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A sze rkesz t é sé r t f e l e l ő s : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám tref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle Jtüldemények hirdetési és 

( r elöfiFetési dijak. 

Nyílt őszinteséggel 
tartozom megokolni miért csat la-

koztam minden föntartás nélkül, 

becsületes tiszta elhatározással a 

szociáldemokrata párlhoz. 

Tartozom ezzel az őszinteség-

gel közel husz esztendős politikai 

multamnak és tartozom mindenki-

nek aki velem együtt küzdött a füg-

getlenségi és 48-as táborban. 

Elhatározásom alap oka az, 

hogy 3 független magyar népköz-
társaság kikiáltásával a függetlenségi 

programm testet öltött és a küzdő 

harcosok kötelessége a jövendőben 

nem a holt dogmák ápolása, hanem 

a jövendő fejlődés, a népköztársa-

ság fölvirágoztatásának biztosítása. 

Mert értsük meg a helyzetet. 

Magyarországot az osztályura-

lom vitte nyomorúságba, pusztu-

lásba. Az ország jövendőjének biz-

tosítása parancsolóan követeli, hogy 

a lemult idők osztályuralmi rend-

szerének visszaállásál minden élőnk-

ből meggátoljuk, legyük lehetetlenné 

egyszersmindenkorra, hogy egyesek 

döntsenek rólunk, mi nélkülünk. 

Maga az' a lény, hogy a füg-

getlen népköztársaságot kikiáltottuk 

s hogy az első népiörvény a leg-

szélesebb körii választói jogot adta 

meg, olyan mértékben, amely min 

den reményseget fölülmúlt, még nem 

jelenti egyúttal a jövendő biztosi-

tékáit. Amint az alkotmányos mo-

narkiában érvényre juthatnak a leg-

liberálisabb elvek, ugy a köztársa-

ság berendezkedése a szakadatlan 

„ retrográd törekvések érvényre jutása 

mellett, lehet akár a legnépelleiie-

sebb is. 

Mindannyian ismerjük Magyar-

ország viszonyait. Ismerjük magún 

kat is, magyarokat. Mi könnyen 

hevülünk, a lelkesedés mámorában 

tudunk cselekedni, de azután — 

ezeresztendős históriánk mutálja — 

engedjük érvényesülni a reakciói. 

Ennek nem szabad megtörténni 

most, nem szabad bekövet ke/ni a 

jövendőben. 

Mindannyiónknak egynek kell 

lenni a közérdek szolgálatában, 

mindannyiónknak egynek kell lenni 

a közérdek szolgálatában, mind-

annyiónknak föl kell készülni a 

diadallal befejezel! küzdelmek után 

az uj nagy küzdelmekre is Az első 

lépést megtettük a jövendőért, meg-

tántorodás nélkül kell előre halad 

nunk. 

Ezeknek világos átlátása szinte 

parancsolóan telle kötelességemmé, 

hogy akkor, amidőn régi program-

u i O i u uiegvaiósuir, uiiiiuen tön tar-

tás nélkül lépjek abba a táborba, 

amelynek prOgrammja jövendő bol-

dogulásunk alaptölteteleit magában 

foglalja: ez a küzdő tábor a szo-

ciáldemokraták tábora. 

De tartozom ezzel a lépéssel 

multamnak is 

Én nem tartoztam sohasem a 

Kossuth Ferenc és gróf Apponyi-

féle dogmatikus 48-asok táborába. 

Én azt a 4-8-as politikát követtem 

mindig, amelyet Ugrón Gábor, Sima 

Ferenc és Justh Gyula. Ezt a prog-

rammot pedig alig választotta el 

más a szociáldemokraták program-

jától, mint az, hogy a szociáldemok-

rata progrannnban nem volt benne 

kimondottan a nemzeti független-

ségre való törekvés. 

A nemzeti függetlenség megva-

lósult, az ideális, álomnak hiti, 

progr.immpont testet öltött. A jö-

vendőről van szó. És én azt hiszem 

akkor s/olgálom a jövő küzdelmei-

ben a legbecsületesebben a közér-

deket, ha most már épen olyan 

elszánt és lelkes harcosa leszek a 

szociáldemokrácia politikai prog-

ramnijanak, amilyen rendületlenül 

harcoltam nehéz viszonyok és ezer-

féle nyomás ellenére a 48-as labor-

ban. 

