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Zgyes szám ára A fillér. 
wm Megjelenik vasár9» r eeatirtékéii. * 

A szerkesztésért feleiét: 

Simámé Démátk Zsiter. 

Szerkesztőség és kiadóhlvatel 
Vajda Bálint Utad. kSnjvayamdája Keeeuth-
tér 4 ezáai (raf bérház) id« intézaiMl«k a l a p * 
érdakié a ladeafé le kfildemények hirdetési éa 

ff* elMlaetéel dijak. . . « 

Miu reményê . 
Az ántáut vezérférfiai kezdik 

magukat rosszul érerni. Megkezdő-
d ö t t a nagy seprés Angliában és 
Franciaországban, ahol kezdenek a 
népek föleszmélni, a hatalom bir-
tokosai pedig kezdik elveszíteni a 
fejüket már Ola >zországban is. 

Ai egyesült magyar-osztrak és 
néwet hadseregek nagy győzelmei-
ről minden leplezési kisérleten át 
mégis kiszűrődött a valóság az an-
tant közönségébe, mely rettegve 
kiséri figyelemmel csapataink elő-
nyomulását és ennek folytatásától 
a legrosszabbat várja. Az angol 
miniszterek módfelett fáradoznak 
azon, hogy megnyugtassák az án-
tánt népeit. Olaszország sorsáról, 
de mégis minden szavukból kiri a 
í>ond, hogy Olaszország támadásunk 
hevessége alatt össze fog roskadni 
és a határozatlanság, amellyel Olasz-
ország jövőjéről nyilatkoznak, nun 
fogja eloszlatni az ango! és a szö-
vetseges népek aggályait. 

Még csak három dologban biz-
nak az ántánt államférfiai. Legelső 
az amerikai segítség, amelytől cso-
dákat várnak. De erről a. segítség-
ről csak nagy általánosságban mer-
nek nyilatkozni, mert az amerikai 
nép a háborúban eddig még nem 
vett ctelekvőleg részt és részvétele 
még a messze jövő kérdése. A má-
sik a nyugati front harctéri hely-
zete. Bonar Mawtól ered az a tétel 
hogy Németország nem győzhet 
addig, mig a francia és angol had-
seregek a nyugati fronton le nin-
csennek verve. Gondolt-e már arra 
hogy Oroszországnak a háborúból 
való kiválása és Olaszország had-
erejének magbénulása a nyugati 
fronton is döntő fordulatot idézhet 
elő? Harmadsorban a győzelmet az 
angol tlottától várják, mely ki fog-
ja piszkálni a német hajóhadat és 
lel fog virradni a dicső nap, ame-
lyen elpusztítja. Ugy mellékesen 
felmelegítik azt a mesét, hogy a 
német tengeralattjárók harca meddő 

fog maradni. Csakhogy az angol 
nép, mely a német tengeralattjárók 
csapásait a saját testén kénytelen 
érezni, kissé máskép gondolkozik, 
mint nagyhangú, fenhéjázó minisz-
terei. A német hajók behatolása 
angol vizekbe pedig helyesebb mér 
téket szolgáltat az angol népnek a 
két ellenséges tlotta összehasonlí-
tására. mint aminőt a legékesebb 
hazugságokkal spékelt miniszteri 

| beszédek adhatnának. 
De összehasonlítva az ántánt 

diplomatáinak mostani beszédeit a 
régebbiekkel, azok szinehagyotlak-
nak látszanak. Lloyd George párisi 
beszéde még ezenfelül őszinte is, 
— nagy megrökönyödésére az án-
tánt közönségnek, Nagyon is elto-
lódott az ántánt hátráuyara a ka-
tonai és politikai hf'ye1 és az 
orosz- és olaszországi események 
csaknem teljesen megsemmisítették 
azokat a reményeket, melyeket a 
győzelembe vetettek. 

Az idő az ántántékban meg 
fogja érlelni a meggyőződést, hogy 
kilátástalan ügyért véreznek. S ez 
az idő nincs már messze. Ez fog 
végre békéhez vezetni. 

