
n>Mi f "r -*su a 
Előfizetési árak 

Helyben : ejiáazévre *k. félévié Ük. negyedévi« t k. 
Vidéken eprMzévre 6 k félévre •'< k. nepvedévre 1 n(j 

Egy szám ára 4 fillér 
•Ntt Megjelenik vuaárrap és csütörtökön. mu 

A szerkesztésért fe ie iós : 

Simán e Dénáth Bakter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Ko»uuth-
tér 4 szám <rei bérház) ide intéeendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési ét 
WtT • - előfizetési dijak. . 

Közügyek 
és közérdekek 

lovagjai sziliében nagyon sokan 

szeretnek tündökölni. Magyaror-

szágon ez szokás volt mindig. A 

legrégibb múltban és ma egyfor-

mán így és minden * valószínűsége j 

meg van annak, hogy igy is fog | 

maradni. 

Ha a közügyek es a közérde-

kek iránt mindenki érdeklődik, 

akinek vau érzéke e fontos dol-

dokhoz, az szerencse. 

Ha a közügyek és a közérdek 

szolgálatában sokan állanak olya-

nok, akik önzetlenül, talán néha 

még önfeláldozással is szolgáljak a 

közdolgokat, az is szerencse. 

Nem mondjuk, hogy nincsen-

nek ilyenek, azt seiu állítjuk, hog\ 

nem veszik ki sokan a részüket a 

közügyek szorulásából olyanok, 

akiknek ko^szereplé-.ei e s z ü k s é g 

van s akiknek közreimiködé* u | 

előbbre viszi a köz egyetemes; 

nagy érdekeit. 

Es mégis csak a köz lál|a a 

kárát, hogy annyi, hogy olyan sok 

kozszeieptő van Magyarországon. 

Meri amint ennek a cikknek a' 

élén irtuk volt, nagyon sokan, a 

kelleténél sokkal többen vannak 

azok, akiknek a közszereplés elő-

nyös üzlet és minden egyébb csak 

nem a közérdek es a közügyek 

szolgálata. 

Gyakran hallottunk már olyan, 

kijelentést, hogy a ..b jba jutott 

ember odamegy segítségért, altol 

segítséget kap41 • Sol s/or hall t 

tuk mar azt is, hogy X vagy V. 

esetleg Z urak „felkarolnak min j 

deukit'* s hogy ezek a/, urak „min-

den idejüket u közérdek szolgála-

tában töltik el" 

Éppen ill a baj 

Azok az urak nevezetesen épen 

azei t karolnak fel mindenkit, mert 

t i a fölkarolás az egyetlen mód a ! 

minden lébe kanálkodásra és mert 
ezen a módon nvitik meg uz utjut. 
arra, ho«$y jogosulatlanul anyagi 
előnyöket szerezzenek maguknak. 

A világháború meglehetősen 

megrendítette az erkölcsöket, tönk-

re tette a közállapotokat, a köz-

ügyek és közérdekek közé meg 

kíméletlenebb erővel fúrta bele 

a magánügyeket és magán erdeke-

ket s bizony azok az apró kalan-

dorok es tizedrangu csibészek, akik 

tetszelegve ultik muguára a uoz-

figyek lovagjainuk köntösét, még 

szilajabb szeuiérmetlenséggel ko/ 

szerepelnek, lisíiit a mullban. 

Ma mindenki gazember, ma 

mindenki a kő-érdek esküdt el-

lensége, akit a setétségből előbújt 

\ V. és Z urak annak mondanak, 

mert hiszen ok tudjak, ók latjáu, 

ők a közérdek felkent lovagjai. 

»Sokat lahelue erről a kérdés-

ről, belelni, de végeredményben 

eteg ha rá mutatunk. A mai világ 

nem alkalmas arra hogy javítsunk 

orvosoljunk bajokat 

l^a^ külömben, hogy itt nem 

is orvosság keit majd. hanem egy 

erős kez, amely egyetlen metszes-

se! kivágja a társadalom testéből 

ezt a rákfenéjét. 

Az álLiiu a mozikat a 

városnak ajándékozza 
Az uj mozgófétiyképügyí törvény-

javaslat. 

