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KRÓNIKÁS JKGYZüTKK.. 

Sokan vannak, akik azt mond-

ják, hogy túlságosan radikális meg-

oldása volna a helyzetnek, ha most 

már az egész magyarság szociál-

demokrata le.tne. Olyanok i* sokan 

vannak, akik azt mondják, ho^y ne 

legyünk különb hazatiak, mint Ka-

rolyi Mihál>v, mert hiszen nem akar-

hatunk több iót mi sem az elárvult 1 

magyarságfiuiv, irtim a nemzet jelen- | 

legi vezére, 

Hiszen sem én, sem más nem 

kételkedik és nem akar magyarabb 

lenni a nemzet jelenlegi vezérénél, 

de a politika mindig az egzistenciák 

tudománya volt, tehát a nagy át-

alakulásokkal szemben mindenkor 

le kell vonni megfelelő konzekven-

ciákat . . . Én nem szeretem többé 

pártvezérnek látni Károlyi Mihályt, 

és ő nem is lehet tovább pártvezér: 

ó párt különbség nélkül vezérünk 

mindannviőnknak. Kezében a nem-

zet vezetése. 

Ma 1>űn az ő személvét bele-

vonni abba a küzdelembe, amelyet 

ugy liiv az ember, hogy politika, . ! 

Ezzel a kérdéssel lepett meg 

egv barátom, aki spontán elh; taro-

zással csatlakozott a szociáldemok-

rata párthoz és jelenleg az egyik 

szakszervezet választmányi tagja, 

hogy mi is nemzetközi szociálislák 

vagyunk ? 

A kérdés nem döbbentett meg, 

meg csak tájékozatlanságot sem lát-

tam benne. Elvégre is a nemzetközi 

szocialisták tettek a legnagyobb 

tanúbizonyságot arról az igazságról, 

hogy a nemzetközi oszfályküzdelem 

nem vetkőztetheti ki az embereket 

nemzeti jellegből. Sőt ellenkezően. 

Epén a magyar szociáldemokrata-

párt egyik vezére tett tanúbizony-

ságot amellett, liogv épen a nemzet-

köziség mentheti meg a jövőnek 

Magyarországot. 

Persze efölött gondolkozni kell 
:s ezt meg kell érteni. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Sajnos, mindig beszélünk, de 
ezt nem tárgyaljuk. 

* 

Atyámfiai egyszer nem jegyze-
tet r o v o k, hanem tanácsot 
adok. 

Nagyon neki találtunk szila-
jodni. 

Kissé beleestünk túlságosan a 

szabadság értelmezésébe és a jogok 

és kötelességek tekintetében lehe-

tetlen kívánalmakat állítottunk föl 

Tisztá j uk .. dtilgokai: a sza-

badság ugyebár szabadság? Elnyo-

matás semmiesetre sem lehet. 

Azzal is tisztában kell lenni 

hogy valakinek vezetni kell az ál-

lamot. mert, ha vezetés nincsen, 

akkor nem ccak feldől minden fe-

nekestől. de maga az állam is meg-

semmisül. 

Atyámfiai, én azt mondom, le-

gvünk béketűrők,és elnézők . . . a 

nemzeti vajúdás legnehezebb pilla-

natait éljük és amiképen nem lehet 

elpusztítani a szülő anyát azért, 

mert napokon át vajúdik, amíg éle-

tet ad szive magzatának, azonképen 

nem lehet elpusztítani az uj állam-

rendet megszülő jelenlegi állapoto-

kat sem. 

Türelem, hit, remény becsület, 

munka, kitartás, rendülellenség és 

önfegv dem, ezek kellenek ma én 

AI vám fiai. 
B A R Á Z D A 

A munkaügyi miniszteri biz-

tos rendelete. 

