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Átmenet a békére. 

A városi háztartás rendezése. 
— Előkészületek szükségessége. 

A város fejlesztés feladatai. — 
A legelső teendők. 

Még tombol a \ •gháboru, de 
keleten már ébredőben vau a béke 
napja. A háború rettenetes eltoló-
dásokat idézett elő. Ezernyi sebet 
ütött, ezernyi bajt hivott ki A há-
borúról a békére való átmenet épen 
ezért nagyon nehéz lesz. A normá-
lis viszonyok helyreállása hosszabb 
idő folyamán történhetik meg s ha 
bár aligha tételezhető föl. hogy az 
átmenet megrázkódásokkal fog járni 
még sem lehet azt gondolni, hogy 
e g y s z e r ű e n minden zökkenés n é l -

kül megtörténhessék. 

Nem célunk társadalmi és köz-

gazdasági általános vonatkozásai-

ban tárgyalni az átmenet dolgát 

kitűzött célunk tisztán a város 

szempontjából nézni az átmenetet s 

ráirányítani a ügyeimet arra, hogy 

az átmenet előkészítése, a teendők ta-
nulmányozása ma már elsőrangú vá-
rosi érdek. amely ma már h:ilcisztast 

nem túr. 
A város pénzügyi adminisztrá-

cióját a világháború okozta rette-

netes eltolódások tönkretették. Mint 

komoly valósággal kell számolnunk 

azzal, hogy a jövőben nem lehet 

fenntartani a .községi pótado rend-

szerével való városi gondolkodást, 

hogy községi adóztatásunk egész 

rendszerét uj alapokra kell fektetni 

mert a város jövendője sínyli meg 

a mai állapotokat s meg a legele-

mibb föltételeknek sem tudunk 

megfelelni. 

Ezeknek az állításainknak helyt-

álló voltát senki sem vonhatja két 

séghe. Ez igy van. Ezért a legelső, 

l e g s ü r g ő s e b b feladat a békere való 

átmenet előkészítésében a varos 

pénzügyi adminisztrációjának ujja 

szervezése. 
Kiindulásunk alapja nem lehet 

az 1918 évi költségvetés, mert az a 
negyedik háborús év lehetetlen pénz-

viszonyainak tükre. Bizonyos nor-
malivumot az 191(> és 1917 évi élő-
irány zal ok nyújtanak annyiban, 
amennyiben a mai rendkívüli álla-
potok megszűntével e két év fede-
zeten hiányának átlagát, körülbe-
lül 500.000 koronát kell olyan ősz-
szegnek tekintenünk, amely a város 
fejlesztés minden kiadásától elte-
kintve állandóin terhelni lógja en-
nek a városnak a lakosságát. 

A terheknek ilyetén megállapí-
tása a városi jövedelmek olyan ki-
használása mellett van számításba 
véve, mint 1910—-1917 években le 
hát a közjövedelmek fokozása ujabb 
jövedelmi források teremtése nincs 
ügyelem be véve. 

Normális (áll. uló j< llegü) fe-
dezetlen hiány megállapítása mellett 
figyelembe kell venni a város fej-
lesztés föladatait, a legelső teendő-
ket és ezek várható terheit. Itt leg 
első sorban a belső és külső köz-
lekedési viszonyok javítása mellett 
a városi villamos mű megfelelő 
bővítése jön legelső sorban figye-
lembe, amelyekhez csatlakozik egy 
modern vágóhíd létesítése. A többi 
közgazdasági szükségletek kielégí-
tése inkább a magán vállalkozás 
föladata, de ugy. hojv azokban a 
lehetőség keretein belül maga a 
város is rés/J vegyen. 

Ha mindezekre tekintettel va-
gyunk, aminthogy tekintettel kell 
lennünk, a békés viszonyok helyre-
állta után mintegy 550-580.000 
korona olyan évi teflérrel kell szá-
molnunk, amelyet a közjövedel-
mek 1916 — 17 évi arányai mellett 
csak pótadó kirovása utján lehet 
fő dó z ni. 

