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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A minap a városi közgyűlésen 

nagyon sok szó esett a csordajá-
rásról. Igen erélyes hangok hallat-
szottak abból a szempontból, hogy 
a csordajárást nagyobbítani kellene. 
A vita szinte szenvedélyes volt 
ebben a kérdésben. Olyan, aminő 
ebben a kérdésben már nagyon 
sokszor volt és valószínűen még 
nagyon sokszor lesz. 

A vitatkozásnak én mindig hive 
voltam, mert hiszen a viták rende-
sen tisztázzák a dolgokat. Néha J 
ugyan tönkre teszik. De az se baj. 
Elvégre is sok olyan dolog is van, 
ami helyesebb, ha a viták hevében 
megy tönkre. 

Szóval tehát arról volt szó, 

hogy a csordajárást nagyobbítani 

kellene. 

A valóságos helyzet pedig az, 

hogy az első napi tülekedés ered-

ménye ma az, hogy a csordajárások 

nem tellek be. 

Miért, miért nem ? Én nem ke-

resem. De igy van. 

A napokban nagy politikai al- 1 

kalom lesz állítólag Szentesen. 

Párt szervezés, vagy mi. 

Különös dolognak tartom, hogy 

még akad Szentesen ember, aki 

politizál, még inkább azt, hogy van-

nak, akik szervezkedni akarnak, 

Minek ? Miért ? 

Valamikor még fiatal fejjel, 

lobogva égő ideálizmussal én is 

szolgáltam a pártpolitika ügyét. Az-

után belegyőzódtem, abba a kény-

szerű igazságba, hogy politizálni 

lehet. Okos dolog is a politizálás. 

Néha és némelyeknek még hasz-

nos is a politizálás. 

De csak a politizálás. 

Mert politizálás van, de poli-

tika nincs. Meggyőződés lehc». El-

vek is lehetnek- De politikai elv 

— az nincs. 

Szomorú, sivár, kietlen köz-
viszonyok között bizony mind-
annyian sokkal okosabban tesszük, 
ha egyszerűen engedjük a maguk 
utján menni a polilizálókat s mi 
jómagunk pedig a politizálásra fe-
csérelt idő helyeit kapálgatunk .. 

Ennek még értelmét és ered-
ményét is látjuk. 

A hekédi liDaiegeió, az a güu-
rös terület ott a Munkássor és a 
vasúti töltés mellett, — város egy-
gyik éktelenség. Nem hiszem, hogy 
olyan sivár látványt másik város 
mutatna a vasúton érkezőknek, 
mint Szentes, ezzel a libalegelóvel. 

Polgármestei ütik hasznosítani 
szerelné. Művelés aíá vétetni. 

Hiszen okos dolog volna. Le-

hetne is. Jó is volna. 

De . . . . 

Igen: egy de. Ha visszatekin-
tek a múltba, azt kell tapasztalnom 
hogy minálunk valósággal vissza-
esés mutatkozik a gazdálkodás te-
rén. A mai nemzedék a gazdálko-
dás terén a kényelmesség állás-
pontját foglalta el s bizony nehe-
zebb, körülményesebb gazdálko-
dást nem szeretünk folytatni. 

Hogy az a libalegelő egy kert-
gazdaság intenzív folytatására ala-
kult részvénytársaság kezében kin-
cses bánya lehetne : azt én tudom . . . 
de kisembereknek apró 100, 200 
négyszögöles parcellákban ott kert 
gazdaságot kezdeni, még a miénk-
nél nagyobb vállalkozási kedvű 
embereknek is szinte lehetetlen. 

BARÁZDA. 

Megváltozik a gabona 
Kiőrlési aránya. 

A közélelmezési miniszter leg-
közelebb rendeletileg fog intézkedni 
az iránt, hogy a buza és rozs őrlési 
aránya felemeltessék és pedig ak-
ként, hogy a búzát kilencven, a 

rozsot 94 százalék erejéig ¿rótjék 
fel a malmok, természetesen első-
sorban a kenyérliszt mennyiségé-
nek növelésére, illetőleg a korpa 
mennyiségének csökkentésére. Ac 
őrlésben beálló ez a változás min-
den valószínűség szerint «kként 
fog megtörténni, hogy a finom 
tésztaliszt kiőrlési aránya 18 szá-
zalékra (eddig 20 százalék), a fő-
zőliszté 20 százalékra (eddig 13 
97 ár a lék. redukálódik, viszont a 
kenyérliszt kiőrlési aránya az ed-
digi 44 százalékról 52 százalékra. 

