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SST Megjelenik vasárnap és csütörtökön. -wm 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdába Koasutii-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapat 
érdeklő mindenféle kUdeménytk hirdetési és 
B P előfizetési dijak. 

Hideg van, 
derek járnak, csipős, szinte fagyasz-
tó szelek ¡árnak. 

Ránézünk a kalendáriumra: 

juniust mulat. 

Ahogy az időjárás mondja azt j 

kellene hinnünk, hogv március hó 

vége, vagy legfölebb április közepe 

van. 

Csudálatos. 

Harmadik esztendeje fölfor-

dult a világrendje. 

Ez előtt két évvel azt hittük. | 

hogy olyan az időjárás, amelynél 

rosszabbat el sem lehet képzelni, 

A tavalyi esztendő azután rácáfolt 

az előző esztendőre. De most már 

ugy hittük, hogy a tavalyinál rosz-

szabb időjárás teljességgel lehetet-

lenség. 

És kegyetlen csalódással tapasztal- ! 

juk, hogy az elmúlt év időjárása 
kanaáni időjárás volt az ideihez 
képest s a hogy az 1916 évi na- j 
gyon rossz időjárás visszaállásáért 
tulajdonképpen imádkozni kellene. 

Nem szoktunk ezen a hasábo-

kon kishitüen beszélni. 

Még panaszkodni sem szere-

tünk. A világháború megedzett ben-

nünket annyira, hogy minden kel-

lemetlent, minden rettenetest, min 

den gonoszat elszánt lélekkel és 

türelemmel fogadjunk. 

És mégis, mintha igazunk volna 

benne, ha ez alkalommal kissé ko-

molyabban, kissé sötétebben látó 

szemmel néznénk végig a május 

végi fagy és juniusi dér csípte vi-

déken; vájjon minő megpróbálta-

tást hoz ujabban ránk a világhá 

ború annyi megpróbáltassa utan 

a sors. 

Most tapasztalva három nehéz 

küzdelmes esztendő eseményeit, be 

kell látnunk, hogy nem tudunk 

kellőképpen óvatosnak lenni és 

mégkevésbbé takarékosak. 

Nem elcsüggedés és nem két-
ségbeesés szól írásunkból ma sem. 
hanem látogatjuk, fontolgatjuk a 
helyzetünket, amely nem hozott 
bőséggel, de ha nem ígér is Ínséget 
előre megmondja, hogy minden 
falatot újra megfontolva és meg-
gondolva kell majd elfogyasztanunk. 

Az egyik fővárosi lapban rész-
letes tudósítást olvashattunk az 
időjárásról. * 

Ez a ludósilás végeredményében 
azt a biztosítást folytalja magában 
hogy az utóbbi napok obnormis 
hidege nem veszélyezteti a termés 
kilátásokat s hog) a hűvös időjá-
rás még tartani fog, de csapadékra 
lehet kilátás. 

Tehát a termés eredményeket 

nem befolyásolja a mostani időjá-
rás. Lehet. Valószínű, de kénytele-
nek vagyunk hozzá fűzni nyomban 
hogy a termés kilátásokat már 
szinte teljesen tönkretette a májusi 
szárazság, a rengeleg szikkasztó szél 
s hogy az esőhiány teljesen kocká-
zatossá teszi az egyébb vetemé-
nyek s főképpen a folyó esztendei 
kukorica termést. 

A régi jóidőkbee is, amelyeket 
ma csak mesének tartunk már, 
bizony komoly aggodalommal szem-
léltük a hasonló időket s természe-
tes, ha aggodalmaink megsokasod-
nak ma. De azért nem szabad sem-
mi reményt sem föl adni. 

Elvégre még nem tartunk ott, 
hogy amit látunk az komoly való-
ság volna s talán ugy lehet, hogy 
amit nagyon rosznak látunk a va-
lóságban majd meg fog javulni, 
illetve nem lesz olyan rosz, an?illő-
nek látjuk . . . . 

Es amikor igy vigasztaljuk ma-

gunkat fájósán borzadunk össze. 

Ránézünk a kalendariumra: juni-

usban. 

Nem akarjuk hinni. 

A tanyavilág bekap-

csolása a városi életbe 
A háborús viszonyok különö-

sen aktuálissá tették a kisgazdasági 
vasutak fejlesztésének kérdését. Az 
állatállomány, de különösen az 
igásállatok megfogyatkozása oly 
mérvű, hogy szinte csodálni kell, 
hogy miképp bírták a gazdák a 
szántás-vetési munkálatokat elvé-
gezni. 

