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Ki ruházza az árvákat? 
A háború negyedik évét ta-

possuk. Visszatartott lélekzettel 
¡essük a fejleményeket; elmélázva 
gondolkoznak a népek milliói; Uram 
Istenem, mikor következik be a 
várva-várt béke ? 

Tépázottan, lerongyolódva ke-
rül ki a küzdelemből minden hada-
kozó fé', imával összekeveredik az 
átok, mely azokra száll, kik e bor-
zalmat előidézték. 

A bűnösök, a gazok meleg 
szobából, kényelmes fotelekben 
ülve intézik milliók és milliók sor-
sát és az áldozatok százezreinek 
árvái könytelt szemekkel lesik a 
fejleményeket. Mennyi minden fog-
laltatik ebben az egyetlen szóban : 
hogy árva, mennyi minden foglalta-
tik abban a szóban, hogy hadiárva. 

Hazádnak rendületlenül légy 
hive ó magyar! Ezt énekelve men-
tek dicső fiaink a harcba, itt hagy 
va a családi tűzhely melegét, elfe-
ledve apát, anyát, hitvest és gyer-
meket: mert a haza védelmének 
szent kötelessége megelőzött min-
den mást, minden egyébb dolgot. 

Véráztatta feldúlt halárrészein-
ken, porba hullottak fiaink leg-
jobbjai, nem hagyva maguk után 
mást, mint működésük szent em-
lékét. 

Dehogyis nem 1 Hiszen maradt 
még az emléken felül hátra még 
más valami is, visszamaradt az el-
esett hősöknek kenyér nélkül ma-
radt árvái is, visszamaradtak azok 
akik ártatlanul jutottak ál vaságra ; 
visszamaradtak azok, kiknek fen-
tartásáról a társadalomnak, a tár-
sadalom azon részének 1 ell gon 
doskodnia, kik a háború vészes fer-
getegéből nem vették ki részüket. 

Az elesetlek érettünk harcoltak 
az elesettek érettünk véreztek el. 

A halottnak már nem kell 
semmi, jeltelen sirok, vagy girbe-
görbe fakereszlek jelentenek mara-
dandó emieket addig; mig e fake-
reszt korhadó f á j á n a k emléke ébren 
tartja a kegyelet kötelességét 

A kereszten kivül maradtak az 
elesetlek után még olyan emlékek 
is. melyek maradannókká váltak. 

Ezek az emlékek a hadiárvák. 
Ezekkel szemben kötelességünk 

a hála adóját leróni, ezekkel szem-
ben kell tártozásainkat kiegyenlí-
teni, 

A tél dermesztő hidegének né-
zünk elébe 

Szükesen van szenünk, szüké-
sén fánk; fűtetlen lakások várnak 
reánk. 

Vessük sutba a magunk dolgát; 
előzze meg saját bajunkat a h uli-
árvák ügye; karoljuk azt fel é. a 
jótékonyság e terén lépjünk a t< ttek 
mezejére 

Fogjunk össze ! 
Szerezzünk szenet és lát a hadi-

árváknak ; hordjuk össze kima-
radt rongyainkat azoknak, kiket 
melengetnünk kötelességünk 

Szervezkedjünk a hadiái vak 
érdekében, gondoskodjunk ró'uk 
egyelőre legalább annyi időre, mig 
kitavaszadik. 

Békéscsaba város képviselőtes-
tülete a hadiárvák felruházására 15 
ezer koronát szavazott meg, nem 
maradhatunk mi sem Békéscsaba 
illegett. 

Nincsen olvan ház, hol ne 
akadna egy-két darab felesleges 
rongy, — hordjuk art össze, osszuk 
azt cl a hadiárvák között, vagy 
értékesítsük; tegyük azt pénzzé, 
mely ősszegen cipőt, ruhát és min-
den szükséges egyebet szerezzünk 
be a hadiárváknak. 

Meg kell inditani a mozgalmat, 
akadnak vezetők, csak el kell kez-
deni, a siker nem maradhat el. 

Az elesett hősök lelkei fognak 
hazavándorolni és ha látni fogják a 
megmaradóttaknak ezt a gondos-
kod sát, elégedett nyugalommal 
fognak visszatérni az örök pihe-
nőre, a hála sóhaja fog felszállani 
lelkűkből az Egek Urához és imá-
jukban azt fogják rebesgetni, hogy 
hazánkért és érettünk nem hiába 
haltak meg. 