A l< épviselótiáz hétlói ülésén 

WekcrL miniszterelnök l»»-nyújtot-

ta o mo *gófény képiig v szabályozá-

sáról szól > törvényjavaslatot, amely 

- elfogadása e&etén — az. all ni 

es a magánvállalkí)/.:is közötti kap-

csolatban egészen uj rendszei 1 fog 

teremteni. A törvényjavaslat lé-

nyegében azt. tartalmazza, hogy 

mozgófénykepipari ü z e in e t 

ezentúl csak városok (községek; 

létesíthetnek es tarthatnak fenn s 

a jelenleg feunálló ilyen üzemek 

engedély« is két év múlva a város 
tulajdonába megy át, tiimek gyár-
tása és íorgaiombahozatata is kü-
lön engedélyhez van kötve s min-
dezt azzal indokolja a kormány, 
hogy a háború nagy költségeinek 
fedezékére minden eszközt meg 
kell ragadni. 

A törvényjavaslat, — főbb ren-
delkezéseiben a következőket tar-
talmazza : 

Mozgóién vképek előadásé r a 

¿zoigaio üzemet e törvény életbe 

lépte után megállapított kivételek-

kel csak községek (városok) létesít 

hetuek s tarthatnak fenn. Ezeket 

az üzemeket akként kelt kezelni 

hogy n község közvetlenül része-

sedjék* jövedelmükbőt és a jöve-

delmet a község általános igazgatási 

költségeinek fedezésére kell fordí-

tani Ugyanazon törvényhatóság te-

rületen fekvő több község köüö* 

mozgóíénykep-üíem folytatásara 

egyesülhet. 

A jelenleg érvényben lévő 

! mozgófénykép mutatvány! engedé-

lyek c tói vény életbelépésének nap-

jától számított két éven tul terje-

dő időit* nem hos.szubbithaiók meg 

I E ket ev elteltével ezek az enge-

d. |y*k kártérítésre való igény nél-

kul megv ünnek. E két alatt uj 

mozgölenvkép mutatvánvi engedélyt 

csak községek részére lehet kiadni 

i Oly község, amelyben mozgó fény-
; képüzem magánvállalkozásban már 

működik, e ket év alatt csak be-

lügyminiszteri eugi (lelylyet nyithat 

uj mozgófényképüzeírel, de ezt az 

engedélyi c*ak akkor kapja meg 

ha ez a már fennálló magánü/emek 

jövedelmezőségét nem veszélyezteti. 

l ilmek gyártása é.s lorgalomba 

hozatala, valamint külföldi ütmek 

forgalomba hozatala az ors ág egész 

t e r ü l e t é n a kereskedelmi miniszter 

(Horvátországban a bán) engede-

Iyek után a kincstár javára enge-

d é l y jár, amelynek magasságát a 

minis'ter állapítja ineg. 

A filmek készítését és forga-

loinbahozataia, valamint a mozgó-
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fénykép mutatványok állami és tár-

sadalmi érdek, valamint az erkö'cs 

szempontjából ellenőrzés altit ál-

lanak, amely ellenőrzési jog a ke-

reskedelemügyi és belügyminisztert 

illeti meg. 

E törvény rendelkezései a ki-

zárólag tudományos vagy ismeret-

terjesztő célok szolgálatában álló-

filmelőadásokra nem terjednek ki 

E törvény megszegése kihágás, 

amelynek büntetése kél hónapig 

terjedhető elzárás és 600 koronáig 

terjedhető pénzbüntetés A törvény 

julius 1 napján lép életbe. 

A törvényjavaslat indoklásában 

kifejti a kormány, hogy az utóbbi 

év alatt szokatlan [elvirágzásnak 

indult mozgófénykép-ipart nem ki-

váltja fejlődéseben megakasztani 

hantin célja csak egyfelől az, hogy 

e szórakosztató vállalkozás anyagi 

előnyeit a közcélok javára kiak-

názza, másfelől pedig az, hogv az 

uziati élelmesség elé gátat versen 

ott, ahol ez a közerkölcsöt, vagy a 

társadalmi rendet veszélyezteti Te-

hát egyfelől a községi terhek fe-

dezésére uj forrást nyitni a közre 

nézve káros üzelmeket. A mozgó-

ténvképüzemet a nyerészkedes kö 

réből kivonni azért tartja szüksé-

gesnek, hogy a községek s/inte el 

viselhetetlen közterheit némileg 

enyhítse. Amikor a filmkéazitést és 

forgalombahozatalt a kormány az 

engedélyhez kötött iparágak közf 

sorolja, akkor akkor a tilmelőálli-

tás fellendítését akarja ezzel elérni 

az e 1 ő z e te s ellenőrzés pedig 

az erkölcsi s z e m p o n t o k 

figyelem be vét e l é t célozza 

Ezztl a rendelkezés elejét veszi az 

egészségtelen versengésnek, a szen-

zációhajhászásnak és biztosítja a 

mozgóképüzemi vállalkozások ér-

tékesebb és s i k e r e s e i ) b 

fejlődését. 