Malasits Géza elvtárs, munka-

ügyi miniszteri biztos, rendeletet 

adott ki a szénbányák és vasmű-

vek munkásai, valamiül a napszá-

m o s o k munkába állá: a ügyeben, 

amely első pontjában elrendeli, 

hogv a szénbányák és vasművek 

ö s s z e s munkásai annál az üzemnél 

ahol utójára alkalmazva voltak, 

vagy ha ez lehetetlen volna, bár-

melyik másnál azonnal jelentkezze-

nek. Második pontjában elrendeli 

hogy minden foglalkozásban nem 

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

álló napszámos — a katonai szol-

gálatra kötetesek kivételével — a 

lakóhelyéhez legközelebb eső ható-

sági munkaközvetítő intézetnél je-

lentkezzék. A rendetet 3-ik pont-

ja azután igy szól: 

Utasítom az összes szakszerve-

zeti munkaközvetítőket és a ható-

sági munkaközvetítőket, hogy to-

vábbi intézkedésig egyetlenegy mun-

kást, aki legutoljára talamely szén-

bányánál vagy vasműnél volt í>!-

kahnazasban es egyetlenegy nap-

számos munkás és olyan szakkép-

zetlen betanított munkást (gépmun-

kást), aki nem tud egy évi gyakor-

latot fölmutatni, a munkanélküliek 

jegyzékére föl ne vegyenek és ré-

szükre állami munkanélküli segélyt 

ne fizessenek. 

Ez/el a rendelettel kapcsolat-

ban kívánunk egyet-mást elmonda-

ni. Mindenek előtt azt: ime végre 

egy épkézlábj rendelet. Végre egy 

rendelet amelynek nem csupán a 

szándéka, az iránya, a célja helyes, 

hanem a praktikus munkás okos-

ságával olva szankcióval is erősiti 

meg intézkedését, amely azt életre-

valóvá, keresztülvihetővé és hasz-

nossá is leszi. Ez nem ama rendele-

tek közül való, amelyek, bármily 

szép gondolat is rejtőzzék bennük 

az éle!szempontjából nem érik meg 

a tintát, papirost és nyomdafesté-

ket. Ez a rendelet a munkás- és 

napszámoshiányt, amely országunk 

egész gazdasági életét katasztrófá-

val fenyegeti, nem azzal kívánja 

megszüntetni, hogy a magyar anyák 

köteleztetnek ezentúl évenként két-

szer szülni gyermekeket, hanem 

azzal, hogy ridegen megmondja, 

hogy azon a cimen, hogy nem 

akarok dolgozni, nem kövttelhetek 

az államtól semmi fele segélyt. Da 

nem is kapok. Megtiltja, hogy mun-

kanélküliség cimén segélyt fizesse-

" nek ki olyanoknak, akik nyilván-

valóan könnyűszerrel munkához 

juthatnak: mindössze, vagy régi 

munkaadóiknál, vagy a hatósági 

munkaközvetítőknél kell jelentkez-

niök. 



A munkás- és napszámoshiány, 

amely tulajdonképpen ai dolgozni 

akarók számának ijesztő csökke-

nését jelenti, máris óriási károkat 

okozott az országnak ; de még na-

gyobb károsodás várható, ha nem 

sikerűi ráfogni a munkára a he-

nyéióket, akik a szabadságot ugy 

magyarázzák, hogy az államnak kö-

telessége őket minden ellenszolgál-

tatás nélkül eltartani. A szénbá-

nyákban és a vasművek ben teljes 

erővel kell felvenni a munkát, ha 

nem akarjuk azt, hogv \asutaink 

megálljanak, gyáraink becsukják 

kapuikat, százezrek és milliók éíet-

fentartási lehetősége megszűnjön. 

Az éhhalál, a dögvész lekete angyalai 

nem válogatósak. A sápadt halál 1 

válogatás nélkül látogatja meg a 

szegények kunyhóit és a királyok 

palotáit. Ha a munkáskezeket nem 

sikerül mozgásra késztetni, az élel-

mezés, a síénellátás bajai, a köz-

egészségügy leromlása mérhetetlen 

nyomort es szenvedést hoznak ez 

ország minden lakosára, akár ka-

pitalista az, akár munkás. Mert 

bankjegyet enni, abból főzeléket Ké-

szíteni a milliomos sem tud, de 

viszont a napszámos is hiába kö-

vetel és kap 100 koronás napszá-

mot, ha a hentesnél nem vehet husi 

a péknél kenyeret, a kereskedőnél 

szenet. Igaz ugyan, hogy < nnek a 

jelenlegi, reméljük csak átmeneti 

gonosz állapotnak is van egv jó 

oldala. Ebből a krízisből megeró 

södve fog kikerülni a munka meg-

becsülése. Ámde erre elsősorban 

azoknak kell jó példát adniok, akik 

ezt a munkát megtestesítik. 

