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Abban látja 
Boroevics vezérezredes a hadiköl-
csön legjellemzőbb vonását, hogy 
azt magunknak adjuk, önként. És 
szembeállítja ezzel azt a pénzt, — 
amit vesztés esetén ellenségeinknek 
kellene fizetnünk, kényszerűségből. 
És tömör abforizmájában megál-
lapítja. hogy a kétféle szolgáltatás 
alternatív viszonyban áll egymás-
sal. „Ha mi ez alkalommal saját 
javunkra nem jegyzünk önként egy 
tucat milliárdot, ugv később annál 
többet kell majd jegyeznünk ellen-
ségeink számára". 

H )gy azt a „kölcsönt", amit ai 
ellenség számára „kell" jegyezni? 
Biz annak hadisarc a neve. Az 
bizony nem kamatozik semmit s 
még a tőkéje sem térül vissza. 
Nem kérik azt biztató szép szóval, 
hanem kivetik és behajtják irgal-
matlanul. Nem büszkén fizetik azt, 
hanem keserűséggel, titkos és hiába-
való fogcsikorgatással. 

Hát már most nem arról van 
szó, hogy hasznos, szép, hazafias 
dolog-e a hadikölcsönjegyzés. aka-
runk-e nélkülözhető pénzünk biztos 
befektetésével tisztességes jövedel-
met s egyúttal polgári érdemeket 
is szerezni, vagy elszalasztják ezt 
a szerencsés alkalmat? Hanem ugy 
áll a kérdés maga meztelenségében: 
hadikölcsönt adunk-e vagy hadi-
sarcot ? A háború pénzbe kerül s 
mindenképen ki kell adnunk az 
életszükségleteink által igénybe 
nem vett pénzünket. Csupán abban 
választhatunk, hogy magunknak 
adjunk-e önként, vagy pedig az 
ellenségnek kényszerűségből ? 

Ez nem túlzás A történelem 
bizonyítja, hogv minden időben 
jaj volt a legyőzötteknek. A hadi-
kölesönünk elégtelen eredményének 
okvetlenül az ellenségeink látnák 
hasznát pénzügyi tekintetben is. A 
Pénz- is olyan fegyver, amelyet 
minden erőnkből kell az ellenseg 
leveretésére használnunk, különben 
a* ellenségek kicsavarják kezünk-
ből és ellenünk fordítják. 

A szerkesztésért fe le lős: 
Simánó Dónáth Eszter. 

Szerkesetőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda k ö n y v n y o m d á j a Kossuth-
tér 4 szám (ref bé rház ) ide In tézondék a l apo t 
é rdek lő mindenfé le kü ldemények hirdetésé és 
M T előf izetési d i jak . 

Megdöbbenjünk-e Boroevics 
buzdító mondatában a tucat milli-
árdtól ? Mindenesetre megérthetjük 
belőle, hngy a jeles hadvezér most, 
éppen most, pénzügyi erőnknek is 
legszélsőbb megfeszítését látja szük-
ségesnek. De hát akárhány milliár-

dot, mindent, ami szájunktól meg-
vonható, hogyne adnánk ónként 
és szívesen oda magunknak, mikor 
azt a lealázó szomorúságot kerül«-
hetjük el vele, hogy az ellenségnek 
kelljen odaadunk — gyászos kény 
telenségból! 

Vesztett remények. 

Milyen szép volna, ha „egyetlen 
lövés sem dördülne el többé", mint 
ahogy győztes forradalma után az 
oros/. munkástanács hirdette elszánt j 
akaratként a kiáltványban. Mennyi-
vel szebb lett volna a fegyverek el-
pihenése a diadalok legiltasitóbb | 
mámoránál! Nem foglyok, nem 
zsákmány kell nekünk. A futó ellen-
ségtől elhódított tizMiása- és cso> 
koládéhegyeknél, a bor, és gabona, 
a posztó, a íegyver átláthatatlan 
garmadáinál, a kövér gulyák, a 
kondák. a nyájak százainál, amiket 
áldozatos hősiség árán szerzünk 
többet ér a szentelt béke egyetlen 
szürke, munkás napja. 

Csak a béke és biztos nyuga-
lom ad igazi értéket minden kincs-
nek s jaj be megtanultuk már, 
hogy erőt, férfiasságot s a nagy 
lendületeket nem a háború teremti, 
de azokat is a béke érleli s csak 
kirobbantják, de el is ernyeszt-
hetik, csuííá tehetik, megalázhatják 
a harci szerencse forgandóságai. 

