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C előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Még mindig nagyon sokan van-

nak, akik nem akarják megérleni 

az uj idők parancsoló szavát. 

Mit akarnak ezek az emberek ? 

Megakarják menteni a hazát. 

Mert nagyon féltik a hazát. 

Hát ezek az emberek mindent 

akarnak, csak jól nem akarnak. 

Ugyan nézzék meg jól magu-

kat a tükörben. 

v ajjon üCiü ¡t^Liu ¿5líc, hogy 

kik és mik voltak eddig? 

Hiszen eddig is mindig a haza 

szent érdekeiről prédikáltak és így 

tették lönkre az országot. 

Ugyan mondják meg nyillan 

és őszintén, hogy ók a régi világot 

hívják vissza, az után áhítoznak. 
• 

Valami bölcs ember megbot-

ránkozott azon, hogy a közalkal-

mazottak szakszervezetet alakitol-

tak és beléptek testületileg a szo-

ciáldemokrata pártba. Egy másik 

bölcs ember azt mondotta, sogy az 

egész szervezkedés semmi, csak a 

közalkalmazottak megijedtek és 

bedőltek a szociálisták karjaiba. 

Hát ezek a bölcs emberek épen 

ostobaságokat és nem bölcs dolgo-

kat beszéltek. 

A régi rend legelnyomoltabb 

és legkizsákmányoltabb páriái a 

közalkalmazottak voltak. Nos nem 

akarnak és nem fognak többé azok 

lenni. 

A szervezkedés ereje rettene-

tes nagy. A szervezett közalkalma-

zottak meg fogják tudni védeni 

jogaikat és nem fogják tűrni azt, 

hogy mint vásári portékával ren-

delkezzenek velük igen sokszor sa-

ját érdekeik ellenére is. 

* 

Állítólag „fehér gárda" szer-

vezkedik Szentesen. 

Hogy ez a gárda miről lesz jó 

«tra sokan kíváncsiak. 

Hát én nem kertelek. Nyíltan 

mondjuk meg, hogy ha ez a gárda 

szervezkedik mindent akarhat csak 

jól nem. 

Ez a gárda az ellenforradalom 

hadserege akar lenni 

Vakok, ostobák és amilyen va 

kok és ostobák épen olyan vesze-

delmesek akik szervezik. 

Aki ma a reakció szolgálatába 

lép az tönkre akarja tenni és meg-

semmisíteni teljesen azt az amugv 

is csaknem tönkretett országot. 

Minden becsületes ember azon 

kell, hogy dolgozzék, hogy az or-

szág nyugalma és rendje helyre 

diijuií. 

És ezt nem a fehér gárdák 

szervezésévet biztosítják, nem az 

ellenforradalmi puccsokkal érik el. 

Ezekkel csak a zavart növelik, 

csak a fejetlenséget táplálják és 

épen azt érik el, amitől rettegnek : 

a bolsevizmus!. 

Igazság az, hogy a megbukott 

hatalom nem válogatós az eszkö-

zökben, de nagyon tévednek a bu-

kott hatalmasok, ha azt hiszik, 

hogy még egyszer lesz olyan Ma-

gyarország, amelyen Tiszák, We-

kerlék és Zselénszkiek uralkodnak. 
• 

Nem ludom mi igaz belőle, de 

azt mondják, hogy a „minden pol-

gári párt tömörüljön a szociálisták 

ellen" jelszavát Szentesen is kiad-

ták és hogy dr. Lánczi Simon Pál 

áll ennek a mozgalomnak az élén. 

Én igazán nem nézem különö-

sebb aggodalommal e z t a moz-

golódást. 

Tisztulni fognak legalább az 

eszmék és az emberek legalább 

nyilUn szint vallanak. 

Erre van a legnagyobb szükség. 

De azért valami nekem nagyon 

tetszik. Ha ebben a nagy átala 

kulásban a két véglet: dr. Lánczi 

és dr. Cicatricis összetalálkoznak. 
B A R Á Z D A 

N y i l t t é r * ) 
E rovat alatt a közlőitekért nem vallat 

felelősséget a szerkesztőség. 