Aki nem akar dolgozni, akár 

a városban, akár a falun, annak 

pusztulnia kell, arra csapjon le 

minden erejével n kormány hatalmú 

amely elvállalta a 1iaza sorsáért va-

ló felelősseget. 

A szociáldemokrata-1 
párt programmja. 

Folytatás. 

10. Ingyenes igazságszolgálta- ! 

tást és jogvédelmet. A/ ártatlanul 

vádoltak, let írlóztutottak v gy el-

itéltek kártalanítását. A haiáibüh-

telés eltörlése. A katonai és min-

den kiváltságos bíróságok el'örlésrl. 

11. A k óz igazgatási ha óságok 

bíráskodásmak megszüntetést. 

12. Az. egészségügy állainositá-

sát. Ingyen orvost és a gvógyifás-

hoz szükséges \z I ,v. n 

temetkezést. 

13. Fokozatos jövedelmi , va-

gvon- és öröklési adót. A közvetett <. 

(fogyasztási; adók eltörlését. A do- | 

hanvegyed iiusnj» megszüntetését. 

Minden pénzügyi és élelmiszer-

vámnak, valamint a városi vamok 

megszüntetésé? ; eltörlését mind-

azon gazdaság-politikai intézkedé-

seknek, melyek a népesség többsé-

gét egv kisebbség javára megká-

rosítják. A megélhetéshez szükséges 

jövedelem adómentességél. 

14. A kötött birtok intézmé-

nyének megszüntetését. 

15. A köztulajdon fokozatos | 

kiterjesztését. Az erdők, vizierők* 

bányák és a közlekedés nagy esz-

közeinek köztulajdonba vételéi. 

16. A mezőgazdasági, a föld-

munkások és cselédek, a házi ipar- í 

ban foglalkozóknak, valamint min-

den külön törvény rendelkezései i 

alá t a r t o z ó alkalmazottaknak! 

egyenjogúsítását az ipari mun-

kásokkal. 

17. A munkakönyvek, munkás-

és cseiediga/.oiványok eltörlését. 

1^. Az összes foglalkozási ágak-

ban alkalmazottaknak betegség, bal- | 

eset, munkanélküliség, rokkantság 

és aggkor esetére való kötelező 

biztosítását, a biztosítottak önkor-

mányzatává! és azok megterhelte-

tése nélkül 

19. Legfeljebb nyolc órás napi 

munkaidőt minden munkás és cse-

léd számára. A 14 éven aiuii gyer- , 

mekeknek kereseti munkától való 

eltiltását. A nők eltiltását az éjjeli, 

valamint a szervezetükre káros 

munkától. Az éjjeli munka eltiltá-

sát. kivéve azon üzemeket, melyek-

ben a megszakítás műszaki okok-

ból vagy a közjóiét szempontjá-

ból elkerülhetetlen 

20. Hetenkint legalább 36 órás 

megszakítatlan munkaszünet, kivé-

tet nélkül minden alkalmazott mun-

kás és cseléd számára. 

21. Természetben vagy utal-

ványban való bérfizetés megtiltá-

sát ugv a mezőgazdaságban, mini 

az iparban és egyébb foglalkozási 

ágakban. 

22 Átlagos és darabszámos 

munkák megszűntetését és az idő-

bér kötelezővé télelet. A robot-

munka eltörlését. 

23 A kö/.szükségletet képező 

üzemek (világítás, viz, erős olgáita-

lás, csatornázás, köz.tisztavig síb.) 

a kö<seg által kezelendők. Lakó-

házak építését a kft/.ség, vagy az 

általa támogatott. építési szövetke-

zetek utján s az >k bérbeadását >lv-

formún, hogy a *a'd)éiek csakis az 

epitesi, fenntartási és törlesztési 

költségeket fedezz -k. Községi lakás 

közvetítést és felügyeletet. 

24. Szigorú állami munkafel. 

igyeletet a munkásszer vezetek által 

választott mindkét nembeli felügye. 

lők utján; a munkásvédelmi iör. 

vények megszegői elzárással hün. 

telendők. Beható hivatalos mun-

kásst a tiszti kát. 

25. Állami, megyei és községi 

birtokok eladásának megtiltását 

és munkásszöve»kezeteknek való 

bérbeadását. 

26. A halászati és vadászati jog 

községivé tételét és községi keze-

lését. 

