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A szerkesztésért fe le lős: 
Sirnáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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Soha nem volt 
nekünk olyan kedves, olyan áhí-
tott a mindennapi kenyér, mint 
most. Most látjuk, tudjuk csak, 
hogy a béke boldog korszakában 
milyen pazarul, bőségesen éltünk. 
Most látjuk csak, amikor a minden-
napi kenyér is csak szűkös por-
ciókban jut asztalunkra. 

Magyarország, a dus Kanaán 
most is megvan, határaink nem 
tolódtak el, a magyar róna, a 
magyar lankás most i> sokszorosan 
visszaadja a beléje vetett magot, 
most is megfizeti dus gabonaadóját 
mindazoknak, akik minden ideg^zá-
lukkal érte élnek és megvédelmezik. 
Ámde ezekben a nehéz időkben a 
magyar föld sokkal nagyobb em-
bertömegeket kénytelen táplálni,—-
mint eddig. A magyar föld meg-
terhelése sokkal nagyobb, mint 
volt valaha, de még sem olyan, 
hogv okos gazdálkodással nem bír-
hatná ki. Hogy a múltban a közé-
lelmezés körül bajok voltak, annak 
nem a magyar szántóföld termő-
képessége az oka, hanem az. hogy 
a meglévő készletekkel nem tudtak 
okosan gazdálkodni, nem tudták 
azokat észszerűen beosztani. 

Azok, akik közélelmezésúnket 
eddig intézték, hasonlítottak a vak 
emberhez, aki szobájában ülve a 
világot fantasztikus sziliekben kép-
zeli mag i elé, mikor aztán valami 
csuda folytán egyszerre kilóvá, 
válik, akkor látja, hogy a valóság-
ban másképpen van minden, ahogy 
ó azt elképzelte. Azok, akik Ma-
gyarország közélelmezését eddig in-
tézték, a kényelmes hivatalszobák 
Íróasztala mellől intézték ügyeinkel. 
Onnan akartak minket tápkílni 
rendeletekkel. Tömtek is vele ala-
posan, de a gyomrunk üres ma-
radt. Idegen volt előllök az ország, 
nem ismerték a nép bajait, nem 
igyekeztek a bajok mélyére hatolni, 
hanem leültek és írlak egy ujabb 
rendeletet. 

Legtöbb ideje volt annak, hogy 
Tisza István kormánvának bukásá-
val a nyáron a közélelmezés veze-
tésében is változás állott be. A 
T i s z a által d é d e l g e . t e t t 
közélelmezési vezetők pedig az 
élelmezés csődjének kísérletét idéz-
ték már. Pedig nem gyártani kell 
a rendeleteket egyre-másra, hanem 
mielőtt valamely intézkedést meg-
tesznek. előbb alaposan utána kell 
járni a dolognak és kutatni, hogy 
a baj elsimuljon. Akkor volna ered-
ményes a közélehnezés intézőinek 
munkálkodása. Nem bent ülni bőr-
foteles szalonirodában, hanem az 
országot járni és mindenkivel a 
közvetlen érintkezést keresni. El-
sősorban azokkal .WVődni, akik 
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legjobban rászorulnak a gyámko-
dásra, a jóakaratra: — a szegény 
néppel, a napszámosokkal, a mun-
kásokkal. El kell menni az ország 
nagy munkástelepeire, otthonában 
kell felkeresni a szegény gyárimun-
kást, a földmunkást kikérdezni, 
hogy mije fáj, mi a baja és ugy 
intézkedni. 

Ki tudja, mit tartogat még szá-
munkra a háború további folyása. 
Legyen bármint, nem kell kétség-
beesnünk. Csapataink odakint a 
frontokon kitartanak, idehaza pedig 
kitartunk mi. Mentől kevésbé érez-
zük és halljuk a gyomor korgását, 
annál jobban tudunk kitartani. 

i l világ színpadján. 
Minden béketörekvésünk hajó-

törést szenved az ellenség ma-
kacsságán. Az. ánlánt vezérférfiai 
mint ujabban kijelentik, — hogy 
mielőtt háborús céljaikat el nem érik 
nem kötnek békét. Ezeknek a háborús 
céloknak a lényege a mi teljes és 
végleges megsemmisítésünk. 

