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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Medárd napja. 

Sokszor megeselt, hogy mint 
az áradat zuhogott a nyakunkba 
az eső. Ilyenkor káromkodtunk, 
mert hát »amilyen idő vau Medárd 
napján, olyan lesz az idő még 40 
napig/ 

Most szorongva várluk Medár-
dus napját, hátha megerednek az 
ég csatornái és ha eddig nem eseti 
legalább ezulán esik. Mégha 40 na 
pig nem is, mert hát az még most 
is sok volna a jóból. 

Valóban ugy van, hogy a ma-
gyar földre kegyellenebb idő em-
ber emlékezeten belül még nem 
szakadt mint ez a mostani, amely 
rettenetes volna az még akkor is 
ha nem volna világháború. 

Tisztviselői nyomorról beszél-
nek. Az ország legkomolyabb tes-
tülele a magyar biróikar panaszos 
hangon mondott Ítéletet sorsa fölött. 

Talán soha még komolyabb 
irást a bírák nem fogalmazlak, 
mint az a határozat, amelyei gyű-
lésükön hozlak. 

Igaz, föllétlenül igaz, hogy a 
lehető legnehezebb helyzetben a 
köztisztviselők vannak, de ezzel 
szemben az is nagyigazság, hogy 
a magyar állam maga is a lehelő 
legnehezebb helyzetben van. Talán 
épen olyan ívhéz helyzetben, mint 
maguk a közlisztviselők. 

Olvastam egy fejtegetési, amely 
a középi iszt viselői osztály fizetéseit 
összehasonlítja a napszámok és 
ipari munkások keresetével és arra 
a megdöbbentő eredményre jut 
hogy egv 15—10 éves béres gye-
rek keresete eléri X. fizelési osz 
tályban levő lisztviselők fizetését 
és egy gyári előmunkás csaknem 
miniszteri fizetéssel egven'ő jövede-
lem felett rendelkezik. 

Abszurdum az ig:./, hogy igy 
van, de másképen mégsem lehet. 

A baj olyan természetű ame-
lyet csak az idő gyógyíthat meg. 

* 
* * 

Mindenki panaszkodik és min-
denki elégedetlen. Senkinek sincsen 
igaza és mindenkinek igaza van 

így összeállítva tán abszurdum-
nak tetszik a dolog, pedig nem. 

Mikor olyan panaszt hallok, 
hogy nem lehet megélni, föltétle-
nül igazat kell adnom aki panasz-
kodik annak, de sem a panaszko-
dottak sem nekem nincs igazam, 
meri mégií megélünk mindannyian, 

Mikor valaki valamiért szidja 
a haloságol, rendesen igazat ad 
neki tíz ember közül éppen tiz. 
Az alacsonyabb fokú hatóságok 
annyit kénytelenek kellemetlenkedni 
hogy teljesen igazságosnak tetszik 
a káromlás. Pedig lulajdonképen 
ugy áll a dolog, hogy semmi igaz-
ság sincs benne. Inkább megfor-
dítva kellene lenni a dolognak. De 

i persze az igazság itt sem igazssg. 

Mindezek után mi kövelkezik ? 

Következik az, hogy csak pa-
naszkodjunk és higyjük, hogy iga-
zunk van. 

Egyebünk ugy se lesz ma holnap 

Maximált ár. 

Ezt tudjuk mi. 

Ez az az a hivatalos ár. ame 
lyért semmit sem az kap az ember 
hacsak ve lel lenül nem. 

Luxus ár. 

Ezt még nem ludiuk mi. Erre 
csak most jövüiiic rá, hogy mi. 

Eí az a nemhiva'alos ár, ame-
lyért mindent megkap az ember, 
ha véletlenül van rá pénze, hogy 
ki tudja fizetni. 

Minimális ár. 

Erről az ember azt hinné, hogy 
ez az az ár, amely a maximált ár-
nál alacsonyabb. 

Hál nem. Ez azért minimális 

ár, mert ez alatt azt az összeget 
kell érteni, amit mint legkeveseb-
bet kell fizetni olyas valamiért, 
amit még luxus áron sem lehet 
megkapni. 