Sima László. 

A szociáldemokrata-
párt programmja. 

A magvarországi szociáldemok-

rata part programmja a következő 

pontokba van összefoglalva: 

1. Általános, egyenlő, közvet-

len szavazójogot minden választás-

nál és szavazásnál, az állam min-

den 20 éven felüli polgárának, 

nemi külömbség nélkül. Titkos és 

községenként való szavazást. Arány-

lagos képviseletet. Minden választó 

megválasztható. A szavazások tör-

vényes munkaszüneti napon tar-

tassanak. Országgyűlési, megyei és 

községi választások két évenként 

| történjenek. 

2. A torendiház eltörlését. Köz-

vetlen törvényhozást a nép indít-

ványozó és elvető joga után. 

3. Teljes önkormányzatot Az 

állami, megyei és községi hatóságok 

függetlenitését, az összes testületek 

és hivatalnokok választását, azok 

I felelősségét és szavatosságát. Min-

' dennemű öröklött hivatal és rang 

eltörlését. 

4. Az országban élő minden 

| nemzet teljes egyenjogúsítását. 

5. Az állandó hadsereg eltör-

lését. A nep fel fegyverkezését és 

! védképessé nevelését. Béke vagy 

i háború kérdésében döntsön a nép-

képviselet Nemzetközi viszályoknak 

választott bíróság utján való el-

! döntését. 

6. Mindazon törvények és ren-

I deletek eltörlését, amelyek az agi-

táció és véleménynyilvánítás sza-

badságát korlátozzák. A sajtó, az 

egyesülés, a gyülekezés és költöz-

ködés teljes szabadságát. 

7. Minden vallási társulat és 

egyház magánegyesülésnek, min-

denki vallása magánügynek nyilva-

nittassek. Közpénz vallási célokra 

nem fordítható. Az egyházi birto-

kok elkobzását és köztulajdonba 

vételét. E birtokok muifkás szövet-

kezeteknek adandók bérbe ésjöve-

delmök csakis kulturális célokra 

fordítandó. 

8. A közoktatásnak állatni, me-

gyei vagy községi szervezését. A 

községi iskolák terheinek állami 

fedezését. A felekezeti iskolák meg-

szüntetéséi. A vallástanítás eltör 

léset a nvilvános iskolákban. Álta-
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láncs, kőtelező, ingyenes oktatást 

és ellátást a népiskolákban ; a fel-

sőbb iskolákban azok s z á 111 á r a, 

akik képességűknél fogva a további 

kiképzésre alkalmasaknak h i z o-

n y ú l n a k . 

9. A nők teljes egyen jogusitá 

sát a férfiakkal. A törvénytelen 

gyermekek teljes egyenjogúsítását 

a törvényesekkel. Az elhagyott gyer-

mekik gondozását a#köz állal A 

házasságkötésnek és válásnak egy-

szerűbbé és könnyebbé télelét. 

(Folyt, köv.) 

Felhívás Szentes város 
népéhez! 

A szentesi szociáldemokrata párt 

a mai napon tartott népgyülésén a 

kormánybiztossal egyetértőleg el-

határozta, hogy a leniondotl Nem-

zeti és Katona Tanács helyébe a 

rend és nyugalom fentarlására, a 

közigazgatási intézkedések, a nép-

kormány rendeleteinek neiyés, a 

nép érdekeiben leendő végrehajtá-

sának ellenőrzésére 

„ n é p t a n á c s o t " 
hiv össze, a város minden társa-

dalmi rétegének bevonásával és 

pedig: a szociáldemokrata párt kel 

küldöttet, a szociáldemokrata szak-

szervezetek 2—2 küldöttet, Ipar-

testület 2 küldöttet, Függetlenségi 

párt szervezetek 2 küldöttel, Ven-

déglősöd és kávésok 1 küldöttet, 

Visszatért katonaság 2 küldöttet. 