A maximális csődje. 
Miért nincsenek élelmiszerek és 
más közszükségleti oik&ek? — 
Nem taraja be senki a maxi-
mális árakat. — Hogy lehetne 

segiteni a bajokon! 
Mindent maximáltak, ellenben 

semmit sem lehet kapni. Mindenre 
vari rendelet, ellenben nem tartja 
be senki. Lapunk egyik munkatár-
sa beszélt a viszonyok egyik alapos 
ismerőjével, aki az alábbi nem ér-
dektelen dolgokat mondotta el 
nekünk ; 

— Országszerte a közélelmezési 
állapotok mind nehezebb és ne-
hezebbé válnak. Ezen állapotnak 
nemcsak az áruhiány, illetőleg ke-
vesebb termelés nz oka, hanem 
— és talán legnagyobbrészt — * 
maximális csődje. Hogy mennyire 

nem lehet a kevesebb termelés 
ennek az állapotnak, bizonyítja az 
a körülmény, hogy egyes szük-
ségleti cikkekben oly termelési 
eredményünk volt, amelyet évtize-
dek óta nem tapasztaltunk. így 
töbek között bőséges volt az or-
szág tengeri termése, gyümölcs- és 
fózeléktermésre, — vagy tojás, ba-
romfi stb. Mégis látjuk, hogy a 
példaként felhozott szükségleti cik-
kek csupán a legnagyobb utánjá-
rással, az úgynevezett maximális 
áron jóval felül kaphatók. Látjuk 
ezt kölönösen s tengerinél, hogy 
hónapokig kellett szaladgálni és 
várni, mig a közönség csekély meuy-
nyiségü tengerihez hozzá juttha-
tott a maximális 30 korona helyett 
52 koronáért. 

A piacon is a maximálás tel-
jes csődjét látjuk és a helyi ható-
ságok az országos bajokkal szem-
ben teljesen tehetetlenül állnak. A 
•zükségteti cikkek felhozatala ál-
landó csökkenést mutat és nem ta-
lálunk úgyszólván egyetlen szük-
ségleti cikket sem, amely piacun-
kon maximális áron kapható volna 
Például vaj a piacról teljesen hiány-
zik, azonban eldugva forgalomban 
mégis szerepel 11 korona 60 fillér 
maximális ár helyett kilogramon-
ként 28—40 koronáért, Zöldség, 
főzelék szintén allandóan kevés van 
természetesen ez is többnyire ma-
gán forgalomban szerepel maximá-
lis áron jóval felül. 

Ugyanezen állapotok vannak 
a nem maximált szükségleti cik-
keknél is. Ezek is többnyire el-
dugott magánforgalomban szere-
pelnek horribilis árakon. 

Mindezek országos bajok, me-
lyek helyi hatóságok intézkedésé-
vel nem szüntethetők meg. 

Ha valamelyik helyi hatóság 
— például a mieink — rendezni 
akarná itt ezeket a túrhetetlen ál-
lapotokat elszigetelten, ennek ter-
mészetes következménye az lenne 
hogy a behozatal teljesen meg-
szűnne, ugy, hogy a rendes piaci 
forgalmon kivül nem lenne semui* 
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kapható. Ennek pedig a fogyasztó 
kftzönség látná kárát, mert semmi 
áron nem tudra szükségleteihez 
hozzájutni. 

Ezeken az állapotokon orszá-
gos iatézkedésekkel kell mielőbb 
seg i te i i . 

Mindenekelőtt az volna segí-
tés e l ső módja, hogy minden el-
sőrangú közszükséglet i ciuket már 
a termelés pil lanatától kezdve á l -
lami tulajdonnak nyilvánítanának 
ugy, hogy a magánforgalomba ne-
kerüthesseu, hanem megfelelő szer-
vekkel, esetleg kereskedői, b e v o -
násával, egyformán igazságosan é s 
megfe le lő árban osztassék ki. Tud-
niillik, o lyan arban, hogy s ine iy 
méltanyolja a termelő igényeit es 
nem riasztja ei a további termelés-
től, de visiont nem uzsorázza ki n 
fogyasztót. Nem szabad az ár meg-
állapításnak szélsőségekbe menni 
mint például a tejnél, ahoi olya* 
a lacsonyu l állapították meg, hogy 
a termeles egyenesen veszteseggei 
járna. Ami végeredményében » 
törvény kijátszását eredményezi 

Hog\ lehetséges a szükségleti 
cikkeket méltányos áron, egyen-
lően és igazságos áron forgaiouiba 
hozni, azt legszebben látjuk a liszt-
nél. És joggal kérdezzük, nem le-
hetne-e minden szükségleti cikknél 
igy eljárni ? 

Addig is míg a szükséglet' cik-
kek forgalmának országus rende-
zése ily módon megtörténnék, a 
fogyasztó közönség és az ország 
érdekeben követelünk mielőbbi sür-
gős kormányintézkedést, hogy kö-
zólelmezésünk terén az anarchia 
megszűnjön. Mert végeredményé-
ben az állami tekintélynek is ciődj* 
az, ha a gai madaszamra megjelenő 
törvényeket ás rendeletekéi papírra 
nyomják, — de aenki nem respek-
tálja őke . 

