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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dón&th Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Koasuth-
tér 4 szám (rcf bérház) ide intézendők a lapét 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• C * elöfi/.etéai dijak. n m 

Mi történt 
vasárnap» kérdi elképedve< minden 
szentesi magyar ? Jó magsm is ki-
nosun» megdöbbenve kérdeztem ma-
gamtól hétfőn amikor a vasárnapi 
eseményekről értesültem, hogy mi 
történt hét tulajdonképpen? 

Nem megy az eszembe. Nem 
értem. Semmi közöm ugyan a dol-
gokhoz és ha mégis szófok róla, 
azért teszem, inert velem együtt 
nagyon sokan megülődtek ezen a 
dolgon. 

Szentesen 1918 évi május hó 
26-án délután megalapították vagy 
megalakították a függetlenségi és 
48-as pártot. 

Pontosan 1918 évi május hó 

26-án. 

És pontosan a függetlenségi 

és 48-as pártot. 

Harmadik esztendeje nem fog-
lalkozom a politikával es harma-
dik esztendeje nem törődöm vele 
egyáltalán, hogy mi törlénik itthon 
és odafent a nagy és a kis politi-
kában, nem érdekelnek országos 
nagyságok és helyi akarnókok, meg 
pártférfiak mások. 

Most azonban pontosan ez az 
ügy módfelett érdekel, mert egye-
nesen támadást, sértést, megalázást 
látok benne a régi, az élő szentesi 
48-as polgárság ellen 

Nem tudom kicsoda és nem 
tudom micsoda cimen jöhet arra 
a gondolatra, hogy Szentesen füg-
getlenségi és 48-as pártot alakítson 
mikor az ország egyik legrégibb és 
legősibb függetlenségi és 48 as 
pártja a szentesi 

Hogy odafönt Budapesten mi-
lyen a fölfogás a szentesi függet-
lenségi és 48-as párt felől ma, azt 
nem tudom, hogy azonban milyen 
volt ezelőtt, azt volt alkalmam ta-
pasztalni a múltban s épen ezért 
tartom kissé furcsának a dolgok 

ilyetén való alakulását, amelyet 
megmagyarázni nem tudok. 

De csodálkoznom kell a hely-
beli két régi függetlenségi és 48-as 
pártkörön, amely maga mellett, a 
maga rovására, komolyságénak ve-
szélyeztetésére is minden ellenve-
tés nélkül állja 4s vállalja ezt a 
kivülről való alakulá&t, amely egy-
szerűen letörli a multat.s a füg-
getlenségi polgárság tömöritésére 
egy uj keretet akar teremteni. 

Nem politizálok, mert megta-
gadtam minden közösséget a poli-
tikai és közélettel, de szemlélődöm 
S ha nem politizálok is lelkemben 
csak ott vannak az eszmék, ben 
nem van a törhetetlen hűség a va-
lódi 48-as elvekhez s mert nem 
nagyon régen még egyik exponált 
harcosa voltam a helyi 48-as párt-
nak, némi kötelességet vélek telje-
síteni, ha nyíltan rámutatok arra, 
hogy ezek a dolgok, amelyek most 
vannak kialakulóban s ez a párt-
szervezés minden lehet csak épen 
nem érdeke a szentesi 48-as párt-
körnek. 

Omlékony rom lett az erős 
bástya, amelyet szentesi 48-as 
pártnak neveztünk a múltban. Egy 
évtized porlasztotta a régi oszlopo-
kat szakadatlan. A pórtkörök 1910 
évben elsiklottak a 48 as polgárság 
zömétől, az azóta tett kiséretek a 
pártegység helyreállítására nem ér-
tek célt, mert ime: a párt meg-
bontása ismét kisért, sőt a pártala-
pitós és szervezés jeligéjével egye-
nesen veszedelmes lehet magára a 
pártra. 

Szemlélődöm csak. Ami körü-
löttem törlénik, forog, csak mint 
esemény érdekel. 

