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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre 4 k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 0 k félévre H k. negyedévre 1 50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MTMegjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• C előfizetési dijak. 

Jövő teendőkről 
cikkezett egyik laptársunk. Azokról 
a problémákról beszab, amelyeket 
itt a Szentesi Lap hasábjain nagyon 
sokszor megbeszéltünk már. 

Való igaz ; rengeteg teladat előtt 

állunk. 

Még nagyobb igazság, hogy 

nagy anyagi megfeszítésre van 

szükségünk, ha mindent a maga 

idején es a leghelyes< bben akarunk 

elvégezni. 

Laptársunk a külterületi köz-
pontok szükségességéről szólott 
Ezeknek a központoknak a közvet-
len összeköttetési kellene fentartani 
a belső közigazgatással és elláini 
a közegészségügyi és külrendészeti 
feladatokat. 

Erről a dologról még eddig 

komoly formában soha sem volt 

szó. Szerintünk azonban ha már 

felvetlek, nem szabad fölötte egy-

szerűen napirendre térni, hanem 

bele kell kapcsolni a jövő teendői-

be s ha a megvalósilásnak fennál 

a lehetősége, abban az esetben a 

megvalósítástól elzárkódni nem 

szabad 

Ámde ez a kérdés legelső sor-
ban szervezési kérdés. Ma, amikor 
a kormány törvényi akar alkotni 
a közrendészet és közegészségügy 
államosításáról, valamint be van 
harangozva az uj városi törvény 
is; semmi fele szervezési dologba 
bele menni nem lehet és nem szabad. 

Ha a tételt így állítjuk is fel 

nem mondunk ellent önmagunknak 

ha nyomban azzal folylaljuk, hogy 

az elő készítő tanulmányokat ebben 

a kérdésben is meg kellene kezdeni-

A békére való átmenetről írott 

cikkünkben azl hangsúlyoztuk a 

minap, hogy a jövendő szempont-

jából első, elemi kötelessége a vá-

ros háztartási ügyeinek tökéletes 

rendezése. Amig pénzügyeink telje-

sen rendezve nincsenek, addig be-

szélni sem lehet se jelen sem jö-
vendő munkáról, alkotásról. 

Örökletes hibánk volt s min-
den későbben bekövetkezett baja-
inknak kut forrása az voll, hogy 
ötlet szerűen vittünk kérésziül min-
dent s a pénzügyi részét a dolog-
nak mindig legutoljára hagytuk s 
vagy elszámítottuk mpgunkal, mint 
például ez az örök váltság kérdésé-
ben történt, vagy pedig elmulasz-
tottuk a kedvező alkalmat, mint a 
hatvanas években amikor voniti 
góc pont lehetett volna Szentes 
ha a képviselőtestület nem helyez-
kedik a megtagadás álláspontjára. 

Persze ezek lúl ;nlúl régi dol-
gok, de önkéntelen a tollúnkba 
szalad a róki.ik \m) megemlékezés 
ha bizonyos városi dolgokról kell 
beszélnünk. 

Most a világháború vérzivala-
raiban akkor, amidőn a lehelő leg-
súlyosabb viszonyokkal kell ineg-
küzdeníink, képviselőiestületünk bi-
zonyos tervszerűséggel megva ósi-
tolla a városi háztarlás rendezésé-
nek egy jelenlékeny részéi. 

Sokat tettünk, de még nem 

mindent. 

Elő kell venni és alap elemei-
ben kell megtárgyalnunk a városi 
háztartás minden doigait, meg kell 
beszélni minden ránk háramló fel-
adatot s ha mindezekkel tisztában 
vagyunk két probléma marad: 

1., mik a teendők, 

2., hol a fedezel. 

Közterheink összege viszonyla-
gosan az marad, a mi a mostani 
hadi költségvetés szerint jelentke-
zik. Jövedelmeink tokozása apasztja 
a hiányt, következőleg kisebb köz-
teher lesz kirovandó, mini ma. 

Ismételten rá mutatunk arra 
hogy a községi pó lacióval való ad-

I minisztrációt ki kell küszöbölni. 

Ennek tisztán a jövedelmi és kere-
1 seli adókkal szemben szabid fon 
mar.ulni s az ingatlanok megadóz-
tatásának a lelek érlék adó beho-
zatala utján kell megtörténni. 

Elmondhatjuk könnyű megál-
lapítania hibákat és könnyű rá mu-
mutatni a teendőkre, könnyű szép 
terveket ki gondolni és szépen, de 
-- és itt ismerjük de, nagyon ne-
héz pénzügyi viszonyokat reorgani-
zálni, adminisztratív kérdéseket, vá-
ros fejlesztési problémákat tökéle-
tesen megoldani. 