Az igazi előkelőség 
Nem éppen az az igazi előkelő-

ség, ha valaki külsőségekben mu-

tatja, akarja bizonyítani előkelősé-

gét. Feledni nem szabad, hogy 

„Noblesse obiige" — az előkelő-

ség kötelez, ez a népszerű és hang-

zatos jelszó is alaposon megválto-

zott értelemben a háború alatt. Ma 

már nem az előkelőség az, ami 

kötelez és kényszerit valamire: 

Az uj vagyon kötelez. 

A háborús idők kiválasztottjai 

nak, szerencsés pénzhalmozójának 

kötelességeire gondolunk, amelyek 

alól kibújni nem lehel. Ezektől — 

így akik vagyonukat a háborús 

vérózönnek köszőnthetik - várj 3 

sí mindenki elsősorban, hogy a ha-

dikölcsönre a legnagyobb ö szege-

ket jegyezzék. Nem is szólva arról 

hogy az uj vögyonok lulajdonosai j 

ily módon helyezik el legjobban j 

fölösleges pénzüket voltaképpen j 

ujabb vagyonok szerzésének lehe- | 

tőségét — tehát u saját gazdasá- j 

gukat segitik elő a jegyzéssel. 

Arra nézve, hogy c*ak tavaly | 

óta mennyi vagyon keletkezhetett, j 

pusztán azt a jellemző adatokat j 

hozzul fel, hogy a tavalyi 7 es fél : 

millió hektós 
1 

bortermést is csak 7 

koronás átlagárát alapul-

véve, 5,25 milliárd értékű 

uj töke keletkezett, 

atninek java rés?e visszama-

radt a termelők, kereskedők é# 

szerencsén spekálánsok kezén Ha 

mindenki, aki a háborúban pénzt 

szerzett keresetének c**k 25 szó 

zalékát hadikölcsönbe fektetné, 

ugy készpénzben minden eddigi 

hadikölcsönt messze fölülmúló ered-

ményt lehetne összehozni. 

Jegyezni nem hazafias 

de erkölcsi kötelesség! 

h í r e i n K . 

A termésrendelet. 
A hivatalos lapban megjelent 

az 1918 evi búza-, ro/s-, kétszeres-, : 

köles-, tatárka-, árpa- és zabter- 1 

inés *ár alá vétele, igénybevétele 

és feldolgozása tárgyában kiadott 

kormányrendelet. A rendelet első j 

szaka>/a kimondja a termés zár 

alá vételét a termelőnél. A inaso- j 

dik szakasz az aratásról és csép-

lésről rendelkezik, A cséplés meg-

kezdését a község elöljárójánál be 

kell jelenteni. A cséplés megkez-

dését közerővel is elrendelheti. 

A kicsépelt mennyiséget a ter-

melő hivatalos űrlapon bejelenteni 

köteles. A termelő maglermését a 

csáplés időpontjában, tehát a mag 

kihulltával egyidejűleg rekviiálják 

s a termelő azt a feloldott mennyi-

ség kivételével a Haditermény Út -

nak hiánytalanul átadni köteles. A 

házi vagy gazdasági szükségletet a 

termelő saját felelősségéie kihasít-

hatja a termésbői, erről azonban 

pontos jegyzéket kell bemutatnia 

az átvevő bizottságnak. A vető-

magvak tekintetében a bevetett te-

rület irányadó. 

A termést bizottságok veszik, 

ét. Az átvevő bizottság a csépléi 

befejezése után haladéktalanul kö-

teles az összes rendelkezésre álló 

adatok alapján a termelővel elszá-

molni és a házi szükséglet feloldása 

után megmaradó fölösleg átvételé-

ről intézkedni. Fontos rendelkezési 

a 6 szakasznak, hogy a közélelme-

zési mínisztei a gabona tároláiara 

szolgáló raktárakat és egyébL he-

lyiségeket igénybe veheti. A termé-

nyeknek a legközelebbi vasúti, vagy 

a hajóállomásra való szállítása a 
termelőt terheli, de meg vannak 

állapítva ennek teltéielei és gond 

íordittelik arra, hogy a termelőt 

ebből károsodás ne «fje. 