Korpatermelésnek ismételt csök-
kentése kétségtelenül érzékenyen 
fogja érinteni a gazdákat és az ál-
lattartókat, l ár az a körülmény, 
hogy a kedvező időjárás folytán 
kellő mennyiségű . zöldtakarmány 
áll majd rendelkezésünkre, enyhí-
teni íogja a helyzet nehézségeit. 
A közelebb megjelenő rendelet az 
egyes lisztfajták árát változatlanul 
hagyja, minek folytán a gabona be 
szerzési költsége és az őrlemények 
értékesítése körül a kalkuláriónál 
mázsánként mintegy másfél, két 
koronás deficit fog mutatkozni, 
aminek fedezézére vonatkozóan 
meg folynak a tanácskozások. 

Mi történik a hadi-

rokkant kereskedők 

és iparosokkal? 
A háborús problémák közöl 

talán a legnehezebb kérdés a ha-
dirokkantaknak a gazdasági életbe 
való visszavezetése oly módon, — 
hogy azok a dolgozó társadalom-
nak ismét hasznos tagjaivá legyenek. 

A kormány intézkedésére az 
egész országra kiterjedóleg mo9t ír-
ják össze a hadirokkantakat. Az 
Országos Hadigondozó Hivatal a 
háború kezdete óta foglalkozik a 
hadirokkant kérdéssel s tagadhatat-
lan, hogy a rokkantügyhöz méltó 
nagy buzgalommal és igyekezettel 
törekszik a rokkantak ügyét dűlőre 
vinni. 
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Az állam minden rendelkezé-
sére álló eszközzel keresi a módot 
és a lehetőséget, hogy a hadirok-
kantakat kereset- és munkaképessé 
tegye és a lehelőséghez képest a 
régi foglalkozásukhoz terelje vissza. 
Másrészről pedig kötelessége az ál-
lamnak lehetővé tenni a rokkanlak 
megélhetését. Az Országos Hadigon-
dozó Hivatalnak most jelent a 
hadirokkantak pályaválasztása cimű 
kiadvány, amelyből némileg tájéko-
zódást szerezhetünk arról, hogy a 
hadirokkantakról miképpen kiván 
az állam gondoskodni. 

Az emiitett könyv az ipari ha-

dirokkantaknak életpályájára való 

irányításáról többek közölt a kö-

vetkezőket irja: 

„Az ipari hadirokkantnak a 

gazdasági életben való visszaveze-

tésénél elsősorban azt a szem-

pontot kell szem előtt tartanunk, 
lrtKol̂ eórrhí 

képest régi foglalkozásánál marad-

hasson és o t t h o n á b a térhessen 

vissza. 

Annál a hadirokkantnál, aki 
önálló iparosmester volt és rok-
kantsága mellett is mesterségét 
akadálytalanul folytatni, avagy szak-
munkát ugyan végezni nem, azon-
ban műhelye vezetésére, alkalma-
zottai irányítására munkákat ter-
vezni képes, a fötörekvés az legyen, 
hogy ót föltétlenül a régi foglal-
kozásához irányitsuk vissza. 

Az önálló iparosnak más ipa-
rágbal való irányitásnak csak akkor 
van helye, ha a hadirokkant eredeti 
iparágában eredményes es megél-
hetést biztosító munkát már egy-
általán végezni nem tud". 

A kereskedelmi pályán működő 
hadirokkantakról a következőket 
olvassuk: 

„A hadbavonulása elölt keres-
kedelmi pályán működött hadirok-
kantakat lehetőleg s z i n t é n régi 
pályájára és otthonába kell vissza-
irányítani. Ugyanazon rokkantság a 
különböző kereskedelmi pályán mű-
ködő hadirokkantakat keresetké-
pességükben eltérő módon befolyá-
solja. Ezért az a körülmény, vájjon 
a hadirokkant régi foglalkozásában 
megmaradhat-e avagy ót a keres-
kedelmi foglalkozásnak egy más 
ágazatára kell irányítani, minden-
kor teljesen egyéni elbírálást igényel. 

Valahányszor kétes, vájjon a 
kereskedelmi alkalmazottak sorából 
kikerülő hadirokkant régi foglalko-
zását folylalni tudja-e, a szociális 
iroda vezetője tartozik az illető 
foglalkozási ághoz tartozó keres-

kedelmi szaktanácsadót meghal-
lgatni. Mindazon esetekben, midőn 
a hadirokkant alkalmazott minő-
ségben pályáján megmaradni nem 
tud, azonban vagyoni és otthoná-
nak helyi viszonyai az önállósítást, 
azaz üzletnyitást, vagy kereskedelmi 
iroda létesítését lehetővé teszi, ót 
az önállósitási törekvésében kell 
támogatni. 