Ez sok körültekintést, alapos 
át gondolás! és nagy 

munkát kiván meg és mindenek 
felelt előkészítést. 

Románia 
békét akar. 

A Magyar Távirati Irodának 
jelentik Bécsből február 19-én. 
Mint értesülünk a román kormány 
kifejezte azt a kívánságát, hogy a 
köz pponti hatalmak Képviselőivel 
előzetes megbeszélést kezdjen eset-
leges békekötés céljából. 

Czernin gróf külügyminiszter 
ennek folytán a legközelebbi na-
pokban Romániába utazik, ahova 
a többi szövetséges képviselői is 
megérkeznek. 

Illetékes helyen pesszimiszti-
kusan itelik meg ennek a békének 
a kilátásait, mivel ideérkezett je-
lenlesekből kiderül, hogy Románia 
még nem érett meg a békére, ha-
nem olyan messziremenő aspirációi 
vannak, amelyek valószínűvé teszik, 
hogv ha tárgyalás utján nem tudná 
ezeket megvalósítani, továbbra is 
fegyveresen küzdene éri ük. 

Harcok az orosz 

fronton. 
Német jelentés. Berlin tebr. 18 

A nagy-orosz fronton ma dél-
ben 12 órakor megkezdődlek az 
ellenségeskedésnek Dünaburg irá-
nyában való előrenyomulásunk fo-
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lyamán harc nélkül elértük a Du-
nát. Minlhogv Ukrajna a nagyoro-
szok ellen való nehéz harcaiban 
segítségül hívott bennünket, es »pa-
táink megkezdték az előrenyomu-
lást Kővel irányában. 

H Í R E I N K . 

— A csongrádi vásár f. hó 

24-én nem iesz megtartva. Távira-

tilag értesültünk. 

— Felemelik a városok ál-
lami segélyét. A városok együt-
tesen azzal a kéréssel fordultak a 
kormányhoz, hogy állami segélyü-
ket emeljék fel. A kormány - ér-
tesülés* a ¿ciir.í ugy határozott, 
hogy az államsegélyt a háborús-ki-
adások arányában fölemeli. 

— Egy osztrák-magyar ez-
redes és az olasz tábornok. A 

Corriere della Sera irja : A/, egyik 
olasz támadás alkalmával elfogtak 
több osztrák-magyar tisztet, köz-
tük Nuhiauser Ignác ezredest, 47 
gyalogezred parancsnokát. Az ez-
redes, irja a lap, tipikus magyar, 
hosszú, fekete bajusszal, és gőgös 

viselkedéssel. A mi parancsnokunk, 
egy flóréncei tábornok, nemei nyel-
ven hallgatta ki az ezredest es fel-
hívta, hogy engedje magát meg-
motozni. Az ezredes tiltakozott. 
— Sajnálom, — felelte a tábornok | 
— de megtörtént, hogy elfogott 1 

osztrák tiszt bombát rántott ki a j 
zsebéből és megölte egy katona 
mat. =» Lehetetlen — mondotta a 
ezredes — ini jóravaló emberek 
vagyunk. - Önök mindenre képe-
sek — vágott vissza szárazon az 
olasz tábornok. — Mi csak győzni 
vagyunk képesek __ felelte a ma-
gyartiszt — és le is fogjuk győzni 
Olaszországot, amelyet gyűlölünk 
legyőzzük akkor is, ha a háború 
meg egy esztendeig is elhúzódik 
miatta. Győzni az entente fog 
— hangzott a tábornok válás?a. — 
Egyben pedig, hogy végét vesse a 
beszélgetésnek, hozzá telte. Mivel 
pedig lesz elég ideje elmélkedni a 
fogsága alali. hagyjon engem beken. 

— Mennyiért javítanak cipőt 
Miskolcon. Ezt mulatja Miskolc 
város polgármesterének a követ-
kező hirdetménye: Ivtesiiem a kö-
zönséget, hogv a Lutheriéren levő 
városi cipőműhelyben a következő 
dijak fizetendők a javítási, ¡¡leltve 
talpalásí munkáéet: Gyermeklap 
sarukkal 11 korona 50 fillér. Gyer-

mektalp 9 korona 50 fillér, sarok 
1 korona 80 fillér, női talp sarok-
kal 13 korona, női talp 11 korona 
50 fillér, sarok két korona. Feríi-
taip sarokkal 14 korona 50 tiller 
férfit a l|> 13 korona, sarok 3 korona 
Ezen dijak nyersanyaggal együtt 
szintalppai értendők. Nigy folt 80 
fillér, kis folt 40 fillér, egy varrás 
20 tiller. I)r Szentpáll István, pol-
gármester. 

