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A szerkesztésért felelős: 

Sirnáné Dónáth Eszter. 

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

9 magunk dolga. 
Vasárnaptól kezdve a jelenlegi 

rendkiviili viszonyok következtében 

csak hetenként egyszer és egészen 

uj alakban fog megjelenni a SZEN-

TESI LAP. 

Ez az átalakulás a SZENTESI 

LAP közel négy évtizedes pályáján 

jelentős határkő. 

Jelentós határkő azért, mert a 

látszólagos visszafejlődés épen az 

fejlesztését, és egynUal azt 

jelenti, hogy a SZENTESI LAP a 

jövőben kizárólag minden izében 

szentesi lap lesz. 

Komoly, magas nivón tartott 

folyóirat lesz ezentúl a SZENTESI 

LAP, amely számon fog tartani 

minden helyi eseményt és egyúttal 

az igazság legkérlelhetetlenebb kri-

tikáját fogja gyakorolni mindenki 

vei szemben, aki a közélfct fóru-

mán működik. 

Első és főkötelességiinknek azt 

fogjuk tartani, hogy a nagy nemzeti 

átalakulás gyümölcseit biztosítsuk 

a szentesiek számára is, lehetet-

lenné tegyünk minden reakciós kí-

sérletet. A városi közbékesség őre 

kívánunk lenni és hogy ezek le-

hessünk a legkíméletlenebb elszánt 

sággal fogunk barázdát szántani 

mindenkin és minden irányzaton 

amely itt a békesség megtörését 

még csak halványan is megkísérli. 

A legszigorúbb és a legkérlel-

hetetlenebb kritikával fogjuk ki-

sérni a városi közügyeket. Alkotó 

munkára van szükség, jaj annak, 

aki az alkotásokban tehetségéhez 

képest részt nem akar venni. 

Nem tagadjuk, lapunk a szociál-

demokrata eszmék szolgálatában 

is áll. 

Épen ezért és ennek doku-

mentálására vasárnaptól kezdve a 

Szentesi Lap homlokán ismét meg-

jelenik a Sima László neve. 

Amidőn mindezeket bejelentjük 

arra kérjük nem csak a régi olva-

sóinkat, de a város egész közön-

ségét, hogy támogassa lapunkat. 

Nagy szükség van ezekben a 

napokban egy olyan-újságra, amely 

kimondott céiul nem tűzi maga elé 

a poliltkai eszmék kizárólagos szol-

gálatát. Nagy szükség van olyan 

sajtó orgánumra, amely a helyi 

közügyek és a helyi közügyek és 

a helyi közélet embereinek ellen-

őrzését szolgálja. 

Abban a hitben és reményben 

hogy a publikum, amely ezt az új-

ságot közel négy évtizeden keresz-

tül föntartotta a jövőben még erő-

sebben fog .támogatni bennünket: 

bizalommal indulunk a jövendőnek. 

A mi jelszavunk : Mindent a 

közért és mindent az igazság 

jegyében! 

A Szentesi Lap szerkesztősége 

és kiadóhivatala. 

Polgárok,! 
FigyeljeteK! 

Válságos időket élünk. Valóban 

figyelnünk kell. 

Minden szóra és minden min-

den mondásra. 
Mindenkire is, aki nyilatkozik. 

Polgárok! Figyeljetek! ezzel 

a megszólítással kezdődik az a pia 

kát, amellyel elárasztották az egész 

várost és amelyben a köztársasági 

Károlyi párt zászlói alá való tömö-

rülésre szólítják föl a város kis 

polgárait. 

Állapotom a beteg ágyhoz köt, 

föltétlen nyugalomra volna szüksé-

gem, de elolvasván azt a plakátot 

a fölháborodás ereje a tollait adja 

a kezembe mert ugy erzem, hogy 

a hazugságok és ostobaságoknak 

ezzel a vakmerő özönével szemben 

meg kell szólalnom. 