Ismételni kell folyvást, bárha 
nyilvánvaló, hogy mi nem Napóle-
oni gőgös tervekkel mentünk Itá-
liába. hogy nekünk nincsennek ott 
hódító céljaink. Nem vagyunk só-
vár álmu barbárok, akik éhes vágy-
gyal törnek az ősi műveltség gyö-
nyörű földjére. Most ők, akik any 
nvi önteltséggel érzik ereikben a 
római vérnek már vizenvőzebb 
csöppjeit, ők, az olaszok kívánják 
a mienket, elmúlt dicsőségek ál-
jogán. 

Mi csak békéért harcolunk. S 
ezt csak akkor hangsúlyozzuk meg 
megismételt nyomatékkal, amikor 
győzünk. i 

Mi áhítatosan, a legtisztább 
őszinteséggel valljuk magunkénak 
az akarattá gyémántosult óhajtást: 
egyetlen lövés se dördüljön el töb* 
bé ! Csakis azért száguldanak most 
hadaink szentelt olasz földön, mert 
nekünk is szentelt a mi földünk, 
amelyet ók elrabolni akarnak, akár-
milyen csodálatos is ez a kétezred 
kulturáju olaszoknak, s mert ók és 
szövetségeseik a mi kinyilvánított 
naponként megújrázott békekiván-
ságunkat erőtlenségünk jelének hi-
szik és hirdetik. 

Hogy egy lövés se dördüljön 
el többé, az tisztán ellenségeinken 
múlik: az olaszokon, franciákon, 
és az angolokon, akik most előre 
tobzódnak egy uj inarnei mámor-
ban, mielőtt még kivívták volna, 
ezúttal Lombardia síkján s akik oly 
nagy fenekedéssel szánják nekünk 
régi szerbiai vereségünk ismételni 
szándékolt fájdalmát. Csak rajtuk 
múlik a béke, akik nem tudják el-
hinni, hogy nem rogytunk még 
meg, sőt multakon is tanulva, iz-
mosodtunk. S velük együtt az orosz 
népen is áll, hogy „éljen a fegyver-
szünet" és a béke, ahogy kiállva-
nyában harsogja a szovjet. Mert 
szép szavakat sokat hallottunk már 
elcsendülni az orosz forradalom 
zürzavarosan dörgő lármájából s 
az orosz politikai irodalom valami-
kor majd büszke is lehet a Cseid-
zsék, Kerenszkiek, meg a többi ra-
gyogó manifesztációi*», de ni3Sl 
már tettek kellenének arra, hogy 
egv lövés se dördüljön el többé s 
éljen már a béke. 

Jegyezzünk 
hadikölcsönt! 
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A háború első három 
éve számokban. 

Az ántánt veszteségei. 
A német Esperantó-egyesület a hadi 

és a politikai helyzetnek ismertetése céljából 
— különösen a semleges államok részére 
— esperantó nyelven havonkint, szükség 
esetén gyakrabban is, ismertető füzeteket 
ád ki, melyekben az ántánt lapok hazugsá-
gait okmányszerüteg bebizonyítva, a háború 
és az ezzel összefüggő politikai és társa-
dalmi események felől a külföldet tájékoz-
tatja. Ez ismertető füzetek legutóbbi számá-
ban érdekes statisztikai adatokat közöl a 
háború első három évéről, amelyeket min-
den kommentár nélkül az alábbiakban rep-
rodukálunk * 

Elfoglalt területek: 
A háború harmadik évének a végén 

a következő elfoglalt területek voltak a köz-
ponti hatalmak kezében: 

Belgiumból 
Francia 
Orosz 
Románia 
Szerbia 
Montenegró 
Albánia 

összesen : 

28800 négyzetkilométer, 
19220 négyzetkilométer, 

280000 négyzetkilométer, 
100000 négyzetkilométer, 
85867 négyzetkilométer, 
14180 négyzetkilométer, 
20040 négyzetkilométer, 

548107 négyzetkilométer-
nyi terület. 

Ezen elfoglalt terület maga, sokkal 
nagyobb, mint ;az egész Németbirodalom 
területe, mely 540.800 négyzetkilométert tesz 
ki. Az elfoglalt területen 47 erődítmény van. 

Ezzel szemben az ántánt kezén van : 
Elzászból körülbelül 900 négyzetkilométer 
a franciák kezén, Galíciából 8000 négyzet-
kilométer az oroszok kezén. 

E*en utóbbi szám is most már jóval 
kisebbedett, mert Keletgalicia nagyrészét és 
Bukovinát azóta visszafoglaltuk. 