(Vége.) 

H Í R E I N K . 
Lehullott m á r . . . 

Lehullott már az első hó 

itt a tél. 

A Kárpátok s Erdély ¡fölött 

zug a szé . 

Akármerre barangol a 

hegyekben, 

Rablókat lát mindenhol a 

völgyekben. 

Ezredéves határaink 

döngetik, 

S hazánkat a rabló hadak 

ellepik. 

Nincs fegyverünk, Könnyű szív vei 

elhagytuk, 

S a rablókat most elűzni 

nem tudjuk. 

V dameunyi szomszédaink 

üvölt nek, 

Hogy a neves népek közül 

törölnek, 

S mit álmodni ezer évig 

nem mertek, 

Most mindnyájan magyar földre 

ciiezlek. 

Hiszen ha meg lenne régi 

fegyverünk, 

Oláh, szerb, tót nem beszélne 

igy velünk, 

De elhagytuk szerteszét a 

határon, 

Nem tudunk igy segitni az 

országon. 

Mi vagyunk a föld legősibb 

fajtája. 

Annak is a legnemesebb 

hajtása, 

S ime miiven gyászos korszak 

szakadt ránk, 

Uay élünk, meg, hogy ha mt'gtflrl 

az euleiit. 

Szentos, 1 í) 18 dec. 2 

Balogh Szabó 
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— Petróleum osztás. A szen-

tesi Ipartestület folytatólagos pel-

róleum osztását • .Menfl\-vend glós 

bolt helyiség« ben e hó 10-én azaz 

kedden regg< d. e. 0 óratói d. u 

3 óráig tartja. Mindi-»« szakmabeli 

iparos rés/.esül pelróU tim kiosztás-

ban, aki eddig pptróleunlot a tes-

tülettől nem kapott és az ellátási 

iyazolványávai igazolja, hog\ vil-

lanyvilágítása nincsen. Petróleum 

jegyek hétfőn d. u. 4 órától < s 

kedden d. e. 9 órától az Ipartestü-

let hivatalos helyiségeben szerez-

hetők be, s miután ezzel a mostani 

petróleum kiosztás lezáródik fel-

hívja az Ipartestület mindazokat, 

akik eddig petróleum járandóságu-

kat ki nem vitték, hogy a kitűzött 

időben okvetlenül jelentkezzenek, 

mivel a későbben jelentkezőt; nem 

fognak petróleum kiosztásban része-

sülni, mivel a k i o s z t á s befeje-

zést nyer. 

— A bevonulók figyelmébe. 

A magyar 2. honvéd gyalwgcz.cd 

öt legfiatalabb korosztálybeli bev«»-

nult legénységének javadalmazása : 

I) Honvéd és őrvezető napidíj 10 

korona, ehez járul zsold és étkezési 

pénz (5 kor. 5 fill.) 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 koron# 

napidíj stb Szolgálat: őrség, (raktár 

és fóőrség) vasutbiztositás és ha-

sonló őrszolgálat. A fentieket a ka-

tona tanács tudomásul hozza. 

— Felhívás. A harctérről haza 

érkező katonákat a vasul állomás-

nál meleg étellel fogadta a városi-

tanács. Feihivja a varos polgársá-

gát, hogy a fogadtatás költségeinek 

fedezésére adakozzon és pénzbeli 

adományaikat a városi házipénz-

tárnál szíveskedjenek J>eíizetni. Kelt 

Szentes város tanácsának 1918 évi 

november hó 23 án tartott üléséből. 

— Felhívás. A zenészek szer-

vezete ezulon felhívja a zenével 

foglalkozó polgártársakat, hogy 

szervezkedés végett folyó hó 9 én 

azaz hétfőn este 6 órakor a Répa 

Imre vendéglőjében megjelenni szí 

veskedjenek. Tisztelettel az El-

nökség. 

— A Nemzeti Tanácshoz kö> 

vetkező ruhanemű adományok 

érkeztek be: Hoflman Jakab és 

Fia cég ajándéka: 25 drb. íiu ruha 

(bluz és nadrág) 5 drb. férfinadrág 

12 drb. fiu sapka 12 drb. leány fej-

kötő, 24 pár gyermek harisnya 12 

pár férfi harisnya, 10 pár női haris-

nya, 10 pár gyermek fatalpú cipó 

Brüll Ferenc cég ajándéka: 50 drb. 

gyermek öltöny (kabát nadrág.) 