Biztató jel, 
hogy a kormány beváltja egyik 
legnagyobb igéretét, amivel az or-
szág három éve tartozik azoknak 
akik megvédték és az őszi ülésszak 
elé terjeszteni a hadisegélyek föl-
emeléséről szóló törvényjavaslatot 
Aki annyira bekötött szemmel jár, 
hogy nem látja mindannyiunk ször-
nyű bűnét, amiért napi 02 fillérből 
való megelhetéare kárhoztaluk a 
hősök családtagjait, pmikor ez a 
pénz a kenyéradagra is alig elég 
annak hiába beszélünk a fölött 
való örömünkről, hogy enyhítik 
végre a legrettenetesebb nyomort, 
állambftnösen döntötte polgárainak 
százezreit. A kormány és a képvi-
selőház hihetőleg teljesen tudatá-
ban lesz kötelességeinek és a 
hadisegélyek olyan mértékű föle-
melését határozza el, amely kielé-
gíti legalább a legszerényebb igé-
nyeket. 

Az ország ugy szerelné, - és 

rá is szolgált — hogy az a munka 
amelyet a törvényhozás most ktzd 
ebben a jelben folytatódnék. Jö-
vőnk, erőink és képességeink ki-
fejlődése azon fordul meg, hogy 
mennyira tud érvényesülni a szó-
lamoktól mentes, demokratikus 
belpolitika s, amely intézmény 
sem biztosítja a dolgozó százezrek 
és milliók megélhetését és boldo-
gulását. A háború alatt az összeha-
sonlíthatatlan kisebbség megtolla-
sodott, felvergódött, milliók urává, 
lett, a nagy többség pedig: a bírák 
az állami, a városi hivatalnokok 
a mágán tisztviselők, a kereskedel-
mi alkalmazottak és még sok tár-
suk a nélkülözések eddig sosem 
tapasztalt keserves éveit élték át 
Aki szegénynek az ura nap-nap 
után ellenséges golyókkal került 
szembe, az itthon nyomorogni volt 
kénytelen. Es a (bicskának, ha ap-
ja a lövészárokba költözött, de 
gvakran nem jutott az itthoni téli 
hidegben cipőre. Ezeket a bajokat 



S «Idal SZENTESI LAP 81. Máin 

enyhíti Most a kormány a hadist-
gélyek fölemelésével. Az ország 
szenvedő milliói epedve lesik, hogy 
folytatódik-e ez a munka a Prog-
ramm szerint é« azon tul is, n há-
ború alatt és azután is? Segítenek 
e érdemük szerint a* össr^s tiszt-
viselőkén, hóna alá nynl-e valaki 
a kisiparnak, benépesitik-e az or-
szágot népjóléti intézményekkel 
les-'.-e gondjuk a kisgazdákra, gon-
dolnak-e a munkásosztályra, nieg-
látják-e és sietnek e orvosolni sok-
sok gyöngénket, mulasztásunkat 
bajunkat és mindazt, amikre e ne-
héz időkben általában s zükség van V 

Mindegyik minis?I ¡hunban 
erősen dolgoznak, hogy mindeze-
ken a bajokon segitve legyen s a 
kisember dolgát mindegyik minisz-
ter szem előtt tailsa. Es igyekszik i 
hogy a háború elháríthatatlan 
nyomoruságain lehetóen enyhítsen 
Talán nem mindig és nem minden-
ben sikerül, de egyszer sem a jó- í 
akaraton fog múlni s az uj kor-
inányt a régi tói éppen ?z külön-
bözteti meg, hogy nem a nagy-
urak dolgát intézni, han :m a kis 
emberek dolgán igyekszik segíteni. 

két foulos gabouadaiuui. 
Az október hónap két fontos 

halér időre figyelmezteti a gazdá- , 
kat és a fogyasztókat. 15-én ugya- 1 

nis lejár nz a terminus, amelyen 
belül mindenki, aki nem termelő 
goudoskodh «tik házi és gazdasági 
szükségleiének megszerzéséről és ! 
pedig búzából, rozsból, kétsze élből 
zabból és kölesből Tengerire vonat-
kozóan a/ a rendelkezés ái) fönn | 
hogy aki maga nem termelő, jog > j 
sitva van te n g e r i t az r « é s z l 
ország területen, közvetlenül a 
termelőtől hatósági igazolva ív alap-
ján oklóber végéig vásárolni. A 
másik fontos fordulópont a buza 
és rozs árával van kapcsolatban 
amely mind a ket cikkre vonat-
kozóan e hónap végével méter-
mázsánként 3 koronával csökken 

Erre a körülményre nyoma-
tékosan figyelmeztetjük a gazdákat 
azzal, hogz a jobb árat ez idő ont 
után csak az. igényelheti, aki kész-
letét október végéig az illetékes 
tényezőknek felajánlotta. 

