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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdelósi és 
SJgT előfizetési dijak. .\ 

Földmivelők cselekedjetek 
mondja a széliében és hosszában 

terjcszlelt röpirat,-amelyet a nagy-

birtokosok hivatalos testülete, az 

Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület bocsátott szerte. 

A forradalom első perceitől 

kezdve kétségtelen volt mindenki 

előtt, akinek szeme a dolgok mé-

Ivébe tekintett, hogy az etU\»fv>ira-

dalmi akció ezzel a hanggal fog 

megszólalni Magyarországon : Föld-

mivelők cselekedjetek ! 

Hogy miért ? 

Azért, mert a nagy átalakulás 

szükségszerűen a radikális irány-

zatnak jelentette érvényesüléséi s 

mert a földdel foglalkozó pol^ár.^ág 

volt a nemzeti szabadságra való 

komoly törekvés ellenére is épen 

a speciális egyéni szempontok kö-

vetkeztében az összes kisebb osz-

tályok között a legkonzervatívabb. 

Keskeny jól járható ösvényen 

halad előre a független Magyaror-

szág jövője felé vezető ut, de min-

den oldalról szédilő mélységű sza-

kadék szegélyezi ezt az utat. 

A forradalom vívmányait kél 

ellentorradalom veszélye/Jeti: az 

egyik a konzervalivek megmozdu-

lása, amely a régi osztályúi alom 

jármába készül fogni az országot, 

a másik a bolsevizmus, amely az 

eddíg elnvomott nincsetlenrk ön-

kényuralmát jelent né. 

Mikor ezt megállapítjuk, a va-

lóságos tényekkel számolunk. 

Mi sem természetesebb, hogy 

azok, akik a forradalom következ-

tében letűntek a szereples teréről 

és akinek letűnése a saját kiváltsá-

gos osztályhelyzetenek meusemmi-

sedéséL is jelenti, ebbe 1»! n\n-

godni nem akarnak. M rt h »t vaj 

jon ki tételezi fel az.< kr >1» ' tok* 

ról és baukárokró', aki. <'ddig 

markukban tartották w. egész or-

szágot, hogy most egvsznűeii egy-

szerűen el akarnak tűnni a esetek 

Vés teréről es engedik a mag« ut-

ján boldogulni az országot? E z t 

senki nem hiheti. Magyarország 

ezer éves históriája azt bizonyítja, 

hogy ezeknek az uraknak mindig a 

szájukon volt az ország érdeke, de 

az ország érdele alatt mindig a sa-

ját külön érdekeiknek az érvénye-

sülését értették. Ezért juttatták az 

országol a Habsburgok keiére, ezért 

árulták el Rákóczit és ezért volt 

1848—49-ben több muszkavezető 

mint szabadságharc mágnás katonája 

E/.ek az urak megint fel tik az 

országot, nagyon védik megint az 

ország érdekeit. Nekik túlságosan 

radikális az. a Karolyi Mihály, aki a 

kül- e-> belpolitikai viszonyok mos-

tam rettenetes ziláltságában egyes-

cgvedüli reménye az országnak. 

Kijött a jelszó: Földmivelők 

cselekedjetek I 

Szentesi atváinli \ k i s g a z d a 

társaim, földbérlők és felesszánlók 1 

valóban a legvégső ideje van annak 

hogy kezet kézbetéve cselekedjünk 

Mire van nekünk szükségünk ? 

Ugye nekünk nyugalom, megélhe-

tés, becsületes kö/á«l potok, a regi 

rendszer minden hilvánv bűnének 

lelkes eltakarítása kell, nekünk rend 

kell, lis/lességes megélhetés, min-

den o-/taiy becsület^ megértése, 

igazság, amely kiegyenlít elíente-

tekel. 

|| ,í keressük ezeket ? oU váj-

jon, akik tönkretették az országot, 

akiknek síkerűit az egységes ezer 

esztendős Magyarországot teljesen 

tönkrelenni ? 

O.t bi (>n\ara nem. Valahol bi-

zonyára megvan a mi helwink, olt 

ahol a saját jövendőnk bi/Josilha!ó. 

e/t ;t hőivel megta la i ju , a 

s/oci ddemo rácia ¡»iveinek tábo-

rában» 

A/t mond ják a sMiciálde;ii«»k-

iáei i ONz t a i yha rco t hirdel. A ! ís 

mondják , hogy a s-oci d i /n ins min-

(lent fölforg »1, ami r»'ui ' \ jö. 