Uj rendelet a felmentések 
véleményezésénél. Legközelebb á 
kereskedelmi és iparos felmentési k 
módját megváltoztatják és a jö-
vőben a döntő szó alapjául szol-
gáló véleményt nem a kereskedel-
mi és iparkamaratói egyedül kéri 
majd a szakminiszter, hanem a fő-
ispánok is nyilatkoznak majd, mint 
akik szintén ismerősök a helyi vi-
szonyokkal és ellenőrizni tudják 
a kamarák teveivcíí) m¿11 is, A 

szakminisztérium előtt a főispán 
véleménye lesz a döntő, míg a ka-
marák előtérjvsztései csak másod-
lagos jelentőséggel bírnak. A hír-
forrás szerint e változás azért tör-
ténik. mert panaszok merüllek föl 
a kamarák felmentési tevékenysége 
ellen. 

— Z»idó ^ y e K minisztere. 
Varsóból táviratozzák, hogy dr 
Silberfeld Józsefet az ukrajnai nép-
köztársaság kormánya a zsidó ügvek 
miniszterévé nevezte ki. 

Általános sztrájk Var-
sóban. Varsóban csütörtökön az 
Összes nyilvános intézetek és isko-
lák beszüntették tevékenységüket j 
A kö/uti vasutak nem közlekedtek 
es kivétel nelküi az összes üzletek 
úgyszintén az éttermek, kávéházak 
és cukr ázdák zárva maradtak. Csak- j 
nem az összes gyáraliban és mű- 1 

helyekben szünetelt a munka. Az ! 
újságot a zsidó lapok kivételével 
nem jelentek meg. Csütörtökön 
óriási embertömeg hömpölygött vé-
gig az utcákon. A színházak és 
mozgószinházak előadásai elmai ad-
tak. Az egyetemi tanács falragaszt 
függesztett ki, amelyben közölte 
hogy a nemzeti gyász miatt az elő-
adások elmaradnak. A diákok, ami-
kor a falragaszt elolvasták, éljen-
zésbe törtek ki Hasonló plakátokat 
ragasztottak ki a műegyetemen is. 
A diákok elhagyták az egyetemet 
E hó 22 lő. ke/dve az utlevi Ikény- j 
szert olyan ntnsok részére, akik 
Nfmetors/ágból az osztrák részről 
megszállott területre utaznak, újra 

behozzák. 

Az Oroszországi hadifog-
lyok hazatérése. H ő b ő l jelentik, 
hogy a küIügyminszleriuinban foly-

ton foglalkoznak oroszországi ha-

difoglyaink hazaszállításának kér-

désévé'. A külügyminisztérium ál-

landó összekötetésben van péter-

váii képviseletünkkel és a dán 

követség es Vörös kereszt igazán 

emberbaráti lekékenysége folytán 

meg i történik minden, ami csak 

lehetseges, hogy a foglyok kicseré-

lése a lehető legnagyobb gyorsa-

sággal történjék. Elegendő pénzt 

küldöttek a megfelelő helyekre és 

megtörténik in i n d e n intézkedés, 

hogy hadifoglyainkat a hosszú ulra 

kellóképpen ellássák a legfontosabb 

élelmiszerekkel és egyéb szükség-

leti cikkekkel. Hogyan fog a ha-

difoglyok visszaszállítása lebonyo-

lódni, — az az Oroszországban 

uralkodó közlekedési nehézségekre 

és azokra a zavaros állapotokra 

való tekintettel, amelyek különö-

st n a vasutaknál tapasztalhatók, 

beláthatatlan. 

— Háborús lapcsinálás ke-

servei. Elterjedt vidéki, négyolda-

las napilapban olvassuk az alábbi 

sorokat, amelyek mindennél jobban 

jellemzik a háborús újságírás meg 

számlálhalatlan akadályának egyik 

legsulyosabbjat: „T. Olvasóinkat 

kérjük, hogy többen összeállva 

szíveskedjenek egy újságot venni 

lapunkból, meri a folyton foko-

zódó papirhiány s a papír árának 

lehetetlen magassága miatt nem 

tudunk elegendő újságot nyomatni 

még tiz filléres ár mellett sem s 

noha a hirdetések árát is teteme-

sen emeltük. Egy kiló újságpapír 

ára 3 — 3.50 korona, így is csak 

szórványosan kapható k i s e b b 

m e n n y i s é g ii papír; a háború 

előtt egy kiló újságpapír ára min-

dössze 30 32 fillér volt. Ma ezer 

ív újságpapír ára 80—85 korona, a 

háború előtt 6.9 *—7 korona volt. 