November elseje után az egész 
vonalon az obsóbb ír l.'p éleibe 
és nincs kilátás rá, hogy a n t-
gyobb árat egv nappal is prolon-
gálják. 

A gabonaár csókke^é e való 
tekintet lel már most felmerül az 
a kívánság, hogy mivel az őrle-
mények ármegállapításának idő-

pontjából november hó l-ig mind 
a buza. mind a rozs és kétszeres 
ára öt-öt koronával csökken, ez 
utóbbi időponttól kezdődően a liszt 
és korpa árát is megfelelően le 
kell szállítani, hogy a togyasztás 
olcsóbban jusson hozzá e fontos 
szükségleti cikkhez. 

Minthogy pedig a főző- és ke-
nyérliszf ái a a tavalyi olcsóbb 
gabonából elő állitoll hasonló liszt-
minőségekkel szemben változatlan 
maradt, elsősorban az a kiváirág 
jogosult, hogy a drága finom té-iz-
taliszt és a rozsliszt árát megfeló-
en mérsékeljék. 

HTRETNK! 
Meghosszabbított felmen-

tések. A honvédelmi miniszter táv-
irati rendeletet adott ki, amelynek 
erielmében szeptember HO-ikáig en-
gedélyezet felmentésekel október 
31-ikéig, az október 31-ikeig en-
gedélyezetteket pedig november 
30 ¡káig hivatalból meghosszabbítja. 
E határidőn tul további felmentés 
nem engedélyezhető és igv bevá-
lási < n^edély >em adható. 

Üj rend a katonai fölül-
vizsgálaf >knál. Lényegesen meg-
változik j: k.ilonai tohil vizsgálatok 
mai rendji. Eddig ugyanis az volt 
a rendszer, ¡ogy azokat a legény-
ségi ál Ion ián n egvéneket, akiket 
bajmegálhpi is végett valamely 
kórházba uí lak, az e célra ahl-.i-
tott l'öh vi ;gálatos osztagokhoz 
osztották be és az osztag utalta 
be őket n k<eházl>* és az osztag 
kúidotte őket föiülvizsgálatra is. 
Ezentúl és pedig ok'óber l-lől i<ez<í-
ve bajmegátlapitás végett a legény-
ségi állományú egyének a kórház-
ból póttestükhöz vonulnak be. Csak 
akkor kerülnek fölölvízs^álatra, ha 
a póttest orvost noke őket í'ölul-
vi'/sgálalr i utasítja. Ekkor adják át 
a ka'om.kal ;» fólftlvizsgálatos osz-
tagnak, ahol azok megvárják a fö-
1 ii I vizsgál a t eredni é n y e t. 

— Szölőmagvakból kávé. Fel-
hívjuk a szőlőtermelő közönség 
figyelmét, h»#gv a szüreleléanél a 
szőlőmagvakat ne dobja el, m rt 
abból nagyon jó zjnintu káv t e-
het előállítani. A módja egyszrrü m 
íz. h:)gy ki kell váIo;-»ini vajy 
rostálni a szőlőhajakból a ina^ot 
a írapón meg kell sz; ritani s a?u-
tán kell • • zt ugy megpörkölni, m iit 
a kávét szokták. Megdarálva VÍ :;y 
tisztán, vagv legal ¡bb jói/ü pótká-
vénak lehet az( hasznaini. Ugy tud-

juk, sok szőlőtermelő felre is tette 
a szőlőmagot, ho^y ebből kávét 
állítsanak elő. A mostani kávésziik 
világban a szólömag pótolja a 
kávét. 

- - A szállítások ujabb meg-
szorítása. A hivatalos lap szerint 
eze.iiui a seii^husgyártmányokat 
nevezetesen kolbászt, hurkát, sza-
lámit stb., valamint a tejterméke-
ket igazolvány, illetve haJósági en-
gedély nélkül szállítani nem szabad. 

— Mit jövendői Sirius az 
az öszi és téli időjárásról? A 
Sirius néven ismert időjós az ősz 
küszöbén újból fölállította a maga 
időjárási prognózisát. Az őszi idő-
járást elég kedvezőnek jelzi a de-
rék Sirius. Októberben, november-
ben, sőt még decemberben is lesz-
nek enyhe napok, amikor 14 16 
fok Celsius meleg Ígérkezik. Januar 
és lebruár hónapokban azonban 
kemeny lei szakad reánk a kitűnő 
Sir.us jóalasa szerint. Nagy hidegek 
és hosszantartó havazások lesznek. 