A látszat után Ítélve tehát nem 
számithalunk arra, hogy a háború 
rövidesen véget ér. Kérdés azonban, 
hogv ezt a látszatot nem azért 
tartják-e fenn ellenségeink, hogy 
minél kedvezőbb békefeltételeket 
érjenek el. Mintha nagy harci ked 
vüket csak azért fit >gtatnák, mert 
a béketárgyalásokat a zsibvásáron 
szokásos alkudozások módján — 
akarják lefolytatni — kérek ezret, 
hogy százat kaphassak. 

Ezenközben pedig a vén Eu-
rópa egyre jobban gyengül. Ame-
rika és meg inkább Japán nagy 
örömére Érdemes a lázasan izgató 
háborús eseirények és politikai 
kötekedések, amely annyira leköti 
figyelmünket, egy pillantást azon 
kivül a nagy világba is vetni. 

Japán higgadtan és pontos 
számi ássál vonja le a háborubol 
és abból a tényből következteté-
seit. hogy Európa szétmarcangolja 

magát. Gazdasági uralmat szerez 
magának Kínában, melynek termé-
szetadta kincsei még oly kevéssé 
vannak feltárva. Hevesen küzd régi 
ellenlábasa, Amerika ellen, hogy 
azt Kínában és Szibériában gyö-
keret veri gazdasági befolyásától 
megfossza. 

Japán úgyszólván egész Ázsiá-
ban meg akarja vetni a lábát, — 
amire neki jó alkalmul szolgál a 
háború. S ahol Japán egyszer le-
te epedett, ott vége az úgynevezett 
„nyílt ajtó" politikájának, ott má-
sok kereskedelme minden eszköz-
zel, jogossal — jogtalannal, irgal-
ma1 lanul ki lesz irtva. — Érdekes 
példája céltudatos kereskedelmi 
politikájának, hogy most nyakra-
főre épittet hajókat, melyekkel a 
világ tengeri fuvarosának, * vele 
hűséges szövetségesi viszonyban 
levő Anglia örökét akarja magá-
hoz ragadni. 

Mialatt Japán így rendületlenül 
követi jól felfogott önös céljait, az 
antant. Franciaországgal az élén, 
egyre hangosabban követeli, hogy 
Japán Európa harcterein közremű-
ködjék. Amerika, melyet csak fel-
tételesen lehel az ánlánt katonai 
fegyvertársának tartani, természe-
tesen s/intén szívesen látná, hogy 
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Japán az európai harctereken mi-
nél érzékenyebb veszteségeket szen-
vedne, már csak azért is, mert 
Japán igy le volna kötve és Ame-
rika szabadabban járhatna el a 
maga érdekében. 

De Japán „fegyvert a lábnál" 
szemléli Európa küzdelmét, ami 
ránk nézve nem csekély jelentő-
ségű tény. mert ameddig igy marad, 
biztosan, számit hatunk arra, hogy 
nagyobb amerikai csapatokat nem 
fognak Európába szállítani. Ame-
rika nem foszthatja meg magát 
li&tal hadseregétől, mert különben 
kiszolgáltatná magát Jaj) a köve-
teléseinek. Ezek a követelések ke-
vésbé vonatkoznak a japánoknak 
Amerikában való megélhetési és 
kereskedelmi viszonyaiknak meg-
könnyítésére, mint inkább az ame-
rikai terjeszkedés megszorítására 
Ázsiában és a japán kereskedelem 
további térnyerésére Délamerikában 

Mindazonáltal nincsen kizárva, 
hogy az európai véres dráma révén j 
busás haszonhoz jutott riválisok 
Japán és Amerika — kere kedelmi 
hódításokat ilielóleg egymással 
megegye/tek. Azonban mégis Japán 
lesz az, mely a neki annyira ked-
vező viszonyokat jobban fogja ki-
használni. Anglia kereskedelme; a 
világháború alat már csaknem 
teljesen kitúrta Keletázsiából es , 
valószínűnek látszik, hogv emialt 
háború után nyilt harcra fog ke- , 
rülni a dolog Nagvbritánniával. 