Rámutathatnánk e tekintetben 
a zsirkérdésre. Megjelenik most 
egy rendelet az é lő se r t é s kér! Kö-
vetethető legmagasabb árak meg-
állapításáról. A rendeiet az élőser-
tések, valamint sertéstermékek, zsir 
hus stb. legmagasabb árait allapit-
ja meg. 

Eltekintve attól, hogv az e'öző 
rendelet idejében nem volt kapha-
tó sertés vagy zsir maximális áron 
előre láthatjuk, hogy «nnek a jen 
(leletnek is az lesz a sorsa. Huzen 
a rendelet maga is kaput nyit a 
kijátszásnak, mikor a S s/.akast 
utolsó bekezdése a*t mondja, hogv 
„a rendelet nem vonatkozik a te-
nyésztésekre,44 De arról, hogy mi-

lyen a tenyészsertés és melyik ser-
tés minősítendő annak, arról böl-
csen hallgat » rendelet. 

A mai állapotoknál talán a 
szabadkei e kedeiem is jobb volna 
A rendeleteket nem tartja be senki 
Talán az ¡¡emberi tisztesség örök 
törvényei több megbecsülésben, 
több reptektusben részesülnének, 
mint az írott törvények és ren-
deletek. 

H Í R E I N K . 
— Tanyai istentisztelet. Pap 

Lajos ref. lelkész f. hó 16-án va-
sárnap d. e. 10 órakor a nagyki-
rály sági íakoiánai istentiszteletet 
tart. 

Polgári ruhák gyűjtése 
a leszereléshez. A hadvezetőség 
mar most gondoskodik arról, hogy 
a leszerelést annak idején akadály-
talanul bonyolunassa le. Ennek 
egyik módszere ax, hogy a pót-
testeknél mar most gyűjtik össze 
a bevonult legenység polgári ru-
n íí. E végből sok férfi és nő az 
ott i ;vű polgári ruhák rendbeho-
zatalán és összegyűjtésén dolgozik 
Munkaközben meg ILpitetták, hogy 
annak idijéfl ruhájukat igen sokan 
haza vitették hozza artozóikkal. Mi-
vel pedig a iesztrelesnek nagy aka-
dálya lenne, ha sok katonának nem 
lenne ott a ruhája, a pótiestek 
most azokból a községéből, ahon-
nan az állományukba tartozó em-
berek bevonultak, összegyűjtik a 
hiány ó polgári ruhákat é* elraktá-
rozzák. Akinek nem lesz ott a ru-
hája, annak a leszerelése késik, 
ami nem csak az állomra ne/ve 
Költséges , de hátrányos az illetőre 
nézve. is. 

— Mégis csak ¿esz rekvirá-
lás a háztartásokban. Jelentetlük 
hogy a msg ¡nháztartások íőlö* kész-
leteit rekvirálni fogják, majd utóbb 
azt is megírtuk, hogv a háztartások-
ban való rekvir lásra nem fog «or 
kerülni. Ugy látszik eiső híradásunk 
értelmiben fognak eljárni, mert a 
pénzügyminiszter Í-4-8.H8—19J7 sz. 
alatt rendeletet adott ki, amelyben 
erről a rekvirálásról intézkedik. A 
miniszter rendeletében intézkedik 
hogy ..ií után v.z átvéted bizottsá-
gok a most folyó rekvirálás folya-
mán vár.»k«)/.ason almi eredmenyt-
ket er'ek ei csak. szöksegesnek lat-
ja, hogv az elrejtett készle eket 
mindenül!, ehős rban a gazdáknál 
de szűkség szerint r* magánháztar* 
tásokban is rekvirálják. Ez aló 

nem fognak kivételt képezni a vá-
rosi magánháztartások sem. A rek 
virálás megkezdésének időpontja 
még nincs megállapítva, de való-
színű, hogy az m >r legközelebb 
megindul. Rekvirálni fogják első-
sorban az elrejtett gabonát és a 
tengerit, de nem tesznek kivételt 
az elkészült liszttel sem. 

— Adományok a vármegyei 
közkórház sebesült és beteg 
katonák karácsonyi ajándékára. 
Fábiánsebestyén község gyüjtőivén, 
Fábiánsebestyen község 20 kor 
Magyarlés község 10 kor. Sulcz 
László 4 kor. Mikecz Ferencz 4 k. 
Vecseri Rozsika 2 kor. Szentesi 
kozponii takarékpénztar R. T. 
gyüjtőivén takarékpénztár 10 kor. 
Dr. Csató Zsigmond 5 kor. Lanipel 
Béla 2 kor. Mindszent község elöl-
járósága 20 kor. Benedek László 5 
kor. Hermann József 2, Nagy Ft-
renc 5. Szóké Pálne Csongrád 20, 
Bárány Ferenc 10, Mecs Balog Im-
re 10, Papp Imre (Jókai u. 55) lo, 
Balogh Józsefné 2, Tóth P. Palné 
1, Szilágyi Imréné 1, Molnár Sán-
dorné 1, Váradi Pálné 1 korona. 