Piti Péter főhadnagy Jócsák 

Kálmán kormánybiztoshoz a kö-

vetkező előterjesztést telte: 

Kormánybiztos úr! 
Alólirott azon tatíletteljM kérdéssel 

fordulok a Kormánybiztos úrhoz: 

van-e tudomása a Kormánybiztos 

urnák arról, miszerint e városban 

ellenforradalmi m o z g a l o m van, 

amely mozgalom egyik vezetőjének 

engem nevez meg a fáma. A pol-

gárőrség egyes tagjai határozottan 

állítják és terjesztik, hogy Szente-

sen egy úgynevezett „Fehér gárdau 

toborozna v*»n. folvscnatb^n. a ha-

zatért katonaság körében, amely 

tagjainak 10—50 korona napidijat 

biztosított volna és a sikeres ellen-

forradalom esetére 10—öO holdig 

terjedő földbirtokot végkielégítés 

képpen. E „Fehér gárda" egyik szer-

ezajf és parancsnoka a hir szerint 

én volnék. Ugyanazok terjesztik, 

hogy az ellenforradalmi párt éjjeli 

szervező összejöveteleket tart, alá-

írási iveket köröz stb. E híresztelés 

rajtam kivül még mások nevét is 

forgalomba hozta fenti dolgokkal 

kapcsolatban. 

Tisztelettel kérdem a Kormány-

biztos urat, tud ezekről a híreszte-

lésekről ? Ha eddig még nem tu-

dott volna róluk, tudomást vesz e 

beadványom kapcsán ezekről és 

hajlandó-e ezen ügyben a legszigo-

rúbb vizsgálatot elrendelni? 

E vizsgálatot legelső sorban a 

Magyar Köztársaság érdeke követeli 

meg, amely minden ellenforradalmi 

törekvést kell, hogy már csirájában 

a legradikálisabban elfolytson. De 

megkívánja ezt a vizsgálatot azon 

személyeknek a rehabilitálása is 

akiknek a nevét talán személyes 

hajszából néhány nem ügyes em-

ber ilyen módon akarja meghur-

coltalni. 

Kérem a Kormánybiztos urat 

hogy ezt az ügyet azonnal vizs-

gáltassa meg, a bűnösöket — ha 

lesznek ilyenek adja át a büntető 

bíróságnak és az ártatlanul ineg-

hurcoltaknak — akik közé maga-

mat is számítom, elégtételt szol-

gáltatni szíveskedjék. 

Mivel fenti vádak a nyilvános-
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ság előtt tőrténnek, jelen beadvá-

nyomat szószerint leadom a hely-

beli három Hírlapnak is, hogy ezen 

vádak elleni tiltakozásomról Szen-

tes város népe nyilvánosan sajtó 

utján szerezzen tudomást. 

Szentes, 1918 évi december 13. 

Tisztelettel: 

Piti Péter 
tart. főhadnagy 

H Í R E I N K . 
Üvölt a szél . . . 

Üvölt a szél a kárpáli 

Hegyekben, 

Visszhang kél rá lent a havas 

Erdélyben, 

S híre fut az Alföldön a 

Szél szárnyán : 

Rablók járnak Magyarország 

Határán. 

Szelek szárnyán száll a híre 

A bajnak, 

De nem mozdul meg vére a 

Magyarnak. 

Összeroppant s fásult lelke 

Nem bánja, 

Ha leomlik is a világ 

Ulánna. 

Ébredj magyar, rohanvást jön 

A veszély. 

Idegentől segítséget 

Ne remélj. 

Gyönge pajzs a más kegyelme 

Talpra hát, 

Tettek nélkül meg nem mentjük 

A hazát. 

Talpra minden aki magyar, 

Tettre fel ! 

Megbírunk mi még a rabló 

Népekkel. 

Houyha tudlunk idegenért 

Vérzeni, 

Tudjunk mostan önmagunkért 

Is tenni. 

Balogh Szabó Sándor. 

A szociáldemokrata párt Vi-

tt ilmihizottsága Fekete Imre elnöklete 

alatt megalakult és egyben elhatároz 

Iák, hogy f. hó 31-én Szilveszter estéjén 

láncmulatságot rendeznek. 

— Meghívás u közalkalmazottak 

szakcsoportja a ni i napon vasárnap 

délután félhárom órakor a városháza 

közgyűlési nagytermébe ismeretterjesztő 

előadást tart, a melyen való megjelenés-

re a közönségezennel felkéretik 

» 

Kiadja 
Vajda S Utóda Könyvnyomdája. 

21504—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a leszerelt katonákat, 

hogy leszerelési illetékeik kifizetése 

december hó 16-án hétfőn kezdődik 

az alábbi sorrendben. 

A kifizetéseket az erre a célra 

felállított két pénztár fogja teljesí-

teni és pedig az 

I. számú pénztár a városháza 

10 számú, a 

II. számú pénztár a városháza 

29 számú helyiségében fog működni. 