Hát i " n. Osztályh ic kell! Fői 

kell mindent forgatni, ami régi es 

amit i\ régi rendszer urai azt 

mondják, hogy jó. 

Osztályharc kell, mert egye-

dül a diadalra vitt osztályérdek 

fogja biztosítani a mi jövőnket, 

kisgazdákét, töldbérlőkét, felesszán-

tókét. Mert ne feledjük el. hogy 

mindén látszólagos jog ellenére a 

mi osztályunk is a kizsákmányoltak 

az elnyomottak osztálya volt, mi-

kor a birtokos osztály érdedét elő-

térbe tolták, akkor nem mi rólunk 

volt szó, hanem az ezer holdasok-

ról és ha van szüksége valakinek 

arra, hogy becsületes törvénye.v 

a Hal, becsületes viszonyok terem-

tődjenek a magyar földön, akkor 

az. nekünk érdekünk. 

Osztályharc kell 1 Osztátyharc 

a iv^i íend ellen, amely ma mar 

hitványabb iell, mint volt a regi. 

A nagyon régi. Osztályharc kell, 

amely össze hozza a kisgazdái és a 

földmunkást, amely egyesíti ér-

dekeiket. 

Mert botorság kell hozzá, hogy 

\alaki azt merje mondani, hogy a 

kisgazda, a foldbérló es a feles-

szantó erdeke nem egy és ugyanaz. 

Mert ók mindannyian munkások, 

akik a föld niegtnivelése által akar-

nak megérni. Voít eddig osztály 

ellentét. Volt, ile csupán azért, mert 

ezt az. ellentétel a kiszínezett gaz-

dasági erde;*. jegyében a nagybirtok 

s/itolta. Csak maradjunk itthon : 

mikor Ut kel forintos napszámot 

fizetett a gazdao>ztálv, a nagybir-

t o k o s ugyanakkor 30- 40 krajcarl 

s itthon a gazda és munkása me-

ertet te egymást, másutt a r n t o 

sztrájk is volt! 

Kisgazdatársak, földberlök íe-

lesszantók 1 Ne leljen senki a szo-

cializmustól. C,.ak a butaság fogad-

hat el téveszmékéi, (le az okosnak 

küzdeni kell a butasaggal sz«-mben. 

Magunkat alázzuk magunkat ::va-

lazztik meg, ha részeseiből MI!\C-

dünk az télien fon ad -lomnak 1 A ver-
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bői és könyből elég voM. A/ ellen 

forradalom, amelyet a megmozdult 

reakció szil, magával hozza a vér 

és könnyek másik ellenforradalmát 

is a bolsevizmus. 

Jövőnk világos; az ut, amelyen 

haladunk a szocialista népköztársa-

ság felé, jól járható, egyenes, nyilt. 

Szakadékok szegezik ezt az 

utat 

Tiszta fővel, ha előre megyünk 

átjutunk a veszedelmeken, elkerül» 

jük a jobbra, vagy balra való le-

zuhanás veszedelmét. 

Azok, akik tönk retet lék a/ or-

szágot most megszólaltak, nekik a 

régi világ kellene, csábítanak a 

mélvségbe, a pusztulásba 

Velük mondom, amit ók monda-

nak, de becsületes szívvel : foldmi-

velÖK cselekedjetek: 

Cselekedjetek, de tudjátok 

meg, hogy amik« ppen cselekedtek, 

azon képen fordul a jövőtök, ha 
'>!;:*.• r«;»kciónak. 

~ Felhívás. Felhívatnak azok 

a hadilogivokai tartó munka adók, 

hogy az ez időszerint foglalkozta-

tott bármily nemzetiségű hadifog-

lyaikkal Csongrádvármegye gazda-

sági munkabizottjánál (Vármegye-

ház emelet l szám ajtó) a hadifog-

lyok összeírása és személyi igazol-

vány i lappal leendő ellátása vegetl 

legkésőbb f. hó 15-ig múlhatatlanul 
jelenkezenek. Munkabizottság. J • 

Leszerelési Illetékek kifi-

zetése a jövő hétón kezdődik meg. 

A k fizetés foganatosítására a város 

két pénztárat íog felállítani, ame-

Iveknel a kifizetések utcák és ha-

lárrészek szerint az előre kijelölt 

napokon fognak megtörténni. 