A temérdek bonnvoddom, -
mely az európai békekötést meg- i 
nehezíti, hamarább lesz rendezve, 
mint a Japán és vetélytársai közt 
lappangó konfliktus. 

Ugy Iái szik, hogy a v ilág szín-
padján a drámának csak első fel-
vonásai játszódnak le Európában, 
az utolsó felvonás színhelye a tá-
vol Kelet lesz. 

A fémkészletek gyors 
beszolgáltatása. 
A háború győzelmes befeje-

zéséhez a muuiciőgyárlásnak vég-
sókig való felfokoz »sára van szük-
ség. Ezt a nagy ce.ll szolgálja a 
honvédelmi minis/h rnek l.'tf421 
eln. 20 b. 11)17 számú rendelete, 
amellyel ig'nvbevette a vörösréz, 
sárgarézbő I. b r o i • zkó 1, \ ü i ösfém 
bői. alpakkából, p.iuf. n- h '.< , v a l a -
mint a nikkelből es a'uminiiimból 
készült fémtárgyakat. Mindenki, aki 
ilyen fémtárgyak!; i! rendelkezik, 
kell, hogy mielőbo felajánlja a had 

seregnek municiógvárlás céljaira az 
igénybevett fémkészleleket. Aki ön-
ként felajánlja fémtárgyait, maga-
sabb árakat kap, míg az olyan ké-
s e d e l m e z ő , aki beváija a K e n y s z e r -
beszolgáltatást, kisebb térítési ösz-
szeghez jut, és ahhoz is csak az 
beszolgáltatás után jó |idő múlva. 
M á r a z e r t i r, i nd en k i s aj á t j ó 1 f e 1-
fogott érdet.ében cselekszik akkor, 
amidőn a hivatalos hadifémbeváltó 
helyekné önként és késedelem nél-
kül beszolgáltatja az összes arra 
kötelezeti fémtárgyait, amelyeket t 
a hivatalos hadifémbeváltó helyek 
a legmagasabb megállapított átvé-
teli árat tartoznak fizetni rögtön 
és keszpénzben. 

A nagyközönség már a legkö-
zelebbi napokban értesítést fog 
kapni, hogy kik a helybeli és kör-
nyékbeli hivatalos hadifémbeváltók 
A hatóság az erre vonatkozó elő-
terjesztésüket már megtettek, a 
kijelölés is megtörténi, ugy hogy 
a vidéki hadifémbeváltók névjegy-
zékének nyilvánosságra való hoza 
tala már csak néhány nap kérdése. 

K l k e ^ Z i i l t a 

z s a k r e n d e l e t . 
Ilónapoi -g tarió huzavona után 

végre sikerű az érdekeltségek kö-
zött felni' ni ellentéteket eloszlat-
ni és a zs iki Mideleti t olv formá-
ban meg zö ege/ni, amely nagy 
jában megfei -I a közi ivánalmaknak 
A rendelet, a nely a legközelebbi 
napokban \\\ ilvánosságra kerül, lé-
tesili a zsákbizottságot, amelynek 
feladata lesz a zsákok forgalmát 
szabályozni és a készleteket állan-
dóan nyilvántartani. 

A rendelet szerint zsákot csak 
a bizoitság engegeiyével lehet vá-
sárolni, tehát mind a kereskedők, 
mind a fogyasztók kötelesek ily 
engedélyt beszívni. Megállapítja 
a rendelet az einda .i kényszert és 
ily esetben a készlel tula jdonos kö-
teles az igényelt mennyiséget a 
kereskedelmi miniszter rendelke-
zésére bocs'ijteni. 