Bomba a szénben. Óriási 
robbanás történt csülö. tökön este 
a szolnoki palyaudvar fűtőházában 
A mozdonyokat előkés/itő gépe-
szek egyike, midőn saját gépét 
útra készítette elő, fűtőtársávál 
egyetemben dolgozott a masinán 
Szenet lapátolt a fűtő a kazanba 
mely hirtelen robbanás következ-
te ben darabokra hullott szét. Ugy 
a gépé./., mint a fűtő életveszélyes 
sebesüléssel szállíttattak be az ot-
tani Ferencz Jószef kórházba. Azt 
beszelik, hogy a szénbe robbanó 
bomba volt becsempészve, de azt 
is mondják hogy a gépben alig 
volt vi és igy a feszültség folytán 

! a robbanást a vízhiány idézte elő. 
Aszaltszilva és szilvaiz 

záraiá vétele. A kormány 3770 
számú rendeletével zár alá veszi 
az 1D17 - 1918 gazdasági év egesz 
aszahszilva és szilvaiz termését e 
cikkek termelőinél. Ennek niegfe-
lelóon a saját házi és gazdasagi 
szükségletet meghaladt» készlete-
ket a szilvaközpontnak kel (megvé-
telre fel; jánlani. A r ndelet azon-

j nal életbe lép. 

— Az óntárgyak igénybe 
vétele. A konvédclmi miniszter 
hadicélokra igény heveiteknek te-
kinti a sörnyomókészülékeknek 

iónból vr.g\ ónötvözettkből készült 
vezetékeiket, összekötő darabjait 
és alkatrészei', mindenféle ónból 
és ónötvözeU kből készüli csőveze-
tékeket és szerelvény!, továbbá a 
szikvi.es palackoknak ólomból 

I onbó , valamint ezek öt\üzettfibőJ 
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készült fejeit. A beszolgáltatásra 
nézve külön rendelet fog intéz-
kedni. 

— Öt rendelet. A hivatalos 
lap vasárnapi száma öt kormány-
rendeletet közöl, amr! >k a köz-
élelmezés és köze látás biztosítása 
érdekében tartalmaznak intézkedé-
seket. Az egyik rendeletben a köz-
élelmezési miniszter a leölt sertés 
és a sertéshús szálli'ására szóló 
igazolvány kiállítása felől tájékoz-
tatja az illetékes hatóságokat. A 
másik rendeletben ugyancsak a 
közélelmezési miniszter a szállítási 
igazolvány kötelezettségét kiter-
jeszti a tehén és juhtejből készült 
mindennemű termékekre, a harma-
dikban a Zöldség és Gyiimölcsfor-
galmi Intéző-bizottság hatáskörét 
kiterjeszti mindenféle gyümölcsre, 
gyümölcs,- zöldség- és főzelék-kon-
zervekre. Ezentúl a szölló kivéte-
lével gyümölcsöt és konzervet csak 
50 kg.-ig (az eddigi 200 kg. helyet) 
lehet igazolvány nélkül fuvarozni 
ellenben Ausztriába és a vám kül-
földön minden mennyiség szállítá-
sához igazolvány kell, A negyedik 
rendelet, amelyet a pénzügyminisz-
ter adott ki, az ipari üzemekben 
felhasználható cukor forgalmát sza-
bályozza, inig az ötödik rendeletben 
a kereskedelmi miniszter eltiltja a 
lábbeli ruházat bármely részének 
és mindenféle kikészített bőrnek 
külföldre való szállítását, még ab-
ban az esetben is, ha azok ócska 
állapotban vannak. 