Hadizsákmány: 
1917. év julius hó 26-ig a központi 

hatalmak kezére került: 12,150 ágyú 4.931,056 
használható löveggel, 80,000 gépfegyver, 
1.655,805 fegyver, 155,829 pisztoly és forgó-
pisztoly, 10040 municiós kocsi stb. 

Repülőgépveszteség: 

1914-ben 
1915-ben 
1916-ban 
1917-ben 

az ántántnál 

9 
131 
784 

1374 

a központi 
hatalmaknál. 

91 
221 
370 

2298 682 

Az ántánt ezenkívül elveszített 186 

kötött- és 3 kormányozható léghajót. 

Hadihajó-veszteség: 
Az ántánt hadihajó-vesztesége az egyes 

években a következőképen oszlott meg : 
1 9 1 4 - 1 5 . évben 337,886 tonna, 
1 9 1 5 - 1 6 . évben 325,464 tonna, 
1916 17. évben 274,686 tonna, 

összesen ; 988,015 tonna. 

Az ántánt kereskedelmi hajó-vesztesége: 

1914. évben elveszített 324,000 
1915. évben elveszített 1.459,000 
1916. évben elvesiitett 2.778,000 

1917. évben elveszített 5.110,000 

összesen : 9.689,000 
tonnát. 

Háborús kiadások: 
Az ántánt hatalmak három év alatti 

kiadása 258, a központi hatalmaké 101 mil-
liárd volt. 

H Í R E I N K . 
— Adományok a hadiárvák-

nak. Özv. Szeder Jánosné urnó 
200 koronát, Cseri Sándor szatócs 
5 koronát küldött be a városi ha-
digondozo bizottság ügyvezető el-
nökéhez — dr. Kövér Imre vm. 
árvaszéki ülnökhöz — a szegény 
hadiárvák segítésére. 

— Hogyan akarják megol-
dani a szénhiányt ? Budapestről 
irják : A közlekedési és ipari üze-
mek céljaira szükséges széntartalé-
kok összegyűjtésére illetékes he-
lyen valaki azt az elképesztő ja-
vaslatot vetette föl, hogy Magyar-
ország és Ausz Iria összes ipari 
üzemeit néhány hétre szüneteltetni 
kellene. Illetékes helyeken ezt az 
órüllséget nem jut ásították azonnal 
vissza, hanem Véleményezés végett 
az érdekelt tényezőkkel is közöl 
lék, akik jpersze, mint lehetetlen 
javaslatot, még tárgyalni sem akar-
ták. A javaslat mindazonáltal még 
most sem került le a napi rend-
ről és egy legközelebbi érlekezle-
ten állítólag újból szóba kerül.( A 
javaslat ugy néz ki, hogy az ötlet 
bizonyosan Ausztriában született, 
de a kivitelére csak Magyarorszá-
gon fog sor kerülni. 

— Zab, árpa és burgonya 
helyett kukorica. Illetékes helyen 
hosszabb ideje tárgyalásokat foly-
tattak a gazdasági szükségletre 
visszatartott zab és árpatéleleknek 
csöves kukorica ellenében való 
kicserélése ügyében. Az erre vo-
natkozó megállapodás létrejött és 
a Haditermény Részvénytársaság 
már szét is küldötte a körleveleit 
bizományosaihoz, akik egalább 
100 q át kitevő zab és árpatételek-
nek az év végéig történő beszol-
gáltatása elleiuben egven'ő mennyi-
ségű csöves kukoricái adhatnak a 
szállításkor érvényben levő hatá-
ron, a szokásos jutalék felszámí-
tása mellett. 

= Véráldozatunk a világhá-
borúban. Hogy a hadvezetőség mi-
nél pontosabb statisztikát állit has 
son egybe arról, ho^y milyen vér-

áldozatot hoztunk ebben a nagy 
világégésben, ujabb statisztika ö s -
szeállítására adott ki rendeletet 
Eszer int — mint az Őrszem irja 
az összes csapattestek kötelesek a 
háború kezdete óta meghalt vagy 
elesett egyénekről kimutatást egy-
beállítani és ezt a hadügyminiszté-
riumnak beküldeni. A kimutatásban 
fel kell sorolni azt is, hogy az 
illetőnek mi volt az anyanyelve. 