Közjövedelmeink lehető foko-
| /ására a képviselőtestület a folvó 
1 évben lépéseket tett. Nem tisztin 
háborús jöved lem szaporítások ezek 
mert hiszen a vagyoni átruházási 
illetékek, a borfogyasztási adópót-
lék, a helypénztarifa módosítása, a 
vágóhíd deficitjének eloszlatása, a 
belső kert és vad i>»i telep, a szín-
házterem es a jéggyár hasznosítása 

bérbeadás utján, a kövezetvám ta-
rifa rövidesen bekövetkező módo-
sítása állandó jellegű s a város 
pénzügyi viszonyaira messzemenően 
kihatci dolgok, liszláu a má/.sálési 
dijakra vonatkozó tarifa lehet <há-
borus díjszabás, de még ennél is 
meg kell jegyeznünk, hogy a régi 
tarifa visszaállítására belátható időu 
belül nem lehet gondolni. 

Ha azonban mindezeket ügye-
lembe vesszük a régi alapon számi-
tól t fedezetlen hiány mintegy 15 000 
koronával apad. Természetes, h(̂ gy 
még igy is mintegy 120% községi 
adó teher marad. Ennek pedig be-
következnie nem szabad. 

A mi adminisztrációnk azért 
kerül sokba, mert város vagyunk. 
A városiasság áldozatot követel a 
polgárságtól, mert kiszámíthatatlan 
közvetett és közvetlen előnyöket 
is nyujl. Ugy de épen ezért a köz-
terhek viselésében ugy kell része-
sedni az egyes adózó polgároknak^ 
amilyen mértékben élvezik azok a 
városiasság előnyeit. Ezt pedig egy-
általán nem lehet keresztül vinni a 
pótadózási rendszerrel. Ennek a ^ 
azonos kulcsra való berendezkedés^ 
nek az a következménye, hogy 
azok is, akik a várostasságnak leg-
kisebb előnyét is alig ¿toezik ugyan 
azon kulcs szerint járulnak a köz-
terhekhez, mint azok, akik a legtöbb 
előnyt élvezik. • 

Felületesen bírálva a dolgokat 
azt lehelne mondani, hogy ezen 
változtatni n*m lehet, holott a 
helőseg kézzel fogható, egyszerű 

Míg például a közvilágítás, * 
járdák és belterületi nuíutak, a csa 
tornázás alapfában véve a háztulaj-
donosok terhéül tekfOtendő, addig 
az állat tenyésztési terhek kizáró-
lag az érdekeltekre háritandók át s 
ezzel mintegy (>0.000 korona költ-
séget kiemelünk a fedezetlen hiány 
Összegéből s oda . jutottunk ^ 
100%-os községi adóhoz, de meg 
voltaképen csak bátortalan kezde-
ményező lépést lettünk meg a vá-
rosi hádartás viszonyainak rende-
zézéhe/. 



8 szám 

Nézetünk szerint a háborurol 
békére való átmenet alatt végérvé-
nyesen kell rendezni a városi ház-
tartás dolgát s ennek egyetlen módja 
van, amely igazságos is, amely a 
bajok gyökeres orvoslásra is vezet 
Ez pedig a birtokos lakossággal 
szemben a telek érték adó behoza 
tala és ennek kapcsán a kereseti 
és jövedelmi adókkai szemben az 
ezen adónemeket fizető polgárság-
nak a közterhekhez való hozzájá-
rulási összegének kentingentálása 

Tudjuk nagy szót ejtettünk kA 

de komoly szemet mérlegelve min-
dent, amit tudunk, a közfigyelmet 
ide kell terelni, mert nincs ennél 
fontosabb, sürgetőbb, égetőbb föl-
adat, mit ez, amelynek sikeres meg-
oldása ennek a városnak rendbe-
hozza a háború által fölfordult ház« 
tartását, biztosítja jövendő fejlődé-
sét. eladózása pedig megállít min-
den fejlődést, holt pontra juttat 
bennünket s mi, akik büszkék, fej 
lődésünkre, meredt szemekkel néz-
hetjük, mint maradunk le a váro-
sok sorában. 

csikó rugdalózik a vonagló orosz-
| Ián ellen. Persze szamár politika 
' ez, mert ha van ántánt ország, 
amelynek két kézzel kellene kapni 
a kínálkozó beke után, Románia 
az. Hogy az ántánt pénzen megvett 
kormány nem akar velünk megbé-
kélni. az érthető; de hogy a lezül-
lött, elcsigázott román hadsereg, 
tehát maga a nép még mindig kap-
ható legyen a háborúra, az meg-
döbbentő példája a nemzetek os-
tobaságának. 