Akkor bérmentve ennyi, most pe-

dig a vasúti fuvardíj is a vevőt 

terheli. Egv iv újságpapír ma 8 -8 

és fel fillérbe kerül, a háború előtt 

pedig mindössze héttized fillért fi-

zettünk érte. Hozzájön ehhez a 

festéknek, olajnak, betüanvagnak s 

más nyomdai kellékeknek roha-

mosan emelkedő drágasága, ebből 

kifolyólag ismételten arra kérjük 

t. Olvasóinkat, hogy szíveskedjenek 

az egy udvarban levők és jó szom-

szédok közösen vásárolni egy új-

ságot, mert csak így remélhetjük, 

hogy a fokozódó papirhiány dacára 

a jövőben is szolgálatára tudunk 

állani újsággal a közönségnek. 

A pénzeslevél csomago-
lása. Mivel a papírpénz és az 
értékpapírok csomagolásához vá-



Kiskunhalastól 6—7 kilométerre a Halasi i anyák megállótól 

fél óra járásnyira levő 24—25 ezer j-öl területű szöllő 

telep a rajta levő épületekkel és kapás lakás, hizlaló stb. 

együtt ez mind ingyen kapható, csak az ép egészséges szöllő-

tőkéért fizetendő 1 kor. darabonként bővebb felvilágosítás 

Lapunk nyomdájában kapható. 

szon nem szerezhető be, a kere!>-
kedelmi miniszler megengedte, hogy 
jó minőségű csomagolópapír hasz-
náltassék még akkor is, ha az 
érték küldemény súlya a 250 gram-
mot meghaladja. A postahivatalok 
tehát a bankjegyek és más értékes 
küldemények vászonba való bur-
kolását nem követelhetik. 

Méhészeti szakelőadás. 1\ 
évi február hó minden vasárnapján 
d. e. 10 órakor kezdődöleg méhé-
szeti szakelőadás lesz a városháza 
közgyűlési termében melyre a mé-
hészet iránt érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a Méhész kör 
elnöksége. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

üíiyiivaii iú*M FÜO fitúuiű ás Scrsariaság: RíszvénytírsHtí;̂ ! Gto;!6í<. 

K U B I K U S O K K E R E S T E T N E K 
¿0 -40—60 méterre deszkán a munkás talicskájával, nagyobb távolságra 
pedig sinen munkaadó vaskocsijával HOMOK DOMBOK elhordására 
munkásokat keresünk. Hetenként 3 kiló liszt és fél kiló szalonna be-
szerzési áron adatik. A munkás szorgalmához képest napi 10 — 12 óra 
alatt 20—25 koronát kereshel. Lakás és fűtésről munkaadó gondoskodik. 
3 heti d o l o g után fél és 6 heti munka után az egész utazási költség 

meg lesz térítve 

¥ 

Uh* 

Eladó 
Belsőecser 31 sz. a. 54. hold 

tanyaföld. hrtekezni lehel a 

helyszínen a tulajdonossal 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

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

Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület mely ez idő szerint vendéglő, de bár milyen 

üzletnek is alkalmas szabadkézből eladó, értekezni lehet 

a helyszínen Kovács Jenővel a tulajdonossal, akinek ugyan-

I csak két huzatos és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

6 föld. 
fl szegvári ré'en az úsztató major mellett. 120 hold 
föld szépen berendezett epületekkel eladó, értekezni 
l^het Hódmezővásárhely Jakc Jozsef-fel Kállay utQd 

3 0 szám. Kisebb parcellákba is eladó. 

Adakozzunk az elhalt katonák özvegyeinek és árváinak! 
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HWB8B! elapban. E l a d ó ! 

EGY JO FIÚ 

nyomdász 
TANULÓNAK FELVÉTETIK. 

Egy használt, 
de jó karban levő kocsi jutányo-

sán eladó. Értekezni lehet Piti 

Mihálylyal Rákóczi P.-ufcca 70 sz 

1 és 2 éves szöllőoltványok, 21 

éves direkt termők 2 éves ame-

rikai alanyok és 2 éves hazai 

vesszők. 

Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abaujszántón. 
Keresek hordókat és Préseket 

megvételre. 

Eqy vagy két szobás lakást keres 
gyermektelen házaspár. — Cim 

e lap kiadóhivatalában. 

m m n u i i i y u ú 

Vajda Sándor szenilaszlói 43. sz. 
tanyaján egy jó erös kútágas van 
eiadó megtekinthető es értekezhetni 

lehet a tenti szám alatt 

Klauzái 
utca 16 számú ház eladó, 
értekezni lehet a város 

gazdával. 

i I 

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

ÍM 

II 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a l e g -

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutam osabb árért. 
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Kossuth-tér szóm. (lei. bérház.) 

[L 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA vili.:.nyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