— Szabad kereskedelmi jel. 
zést használni a táviratban, A 
hivatalos lap legújabb száma kor-
mányrendeletet közöl, amely egy 
korábbi megtiltást érvénytelenít 
vagyis megengedi, hogy ezentúl a 
magántáviratokban kereskedelmi 
rövidítéseket vagy kereskedelmi 
jelzéseket lehessen használni. En. 
nek csupán az a föltétele, hogy az 
ilven táviratokat mindig ugyanazon 
postahivatalnál adják föl, hol a 
föladó a jelzések vagy rövidítések 
magyarázatát két példányban át-
adja és hogy az ilyen rövidítések 
ne adjanak okot aggodalomra a 
felvevő postahivatal előtt. 

— Hadipótvasárnap. Német-
országban, ahol a nyári időszámí-
tást is kitalálták a szénhiány le-
küzdésére, most egy másik érde-
kes széntakaritó intézkedéssel kí-
sérleteznek, a hadipótvasárnappal, 
amely abból áll, hogy valamelyik 
hétköznapot is kinevezik vasárnappá 
vagyis elrendelik, hogy ezen a 
a napon is munkaszünet legyen. 
Mint Augsburgból jelentik, a münc-
heni hadihivatal elhatározta, hogy 
kisérletképen először az augsburgi 
ipartelepen fogják bevezetni a pót-
vasárnapot, amely, ha beválik, az 
egész birodalom területén be fog 
vezetetni. A terv ellen sok kifogás 
merült fel, de sokan vannak pár-
tolói is. 

— Hadik miniszter vívmánya. 
Gróf Hadik János közélelmezési 
miniszter arról tárgyalt az osztrák 
illetékes körökkel, hogy a meg-
szállott olasz területeket gazdasá-
gilag ne egy osztrák-magyar közös 
szerv igazgassa, hanem a magyar 
kormány saját képviselőjével és 
szaktiszt viselői vei. Hadiknak csak 
hosszas kapacítálások után sikerült 
álláspontját elfogadtatnia. A meg-
szállott területeken rengeteg'ineny-
nviségü élelmiszert zsákmányol-
tunk. lladsc egünk a zsákmányolt 
élelmiszerből nyolc hétre el van 
látva. — Hatalmas rizskészlet ' és 

| selyem jutott a kezünkre, amely-
bői kis mennyiség előreláthatólag 
el fog jutni a fronlmögötti ország-

| részbe is. 
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— Sorozzák a hadiszolgá-
latra behívott alkalmatlanokat is. 
A honvédelmi miniszter most kia-
dott rendelete szerint — mint a 
Külügy-Hadügy közli - u népföl-
kelési fegyver nelku i hadiszolgá-
latra behívott népfelkelők az egyes 
kiegészítő parancsnokságok bemu 
tató bizottságai elölt kötelesek je-
lentkezni, ahol az orvos megv zs-
gálja, vájjon alkalmasak-e arra a 
munkára, melyre őket kijelölték. 
Eiután a bizottság elnöke dönti el, 
hogy az illető a népfölkelési hadi-
szolgálatra fegyver nélkül alkalmas 
vagy nem alkalmas. A nem alkal-
masoknak osztályozottakat azonnal 
el kell bocsátani. Az alkalmasokat 
felesketik és beosztják, majd a ka-
tonai magatartásra és viselkedésre 
nyolc nap alatt, testi állapotuknak 
megfelelően kíméletesen kioktatják. 
A bemutatottakat csupán azokra a 
fegyver nélküli szolgálatokra alkal-
mazhatják, amelyekre őket behív-
ták; fegyverrel teljesítendő szolgá-
latokra alkalmazni őket tilos. 

Uj postabélyegek. Legkö-
zelebb uj 35 és 40 tilléres és 3, 5 
és 10 koronás értékű postabélye-
geket bocsátnak forgalomba. A 35 
és 40 filléres postabélvegekhez a 
forgalomban lévő 2 25 fillér értékű 
aratást ábrázoló uj postabélyegek 
rajza, a koronaértékü postabélve-
gekre pedig a 50 fillér — 2 korona 
országházat ábrázoló uj postabélye-
gek rajza használtatott. A régi kia-
dású, turulmadaras összes ilyértékü 
postabélyegek és az ezek fölhasz-
nálásával készült hadisegélybélye-
gek, továbbá a koronázási emlék-
bélyegek érvényessége 1917. de-
cember végével megszűnik. A kö-
zönség a birtokában levő ilyen 
bélyegeket legkésőbb 1918. január 
31-ig bármely postahivatal becse-
rélheti. E határidőn lul a becseré-
lésnek helye nincsen. 