Mindezekhez azután hozzá fűz-
hetem, hogy mindez nagyon szép 
megfigyelés és érdekes dokumen-
tum lesz a jövő nemzedékének ar-
ról, hogy milyenek is voltak a 
nagy háború viszonyai, de nekünk 
nem dokumentum kellene a ma-
gunk nyomorúságáról, hanem egy 
dokumentum arról, hogy megint 
jó világ lelt. 

BARÁZDA. 

Ceruza. 
Kegyednek mi lyen ceruzája 

van ? Mert ebből én, aki olyan 
szenzitív természet vagyok, való-
színűleg ki tudom érezni, hogy mi 
lakozik Önben. Vannak férfiak 
ugyanis, akik vékony, odon arany 
hengereket hordanak az óraláncu-
kon. Ez legtöbbször józsefvárosi 
papától örökölt ceruza, akkor ön 
tehát legtöbbször a Józsefvárosból 
származnék, kedves papája háztu-
lajdonos lett volna, vagy kereskedő 
vagy mübutorgyáros, vagy más, 
de általában józsefvárosi ember 
De lehel azérl óbudai is. Vidéki 
is. Egyszer egy kalkuttai datolya-
hajós arany láncán láttam fityegni 
egy ilyen arany ceruzát. De mind-
egy. Én az aranyceruzából minden-
eseire kiérzem, hogy Ön kedves 
és családias ember. A következte-
tés egyszerű. Az mindeneseire bi-
zonyos, hogy Ön az arany ceruzá-
jának évek óta ej van lörve a ru-
gója. Mikor írni akar, a pl^jbós rud 
kiesik belőle. Önnek fontos fegyvere 
a plajbász, mindennap liszer is kel 
élnie vele, hogy utánaszámoljon, 
nem csapták e be az élet üzletkö-
téséinél, de Ön mégsem csináltatja 
meg a ceruzáját, bármily elsőrendű-
en fontos is volna az ; me l Ön mir-
den privát gondolalát kedves ne-
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jének és szeretelt gyermekeinek 
szenteli. Ne vesse ellen kérem, 
hogy Ön nőtlen erabtr. Minek ál-
lítok fel én akkor ilyen megható 
teóriát ? 

Vannak arany ceruzák amik 
laposak és amiket mellényzsebben 
hordanak. Akik hordják, bankigaz-
gatók de ha nem azok, bizonyos, 
hogy olyan kulluremberek, akik 
mellényben járnak. Vannak aztán 
penkalák. A kirakatban a fü'én vi-
seli egy füles papirmasé-ember, ál-
talában pedig a kiskabát zsebken-
dőzsebébe dugdossák, rá erősítvén 
•gy angol patentfogót miképpen 
•gy lóltöltolszárra. Aki ilyet hasz-
nál, az nem lehet takarékos ember 
Mert igaz, hogy a penkala arról ne-
nezeles, hogy a ceruzája sohasem 
kopik el, de viszont sohase bhet 
kapni éppen belevaló ceruzát. és 
ilyenkor mindig uj penka'át kell 
•enni. 

Vannak még crayonok, áchce-
rurák, óriás ceruzák és olyan plaj-
bászok aminek a végen mindjárt j 
gumi van. Ez utóbbi főleg idősebb j 
gazdag urak számára ajánlatos, a 
kik végrendeleteket fogalmaznak. 
Sohasem lehet tudni, melyik hölgy 
ismerősét hagyja ki egy ilyen vén 
paralitikus a hagyatékából. Akkor 
aztán törölnie keli egy fiút, vagy 
•gy unokaöcscsöt. 

