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A szerkesztésért felelős 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vitji!- Bálint Uíoda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 s/.áni (ref bérház) ide intézendők a lapot 
erdeksö mindenféle küldemények hirdetesi és 
r e l ő f i z e t é s i dijak. .-. .*. 
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Csodálatos, mennyi változáson 
ment keresztül nemzetünk és mi-
ként formálódott át igényünk a 
már 4 év óla tartó háború okozta 
nélkülözésekhez. Sajnos, csak igé-
nyeink formálódlak át, leikül 'unk 
nem. Megváltoztak az irányok, a 
célok, de bárhova tekintsünk, jó 
példát, nagyszerű lanácsokai h ű-
lünk hirdetni, de senki által be nem 
tartott malasztok azok; csak má-
sokkal szemben feltételezett köve-
telések. 

A gazdálkodó nagyszerűen meg-
tudja mondani az iparosnak, ke-
reskedőnek és stb., kine mik a 
ivuieiesM a kcfesLedő, iparost»k 
stb. viszont bölcsen a gazdálkodó 
kötelességeiről beszélnek. A munk i-
adó jól tudja, mi a munkás köte-
lessége, de a munkás nem beszél 
egyébről, mint a munkaadók köte-
lességeiről. Sajnos, senki nem akarja 
belátni, hogy ki-ki önmagán n leg-
csekélvebb változtatás mellett többre 
menne minden gvülrs. propaganda 
és irka-firkáná), mert szabadságot, 
szeretetet, rendet és takarékosságot 
csak olt sajátíthatunk el, ahol egy-
más jogait tiszteletben tartják Ah »1 
a polgárok egymást semmibe sem 
veszik, ott nem lehet egyetértés, 
nem lehat boldogulás. Pocsolyából 
rózsavizet meríteni nem lehet 

Többtermelést emlegetnek most 
mindenfelé. Ez most a jelszó, ugy 
nálunk, mint az ellenséges orszá-
gokban. A sajtó erről prédikál s 
ha mindenki csak eladni akar, ki 
fog tulajdonképpen fizetni? 

E mellett behozatalunk csök-
kentését hangoztatja mindenki és 
ezáltal véli valutánkat javítani, de 
ez sem minden, mert a kivitelnek 
mérlegelés nélküli forsirozása is 
káros. P. o. itthon termelt cellu-
lózunkat kiszállítjuk s azt mint 
feldolgozott papirt hozzrk vissza 
még pedig annyira drágán fizetjük 
azt, hogy az a hihetetlenséggel ha 
táros és a mi legfurcsább e mellett 
az, hogy magyar munkások dol-

gozzák fel a nyersanvagot az He- 1 

genben, saját élelmünk fogyasztása 
mellett. Nem áll jobban a do!og a 
vasércekkel sem. Vasérceinket nyers 
alakban kiszállítjuk és mint kész 
anyagot, szerszám, gazdasági, va-
dászati, műszaki eszközt v«»g\ mint 
díszműárut hozzuk vissza, nem ép-
pen dicséretes árakon. Mindez miért? 
Mert iparunkat imMoh m kezeljük, 
pedig iparosaink biztonsággal ve-
geznek azt, ¿miire a szakavatntUá^ 
képes. 

Hadseregünk g v ő z e I m é ben , 
Ansztria-Magy; rorszag iparának, \r -
gyészetének es a gazda közönségnek 
nagy része volt. Észak-Amerika és 
\ngli i vasérceivel, kohóival és acéi-
müvtinek ezrei v*i, robbanószerek 
roppant tömegeivel v< ite íel ipa-
runk a versenyt s bár tengerentúl-
ról! beszerzett anyagaink regen el-
fogytak, rezet vassa:, í rromaugunt 
alumíniummal, jutát papírból ké-
szült szövettel pótohunk s ami a tó, 
most már ezrekre m nő azon pót-
anyagok száma, amik a hadászat-
ban a jóminőségü pót anyagok .t 
helyettesitik. Szerencsénk, hogy ;> 
pótolhatatlan magyar bak i m llett, 
a pótolhatatlan saletrv mot is úgy-
szólván a levegőhői sajtoljuk. 