Az Országos Hadigondozó Hi-
vatal minden esetben, midőn az 
önállósítás elóföltételeit igazoltnak 
látja, a hadirokkantat némi anyagi 
segéllyel is támogatni fogja" 

Mit hoztunk be 
Ukrajnából ? 

Az ukrajnai helyzet 

A Magyar íáviratf íröóanák 

jelentik a cs. és kir sajtóhadiszál-

lásról április 24-én: 

A Breszt-Litovszkban kötött 
első békeszerződésben r é s z l e t e s 
megállapodást kötöttek a szövetsé-
gesek az ukrán központi radával 
az áru fölöslegek kicseréléséről és 
az Ukrániából való gabona kivitel-
ről. Csakhamar kiderült azonban 
hogy a torradalom és a polgárhá-
ború megszüntetett az uj népköz-
társaságban mindentéle szervezett-
séget és rendet és hogy a radanak 
a legjobb akarattal sincs módjában 
a rendezett gazdasági összekötte-
téshez szükséges viszonyokat a 
maga erejével helyre álUlani. Bé-
kés közbelépésünknek nem csupán 
a katonai és politikai, hanem a va-
lemennyi résztvevő félre nézve 
rendkívül nagyjelentőségű gazdasági 
feladatokat is teljesíteni kellelt. 

Az a terület, amely Németor-
szággal való megállapodás alapján 
ránk jutott, Ukránia termékeny 
déli része, Podvolocyskától a Je-
katerinoszlavnál messzire tul el-
húzódó terület, vagyis a volt po-
dolia, kerzóni és a jekaterinoszlavi 
kormányzóságok területe, amelynek 
kiterjedése 176 697 négyzetkilómé-
ter. Ez a terület nagyobb mint 
Csehország, Morvaország, Szilé/in, 
Galícia és Bukovina együttvéve 
év nyugatról keleti irányban húzó-
dik nagyobb távolságra, mint az 
Innsbrucktól Lembergig, vagy Salz-
burgtól Brassóig terjedő légvonal 
Ezt az óriási terület hadosztálya-
ink e óbb Kirchbach gróf vezér-
ezredes, azután pedig Böhm-Ermoli 
báró tábornagy parancsnoksága alalt 

nem egész hat hét alatt járták 
meg sok akadálylyal és helyenként 
bolseviki csapatokkal való küzde-
lemben. Valamennyi nagyobb vá-
rost: Odesszát, Nikolajevet, Kerzont 
és Jekaterinoszlavot megszálltuk. 
Előnyomulásunk területén még a 

bachmuti kerületet kell megtiszti-
tanunk. 

Igen rövid idővel Ukrániába 
való benyomulásunk után megál-
lapíthattuk, hogy az ország nagyobb 
mennyiségű gabonafölözsleget adhat 
át a monarchiának. A tavalyi ter-
mést a haditerületen kívül még 
egyáltalán nem használták el. Meg-
állapítottuk természetesen azt is, 
hogy ezeknek a készleteknek a 
megszerzése nagy akadályok!) i ül-
kö/ik, amelyeknek leküzdését meg-
felelő erejű belföldi hatóság hijján 
egészen derék csapatainknak kellett 
elvégezniük. A régebbi rendszer 

»>nr»t»f<KK i ol.r lórol;l\m /Secjto 
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gyűjtött készleteket a forradalom 

és a bolseviki hordák elpusztították 

1 vasutakon és a seregek utjain 

alig találtunk többet, mint anieny-

nyire csapatainknak szükségük volt 

A föld minden kincsét elrej tették 

a falusi parasztok. Faluhelyeken 

minden magtár leie van, de ahoz 

is többhétre volt szükségük csa-

patainknak, mig a ló öszekötó vo-

nalakat megtisztíthatták, hogy elő-

renyomulhass >nak. De még ekkor 

sem volt könnyű a készleteket kéz-

rekeriteni. A parasztok nagyon 

bizalmatlanok v o l t a k kezdetben. 