Találja ki hogy én milyen em-
btr vagyok I Én ugyanis egyszerű 
Koh-i-noor ceruzát használok. Ha 
nem találja ki, milyen vagyok, a 
végén megmondom. A Koh-i-no-
orom öt bés, puha, mint a vaj 
vagy (hogy kissé már útbaigazítsam 
milyen vagyok én), — mint a szi-
vem. A középkor óla használom 
az őt bést. Ragyogó szerszám, 
mondhatom. Nem hiába vették a 
nevét az angol korona legtündök-
lőbb gyémántjáról. Hogy milyen 
szenzációs tárcákat, milyen felejt-
hetetlen verseket tudtam írni vele 
azt csak azt tudja, megítélni elfo-
gulatlanul, aki nem olvasta őket. 
Volt idő mikor egyetlen örömem 
az az öt bés volt. Hanem volt több 
pénzem 44 fillérnél, öt bé.set vet-
tem rajta, elszórakoztam a faragá-
sával és boldogabb voltam, mint 
a legboldog ibb ember, mert 
nekem finom, előkelő öt bésem 
volt, neki pedig még ingje se. 

A középkor óta így ment ez 

1916-ig két év előliig. Akkor egy-

szerre azzal a meglepő hirrel foga-

dott a papírkereskedő, hogy a Koh-

i-noor ára felszökött 22-ről 60-ra 

Megnéztem a megdrágult 'ceruzát 

szivemhez akartam ölein,i de meg-
döbbenéssel vettem észre, hogy 
még n külseje is megváltozott. Az 
angol felírás helyett, amely már 
oly végtelenül klasszikusan hang-
zott, mint például ez, hogy „never-
more, nevermorel", vagy ez „my 
house is my cas'lé", német felírás 
szomorkodott rajta. Nem is német 
hanem osztrák. Direkt ugy érez-
tem, mintha valami külön osztrák 
nyelven fogalmazták volna meg az 
uj felírását. 

Azóta egy korona lelt a Koh-
i noor. Egy korona busz. Egy hat-
van. (Ezt is elfelejtették maximálni.) 
De en azért ragaszkodom hozzá, 
minden pénzt megadnék érte. Mert 
a neve, a „Kohn-i-noor", az még 
mindig büszkén aranylik a s.uga 
táján. Ha nem is aranylik, hát fe-
ketéllik, ha nem is sárga fán, hál 
sötétbarnán. De viszont, sajnos, a 
belseje is megváltozott. Öt bés, a 
legpuhább, de csupa gipsz van benne 
tehát oivan kemény, mint az Ön 
s/ive, uram, mert már unja, hogy 
ennyit beszelek az én kedves ce-
ruzámról. Ma reggel végre olyan 
Koh-i noort kaptam, amelyiknek a 
grafitja nem is egy gavalléros kis 
pálcika hanem legalább ötven da-
rabból van össze rakva. A gyárban 
csinálták igy s a közöket szépen 
kibélelték gummiirabikummal. Mi-
közben róla irók, szétmállott, tönkre 
ment az egész . . . 

Hát milyen ember vágyókén? 
Ön azt mondaná: hűséges, ragasz* 
kodó Mindhalálig kitart öt bés ba-
rátja mellett. Még a tragikumában 
is. Ez tévedés. Én, t enyhe szóval 
magam iránt, legalább is együgyű 
ember vagyok. Mert én nem hasz-
nálok tintát ? Bemártom a piszkos 
tmtavizbe a tollamat s akkor épp-
úgy nem lehet Írni vHe mint a 
Koh-i-noorral. 

HIR E IN K. 
— Mozdony és waggon-hi-

ány. A Magyar Tudósító jelenti: 
A kereskedelmi minisztériumban 
Szterényi Józsel keresk. mini zler 
elnöklete alaít értekezlet volt az 
államvasutak iga gatóságának s a 
hadügyniiniszteriu n kép- ise'őj nek 
bevonásával az összes w.iggongyá-
rak és az államvasutak gépgyárá-
nak részvételével a mozdony és u 
waggonhiány ügyében. A miniszter 
tisztázni akarta ann *k okát, hogy a 
megrendelt mozdony- és w iggon-
szállitások nem haladnak előre és 