Miuiáu az Alföldön a riik* va-
súti hálózat révén és kiépített kő-
utak hiánya folytán a többterme-
léshez szükséges közlekedési sza-
badsággal nem bírunk és mert le-
hetetlen, hogy 20—30 kilóméter 
távolságról, vagy távolságra a töb-
ttrmeléssel megnövekedet tömeg-
áru fuvarozását és értékesítését a 
tanyákról vagy falvakból a mesz-
szebb fekvő piacokra megoldani 
tudnák, ezért a többternielésnek 
legfőbb követelménye a közlekedés 
javítása. Ha a kisgazdasági vasutak 
a tanyák és gazdaságok között 
megépülnek s a szárny vágányokat 
a magtáiig vezetik, a szállítás min-
den nehézsége egyszerre megszűnik 
és a gazda mindenerejével a több-
termelésnek élhet. Jobban művel-
heti földjét, állandóan a gazdaságá-
ban lehet, minden szükséglétét 
gazdasági vasút helyébe hozza. Tér-
ben és idóben nagyon sokat taka-
rít meg, ami azelőtt nagyou sok 
pénzébe került. 

A nép kezén ott van a barom-
fitenyésztés is, raint különösen 
jutalmazó üzletág, amelyből már 
eddig is csak a Németországba 
való kivitel révén több mint száz 
millió bevétel volt. Ha a kisgazda-
sági vasul a központokon egy egy 
hűtőházat, baromfi feldolgozó tele-
pet, hizlalót állit fel és a csoma-
golást egységesen vezeti, a kisem-
berek jövedelmei e réven egyszerre 
felszaporodnak és s kivitel állan-
dósul. Minden kisgazdának nagy 
haszon, ha ez be van vezetve, min-
denki ugyanegy irányban dolgoz-
hat tanyáján, gazdaságban. 
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H Í R E I N K . 
__ Statárium. A temesvári had-

test területére kihirdették A statá-
riumot, A statárium a tegnapi nap-
pal kezdődött. Erre vonatkozólag 
a polgármester hirdetményi tett 
közzé. A statárium a gyilkosság és 
rablás bűntetteseire és a szökevény 
katonákra terjed ki, illettve azokra 
is, akik ez utóbbiakat akár minemű 
támogatásban részesitik. — A sta-
tárium kihirdetése egész természe-
tes következménye a közbiztonsági 
viszonyok hihetetlen lezüllésének 
s hihető, hogy az állapotok némileg 
javulni fognak. 

— Károly király gyermek 
nyaraltatása dolgában a polgár-
mester hirdetményt telt közé. Erre 
a hirdetményre itt is felhívjuk ol-
vasóink ügyeimét- Igazán kívánatos 
volna, ha városunk polgársága me-
leg szeretettel karolná föl királyunk 
nemes lelkű kezdeményezését és 
minél löbb gyermeket fogadna el 
nyaralásra. 

— Cukor kiosztás lesz végre 
Szentesen is. A márciusról be nem 
váltott és az áprilisi első szelvényt 
fogják beváltani 20—20 dekagram-
mal. Mindenkit figyelmeztetünk itt 
is arra, hogy aki junius 15-ig át 
nem veszi a cukor illetményét, a 
megfelelő szelvények érvénytelenné 
válnak. 

— A katonáktól ruhát ne ve-
gyen senki. Többször megtörtént 
már, hogy a katonai rendőrség el-
fogott embereket, akik kincstári ci-
pót, vagv sapkát, esetleg nadrágot 
viseltek polgári ruhájukhoz. A ka-
tonai rendőrök mindannyiszor el-
vették tőlük a kincstári ruhát. Ez-
úton figyelmezteti a közönséget a 
rendőrség, hogy a jövőben ne vá 
sároljon holmit a katonaságtól, 
mert ezzel kellemetlenséget okoz 
csak önmagának. 

— A törvénytelen gyermekek 
betegsegélye. A m. kir. Közigaz-
gatási biróság egy vitás korházi 
ügyben kimondta, hogy a természe-
tes apának a biztosított törvény-
telen gyermek jogán betegségi se-
gélyekre igénye nincsen. 

