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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám <ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési éo 

előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Ha a jámbor újságolvasó az 

újságokból akar igaz képet alkotni 

magának bizonyos dolgok felől, 

akkor leghelyesebb, ha nem vesz a 

kezebe ujságo* ^a mondom azt, 

mert tudom, hiszen busz esztendeje 

körmölök az újságba. 

Itt van, hogy egyebet ne mond-
jak, a jövő évi városi költségvetés 
dolga. Előbb 240, azután 260 szá 
zalékot ir az újság. Pedig hát szá-
zalékos javaslat nem is volt. Mind-
össze azt áilapitotta meg a szám-
vevőség, hogy az 1916. évi adóala-
pot figvtlembevéve, a százalék kö-
rülbelül 242-nek felel meg; de 
nyomban hozzá is tette, hogy ezt 
a százalékot sem nipaállapitani, sem 
hirónni nem szabad, hanem előbb 
gondoskodni kell a közjövedelmek 
megfelelő fokozásáról — s akkor 
lehet szó csak a pótadó százalék 
megállapításáról. 

Mindezeket azért mondom el, 

mert némikép tisztázni kell a ka-

landozó hióbhireket. 

Hát ez az igazság. 
• 

A kenyérgyár ki akarja bérelni 

a jéggyárat. 

Ajánlatot is tett Évi 5000 ko-

rona haszonbért ajánlott fel s ezen-

kívül azt, hogy ha villany telepi ára-

mot használja föl, akkor az önkölt-

ségi árakat megtéríti. 

Nem tudom, de én ezt sehogy 

sem akarom |vállalni. Ha egy hat 

éves bérlet megéri a kenyérgyár-

nak a szükséges beruüázást, akkor 

a városnak az állandó tulajdonjog 

feltétlenül több beruházást ér meg. 

Igaz, épen most lesz február-

ban kétszáz esztendős évfordulója 

Szentes legelső könnyelműségének, 

amikor sajnálta a város akkori ve-

«etősége a költséget arra, hogy el-

menjen Bécsbe a szabad királyi 

városi cím megnyeréséért s azóta 

ez a könnyelműség szinte áthúzódik 

megszakítás nélkül <a további két-

száz esztendőn. 

Vajon, hát idejében mindentől 
félünk, de viszont minden lehetet-
len vállalkozást keresztül viszünk? 
Arra vagyunk predesztinálva, hogy 
minden vállalkozásnál azért veszít-
sünk, mert tőkét nem merünk 
adni? 

Én nem félek semmi városi 
üzemtől, de egyet szükségesnek lá-
tok : a vezetést nem szabad a piros 
asztaltól dirigálni. (Azért nem zöld-
asztaltól, mert nálunk pirosposztós 
asztalok vannak a közgyűlési te-
remben.) 

A hadisegélyek fölemeléséről 
tízezer cikk jelent meg rövidebb-
hosszabb formában. Minden hadi-
segélyes meg vau győződve róla, 
hogy februárban a fölemelt 
segélyt fogja kapni. 

Hát persze, igaznak keli lenni, 
mert igy irta az tífság. 

Hogy persze igaz az emelés: 
törvény bizonyítja, hogy persze 
mindenki a régi alapon lesz kifi-
zetve, szomorú valóság, mert hi-
szeu még a rendelet sincsen kibo-
csátva. 

Hogy persze erre még egy na-
gyuii sajnálatos persze következik, 
még szomorúbb valóság: kik lesz-
nek a bűnösök ? Azok, akik a ha-
disegélyeket kezelik . . . 

Hiszen különben igy volt, igv 
van, igy lesz — ez is persze szo-
morú igazság. 

A pénzügyi és háztartási szak-
osztály javasolja a városi mozi fel-
állítását. 

A szakosztálynak végeredmé-
nyében igaza van. Már régen meg 
kellett volna alapítani a városi 
mozit. 

Elvégre is — ez ugyan vállal-
kozás, de egy cseppet sem kocká-
zatos vállalkozás, mert rajta veszí-
teni nem lehet s ha a magánvállal-
kozó ezen az üzleten vagyont tud 
szerezni, akkor a városnak sem 
lehet veszíteni ezen az üzleten. 

Igaz, hogv az üzleti bölcseség 
már megszólalt ebben a kérdés-

ben, mondván, hogy a városnak 
már meg kellett volna csinálni az 
üzletel — és mert eddig nem csi-
nálta meg, most már nem is sza-
bad megcsinálnia, 

Nem illő, hogy megcsinálja. 
Nem tudom, hogy mi tartozik 

az illik és nem illik birodalmába, 
de meggyőződésem, hogy a város 
mindenkor kisajátíthat magának 
minden jogot és az adófizetők zse-
bét köteles kímélni még akkor isf 

ha ez nagyon táj a magánváiiaiku 
zóknak. 