De gondolkozom is a dolgokon 
és ugy látom, h >gy nincs messze 
az az idő, amikor az illetékesek is 
igazat adnak nekem, mert kényte-
lenek leszünk elmondani: beestele-

' dett. jó éjszakát s z e n t e s i 48-as 
I párt 1 

Sima László. 

A k ö z é l e l m e z é s i 
programm. 

A termés lefoglalása. A gabona 
fejadag. Mit kívánnak a gazdák ? Az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület ügyvezető titkárának nyilat-
kozata. 

(Budapesti tudósítónktól) Az 
egész ország a legnagyobb érdek 
lődéssel várta Windiscűrafttz L a j o « 

herceg közélelmezési miniszternek 
beszédet a közélelmezési program-
ról. A Szentesi Lap szerkesztősége 
nevében felkerestem Mutschenbae-
her Emil dr.-t, az Ország,®« Magyar 
Gazdasági Egyesület ügyvezető tit-
kárát, aki a közélelmezési miniszter 
programjáról a következőket mon-
dotta : 

— Az a rendszer, amelyet most 
az uj rendelet életbe léptet, ha mir 
a szibad forgalomra való való át-
térés lehetetlen, kétségtelenül jobb 
a közélelmezés biztosítása szem-
pontjából az eddiginél s emellett 
remélni engedi, hogy a gazdák meg 
lesznek kiméivé az ismételt rekvi-
rólások kinos zaklatásaitól. 

— Helyes az is, amit a minisz-
ter egyes központok reformálása 
tekintetében kilátásba helyezett, 
mindenesetre kivánato«, hogy a 
középponti árvizsgáló; bizottságok 
hatósági jogkörrel való ielruházása 
mielőbb megtörténjék, hogy az el-
sőrendű szükségleti cikkekkel űzött 
uzsorát mielőbb le lehessen kellő 
eréllyel és kiméielkn szigorai törni. 

— Fontos kívánsága a gazdák-
nak, hogy a gabona fejadag a tény-
leges élelmezési szükségletnek meg-
felelően felemeltessék és a 12 éven 
felüli őstermelő népességre, ameny-
nyiben a mezőgazdasági munkában 
résztvesz, kor és nemi különbség 
nélkül egyformán állapítsák meg. 

— A hadsereg szükségletének 
fedezésére még ujabb 5000 waggon 
kenvérmagot igényel a korurány, 
vagyis olyan áldozatot követel, a 
melyet az eddigi kíméletlen rek. 
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virálás után a gazdák csakis ugy 
ho zha t j á k meg, ha a szó szoros ér-
telmében szájuktól vonják meg a 
falatot. Helyes, hogy a hadvezető-
ség bizonyos iparcikkek ellenében 
kéri a gazdáktól ezt az ujabb áldo-
zatot, de abból, hogy ilyen csere-
üzlet most a tizenkettedik órában 
lehetséges, azt kell következtett-
nünk, hogy ugyanez a csereüzlet 
lehetséges lett volna előbb is, mint 
ahogy az az OMGE harmadik eve 
sürgeti. Nagyon helyes, ha Windisch-
graetz hercegnek sikerülni log az 
általudk nyújtandó nyerstermények 
ellenében megfelelő iparcikk-kon-
tingenseket biztosítania Ausztria és 
Németország részéről. Mihelyt a 
gazdának az ipartermelte eszközök 
méltányos áron állanak rendelke-
zésre, nyomban egyszerűbbé válik 
a termelés rendje, mig addig nem-
csak a termés fokozásáról, de ed-
digi »¿invor.alánd: fen teásáról 
sem lehet szó. 

Az idegenkéz térfoglalása. 
(Budapesti tudósítónktól) Ma-

gyarországot mindjobban fenyegeti 
az idegen tőke óriási térfoglalása. 
A Wiener Kommerzial Bank. mely 
még csak kétéves de már kétszeri 
tőkeemelés folytán 30 millió alap-
tőkével rendelkezik, átvette a bu-
dapesti Schlezinger Berthold M. és 
Társa fele banküzletet. A Magyar-
Cseh Iparbank r.-t. megvette a ma-
gvar Földértekesilő r.-t. összes rész-
vényeit, mely vállalat a Donau-
Hvpoteken Bank alapítása volt. Az 
osztrák Unionbank is óriási hata-
lommal rendelkezik Magyarországon 