A leszerelési illetékek csak azok-

nak a katonáknak fog saját kezeik-

hez kifizettetni, akik leszerelésük 

u tán szab 11yszerüen jelent kezI ek. 

Az aprópénz hiányára tekintet- ; 

tel felkérem a kifizetésükért jelent- j 

kező katonákat, hogy lehetőség sze- I 

rinl 40 koronát hozzanak magukkal, 

nehogy a kisebb bankjegyek hiánya j 

folytán kifizetésekben fennakadás I 
(Avtót) » 

A kifizetések sorrendje: 

December hó 16-án, hétfőn: • 
I. számú pénztárnál az Alsó-

réti újtelep 1-150 szám alatti lakó 

kosok részére, 

II. számú pénztárnál a Jókai, 

Honvéd, Wesselényi, Cicátricis ut-

cai, ncínkülömben a Hékédsor és 

Munkássori lakosok részére. 

December hó 17-én kedden : 
I. számú pénztárnál Szegfű, 

Rózsa, Huszár. Kökény, Stammer 

Sándor, Soós, Szondi, Pacsirta és 

Toldi utcai, valamint a Toldi tér és 

Toldiközi lakosok részére. 

II. számú pénztárnál az Alsó-

réti újtelepi 150 számon felüli, a 

Debrecenyi, Tóth, Vincze, Regőczi 

és Nagy Sándor telepi lakosok ré-

szére. 

December hó 18-án szerdán: 
I. szánni pénztárnál Bálint, Gya-

log, Vecseri, Zrínyi, Alkotmány és 

Temető utcai, valamint Nagy völgy-

sori és Cigánysori lakosok részére. 

H. számú pénztárnál: Jövendő, 

Törzs Kálmán, M< cs Balogh, Klauzál, 

Szemere Bertalan, S/ürszabó Nagy 

Imre, Vásárhelyi, Ujj, Páva és Fogoly 

utcai lakosok részére. 

December hó 19'én, csütörtökön: 
I számú pénztárnál Rákóczi. 

Tóth József, Kurcap <rti, Kossuth, 

Horváth Gyula és Sarkadi Nagy 

Antal utcai, valamint Kossuth és 

Erzsébeltéri lakosok részére. 

II. s ámu pénztárnál : Árpád, 

Szent Anna, Vass, Sáfrán Mihály, 

Kéreg és Bátli >ri utcai, valamint 

Ürge, Epres és Gógánysori, végül a 

Nyirikö/i lakosok részére. 

December hó 21-én, szombaton, 

I. számú pénztárnál Boross, 

Munkácsi, Pólya, Céhház, Nagy Fe-

renc, Könyök, Kígyó, Farkas Mihály, 

Debrecenyi Béládi, Pintér, Petőfi, 

Széchényi és Kiss utcai lakosok, 

valamint a S a j ó k ö z i lakosok 

részére. 

II. számú pénztárnál Andrássy, 

Szilfa, Simonyi Ernő, Csrillag, Keresz-

tes, Béke, Kísér, Lakos és Verbőczj 

utcai lakosok részére. 

December hó 23 án, hétfőn: 
I. számú pénztárnál Kristó N. 

István, Kisgőrgős, Nagygörgős, Rúzs 

Molnár, Nyíri, Batthyányi, Borza, 

Kölesei, Babós, Daru és Sarló utcáig 

valamint a Pataki-zugi lakosok ré-

szére. 

Ilv számú pénztárnál Bartha Já-

nos, br. Harucker, Horváth Mihály 

és Bocskai utcai, nemkülönben Kis-

tóke, Nagytőke és Eperjes határrészi 

lakosok részére. 

December hó 24-én, kedden: 
I. számú pénztárnál Xrajáií, PAN-

kota, Derekegyházi oldal, Mucsihál, 

Ecser, Királyság, Nagykirályság, Fel-

sőrét és Zalota határrészi lakosok 

részére. 

II. számú pénztárnál Berek, Fertő 

Berek lapos, Nagynyomás, Berekhát, 

Donát, Lapistó, Szent László, Hénéd. 

Alsórét, Bökény és Jaksor határrészi 

lakosok részére. 

Azok részére, akik a fent kitett 

napokon nem jelentek meg illeté-

keik átvétele végett, december hó 

27-től kezdődően a városi adópénz-

tár fogja n kifizetéseket teljesíteni. 