— A közélelmezési Hivatal 
burgonya-rendelete. A közélelme-
zési miniszter a hivatalos lap egyik 
számában megjelent rendeletében 
elrendelte egye» vidékeken a korai 
burgonya zár alá vételét és meg-
állapítja a maximális árat. A ren-
delet értelmében az idei korai bur-

gonyának kilója egy korona A zár 
alá vételt a miniszter egyelőre Új-
vidék városára, Torontál, Bács, 
Tolna, Nógrád, Pozsony, Szabolcs, 
Hajdú, Komárom és Szatmár vár-
megyékre rend 'lte el. Más terüle-
teken a korai burgonya-termésm k 
junius elseje után maximális áVon 
való forgalomb i helyezése szabad, 
de a szállítási igazolványi rendszer 
korlátozásával. A termelő háziszük-
ségletére személyenkint legfeljebb 
egy hitre, heti 4 kilogarnnnot, ve-
tőmag címén holdankint 10 mm.-t 
tarthal vissza. A városokban a bur-
gonya szétosztása is jegy rendszer 
alapján hajlandó végre. 

— Mindenkit igazoltatnak. A 
hatóság ismételten felhívja ugy a 
polgári, mint a katonai egyéneke', 
hogy ki-ki hordja magával állan-
dóan m'píólkelői, il'elve felmentési, 
rokkantsági stb. igazolványát, mert 
az ellenőrzés e tekintetben e/entul 
még szigorúbb lesz s aki a felszó-
lításkor nem tudja magát igazo ni, 
igen kellemetlen helyzetbe kerülhet. 

— Megdrágul a posta. A 
posta ismét megdrágul. A kereske-
delmi minis'ter legközelebb rende-
letben intézkedik, hogy postakül-
demények. távi^itojí és távolsági 
távbeszélők után a posta ezentúl 
háborús pótdijat szedjen. Közönsé-
ges és ajánlott levelek után dara-
bonkint sulvra való tekintet nélkül 
5 fillért kell fizetnünk, ugyanennyi 
pótdíj jár a zárt levelező-lapokért 
is. A posta állal kiadott nyolc fi!— 

1 léres levelező-lapokérl darabonkint 
2 fillért kell fizetni, a válaszos le 
velezőlapokért ugyanennyi jár. A 
magánipar áltil kiadott levelezőla-
pokért egyelőre nem szednek pót-
dijat. A nyomtatványokért dara-
bonként, ha a nyomtatvány sulva 
50 gramm, 2 fiilér, ha ezt megha-
ladja, 5 fi11 ér a pótdij. Áruminták-
ért 50 kilogrammig belföldön öt 
fillér pótdíjat keli fizetni Egybe 
csomagolt nyomtatványokért és 
mintákért ugyanennyi a díj. Érték-
levelekért darabonként 10 fillér, 
csekkért 20 fillér, postautalványért, 
postai megbízásért és utánvétett 
igazolványért 5 fillér, csekkfi/.etési 
utalvány kifizetéséért 10 fillér. Táv-
iratokért 20. táviratközvetítéséri 20 
fillér Távolsági beszélgetésért az 
első zónában 20 fillér. 

— Bródy Sándor és Szász 
Zoltán irtak cikkeket a Színházi 

i Elet, Ince Sándor népszerű hetilap 
jának legújabb számába, mely is-

I inét gazdag és változatos tartalom-
mal jelent meg. Szomaházy István 

| nagyszerű regényeben A titokzatos 

szerző e heti folytatásában a vég-
sőkig fokozódik a rejtélyes bonyo-
dalom. Róbert Jenő cikke, Márl us 
László érdekes nyilatkozata a Kő-
szívű ember fiairól, emelendők még 
ki ebből a számból, mely egész 
terjedelmeben közli a Fogság után 
cimű egyfelvonásost, melynek fő-
szerepében Beregi Oszkár arat 
nagysikereket és kottamellékletül 
a pompás Sztmiklósi-Reinitz kupiét 
a Dr. Huszárt adja. A Színházi Élet 
e'őfi/etési ára negyedévre 8 korona 
50 fiiitr. — Kiadóhivatal Erzsébet 
korul 29 szám. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

9084 — 1918 szám. 

Rögtönitéiö bíráskodás kihirdetése, 
A temesvári cs. és kir. katonai 

parancsnokság 4796 — 1918 számú 
rendeletével a katonai szökés, gyil-
kosság, valamint rablás bűntettei 
miatt folyó évi junius hó 5 napjától 
kezdődőleg a rögtön ítélő eljárást 
elrendelte. 