Szabályozzák a zab átvételét. 

A nem termelők által fogyasztható 

llsztmenuyiséget egy későbbi ren-

deletben állapítják meg. 

A nem termelők házi szftkseg-

ietére nézve a hatóságok utján ju-

liuf hó 10-iu egy jegyzéknek ai 

elkészítését rendelik. Azokról a 

termelőkről, akiknek termése a 

házi szükségletüket nem fedezte, 

az átvevő bizottság lesz köteles az 

eljárás folyamán jegyzéket 

állitaui és a hatóságnak átszolgal-

tatni. Ugyancsak ez a szakasz in-

tézkedik arra vonatkozólag, hogy M 
község területén nem termelők és 

részben termelők a hatóságtól nyert 

beszerzési utalvány alapján a Hadi 

Terménytől, de csakis 1918 szep-

tember 30 ig terjedő szükségletükre 

terményt vásárolhatnak. Az azu-

táni vásárlások módozatait a köz-

élelmezési miniszter, a gazdasági 

szükséglet tekintetében a tóldrm-

velésügyi miniszterrel egyetértőleg 

fogja megállapítani, igen részlete-

sen van szabályozva a vámőrlés 

kérdése a múlttal szemben, azzal a 

külömbséggel, hogy a vámdijat 

egységesen 10 százalékban, a dara 

lást 8 százalékban állapítja meg az 

egész ország területére. Messzemenő 

intézkedések vaunak a rendeletben 

a malom vállalatok ellenőrzésére 

nézve. 

Ugyancsak intézkedik a rende-

let a kézi darálók tekintetében is 

és pedig olyanformán, hogy ki-

mondja, hogy búzát, rozsot és köt-

szereit kézi darálóu sem saját ma-

gának, sem más részére feldolgozni 

nem szabad. Ezen kívül a kézi da 

ráló forgalombahozatalára i/ézve 

felhatalniaztatnak az illetékes mi-

niszterek megtelelő rendelet ki-

adására 

A záró rendelkezésekben el-

van tiltva a buza, roz*, kétszeres, 
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köles és tatárkának állati felejtése. 

A lenck-lel ellen vétők kihágást 

követnek el és súlyosan büntel-

tetnek. 

— Hadifoglyok vasúton csak 

kísérővel utazhatnak. Utóbbi idő-

ben gyakran előfordult hogy hadi-

foglyok a vasúton mái kíséret nél-

kül is utazgatlak. A keresk. minísz 

lei is tudomást szerzet erről s most 

egy erélyes rendeletével eltiltotta * 

köziekedesuek ezen szabad formá-

ját Ezentúl tehát bármitéle hadifo-

goly, kísérettel utazhatik a vonató 

kon A kíséret nélkül ÜLJZO hadifog-

lyoknak menetjegyet sem szabad ki-

szolgálni Aki ecen rendelet ellen 

vét, az bűntényt követ el. Ugv a gaz 

da. mint a fogoly, A gazdát érzé-

keny pénzbírsággal sújtják, a fogjot 

pedig táborba utaljáL 

Csak ötvenkilós podgyászt 

lehet feladni a vasúton. A hivata-

los I»;» k«Vli v k«r$skeil#)*niÜMV* 

miniszter rendeletéi, amely a tiá 

ború által előidézett rendkívüli 

viszonyok tartamára ideiglenes hu-

táik al módosítja a vasúti üzlets?.a 

balvratnak a podgvász szállításié 

vonatkozó pontjait. A rendelet er-

temében az egyes podgyászdarabok 

súlya ötven kilogrammot meg nem 

haladhat. Minden egyes podgyászda-

laboo rajta kel) lenni az utas pontos 

és tartósan ráerősített címének, va 

lamint * feladati és rendeltetési ál-

lomás nevének Az ilyen módon 

meg nem jelölt podgvász visszau-

tasítható. 