— A fürdők és a tüzelőhiány 
A minisztériumnak a tüzelőanya-
gokkal való takarékosig tárgy.iban 
kiadott azon rendelete, hogyanéin 
természetes hévvizi nyilvános für-
dőket csak vasárnapon és azon 
felül a hei három napján szabad 
üzemben tartani, oda módosul, 
hogv az ilyen nyilvános fürdók a 
het valamennyi napján nyílva tar'-
halók, hí ti üzemidijak azonban a 
40 üzemiórát nem haiadja nieij 
A fürdő kezelője í;oteles a ható-
ságnak bejelenteni, hogy a fürdőt 
a hétnek mely napján és a nap-
nak mely óráiban kívánja üzembea 
tartani és ai ütemben tartás ide-
iül cs ik ujabb bejelentés alapján 
változtathatja meg. A rendeiet teg-
nap lepett éleibe. 

Kiadja 
V a j d a B U t ó d a Könyvnyomdája* 

LrtesiUs 
Kereskedelmügyi miniszter úr 

f. évi november hó 18-án kell 
88177 sz. rendelete értelmében a 
a szentesi posta cs távírda h ivata l 

hivalaios órai folyó hó 13-IÓI kez-
dődőig a következő képpen álla-
pították meg : 

Hétköznapokon: délelőtt délután 
Ajánlott levél feladás és kiadás 912 2-4 
Gsonws[ cs pénzeslevél fel. es kiad. 9-12 2-4 
Postautalvány befizetés és kifizetes 9-Iií 2-4 
Postatakarékp. befi. és kiűzetés 9-IÜ 2-4 
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Távirat felvétel 
Távbeszélő ... 

8-12 12-9 
8-12 12-9 

Vasárnap és ünnepnapokon délelőtt délután 
Ajánlott levél feladás és kiadás 9-1! 9.3 
Csomag és pénzeslevé! fel. C3 kiad. 9-11 
Postautalvány befizetés ós kifizetés 9-!I 
Postatakarékp. befi és kifizeti 9-11 — 
Távirat felvétel g.^ ^.9 
Távbeszélő 8-12 12-9 

Szentes, 1917 ddcember 12. 
ÉOLER LAJOS 

SZENTESI LAP S tlátf. 

hiv. vez. 

677 — hs. 1917 sza m: 

Értesítés. 
Értesí tem a hadbavonuilak -e 

gél vezeti családtagjait. hogv a se-
gélyek kifizetése a beállott változá-
sok folytán december hótól ke dve 
a következő sorrendben történik. 

16-án ültetnek a segelyek 1-600 összeírás! számig 
17-én „ „ „ „ 1301-2100 „ „ „ 
18-án „ „ „ „ 2101-2800 „ r „ 
19-én „ „ „ 2101-2800 ,, „ „ 
20-án „ „ „ „ 2801-3400 „ r „ 
21-én „ „ „ „ 34013900 „ „ „ 
22-én „ „ „ 3901 számtól felfelé. 

Azoknak a segélyei akik 
lent előirt napokon segélyük fel-
yél"!-éért néni jelentkeztek, a hónap 
23-ik napjától a következő hó 10-
iké g fi/.etet Inek ki, de 10-ikén íui 
segély kifizetés már nem történik, 

Figvcímeztetem egvúttal a s e -
gélyezetteket, hogy a segélyek ki-
fizetése minden fizetési napon 8 
órakor kezdődik s a fizetési köny-
vek 11 óráig adatnak ki s felkérem 
őket, hogy mind saját erdekükben 
mind az amúgy is túlterhelt hiva-
tal munkájának megkönyit, sere le-
hetőleg délelőtt 10 óráig je lenkez-
zenek. 

Panaszok és kérelmek felvé-
tele tömeges segélyfizetési napo-
kon (16-tól 24 ig) c^»k U Ó«M után 
történhetik. Minden panasz, vagv 
kérelem előterjesztésénél a segély 
könyvecske s/ánnit feltűntető czé-
dulát hozzák magukkal. 