Nagy Ferene ajándéka: 18 -méter 

dupla szövet, 38 méter szimpla 

szövet. Bányai József utóda ceg 

(Halász Szabó testvérek) ajándéka 

II vég ifi^ méter szövet 53 öltöny-

re való. Schvarcz Antal kereskedő 

ajándéka: 5 drb. női posztó alj 

* drb. gyermek parkett ruha, 2 drb. 

női parké t nadrág Rébeli V. And-

rás ajándéka: 3 pár csizma 1 pár 

cipó. Fekete Márton ajandeka 1 drb. 

női téli kabát, 1 öltözet térti ruha 

(kabát, mellény, nadrág,) 1 öltözet 

férfi ruha (kabát, nadrág,) 3 drb. 

férfi ing 3 drb. hu lábravaló. Be-

rényi Lászlóne ajándéka: 2 drb. 

fiu nadrág, 8 drb. sapka 1 drb. le-

ányka kabát. 

'steni tisztelet tartatik a helybeli 

görög templomba í. hó 8-án vasárnap d. e. 10 

órakor. 

Köszönetet mond Baktai András 
Széíííes "vaios nemes érzéinui kö-
zönségének, kik szívesek voltak 
adakozni cimbalom beszerzésére. 
Amidőn ezt előre bocsátom, egy-
idejűleg tudatom a n. é. közönség-
gel, hogy cimbalom hangolását és 
tanítását, valamint zongora hango-
lást is elvállalok. Lakásom Lako,s 
:-: utca 18. szám alatt. :-: 
Tisztelettel Bak ta i András r. katona, 

felenne s készletéből valamelyes 

mennyiséget önként fel nem aján-

lana ; ugy a miniszteri rendelet értel-

mében katonai bizottságot volnék 

kénytelen az illetők lakására kül-

deni, mely bizottság az illető ruha-

készletét felkutatná s azt minden 

térítés nélkül az illetőktől egy-egy 

rend ruha vagy fehérnemű és egy 

pár cipő kivételével elvenné, ezen-

kívül pedig a rendelet értelmében 

az illetők 2000 koronáig terjedhető 

pénzbüntetéssel, vagy 6 hónapig 

terjedhelő elzárás büntetéssel súj-

tatnának. 

Ismerve Szentes város tehető-

sebb polgárságának hazafias gon-

dolkozásmódját, meg vagyok győ-

ződve, hogy ezen felhívásom a 

nemes cél érdekében sikerre vezet 

s igy a szigorúbb intézkedésekre 

szükség nem lesz, 

A részletes értesítés plakátok 

utján és a legközelebb megjelenő 

lapokban fog közzététetni. 

Sxeates, 191S.év! dscemhsr hó 

7-én. 

Dr. Négyesi Imre 
jogügyi tanácsnok. 

22051-918. 

Hirdetmény. 
A magyar belügyminiszter ur 

150564—1918. B. M. számú körren-

deletével a hazatérő katonák ruhá- i 

zattal való ellátása érdekében fehér- i 

neműek, felsőruhák és cipők köte-

lező beszolgáltatását rendelte el. 

Csofigrá d vá r megye a lisp á n j a 

Szentes város területén a ruhabe-

^zedés és ruhakiosztás mikénti vég-

rehajtásával engem, alulírott jogügyi 

tanácsnokot bízott meg. 

Ezen megbízás folytán értesítem 

Szentes város közönségét, hogy a 

hét folyamán az elnökletem alatt 

megalakítandó polgári és katonai 

személyekből álló és a városháza 

közgyűlési termében ülésező bizott-

ság előtt cipő. felsőruha és feher-

nemü készletéből a nélkülözhető 

darabokat önként ajanija fel. A fel-

ajánlás és beszolgáltatás egyelőre 

csak a 18 éven felüli férti lakosság 

cipő és ruhakeszleteire kötelező. 

Felhívom a város közönségét azon 

körűim nvre is. hogy amennyiben 

a fenti biz«>ttság előtt a később meg-

jelölendő illőben bárki meg nem 

21644-1918 sz. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek a harctérről haza-

jött szegénysorsu vagyontalan ka-

tonák, hogy a magyar népkormány 

4845 — 1918. szám alatt kiadott ren-

deletében a harctérről hazaérkezett 

katonának csak a maga személye 

részére engedélyezte az ingyenes 

élelmet, ennélfogva a már kiadott 

husjegyek csakis mint egyszemélyes 

jegyek válthatók be. 