hónapról hónapra növekedik a hát. 
ralék. Erre a jelenségre rámutatva 
figyelmeztette a miniszter a gyáia-
kat, hogy kénytelen lesz erélyesebb 
állami akcióra, mert ha a szállí-
tások tovább is csak igy haladnak 
akkor £ legsúlyosabb forgalmi ba-
jok fognak bekövetkezni. Az ér e-
kezleten megállapítást nyert, hogy 
a legnagyobb akadály a nmnk; g-
kérdésben rejlik, amennyiben a 
munkások teljesítménye felénél is 
kissebbre szállott alá. Nehézségek 
vannak a vasanyagok beszerzésé-
nél is. A munkásbajokat illetőleg a 
miniszter a közös tanácskozás egy-
behívását helyezte kilátásba a gyá-
rak és a munkásszervezetek között 
míg a vasanyagok tekintetében a 
vaselosztó bizottsággal fog érintke-
zésbe lépni, mely az ülésen szintén 
képviselve volt. Az értekezleten 
szóba került az üzemek koncentrá-
ciójának kérdése is, melyet illető-
leg a miniszter kijelentelte, hogy 
ha a viszonyok nem javulnak, en-
nek a-: eszköznek igénybevételétől 
sem riad vissza. 

— A amerikai nábobok meg-
adóztatasa. Wilson elnök t;j adó-
törvényei keményen sulylják a sze-
gény amerikai milliárdosokat. Óri-
ási jövedelmeiknek átlag két har-
madát, sőt némely esetben három-
negyedét tartoznak az állam ren-
delkezésére bocsátani. Mr Edwards 
az Egyesült Államok adóügyi fő-
biztosa kimutatást közöl azokról a 
emberekről, akiknek jövedelme a 
2 millió dollárt meghaladja egy 
évben, A névsor élén díszlik Jolin 
W. Rockefeller, aki 300 millió frank 
évi jövedeiinet vallott be és nem 
kevesebb mint 196 millió adót fi-
zet. Jó nagy távolaágban követke-
zik utána H. C. Fiick 50 millió évi 
jövedelemmel és 36 millió adóval. 
Andre Carnegie, az amerikai ¿cél-
király a harmadik sorban 50 millió 
jövedelemmel és 35 millió frank 
adóval. G. F- Baker aki évenként 
37 és lói milliót keres, 24 millió 
frankot kénytelen az állam kasszá-
lába küldeni. Ugyanennyi jövedelme 
vun Witiiam Rockefellernek, a pet-
róleumkirály testvérének. E. S. 
Harknes és a híres chikagói sertés 
nagyvágó Ógden Armour 31 és fél 
millió jövedelem után 26 millió 
adót fizetnek Henry Ford a nagy 
aulomobügyáros, William Wandér-
bill és Edwurd Green, akik 25 mil-
lió jövedelmet vallottak be, 16 mii 
iió adót fizetnek. Mistress Russell 

; Sag\ M ÍC Cornick, Josef Widener, 
' Artúr James, Nicolas Brady, Jákob 
1 Scliifl, James Dukes; Georges East-
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mann, Julius Roienwald, és Henry 
Phippo 12 és fél — lf> millió évi 
jövedelem után 8—9 és fel millió 
adót fizetnek Az egvkor dúsgaz-
dag Gould c>a!ád tarj;»i közöl sen- | 
kinek si ics már l éi millió dollár | 
évi jövedelme, aiue i\ai felfogás 
szerint lehűl nem tartoznak a mil-
liárdosok közé, akik ezidó szerint j 
az Egyesült Államokban harmincan | 
vannak. 

— Az uj ruharendelet. A teg i 
napi lapí'k a kereskedelmi minisz-
ternek állítólag elkészült rendeleié- j 
ról közölnek tudósításokat, amely- ! 
lyel a ruházat kérdése szabílvoz-
tatn k. Melékes helyről felhalni- | 
ma2lák a Magyar Tudósítót annak ! 
kijeit ntésére, hojiv e kö/leménvek 
kizárólag kombinációkon alapulnak ; 
A rendelettervezet tanácskozás tár | 
gyát képezi, de még nincs abban 
a stádiumban, hogy arról a nyil-
vánosságnak közlések volnának ad-
hatók. 