Ezen rendelkezést a/7 a! hozom 
tudomására a közönségnek, hogy a 
katonaszökevények tartózkodási he-
lyének felfedezésére és kézrekeri-
tésére hatóságom a legteljesebb 

'mértékben támogassa, mert aki a 
a katonaszökevények tartózkodási 
helyét tudja s azt nem jelenti be, 
azok szinten büntető eljárás alá 
vonatnak, — hasonlókép azek is 

| akik a rögtön itélő eljárás alá eső 
I tetteseket a legcsekélyebb mérték-
ben támogatják, vagy pártolják. 

A rögtönbiráskodás kihirdeTése 
tehát a mai naptól kezdve a ka-
tonaszökevényed, — gyilkosság és 
rablás bűntetteit, vagy e?en bün-
cselekmenyek egyikét is elkövetők 
agvonlövéssel, esetleg kötél általi 
Ildiül la 1 büntettetnek. 

Az önként jelenkező szöke-
vények, amennyiben a szökésen 
kisül rögtönitélő eljárás alá eső 
más büntettet nem követtek el, 
nem vonatnak rögtönitéiö eljárás alá. 

Szentes, 1918 évi május hó 5. 

« i r I l a l é í l y 

polgármester. 

9084-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a szabadságon lévő 

legénységi állományú egyéneket 
! és a katonai s/olgálat teljesítése 
alól meghatározott időre felmentett 
katonákat, valamint a katonaügy-
vezetős g által 10 hétre szóló be-
válási engedéllyel ellátott s itthon 
lévő népfelkelőket, hogy a város* 
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kalonaiigy vezetőnél folyó évi juni 
us hó 9 napján, azaz vasárnap d* 
e. órakor a rögtönitek) b í rásko-

dás kihirdetésének tudomásulvétele 
végett jelentkezzenek. 

A nem jelentkezőket szabadsá-
gukról azonnal bevonultatom, ille-
tőh íg a felmenteiteknek felmentését 
hatályon kívül helyeztetem. 

Szentes, 1918 évi junius hó 5. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

8838—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Feihivom a közönség figyelmét 

a „Károlv király gyermek HYM.V-
tatása" tárgyában megindított tár-
sadalmi actióra. A magam részéről 
js kívánatosnak tartom, hogy vá-
rosunkban minél tobb gyermek 
helyeztessek el, evégből kérem a 
közönséget, hogy aki ilyen kizárón 
német anyanyelvű gyermeket el-
vállalni hajlandó, a bizalmi férfiak-
nál jelentkezni szíveskedjenek. A 
nyaralás julius 15 — augusztus 1 
közt kezdődik és 6 hétig tart. Ez 
időre a vendéglátogató családok 
60 1\. dijat kapnak. Kö löm azt is 
hogy a vendég gyermekek részérc 
a szükséges liszt, illetve kenyér-
adagok a hatóság által kifognak 
szolgáltatni. Megvagyok győződve 
hogv városunk minden polgára át-
érzi a nagy celt és ennek érdeké-
be:) mindenki igyekezni fog egv 
vendég gyermeket ellátásra magá-
hoz fogadni. 

Szentes, 1918 évi május 29 

d r M á t é f f y 
polgármester. 

8760—1918 szám. Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

az összes kereskedő üzleteiben 
beválthatók az elmaradott március 
havi második és a be nem váltott 
harmadik cukorszelvények, továbbá 
beválthatók az ápri'is havi el-ó cu-
korszelvények. 

Szelvényekre fjenként 20 deka 
cukor szolgáltatható ki. 

Aki ezen sze lvényeket junius 
hó 15 napjáig be nem váltja, a be 
nem váltottt szelvények érvényét 
vesztik. 

Szentes. 1 918 < i jui ius hó 5 

dr Kiss Bcla 
a városi közélm. ügyoszt. veze loje. 

8704-1918 szám. 

Földhaszonbirbeadásl-
iiirdetfüény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
1918 évi szeptember hó 30 án le-
járó haszonbérletű földeik az 1918 
évi október t-től 1J21 évi szeptem-
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52 — 1 í) 18 számú 
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 fogj i eszközölni: 

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

mási egy és ket lu ldas, 7 parcellára j 

oszlott 14140 n. sz. öl szántaföld, 

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

parceiiára os/.lotí 20282 n. sz. ól 

majori szántó föld, 

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

49 parce Iára 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 I holdas 10 

parcellára osztott 9069 n. sz. öl 

területű szántó része, 

ugyanezen napon délelőtt 9 ómkor 
Berekháton levő egy parcella 4573 

n. sz. öl területű szántó föld. 