A szociáldemokraták elleni szö-

vetkezésre hivja föl ez az irás a 

szentesi kis embereket, kis polgá-

rokat, osztályharc ellen szónokló 

és ugyanakkor a leggyilkosabb te-

norban hirdet „osztály harcot. 

Polgárok, hát csakugyan figyel-

jelek I 

Válságos napokat élünk, nem 

az ország jövője, de fajunké, nem 

az egyes városoké, de az egyes 

családoké vau veszélyeztetve. 

összetartásra, megfontolásra, 

komolyságra nagyszerű elhatározá-

sokra van szükség. 

Aki ma gyűlölséget hirdet az 

elvetemült gonosztevő. 

Kisgazdák, kisiparosok, kiske-

reskedők : vajon tudatában vagyunk-

e annak, hogy mi a szociálizmus 

és mi az osztály harc? 

Vajon az a kisember, az a 

kis "poígái*/aíiiúck ~j\i»r*í i7«áv* csfek** 

a betévó falatja van meg, akit a 

régi oligarka rendszer tönkretett 

és kizsarolt, nem épen olyan nin-

csellen e, mint azok a hangsúlyozott 

„nincsetlenek" vajon a kispolgárok 

összességének nem érdeke-e AZ 

hogy a koldus n vonujruságot ebben 

az országban a jólét váltsa föl ? 

Minden bizonnyal igen. | 

És vajon érdeke-e a kispol-

gárságnak osztályharcot kezdeni 

a szociáldemokratákkal, vajon nem 

félő-e, hogy ezt az oszlályharcot 

az anarkia követi, az a fölfordulás 

amely elsősorban épen a kispol-

gárokat leszi tönkre. 

De mondjuk azt is meg őszin-

tén, hogy szédületes vakmerőség 

kell annak az állításához, hogy 

a szociáldemokrata párt, amely a 

legélesebb harcot vivja a bolseviz-

mus ellen, amely pártnak miniszter 

vezérei erélyes hangú nyilatkozat-

ban tiltakoznak az azonnali és tel-

jes szociálizálás ellen, hogy az a 

szociáldemokrata párt a vagyon 

elkobzásért harcol, annak a szoci-

alista pártnak választoltja olyan vá-

rosi pótadót zúdítanak a kispolgá-

rok nyakába, amelytől azok tőnk-

re mennek és ezt teszik annál kőny-

nyebben, mert hiszen azok a wnin-

csetlenek" ugy sem fizetnek adót! 

így beszélni, tudatosan hazudni 

csak az elvakultság mer, az. az el-

vakultság, amelyet a személyi ér-

vényesülés meghiúsulásának gon-

dolata kelt föl a minden áron ér-

vényesülni kivánó emberekben. 
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Az ilyen embernek valóban 

nem kell a belső béke, nem kell a 

belső rend, sz ilyen embernek föl-

fordulás kell, a tömegek egymásra 

zudulása. 

A harcot elkerülni ngy látszik 

lehetetlen. 

De hazudik aki azt mondja, 

hogy a szentesi szociáldemokrata-

párt, ha a küzdelmet fölveszi, hogy 

akkor osztályharcot kezdett. 

Nem, személyi harc lesz ez. 

Harc, amelyben lesz ereje a 

szentesi szociáldemokrata pár Inak 

arraa hogy összezúzza azt a néhány 

ámbert, aki hazudik és aki hazug-

ság árán a belső béke földnlásával 

akar diadalt aratni. 

Sima László. 1 — 

A „Szentesi JLap" 

olvasóihoz. 
Mai száma az utolsó a SZEN-

TESI LAP-iiakatnéíy áz en Telei ós 

szerkesztésemben jelenik meg. 

Több, mint két évvel ezelőtt 

nagyon nehéz viszonyok között vet-

tem át ennek az újságnak szerkesz-

tését és igyekeztem e lap tradíciói-

hoz hiven mindenkor az igazság és 

közérdek nevében szolgálni lapomat. 