BARÁZDA. 

Folytatják a béke-

tárgyalásokat. 
A Miniszterelnökség Sajtóosz-

tálya közli: 
Budapest, január 4. 
Bresztlitovszkból jelentik a Ma-

gyar Távirati Irodának : 

Az orosz deltgáció elnöke folyó 
hó 3-án táviratot küldött Pétervár-
ról a központi hatalmak Bresztli-
tovszkban levő maghatalmazottai-
nak, akiknek javasolja, hogy az orosz 
köztársaság kormányának határozata 
alapján semleges külföldön folytas-
sák a tanácskozásokat. A szövetsé-
ges hatalmak delegáltjai e hónap 
negyedikén válaszképen azt távira-
tozták Joffe urnák, hogy visszauta-
sítják a tanácskozások helyének 
megváltoztatását, mintegy kötele-
zően kimondotta, hogy a tárgyalá-
lásokat legkésőbb folyó hó ötödi-
kén Bresztlitovszkban fogják ismét 
megkezdeni. 

Mit vesztettünk a háborúban? 
irta: Madzsar J ^zsef dr. egyetemi magántanár. 

A háborús emberveszteségek-
ről csak ugy kaphalunk képet, ha 
annak forrásait egyenkint vesszük 
vizsgálat alá. 

Az első a véresveszteség. Az 

elesettek és elhaltak számának 

nagyságáról ma még pontos ada-

tunk nincsen, de a háború három 

éves tartania alalt neutrális orszá-
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gokban végzett számitások szerint 
Magyarországon körülbelül félmil-
lióra lehet tenni az emberveszte-
séget. Ez a veszteség tehát annyit 
jelent, hogy az ország munkaképes 
korban levő férfilakosságának kö-
rülbelül 12 százaléka elesett. Már 
ez is az ország termelőképességé-
nek jelentékeny csökkenését jelenti 
még ha ezt bizonyos mértékig a 
nőknek a munkába való intenzivebb 
bevonásával és a munkaerő jobb 
kihasználásával pótolni is tudjuk. 

A veszteség másik forrásba az 
itthonmaradtak halálozásának emel-
kedése. 1915-ben Magyarországon 
a polgári lakosság között is min-
tegy 30.000 rel több volt a halót 
tak* száma, mint előző években, 
holott a férfilakoság jelentékeny 
része katonai szolgálatot teljesített 
Ekkor tehát a kevesebb ilthonnia-
radí közül többen haltak meg, 
mint normális esztendőkben. 1916-
ban természetesen a születések 
csökkenése és ennélfogva a csecse-
mőhalálozás abszolút száma is csök-
kent, normális évek körülbelül fél-
milliós szemben mintegy 430 000 re 
Még ez a szám is a normálisnál 
nagyobb halálozást jelent, ha ezt 
a hadban nem álló polgári népes-
séf számához aránvitjuk. 

A csökkenés harmadik forrása 
a születések elmaradása. Az utolsó 
évek átlag 640.000 nyi szslelésével 
szemben 1915-ben 434-,000,1916-ban 
már csak 292,000 születés történt 
és ez 1917-ben — mikor is első 
félévben 150,000 születés volt 
semmiesehe sem fog emelkedni. A 
háború három éves tartama alatt 
tehát több, mint 1.000,000 elmaradt 
születéssel kelt számolnunk, ami 
— ha föltételezzük, hogy a csecse 
mő- és gyermekhalálozás arány-
száma a háború után nem rosszab-
bodik, 3 évfolyamra elosztva, kö-
rülbelül 600,000 munkáskéznek hi-
ányát jelenti. 