Amidőn ezúton felhívjuk a 

fenti szervezeteket, köröket és tár-

sadalmi osztályokat, hogy a meg-

jelölt számban megbízottaikat a 

néptanácsba folyó hó 5-én ea azok 

neveit a szociáldemokrata párt tit-

kárságával közöljék, egyben kérjük 

azt is, hogy a kiküldöttek megvá-

lasztásánál minden egyes társadal-

mi és szociális szervezet ügyeljen 

arra, hogy a néptanácsba olyan ko-

molyan gondolkodó, a varos és 

ország «orsát szivén és lelkén vi-

stló megbízottakat küldjön ki, aki 

ha nem tagja is a magyarországi 

szociáldemokrata pártnak, de a mai 

kormozgalu)aival tisztában van, a 

köztársasági eszmének es rendszer-

nek hive s a regi párt es osztály 

hatalmi rendszerben vezető szere-

pet nem vili. A ntplanacs alakuló 

gyűlésének ponlos idejét utólag 

fogja közöini a 

Szociáldemokrata párt vezetősége. 

Hirdessen e lapban! 

fi&rosi 'ijegycü. 
Közgazdasági szempontból a 

legrettenetesebb helyzetbe kerültünk 

Nincs pénz a közforgalomban. Ma 

már nem csupán az ezüst pénz, 

de .a jancsi bankó is eltűnt a köz-

forgalomból. 

Ez az állapot ólom sulival 

nehezedik az egész váró* gazda-

sági életére. Hogy a heiyzt! ig) 

sokáig fen nem tarthaló azt mind-

annyian érrezzük. Annál inkább 

meri maga a népkormány is kép-

telen a legnagyobb igyekezet mel-

lett is arra, hogy a kiáltó bank-

jegy hiányon segítsen 

Aprópénz épen nincsen. A bank-

jegyek 20 koronától lefelé a váltó-

pénzzel együtt eltűntek a forgalom-

ból. 

Ezresekké', de még százasokkal 

is a közgazdasági életei nem lehet 

fenntartani. 

Ma az a helyzet, hogy mintegy 

hárorv millió koronára van >/íH:-! 

sége a városnak. A katonák élel-

mezése és* a polgárőrség lizétése 

kívánja meg ezt az összeget. A kí-

vánt összeg a város rendelkezésére 1 

áll, mint' kölcsön es azt ezer koro-

násokban folyósítani is tudjak, a 

helyi pénzintézetek, de ezek a 

bankjegyek nem alkalmasok arra 

hogy a feltétlenül szüksége, ti/ete-

sek teljesíthetők legyenek. 

A kivezető ut nem lehet más, 

mint a város minden vagyonával 

szavatolt és az ezresekben fölve-

hető városi kölcsönnel garantail 

szükség pénzjegyek kibocsátása. 

Ezeket a városi bankjegyeket 

mentül kamarább ki kell bocsátani 

és pedig 10—20 fillérestől 20 ko-

ronáig terjedő érték határral, mert 

ha ezt a város meg nem »e-zi, be-

következik a legrettenetesebb gaz-

dasági katasztrófa amely egy várost 

érhet. 

Nem mi les/üiik külömhen sem 

az elsők, Sopron és Szombathely 

városok már hónapokkal ezelőtt 

kibocsátották a szükségpén/.t. most 

ugyanezt teszi Szeged városa 

A do'og semmi kockázattal 

nem jár és végeredményében sem-

mi egy* bet nem jeleni mint azt 

hogy a varos lakossága kamatmen-

tes kölcsönt nyújt a városnak. 

S ha azt a kamatmentes köl-

csönt a/, osztrák banknak nyújtot-

tuk és nyújtjuk ma i*, amikor annak 

a banknak mar semmi !• clezele 

nincs, akkor saját városunknak 

sokkal nyugodtabb léieklf« ! nyújt-

hatjuk ngvane/l a hite I his/en 

sajal magunk szavaló unk cj <é. 

H Í R E I N K . 
A tor. 

(1849 okt. 6 emlékére.) 

Bécsi burgba van nagy örömlárma 

Benne hangos vad tivornya járja. 

Torát lakják el Magyarországnak, 

Szép Magyarország szabadságának. 

Az aradi varnak bort önében 

Tizenhárom rab magyar bilincsben 

Sirvu-sirnak szép Magyarországért, 

Szép Magyarország szabadságáért. 

Bajia bajlárst e pohárl ügyünkre 

Most kivívott könnyű győzelmünkre 

Köztünk a szép egyetértés éljen, 

Hogy bennünket mind a világ féljen. 