Ennek az érdekkörébe tartozik 
A Magyar Agrár és Járadékbank 
amelynek affiliált intézete a Maros-
vásárhelyi Agrár Takarékpénztár r.-t. 
amelynek Erdélyben liz fiókja van 
és alaptőkéjét most emelte (5 mil-
lióra, Érdekkörébe tartozik a Szé-
kely és Béli erdélyrészi bútorgyár 
r.-t., a Fischer féle pót kávégyár 
e/.enkivü' a Kolozsvári Magyar B mk 
r.-t. A fenti intézetnek még 1800 
hold kiterjedésű uradalma van, 
melynek kezelésére részvénytársa-
ságot alapított. 

Mindez óriási veszedelem nem-
csak azért, mivel a külföldi részvé-
nyes sok adó alul kibúvik, hanem 
főleg azért, mert befolyást nyer 
az idegen érdek a tisztán magyar 
érdekek felett ugy, hogy a legbel-
sőbb politikában is sokszor ezúton 
erős külföldi befolyás érvényesülhet. 

SZENTESI LAP . 

Miért rongyos a 
papírpénz ? 

A háborúban nincs értéke a 
pénznek I Uton-utfélen halljuk ezt 
a kiszólást és ha máskép nem, hát 
külső jelekből látjuk az igaz vol-
tát A papírpénz a háborúba vala-
hogy felvette a rongy jellegét. 
Nézzük meg az ezres bankót, ame-
lyek egykor cs;ik a bankok safet-
jeiben volt található és a legritkább 
esetben volt rajta némi gyűrődés 
ma époly rongyos, piszkos és gyű-
rött, mint a tiz vagy husz koronás 
Természetesen a többi papírpénz 
fokozottabb mértékben rongyolódik 
mig végül az egy és két koronás 
papírpénz nem más mint piszkos 
papirszelet, melyen csak górcsővi 
vizsgálat utján lehet megállapítani 
annak pénzvoltát. 

Ennek több oka van. Minde-
nekelőtt az, hogy ebből a pénz-
nemből van a legtöbb, továbbá ez 
a pénz igen lassan szivárog vissza 
a bankokhoz. Tekintve, hogy állán 
dóan gazdát cserél, ennek folytán 
rongálódik, egyszóval tönkremegy. 
A visszaszivárgott pénzt a bank 
állandóan mustrálja, azonban itt 
sem alkalmazhat teljes s/igort, mert 
a festék és a papirhiány miatt a 
papírpénz előállítása nagy gondot 
okoz. 

Az egy és kétkoronás papír-
pénz rongálódásának főoka abban 
rejtik, hogy e bankjegy olyan em-
berek kezébe kerül, akik nem tud-
nak eléggé vigyázni rá. A tiz, husz 
és s/ázkoronásokat sokan bank-
jegvtárcában hordják és ezáltal ke-
vébbé longálódik, mig az egy ko-
ronás nyolcrét hajtva lapul meg a 
kis erszényben és ezer meg ezer 
izzadt, mocskos kézen megy ke 
resztül. 

A háború előtt könnyű volt a 
felváltások s becserélések alkal 
mával a megrongált papírpénz! ki-
vonni, de ma, kilenc és fél milliárd 
mellett szinte lehetetlen. Azelőtt 
valahogy nagyobb becsülete volt a 
pénznek, jobban vigyáztak rá az 
emberek. 

H Í R E I N K . 
— Tanyai istentisztelet. Pap 

Lajos ref, lelkész junius 2-án d. e. 
9 órakor a teési iskolánál isten-

| tiszteletei tart. 

43 szám 

— Személyi hir. Dr Kelemen 

Béla főispán szombaton este Szén-

tesre érkezeti, elnökölt a vármegyei 

állandó választmány ülésén és hol-

nap elnökölni fog a vármegyei köz-

gyűlésen. 