Értesítem végül az összes 
erdekelteket, , hogy folyó december 
hónapban a segélyek csak 21 ig fi-
zethetők, a közbeeső karácsonyi 
ünnepek és az év vegi számadási 
zárlat miatt. Azok tehát, akik se -
gélyüket legkésőbb 24-én felnem 
veszik, segélyük kifizetéséért caik 
január 2-ától kezdve jelentkezzenek. 

SIHfi számvevő 
a hadisegély kezelő hivatal vezetője. 

Hadikölcsön jegyzés 
Szent kötelesség. 

1 8 2 9 1 - 1 9 1 7 s/ám. 

Hirdetmény. 
A honvédelmi miniszter ur az 

1912 LXIX t. c. 4 §-a alapján a 
Szentes város terüleién lévő lovak-
nak f s jármüveknek összeírását és 
osztályozását elrendelte. 

Fe hivom ennél f o g v a mind-
azokat, akiknek birtokában ló vagv 
fogafos jármű van (kétkerekű ko-
csi, kordély, kutyakordély, szánkó, 
szekér, stb.) hogy az. 

ÜI7 deoember hó 10 napjától 
&9camber 20 napjáig terjedő 10 

napon belül 
lovaikat, illetve jármüveiket, annak 
számát év nemét valamint a lovak-
hoz tartozó málhás állat felszere-
léseket a h i a l a i o s órák alatt a 
városi katonaiig', vezetőnél je lent-
sék be. 

A bejelentés kötelezettsége alól 
mentesek : 

i., a fegyveres erőhöz tarto/ó 
egyéneknek annyi lova, ahányat 
1110 gósitáskor tartani kötelesek,-

2., a csendőrséghez tartozók-
nak szolgála uk teljesítéséhez szük-
séges lovai. 

A lóosztálvozás foganatosítá-
st nak határidejét későbbi hirdet-
ményben fogom közölni 

Aki a bejelentés tekintetében 
fentálló rendelkezéseknek nem lesz 
eleget, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik. 

Szentes, 1017 november 30. 

dr. nátéffy 
polgármester 

Egy szegedi 
úriember, ki most vonult 
be, a Petőfi-szállóhoz kö-
zel keres egy megfelelő 
kis lakást egy magános 
fiatal aszonynál, hol egy-
úttal kellemes otthonra 
talál esetleg teljes ellátást. 
Ajánlatok A. E. Petőfi-
szálló portáshoz cimzen-

dők. 

Egy jó fiu 
k e r e s t e t i k t i m á r t a n u l ó n a k 

KISS SÁNDORHOZ Kisér-utca 
33. szám alá. 

Fél egyházi Török örö-
körökudk Lakos-utoa 
23 száma háza szabad-
kézből eladó, értekezni 
lehet a kórógyl-osár-
dássál, vagy pedig Vá-
sárheyi-utca 5 szám 
alatt az örökösökkel. 

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

scptöpnM 
magánjáró cséplők, többfajta 
lokomobilok, m a g á n j á r ó k 
azonnali szállításra o l c s ó n 
eladatnak. A gépek megte-
kinthetők Kiskunfélegyházán 
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 
Vöröskereszt f iók egyletének 
alkalmas pénzbeszedőre vsn 
szüksége, rokkant katonák je-
lentkezhetnek Dr Kövér Imre 
Vöröskereszt egylet titkáránál. 

Eladó ház. 
Bocskay utca 6 szám alatti 
ház szabad kézből eladó 
Értekezni lehet S ó l y o m 
Eszterrel Jövendő u. 15. 
sz. alatt. 

Tanonc festetik 
Egy jól megtermelt 14 15 
éves fin molnár iparhoz 
tanoncul k restetik Bazsó 
és Holub Fábiánsebestyéni 
malmaban. 



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

felvétetik 
ÖZY. GrubmüIIer Józsefné 

borbély- és fodrász üzletében 
Kosstifh-níca. 

Egy jó fiu 

nyomdász 
t a n u l ó n a k 

lapunk nyomdájában 
felvétetik. 

Felesmuvelésrc 
II katasztrális hold termő szőllc 
kiadó, ugyancsak 5 katasztrális 
hold üres föld veteinényezés alá 
szintén feléből kiadó, a telepen 
megfelelő épületek és disznó 
hizlaló van. Értekezni lehet 
SZENTESI LAP kiadóhiv*tah£ 

ban. 

Mi HÍMÉ a Mftrth*! 
Ir 

lr 

Vajda B á l i n t Utóda 
- hQrryenyomdája ~ 

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

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I Lf lP" 
(ttatfóhivafala 

taith-tép 1. szám. (Rtf. bérház.) 

U= 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

H 

ii 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőr« berendez»« uyomdai müintéz«téb«n, Szentes 1917. 