Mar kimondva a gyilkos Ítélet, 

A halaié tizenhárom elei. 

Arad vára siralomnak háza, 

Benne ül a nep dísze, virága. 

Hírnök érkezik a bécsi burga. 

Ilire fo ifos, nyomban át is adja. 

S szól a császár: „eh, bitóra velük 

Lázadóknak ez a méltó bérük." 

Az aradi vár nagy udvarában 

Már a hóhér dolgozik javában. 

A bitóiul olt allilja össze, 

Ügy viszik ki készen a helyszínre. 

Béc i bargból messze >ű^ a lárma, 

Benne őruh vad tivorn a járja. 

Szennyes ajkkal a magyart gyalázva 

A jó példái a csatzár szolgálja. 

Az aradi*várba csendesség van. 

Már egyei ieu egy iilcgyai sincs abban 

Négye hever künn a sáncok alján, 

Többi kilenc olt függ a bitófán. 

U|ra hírnök érkezik a burgba, 

Ilire fontos, nyomba ál is adja. 

„Végre - mond a császár rája - végre 

Mos; kionthetem bosszúm a nepre" 

G\á-zban alt a meggyalázott nemzet 

A lajdalma százszorosan eled, 

De még az is el van tőle lillva, 

Hogy fájdalmat szabadon kisírja. 

Szól a császár: rajta jó vitézek, 

Fel vidáman, csenjenek a kelyhek 

Zár ilatt már a ívbeII vezérek 

Es hitemre vissza nem is térnek. 

1Ü07 évből. 

Balogh Szabó Sándor. 

Dec. hó i tol kezdve lapunk 

egyes számúnak árát 4 fillérről 

10 fillérre emeltük fel. 

Halálozás. Mely részvét lel 

vettük a gvás, jelentési, amely egy 

lendkÍNÜl derék poigártársnőnk ha-

1 á• ;iI tudatja Pardi lmréné született 

Gyu!:a .lu /.ti nai' meg spanyol 

h"t — sí Jm n T •.•• ¡ése kedden d. u. 

ment ve^be oabv részvét melleit. 
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— Felhívás. Felkérjük tarta-

lékos és népfelkelő liszt bajtársain-

kat, továbbá a szellemi munkás-

katonákat, hogv f. hő 6-án délután 

5 órakor a Petőfi kávéház külön 

helyiségében megtart ¡ aló ertek ez.-

leten szíveskedjenek megjelenni. 

Tárgy : a / országos egyesüle ünkbe 

való belépés megbeszélése. Dr. Péier 

Ernő és Piti Péter. 

— Felhívás a külterületi pol 

gárörséghez. A IV. (külterületi) 

polgárőr parancsnokság felhívja a 

századhoz tartozó azon polgárőrö-

ket, akik illetményeikel még fei nem 

vették, hogy illetményeiket e hó 

5-ig (Csütörtök) déli 12 óráig a 

zad irodahelyiségében jelentkezzék 

íiz addig megiiiem jelentek« részére 

az illetmény később nem lesz ki-

fizethető. 

— A bevonulók figyelmébe. 

A magyar 2. honvéd gyalogezred 

öt legfiatalabb korosztálybeli bevo-

nult legénységének javadalmazása: 

l) Honvéd és őrvezető napidíj 10 

K'uí v>iát.y 

slb. Szépirodalmi olvasmányok : Ha 

vas Gyula regénye, Schöpflin Ala-

dár színházi cikkke, Bakáts Sándor 

novellája, Endre Karoly verse, Ches-

terlon detektiv-történelei. E^vébb 

közlc> envek . < belga királyi pár 

bevonulása Brüggébe s a rendes 

heti rovatok, slb. A Vasárnapi Ujsag 

előfizetésiára negyedévre lükorona. 

Megrendt illető a Vasárnapi Újság 

kiadóhivatalaban, — (Budapest IV., 

Egyetem-utca 4 sz.) Ugyanitl meg-

rendelhető a Repes Néplap, a leg-

olesóbb újság a magyar nép szá-

mára félevre 2 korona 4 > fillér. 