Gazda közönségünknek a föld 
megmunkálsáához szükséges esz-
közei elkoptak. Nincs szenünk, 
nincsen vasunk. Hiányzik a drót, 
szeg, lánc. ásó, kapa, rke, de a je-
lek azt mutatják, hogy ezek pótlá-
sáról gondoskodás történik. Kellett 
is, hogv történjen, mert ezen esz-
közök közélelme/.t s >z< inpont jaból 
igen fontos tényezők, de fonlosabb 
tényezők háborús közérdekből. 
Mindezeket iparunk volt, van és 
lesz hivatva előteremteni. 

Ha pedig mérlegelni próbáljuk 
azt a körülményi, hogy mit nem 
kellett a hadseregnek adnunk csa-
pateitolások következteben, hogy 
sokszor hónapokon át nem lehetett 
ide teiemteni vaggont akkor rajö-
vünk arra, hogy minden téren ^ok 
volt a küzdeni való. Csak a vasúti 
és egyebb közlekedéshez szükséges 
szerkezelek előállítása és kijavítása 

minő feladatot rótt az iparra és 
a'.okra, akik a jólétei előteremtik, 

nmr is arr - a meggyőződésre ve-
zetnek, miszerint az ipart nem sza-
bad többé azon az alapon elbirál-
nunu, mint ahogy etíük azt eddig 
A 1 ztes ipart támogatnunk kell, 
mer e nélkül Magyarország nem 
lor, virágozhatni. Pártolnunk kell 
az ipar*, már csak azért is és leg-
főkeppen azért, hogy a gyakorlati 
pá--\r » lépőknek ne le^ven küzdeni 
-̂¿itójuk a/zai az előiiélettel, amely-

ben társadalmunk a gyakorlati pá-
Iv ra „tevelyedettel" szemben gya-
korol. 

Nem helyes talán, hogy német 
sxov ts gesünkre hivatkozom, mert 
ott íások a .iszonyok, de önfe-
gv i nezelisegüke.t, céltudatosságu-
ké. becsületes törekvésüket, szóval 
mindazt, amire ideát szükség van, 
at kellene végre-valahára ide is 
plántálnunk. 

Kormányunk, ugv látszik, fel— 
adatának magaslatán áll. mert az 
„álmenet" minisztere már tudatá-
ban van annak nagyfontosságú 
kérdésnek, ami iparunkra vár, va-
g\ is minő problémák elé fog álli-
tani iiinket a béke első korszaka : 
a leszerelt tömegek elhelyezése, fog-
hluoztatasa, nyers anyagokkal való 
ellátása stb. 

Nem szabad tehát egymást le-
kicsinyelnünk, mint ahogy nem 
szab; l megtörténni annak sem, 
hogy « békekötés olyan készületle-
nü láljon bennünket, mint ahogy 
a hab >ru találta nemzetünket. 
soms* • m ¡vimim • mm • • • m ..wií 

\ m korlátozzák az 
utazásokat. 

A vonatok túlzsúfoltsága a me-
netjegyek árának a fölemelése sem 
szüntette meg s különösen a ka-
rácsonyi ünnepek alatt olvan tor-
lódást idézett elő az utasok nagy 
tömege, hogy az ors/ág nagyobb 
pály lud i lin karhatalommal kel-
lett fentartani a rendet. A vonatok 
mindenfelé cs <k nagy késéssel in-
dulhattak és igen sokan kénytele-
nek voltak lemondani az utazásról^ 
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Ausztriában hasonló a helyzet és 
ennek orvoslására ott napokkal ez-
előtt elrendelték, liogy csakis a 
sürgős és halaszthatatlan utazáso-
kat engedik meg a polgári utasok* 
nak és ennek igazolására a hatósá-
goktól kell igazolványt szerezniök, 

Érdeklődtünk illetékes helyen 
hogy nálunk is tervezik-e a: uta-
zások hasonló korlátozását ? Azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy az iga-
zolványkényszer életbeléptetését le-
hetőség szerint el akarják kerülni, 
mert az óriási terhet rónna a köz-
igazgatási hatóságokra és megnehe-
zítené azok utazását is, akiknek 
tényleg fontos ügyben hirtelen kell 
útra kelniök. 