A poliiftkai és helyi közéleti 

viszonyok arra kényszerítenek azon-

ban, hogy betöltvén a rám hárult 

feladatot, helyemet átadjam a küz-

delem, kezdetén a küzdő férfiaknak. 

Búcsúznom azért mégis nehéz 

olvasóinktól. 

Két nehéz esztendő minden 

küzdelmeiben e g y ü t t harcoltam 

olvasóimmal s ha tán van, ami meg 

könnyíti a válást az, hogy tovább 

is munkása lehetek ennek az újság-

nak. 

Az eddigi támogatást köszönöm 

és kérem olvasóinkat maradjanak 

meg tovább is ennek a lapnak tá-

borában, amely talán fokozottabb 

erővel és merészebb szóval veszi 

ki részét a jövő harcaiból. 

Ezt kérem én különösen az én 

fölszabadult asszony elvtársai ¡lói, 

akik lapomat támogatták. 

Szentes, l(J18 december 10-én 

Simáné Dónáth Eszter. 

H Í R E I N K . 
Temetés. 

Lement a nap. A/, éj 

Sötét ruhába jött, 

S komor hallgatással 

Megállt Arad fölött, 

Sötét felleg gyásszal 

Bevonta az eget, 

S fekete árnyékkal 

Födte be a teret. 

Éjfélt ütött. Közel 

S távol semmi élet, 

Csak a hóhér virraszt 

Künn a sáncok megett. 

Öltözik egy özvegy 

Feketébe, gyászba, 

Vájjon hova készül 

Ilyen éjszakába ? ? 

Siratóba megy tán ? 

Vagy a temetőbe ? 

Annál is, ennél is 

Gyászosabb gyászheIyre. 

Lemegy az utcára, 

Ott már kocsi várja, 

| Azon megy uráért 

! A nagy golgotára. 

i *lit a pénzed hóhér. 

' Mulasd meg a helyet, 

| Mutasd meg ahova 

i Fét jCí^ci* tcitrcírcu.« 

| „Ez az ilt ássatok." 

Es folyik a munka, 

A sirásők könnye 

A rögöt áztál ja 

Ide temessétek 

E magános helyre. 

Itt majd büntetlenül 

Sirhatok felette. 

Itt nem tilthatja el 

Bősz gyilkosa tőlem, 

Hogy a sirhalmára 

Hulljon forró könnyem. 

Sötét az éj. Közel 

S távol semmi élet, 

Csak egy özvegy zokog 

Egy sirhalom felett. 

Balogh Sz. Sándor. 

Fölháborodás vihara fo-

gaiba és joggal a szentesi köztár-

sasági Károlyi párt tisztikarának 

aláírásával vasárnap megjelent pla-

kátot, amely otromba és durva tá-

madás a szentesi szociáldemokrata 

párt elten és egyben vérlázító fel-

hívás az oszlálvharcra. A plakáttal 

érdemében lapunk vezető helyén 

fogtalko/.unk, in meg csak azt je-

gvez/íik meg, hog\ már is akadt 

két becsületes gondolkozású polgár 

C/iboiva Ferenc és Vass Bálint szé-

niéi) «ben, ak k megtagadták azt, 

hogy a lázító plakát aláírására akár-

kit is fölhatalmazlak volna és til-

takoznak az ellen, hogy ők a Károlyi 

párt tagjai volnának. Mezei László 

elr.ök e\ Lánczi Simon Pál aláírá-

sával ezekre a tiltakozásokra holmi 

mosakodás jelent meg, amiből épen 

az érdekeltek igazsága derül ki: az 

nevezetesen, hogy ők nem irtát 

alá a plakátot. Ugy látszik, h0gy 

Szentesen akadnak egyesek, akik^a 

szabadságot ugy értelmezik, hogy 

szabad nyilvános iratokon annak a 

nevét alkalmazni, akiét akarják. 