— Emlékeztető. Csongrád vár. 
megye törv. hat. bizottsága holnap 
d, e. 10 órakor tartja negyedévi 
közgyűlését 

— A városi földek berbe-
adasa dolgában a városi tanács 
most teszi közé az árverési hirdet-
mányt, amelyre ezen a helyen is 
íölhivjuk a figyelmet. 

— Népgyűlés. Vasárnap dél-
után partszervező népgyűlés volt 
Szentesen a városháza közgyűlési 
termében, amelyet a helybeli Kos-
suth pártkör hívott egybe. A nép-
gyűlésén az országgyűlési 48 as 
Károlyi-párt részéről Hock János 
és Jánossy Zoltán képviselők je-
lentek ¡iicg és nagyszabású szónok 
latot tartottak. A népgyűlés igen 
érdekes határozata az volt, hogy 
megalakítja Szentesen a 48-as 
pártot 

— Hizó sertések rekvirálása. 
A közélelmezési miniszteri reneelet 
szerint a most még hizás alatt álló 
sertések sem a közélelmezés, sem 
más magánfelek által el nem ide-
geníthetők, sem le nem vághatok, 
hanem csak a serlésforgalmi irodá-
nak adandók át. Figyelmezteti azért 
a hatóság mindazokat, akiknek hi-
zás alatt álló sertésük van, hogy 
azokat a sertésforgalmi irodának 
adják át. 

Nyári hangulat. Forró na-
pok jártak e héten. Mintha k.uii-
knhi volna. A nyár nem tartja be 
a hivatalos órát, az idén a szokott-
nál is korábban jelentkezik, mintha 
csak sejtené a lángoló nap, hogy 
pirosabbra, keményebbre és na-
gyobbra kell megérlelnie a föld ál-
dástadó gyümölcseit- Kinn a me-
zőkön érik az élet, a harcmező-
kön fogy az élet. == íme, a háború 
negyedik könnyes, verejtékes a 
forróbbnál forróbb nyara is ránk 
zúdítja meleget. Mikor lesznek uj 
nótásak a nyarak és mikor lesz 
gyönyörűség az aratás ? Magyar 
asszony erős férílával a déli pihe-
nőn hűs fák alatt megint mikor 
ölelkezik ? A lángoló nap kíváncsi 
tűzzel ragyog a föld fölött és forró 
reménnyel tüti a didergő magyar 
földet. 

— Az uj egyházi kódex. X. 
Pius pápa 1904 ben elrendelte az 
egyházjog kodifikálását. A nagy 
munka 13 évig tartott. XV. Bene-

REI 
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elek pápa végül 1917 junius 28-án 
kihirdette az nj kánonjogi törvény 
könyvet, amelv az idén pünkösd 
kor lépett életbe. Törvénytelen 
gyermek anyjának nevét csak ak-
kor szabad bejegyezni az anya-
könyvbe, ha az anya maga kívánja 
ezt uét tanú előtt, vugy közokirat-
tal igazolja anyaságát, a bérma-
szülő és bérmagyermek kapcsolata 
löbbé nem házassági akadály A 
mise kezdete nem eshet sem haj-
nal előlinél egy órával korábbra, 
sem déli egy óra utánra. Misénei 
fiu vagy férfi hiányában kivétele-
sen nó is segédkezhet. Nőket csakis 
lemplomban vagy kápolnában és 
pedig gyóntatószékben szabad gyón-
tatni, kivételnek csakis betegség 
vagy más szükség esetén van helye 
— Templomokhoz kötött bucsu a 
templomok lerombolása után is 
fennmarad még ötven évig. Az el 
jegyzés nem szolgálhat löbbé ala-
pul a házasságkötésnek per utján 
való kikényszerítéséhez. Az örökbe-
fogadás csak ott házassági akadály 
ahol az állatni törvény is annak 
ismeri el: nálunk tehát tiltó aka-
dály. A házasság halálveszedelem-
ben két tanú jelenlétében pap nél-
kül is megköthető, fízenlul minden 
fele exorcizmushoz (ördögüzéshez) 
püspöki engedély kell. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

4954-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
síti a tanács azokat a lólulajdono-
sokat, kik Szentes város által 
fentartoll fedeztelési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdíj nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogv a fedezetlen mén-
ló tartási költséget a fedeztető kan 
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség rész-
let a fedeztetési idény után julius 
hóban fog megállapittatni, kivettetni 
és beszedetni. 