Noha a mi papirospénzünket több-

re becsülték a papiros rubelnél, 

mégis ali > akarták elfogadni. Nem 

kevésbbé tartózkodó \ olt a belföl-

di kereskedelem is. Azonkívül a sok-

kal több eredményt ígérő árucse-

rét, amely csak most indult meg 

szintén nem lehetett mindjárt meg-

kezdeni. Nagy gondosság kellelt 

hozzá, mig az első ellenállást le-

győzhettük. Végre sikerüli. Hogv 

a legutóbbi hete ; óta napról-napra 

javul a helyzet ós 111a már számos 

az or zágol ismerő kereskedő részt 

vesz a készletek intenzív megszer-

zésének munkájában s az árucse-

rét kereskedelmi nk utján előké-

szítheti, ez a nehéz viszonyokkal 

te jes erővel megbirkózó katonai 

hatóságaink és csapataink nagy ér-

deme. Nem szabad megfeledkeznünk 

arról sem, hogy a készletek meg-

szerzése meg csak íele az egész 

elvégzen ó munkának. Amit meg 

szerzünk, sok száz kilométernyi 

ut >11 kell elszállítani. Khez elsősor-

ban helyet kellett szereznünk, ame-

lyekben nagy bőség van ugyan 
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de közbe lépésünk kezdetén még 
nem juthattunk hozzájuk. Sok eset-
ben csapatainknak a saját szállító 
es közeiket ke lelt Ivis/.álniok. 

Al els lila idő gabonarako-
mánvokat Ke/de.ben szekerészeink 
és lúzéreiuk ¡»¿auitoiták a vauihoz 
A vasút közlekedési viszonyai csa-
pataink gvors előnyomulása foly-
tán jobbak voltok, mint reméltük 
azonban még most is sok javításra 
szorulnak. Vasúti kocsi és lokomo-
tív van elegendő, jelentékeny ré-
szüket azonban ki kell javítani. Sok 
akadályba ütközik a fűtőanyag 
megszerzése is. A Donec meden-
céje a forradalom miatt hónapok 
óta nem szállított egy kilogramnyi 
szenet sem. Kénytelenek vagyunk 
frissen levágott fával fűteni. A vas-
ul i személyzet, ahol a bolstvikiek 
nem kergették el, mindjárt és kész-
ségesén megkezdte a szolgálatot 
tábori szállítási vezetőségünknél. A 
szervezési munkáját s az egész 
üzem megszilárdítását és vezetését 
amely ma 200 kilóméieres pályára 
terjed ki, kizárólagosan tisztjeink 
és csapataink végzik. 

A hajóforgalmat Kerzon és 
Odessza közölt a Fekete-tengeren 
azonkívül a Dunán is meg kezdtük. 
A vízen való szállítás jelentéke-
nyen gyorsilja a behozatalt. A ren-
delkezésünkre lévő hajótér elegendő. 

A monarchiába eddig bevitt 

liszt, gabona, zsir, tojás és árpa-

kása körülbelül 1000 vaggon, kez-

detnek mindenesetre igen szép 

eredmény, amit csakis csapataink 

buzgó és ügyes gazdasági tevékeny-

ségének köszönhetünk. A legutóbbi 

napok tapasztalásaiból azt látjuk, 

hogy a készletek megszerzésének 

lehetősége fokozódik. A nyilvános-

ságnak nem szabad túlozni a re 

ménységet, arról azonban meg le-

het győződve, hogy Ukrániában 

lévő hadseregünk egyrészt hozzá 

fog járulni a monarchia élelmezé-

sének megjavításához, — másrészt 

pedig annyira egyengetni fogja az 

uj köztársasággal való gazdasági 

összeköttetésünk útját, amennyire 

csak lehel. 

H Í R E I N K . 

— Önkéntes árverésen ápril 

29-én hétlön d. e. 10 órakora bel-

ső piaciéren eladatik teljesen jó 

karban levő dívány, asztalok, ruha-

fogas, bunda és lábzsák. 

— Cséplőgép tulajdonosok 
figyelmébe. A földmivelésügyi 
miniszter utasította a várost, hogy 
a cséplőgéptulajdonosok figyelmét 
hívja fel, miszerint a csépléshez 
szükséges motorhajtóanyag legké-
sőbb május hó végéig kérelme-
zendő az erre szolgáló űrlapon a 
m. kir. földmivelési minisztérium 
XII. A. 2. ügyosztályánál. Az űrlap 
adatainak valósága hatóságilag iga-
zolandó. 

-- Behívják a felmentett ta-
nárokat és tanítókat a nyári szün-
időre. A honvédelmi miniszter ugy 
intézkedett, hogy a felmentett ta-
nítók és tanárok a nyári szünidő 
ben, amely legalább három hóna-
pig fog tartani, katonai szolgálatot 
teljesítsenek, de kizárólag a pót-
zászlóaljnál és annak osztagainál. 