Amíg lehetséges tehát, addig 
az államvasutak a mai rendszert 
változatlanul fenntartják abban a 
reményben, hogy a publikum ön-
maga fogja korlátozni utazásait a 
tényleg csak sürgős halaszthatatlan 
esetekben ül vonatra. 

Az amerikai fegyveres segitség 

Az amerikai lapok fejtegetése-
inek egész sorából krtünik, hogy 
rövid idővel ezelőttig nagy tévedés-
ben voltak odaát az iránt, hogy 
mekkora fegyveres segítségre vol-
ns tulajdonképpen szükség az en-
tente megmentésére. Ezért most a 
legnagyobb kijózanodás kezdi ott 
elfogni a lelkeket. Nyilván abban 
a hiedelemben voltak, hogy a had-
üzenettel megtörtént minden és 
azzal, ha fél millió embert külde-
nek Európába, hol bizonyossá tet 
ték az entente végleges győzelmét-
Most azonban az amerikai katonai 
bizottság elő áll a maga számítá-
saival. Öt millióra becsüli a britt 
éa francia hadseregeket, amelyek 
nem képesek a három millió német 
által tartott arcvonalat áttörni. E 
bizottság pontos számítása szerint 
Németország még rendelkezik 4 
millió tartalékkal és még további 
2 milliót vonhatna el az orosz 
arcvonalról. Ausztria-Magyarország 
és Törökország tartalékait az ame-
rikaiak még harmadfél—három mil-
lióra becslik. Az áttörés lehetővé 
tételére legalább négv milliónyi 
amerikai csapatra volna szükség 
a nyugati fronton, de lehetőleg két-
annyira. Ha ekkora kiképzett ha-
derő rendelkezésre állana is és ha 
a szállítási viszonyok a képzelhető 
legkedvezőbbek volnának, akkor 
is öt-hat év telnék bele, amig si-
kert lehelne elérni. 

Eddig az amerikai katonai bi-
zottság Ítélete, airely nyilván pon-
tos vizsgálódásukon épül lel. Ugyan-

csak amerikai számitás szerint fél-
milliós Európába hozott amerikai 
hadsereg utánpótlási szolgálatára 
állandóan 1.700,000 tonna hajóté-
re volna szükség, négy millió em-
ber számára tehát csaknem 14 mil-
lió tonna. Most már tiszta dolog 
miért kürtölték világgá, hogy 1918-
ban hat 1919-ben tiz millió tonna 
hajótér készülhet el. A lehetőségig 
gyengíteni akarták a katonai bizott-
ság jelentése keltette benyomást 
meg akarták mutatni, hogy nem 
lehetetlen előteremteni a négymil-
liós sereg részére szükséges hajó-
teret, Dt még e gigászi és Amerika 
teljesítőképességét is meg haladó 
programm végrehajtása ?em vezet-
hetne célhoz. Az amerikai katonai 
bizottság kifejezetten megmondja 
hogy még ha kiképzett csapatok és 
szállító eszközök állnának rendel-
kezésre, még akkor is öt-hat év 
telnék bele, amig a sikert elerik. A 
szállítóeszközöket előbb meg kelle-
ne építeni, de akkor sem volna 
szabad másra alkalmazni, mint 
csapatszállításra. Az^entente szö-
vetségesekre nézve léhát Amerika 
óriási erőfeszítései semmiben sem 
könnyilenék meg a tengeri forgal-
mat. Hiszen amikor az angolok 
a buvárhajóval szemben való helyt-
állásra számítanak, a legvérmeseb-
bek is leglényegesebb tényezőnek 
az épülőfélben levő amerikai ke-
reskedelmi flottát veszik fel, ameny-
nyiben ebből akarják kitölteni a 
támadó hézagokat. 