- Vizsgálatok sorrendje a 

róm. kath. iskolákban. Junius hó 

21-én d * Hajlamász János tanító 

ni iskolájában. Junius '22 én d. e 

Csuppay Hózsa tanitó kisasszony. 

D u. lióna József fó-tanitó ur is-

kolájában. Junius 21-én d e Bu-

gyi Antal tanitó ur, d. ír. Mahr Ma-

riska tanitókisasszonv iskolájában. 

Junius 2(>-án d. e. Cicatricis Karola 

tanitókisasszouy. d. u. Szabóné 

\ ay (iízella tauitóurnó iskolájában 

Junius 26 án Bónáne (Isiippav Mari 

tanítóul asszony, »1. u. Haineszaloi 

ter József tanitó ur iskolájában. 

Junius 27-én d e. Apatóc/kv Va 

léi tanitó kisasszony, d. n Szabó 

Blanka tanitó kisasszony iskolája 

ben. Junius 28-áu tl e Kiss Karoly 

tanitó ur, d u. Kréternó, Kecskés 

Irén tanitó úrasszony iskolájában. 

Junius 29-én il e. 8 órakoi hálaadó 

istenitisztelet. Szenles, 1918 junius 

hó 18 Bili'» Pal egylr jeKy«ő. 

— A lovak levágásának sza-
bályozása. A hivatalos lap vasáí-

napi számában megjelent kormány* 

»endelet végrehajtási utasítás« sze-

rint a gazdasági ninukór* fői tétle-

nül használható vagy tenyésztésié 

kiválóan alkalmas ló. szamár, ösz-

vér levágása tilos. Levágni csak 

olyan áhatot s>>\bad, amelyül a ha 

tósági állatorvos vágóállatnak mi-

nősít. 

Kiadja 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

• Szentes város rendőrkapitányától. 

3235 --jp. 1918 sz, 

Felhívás. 
Felhivom a város belterületen 

és határában Ukó összes cséplőgép 

tulajdonosokat, hogy a kötelező 

üieníőizekiény vizsgálat ruegejtese 

végett f. évi junius 23-án e* öO-án 

delelóu 10 órakor a városháza ud 

varán kellően felszerelt é* tisztán 

Lerelt niőntós^ekiényeiket mutas-

sák be. 

Felhivom továbbá az összes 

alkalmazásban levő gépeszeket és 

tűtökéi, hogy ugyanakkor a/ első 

segélynyújtásról tartandó elöadáe«. u 

jelenjenek me>\ 

Sientts 1918 junius 17. 

váuyokkal csak ilt lehet cipót vásarolai 

We '̂-itecrni vagv javitsttni. 

Teljesen fából készitelt cipők, fe-

talpu iZriOűulok, bőralkatrész nélkft'i pa 

puesok, uzilma 4* iár cipők, c*ec :eniő-

cip5k c-> ftir ducipók v ra i l á t r u , lítsiii-

tetésert fagy jav.itatásira utalvanyok 

uem szükségesek. 

Cipőkért és czipójavitáséil köveid-

hetó légin a gazabb árak jegyzéke s ci-

pőctiáte*» ügycsoport hivatalos 2ietyb6-

gében. továbbá az ősazes cipokareske-

dések — és ciptunUbelvekben látható 

é» kónuyen olvasható helyen kifüggés*-

tettnek. 

K jegyzékben feltüntetett áraknál 

magasabb áron árusítani, vagy vásárolni 

uio», *<• ellen vétők a legszigorúbban 

j büuUuetuefc 

Nantes, 1918 junius hó 19. 

dr. Kiss Béla 
polgármester helyedet*. 

* városi köíélcluiezesi ügyoszt, vezetője 

Zilahy 
r.-kapitány. 

Szentes varus polgárine&terMai. 

10037^1918 szám 

Hirdetmény. 
Kereskedelemügyi m. kn miniszter 

ur -1918«. rendelete elapjáo köz-

hírré teszem, hogy folyó évi junius ho 

?0-tól kezttődoleg ugy HZ iparosok, mint 

a cipőkereskedők csak cipóutalvánv el-

lenében készíthetnek vngy szolgálhatnak 

ki bőranNapból készült lábbelieket, 

cipójuvitasi munkálatok pedig- eipőjuvi-

tasi utalvány felmutatása esetén vállalha-

tók el. 

bzen utalványok 1918 évi junius 

! hó 24 tőt kérdve a hivatalos órák alatt 

a városi közélelmezési ügyosztály czipó 

ellátási osztályának HS számú helyisé-

gében áltitaluak ki, és pedig a cipoutal-

vány pétiig 2U tiller díj ellenében. 