— A vendéglői étkezési rend-
szer szabályozása Pozsonyban. 
Pozsonyból jel mik: Szmrecsanvi 
György kormánybiztos a napikban 
rendeletet bocsr.jtott ki, amelylyel 
az éttermekben és vendéglőkben 
Pozsony egész területén a teri-
tókrendszert leszi kötelezővé. A 
rendelet SÍ érint a íehérterilékű ét-
termrkben egy menü ára 5.50 ko-
ronában, a többi helyiségekben pe-
dig 4 50 koronában van megállapít-
va. A fehérteriiékes éttermek ezen-
kívül nyolc koronás menüt is tar-
toznak felszolgálni. A főzelék fel-
téttel kötelező és az ára az él ter-
mekben 3 40, vendéglőkben 3 K. 
E'.enkivftl a vendéglőkben való ét-
kezés is jegyrendszerrel lett kap-
csolatba hozva. Akinek étkezési 
jegye nincs, csak levesre és húsra 
tarthat igényt.. 

B 
Kiadja 

Utóda Könyvnyomdája. Vajda 

93<)0 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

az élelmiszerkönyvecske utolsó k'-
töltet'en lapjának június havi *zei-
vénvére az összes kereskedő üzle-
tekben befőzésre fejenként 30 de-
kagram cukrot kiadatni rendelek 

A cukrot a könyvs/elvénye el-
len ben mindenki átveheti, folyó évi 
junius hó 11. napjától k e z d ődő l e g 

Aki befőzési cukorjegyéi junius 
hó 23 ig be nem váltja annak ezen 
időn tul a befőzési cukor nem ad-
ha'ó ki. Hangya tagok a befőzési 
cu rot ugyanilyen mennyiségben a 
sz-iilesi Hangyaszövetkezetnél kap 
halják meg. 

Szentes, 1918. évi junius hó 7. 

dr Kiss Béla 
a városi közélm. ügyoszt. vezetője. 

Hirdessen e lapban! 

8704-1918 szám. 

Földhaszonbérbeadási-
hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát levő 
1918 evi szeptember hó 30 án le-
járó haszonbérlet ű földek az 1918 
évi október l-től 1921 évi szeptem-
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52 -1918 számú 
határozatában megállapított feliéte-
lek mellett a helyszínen lartandó 
nyilvános szóbeli árverésen haszon-
béri e fog adatni. 

A ha :zonbérbeadást a gazdasági 
tanácsnok a következő sorendben 
és időben fogja eszközölni: 

junius hó 10-én délelőtt 7 órakor 
a nagy hegyi szőlők eiólti, nagynyo-1 

mási egy és kél holdas, 7 parcellára • 

osztott 14140 n. sz. öl szántaföld, j 

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

parcellára oszlott 20282 n. sz. öl I 

majori szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a nagynyomáson levó 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 levó egy parcella 4573 j 

n. sz. öl területű szántó föld. 

ugyanezen a napon d. e 10 órakor ! 

a sápsarki egy holdas 17 parcellára I 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

d. u. 2 órakor I ugyanezen napon 
az alsócsordajárási régi kiosztású 

földből az. 1-só dülőbeli egy holdas 

parcellákra osztott 1-tól 70 számig 

terjedő 76520 n. sz négyszögöl 

szántóföld, 

juniushól2-én délelőtt 7 órakor 
a Il ik dülóbeli egy holdas parcel-

lákra oszlott 71-tól riObszámig ter-

jedő 7(3354 n. sz. öl szántó föld, 

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

cellától a harmadik dűlőbe! egy 

holdas parcelláka osztott 170 szá-

mig terjedő 55.000 n. sz. öl szántó 

föld, 

Junius hó 13-án délelőtt 7 órakor , 
a lli-7í< dülóbeli 171 szám óT 210 ; 

számig terjedő 44.000 n sz. öl ( 
szántóföld, 

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

junius hó 14-én dél lőtt 7 órakor 
a IV dülóbeli 2öl számtól az"" V-ik 
dülőbeli egy holdas parcellákra 
310 számig terjedő 65.000 n. sz. ól 
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 8ól 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-
cellákra oszlott 399 számtól 443 
számig terjedő 49910 n. sz. ól 
szántó íöld. 