Azonban meg ezek is megen-
gedik, hogy e segítség nélkül be-
latható időben, — mindenesetre 
sokkal korábban, mint azon öt hat 
éven belül, mint az amerikaik vég-
leges győzelem kivivására szüksé-
gesnek mondanak — a búvárhajó 
fog diadalmaskodni, ha mindjárt 
Anglia maga, Franciaországot és 
Olaszországot feláldozva, megfe-
szített hajóépitkezéssel önmagát 
fentartani képes volna is. 

Ha tehát az amerikai katonai 
bizottság számításai a tényleges 
viszonyoknak megfelelnek - T és 
eziránt nem igen lehet kétség — 
— akkor az Unió fegyveres segít-
sége mindenesetre lulkésőn jön 
arra, hogy a központi hatalmak-
tól a győzelmet elragadja. Japán 
néhány nappal ezelőtt megtagadta 
azt hogy japán vagv kínai csapa-
tokat Európiba küldjön. Az olasz-
országra mért csapás az entente 
szövetség terveit kegyelet lenül fel-
forgatta. Az olaszországi események 
hasonlóan hatnak Időközben a 
buvárnaszádháboru teljeséggel meg-

hiusítja a jövőbe vetett azt a re-
ménykedés t , hogy még a felhasz-
nálatlan erők idejében segítséget 
nyújthassanak az ententenak. 

Városi közgyűlés. 
Rendkívül: közgyűlést tartott a 

városi képviselőtestület kedden dél-

előtt Dr. Mátéffy Ferenc polgár-

mester elnöklésével. 

A közgyűlésnek nagyon fontos 

tárgyai voltak, a város közjövedel-

meinek emelését célozó szabályren-

delet tervezetek, amelyek a 240 

százalékos községi pótadó jelenté-

keny apasztását vonják magukkal. 

A közgyűlés mindenek előtt a 

virilis képviselők névjegyzékét ál-

lapította meg s azután áttéri a 

lielypénzdij tarifa módosítására vo-

natkozó tanácsi és háztartási sza-

bályrendelet tervezetek, amelyek a 

2i0 százalékos községi pótadó je-

lentékeny apasztását vonják maguk-

kal. 

A közgyűlés mindenek előtt a 
virilis képviselők névjegyzékét álla-
pította meg s azután áttért a hely-
pénzdij-tarifa módosítására vo-
natkozó tanácsi és háztartási szak-
osztályi javaslat tárgyalására. 

Az ügyet Papp Fászló fősám-
vevó adta elő. Rámutatott a:ra, 
hogy helypénzdij-tarifánk eme-
lése a mostani viszonyok közepett 
nagyon is megokolt. A városi há-
zipénztár helyzete pedig olyan, 
hogy megköveteli minden jöve-
delmi forrás lehető legteljesebb 
kiaknázását. A javaslathoz általá-
nosságban dr. Cicatricis Lajos és 
Burián Lajos szólottak hozzá, 
mindaketten támogatván a javas-
latot amelyei réssleteiben is min-
den módosítás nélkül elfogadott a 
képviselőtestület, kimondván azt is, 
hogy az uj díjszabást február 1-én 
életbe lépteti. 

Az uj díjszabás a békében 
, 26000 korona kívül mozgó hely-
pénz jövedelemnek mintegy két és 
fél, vagy háromszorosára emelke-
dését fogja maga után vonni s a 
mostani háborús viszonyok között 
mintegy 30000 korona bevételi 
többletet jelent. 

Ezután Sima László számvevő 
ismertette a mázsálási dijak eme-
lésére vonatkozó tanácsi és szak-
osztályi javaslatot. A tervezet a 
régi díjszabás tételeit olyan mér-
tékben emeli föl, amilyen mérték-
ben az egyes árucikkek értéke 
emelkedett s pénzügyi kihatásában 
föltételezve a mázsák jelenlegi for-
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galmát a 8000 koronára tehető 

mázsadijitknak mintegy 20000 ko-

ronára való emelkedései jelenti. 