-- ¿Vledgyaszay számot adott 

a Színházi Élei, Inc/e Sándor nép-

szerű hetilapja ezen a héten Két 

cikk. Somlyó vers; rajzok és fotog-

ráfiák számolnak be az uj szin-

házról. A cikkek közüi kiemeljük 

a jövőt tettetek tönkre. Osziálviiar-

cot vivtok ki osztályos testvéreitek 

ellen és nem a ti érdeklekért, de 

az oligarkák érdekeikért megkísé-

relt küzdelemben a bolsevizmus 

karjába dobjátok az országot ! 

A megfontolás, a józan gon-

dolkozás döntsön . . Pillanatok 

döntik el a jövőt, mit habozni nin-

csen : földmivelök cselekedjetek! 

De számoljatok. hogy átok, vagy 
aldís függ ettől az elhatározástól és 
a határozat kimondása a végzetet 
jelenti! 

Sima László. 

Hl R E S N K. 
— A kormánybiztos megér-

kezet. Tegnap reggel a Felegyháza 

felől érkező vonallal megérkezett 

Szentesre Jócsák Kálmán Csongrád-

vármegye föi^p.mi kormánybiztosa. 

A2 érliező kormáybi/los fog.idtatá-

sára az összes szakszervezetek 

fölvonultak. A kormánybiztost az 

állomáson dr. Négyesi Imre tanács-

nok, polgármestei helyettes üdvözöl-

te a város nevében. majd pedig a 

a szervezeti munkásság- nevében 

Király Sándor. Jócsák Kálmán vá-

lasz-beszéde u'án megiórlent a be* 

vonulás. A megyeházánál a távol-

levő alisp m he veit dr. C^ucs J ¡nos 

főjegyző üdvözölte ;i lunmány-

biztost. aki sziv< s hangú \ ál a s / ! 

adott. A kormány biztos i uul »an 

körünkben fog tarló/kc.d i < > | » -

létéhe/ bizonvára ho'/.i t j.' iul 

ni közviszonyain v tökéeJ.s meg-

szilárdulása. 

Szép Ernőé! *'/.iué*yek szervez-

kedéséről, Herceg Ferencél a Tilla 

szereplőiről. Fedik Sáriéi amely 

egy régi fotográfiához Íródott es 

S/omaházy Is\ ánél, amelynek címe 

Mary ka. Egy-s szám ára 1 20 K 

Előfizetési dij évre 12.50 Kiadó-

hivatal Erzsebel körnt 29. 

A birtokfelosztás és a 

szőlőbirtok. Bud p.sii tudósítónk 

jelenti: Ha csakugyan megakarnák 

szünietni a s/áz holdnál nagyobb 

birtokokat, ez azt j<'ientené, hogv 

ezekből a Nzólókbö'5 a többletet ki 

lehelne sajátítani. Magyarországon 

egy határban akarhány nagyobb 

szőlő van és sok 2-H, sőt 300 hol-

das. A szőlő azonban nem alkalmas 

a parcellázásra. 10-20 hold szőlőből 

szán ló föld nélkül megélni nem lehel. 

A kisgazdák kénytelenek volnának 

magukat a szükséges berendezéssel 

ellátni A sző-őmiveíés viss'aesne 

tönkre meHne akivitel és elsorvad 

na a borkereskedés, szótőket tehát 

ki kell vonni j paicellázás alul. 

Három szenzációs mellék-

let « s pedig egy teljes Móricz Zsig-

mond színdarab, ügyes gyermek-

játék, disy.es zsebnaptár, s/ines és 

mélynyomá>u művészi képek, sok 

»ktuari'á", tréfa novella stb l e s z 

Az Éi«l«'»\es Uj*ág e/idi i karácsonyi 

sz.ámaban, melynek ára az összes 

mellekbtekKel együtt 3 korona. 

Az elöli etők minden rá ti/.el es nél-

kül kapják a gvónvörü kai csou\i 

számot. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

21112-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A h a d n g y m i n i s z t e r úr 

713909-1918 számú rendelete a-

lapján k ö z h i r r é teszem, hogy a 

480.000 számú utasítás hatályba-

téple előtti, tehát 1917 évi novem-

ber hó 1 ét megelőző időre való 

visszamenőleges hadisegély igények 

e bírálás alá nem vonhatók, mert a 

hadügyminiszter urnák nincsen 

módjáb m a régi utasítások alapján 

járt hadisegélyek utólagos megát a-

pitása A'/ i ven tárgyú kérvények 

a fenti rendelet értelmében vissza-

űtasilandók. 