Orosz-román háború. 
A. békefronton nincs változás 

és olyan megmerevedett Európában 
minden, mintha nem is lenne töb-
bet változás a világon. A uiai nap 
még a szokott unott frázisokat se 
halljuk, a csömörletes államférfiú 
nyekergéseket és kívülről tudott 
apokaliptikus nyilatkozatokat. Mint-
na a világ sorsát intéző hatalmassá-
gok maguk is beleuntak volna már 
a játékaikba s talán ez a szélssend 
még jót is jelent. 

Breszlitovszkból se nmi jelen-
tős hír, hiszen a tárgyalások szü-
netelnek Taockij visszatértéig — s 
ki tudja, hogy fog Trockij viszatér-
ni, Oroszországban talán a cáriz-
mus bukását követő időkben sem 
volt akkora az összevisszaság, mint 
ma, senki se tudja, ki parancsol és 
kinek. S e m m i s e jellemzi job-
ban ezt a példátlan anarchiát, mint-
hogy a dögrováson levő Románia 
melyet három oldalról halálos ellen-
ség vesz körül, bele meri kötni a 
negyedik oldalon eddigi szövetsé-
gesébe, az orosz góliátba. 

Hir szerint az orosz és román 
csapatok között már a fegyveres 
összecsapások is megtörténtek, nem 
csak a diplomáciai szakítás a kor-
mányok között. Hogy mi az oka a 
konfliktusnak, nem elég világos, de 
at szemmel látható, hogy itt az 
zópusi mese ismétlődik : a szamár 

Mezőgazdasági es 

ipari szociálpolitika. 
A nemzetközi szocialista tá-

bornak régen dédelgetett terve az 
hogy a földmüvesnép jólétére irá-
nyuló intézmények mint a mező-
gazdasági munkaközvetítés és a 
baleset és nyugdíjbiztosítás kivé-
tessenek a földmivelésügyi minisz-
térium hatásköréből, azzal a céllal 
hogy azokat valamelyik más mi-
nisztérium a városi munkások ha-
sonló intézményeivel egységesen 
szervezze. Ez azt jelentené, hogy 
a nemzetközi szociáldemokrata párt-
lónökök vezetése allatt ailó Mun-
kásbizlositó Bénztár kiterjesztené 
hálózatai a falvakra is, ami ellen 
jó eleve tiltakozni kell mindenki-
nek aki a magyar mezőgazdaság 
s vele együtt az ország érdekeit a 
szivén viseli, mert ennek a tervez-
getésnek a következményei belát-
hatlanok. 

A mezőgazdasági munka ter-

mészete egészen mas mint az ipari 

munkáé. A munkásjóléti intézmé- j 

nyeket is egészen más ahpokon j 

kell megteremteni a kétmunkáska- j 
tegória számára. Hogy a különböző 

természeti közgazdasági ágak egy 

szociáhs intézményben nem igen 

férnek meg, erre nézve már van 

egy tapasztalatunk. Sajnálattal kel-

lett tapasztaltunk, hogy ez ipari 

szövetkezetek mily deficittel ter-

j helték meg az országos Központi 

| Hitelszövetkezetet, melynek szer-

| vezete kilenclizedrészben földmű-

| velőkből áll. Arra pedig nem fog-

nak vállalkozni a magyar földmű-

velók, hogy viseljek a közös bal-

eset és betegségbiztosítás deficitjét. 