— Csudák; amikor teljesed« 

nek. Méltatlankodó morajlás kisérte 

bizonyos körökből a szentesi szo-

ciáldemokrata párt szervezkedését, 

A méltatlankodás épen onnan indult 

ki, ahol azt hitték, hogy azok, akik 

a szentesi szociáldemokrata párt 

zömét tették ki, az úgynevezett 

köztársasági Károlyi párt táborának 

lesznek erősségei. Nos és bélelnek 

a csudák, miután nem igy történt, 

hát másképen esett meg. Olvassuk 

a fölhívást, hogy vasárnap együtt 

fognak gyűlésezni dr. Cicatricis La-

jos és dr. Lánci Simon Pál. Termé-

szetesen köztársasági párt zászlója 

alatt. Mi mindent értünk és min-

dent respektálunk, de a tűznek é* 

a víznek ezt az egyesülését legalább 

is gyanúval fogadjuk. 

— Politizál a Gazdasági Egye 

sület^? Vasárnap lesz valami poli-

tikai párt szervező gyűlés. Ennek 

a gyűlésnek összehívói között ott 

látjuk a gazdasági egyesületet k 

Nem tudjuk ki adottt felhatalmazást 

a Gazdasági Egyesület vezetőségé-

nek arra, hogy politikai párt szer-

vezkedésben hivatalosan szerepel-

tesse az egyesületet. Az egyéni sza-

badságnak nemcsak hivei, de védői 

is vagyunk, az ellen azonban még 

a legteljesebb szabadság idején is 

protestálunk, hogy kimondottan nem 

politikai testületek politizáljanak. 

Vajon hogyan juttatja ez a politi-

zálás kifejezésre a Gazdasági Egye-

sület tagjainak álláspontját, amikor 

vannak olt szép számmal szociális-

ták is. Hát meg mindig a régi re-

cept akarja járni ? I 

22408 — 1918 szám. 

hirdetmény. 
Értesítem a lakosságot, hogy 

minden olyan közszükségleti cikk 

amely eddig is jegyre, il let ve utal-

ványra adatolt ki, a jövőben csakis 

kizárólag a városi közélelmezési 

ügyosztály utalványára, illetve álln-

ia kiadott jegyre adható ki. 

Szentes város közélelmezésére 

szolgáló és Szentes városban lévő 

élelmi és közszükségleti cikk lelett 

kizárólag a városi közélelmezési 

ügyosztály rendelkezik. 

Felhivatnak a kereskedők, hogy 
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minden más hatóság, hivatal vagy 

egyén által kiállító! t utalványra 

az élelmi és illetve közszükségleti 

cikket ne szolgáltassák ki. 

Egyidejűleg tudomására hozom 

a lakosságnak, miután értesültem 

arról, hogy illetéktelen egyének 

egyes helyeken házkutatásokat tar-

tanak, hogy kizárólag csak annak 

a hatósági közegnek van joga a 

puhatolásokra és esetleg a kutatá-

sokra, aki ebbeli kiküldetését sza-

bályszerűen igazolni tudja. Akinek 

erre a megbízása nincs, az elutasí-

tandó és azonnal feljelentendő. 

Szentes, 1918 december hó 17. 

Polgármester. 

22013—1918 szám. 

hirdetmény. 
A magyar belügyminiszter úr 

9635 — 1918 számú rendelete alapján 

a leszerelt katonai legénység a kellő 

számú polgári ruha hiányában to-

vábbra is katonai es rendőri eiten-

órzést nehezíti meg, de rontja a 

fegyelmet is, amelyre pedig már 

az ország belső rendje, valamint 

a személy és vagyoni biztonság 

érdekében is múlhatatlanul szükség 

van. Minthogy pedig most említett 

okokból feltétlenül kívánatos, hogy 

a leszereltek ne viseljenek olyan 

ruházatot, amelynek alapján a tény-

leges szolgálatot teljesítő katonák-

kal összetéveszthetők, utasítom a 

volt katonákat, hogy akar polgári 

föveg viselésével, akár a viselt ka-

toni ruha csekély átalakításával ma-

gukat a tényleges katonáktól meg-

különböztessék. Azon leszerelt 

katonákkal szemben, akik felhívása 

dacára ruházatukon az elrendelt 

megkülömböztetést nem hajtják vég-

re, az 1879. XL. 44 §-a értelmében 

kell eljárni, 

Szentes, 1918 december 10. 