Szentes, 1918 nov. 27. 

dr. Négyesi 
h. polgármester, 

22051 —1918 szán). 

Hirdetmény. 
Ruhák, íehérnemüek és láb-

belik kötelező beszolgáltatása a 

hazaterő katonák elláMása érde-

keben. 

A néj»y -és féléves háboiu ki-

mentei te az ország minden ruhá-

zati kés/Jetet is ugv, hogv mos(, 

amikor a népakar.rl végre hiegszün-

tet'e a háboiut. lerongvoltau haza-

özö. k!ó kat«) na 1 e stvér(• in k száV.ezre it 

nem vagyunk képesek ruhával, le-

hérneműve!. é> lábbelivel ellátni. 

A tel viszontagságai a ruhátlanul, 

lábbdi nélkül hazatérő katonákat 

puszliló betegségek uj veszedelmé-

vel fenyegetik. I)e uj sorvadás fe-

nyegeti az egész, ország gazdasági 

életéi is, ha ruha, feh rnemű és 

lábbeli hijón nem tudjuk őket sür-

gősen ii b^kés polgári munkába 

beállítani. De veszedelem fenyegeti 

gazd »sági élejünkí'l és belső biz-

tonsagunkat is, h \ jogos elkesere-

(lésül; fájdtf tinál haladéktalanul 

nem orvosoljuk s nejrik lábbelit, 

fehérneműi és juhát nem juttatunk. 

Ruhát, fehérneműt és lábbelit 

hazatérő katona testvéreinknek! 

A ruha, fehérnemű és lábbeli 

kés/letek bevallására és kötelező 

beszolgatlalasára nézve a vonatko-

zó miuisleri rendelet értelmében 

Csongrádvái n»eg\ e a l i sp á n j át ól 

nyert megbízás folytán a követke-

zőképpen rendelkezem : 

Etakarom kerülni Szentev va-

ros polgárságának • aklalását s eiuk'H 

a házról-'ára való kutatást mellő-

zöm s ahelvett a közönség nyuga'' 

mának és ha i rendjének megővas;l 

cél j i nVI az ónk én les felajánlása 
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hívom fel Szentes város polgársá-

gát még pedig akként, hogy min-

den családfő r vaját < s IX évesnél 

idősrht) férfi c aládtfgjáiiak ruhaf 

fchérnen ű és cipő kcsz'etet tartó-

ik a vezetékem dal megalakult 

s a városhaza kü.gyüU lei mében 

ülésező bizottságok valamelyike 

előtt bejelenteni s készletéből ha-

zatért katonáink számára a nélku 

lözhetőt önként felajánlani. 

A készletek bevallása és a nél-

külözhető darabok felajánlása a 

következő sorrendben történik : 

Az 1-ső kerületi családfők 1918 

évi december hó 13-án. 

A ll-ik kerületi családfők 1918 

évi december hó 14-én. 

A külterülVti családfők 1918 

évi december hó 15 és 16-án. 

A III—iK kerületi csatádfők 1918 

évi december hó 17-én. 

A lV-ik kerületi családfők 11)18 

évi december hó 18-án. 

Tekintettel a rossz közlekedési 

viszonyokra, amiatt a külterületi 

lakosok a kitűzött időben esetleg 

nem jelenhetnének meg készleteik 

bevallása és nélkülözhető darabjaik 

felajánlása végett : akként intézked-

tem, hogy a külterületi iakosok 

készleteiket a bizottsági működés 

egész ideje alatt vagyis 1918 évi 

december hó 13-tól 18 ig bár-

melyik nap bejelenthetik, illetve 

feleslegeiket felajánlhatják. 

Felhívom a leszerelt katona 

polgártársainkat arra, hogy akik a 

fenti módon összi gyüleinió ruha-

neműekre igényt tartanak, igény 

jogosultságukat kelülelenként a fen-

ti nap >kon jelentsék be, mely igé-

nyük felett a gyűjtés eredményé, 

hez képest a bizottság fog dönteni. 

Az önként felajánlott ruhane-

műek, fehérneműek és lábbelik be-

szolgáltatása a követKező sorrend-

ben történik ugyancsak a városháza 

közgyűlési termében : 

1918 évi december 19 én az 

I-só kerületbeliek. 