Örömmel látja a löldmivelő 

! gazdaközönség az ipari munkások 

jólenti intézményeinek a megerősí-

tését. de az ellen tiltakozik nagy-és 

kisgazda egyaránt s visszariad min-

| degyik attól, hogy a nemzetközi 

j métely beollassék a hazafias érzésű 

löldmivelő nép lelkébe is, inert ha 

a mezőgazdaságban is megindul 

a mesterségesen uszított munkás 

zavargás, akkor csakugyan bekö-

vetkezik az összealakulás, amit akar-

nak, mert többé nem találkoznak 

azzal a hazafias magyar ellenállással 

amelyen a cár és Kerenszki hadai-

nak támadásai kudarcot vallottak. 

A magyargazdaosztály fogja is-

merni az uj kor áltat ráparancsolt 

feladatokat és a legnagyobb áldo-

zatokról is kész, ahogy a földmű-

velő munkásság gazdasági emelke-

désről gondoskodni fog. FölöHpges 

a nemzetköziek űzetett ügynökei 

állal dirigált intézményeket kiültet-

ni a falvakra. Verjék ki tehát a 

fejükből az agrárellenes körök, hogy 

egy közős intézmény keretében 

történjék a nemzetközi alapon szer-

vezett munkásság és a földmivelő 

ga/danép szervezése. Ilyen törvény-

alketás a magyar nemzeti lét ér-

dekébe útköznek. 

H Í R E I N K . 

Botrányos 

már ez az időjárás s ha sokáig 

j így tart, még majd nyár lesz. 

i Nem több és nem kevesebb, mint 

I 20 Celsius fokot mulatott a hő-

, mérő, ami tudvalevőleg csak nyár 

közepén szokot az árnyékban meg-

történni Az emberek már egy hét 

óla nyitott kabátban sétálnak és 

teli tüdővel szívják magukba az 

üde tavaszi levegőt s az! a finom, 

enyhe illatot, — amit isten tudja 

honnan, merről hozott magával ez 

a bolondos szellő, amitől rendes 

körűim nyek között csak március-

ban szoktak megbolondulni a fiatal 

szivek Most még csak január vége 

fel * járunk, a tél kellős közepén 

s ez a különös tavaszi borzon-

gás máris erőt vett a földi teremt 

inénveken. 

Apró, vékony fűszálak dugják 

ki fejüket félénken a földből, ve-

rebek csipognak a szánu ágon, az 

udvaron széles köröket nyargalva 

futkároz a kutya s nagvokat vak-

kant minden furdulónál. Egy korán 

világrajőtt katicabogarat s edfem 

le a falról és egy picinke kis pi -

kót láttam az ablakról leereszkedni, 

miközben olv szépen csillogott-vil-

logott a pazar napsütésben a szá-

jából kibocsájtott vékonyka fonál. 

Ilyen körülmények között iga-

zan nem csoda, ha az ember maga 

is tévedésbe esik és megfeledkezve 
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mindenről, szerelmes versekel kezd 
faragni, mint ahogy éppen az imént 
rajtakaptam magamat. 

De a kutyafáját, lesz ennek 

még böjtje is! 

— Felemeli járulék. A rokkant 
katonák járulékára vonatkozó tör-
vényjavaslat felemelte az eddigi 
összegeket, amiket a rokkant ka-
tonák kapnak. A legkisebb járulék 
300 koronában van megállapítva 
mit azok kapnak, akik majd nem 
teljesen munkaképesek. A járulékot 
természetesen a munkacsökkenés 
arányában adják. Akinek teljes 
munkaképtelensége van, évi 1500 K 
(legénységi) rokkant járulékot kap 
őrmesteri rangfokozatnak járuléka 
a legmagasabb 2184 K. legkisebb 
672 K ra van tervezve. Az özvegyek 
nyugdija is fel lesz emelve, a tisz 
teké is az eddigieknél nagyobb 
les? megállapítva. 

— A hadisegélyezettek ösz-

szeirása a városi számvevőségnél 

még mindig folyik. Ma azoknak az 

összeírása történik meg, akik se-

gél vük el 22-én kapták eddig. — 

Hétfőn a véleményező bizottság 

és megkezdte munkáját s a mai 

napig három ülésén, mintegy ezer 

jelentkező segélyigényéi bírálta el. 