Figyelmeztetem az összes érde-

kelteket, hogy mindannyian az elő-

irt napon jelentkezzenek illetékeik 

felvétele végett, mert az előirt na-

pokon csak a felhívottak részére 

lesz fizetés teljesíthető. Aki tehát 

elmarad, a kitűzött fizetési napról, 

az illetékét csak december hó 27-tól 

kezdve veheli fel. 

Szentes, 1918. december hó 14. 

Polgármester. 

22227—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A városházánál lévő központi 

élelmezési irodát feloszlatom. Az 

élelmiszer jegyek kiosztását, az őr-

lési tanúsítványok kiállítását a vá-

ros négy kerületébe külön-külön 

irodákban helyezem el. 

Az I. kerületbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek, őrlési tanúsítvá-

nyának kiállítási helyéül az ármen* 

tesitö társulattal szemben lévő Papp 

Lajos igazgató iskoláját jelölöm ki. 

a II. kerületbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek stb. kiallitása he-
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lyéiil a Kispiacon levő Schw.trcz 

Vilmos kereskedő üzlethelyiségét 

jelölöm ki; 

a III. kenVetbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek stb Kiállítása he-

lyéül a Vili 'gő meiic : i lévő Pol-

litzer Márton-1 é I e üzlethelyiséget 

jelölöm ki; 

a IV. kerülelbeli lakosok élei-

% mezési jegyeinek stb, kiállítása he-

lyéül a róm. kath. kör helyiségét 

jelölöm ki; 

a külterületi lakosok élelme- i 

zési jegyeinek stb. kiállítása helyéül j 

a Gazdasági Egylet volt helyiségét 

(Petőfi-szálló épületében) jelölöm ki. 

Értesítem-a közönségei, hogy a 

tent kijelölt helyeken az irodák f. 

évi december hó 17 napján kezdik 

meg működésüket, ezen naptól 

kezdve tehát minden kerület tent 

megjelölt helyen kapja meg összes 

élelmiszer jegyeit és minden kerü-

letnek mindenféle jegy kiadásáéit 

s?iát kerületében meaielölt helven m « 

Reii jeieiiuvcZiii. 

Ideiglenes élelmiszerjegyek, be-

tegek élelmezéséhez szükséges cik-

kek kiadására szóló jegyek a jö-

vőben is a városháza központi he-

lyiségében adatnak ki. 

Mindenféle panasz ugyancsak a 

központi iroda helyiségében adan-

dó elő. 

A katonák eddig külön jegyre 

élelmeztettek. Ezt folyó évi decem-

ber hó 17 napjától kezdódóleg meg 

szüntetem. A katonákat családjukkal 

együtt élelmezem. A katonáknak 

tehát a saját kerületükben levő 

élelmezési irodához kell bevinni 

a leszerelési igazolványukat, csa-

ládjuk élelmezési könyvét, élelme-

zési lapját, elszámolási jegyzékét s 

a saját kerületéhez tarlozó irodá-

ban ezt helyesbítik, íllető.eg a ka-

tonát hozzá irják a családjához. 

Szentes, 1918 december 12. 

Városi közélelmezési hivatal 

vezetője. 

22124-191X szám. 

Hirdetmény. 

Városom közönségének ke-
nyérszükségletét csak ugy tudom 
biztosítani, ha minden egyes pol-
gára ennek a városnak a lehető 
legnagyobb takarékossággal és be-
osztással egyformán betartja a kor-
mányrendeletben megállapított fej-
kvóta szerinti liszt és kenyéradag 
fogyasztására vonatkozó rendel-
kezést és minden termelő minden 
nélkülözhető szem gabonáját az 
ellátatlan lakosság szükségletének 
fedezésére rendelkezésemre bocsát. 

Ezek szemelőtt tartásával kény-
telen vagyok az ö s s z e s termelőkkel 
a leszámolást az ez évi gazdasagi 

évre vonatkozólag megejtetni, ille-
loleg a már megtörtént leszámolást 

felülvizsgáltatni. 
A l> számolást, illetőleg a íe-

lűl vizsgálást a kővetkezőképpen 
rendelem el : 

Az 1. és 11. kerülelbeli terme-
Sók dec niber hó 14-én. 

A III és IV. kerületbeü terme-
lők december hó 15-én. 

Királyság, Nagy királyság, Do-
nát, Derekegv házoldali termelők 
december hó 16-án. 

Lapistó, Nagytőke, Kistőke, Mu-
csiháti termelők december hó 17. 