A tervezetet egyhangúlag elfő 
gadta a képviselőtestület, 

Dr. Dicatricis Lajosnak volt 

némi aggodalma a korul, hogy a 

dijak emelése nem vonja-e magá-

val a mázsák forgalmának nagy 

mértékű csökkenését. Sima László 

válaszolva iz aggodalmakra emlé-

keztette a képviselőtestületet azokra 

az aggodalmakra, amelyeket a 8 

év előtti tarifa revízióval szemben 

tápláltak s amelyek nem voltak 

alaposak, mert a mázsák forgalma 

nem csökkent. A/ áremelés jele i-

tékeny ugyan, de viszonyleg az 

áruk értékét tekintve a díjtételek 

alacsonyabbak, mint annak idején 

voltak. Különben is közhitelességű 

mérési tanúsítványt magán má-

zsáknál nem lehet ki:idni s mái-

épen ez a körülmény biztosítja azt 

hogy a mázsák forgalma nem csök-

kenhet jelentékenyen. 

Az ily dijszabis életbe lépte-

tését február l-re tette a képvise-

lőtestület. 

Papp László főszámvevő is 

mertette azutáu az ingatlan átru-

házási, illetek behozatalára vonat-

kozó tanácsi ós szakosztályi javas-

latot, Mintegy 50000 koronányi köz-

jövedelmet jelent ez a szabályren-

delet, amelyet vita nélkül, egyhan-

gúlag állapította meg a képviselő-

testület. 

Vé^ül a városi borfogyasztási 

adópótlék megállapításáról szóló 

javaslatot ismertette szintén Papp 

László főszámvevő. Ez a javaslat 

is egyhangúlag ment keresztül. 

Mintegy 50()0 koronányi jövedel-

met jelent ez. 

Pár illetőségi ügy elintézése 

után a közgyűlés 11 órakor vé-

get ért. 

A zászlóst nem lehet becsapni 

Az egyik katonai kórházban 

az ott íevő beteg önkéntesek és 

tisztek valóságos szertartásokhoz 

kötik az uj jövevény, a „cuvaksz" 

felvételét. Az uj beteg, aki nem 

tud arról a csöndes összeesküvés-

ről, ami a régiek között meg van, 

bizonyos izgalommal lép be a be-

teg szobába. Alighogy elhelyezkedik 

megjelenik fehér orvosi köpönyeg-

bán az ezredorvos s a cuvaks/ot 

vizsgáltatni kezdi. Kopog a hálán 

hallgatódzik a szivén, rázza a fejel 

végre is jóakaratú hangon meg-

szólal ; 

— Adja katonai becsületszavát 
hogy akármit hall, nem les/ ön- j 
gyilkos. 

A szegény beteg, aki meg volt 
eddig győződve, hogy neki semmi 

; baja nincs,*hogy csak nlóge, most ' 
j megijed, a szive dobog, az arca 
i ólom^zinűvé válik : 

— Becsületszavamat adom ... 
— rebegi 

Adja becsületszavát, hogy nem 
iszik, hogy nőre rá sem néz, hogy 
este kilenc után nyomban lefek-
szik ... — szól tovább az ezred-
orvos. 

— Az Istenért, de hál mi a 
i bajom? — nyögi'ki a beteg. 

— Ha mindezt betartja, akkor 
meg egy pár hónapig élhet. Magá-
nak vándormirigye van s igyekez-
nie kell, hogy a mirigy szivére ne 
vándoroljon, pedig ez minden pil-
lanatban megtörténhet. 

Ha a szegény cuvaksz erre sem 
ájul el akkor felveszik a b-jtársi 
kötelekbe s a kollégák na«>y gau-
diummal leleplezik. hogy, az 
ezredorvos is csak szegény beteg 
s piros» pozsgás külseje sejti, hogy 
a cuvaksz sem fog hamarosan el-
patkolni 

A minap újból cuvakszot ka-
pott kórház. Az uj jövevény egy 
zásJós, ravasz fiu volt. Hallotl egy-
mást erről a felvételi rendszerről 
s elhatározta, h )g nem engedi ma-
gát beugratni. 

Mikor e fehérköpönyeges ez-
redorvos odaszólt neki hogy vet-
kőzzék le hanyag semmibevevéssel 
aü felelte: 

— Majd ha íagv. 

— De zászlós ur, micsoda hang 

ez? 

Jó, jó, öregem, es ik ugrálj . . 

— Megbolondult ön ? I -kiáll 

az orvos. 