— Amikor nem szabad fűteni 
Az a rendelet, amely a fűtést ok-
tóber tizenötödikéig nem engedi 
meg, nemcsak a magyarokra, ha-
nem az osztrákokra és a németek-
re is kiterjed, amiből önként kö-
vetkezik hogy három országban zú-
golódnak a fázósabbak a tilalom 
ellen, tekintettel a korán bekövet-
kezett hidegre, amely ugyancsak 
érezteti a hatását. Ausztriában és 
Németországban egésszégi okokból 
is fölmerült az az óhaj, hogy a 
fűtést megengedjék, de hiába, mert 
a kormányok a fűtőanyagok hiá-
nyára való hivatkozással a kíván-
ság teljesítésére nem hajlandók, 
minden valószínűség szerint ugy 
vélekedve, hogy a nátha és az in-
fluenza, valamint a meghűlésből 
eredő többi betegség nem árt any-
nyit, mint ártana a s z é n és a koksz 
időelótt történő igénycevétele. Igv 
tehát, ha a hideg tovább tart, meg 
egy hétéig fáznak az emberek, le-
legyenek azok magyarok, osztrá-
kok vagv németek. Máskülönben 
följegyezhetjük, hogy a hűvös ído-
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járás némileg csökkent, ha a szo-
balevegő jobban lehűlt is és Cel-
zius szerint 14—15 foknál nem 
magasabb. Meg lehet állapítani, 
hogy amikor a kormányok a szó-
ban iorgó tilalmat meghozták, alig-
ha voltak kellően tájékozottak és 
nem tudtak, hogv az utóbbi tiz 
esztendőben október 15 ike előtt 
hat ízben volt olyan hideg, amely 
a fűtést szükségessé tette. E kö-
vetkező volt, 1908-ban a szobák 
fűtése október 20-án, 1909-ben no-
vember 10 én, 1910-ben október 
26 -án. 1911-ben november 10-én, 
1912-den október 12 én. 1913-ban 
szintén október 12-én, 1914-ben 
október 8-ikán, 1915-ben október 
13-án, 1916 ban pegig októher5-én 
vette kezdetét. így tehát igazság 
szerint a fűtési tataimat tulajdon-
képpen csak október 10-ikéig lehe-
hetett volna kitérjhszteni. 

Kiadja 
Vajda B (Jtóda könyvnyomdája. 

13840 -1917 szám. 

Hirdetmény. 

14887— 1917 szúm. 

Hirdetmény 

A szegen v jogon gyógy kezelést 
kereső lakosság és rokkantá vált 
katonák figvelmét felhívom arra, 
hogv orvosi kezelésük céljából a 
városi kerületi orvosok lakásukon 
hivatalos rendelő órát tartanak 
minden nap délelőtt fé! 8 tói fél 
9 óráig Ezen időben minden keze-
lést igénylő fentjáró beteg — az 
illetékes kerületi orvos lakásán — 
szegénységi bizonyítványával je-
lentkezzék. 

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

Szentes, 1917. évi szept hó 18. 

br. / W É F F Y 
polgármester. 

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

Hirdessen e lapban 

A város részére szeptember 
havára küldött petróleumból ház-
tsrtásonként 1—4 liter petróleum 
adható ki a kereskedők által a 
hatóság által kiadótt jegyekre. 

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

A petróleum ára literenként 
56 íillér. 

Szentes, 1917 október hó 6. 
Dr. Kiss Béla 

városi közélelm. ügyoszt vezetője 

I XA IO J K I I f ia joft i iak 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből haza 
hordani való, értekezni le-
het Fábiánban a Beretvág-
féle 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. 

Eladó flóbert ^m 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO DB TÖLTÉNY-
NYEI EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 
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enyhiti most a kormány a hadist-
gélyek fölemelésével. Az ország 
szenvedő milliói epedve lesik, liogv 
folytatódik-e ez a munka a prog-
ramúi szerint és azon tul is, a há-
ború alatt és azután is V Segítenek 
e érdemlik szerint az Ossr ŝ tiszt-
viselőkén, hóna alá nyul e valaki 
a kisiparnak, benépesitik-e az or-
szágot népjóléti intézményekkel 
les*.-e gondjuk a kisgazdákra, gon-
dolnak-e a munkásosztályra, meg-
látják-e és sietnek e orvosolni sok-
sok gyöngénket, mulasztásunkat 
bajunkat és mindazt, amikre e ne-
héz időkben általában szükség van V 

Mindegyik miniszí riumban 
erősen dolgoznak, hogy mindeze-
ken a bajokon segítve legyen s a 
kisember dolgát mindegyik minisz-
ter szem előtt tailsa. Es igyekszik 
hogy a háború elháríthatatlan 
nyomoruságain lehetően enyhítsen 
Talán nem mindig és nem minden-
ben sikerül, de egyszer sem a jó-
akaraton fog múlni s az uj kor-
mányt a régitől éppen külön-
bözteti meg, hogy nem a nagy-
urak dolgát intézni, han ;m a kis 
emberek dolgán igyekszik segíteni. 

