
Kossufh-uíca. i adakozzunk a hadiárváknak! 

Vajda B á l i n t Utóda 
—EE= hanyvnyomclója z z z 
elvállal minden a kom vnyomdászat körebe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 
€ » 

„SZENTESI 
kiadóhivatala 

Hossuth-tér !f. szóin. 

in 

(Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