Cipő utalványért jelentkezik tar-

toznak tentjelzelt hivatalban díjtalanul 

rendelkezésükre boesájtundó »készlet« 

ÓH »szükséglet« bejelentő lapnak miu-

den rovatát lelkiismeretes pontossággal 

kitölteni Ezek és esetlege-» rendőri 

vizsgálat alapián állapítja meg a szük-

ségletei, illetve adja k» a hatösag a ei 

pántul* ányt 

Kiállítót cip5- t̂ s cipója«itási utal-

ványuk c«.ak Szentes város brl és kül-

\ területére érvényének Tthat ezen utal-

ü/tint^ ím* pclyáfffld&ítrBtOi 

9315 1^18 sfein. 

Pályázati-hirdetmény. 
A v41nsztás utján megüresedett és 

évi «40 kor. fizetéssel, 1J0 kor lakbérrel 

javadalmazott Kistókei szülésznő aUasra 

pályázatot hirdetek. 

Felbivoui i pályázui szándékoló 

okieves srülészuőket, bogy a képesite 

süket igazoló okmányokai felszerelt pá-

lyázati kérvényeiket Szentes várói pol 

gáíiiesteri bivetalábon folyó évi julius hó 

l-ig adják bt\-

\ megvátasztott szülésznő lakásst 

KUtőkére kóteles helyezni. 

Szentesen, 1918 éyi junius hó 13 án 

dr1 M á t é f f y 
polgármester. 

K f t J l l t t M K I i a l l s 

de jó karban levő födeles 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cini e lap kiadóhivatalában. 

Pusztai Ferenc 
Kistőke 233 sz. alatti 

tanyáján hasas és kis-

fias tehén van eladó. 

Értekezni lehet ugyanot 

Hirdessen e lapban! 
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FöldhaszoÉérbeaífci-
hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát levő 
1918 évi szeptember hó 30 un le-
járó haszonbérlető földek a7 191S 
évi október l-tól 1921 évi s -tplem 
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52—1918 számú 
határozatában megállapított feltéte-
lek mellett a tielvszinen taüandó 
nyilvános szóbHi árverésen haszon-, 
bérbe fog adatni. 

A haszonbérbeadást a gazdasági | 
tanácsnok a következő sorendben 
és időben fogju eszközölni: 

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

mási egy es két holdas, 7 parcellára 

osztott 14140 n. sz. öl szántafőid, 

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

parcellára osztott 20282 n. sz. öl 

majori szántó föld, 

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

49 parcellára osztott 57540 n. sz 

öl téglaházi föld, 

junius hó 11-én d. e._7 or_a^or 

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. az. öl területű szántó föld. 

ugyanezen a napon d. e 10 Arakor 
a sápsarki egy holdas 17 parcellám 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 

parcellákra osztott 1-től 70 számig 
terjedő 76520 n. sz négyszögöl 
szántóföld, 

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

Iákra oszlott 71-től 120 számig ter-

jedő 76354 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a második dülőbeli 121 számú p n 

cellától a harmadik dülőbeli egv 

holdas parcellába osztott 170 szá-

mig terjedő 55.000 n. s*. ól szántó 

föld, 

junius hó 13-án délelőtt 7 ómkor | 
a lll-ik dülőbeli 171 számtól 210 ! 
számig terjedő 44.0OÖ n. sz. öl 
szántóföld 

•ól 2W) szá-
... ö» szmtó 

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

Iákra osztott 211 s^áír 

mit* le i jedő 55.000 n 

föld, 

junius hő M-en délelőtt 7 árakor 
a iV düiőbeii ¿¿I számtol az V-ik 

dülóbei i egy holdas parcellákra 

310 számig terjedő 55.000 n. sz. ö l 

szántó föld, 

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

44.000 u. sz. öl szántó főid. 

junius hó 15-én délelőtt 7 órakor 
a Vl-ik dülőbel i egv holdas parcel 

lákt a osz to t t 351 számtól 398 szá-

mig terjedő 52.943 n. sz. öí szántó 

föld, 

ugyanezen a napon d u. 2 tfyakor 
a VII ik dülőbel i egy holdas par-

cellákra osztott 399 számtól 443 
számig terjedő 49910 n. sz öl 

szántó (öld. 