Más szavakkal kifejezve, ez any-
nyit jelent, hogy 1930-ban Magyar 
országon mintegy 150 ezer husz 
éves fér filosz, vagyis százezerrel 
kevesebb mint amennyi lelt volna 
ha a háború közbe nem jön. 

egy-egy ember értéke tőkében ki-
fejezve Magyarországon körülbelül 
husz ezer koronát jelent. Ennek 
megfelelően 2000,000 ember hiá-
nya tehát 4 milliárd korona. A há-
ború három éves tartamát véve 
számításba, csak a születések apa-
dása folytán ez az értékveszteség 
háromszor annyi, vagyis tizenkét 
miit árd korona. Ez öt százalékos 
kamatozással évente kétszázmillió 
koronának megfeló munkaértékvesz-
teséget jelent. És ez az összeg csak 
az elmaradt születések számából 
következő veszteséget jelenti! Ehhez 
járul még az elesetlek elvesztett 
munkaereje, továbbá a harctérről 
visszatért rokkantak csökkent mun-
kaképességéből származó veszteség 
és akkor elképzelhetjük, hogy mit 
jelent az emberi fajra nézve az, 
hogy ilyen munkaerő egyszerre 
hiányzik abból a munkából, amely-
Ivei kultúránkat fel¿pitettük Egész 
kultúránk abból a munkafölös ég-
ből származik, amelyet a primitív 
életszükségletek megszerzésére for-
dított munkán felül végzünk és 
hogy még a folyton racionalizálódó 
termelés melleit is munkánkból 
nagyon sokat kelleti fordítani az 
elsőrendű eíelsziiivseglelek meg-
szerzésére és nagyon kevés jutott 
a kulturára, azt legjobban mutatja 
kulturánk alacsony átlagos szín-
vonala. 

Es ez a munkamennviseg 
évi sok száz millió koronának meg-
felelő érték! — hiányozni fog az. 
általunk termelt értékből akkor, 
amikor Magyarországon j belügyi 
tárca egész s egészségügyi költség-
vetése <lig negyven milliót tesz ki. 

Ez a néhány s/ám illusztrálja 
mii veszít nagvnehezen felépített 
kulturánk az emberek számán »k 
csökkenése tolvtán 

H Í R E I N K . 

Az emberhiány kifejezésére a 
gazdasági éleiben szokásos átszá-
mítást alkalmazhatjuk es megpró-
bálhatjuk az emberértéket pénzben 
kifejezni. Hogyha valamely or-
szágban a lakosság általt terme • 
értéket elosztjuk a munkaképes 
emberek számával és az igv nvert 
éaszeget tőkésítve képzeljük, akkor 

= Koszorú megváltás. Az 
ármentesitó társulat nvilvántartási 

, osztályának személyzete, melynek 
Pócsi Balog Nihály ur évtizedekig 
vezetője vo t — kegyeletük kifeje-
zése jeleni külön is — kos/oru 
megváltás cimén a hadi árvák ja-
vára 20 koronát fizet lek be. 

Városi közgyűlés. Szentes 
város képviselőtestület a lolyó évi 
január hó 8 napján azaz kedden 
delelőtt 9 órakor a városháza nagy-
termeben rendkívüli közgyűlést tar!. 
Tárgysorozat: Virilis képviselői 

névjegv/ék megállapítása. Helypénz-
szedési szabályrendelet módosítása 
Mázsakezelési szabályrendelet mó-
dosítása. Ingatlan átruházása utáni 
városi pótlek megállapítása tárgyá-
ban tanácsi előterjesztés: Bor irtán 
szedendő városi fogyasztási adó-
pótlék megállapítása tárgyában ta-
nácsi javaslat. Kádár Sándor ille-
tőségi ü ve. Korcsmáros Jánosné 
és gyermekeinek a községi köte-
lékbe való felvétele. 

— Jelentsük be a betáblázott 
tartozásainkat, mert azután adó le-
engedés jar. Városháza földszint 10 
számú szobában, a városi adóhiva-
talnál. 

— Három milliárd a hadi-
kölcsön eredménye. Pénzügyi kö-
rökben a hetedik hadikölcsön 
a hetedik hadikölcsön eredmé-
nyét három milliárd koronára 
becsülik, nem lehetetlen azonban 
hogy a kölcsön eredménye vala-
mivel három milliárdon felül is 
lesz. 

Az államsegély kiutalása. 
Az m. kir. belügyminiszter leira-
tában értesítette a várost, hogy 
az 1918 évre járó 35000 korona 
államsegélyt kiutalta. 

— Három ünnepnappal ke-
vesebb lesz az idén. Az 1918. 

közönséges esztendőben a fix nap-
hoz kötött, ünnepnapok közül va-
sárnapra esik az idén a Vízkereszt 
ünnepe (január 6), Kisasszony 
napja (szeptember 8) és a Szep-
lőtelen fogantatás ünnepe (decem-
ber 8), vagyis három ünnepnappal 
lesz az idén kevesebb. A kettős 
ünnepek száma hat. Boldogasszony 
ünnepe (februáé 2.) szombatra 
esik. Gyümölcsoltó Boldogaszony 
ünnepe fmárcius 25.) hétfői nap-
ra esik, Húsvét ünnepét az idén 
hónapban üenepelhetjük meg, mi-
vel Húsvét vasárnapja március 
31-re, Húsvét hétfője gedig ápri-
lis l-re esik. 