Polgármester. 

21274-1918 szám. 

Hirdetmény. 

A magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem, 

hogy a katonai elbocsátó helyek 

által elbocsájtott egyének tartózko-

dási helyükre való beérkezésükkor 

a közigazgatási hatóságoknál (köz-

ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 

végett jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 21. 

DK. KISS polgármester h. 

Kiadja 

Vajda B (Jtóda könyvnyomdája. 

21112—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A had ü g y m i n i s z t e r úr 

713909 - 1918 számú rendelete a-

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

480.Q0U számú utasítás hatályba-

lépte előtti, tehát 1917 évi novem-

ber hó 1 ét megelőző időre való 

I visszamenőleges hadisegély igények 

| elbírálás alá nem vonhatók, mert a 

j hadügyminiszter urnák nincsen 

módjában a régi utasítások alapján 

i járt hadisegélyek utólagos megál.a-

pilása. Az ilyen tárgyú kérvények 

a fenti rendelet értelmében vissza-

útasitandók. 

Szentes, 1918. nov. 27. 

dr. Négyesi 
h. polgármester, 

2 ökör, 1 ló és 1 
t e h c n e l a d ó . 
M e g t e k i n t h e t ő . 

I t e E s ö - c f s e r 0 9 

N x a á i i i a l a t t 

I I C l l B ' e e e i l i S l K I M l o m á l 

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. szánni pénztár a váiosháza 

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 
1 után szabályszerűen jelentkeztek. 

Az aprópénz huuiyára tekintet-

tel felkérem a kifizetésükért jelent-

kező katonákat, hogy lehetőség sze-

rint 40 koronát hozzanak magukkal, 

nehogy a kisebb bankjegyek hiánya 

folytán kifizetésekben fennakadás 

történjen. 
A kifizetések sorrendje: 

December hó 16-án, hétfőn: 
1 számú pénztárnál az Alsó-

réti újtelep 1/150 szám alatti lakó 

kosok részére, 

II. számú pénztárnál a Jókai, 

Honvéd, Wesselényi, Cicatricis út-

cai, nemkülömben a Hékédsor és 

Munkássori lakosok részére. 

December hó 17-én kedden: 
1. 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, Regóczi 

és Nagy Sándor telepi lakosok ré-

szére. 

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

log, Vecseri, Zrínyi, Alkotmány és 

Temető utcai, valamint Nagyvölgy-

sori és Cigánysori lakosok részére, 

II. számú pénztárnál: Jövendő, 

Törzs Kálmán, Mecs Balogh, Klauzál, 

Szemere Bertalan, Szürszabó Nagy 

Imre, Vásárhelyi, Ujj, Páva és Fogoly 

utcai lakosok részére. 

December hó 19-én, csütörtökön, 
I. számú pénztárnál PákócTt, 

Tóth József, Kurcaparli, Kossuth, 

Horváth Gyula és Sarkadi Nagy 

Antal utcai, valamint Kossuth és 

Erzsébettéri lakosok részére. 

II. szánni pénztárnál: Árpád, 

Szent Anna, Vass, Sáfrán Mihály, 

Kéreg és Báthori utcai, valamint 

Ürge, Epres és Gógánysori. végül a 

Nyíri közi lakosok részére. 

December hó 21-én, szombaton, 
I. szánni 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. szému pénztárnál Andrássy, 

Szilfa, Simonyi Ernő, Csillag,Keresz-

tes, Béke, Kísér, Lakos és Verbőczi 

utcai lakosok részére. 

December hó 23 Ű / Z , hétfőn. 
I. számú pénztárnál Kristő N. 