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

Minden termelő hozza magá-
val leszámolási lapját, őrlési tanú-
sítványát és összes élelmezési je -
gyeit. 

Termelőnek tekintetik min-
denki, aki bárkitől bármilyen cí-
men gabonát kapott és termelőnek 
tekintetik természtesen az is, aki 
nek saját magának termett ga-
bonája. 

riki a fcüii iicTpoil pOÜÍOSúii 
nem jelentkezik, annál a legszigo-
rúbb rekvirálás! fogom elrendelni 
és azt minden más közszükségleti 
cikk kiosztásából kizárom. 

Szentes, 1918 dec. 9. 

Városi közélelm. tígyoszt. vez. 

21112—1918 szám. 

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

713909—1918 számú rendelete a-

lapján k ö z h í r r é testem, hogy a 

480.000 számú utasítás hatályba-

lépte előtti, tehát 1917 évi novem-

ber hó 1 ét megelőző időre való 

visszamenőleges hadisegély igények 

elbírálás alá nem vonhatók, mert a 

hadügyminiszter urnák nincsen 

módjában a régi utasítások alapján 

járt hadisegélyek utólagos megál a-

pitása. Az ilyen tárgyú kérvények 

a fenti rendelet értelmében vissza-

útasitandók. 

Szentes, 1918. nov. 27. 

dr. Négyesi 
h. polgármester, 

21274 -1918 szám. 

Hirdetmény. 

A magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem, 

hogy a katonai elbocsátó helyek 

által elbocsájtoll egyének tartózko-

dási helyükre való beérkezésükkor 

a közigazgatási hatóságoknál (köz-

ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 

végett jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 21. 

DR. KISS polgárniester-h. 

21486 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozza Szentes vá-

ros tanácsa a harctérről hazaérkező 

katonáknak, hogv őket 1918 évi 

december hó 1-től 1919 évi már-

cius hó l-ig terjedő három hónapon 

át kövei kezűképpen fogja ellátni 

élelemmel : 

1. Ingyenes kenyér és hus el-

átásban részesiti azokat a katoná-

kat, horzátartozó hadisegélyezelte-

ket, akik teljesen vagyontalan sze-

gények, továbbá azokat, akik a kö-

rülményekhez képest ingyenes el-

látásra vannak szorulva. 

2. Féláru kenyér és hus ellá-

tásban részesiti azokat a katonákat 

és hozzátartozó hadisegélyezeiteket 

akik nem teljesen szegények és 

vagyontalanok, de vagyonuk mel-

lett a téli három hónapon át élei- , 

mezési segélyre rászorultak. 

•A katonák saját személyük rá-

kapnak hetenként 2 és fél kg. lisz-

tet, vagy 3 kg. kenyeret, továbbá 

ugy ók, mint a hozzátartozó hadi-

segélyezetlek kapnak hetenként há-

romszor személyenként egy negyed 

kilogramm hust. 

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-

beü lakosok. 

November 27 én a II. kerület-

beü lakosok. 

November -8-án a III. kerület-

beli lakosok. 

November 29-én a IV. kerülel-

beli lakosok. 

November 30 án a külterületek. 

Akik bármely körülmény mialt 

a kitűzőit 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 tellünlető jegyzé-

ket hozzanak magukkal. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1918 éyi november hó 22-ik napján 

tartott üléséből. 

Főjegyző 

HIRDESSEN LAPUNKBAN I 
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Hirdetmény. 
Csongrádvármegye alUp tnjámdi 

leirata a st> ára u következőkben 

állapitatott meg: 

Az alaksó ára nagybani eladás-

nál (30 fillér. 

Az asztali só ára nagybani el-

adásnál ()4 korona 30 fillér,- ki-

csinybeni eladásnál 70 fillér. 

Szentes, 1918 december hó 13 

dr. Kiss Béla 
polgármester h. 

í r 

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 újból meg-
nyitom. Ugyanott egy fiu 
tanulóul felvéteti^ 

T i s z t e l e t t e l : 

Szépe flntal. 

Ügyvédi 
i r o d á m a t 
a református egyház bérhá-

zában (Kossuth tér 4. szám) 
megnyitottam 

Dr. Péter Ernő. 

H i r d e s s e n B l a p b o n ! 
-fnir- j k 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

tt< 
H i f ^ i r f i p « a u lí I a i I j K r 

l i i i í É ü f O i i ] 

Hossiiíls-tBr í szóin. (Rsf. i r h á i ) 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

II 
Nyomatott VAJDA B. U TÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