1918 évi december hó 20-án a 

II ik kerületbeliek. 

1918 évi december hó 21-én a 

III-ik kerületbeliek. 

1918 évi december hó 22 én o 

külterületiek. 

1918 évi december hó 23-án a 

IV-ík kerületbeliek és az esetleg 

meg elmaradott külterületiek. 

A ruhák fehérneműek és láb-

belik kiosztása a következő sor-

rendben történik : 

1918 évi december hó 27-én 

az 1-ső kerülelbt li igényjogoMillak. 

1918 évi d< cember hó 28-án 

a II ik kerütelbeli igényjogosultak. 
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1918 évi <1 Uí'cemhei 
külterületi igényjogosultak. 

1918 evi december In» 
111-Sk kerületi iüé nvjogosu 

k ül terület i 

d e c e 

kerületi 

m b e r 
igényjo-

még elmaradt 

g >sultaU 

1918 é v i 

hó 31-én a IV-ik 

gosultak. 

Melyik leszerelő ka tona része-

sülhet ingyen ruhában ? 

Minden leszerelő katona, aki-

nek ruházata vagy lábbelije leron-

gvolódot és akinek készlete nincs 

megfelelő ruházkodásról pedig va-

gyoni viszonyai folytán maga gon-

doskodni nem tud, igényt tarthat 

arra, hogy a kötelező beszolgálta-

tás, illetve önkéntes felajánlás alap-

ján összegvüj'ött ruházati cikkekből, 

megtelelő segítségben részesüljön. 

A ruházati segítség azoknak 

jár elsősorban, akinek nincs hasz-

nálható ruhájuk, fehérneműjük vagy 

lábbelijük, akinek tehát katonai 

egyenruhájuk lerongyolódott. Ka-

tonai egyem uh » és polgári ruha 

között sem a beszolgáltatás köte-

lezettsége, sem a szétosztás szem-

pontjából külömbség n- m tehető. 

Szentes várs tehetősebb pol-

gárságának haz fi a s érzületére való 

hivatkozássá! E lkérek és figyelmez-

tetek mindenkit, hogy amennyiben 

az önkén es felajánlás sikerre nem 

vezetne, vagy ha valaki fent ki-

tűzött napok valamelyikén készle-

tét be nem*valíana és feleshígét 

önként f< I nem ajánlaná; ugy a 

miniszteri rendelet értelmében, kény-

telen volnék katonai bizottságok 

utján a házankénti kutatást elren-

delni, mely esetben a miniszteri 

rendélet értelmében az eltitkolt kesz-

letekből egy-egy ruhadarab, illetve 

egv ph- lábbeli kivételével a többi 

minden térités nélkül az illetőktől 

.elvétetnék, azonfelül pedig az illető 

családfők 2000 koronáig terjedhető 

pénzbüntetéssel vagv 6 hónapig ter-

jedhető etzárássel sújtatnának. 

Meg vagyok gyó/ődve róla, hogv 

S/enles város Közönsége szenvedő 

katona'e-1véreink helyzetének teljes 

megértésével fog eleget tenni emberi 

kötelességének és ruházati készle-

téből a megkívánt arányt — sőt 

annál többel is - lerongyoltan 

ha/alerő kannáinknak rendi Ikezé-

sétv fo-íja boesájtani. 

Embertársaink parancsoló szük-

séglete, inunk aha való visszatérésük 

lehetővé tétele, de az egyéni tulaj-

don megóvásának lehetősége i ; meg-

követed e/t az áldozatot, melyet 

most már mindenki könnyebben is 

ho/hat, mert a háború befejeződött s 

29-én a • igy jogosan remélh tjük, ho^v né-

I hány hónap múlva Külföldi ke-z 

30 án i\ ' letek fognak az országba jón i ru-

ták és a nek fo'xtnn mindenki:, k m< dj !> n 

igényjo- lesz, h":.y ruház:i k^ ¡eté' . mos-

taninál sokkal o csóbb >ron ismét 

iegészi:hesse. 

Szentes, 1918 december hó 10. 

Hazafias ügvöztetlel : 

Dr. Negyesi Imre 
jogügyi tanácsnok. • 

Üzlet megnyitás! 
Van szerencsém a t. 