— 500 korona egy vicczért! 
Színházi vonatkozású vicczek és 
adomák is r é s z t v e h e t n e k 
„A S Z A M A R " cimű vicczlap 
viccpályázatán. Ez a rendkívül vi-
dám és már is népszerű lap két 
500 koronás és nyolc más nagy 
dijat tűzött ki a legjobb uj és a 
legjobb régi vicczekért. „ A SZAMÁR" 
előfizetési ára negyedévre 7 korona 
Kiadóhivatal: Budapest. Rökk Szi-
lárd-utca 9. 

— Ki fizeti a bortermelési adót. 

A pénzügyigazgatóság tájékoztatás 
végett közli a várossal, hogy a bor-
termelési adót nem az fizeti, aki a 
szöllótermést eladja, hanem az aki 
azt megveszi és mustot vagy bort 
termel belőle. 

— A fölmentettek bevárási 
engedélye. A honvédelmi minisz-
ter a telmentésekkel kapcsolatos 
bevárási engedélyek megadását 
újból szabályozta. Eszerint a fel-
mentési revízió alkalmával, valamint 
az azóta kiadott összes bevárási 
engedélyek, bevonulási felfüggesz-
tések és azokról szóló igazolványok 
május elsejével érvénytelenekké 
válnak. Mindazok, akik felmentési 
kérelmük elintézése kapcsán bevá-
rási engedélyre jogosultak, eddigi 
igazolványuk helyett uj mintájú 
bevárási engedélyt kaphatnak. Május 
elsejétől kezdve csak ezek a bevá-
rási engedélyek szolgálhatnak iga-
zolásul. 

— Az 1894—99-ik évi szüle-\ 
tésü diákok bevonulásának elha-
lasztása. A Magyar Tudósító je-
lenti: A honvédelmi miniszter ren-
deletet adott ki, mely szerint az 
1894—99 évfolyambeli népfelkelők 
bevonulását, aki ezen tanévben va-
lamely középiskolának utolsó előtti 

tanfolyamában vannak, május 15-ről 
junius t-re halaszlja el. 

— Itt a cipőjegy ! A cipőuzso-
ra megszüntetésére tudvalevőleg 
Szterónyi József kereskedelmi mi-
hiszter egy rendelet kiadását vette 
tervbe, mely szerint ezután minden 
kész bőr fölött a Bőrszarzési Rész-
vénytársaság fog rendelkezni s azt 
utalványok ellenében az iparosok-
nak szétosztani. A közönség ezután 
csak cipőjegy ellenében kaphat ci-
pőt, mely cipőjegyet a hatóság adja 
ki olyanok részére, akik igazoloi 
tudják, hogy uj cipőre föltétlenül 
szükségük van. Olyanok, akiknek 
több pár javítható, tehát még hasz-
nálható cipőjük van, azok cipő-
jegyet nem kaphatnak.. A névre 
kiállított jegy felvilágosít arra, hogy 
az azon megnevezett cipésznél egy 
pár cipő maximális áron vásárol-
ható legyen. Négyféle árat állapit 
meg a rendelet: 70, 80, 135 és 200 
koronásat, amelyért a megtelelő 
minőségű cipő vásárolható lesz. 
A cipórendelet még e két hét fo-
lyamán életbe lép. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdái*. 

4954-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a ló tulajdo-
nosokat, kik Szentes város által 
fentartott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdij nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogy a fedezetlen mén-
ló tartási költséget a fedeztető kan-
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség rész-
tel a fedeztetési idény után julius 
hóban fog megállapitattni, kivetettni 
és beszedetni. 

Kelt S'.enles város tanácsának 

1918 ápril hó 4 napján tartott ülé-

séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, cim a kiadó hivatalban. 
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6991—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Köztenyésztésre szánt apaálla-

tok (bika, kan és kós) engedélye-
zési vizsgálata 1918 évi május ho 
7-én délelőtt 9 órakor a királysági 
iskolánál, délelőtt 11 órakor az 
eperjesszéli iskolánál, ugyanez nap 
délután 3 órakor a Vecseri csárdá-
nál, Ecseren, délután 4 órakor a 
Veker-csárdánál, május hó 8-án 
délelőtt 8 órakor a városháza udva-
rán, délután 3 órakor a derekegy-
házi oldalon Mucsi Lajos motor-
malmánál fog megtartatni. 