— A boldog Sweitz. Egy ke-
reskedő most tért vissza hosszabb 
üzleti útjáról Sweitzból. A keres-
kedő csodákat mond arról az ér-
zésről és hangulatról, amely min-
denkit elfog, mikor egy olyan 
országba jut, amely nem visel 
háborút, amely nem küldi fiait 
marskompanikban a harctér ve-
szedelmei felé s amely nem kény-
szeriti bele otthonmaradt polgárait 
élelmiszerekért való ácsorgásba. 
Egy ország, amely még ma is 
olyan életet él, aminőt mi éltünk 
három és fél év előtt, Egy or-
szág, ahol még mais 10 frank 



2 szám. SZENTESI LAP 3 oldat. 

egy előkelő hotelben a teljes napi 
penzió. Egy ország, ahol percnyi 
pontossággal érkeznek és indo-
kolnak a vonatok. Ez különben 
agy látszik, csak nálunk megy 
különös esemény számba, mert 
Németországban is ismeretlen fo-
ghlom a vonatok órákra terjedő 
késése s a kocsikban való rette-
netes tolongás. 

— A harangok rekvirálása. 
A rekvirált harangok felhasználásá-
ról egyes lapok az utóbbi időben 
tóves közleményeKet hoztak. Most 
ugyan még érthető okokból lehe-
tetlen számadstokkal igazolni, hogy 
katonai célodból mennyire szüksé-
ges a harangok bevonása, de a kö-
zönség teljes mértékben meg le-
het róla győződve, hogy a haran-
gok felhasználásánál a hadügyi igaz-
gatás mindig számol a hadsereg 
Szükségleteivel. A harangok rekvi-
rá l ja alél i'ermészeles<*n Mves/ik 
azokat, amelyeknek művészi vagv 
történeti becsük van. 

— A központi szeszfőzök 
petréleum igénye. A kereskede-
lemügyi miniszter értesítette •« 
szeszfőző és gyümölcsérteke iiő 
szövetkezetek központját, hogy a 
minisztérium valamennyi várme-
gyét kellő mennyiségű világító kő-
olajjal látta el es a törvényhatósá-
gok első tisztviselőinek feladatává 
tette, hogy a jogosult szükségletek 
fedezéséről gondoskodjanak. Azok 
a központi szeszfőzők, akiknek pet-
róleumra van szükségük, fordulja-
nak kérelmükkel a vármegyék al-
ispánjaihoz, hivatkozva a minisz-
teriám leiratára. 

— A széna és szalmarekvi-
rálás beszüntetése. A belügymi-
niszter renpeletileg intézkedett 
hogy a hadsereg részéről a széna 
ós a szalma, szóval a takarmány-
pekvirálást szüntessék be. A pót-
keretek intézményei a hadügy-

' miniszter rendeletének eleget tet-
tek. Egyes hadseregek had tápte-
rületén azonban még ma is meg-
azakitál nélkül rekvirálnak. 

— A katonák meleg' ruhá-

jára a főispáni hivatalnál a követ-

kező adományok folytak be: Mező 

gazdasági Kenderipar részvénytár-

saság Szeged 500 korona, Gyánti 

l>ál Csondrád 400 kor. Major János 

10 kor. Cseuz Imre 10, Reisinger 

Henrik Algvő 50, Özv. Kovalik D. 

jjózsefné Mindszent 30. Schwáb Dá-

vid 30. Schwáb József 10. özv. Bie-

ier Lipótné Szentes 10, Tápéi elemi 

ipkola Tápé 21. Kámfner Vilmosné 

Csongrád 10. Baksai Illés Mindszent 

30. Lantos Ferenc 20. id. Gyovai 
Barnát 6. l)r. Bárdos Jenő S/.egvár 
20. Somodi János Szentes 20. Ko-
rom Jánosné Mindszent 4. Horgosi 
Takarékpénztár Horgos 100. Kar-
dos Péter Mindszent 20. Mindszenti 
Hi'elszövetkezet 20. Schmidt Dezső 
20. Dr. Pity Sándor 10. Nagyistók 
Rókus Csongrád 50. Doniján Dezső 
Csanytelek 5. Molnár János gózm. 
Horgos 50. Piroska Ferencné Csong-
rád 30. Fehér Ignác 5. Szász Imre 
Derekegyház 10. Dr. Nagy Miklós 
Kiskundorozsma 20. Bagossy Jó-
zsef Csongrád 20. Cseh Pál Fábián 
20. Dr. Gonda Mór Sándorfalva 10 
özv. Kátai Pál Jánosné Szentes 10. 
Kirják Árpád Szentes 20. özv. Bene 
Istvánné baromfi kereskedő 100. 
Méhész Balog Péter Mindszent 10. 
Ausländer Jenő Csongrád 50 kor. 