A bizottság gondosan mérlegel mín-

den körülményt és jó indulattal 

nielegszivvel kezdi ezt a rendkívül 

nagy jelentőségű kérdést. Az éide-

keitek köréből Tóth Jánosné és 

Kovács Jánosné vettek eddig részt 

az üléseken és számos esetben épen 

az ő véleményük alapján hozta meg 

javaslatát a bizottság. — A segé-

lyek megállapítását a polgármester 

ma kezdi meg. — Ha a pénzügy 

igazgatóság mellé rendelt számve-

vőség a íi/etési iveket pár napon 

belül megküldi akkor az uj segé-

lyek kiíizetese a jövőhéten már 

meg is kezdődhetik. 

— A Krónikás jegyzetek 

utolsó részébe vasárnapi újságok-

ban bosszantó sajtó hiba maradt 

Ezt helyesbitené szükségesnek látjuk 

a szöveghelyesen igy szól : „A „pad-

ló" és a „sár" - ezek is elemei vol-

tak a költségvetési vitának. Aki 

róluk beszélt a vártnegye volt főis-

pánjának válaszolva a városi egyik 

főtisztviselője volt.'* A megcsonkított 

szöveg természetesen egészen mást 

feje/ki. mit, atril Barázda irt s 

egészen kellemetlen föltevésekre 

adhatna okol. — 

— Méhészeti szakelőadás. F 

évi február hó 3-án a városháza 

közgyűlési termében méhészeti szak-

előadás lesz. melyre Szentes és vi-
déke méhészet iránt érdeklődő kö-
zönségét meghívja a szentesi mé-
hészcsoport vezetősége. 

— A harangrekvirálást nem 
halasztották el. A Magyar Tudósító 
jelenti. Több napilapban január 
18-án, illetőleg 19-én az a hír je- j 
lent meg, hogy a harangrekvirálás 

| elhalaszlalotott, illetőleg beszüntet-
tetett. Illetékes helyről felhatalmaz-
ták a Magyar Tudósítót annak köz-
lésére, hogy ez a hír minden ala-
pot nélkülöz. 

— A paprika forgalma és 
ára. Megjelent az uj paprika ren-
delet Ennek értelmében a házi es 
gazdasági szükséglel kivételi vei, ár 

| alá veszik a csöves papríkakészle-
| leket, amelyeket február lo-ig a 
| Hadilennénynek be kell jelenteni 
I Három minőség paprikát szabad 
| előállítani, az árban á fogyasztók 
! részére 35. 29, illetve 24 korona. 

— A 19 24 éves fölmen-
tettek behívása. Az osztrák kép-
viselőház védóerőbizoltságának illé-
sén Czapp honvédelmi miniszter 
kijelentette, hogy az 1807 évfo-
lyamhoz tartozó katonákat lehetet-
len szabadságolni Közölte ezután 
a hat legfiatalabb évfolyam, az 
1899 1894. évfolyam fölmentet-
tjeinek tervezett általános behívá-
sát. A gyógyíthatatlan betegek és a 
rokkanlak elbocsására vonatkozó 
kérdésre azt felelte a miniszter, 
hogy szigorú rendeletei adott ki 
az ilyen egyéneknek a hadsereg 
kötelékéből való elbocsátására. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

1454 1918 szám 

Hirdetmény. 
A városi közgyűlés a helvpén-

| zsedési dijakat 4—1918 számú ha-

, tározatával felemelvén, elrendelte, 

hogy a felemelt díjszabás 1918 évi 

február hó 1-én életbe léptellessek. 

Ennélfogva közhírré teszi a tanács 

hogv 1918 évi február hó 1-tól 

kezdve a helypénz az uj díjszabás 

alapján fog beszedetni. 

Az újonnan megállapított dijak 

a következők a helybeli« kre nézve: 

I. földön árulásnál: Egy négyzet-

méter területig és minden további 

négyzetméter lerülelért 10. bármely 

csekély terület egésznek veendő. 