Két fontos gaboiiad/iüiiu. 
Az október hónap két fontos 

hátér időre figyelmezteti a gazdá- , 
kat és a fogyasztókat. 15-én ugya- 1 

nis lejár az a terminus, amelyen 
belül mindenki, aki nem termelő 
goudoskodh »tik házi és gazdasági 
szükséglelének megszerzéséről és ; 
pedig búzából, rozsból, kétsze.elbői 
zabból és kőiéiből Tengerire vonat-
kozóan az a rendelkezés áii fönn j 
hogy aki maga nem termelő, jog > 1 

sitva v a n te n g e r i 1 az e ¡t é s z 1 

ország területen, közvetlenül a 1 

termelőtől hatósági igazolvány alap-
ján oklóber végéig vásárolni. A j 
másik fontos fordulópont a buza j 
és rozs árával van kapcsolatban | 
amely mind a két cikkre vonat- j 
kozóan e hónap végével méter- ! 
mázsánként 3 koronával csökken 

Erre a körülményre nyoma-
tékosan figyelmeztetjük a gazdákat 
azzal, liogz a jobb árat ez idő ont 
illán csak az igényelheti, aki kész-
letét október végéig az illetékes 
tényezőknek felajánlotta. 

November elseje után az egész 
vonalon az o':\sób!> ár |.»p életbe 
és nincs kilátás rá, hogy a n i-
gyobb árat egy nappal is" prolon-
gálják. 

A gabonaár csökkené e való 
tekintet lel már most felmerül az 
a kívánság, hogy mivel az őrle-
mények ármegállapításának idő-

pontjából november hó l-ig mind 
a buza. mind a rozs és kétszeres 
ára öt-öt koronával csökken, ez 
utóbbi időponttól kezdődően a liszt 
és korpa árát is megfelelően le 
kell szállítani, hogy a togyasztás 
olcsóbban jusson hozzá e fontos 
szükségleti cikkhez. 

Minthogy pedig a főző- és ke-
nyérliszt ára a tavalyi olcsóbb 
gabonából dó álliioU hasonló liszt-
minőségekkel szemben változatlan 
maradt, elsősorban az a kivámág 
jogosult- hogy a drága finom té?z-
taliszt és a rozsliszt árát nsegfeló-
en mérsékeljék. 

HÍREINK. 
Meghosszabbított felmen-

tések. A honvédelmi miniszter táv-
irati rendeletet adott ki, amelynek 
ertelmében szeptember 30-ikáig en-
gedélyezet felmentésekel október 
31-ikéig, az október 31-ikeig en-
gedelyezetteket pedig novembe» 
30 ikáig hivatalból meghosszabbítja. 
E határidőn tul további felmentés 
nem engedélyezhető és igv bevá-
rás! engedély >ein adható. 

Üj rend a katonai föllií-
vizsgálat >knál. Lényegesen meg-
változik katonai tolul vizsgálatok 
mai rend) Í Eddig ugyanis az volt 
a rendszer, iogy azokat a legény-
ségi ál Ion ián u egvénekel, akiket 
bajmegáll ipi is végett valamely 
kórházba ut. lak, az e célra ah!-,i-
totfc loli; vi ;gálatos osztagokhoz 
osztották be és az osztag utalta 
be őket a korházba és az osztag 
küidötte őket föl ül vizsgálatra is. 
Ezentúl es pedig oklóber l-lől kezd-
ve bajmegállapilás végeit a legénv-
séqi állománya egyének a korház-
ból póttestükhöz vonulnak be. Csak 
akkor kerülnek fölólvízs^álalra, ha. 
a póttest orvosf noke őket lölűl-
vi/sgálalr i utasítja. Ekkor adják át 
a ku'onákal ;» f>lülvizs^álatos osz-
tagnak, ahol azok megvárják a fö-
lül vizsgálat eredményét. 

— Szőlőmagvakból kávé. Fel-
hívjuk a s/őlólermelő közönség 
figyelmét, hogy a szüreteiéinél a 
szőlőmagvakat ne dobja el, m rt 
abból nagyon jó zamatu káv r t e-
het előálüiani. A módja egyszerű MI 
a7, h ;>gv ki k II váló:--)!ni va.jy 
rostálni a szőlőhajakból a ma^ot 
a ii'ipon meg kell szántani s a?u-
tán kell "'7.1 ugy megpörkölni, m nt 
a kávét szokták. Megdarálva VÍ $y 
tisztán, vagv legal d>b jóízű pótká-
vénak lehet azi has/.nami. Ugy tud-

juk, sok szőlőtermelő felre is tette 
a szólómagot, hogy ebből kávét 
áilitsanak elő. A mostani kávészük 
világban a szólömag pótolja a 
kávét. 