junius hó17-én délelőtt 7 órakor 
a Vili 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 oszlott 477 számtól 496 számig 

terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld, 

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

földekből az I-ső dülőbeli egy hol-

das parcellákra osztott Mól 56 

számig térj« dó 62511 u. sz. öl 

szántó föld, 

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

lákra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 64^58 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 19-én délelőtt 7 orakor 
a 111 dülóbeli egy holdas parcellákra 

osztott 115 számtól a 174 számig 

terjedő 66503 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen napon d. u. 2 orakor 
a IV-ik uülőbeli 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 2^6 számtól a 300 

számig terjedő 73065 u. sz, öl 

szántó föld, 

ug),anezen a napon d. u. 2 órakor 
a 301-tól a 322 számig terjedő 

25205 n. sz. öl szántó föld ét a 

Vl-ik dülóbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 323 számtól 353 szá-

mig terjedő 34100 n. sz. öl szántó 

föld, 
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a Vl-ik dűlóbeli 354 számtól 404 
számig terjedő 56100 n. sz öl és a 
VII dűlóbeli egy holdas parcellákra 
osztott 405 számtól 450 számig 
terjedő 77037 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen a napon d u2 orakor 
a 451 számtól 470 számig terjedő 

21592 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 22 én délelőtt 7 orakor 
az alsócsürhejárásból kihasitott 5 

holdas parcellákra osztot 55737 

n. sz. öl szántó föld, a bánomháti 

rakodó és temető melletti 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 íöld és a felsőcsürhejárás-
ból kihasitott szántókból a Kurca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-től 29 számig terjedő 
82870 n. sz. öl föld, 

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 
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 órákor 
t hékédi szólók 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 feltélelek 
junius hó 10-ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentnl pedig az 
árverés színhelyén megtudhatók. 

Utóajánlat nem fogadtatik el. 
Kelt Szentes város tanácsának 

1018 évi május hó 26 napján tar-
tott üléséből. 

dr Kiss Béla 
4 

Rógtönitólö 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 
kezdődóleg a rögtön itéló eljárást 
elrendelte. 

Ezen rendelkezést azzal 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 szintén büntető eljárás alá 
vonatnak, — hasonlókép azck is 
akik a rögtön itélő eljárás alá eső 
tetteseket a legcsekélyebb mérték-
ben támogatják, vagy pártolják. 

A rógtönbiráskodás kihirdetése 
tehát a mai naptól kezdve a ka-
tonaszökevények, — gyilkosság és 
rablás bűntetteit, vagy ezen bűn-
cselekmények egyikét is elkövetők 
agyonlövéssel, esetleg kötél általi 
halállal büntettetnek. 

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

Szentes, 1918 évi május hó 5. 
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polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, cím a kiadóhivatalban. 

9084-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a szabadságon lévő 

legénységi álloméin u egvéne\et 
és a katonai solgálat le'jesilése 
alól meghatározott időre felmentett 
katonákat, valamint a katonaü-y-
vezetőség által 10 hétre szóló be-
várisi engedéHyel ellátott s itthon 
lévő népfelkelőket, hogy a városi 
kalonaügyvezetőnél folyó évi juni-
us hó 9 napján, azaz vasárnap d* 
e. 9 órakor a rögtönitélő bírásko-
dás kihirdetésének tudomásulvétele 
végett jelentkezzenek. 

A nem jelentkezőket szabadsá-
gukról azonnal bevonultatom, ille-
tőleg a felmenteileknek felmentését 
hatályon kivül helyeztetem. 

Szentes, 1918 évi junius hó 5. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

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. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k önyvnyomdá j a 

Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.) 
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Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

i 
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kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

polgármesler-h. 

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