Csomagforgalmi korlátozások 
enyhítése. Szállítási nehézségek miatt pos-
tacsomagok tekintet nélkül azok tartalmára 

! a következő korlátozások m.eltett adhatók 
| fel. Egy egy feladó naponként csak egy 
| csomagot adhat fel lia a csomag az ország 
: megnem szállott és nem veszélyeztetett terüle-
, tére szól. Nem lehet tehát csomagot kül-
; deni: Budapestre, továbbá a következő 
! vármegyékbe: Alsófehér-, Árva-, Baranya-, 
| Bácsbodrog-, Besztercenaszód-, Brassó-, 
Csík-, Fogaras-, Háromszék-, Hunyad-, Kís-

; küktilő-, Kolozs-, Krassószörény-, Liptó-. 
i Marostorda-, Nagyküküllő-, Nyitra-, Po-
j zsony-, Szeben-, Szolnokdoboka-, Temes-, 

x j/üuaiá í i )wó-, lUíüiudi-, i jencsen-, 1 li-

róc és Udvarhely vármegyékbe és ország 
területén kivül fekvő helyre. pénz (5 kor. 5 íiií.) lakás, fűtés, vi-

lágítás és mosás. 2) Tizedes 12 ko-

rona napidíj a többi mint a fenti-

eknél. 3) Szakaszvezető 13 korona 

napidíj stb. 4) őrmester 14 korona 

napidíj stb. Szolgálat: őrség, (raktár 

és fóórség) vasutbiztositás ¿s ha-

sonló őrszolgálat. A fentieket a ka-

tona tanács tudomásul hozza. 

— Felhívás. A szociáldemok-

rata párt ideiglenes titkársága fel-

kéri az eddig megalakult szakszer-

vezetek vezetősegeit, hogy még a 

inai nap folyamán jelentsek be, hol 

van a szervezet helyisége, hány 

póttaggal alakultak meg. n >gy a 

nvilvánlartás előkészíthető legyen. 

A párt helyiség a Petőfi szálló epü-

letében a Kereskedő Egv lel regi 

helyiségében van ahol a beiralasi 

dijak a pénztárnokkal elszámoian-

dók. 

Felhívás. A harctérről haza 

érkező katonákat a vasútállomás-

nál meleg étellel fogadta a városi-

tanács. Felhívja a város polgársá-

gát, hogy a fogadtatás költségeinek 

fedezésére adakozzon és pénzbeli . . f 

adományaikat a városi hazip nz- § - l \ t* f i O T f T J P t i V 
tárnál szíveskedjenek befizetni. Kell á l l * U W - I H I I V 1 I J • 

Szentes város tanácsának lV> 1 íS evi 

november hó 23 án tarlóit ülésebői. 

A „ V a s á r n a p i Ú j s ág " 

december 1-ki számában közli a 

magyar népkormány államtitkárai-

nak arckép-sorozatát, .az olaszok 

bevonulását Fiúméba, piaristák 

budapesti uj palotáját, a versaillesi 

haditanács képét, az angolok állal 

elfoglalt Aieppót és a Spitzbergákat 

Kalpa agos 
tanácsnok. 

21180 1918 szám. 

Tudomására hoz/a Szentes vá-
ros tanácsa a harciérről hazaérkező 
katonáknak, hogv # M18 évi 

dec luber hó 1 t'ől 1»19 már-
cius lió l ig terjedő három hónapon 
ái következőképpen fogja ellátni 
élelemmel : 

1. lngvenes kenyér és hus el-
látásban részesíti azokat a katoná-
kal, horzátartozó h «disegélyezette-
ket akik teljesen vagyontalan sze-

gények, továbbá azokat, akik a kö-
rülményekhez képest ingyenes el' 
látásra vannak szorulva. 

2. Kéláru kenyer és hus ellá-
tásban részesiti azokat a katonákat 
és hozzátartozó hadisegélyt elteket 
akik nem teljesen szegények és 
vagyöntJanok, de vagyonuk mel-
lett a téli három hónapon át élel-
mezési segélyre rászorultak. 

A kalonak saját személyükre 
kapnak hetenként 2 és fél kg. lisz-
téi, vagy 3 kg. kenyeret, továbbá 
ugy ók, mint a hozzátartozó hadi-
segelyezettek kapnak hetenkent há-
romszor személyenként egy negyed 
kilogramm husi. 