Felhivatnak azok az állattulaj-

donosok, kik bikájuk, kanjuk, és 

kosukkal másnak anyaállatát akar-

ják fedeztetni, hogy a köztenyésztés-

re szánt apaállatot a vizsgálatra 

vezessék elő.j 

Értesittetnek az apaállat tulaj-
donosok arról is, hogy a vizsgálat 
alkalmával fogja beszerezni Szentes 
város az apaállat szükségletének 
egyrészét, ennélfogva felhívatnak 
azok, kiknek erős csonlozatu jól 
fejlett egy éves bikájuk van és ezl 
elakarják adni mutassák azt be a 
vizsgálatot teljesítő bizottságnak. 

Szentes, 1918 április hó 23. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

6932—1918 szám. 

Hirdetmény. 

nem tennének eleget, a mulrfsztók 
ellen kihágási eljárási megfogom 
iinditatni és kukoiicaszárat és tövet 
költségükre halósagiiag fogom elé-
geltetni. 

Szentes, 1918 április hó 10. 

t l r i l l i í i é í l y 

polgármester. 

6039—1918 szám. Hirdetmény. 
A vármegye területén mind-

inkább csőkkenő állatállomány vé-
delme érdekéből a vármegyei Fő-
ispán Ur őméltóságának 1859—1915 
sz. a. megadott felhatalmazása alap-
ján a kövelkezöket rendelem el: 

1. Az eladásra szánt 3 éven 
alóli üszök, továbbá fejős és hasas 
tehenek nyilvántartásba vétel vé-
geit mhy^n M 1 — 10-ike között 
az állattulajdonosok által a helyi 
hatóságnál bejelentendők ; és a 
marhalevelek csakis az oly állatokra 
állíthatók ki, melyeket tulajdono-
saik a helyi hatósághoz előzetesen 

; bejelentetlek. 

2. A 3 éven álóli, továbbá a 
fejős és hasas tehenek forgalmát a 
vármegye területére korlátozom; 
ezen állatokat tehát a vármegye 
területéről kivinni tilos és az ezt 

j célzó eladásoknál a marhalevelek 
ki nem állithatok. A vármegye te-
rületén belől az állalforgalom a 
fennálló törvényekben és űtasitá-

j sokban foglalt egyéb korlátozások 
épségben taitása megvan engedve. 

3. A éven alóli üszőkről és 
hasas és fejős tehenekről a helyi 
hatóságnál vezetett nyilvántartás 
az éidekiődók áitai megU kinthető 

4. A vágómarha forgalomban 
való vásárlástól ; z atkain i ö/érek 
eltiltatnak. Alkalmi üzére .nek te-
kintendők olyan egyének, — akik 
eddig állatkereskedéssel rendszere-
sen nem foglalkoztak, továbbá akik 
mint állatkereskedők magukat meg-
felelően igazolni nem tudják; illetve 
akik nem tényleges szükségletükre 
vásárolni kivánó gazdák, hizlalók, 
vagy, mészárosok. — Az ily egy-
ének által történő vásárlásoknál a 
marhalevél nem állitható ki. 

Ezen rendeletem azonnal ha-

tályba lép. 

Szentes, 1918. évi április hó 12, 

br . P\átéffy 
polgármester. 

E L f l b O F O L b 
Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. alatti 5 hold tanya-
földje szép szöllős Kerttel 
sok jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el-
adó értekezhető ugyanolt. 

Vajda Bálint Utóda % 
villanyerőre berendezett könyvnyomdá j a ^ 

Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.) 

X 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hirlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzckek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

A Honvéd Főreáliskola és a 
honvéd Ludovika Akadémiában nz 
1918—1919 tanévben betöltendő 
kedvezméipes helyekre vonatkozó 
pályázati hirdetmény a katonangy-
vezetőnél megtekinthető. 

Szentes, 1918 április hó 24. 

• d r M á t é f f y j 

polgármester. 

6037—1918 szám. Hirdetmény. 
Felhívom Szentes Város gazda-

közönségét, hogy úgy a kukorica-
szárat, mint a kukoricalövet (csut- i 
kató) f. évi május hó 31-ig ok vet- K 
lenül tüzelőanyagul h sználják fel f(Z 
vagy pedig égessék el, hogy a 
benne tanyázó kukorica moly el-
pusztuljon. (U kiadóhivatala. 

Figyelmeztetem a gazdákat, hogy Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. ^ 
ha e felhívásomnak május hó 31 ig l ^ f g ^ , = ^ 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 
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