Jószágokéri: bárány, juh. kecske, 

kos után darabonként 10, szamár, 

egy éven a óli borjú és csikó da-
rabonkent 20, 16, bika, ökör, tehén, 
bivaly egy éven felüli borjú és 
csikóért darabonként 50, harminc 
kilogrammon a :óli sertésért, 10, 
harminc kíl<>gr: iimon felüli sertés-
ért 2ot anya al i t levő szopos borjú 
és csikóért darabonként 4, anya 
alatt lévő bárány, gödölve és ma" 
lacérl darabonként 2. Egyéb árú-
cikkekért: hizlalt liba és lúd dara-
bi'iikénl 12, hizlalt kacsa darabon-
ként 8, szárnyasok után, mint 
kinőtt lila, lúd, kacsa, kappan 
pulyka és valamennyi tyúféle után 
darabonként 4, ölő csirke után 
darabonként 2, zöld, illetve sárga 
libi utan darabonként 2, zöld, sárga 
kacsa, pelvhes pulyka, galamb, ga-
lamt'i után páronként 2, pelyhes 
csirke után darabszámra tekintet 
nélkül 4, házinyúl után darabonként 
2, vadak darabonként 10, árúik 
eladását járva-kelve eszközlők által 
30, rgy darab járműért 50, tüsök 
borona után darabonkél 20, vas-
boronák, ekék 20, talicskák 20, ros-
ták, vetőgépek, aratógépek 20. 

II Állványok és sátrakban való 
árulásnál minden négyzetméter te-

| rü le tért 20 

III Járművekről való árúsitás: 
| szalma, tüzelő, rőzse, venyige, tő-
zeg, szén és nádért járművenként 
20. széna és takarmányfélekért jár-
művenként 00. 

Amennyiben valaki a fizetést 
megtagadná, kézizálog vétetik. 

A Városi Tanács. 

Sima László 
nagyheqyí, ktspaté uti (Szépe-féle) 
szöllöje eladó. Értekezni lehet 
a tulajdonossal I. K- Tóth József 
utca 57 sz. alatti házánál. 

"zas 
vidéki 50 éves özvegy komoly 

házasságot kötne egy 35 40 éves 

gyermektelen, jóniegjelenésü öz-

vegy növel, aki a háztartást és 

a jószággal való bajlódást szereti 

50 hold földön gazdálkodom. 

15000 kor. vagyonom van. Ugyan 

annyi hozomány megkívántatik. 

Cini e lap kiadóhivatalába „VI-

|)KKIU jeligére. ; 

Adakozzunk a 

hadiárváknak! 
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1455—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a városi 

közgyűlés 5 — 1918 számú határo-
saiéval a hatósági mázsákon tör-
tént mázsálások diját felemelte s a 
felemelt dijak szedését az 1918 évi 
február hó l-lől kezdve elrendelte. 

Erről a közönséget azzal érte-

sítjük, hogy a díjszabályzat a má-

zsaházakban ki van függesztve. 

Szentes, 1918 évi jan. hó 24. 

A városi tanács. 

1453—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A vágóhídon történt vágatá-

sokért a városi közgyűlés határo-

zata értelmében 1918 évi február 

hó 1-től kezdve a következő dijak 

fognak szedetni: 

Ezek a dijak a fogyasztási adó 

leiizetési alkalmával a fogyasztási 

adókezelőségnél li/eMidók. 

Szentes, 1918 évi jan. hó 24. 

A városi tanács. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó. Értekezni lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi F.-utca 70 sz. 

1. egy darab nagy marha után 

3 (három) korona; 2. egy darab 

borjú után 1. 50 k. (egy korona ^ 

50 fillér); 3. egy darab juh, kecske, : — ~ 
báránv után 40 fül. (Negvven íill.); j E g y vagy két szobás lakast keres 
4 eg^ darab sertés után 2 kor. | L-gyermektelen hazaspar. - Cm 

(kettő korona). e lap Kiadóhivatalában. 

I 
fi= i i 

lí 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
- könyvnyomdája 

I I 

elváltat minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

r —» 
. j 

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

Kossuth-tér V. szám. (Ref. bérház.) 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nvomdai müintézetében, Szentes 1917. 