A hus kimérő helyiség külön 
hirdetnienyben lesz a közönség lu 
domá^ára hozva. 

Felhivatnak az összes harctér-
ről hazaérkező katonák és hadi-
özvegyek, hogy családjuk élelmi-
szerkönyvét és a hadisegélyezési 
kön) vet a városi közgyűlési terembe 
az alábbi sorrendben hozzák ma-
gukkal : 

November 26-án az l. kerület-
beli lakosok. 

November 27 én a II. kerület 
i lftWjKI» . 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

fllirtfcliiicii.t* 
ErU sitiéinek a hazatérő kato-

nák, hogy a város által ingyene-
sen adandó kenyér a következő 
sorrendben a városháza udvarán 
fog kiosztatni: 

Minden héten 1. Kedden d. e 
H óiakor a IV kein lel beli inkosok 
rés'.ére. 

2. Szerdán délelőtt ^ órakor 
a II. kerület beli lakosok részére. 

Csütörtökön <1. e. 8 órakor 
i küilerületi lakosok részére 

4 Péntéken cl. e. 8 órakor az 
I kerüU lbeii lakosok reszere. 

5. S/.ombaton d. e. 8 órakor 
a III keiülelbeli lakosok részére 

Mindenki luzza magával az 
ingyenes kenvér-jegyet (a fehér 
színű jegvet; mert e nélkül nem 
fog a ken ver kiadatni. 

n Szentes 1018 november hó 30 

November 28-án a III. kerület-
j beli lakosok. 

November 29-én a IV. kerület-
beli lakosok. N 

November 30 án a külterületek. 
Akik bármely körülmény miatt 

| a kitűzött napon nem jelenhetnék 
meg. azok december hó 2 án je-
lentkezzenek 

Akiknél a hadisegélyezési köny-
vecske nincsen kéznél, azok a Vá-
rosháza 20 számú szobájából a csa-
ládtagok számát feltüntető jegyzé-
ket hozz inak magukkal. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1918 évi november hó 22-ik napján 
tartott üléséből. 

Főjegyző 

20557 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Jírtesitem a hadba vonultak 

! hadisegélyben részesülő hozzátar-
tozód, hogy a hadügyminister ren-
delete folytán a hadisegélyt decem-
ber hóra is kifogja fizetni a liadí-
segélv hivatal azon családok részére 
is, atiová a hadbavonult október 
vagy november hóban hazaérkezett. 

Minthogy ezen családok hadi-
segélve 1919 január 1 tói beszün-
ledendő lesz, felhívom az összes, 
hadisegélylx n részesülő családokat 
hogy <1 cember hó folyamán mi-
helyst hadisegély ükei megkapták, 
a hadisegély hivatalban (városháza 
26 sz. szoba) jelenjenek meg. 

Tájékoztatásul meg jegvz e m, 
hogy az ismét bevonult öt legfiata-
labb korosztálybeli és még vissza 
nem tért hadbavonultak családtagéi . 

; a hadisegélv élvezetében tovább is i 
. megmaradnak. 

Szentes. 1Q18. nov. 25. 
Polgármester, 



4t*éal SZtíNTFSI LA;^ 97 szám 

K o v á c s u n k 
lehetőleg erősebb tanoncok és sajti I szerszámá-

val valamint értelmes konyha és gyümölcs 

k e r t é s z 
f. évi január l-re fogadtatik — Ajánlatok eddigi működése, 

csáládi állapot és igényei megjelölésével M o i l l f t j f f 11* 

é s F i a Pa. Sz. Tamási gazdaságának u. posta Puszta-

p6, Szolnokmegye küldendők. 

Ügvvédi irodámat 
:i református egyház bérhá-
zában (Kossuth tér 4. szám) 

oie ,n\ iloi tam 

Dr. Péter Ernő 
21274 T9Í8 S T 

Hirdetmény. 
a magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem, 
hogy a katonai elbocsátó helyek 
által elbocsájtotl egyének tartózko-
dási helyükre való beérkezésükkor 
a közigazgatási halósápoknál (köz-
ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 
végett jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 21. 

DR. KISS polgármester i!. 

V a j d a fiíiiní i i r ó r i a 
könyvnyomdája E =-

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a teg-

jutányosabb árért. 

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

Kossuth-tép V. szóm. (Ref. liérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