Közönséget és t. vevőimet 
értesíteni, hogy hadbavo-
nulás miatt eddig zárva 
volt fűszer-, festék, és gyar-
matáru üzletemet (Luthe-
ránus templommal szem-
ben) f. hó 15-én ujbő! meg-
nyitom. 

Tisz t e l e t t e l : 

Szépe ñntal 
21044 1918 sz. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek a harctérről haza-

jött szegénysorsu vagyontalan ka-

tonák, hogv a magyar népkormány 

4845 — 1918. szám alatt kiadott ren-

deleiében 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 Wek részére kiadott 

kenyér- és husjegy nem váltható 

be. Az idehaza lévő szegénysorsu 

katonák részere kiállított husjegvre 

a heti háromszori egynegyed kiió 

hus, vagyis háromnegyed kiló hns 

árába 7 K. 50 í fog kifizettetni a 

városi közgyűlési teremben felállí-

tott pénztáraknál a következő sor-

rendben : 

December hó 10 én kedden a 

lV-ik kerületbeliek, 

December hó 11-én szerdán a 

U-ik kerületbeliek, 

December hó 12-én csütörtökön 

a k *il terület béliek, alsóréti újtelep. 

Vince-telep és Debrecenyi telepiek 

I 
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December hó 13 m Pétiteken n 

itt ik kerületbeliek és 1 só kerűlei-

be liek és 

December hó 11-én szomb Ion 

az elmaradottak részeie. 

Tájékozás i ! kó ölti tii , hogy a 

lenti napokon 4 heti husj gv ái .» 

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 kifi/ettetni. 

Szentes, 1918. december hó 7. 

Városi tanács. 

Ügyvédi irodámat 
a református egyház bérhá-

zában (Kossuth tér 4. szám) 
meimvi lol tam 

D i . 
"O ' i ^ ^ 
1 C I C I L í í i O . 

21271 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
t\ magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem, 
hogv a kot ormi elbocsátó helyek 
állaf elbocsájtolt egyének tartózko- | 
dási helyükre való beérkezésükkor | 
a közigazgatási hatóságoknál (köz- | 
ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 
végett jelentkezzenek.v 

Szentes, 1918 nov. 21. 

I)R. KISS polgármester h. 

21186 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozza Szentes vá-

ros tanácsa a harctérről hazaérkező 

katonáknak, hogy őket 1918 évi 

december hó 1-tól hí 19 évi már-

cius hó 1 ig terjedő három hónapon 

át következőképpen fogja ellátni 

élelemmel : 

1. Ingyenes kenyér és hus el-

álásban részesíti azok >1 a katoná-

kat. horzátarlozó h idisegéí veze te-

ket, akik teljesen vagyontalan :-ze 

gények, tovább-i a/okat, akik ,i kó-

rftlményeMiez. képest ingyenes el 

látásra vannak v.oiuiva. 

2. Kéláru kenyér esjuis e!lá-

tásban részesiti azokat a katonák; t 

és hozzátartozó hadisege'> t/<•! lékel 

akik nem teljesen s/egónvek es 

vagyontalanok, de vágyniuk mel-

lett a teli iiároiu hónapon ál éJ»-l 

mezési seg» Ivr j «z u u 1 

A k.itun .k s »ját -tízemélvükre 

kapnak hetenként A és fel kj.' lis/-

!et, vag\ .1 U:•. k é n y let , lova|j|»a 

ugy éii., tiiiuí .i h o z z a ^ r o o n hadi-

seg" \ « / t l lek kapiiüU heo <»k> itt ha-

ioi ih/ iM' >» em'sl > enkent eg\ n'g\cd 

k i 'ogramui híjs'. 

A hus kimerő helyiség külön 

hirdetményben les/, a közönség lu 

domá-ára hozva. 

Felhívatnak az összes harctér-

ről hazaérkező katonák és hadi-

özvegyek, hogy családjuk élelmi-

szerkönyvét és a hadisegélyezési 

könyvet a városi közgyűlési leiembe 

az alábbi sorrendben hozzák ma-

gukkal : 

November 26-án az I kerület-

beli lakosok. 

November 27 én a II. kerület-

beb lakosok. 

November 28-án a III. kerület-

beli lakosok. 

November 29-én a IV. kerüiel-

beli lakosok. 

November 3U an a külterületek. 

Akik bárme y körülmény miatt 

a kitűzött napon 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 leitüntető jegyzé- j 

kel hozzanak magukkal. 