— „Nemzetvédelem." ílv ci-
men az Országoh Hadigondozó 
Hivatal folyóiratot indított, mely 
a háború által fölvetett problémá-
kat s a hadigondozással kapcso-
latos kérdéseket tárgyalja nép-
szerűsítő, tudományos alapon. A 
lap szerkesztője Fiseheé Elemér 
aki szívesen vesz kéziratokat, 
melyek cimére az Országos Ha-

I di gondozó Hivatalba intézendők. 

Kiadja 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

20009-1917 szám. 

Hirdetmény. 
Szántó és cséplőgép tulajdo-

nosok felhivatnak, h o g y gépjeiknek 

1918-ik évben üzem anyaggal való 

ellátása végett 1918 január hó 7-én 

vagy 8-sc hivatalos órák alatt a 

gazdasági tanácsnoki hivatalban 

okvetlenül jelentkezzenek. 

Szentes, 1917 december 28. 

bR. nÁTÉFFY 
polgármester. 

Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
Felhivatik a közönség, hogy 

a tehervallomások megtétele vé-
gett a városi adóhivatalban (Vá-
rosház földszint 10 ajtó) a hiva-
talos órák alatt jelentkezzék f. 
évi január hó 3l-ig 

Városi adóhivatal. 

Felhívom azon szegénysorsu 

hadiárvák hozzátartozóját, akik ter-

mészet be ni ruhasegélyre és tü/ifa-

segélyre tartanak igényt, ho^y fo-

lyó hó 7-én és 8-án délelőtt 8 órá-

tól kezdve hivatalomban (várme-

gyeház 20 ajtó) múlhatatlanul je 

lent ke/zenek. Ruhasegélyben csak 

azon hadiárvák részesülhetnek, akik 

18-ik életévüket még nem töltötték 

be és cipőt nem kaptak. A tűzifá-

ból egy család csak 3 métermázsát 

kaphat, a jelentkezés alkalmával 

métermázsánként 5 korona ftzeten-

; dő. Azon hadiárvák hozzátartozója, 

a ki általam még beidézve és jegy-

zőkönyvileg kihallgatva nem volt, 

igazoló iratait — mellyel az árvák 

apjának hősi halálát bizonyítja — 

hozza magával, mert különben igé-

nyét nem állapithatom meg. 

Szentes, 1918 évi január 4. 

br. Kövér lrr\r^ 
várni. árvs/. ülnök, a szentesi ha-

digohdoző bizottság ügyvezető el-

nöke. 

Gondozásért 
lakást keres gyermekte-
len fiatal asszony. — Cinv 
a kiadóhivatalban. 

Eladó ház. 
Vékony Juliánná Rákóczy 
Ferenc-utca 25 számú fél 
portás háza eladó. Érte-
kezni lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 

lapkihordó 
sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

~ EGY J O FIÚ 

N Y O M D Á S Z 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

Adahozzunb a 
hadiárainak! 



4 tldal SZtNTESI LA;-
103 scám 

Tanonc berestetih 
Egy j ó házból való és 
jobb nevelésben része-
sült fiu borbély és fod-
rász tanulóul azonnal 

felvétetik -

ÖZY. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- és fodrász üzletében 

Kossuíh-üfca. 

Egy jó fiu 
nyomdász 

t a n u l ó n a k 

lapunk nyomdájában 

felvétetik. 

Felesmiivelesre 
II katasztrális hold termő szőllö 
kiadó, ugyanosak 5 katasztrális 
hold üres föld veteményezés alá 
szintén feléből kiadó, a telepen 
megfelelő épületek és áissnó-
hizlaló van. Értekezni lehet a 
SZENTESI LAP kiadóhivatalá-

ban. 

Adakozzunk o hsd iápvahnah 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
—EE= könyvnyomdája i z ~ 
elvállal minden a köny vnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

t— 

„ S Z E N T E S I L B P " 
kiadóhivatala 

Kossuth-tér 4. szóm. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

| veszünk fel. 

Nyematott VAJDA B. UTOÜA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szent«* 1917. 