Kelt S'.entes város tanácsának 

1918 ápril hó 4 napján tartott ülé-

séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

8704-1918 szám. 

Földhaszonbérbeadási-
hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
1918 évi szeptember hó 30-án le-
járó haszonbérletű földek az 1918 
évi október 1-től 1921 évi szeptem-
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52-1918 száinu 
határozatában megállapított feltéte-
lek mellett a helyszínen tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen haszon-
béri e fog adatni. 

A haszonbérbeadást a gazdasági 
tanácsnok a következő sorendben 
és időben fogja eszközölni: 

junius hó 10-én délelőtt 7 órakor 
a nagyhegyi szólók előtti, nagynvo-

mási egy és két holdas, 7 parcellára 

osztott 14140 n. sz. öl szántafőid, 

ugyanezen a napon d.e. 10 órakor 
Szent-Lászlón levő egy holdas, 17 

parcellára osztott 20282 n. sz. öl 

majori szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a nagynyomáson levő egy holdas 

49 parcellára osztott 57540 n. sz. 

öl téglaházi föld, 

junius hó 11-én d. e. 7 órakor 
a gógányi laposnak a gógánysori 

házak felőli 1/2 és 1 holdas 10 

parcellára osztott 9669 n. sz. öl 

területű szántó része, 

ugyanezen napon délelőtt 9 órakor 
Berekháton levő egy parcella 4573 

n. sz. öl területű szántó föld. 

ugyanezen a napojn (Le Ipakor 
a sápsarki egy holdas 17 parcellára 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
az alsócsordajárási regi kiosztású 
földből az I-ső dülőbeli egy holdas 
parcellákra osztott 1-tól 70 számig 
terjedő 76520 n. sz négyszögöl 
szántóföld, 

junius hó 12-én délelőtt 7 órakor 
a Il-ik dülőbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 71-tól 120 számig ter-

jedő 76354 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a második dülőbeli 121 számú par-

cellától a harmadik dülőbeli egy 

holdas parcelláka osztott 170 szá-

mig terjedő 55.000 n. sz. öl szántó 

föld, 

junius hó 13-án délelőtt 7 órakor 
a lll-ik dülőbeli 171 számtól 210 

számig terjedő 44.000 n. sz. öl 

i szántóföld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a IV-ik dülőbeli egy holdas parcel-
lákra osztott 211 számtól 260 szá-
mig terjedő 65.000 n. sz. öl szántó 
föld. 

junius hó 14-én délelőtt 7 órakor 
a IV dülőbeli 201 számtól az V-ik 
dülőbeli egy holdas parcellákra 
310 számig terjedő 55.000 n. sz. öl 
szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a 311 számtól a 350 számig terjedő 

44.000 n. sz. öl szántó föld. 

junius hó 15-én délelőtt 7 órakor 
a VI ik dülóbeli egy holdas parcel-
lákra osztott 351 számtól 398 szá-
mig terjedő 52.943 n. sz. öi szántó 
föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a VII ik dülóbeli egy holdas par-
cellákra osztott 399 számtól 443 
számig terjedő 49910 n. sz. öl 
szántó föld. 

junius hó 17-én déieiőii 7 órakor 
a VIII dülőbeli egy holdas parcel-

lákra osztotott 444 számtól a 476 

számig terjedő 36.300 n. sz, öl 

szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a IX dülőbeli egyholdas parcellák-

ra osztott 477 számtól 496 számig 

terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld, 

junius hó 18 dn délelőtt 7 órakor 
az alsócsorda járási uj kiosztási 

földekből az I-ső dülőbeli egy hol-

das parcellákra osztott 1-től 56 

számig terjedő 62511 n. sz. öi 

szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a 11-ik dülőbeli így holdas parcel-

lákra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 64658 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 19-én délelőtt 7 orakor 
a III dülóbeli e^y holdas parcellákra 

oszlott 115 számtól a 174 számig 

terjedő 66503 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen napon d. u, 2 orakor 
a IV-ik dülóbeli egyholdas parcel-

lákra osztott 175 számtól a 234 

számig terjedő 67430 n. sz. öl 

szántó föld, 

junius hó 20-án délelőtt 7 orakor 
az V dülőbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 235 számtól a 300 