A zsákok árát a rendelet nem 
szabályozza ugyan, de fent art ja a 
miniszternek a/t a jogot, hogv a 
legmagasabb ár ikal szükség esetén 
meghatározza. Foglalkozik a ren-
delet \ zs ikkólcsön *és szabályo-
zása \ I is e71 az ipart i%ak azok 
üzhoijl , ik azzal,már » háború 
elótt is Ipars/erüleg foglalkoztak 
és akik erre a bizottság engedélyét 
imgszerezlék. A rendelet megálla-

pitja a zsákok visszaadásának kö-
telezettségét, megtiltja továbbá u 
zsákok bármilyen álalakilását és 
egyébb célra való fehasználását. Az 
egeszen uj (ipartepekrói származó) 
zsákok forgalomba hozatalát a bi-
zottság intézi. Szállító igazolványok 
csak a magyar szent korona or-
szágainak területéről elszállított 
küldeményekhez szü ksége sek. 

H Í R E I N K 

Ne higgyed, hogy 

Ne higgyed hogy megcsaltalak 
Tudod, hogy szeretlek. 
Fájó szivem majd meghasad, 
Ugy dobog te érted. 
Ne gondold, hogy hűtlen voltam 
Csak te érted éltem 
Te voltál a mindenségem. 
Egyetlen szerelem. 

II. 

Beteg szivem mélyéből már 
Csak a panasz árad 
Nem használ már nékem semmi. 
Késő már a bánat, 
Feledd el, hogy szerettelek. 
Sohse hitted nékem. 
Hogy csak is a te szerelmed 
Boldogíthat engem. 

III. 

Ha majd egykor kikísérsz a 
Csöndes temetőbe. 
Ne hullasd a könyeidet, 
Sirhalmom fölébe. 
Koszorút se hozzál nékem 
Bánat se epesszen, 
Lesz még a ki téyed forrón, 
Igazán szeressen, 

Kovács Ferencz 
hadapród. 

A magyarországi mun 
kások gvermek barát e g v e s ü l e t e 
meleg köszönetet mond minda-
zoknak, akik a nyár folyamán bu-
dapesti munkás gyermekekéi láttak 
vendégül, s ez. egyesület kéli a 
közönséget, hogy jövőben is olyan 
meleg szeretetlel fogadják a nya-
ralásra kiadott gyermekeket, mint 
amiivenben mosl részesítették. 

— Károly Király nevenapja. 
Budapest rőt jelenlik: Az egyház, a 
hivatalos világ és a főváros közön-
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sége november 4-én először ünnep-' 
ji meg Károly király nevenapját 
A hivatalos főisleni tisztelet ezen 
a napon délelőtt tiz arakor fesz a i 
budavári koronázó i mplomban j 

— A katonák és magyar ha-
difoglyok meleg ruhája. Az or-! 
szagos hadsegélyező bizottság a 
harctéren küzdő katonáknak és 
fogságban sinylődő testvéreinknek 
az idén is meleg téli harisnyákat 
kiván juttatni a közönség hazafias 
áldozatkészségéből. — A ruha ké-
szítéséhez szükséges fonál melynek 
ára kilogramonként 21 koron?, — 
a főispáni hivatalnál jegyezhető elő 
ugyancsak a főispáni hivatalnál 
adományok gyűjtenek, — melyek-
ből beszerezendő anyagból a ha-
risnyakat az iskolás gyermekek 
fogják megkötni. Minden bizonnyal 
az iskolás gyermekek is gyűjteni 
fognak erre a nemes célra. Dr. 
Kelemen Béla főispán ezen akció 
vezetésével Dr. Kövér Imre várme-
gyei árvaszéki ülnök — Vöröske-
resztegyleti titkár bizta meg, — 
aki ezen ügyben készséggel áll a 
közönség rendelkezésere. 

— Kitüntetés. Derzsi Kovács 
Jenő főgimn. tanár a szentesi Vö-
röskereszt fió kegy let jegyzője az 
egyleti élet terén kifejlet eredmé-
nyes működéséért a Vöröskereszt 
ezüst diszérmet kapta. Derzsi Kovás 
Jenő 1915 évi augusztus hó 1-tól 
ez évi augusztus hó 1-én katonai 
szolgálatin történt bevonulásáig a 
hadbanlevők utáni tudakozódó iro-
dát önzetlen buzgalommal vezette. 