István, Kis^örgős, Nagygörgős, Rúzs 

Molnár, Nyíri, Batthyányi, Borza, 

Kölesei, Babós, Daru és Sarló ntcai( 
valamint a Pataki-zugi lakosok ré-

szére. 

II. számú pénztárnál Bartha Já-

nos, br. Harucker, Horváth Mihály 

és Bocskai utcai, nemkülönben Kis-

tőke, Nagytőke és Eperjes határrészi 

lakosok részére. 

December hó 24-én, kedden: 
I. számú pénztárnál Kaján, Pan-

kota, Derekegyházi oldal, Mucsihát, 

Ecser, Királyság, Nagykirályság, Fel-

sőrét és Zalota határrészi lakosok 

részére. 

II, számú pénztárnál Berek, Fertő 

Bereklapos, Nagynyomás, Berekhát, 

| Donát, Lapistó, Szent László, Hékéd. 
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Alsórét, Bökény és Jaksor határrészi 

lakosok részére. 

Azok részére, akik a tent kitelt 

napokon nem jelentek meg illeté-

keik átvétele végett, december hó 

27-tól kezdődően a városi adópén/-

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-től 

kezdve veheti fel. 

Szentes, 1918. december hó 14. 

Polgármester. 

22227—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A városházánál lévő központi 

élcitücr.éd feloszlatom. Az 

élelmiszer jegyek kiosztását, az őr-

lési tanúsítványok kiállítását a vá-

ros négy kerületébe külön-külön 

irodákban helyezem cl. 

Az I. kerülelbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek, őrlési tanúsítvá-

nyának kiállítási helyéül az ármen-

tesitő társulattal szemben lévő Papp 

Lajos igazgató iskoláját jelölöm ki. 

a II. kerülelbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek stb. kiállítása he-

lyéül a Kispiacon levő Schwarcz 

Vilmos kereskedő üzlethelyiségét 

jelölöm ki; 

a III. kerülelbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek stb kiállítása he-

lyéül a Villogó mellett lévő Pol-

íitzer Márton-féle üzlethelyiséget 

jelölöm ki; 

a IV. kerülelbeli lakosok élel-

mezési jegyeinek stb, kiállítása he-

lyéül a róm. kath. kör helyiségét 

jelölöm ki; 

a külterületi lakosok élelme-

zési jegyeinek stb. kiállítása helyéül 

a Gazdasági Egylet volt helyiségél 

(Petőfi-szálló épületében) jelölöm ki. 

Értesítem a közönséget, hogy a 

fent kijelölt helyeken az irodák f. 

evi december hó 17 napján kezdik 

meg működésüket, ezen naptol 

kezdve tehát minden kerület fent 

megjelölt helyen kapja meg összes 

élelmiszer jegyeit és minden kei ü 

lelnek mindenféle jegy kiadásáért 

a sajál kerületében megjelölt helyen 

keli jelentkezni. 

Ideiglenes élelmiszer'jegyek, be-

tegek élelmezéséhez szükséges cik-

kek kiadására szóló jegyek a jö-

vőben is a városháza központi he-

lyiségeben adatnak ki. 

Mindenféle panasz ugyancsak a 

központi iroda helyiségében adan-
dó elő. 

A katonák eddig külön jegyre 
élelmeztetlek. Ezt folyó évi decem-
ber hó 17 napjatol kezdődóleg meg 
ttzüuielem. A katonákat családjukkal 
együtt élelmezem. A katonáknak 
t hát a saját kerületükben levő 
élelmezési irodához kell bevinni 
a leszerelési igazolványukat, csa-
ládjuk élelmezési könyvét, élelme-
zési lapját, elszámolási jegyzékét s 
a saját kerületéhez tartozó irodá-
ban ezt helyesbítik, illetőleg a ka-
tonát hozzá irják a családjához. 

Szentes, 1918 december 12. 
Városi közélelmezési hivatal 

vezetője. 

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

zában (Kossuth tér 4 szám) 
megny ¡toltam 

l)r. Péter Ernő. 