-- Az öregapád — kedélyes-
kedett a zászlós, akit csak i akkor 
lehetett meggyőzni, hogy előtte 

a szigoráról híres igazi ezredorvos 
áll, amikor a huszonnégy napi ka-
szinót rárótták s amikor, szimulánts 
nyomban kiröpítették a kórházból. 

H Í R E I N K . 
— A főispán Szentesen. Dr. 

Kelemen Béla főispán Szentesre 
érkezett s mint értesülünk az 
egész hónapot városunkban fogja 
tölteni. Főispánunk hosszabb itt 
tartózkodása mindenesetre örven-
detes dolog a közügyek szem-
pontjából. 

A vámtarifa módosítása. 
A kedai közgyűlésen a helypénz-
dij tarifa módosításának tárgya-
lása során Gilieze János városi 
képviselő a vámtarifa módosítá-
sának szükségességéről szólott. 
Föltétlenül igaza van benne s a 
városi tanács már régebben meg-
tette az intézkedést a tarifa reví-
ziójának előkészítésére. A mun-
kálatok folyamatban vannak s 
nagyon valószínű, hogy az erre 
vonatkozó tervezet rövid időn 
belül a közgyűlés elé kerül s a 
tarifa megfelelő fölemelése után 
a közjövedelmeknek egyik ezen 
igen jelentékeny ága is több be-
vételével hozzá fog járulni a vá-
rosi házipénztár súlyos helyzeté-
nek javításához. 

— Mennek a 21-esek. Úgy 

látszik, hogy a 21-eseket mégis 

vissza fogják helyezni régi állo-

más helyükre. Erre lehet követ-

keztetni abból a kttrí&Imésiybői, 

hogy a parancsnokság megkereste 

a várost, bizottság kiküldése iránt, 

amely az igénybevett középületek 

karbantartására vonatkozó beesüt 

végezze el. 

A költségvetés. A város 
ez évi költségelőirányzatának ter-
vezete most van a törvény által 
előirt 15 napos közszemlén a vá-
rosi számvevőségnél s a nyoma-
tott példányok szétosztását ma 
kezdték meg a városi képviselők 
között. Maga a javaslat az eddigi 
költségvetések külső alakjától lé-
nyegesen eltér, mert minden ki-
adási ágazattal a megfelelő bevé-
teleket szembe állítja, ugy hogy 
minden ágazatnál azonnal szembe 
tűnik, hogy jövedelmező-e, avagy 
veszteséges. A költségvetésnek 
ilyetén egybeállítása mellett ter-
mészetesen sok olyan körülmény 
válik teljesen ismertté, amelyet 
eddig számeredmények szerint 
nem lehett kimutatni. Viszont ter-
mészetes következménye ennek a 
rendszerű előirányzatnak az, hogy 
a költségvetés számszaki végre-
hajtása sokkal nehezebb lesz s 
jobban próbává fogja tenni a 
számvevőséget. 

- Szegedi ötös honvéd és 
népfelkelők a világháborúban. 

A ni. kir szegedi 5 honvéd pót-
zászlóalj parancsnoksága az ötös 
honvédeknek és népfelkelőknek a 
világháborúban való szereplését 
megíratja. E munka nemcsak az 
5 honvéd ts néplelkelő gyalog ez-
redek háborús történetét foglalja 
magában, hanem kiterjed azokra 
a harctéri alakulásokra is, melyek 
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tisztjeiket és legénységüket egész-
ben vigy nagyrétben a ötödik 
honvéd pótzászlóaljtól nyerték. 
Felkérjük az ötös honvédek és 
nékfelkelók hozzátartozóit, akiknek 
birtokában harctéri naplók, jegyze 
tek, hivatalos rendeletek, fény-
képfelvételek, vázlatok stb. vannak 
hogy azokat feldolgozás végett bo-
csássák dr. Bal ló István népf. fő-
hadnagy (Szeged, régi honvéd lak-
tanya törzszázad) rendelkezésére 
Az elesett és kitüntelett bajtársak 
fényképeihez rövid életrajzot is 
kérünk. A m. kir. szegedi 6 hon-
véd pótzászlóalj parancsnoksága. 