Emelik a cukor-árakat. 
Ismeretes, hogy az osztrák kor-
mány már néhány hét fel ezelőtt a 
silányabb cukorrépa-termésre való 
tekintettel 70 fillérrel felemelte a 
cukor árát. Egyidejűleg nálunk is 
megindultak a tárgyalások az árak 
felemelése iránt, ugyancsak a gyön-
ge termésre, valamint a szállítási 
és szén-mizériákra való hivatkozás-
sal. Szakkörökből arról értesítenek 
bennünket, hogy a kormánynak 
erre vonatkozó rendelete a közeli 
időben megjelenik és az emelés 
nálunk nagyobb arányú lesz mint 
Ausztriában A fogvas/tó közönség-
nek ujubb megterhelésével állunk 
tehát szemben, különösen ha figye-
lembe vesszük, hogy a répaprémium 
anyagi terhét is át fogják hárítani 
a közönségre. A tőzsde már tudja 
és eszkomptálja is ezt a háboius 
áremelést, meri a Magyar Cukori-
par részvényei néhány nap alall 
t)0ü koronával emelkedtek. 

— Fiatalabb évfolyambeli 
katonák fogják végezni a le-
szerelési munkálatokat. A hon-
védelmi miniszter hadügyminiszter-
rel egyértőleg elrendelte, hogy 
mindazok az 1892—1895. évfolyam-
béli tényleges állományú katonák 
akiket felülvizsgálaton segédszol-
gálatra alkalmas írnoknak mi-
nősítettek, a hadikiegészitő parancs-
nokságokhoz és a póttestek irányi-
tó osztagaihoz osztassanak be sür-
gősen. Ezek a katonák ezeknél a 
parancsnokságoknál a leszereléssel 
járó munkát és eljárást tanulják 
meg. A rendelkezés szerint a be-
osztás egyelőre három hónapia szól 
valószínű azonban, hogy ezt az 
időt megfogják hosszabitani, mert 
a leszereléssel járó munkálatokat 
e fiatalabb évfolyambeli katonák 
ilyen rövid idó alatt megtanulni 
nem tudják. Ez az intézkedés az 
öregebb évfolyambeli katonák kö-
zött bizonyára nagy megnyugvást 
kelt, mert bizonyos, hogy a lesze 
relés munkája nem nehezedik majd 
az öreg katonák vállára, akik v 
háború után végre visszatérhetnek 
rég látott otthonukba 

— Kilenc millió halott és 
hét milliárd kiadás. Bécsben most 
vasárnap tartották meg azt a kat-
holikus békegyülést, amelyet a ma-
gyar katholikusok két héttel ezelőtt 
tartottak. A népgyűlésen Kunschak 
tartományi képviselő többi között 
a következőket mondta : 

— Negun'uk a háborút deliem 
fáradtunk ki a háborúban. Készek 
vagyunk a nekünk kijelölt helyen 
továbbra is viselni a háborúval já-
ró áldozatokat a szerencsés befeje-
zésig. Az osztrák meghal de nem 
adja meg magát. A háború borzal-
mairól beszélt ezután és rá muta-
tott arra hogy három év alatt a 
hadviselő népek nem kevesebb mint 
9 millió halottat siratnak. Bécsben 
a háború két éve év 9 hónapja alatt 
25000 gyermekkel kevesebb [szüle-
tett mint a megelőző évben. Az 
európai államok gazdasági kataszt-
rófához közelegnek, mer Európa 
valamennyi államának összes kia-
dása eddig nem kevesebb mint 
hétszáz milliárd. 

— Hir szerint a diót is rek-
virálni fogják. A diótermésrŐl 
kedvező jelenlések jönnek. Saját 
szükségletünk fedezésén felül még 
maradni fog előreláthatólag 2-300 
vaggon exportálható áiunk. A ki-
vi trlhe/ fontos valutáris érdekek 
fűződnek és ezért a diokivitel szer-
vezése élénk megvitatás tárgya. 