¡unius tu5 11 én délelőtt 7 órakor 
a VIII dülőbel i egv holdas parcel 

Iákra osxtotott 444 sz ín i tő l n 476 

számig terjedő 36.300 n ÍZ, öl 

szántó föld, 

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

ra osztott 477 somi tó l 496 számig 

terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld. 

junius hó IS ájj delelőtt i órakor 
az alsócsorda járási uj kiosztási 

fö ldekből az 1 só dü lóbe i i egv hol 

das parcellákra osztott M ó l 56 

számig terjedő 6251 í n. sz. öl 

szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a 11 ik dülőbel i egy holdas parcel-

lakra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 64tt5»S n. az. öl szántó fold, 

" j'12Ííls fw délelőt! 7 orakor 
az alsócsordajárási regi kiosztású a ill düiőbei i e^y holdas parcellákra 

fö ldből ax 1-ső dülóbei i egy holdas , osztott 115 számtól « 174 számig 

terjedő 66503 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen napon d. u. 2 orakor 
a 1 V-ik dülőbeli egylioldas parceí-
' ikra oszlott 175 számtó l * 234 

számig terjedő 67430 n. sz öl 

szántó föld, 

junius hó 20-án délelőtt 7 orakor 
íz V dülőbel i egy IIOUIMS parcel-

lákra osztott 235 számtól a 300 

számig terjedő 73065 n. sz, öl 

szántó főid, 

ugyanezen a napon d u 2 órakor 
a 301 tót a 322 számig terjedő 

25205 n. sz. öl szántó föld es a 
Vl-ik dülóbei i egy holdas parcel-

lákra oszlott 3-3 számtó l 353 siá 

mi^; ti r jedő 34100 n. sz öl szántó 

föld, 

junius ho^2l én délelőtt7 orakor 
•a Vl-ik dülőbeli 354 számtól 404 

számig terjedő 56100 n. sz. öl a 
VII dü lőbel i holdas parceilakia 

osztott 405 számtól 4.M) számig 

terjedő 77037 n. sz. ó i sz.ántó fold 

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

21592 11 sz. öl száutó föld, 

junius hp 22 én délelőtt 7 órakor 
az alsócsürhejárásból kihasított 5 
holdas parcellákra osztot 5573? 
n. sz. őt szántó föld, a bánoinháti 
rakodó és temető melletti 12268 
11. sz. Öl szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u 2 orakor 
a sárgaparti egy holdas és kisebb 
parcellákra osztott 49016 n. sz. öt 
szánt«') föld és a felsőcsürhejárás-
ból kihasított s/ántókból a Kurca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-től 29 számig terjedő 
52870 n. sz. öl föld, 

ho 2'i én déWflfl 7 orakor 
a felső csnrhejárásból kihasltot 

a tzélmaloni körüli szántók 30-tól 

77 számig terjedő 58349 11. sz. ól 

föld. 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 
a csatorna melletti 3 pTrcTlTara 
osrtott 5000 n. sr. öl szántó föld 
és a vadasi egy holdas parcellákra 
59? 19 n. sz. öl szántó föld. 

Junius ho 25-én d e. 7 órakor 
a serhá/i egv és három holdas par-

cellákra osztott 15974 n. sz. öl 

szántó föld es a hékedmajori egy 

holdas parcellákra osztott 50481 

n. sz. öl szántó föld. 

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

parcellákra oszlott 19978 n sz. öl 

szántóföld és 

ugyanezen napon d. u. 5 orakor 
a homokbányai 4573 11. sz öt 

A haszonbérbeadás alkalmával 
egy évi haszonbér tiz.etendó le a 
gazdasági tanácsnok kezéhez, mely-
nek fele az 1918 október 1-én ese-
dekes haszonbérbe, fele pedig az 
utolsó félévi haszonbérbe fog b§-
fcudatni. 

Részletes haszonbéri feltélelek 
junius hó 10 ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentúl pedig aí 
nrveiés színhelyén megtudhatók 

Ulóajánlat nem fogadtatik el 
Kelt Szentes város tanácsának 

191» és i május hó 26 napján tar-
tott üléséből. 

dr Kiss íiéla 
poigarmester-h. _ 

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