A magyar népkormány rende-

lete értelmében nem részesíthetők 

ingyenes élelmezésben sem a hadi-

özvegyek, sem a még haza nem 

érkezett k a t o n á k hozzátartozói, 

ennélfogva az ezek részére kiadott 

kenyér- és husjegy nem váltható 

be. Az idehaza lévő szegénysorsu 

katonák részére kiállított husjegyre 

a heti háromszori egynegyed kiló 

hús, vagyis háromnegyed kiló hus 

árába 7 K. 50 f fog kifizettetni a 

városi közgyűlési teremben felállí-

tott péiwtáraknál a következő sor-

rendben : 

December hő tO-én kedden a 

iV-ik kerületbeliek, 

December hó 11-én szerdán a 

Il-ik kerületbeliek, 

December hó 12-én csütörtökön 

a külterületbeliek, alsóréti újtelep. 

Vince-telep és Debrecenyi telepiek, 
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December hó 13 án Pénteken a 

III ik kerületbeliek és I só kerület-

beliek és 

December hó 14-én szomb »ton 

az elmaradottak részére. 

Tájékozásul közöltetik, hogy a 

fenti napokon 4 heti husjegy áru 

lesz kifizetve. 

Figyelmeztetnek a katonák, 

hogy a husjeggyel együtt a leszere-

lési igazolványt és a fehérszínű 

kenyérjegyet feltétlenül hozzák ma-

gukkal, mert enélkül nem fog a 

hus ára kifizettetni. 

Szentes, 1918. december hó 7. 

Városi tanács. 

Ügyvédi irodámat 
a református egyház bérhá-

zában (Kossuth tér 4. szám) 
megnyitottam 

Dr. Péter Ernő. 

21274—1918 szám. 

Hirdetmény. 
magyar hadügyminiszter ren-

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

Szentes, 1918 nov. 21. 

DR. KISS polgármester h. 

21486—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozza Szentes vá-

ros tanácsa a harctérről hazaérkező 

katonáknak, hogv őket 1918 évi 

december hó 1-től 1H19 évi már-

cius hó l-ig terjedő három hónapon 

át következőképpen fogja ellátni 

élelemmel : 

1. Ingyenes kenyér és hus el-

álásban részesiti azokat a katoná-

kat, horzátartozó hadisegélyezette-

ket, akik teljesen vagyontalan sze-

gények, továbbá azokat, akik a kö-

rülményekhez képest ingyenes el 

látásra vannak szorulva. 

2. Féláru kenyér és hy> ellá-

tásban részesiti azokat a katonákat 

és hozzátartozó hadisegélyezet leket 

akik nem teljesen szegények és 

vagyontalanok, de vagyonuk mel-

lett a téli három hónapon át élel-

mezési segélyre rászorullak. 

A katonák saját személyükre 

kapnak hetenként 2 és fél kg lisz-

téi, vagy X kg. kenyeret, továbbá 

ugy ők, mint a hozzátartozó hadi 

segélyezettek kapnák helenkenl há-

romszor szemelvenként egy n gyed 

kilogramm husi. 

A hus kimérő helyiség külön 

hirdetményben lesz a közönség tu-

domására hozva. 

Felhivatnak az összes harctér-

ről hazaérkező katonák és hadi-

özvegyek, hogy családjuk élelmi-

szerkönyvét és a hadisegélyezési 

könyvet a városi közgyűlési terembe 

az alábbi sorrendben hozzák ma-

gukkal : 

November 26-án az I. kerület-

beli lakosok. 

November 27 én a II. kerület 

beli lakosok. 

November 28-án a III. kerület-

beli lakosok. 

November 29-én a IV. kerület-

beli lakosok. 

November 30 án a külterületek. 

Akik bármely körülmény miatt 

a kitűzött uapön nem jelenhetnek 

meg, azok december hó 2 án je-

lentkezzenek. 

Akiknél a hadisegélyezési köny-

vecske nincsen kéznél, azok a Vá-

rosháza 26 számú szobájából a csa-

ládtagok számát teltünlető jegyzé-

ket hozzanak magukkal. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1918 évi november hó 22-ik napján J 

tartott üléséből. 