Felhívás Szőlőtelepítésre ! 
Elsőrendű garantált 
íiloxeramentes Nova-
félc hazai Magán-

termö gyökeres sző-
lővessző eladás ked-
vezményes áron. — 
K é s zl e t kettőmillió. 
Mindenütt telepíthető. 
Jő s i k e r várható. 
Nagybani telepítésekre 
elhanyagolt kipusztult 

régi szőlők ujja telepítésére, valamint hiá-
nyok pótlására ajánlható. Nova-féle fehér 
és vörös bort termő fajokban kaphatók. Ára 
igenszépdus erős gyökérzetti, szavatolt első 
osztályú minőségben ezer drb-ként K 300. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő Ősz-
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 : 
!VÍ(^ i\/ \ szőlővessző- és szőlő-

• •1^1 V oltványtelep kezelősége. 

Arad, Szabadsag-ier iu. 

Névjegyek és újévi üdvözlő kár-
tyák jutányosán készülnek lapunk 

nyomdájában. Hirdessen e lapban! 
ffZUB 

Italmérés 
joggal, forgalmas helyen, meg-

telelő berendezésssel H a d ó 

és azonnal átvehető. Ugyan-

csak másik kerestetik és meg-

egyezés esetén azonnal átvé-

tetik. Cim megtudható 

i i & p s e i i k k í a d é l i i v a l a l á l m n . 

felvétetik lapunk kiadóhivatalában. 
Nyomatott VAJDA B. Ul ODA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 
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„Szentesi Lap" melléklete. 
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' ü k u t i 

Tudomására hozza Szentes vá-

ros tanácsa a harctérről hazaérkező 

katonáknak, hogy őket 1018 évi 

december hó l-lől 1U19 évi már-

cius hó l-ig terjedő bárom hónapon 

át következőképpen fogja ellátni 

élelemmel : 

í. ingyenes kenyér i s fiiís el-

látásban részesiti azokat ?i katoná-

kat, horzátartozó hadisegélyezette-

ket, akik teljesen vagyontalan sze-

gények, továbbá azokat, akik a kö-

rülményekhez képest ingyenes el 

látásra vrnnak szorulva. 

2. Fél áru kenyér és hus ellá-

tásban részesíti azokat a katonákat 

és hozzátartozó hadisegélyezetteket 

al ik nem teljes n szegények és 

vagyontalanok, de vagyonuk m: 1-

lett a téli három hónapon át élel-

mezési segélyre rászorullak. 

A katonák saját személyül re 

kapnak hetenként 2 és fél kg. lisz-

téi, vagy 3 k^. kenyerei, továbbá 

ugy ők, mint a hozzátartozó hadi-

segélyezettek kapnak hetenként há-

romszor személyenként egy negyed 

kilogramm husi. 

A hus kimérő helyiség külön 

hirdetményben les/, a közönség tu 

domá ára hozva. 

Felhivatnak az összes harciér-

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 

bcli lakosok. 

November 29-én a IV. kerülel-

beii lakosok. 

November 30 án a külterületek. 

Akik bármely körülmény mialt 

a kiíiuöU napon nem jelenhetne!* 

m g, azok december hó 2 án j 

lentkezzenek. 

Akiknél a hadisegélyezési köny-

vecske nincsen kéznél, azok a Vá-

roshá iü 26 számú s í ibij ib >1 a csa-

ládtagok számát felulnletó jegyzé-

ket hozzanak magukkal. 

Kelt Szentes város tanácsiak 

1918 évi november hó 22-ii; napjá;; 

tartott ülé éből. 

F ő j e g y z ő 

I I. póiiv a 2í486 1018. sz. 

Hirdetmény. 

Felhívom a Szentesen lévő 

ö s s z e s s z á m v e v ő a I t i s ; -

t e k e t, hogy folyó hó 24 én, va-

sárnap délelőtt 10 órakor a gazda-

sági tanácsnak! hivatalban jelent-

kezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 22. 
Ka lpagos 

g. tanácsnok 