Szakkörökben biztosra veszik, hogy 
a három koronás termelő ár a 
nagykereskedői ár között levő hat-
van filléres különbözetett a dió 
nagy beszáradás ira tekintettel 80 
fillére fogják felemelni. Ki fogják 
mondani a felajánlási kényszert 
minden Gü kilónál nagyobb kész-
let tulajdonosára. Ezenkívül tervbe 
van véve a dió átvételi árának új-
évtől való fokozatos lejebb szállí-
tása A diókivitel revén 10 milliót 
meghaladó külföldi pénz jöhet az 
országba. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

14824-1917 szám. 

Hirdetmény. 
A. m. kir belügyminiszter ur 

engedélyt adott arra, hogy a harc-
téren elhalt és ott eltemetett ka-
tonák holtestét a hozzátartozók 
amennyiben az veszélyeztetett nin-
csenek, folyó évi október havától 
kezdődőleg kiáshatják és hazaho-
zathatják. - - A hazaszállítás iránt 
a katonaügyvezetőnél kell a kérel-
mei díjmentesen elkészíttetni. 

Szentesen, 1917 október hó 4. 

I)r. Mátéffy 
polgármester. 

Tanonc kerestetiH 
Egy jó h á z b ü való é s jobb 
nevelésben része ült fiú bor-
bély- é s fodrász tanulóul 

azonnal felvétetik 

Özv. Grubmüller Józsefné 
borbély- és fodrász üzletében 

K o s s u t M c a . 

Eladó szalma 
Molnár Ferencnek belső Ecser 
86. sz. tanyáján egv 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 lehel lapunk kiadóhivatalában, 
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Eladó föld. 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „¿zeniesi Lap" 
Kiadóhivatalában. 

15220-1917 s/ám. 

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

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

Felhívom az 1917 október hó 31 
es november hó 30-ig a katonai szol-

i-sil !'• ói feluienlelteket, h >;.;\ fi-lnn-n-
tésök meghosszabbítása, illetőleg a fel-
mrnté i kérelmük elintézés ig szükséges 
beválási engedély kiadása végeit n vá- j 
rusi kaLonaiigy tfe/.előné» t. évi október 
hó 14 és 15 napján múlhatatlanul je-
lentkezzenek 

Aki a fe mentés meghosszabbítását 
nem kéri ezen u napokon, vagy a bevá- , 
rási engedélyt nem veszi ki, annak fel-
mentése le,áriával be kell vonulnia. Ép 
ugy be vonulni tartozik az is, akinek 
a rendelet értelmében a beválási enge-
dély nem adható ki. A bevárási enge-
dély kiadhatását a jelentkezés alkalmá-
v. 1 a katonaiig vezető fogja megmondani. 

Szentes, Í J 17 október hó 1 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

13840—1917 szóm. 
H i r d e t n e m . 

A szegen vjogon gyógykezelést 
kereső lakosság és rokl'anfá vált 
katonák figvelmét felhívom arra, 
ho< ,v orvosi kezeiesui< eéipbói a 
városi kerületi orvosok lakásukon 
hivatalos rendelő órát tartanak 
minden nap délelőtt léi 8 tói 
9 óráig. Ezen időben minden keze-
lést igénylő í'entjáró beteg — az 
illetékes kerületi orvos lakásán — 
szegénységi bizonyítványával — je-
lentkezzék. 

Hirtelen megbetegedés vagv 
sürgős segítséget igénylő esetben a 
kerületi orvosok állandóan rendel-
kezésre állnak. 

Szentes, 1917. évi szept hó 18. 
Dr Mátéffy polgármester. 

ll II II 

elvállal minden a Könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot i legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kiviteliéi, ;vorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

Si IBP" 
liiödÉinaíala 

-fér i szám. (ReL bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

( 
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Nyomatott VAJDA tí. U T Ó D A Villanyeröre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