•zámig terjedő 73065 n. sz, öl 

szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 orakor 
a 301-tól a 322 számig terjedő 

25205 n. sz. öl szántó föld és a 

Vl-ik dülőbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 323 számtól 353 szá-

mig terjedő 34100 n. sz. öl szántó 

föld, 
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junias ho 21 én^déle lőttje orakor 
a Vl-ik dü<őbe»i 354 számlói 404 
számig terjedő ÍHiiOO n sz öl <s a 
VII dftlőbeli egv holdas parcellák!a 
os/totl 405 *záir. ói 450 s/ámig 
terjedő 77037 n. s/. (JI /«'uiló IV)Id 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 
a 451 szám (ól 470 számig terjedő 

21592 n. sz. öl szántó föld, 

juniusho 22 én délelőtt 7 orakor^ 
az alsécsürhejárásból kihasított 5 
holdas parcellákra osztot 55737 
n. sz. öl szántó föld, a bánomháli 
rakodó és temető mellett: 12268 
n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u 2 orakor 
a sárgaparti egy holdas és kisebb 
parcellákra osztott 49016 n. sz. öl 
szántó told és a felsócsürhejáras-
ból kihasított szántókból a Kurca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-tól 29 számig terjedő 
32870 ü. ¿z. öl főíd, 

junius ho 24- én délelőtt 7 orakor 
a felső csürhejárásból kihasitot 

a szélmalom körüli szántók 30-tól 

77 számig terjedő 58349 n. sz. öl 

föld. 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 

Oltott mész ELflbÓFÖLb 
építkezéshez és mesze-
lés ha kapható a S;tr-
kady-telepen, Bari ha Já-

nos-utca 6 szám. 

Gazdálkodás 
vez« lésére ajánl-
kozók. Értekezni 
lehet Battyány-u. 

21 szám alatt 

Farkas Jánosnok fábian 
123 31. a!a ti r> hóid tanrya-

íöidje szép zö ¡ős kerlU;. 

soK jo épül* t^k^el, me»y 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes Kovács 
szerszámokkal együtt 
adó értekezhető ugyanott. 

É R T 

a csatorna melletti 3 parcellára 
osztott 5000 n. sz. öl szántó föld 
és a vadasi egy holdas parcellákra 
59219 n. sz. öl szántó föld. 

Junius hó 25-én d. e. 7 órakor 
a serházi egy és három holdas par-
cellákra osztott 15974 n. sz. öl 
szántó föld és a hékédmajori egy 
holdas parcellákra osztott 50481 
n. sz. öl szántó föld. 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a hékédi szőlők eiőiti egy holdas 

parcellákra oszlott 19978 n. sz. öl 

szántóföld és 

ugyanezen napon d. u. 5 orakor 
a homokbányai 4573 n. sz. öl 

A haszonbérbeadás alkalmával 
egy évi haszonbér fizetendő le a 
gazdasági tanácsnok kezéhez, mely-
nek fele az 1918 október 1-én ese-
dékes haszonbérbe, fele pedig az 
utolsó félévi haszonbérbe fog be-
tudatni. 

Részletes haszonbéri fellételek 
junius hó 10 ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentúl pedig az 
árverés színhelyén megtudhatók. 

Utóojánlat nem fogadtalik el. j ^r 
Kelt Szentes város tanácsának 

1918 évi május hó 26 napján tur ' 
tott üléséből. 

Van szerencsém a t hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok. costümök stb. legizlésesebb 
elkészitését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészitését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

B á l i t l e V i i in t 
Kigyó-utca 3. 

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 Árjegyzekek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

T 

dr Kiss Béla 
polgármester»!!. 

„SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

Nyomato tt VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