ugyanezen a napond. e 10 órakor 
a sápsarki egy holdas 17 parceharu 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
az alsócsordajárási régi kiosztósu 

földből az l-só dülóbeli egy holdas 

prrcelIákra osztott 1-től 70 számig 

terjedő 70520 n. sz négyszögöl 
szántóföld, 

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

lákra osztott 71-től 120 számig ter-

jedő 7G354 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. uJ2 órakor 
a második dülóbeli 121 számú par 

Cellától a harmadik dűlőbe i egy 

holdas parcellák a osztott 170 szá-

mig terjedő 55.000 n. sz. öl szántó 

föld, 

junius hó in-cin délelőtt 7 órakor 
a Bl-ik dölőbeli t71 számtól 210 

számig terjedő 44.000 n sz. öl 

szántóföld, 

ugyanezen a napon d, u. 2 órakor 
a IV-ik dülóbeli egy holdas parcel-
lákra osztott 211 számtól 260 szá-
mig terjedő 55.000 n. sz. öl szántó 
föld. 

junius hó 14-én jlélclött 7 órakor 
a lV dülóbeli 201 számtól az V-ik 
dülóbeli 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 terjedj 

44.000 n. sz. öl szántó föld. " 

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

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

junius hó 17-én délelőtt 1 órakor 
a VIII dülóbeli egy holdas parcel-

lákra oszlotolt 441 számtól a 476 

számig terjedő 36.300 n. sz, öl 

szántó föld, 

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

ra osztott 477 számtól 496 számig 

terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld, 

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

földekből az l-só dülóbeli egy hol-

das parcellákra osztott 1-tót 56 

számig terj'dó 62511 u. sz. öl 

szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a II ik dülóbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 04658 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 19-éndélelőil 7 orakor 
III dülóbeli e^v holdas parcellákra 

osztott 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 oszlott 175 számtól a 234 

számig terjedő 67430 n. sz. öl 

szántó föld, 

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

lákra os/.tott 2öö számtól a 300 

számig terjedő 73065 n. sz, öl 

szántó föld, 

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

25205 n. sz. öl szántó föld és a 

Vl-ik dülóbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 323 számtól 353 szá-

mig terjedő 34100 n. sz. ól szántó 

föld, 
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junius ho 21 én délelőtt 7 orakor 
a VMk dülóbeli 354 szám lót 404 
számig terjedő 56100 n. sz. öl és a 
VII dülőbeli egy holdas parcellákra 
osztott 405 számtól 450 számig 
terjedő 77037 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen a napon d u 2 arakor 
a 451 számtól 470 számig terjedő 

21502 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 22 én délelőtt 7 orakor 
az alsócsürhejárásból kihasított 5 
holdas parcellákra osztot 55737 
n. sz. öl szántó föld, a bánomháti 
rakodó és temető melletti 12268 
tl sz. öl szántó föld, 

ugyanezen a napon d.u 2 orakor 
a sárgaparti egy holdas és kisebb 
parcellákra osztott 49016 n. sz. öl 
szántó iöld és a felsőcsftrhejárás-
ból kihasított szántókból a Karca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-től 29 számig terjedő 
82870 n. sz. öi föld, 

junius ho 24-én délelőtt 7 orakor 
a felső csürhcjárasból kihasiiot 

a szélmalom körüli szántók 30-tól 

77 számig terjedő 58349 n. sz. öl 

föld. 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 
a csatorna melletti 3 parcellára 
osztott 5000 n. sz. öl szántó föld 
és a vadasi egy holdas parctllákra 
59219 n. sz. ól 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 órákor 

Oltott mész 
építkezéshez és mesze-
léshez kapható a Sar-
kady-telepen, Bartha Já-

nos-utca 5 szám. 

Gazdálkodás 
vezetésére ajánl-
kozók. Értekezni 
lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 

ELADÓ FÖLb 
Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. alatti 5 hold tanya-
földje szép szöl lős kerttel 
sok jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el-
adó értekezhető ugyanott. 

ÉRTESÍTÉS! 
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 alait 
elkészitem. 

4 Tisztelettel: 

Bátitle Anna 
Kigyó-utca 3. 

a hékédi szőlők előtti egy holdas 
parcellákra osztott 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 feltételek 
junius hó 10-ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentúl pedig az 
árverés színhelyén megtudhatók. 

Utóajánlat nem fogadtatik el. 
Kelt Szentes város tanácsának 

1018 évi május hó 26 napján tar-
Utt öleséből. 

dr Kiss Béla 
polgármcster-h. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k önyvnyomdá j a 

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

m 

re 
I 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

X 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

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