-- A szállítások ujabb meg-
szorítása A hivatalos lap szerint 
eze.úui a serU^husgyárlinányokat 
nevezetesen kolbászt, hurkát, sza-
lámit stb., valamint a tejterméke-
ket igazolvany, illetve hatósági en-
gedély nélkül szállítani nem szabad. 

— Mit jövendői Sirius az 
az őszi és téli időjárásról? A 
Sirius néven ismert időjós az ősz 
küszöbén újból fölállította a maga 
időjárási prognózisát. Az őszi idő-
járási elég kedvezőnek jelzi a de-
rék Sirius. Októberben, november-
ben, sőt ínég decemberben is lesz-
nek enyhe napok, amikor 14 10 
fok Celsius meleg ígérkezik. Januar 
és lebruár hónapokban azonban 
kemeny lei szakad reánk a kitűnő 
Sinus jóalasa szerint. Nagy hidegek 
és hosszantartó havazások lesznek. 

Bomba a szénben. Oiiási 
robbanás torlent csütörtökön este 
a szolnoki palyaudvar fűtőházában 
A mozdonyokat előkés/itő gépe-
szek egyike, midőn saját gépét 
útra készítette elő, fűtőtársávál 
egyetemben dolgozott a masinán 
Szenet lapátolt a futó a kazánba 
mely hirtelen robbanás következ-
tében darabokra hullott szét. Ugy 
a gépé»/, mint a fűtő életveszélyes 
sebesüléssel szállíttattak be az ot-
tani Ferencz Jószef kórházba. Azt 
beszelik, hogy a szénbe robbanó 
bomba volt becsempészve, de azt 
is mondják hogy a gépben alig 
volt vi és így a feszültség folytán 
a robbanást a vízhiány idézte elő. 

Aszaltszilva és szilvaiz 
záralá vétele. A kormány 3770 
számú rendeletével zár alá veszi 
az 1917 - 1918 gazdasági év egesz 
aszaliszilva és szilvaiz termését e 

I cikkek termelőinél. Ennek megfe-
| lelóon a saját házi és gazdasagi 
szükségletet meghaladó készlete-
ket a szilvaközpontnak kel ¡megvé-
telre felajánl:« ni. A r nde lel azon-

j nal éleibe lép. 

— Az óntárgyak igénybe 
vétele. A konvtdclmi miniszter 
hadicélokra igény heveiteknek te-
kinti a sörnyoniókészülékeknek 

iónból vagy ónötvözettkból készült 
vezetékeiket, összekötő darabjait 
és alkatrészei', mindenféle ónból 
és ónötvözelekból készült csőveze-
ték« ÍM. t és szerelvényI, továbbá a 
s/ikvi/es palackoknak ólomból 

i onbó , valamint ezek olvü/eleibőJ 
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készült fejeit. A beszolgáltatásra 
nézve külön rendelet fog intéz-
kedni. 

— Öt rendelet. A hivatalos 
lap vasárnapi száma öt kormány-
rendeletet közöl, am. í -k a köz-
élelmezés és köze lát is biztosítása 
érdekében tartalmaznak intézkedé-
seket. Az egyik rendeletben a köz-
élelmezési miniszter a leölt sertés 
és a sertéshús szálli'ására szóló 
igazolvány kiállítása felől tájékoz-
tatja az illetékes hatóságokat. A 
másik rendeletben ugyancsak a 
közélelmezési miniszter a szállítási 
igazolvány kötelezettségét kiter-
jeszti a tehén és juhtejből készült 
mindennemű termékekre, a harma-
dikban a Zöldség és Gyiimölcsfor-
galmi Intéző-bizottság hatáskörét 
kiterjeszti mindenféle gyümölcsre, 
gyümölcs,- zöldség- és főzelék-kon-
zervekre. Ezentúl a szölló kivéte-
lével gyümölcsöt és konzervet csak 
50 kg.-ig (az eddigi 200 kg. helyei) 
lehet igazolvány nélkül fuvarozni 
ellenben Ausztriába és a vám kül-
földön minden mennyiség szállítá-
sához igazolvány kell, \ negyedik 
rendelet, amelyet a pénzügyminisz-
ter adott ki, az ipari üzemekben 
felhasználható cukor forgalmát sza-
bályozza, mig az ötödik rendeletben 
a kereskedelmi miniszter eltiltja a 
lábbeli ruházat bármely részének 
és mindenféle kikészített bőrnek 
külföldre való szállítását, még ab-
ban az esetben is, ha azok ócska 
állapotban vannak. 