Kelt S.entes város tanácsának 

1918 évi november hó 22-ik napján 

tanolt üléséből. 
i ff • ff 

r o j e g y z o 

20557- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadba vonullak 

hadisegél) ben részesülő hozzátar-

tozód, hogy a hadügyminister ren-

delete folytén a hadisegelvl decem-

ber h ó n is kifogja ti/etni a hadi-

segélv hivatal azon családok részére 

is? ahová a hadba vonult október 

vagv november hóban hazaérkezelI. 

Minthogy e/en csaladok hadi-

segélve 1919 január 1 tői bes/ün-

ledendö lesz, felhívom az összes 

iladisegélvbeil részesülő családokat 

hogy di cembe'' hó folyamán, mi-

helvsl hadisegéiyüket megkapták, 

a hadiS'gely hivatalban (városháza 

2n s/. szoba) jelenjenek meg. 

Táj 'ko'.l it.isul míjg je g v z e m 

hogv ismét bevonull öl legfiala-

labb korosztálybeli es még vissza 

nem tert hadbavonullak családi igja, 

.i hadisegély élve/elében tovább is 

megmaradnak. 

Szentes. 1918 nov. 23. 

Polgármester, 

22121 líil s szám. 

Hirdetmény. 
VaioM in kozons 'gének k< -

n v» i s/nu* egíeii i c-k u ;v íudoni 
l»i, ii> .iiaiii. lia 111in'• íi n ( e p n-

g.u íi ennek ;> var»V.:n«k 1« aein 
iegn .-vol.l) i.il areki»ss;íg^ni es ln-
os/lassal e-ívf«»Mn;in betartja a kur-

inányrrtidelett)» n megállapított fej-
kvóta szerinti liszt és kenyéradag 
fogyasztására vonal kozó rendel-
kezést és minden termelő minden 
nélkülözhető szem gabonáját w. 
ellátatlan lakosság szükségletének 
fedezésére rendelkezésemre bocsát. 

Ezek szemelőtt tartásával kény-
telen vagyok az összes termelőkkel 
a leszámolást az ez évi gazdasági 
évre vonatkozólag megejtetni, ille-
tőleg a már megtörtént leszámolást 
felülvizsgáltatni. 

A leszámolást, illetőleg a fe-
lülvizsgálást a következőképpen 
rendelem el : 

Az I. és II. kerületbeli terme-
lők december hó 14-én. 

A III és IV. kerületbeli terme-
lők december hó 14-én. 

Kirá|vság. Naf'vkirálvsn»;, Dó-
nál, Derekegy házoldali termelők 
december hó 16-án. 

L pistó, Nagytőke, Kislőke, Mu-
csiháti termelők december hó 17. 

A többi határbeli termelők de-
cember hó 18 napján tartoznak 
a városi közgyűlési teremben na-
ponként regge! 8 órakor megjelenni 

Minden terntelő hoz/a magá-
val leszámolási lógjál, őrlési tanú 
sitv.'myát és összes élelmezési je-
gyeit.' 

Termelőnek tekintetik min-
denki, aki bárkitől bármilyen cí-
men galonát kapott és termelőnek 
tekintetik lermészlesen az is, aki 
nek saját magának termelt ga-
bonájr,. 

Aki a fenti napon pontosan 
nem jelentkezik, annál a legszigo-
rúbb rekvirálás! fogom elrendelni 
és azt minden mán közszükségleti 
cikk kiosztásából ki/árom. 

Szentes, 1918 dec. 9. 

Városi közélelm. iígyoszt. vez. 

22122 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
A város lakosság r< szére érke 

zeil tea-rum kimérését elrendelem. 
A tumot az összes korlátolt és kor-
látlan ilalutórési helyeken az élel-
miszer könyvecske 4 s/ámú szelvé-
nyére \i bel beszerezni és pedig csa-
ládi gonkent 2 decilitert. 

A rum ára deciliterenként l 
korona 30 fillér, melv összeg köz-
vetlenül a kim*'tőnek fwelendő 

A kimérés folyó évi december 
hó 12 napján kezdődik. 

Aki a rumot 8 nap alatt nem 
vis/i ki az továbbra ennek kiadásá-
ra nem számíthat. 

Szentes, 1918. dec/. 10. 

Városi közélelmezési ügyosz-
tály vezetője. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett n>omdai müinlézeteben. Szentes 19US. 