— A Vasárnapi Újság no-
vember 18-iki száma számos szen-
zációszámba menő képet közöl olasi-
országi nagy offenzivánkról, a ¡Mű-
csarnok most megnyílt kiállításá-
ról. Szépirodalmi olvasmányok: 
Pékár Gyula regénye, Jászai-Hor-
vát Elemér • verse, Szőlősi Zsig-
mond tárcája, Schőpfin Aladár cik-
ke, Jákó János ki* tanulmánya C*-
dornáról, a megvert olasz tőve-
z é r r ő l , k r i t i k a a téli tárlatról, Balla 
Mihály regényes cikksorozata az 
a m e r i k a i dollárkirályokról. Egvébb 
közlemények : Cadorna arcképe s a 
rendes heti rovatok. A Vasárnapi 
Újság előfizetési ára negyedévre 
750 korona, a V i l ágk rón ikáva l 

együtt 8 50 kor. Megrendelhető a 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem u. sz.) 
Ugyanitt megrendelhető a Képes 
Néplap a legolcsóbb újság a ma-
gyar nép számára, félévre 2 40 f. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

17406-1917 szám. 

H I R D E T M É N Y . 
Szentes város tulajdonát tevő 

Kurca mederben termett nád a 
helyszínen tartandó nyilvános szó-
beli árverésen azonnali készpénz 
fizetés mellett el fog adatni. Az 
árverés november hó 27-én dél-
előtt 8 órakor kezdődőleg a 
«zegvári határtól a Veoseri 
fokig, november 28-án délelőtt 
8 órakor kezdődőleg a Veoseri 
foktól a teési határig fog meg-
tartatni. 

Szentes, 1917. évi nov. hó 13. 
Dr. MÁTÉFFY 
polgármester. 

Szentes l\. T. város villamtelepétől 
lt)í)03—1017 szám. 

I I I r «1 © I i n © i i y . 
Értesítem a villamos áram fo-

gyasztó közönségei, hogy a Városi 
tanács 16603 -1917 számú határo-
zatával folyó évi november hótól 
kezdődőleg a világítási áramdíjai 
hektówattóránként 1(5 fillérben, a 
motorikus áramdíjat az eddiginél 
30 %-kal magasabban és 25 gyer-
tyafényű lámpánál a havi átalányt 
8 koronában állapilotta meg. 

Szentes, 1917 november 15. 
dr. Mátéffy 
polgármester. 

17413—1917 szám. 
I I I r d © I ÜII © i i Y . 

Értesítem a közönséget, hogy 
az elmaradt szeptemberi, valamint 
az október havi petróleum jegyek-
re havonként i egynegyed liter pet-
róleum Boskovits Berta, Karolyi 
Lajos, Béládi Jozsefné, Jelenfii An-
tal, Mohr Sándor, Lovas Eszter, 
Ehrenfe ld Mónié, Polilzer Márton 
Czeisler Jakabné, Steib Gyula. Pa-
taki Anna, Horváth Imre, Rónai 
Lajos, Csányi V. és Grossman La-
jos kereskedésében szolgáltatik ki. 

A petróleum literenként 56 
fillér. 

• Szentes, 1917 november 15. 
dr. Kiss Béla 

városi közéleim, ügyoszt. vez. 

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

H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

CséplőgflrniM 
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. 

Megvételre keresek 
cséplő garnitúrákat 

magánjárókat. 
J f l n l t r a l J . 

Kiskunfélegyháza. 

Választás i 
és ennél nagyobb 
malacok» vala-
mint 3, 4, 5,6, hó-
napos süldők is 
megvételre ke-
restetnek. Á r-
a j á n l a t o k a t 
lehet közölni a 
Szentesi Lap ki-
adóhivatalába. 

a r Eladó flóbert -im 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO DB TÖLTÉNY-
NYEI EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehel lapunk kiadóhivatalában 

Egy jó fiu 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utoa 

i 33. szám alá. 
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Tanonc fiepestetili 
Egy jó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

felvétetik 
ÖZY. GrubmöIIer J t a f n é 

borbély- és fodrász üzletében 
Kossuíb-níca. 

Egy jó fiu 
nyomdász 

l á t i a i i l ó i i a l á 

Iapunk nyomdájában 
felvétetik. 

Felesmüvelésce 
11 katasztrális hold termő szőllő 
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. 

Sdabozzunh a hadiórváhnah! 

Ir 
V a j d a B á l i n t U t ó d a 

kínpyomdája ~ ~ 
elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L A P " 

hindóhivatoln 
Kossutti-tér V. szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

II 
Nyomatott VAJDA ti. U T Ó D A villan) erőre berendezett nyomdai inüintézetében, Szentes W17. 