— Amikor nem szabad fűteni 
Az a rendelet, amely a fűtést ok-
tóber tizenötödikéig nem engedi 
meg, nemcsak a magyarokra, ha-
nem az osztrákokra es a németek-
re is kiterjed, amiből önként kö-
vetkezik hogy három országban zú-
golódnak a fázósabbak a tilalom 
ellen, tekintettel a korán bekövet-
kezett hidegre, amely ugyancsak 
érezteti a hatását. Ausztriában és 
Németországban egésszégi okokból 
is fölmerült az az óhaj, hogy a 
fűtést megengedjék, de hiába, mert 
a kormányok a fűtőanyagok hiá-
nyára való hivatkozással a kíván-
ság teljesítésére nem hajlandók, 
minden valószínűség szerint ugv 
vélekedve, hogy a nátha és az in-
fluenza, valamint a meghűlésből 
eredő többi betegség nem árt any-
nyit, mint ártana a szén és a koksz 
időelótt történő igénycevétele. Igv 
tehát, ha a hideg tovább tart, meg 
egy hétéig fáznak az emberek, le-
legyenek azok magyarok, osztrá-
kok vagy németek. Máskülönben 
följegyezhetjük, hogy a hűvös idő-

járás némileg csökkent, ha a szo-
balevegő jobban lehűlt is és Cel-
zius szerint 14—15 foknál nem 
magasabb. Meg lehet állapítani, 
hogy amikor a kormányok a szó-
ban torgó tilalmat meghozták, alig-
ha voltak kellően tájékozottak és 
nem tudtak, hogy az utóbbi tiz 
esztendőben október 15-ike előtt 
hat izben volt olyan hideg, amely 
a fűtést szükségessé telte. E kö-
vetkező volt, 1908-ban a szobák 
fűtése október 20-án, 1909-ben no-
vember 10 én, 1910-ben október 
26 -án. 191 l-ben november 10-én, 
1912-den október 12 én. 1913-ban 
szintén október 12-én, 1914-ben 
október 8-ikán, 1915-ben október 
13-án, 1916 ban pegig oklóher5-én 
vette kezdetét. Így tehát igazság 
szerint a fűtési tataimat tulajdon-
képpen csak október 10-ikéig lehe-
hetett volna kiterjhszteni. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

mm 
13840 -1917 szám. 

Hirdetmény. 
A szegényjogon gyógykezelést 

kereső lakosság és rokkantá vált 
katonák figyelmét felhívom arra, 
hogy orvosi kezelésük céljából a 
városi kerületi orvosok lakásukon 
hivatalos rendelő órát tartanak 
minden nap délelőtt lé! 8 tői fél 
9 óráig Ezen időben minden keze-
lést igénylő fentjáró beteg — az 
illetékes kerületi orvos lakásán — 
szegénységi bizonyítványával je-
lentkezzék. 

Hirtelen megbetegedés vagv 
sürgős segítséget igénylő esetben a 
kerületi orvosak állandóan lendel-
zásre állnak. 

Szentes, 1917. évi szept hó 18. 
br . / W É F F Y 

polgármester. 

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

Hirdesien e lapban 

14887- 1917 szám. 

Hirdetmény 
A város részére szeptember 

havára küldött petróleumból ház-
tsrtásonként 1—4 liter petróleum 
adható ki a kereskedők által a 
hatóság által kiadatt jegyekre. 

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

A petróleum ára literenként 
56 fillér. 

Szentes, 1917 október hó 6. 
Dr. Kiss Béla 

városi közélelm. ügyoszt vezetője 

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

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

wr- Eladó flóbert 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO 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-
seit eg\ 907X 12 
Lajos VÍ SCS^ÜI el-
látót! jeggvürű. 

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

lomban részesül. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagyhegyen 4 hold szőlője el-
darabolva vagy egytagba eladó, al- j 
ku köthető Kisér utca 8, v^gy Nagv-
hegy 129 szám .-lati. 

Tanonc keresteti!? H - m r f r o i . b . 
- . iu • 

Egy jó házból való és jobb 
I nevelesben r e s z e u n Í I U D O I -

bcly- ós íüdrász tanulóul 
azonnai felvételi K 

özv. Gralwnülíer 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. 

Berekháton ! i jórnhié c ju 
másfél házifölo van eladó. t.r-
tekezni !?het Lap" 
Kiadóhivatalában. 

I vladó ház. Nagy Görgős-utca 
25 számú ház eladó, ért« keziii 
lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

Ir 

Vajda í 
höüyunysmdója 

elvállal minden a I öm vnyomdászat körébe 
vágó munkálatot í legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jután\ osabb árért. 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 