— Vasárnapi Újság január 6 
iki száma két uj regény közlését 
kezdi; az egyik Szemere György : 
E^y falusi kisasszony története ci-
mű legújabb műve, a magvar vi-
déki élet pompásan rajzolt képei-

4 vei a másik Arnold BeuüCtt, a hí-
res angol iró A kópé cimű műye 
a modern angol regény egyik re-
meke. A szám kepei szenzációs 
részleteket adnak a breszi-litovszki 
béketárgyalásról, köztük az a tör-
ténelmi jelenet, mikor Lipót bajor 
herczeg aláírja a fegyverszüneti 
szerződést. Más képsorozat Székely 
Bertalan rajzainak kiállításét és a 
Szépművészeti Múzeum más uj 
szerzeményeit mutatja be. Szépi-
rodalmi olvasmányok : Balázs Sán 
dor novellája, Sajó Sándor verse 
Szöllósi Zsigmond tárcája. Egyébb 
közlemények képek az olasz harc-
térről, az újévi postai forgalomról 
Budapesten rendes heti rovalok 
— A vasárnapi újság elótizetési ára 
negyedévre 10 korona. Megrendel-
hető a Vasárnapi Újság kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV., Egyetem 
utca 4 szám.) Ugyanitt megren-
delhető a Képes Néplap, a legol-
csóbb újság a magyar népszániára 
félévre 2 korona 40 fillér. 

— Jelentsük be a betáblázott 
tartozásainkat, mert azután adó le-

engedés jár. Városháza földszint 10 

számú szobában, a városi adó-

hivatalban. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

410—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1900 évben született, vala-

mint a korábbi évfolyamokban 
született és az eddigi népfelkelői 
bemutató szemléről elmaradt nép-
felkelők szemléje Szentesen, a 
f. évi január hó 12 napján azaz 
szombaton reggel 8 órakor kez 
dődóleg fog megtartani. 

Felhívom a népfölkelőket, hogv 

a fent kitűzött időben pontosan, 

tisztán felöltözködve jelenjenek 

meg, mert az elmaradottakat a 

törvény teljes szigorával fogom 

büntetni. 

Az egyévi önkéntesi karpaszo-
mány viselésére jogosítottak tanúI-
mányukat igazoló bizonyítványaikat 
hozzák magukkal. Hozzon magával 
minden népfölkelő személvazonos-
ságának megállapítására szolgáló 
igazolványt, fcseí dkönyv. munka-
könyv s|b.) 

Szentes 1918 január 9 

Dr. Máteffv 
polgármester. 

Q r y 

vidéki 50 éves özvegy komoly 

házasságot kötne egy 35—40 éves 

gyermektelen, jómegjelenésű öz-

vegy nővel, aki a háztartást és 

a jószággal való bajlódást szereti 

50 hold földön gazdálkodom. 

15000 kor. vagyonom van. Ugyan 

annyi hozomány megki van tátik. 

Cim e lap kiadóhivatalába „VI-

DÉKIu jeligére. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-
sán eladó. Értekezni lehet Piti 
Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz. 

Gondozásért 
lakást keres gyermekte-

len fiatal asszony. — Cini 

a kiadóhivatalban. 

Eladó ház. 
Vékony Juliánná Rákóczy 

Ferenc-utca 25 számú fel 

portás háza eladó. Érte-

kezni lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
iapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

EGY .IO FIU 

NYOMDÁSZ 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

Tanonc herestetih 
Egy jó házból való és 

jobb nevelésben része-

sült fiu borbély és fod-

rász tanulóul azonnal 

felvétetik 

ÖZY. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- es fodrász üzletében 

Kossuíh~iiíca. 

r VAJDA B. UTÓDA könyvnyomdája 
elvállal minden a Könyvnyomdászat Körébe vágó munKálatot a 
legegyszerűbbtől a legdíszesebb Kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. " :Míú 

i 

„SZENTESI LAP" kiadóhivatala 
Kossuth-tér 4. szám. Ref. bérház. . 

L r . J 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai inüintézetében, Szentes 1917. 