Főjegyző 

20557-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadba vonultak 

hadisegélyben részesülő hozzátar-

tozóit, hogy a hadögvminister ren-

delete folytán a hadisegélvt decem-

ber hóra is kifogja fizetni a hadi-

segély hivatal azon családok részére 

is, ahová a hadbavonult oklóber 

vagy november hóban hazaérkezett. 

Minthogy ezen családok hadi-

segélye 1919 január 1 tói beszün-

ledendó lesz, felhívom az összes 

hadisegélyben részesülő családokat 

hogy december hó folyamán, mi-

helyst hadisegélyüket megkapták, 

a hadisegély hivatalban (városháza 

2Ö sz. szoba) jelenjenek meg. 

Tájékoztatásul m e g j e g y z e m 

hogy az ismét bevonult öt legfiata-

labb korosztálybeli és még vissza 

nem tert hadbavonultak családtagjaf 

a hadisegély élvezetében tovább is 

megmaradnak. 

Szentes. 1918. nov. 25. 

Polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányától 
«219 kp. 1918. szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a város közönségét, hogy ameny. 

nyiben feleslege»eladó takarmanytéléje kuko" 
ricaszárja, kukoricaszár izikje vagy alom-
szalmája vanj azt a vármegye területén bár-
kinek eladhatja, a vámegye területén kivül 
azonban nem. Ha nincs v e v ő j e 
ugy a gazdasági tanácsnoknál bejelentendő' 
ki a közhirrététel iránt intézkedik. 

Kivételt képeznek az oly készletek, 
melyek az igénybevétel alkalmával zárolva 
lettek, azok el nem adhatók s scak rende-
letre szállíthatók el. 

Szentes, 1918. december hó 7-én. 

dr. Négy esi 
h. r. kapitány 

Eladó" 
Szőlőoltványok és direkt-
termők ! A háborús állapotok 
folytán pótlásra alkalmas 2 
éves Százszoros, piros De-
lawarre, Otheló és Izabella, 
továbbá 2 éves gyökeres 
oltványok, bor- és csemege-
fajokban, úgyszintén Rip, Por-
talis, Rip, Monrikula, Rip és 
Belandieri. 

Moinar Miiiaiy, Abaujszántá. 

Felhívás Szőlőtelepítésre! 
Elsőrendű garantált 

^ ¿ ^ ¿ j y filoxeramentes Nova-
féle hazai Magán-

termő gyökeres szó-
lövetsz 6 eladás ked-
vezményes áron. — 
Kész le t kettőmillió. 
Mindenütt telepíthető. 
Jó s i k e r várható. 
Nagybani telepitétekre 
elhanyagolt kipusztult 

régi szőlők ujjá telepítésére, valamint hiá-
nyok pótlására ajánlható. Nova-féle fehér 
és vörös bort termő fajokban kaphatók. Ára 
igenszépdus erős gyökérzetü, szavatolt első 
osztályú minőségben ezer drb-ként K 300. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő ösz-
szeg előzetes beküldése ellenében szállít-
tatik. csomagolásárt csak saját kiadásain-
kat vesszük utánvétbe. Aki jó és sok bort 
óhajt kevés költséggel termelni, az már 
most rendelje meg szükségletét. Ki most 
rendel, az a tavasszal ideje korán fog ül-
tethetni. Az uradalmi szőlők részére is igen 
nagy mennyiség rendeltetett. Rendeléseket: 
név, lakhely, utolsó posta, megye és ren-
deltetési vasútállomás pontos feltüntetésé-
vel a pénzutalvány szelvényén is megte-
hető, vagy ajánlott levél által kéretik be-

küldeni, czim : 
M O V A 4 f c szőlővessző- és szőlő-

* * * oltványtelep kezelősége. 
Arad, Szabadság-tér 10. 

K ¡ s i ó k é n I S O 

i i é j K y i z ö g ö l é i e l s z á -

m í t o t t U O h o l d f ö l d 

» e g é s z b e n w a g y p a r -

c e l l á k b a n e l a d ó . 
A földből 56 hold búzával van be-
vetve. 13 hold gyep, 40 hold ugar, 
28 hold pedig lucernás. A vétel 
megköthető velem az irodámban 

l l r . P é t e r E r n ő ügyvéd. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




