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KRÓNIKÁS JEGYZKTEK. 
Valahol olvastam a nem régi-

éiben, hogy hadimilliomosnak lenni 

ha nem is éppen undoritó, de 

mindenesetre utálatos foglalkozás 

— de jó és előnyös. 

Ez most onnan jut eszembe 

hogy a nyolcadik hadikölcsönt ki-

bocsátották és sehogy se látom, 

hiába akarom látni, a nagy jegyzők 

Között a nagy hadimilliomosokat 

akik azoknak a hadikőlcsönból be-

folyt millióknak és milliárdoknak 

legnagyobb részét zsebre vágták 

szállításaik révén. 

Ebből a szempontból ha nézem 

a hadimilliomosságot nem tudom 

csupán csak utálatos foglalkozás-

nak tekinteni, de amely jó és elő-

nyös hanem még valamivel az un-

dorítónál is pocsékabbnak, 

No de hát ehez mi már hoz-

zá szoktunk. Elvégre is legtöbbször 

ugy volt és ezután is igy lesz: aki 

valamiből részegedik az nem szeret 

arra gondolni, hogy ebből folyólag 

kötelezettségei vannak. 

Azt szoktuk mondani, hogv a 

tollfosztás a legmagasabb foglalko-

zás, a picézés pedig a legkeleme-

sebb sportok egyike s mint türe-

lem próba az idegrendszer kipró-

bálására kiválóképpen alkalmas. 

Nem tudom igaz-e, mert tollat 

nem fosztottam soha sem és auy-

nyira se vetemedtem még eddig 

az életben, hogy picézlem volna 

Legföljebb megháborgattam a ne 

mes sport híveinek csendes szó-

rakozását. Azonban, ha nem tudom 

is, hogy igazak-e ezek a megálla-

pítások de a legkomolyabban elhi-

szem, hogy egész mind máig 

igy volt. 

A világháború azonban, mént 

minden másban, itt is elvelelte a 

rekordot a tollfosztók és a pice-

zőklől es helvebe rakta az aulául 

háborús párti állam férfiait, mert 

ők még lehetetlenül unalmasabb 

és az ideg rendszer kipróbálásáru 

alkalmasabb niődon szórakoznak 

gyötrelmére saját népeiknek és az 

egész világnak, 

Furcsának l á t s z i k t a l á n 

az összehasonlítás, de helyt áll. 

Mert amint a rendes tollfosztó, 

vagy a megrögzött hiába picézó 

soha meg nem tud győződni a va-

lóságról ezek az urak is éppen 

olyan megrögzött következetességgel 

ragaszkodnak elérhetetlen álmaik-

hoz — és kigunyolására az ember-

ségnek valósággal sportnak, szóra-

kozásnak tekintik a háborút 

Mikor ezeket a torokat irom 

elborult az ég. Mintha ott tartanánk 1 

hogy megerednek majd az ég csa-

tornái és lesz eső. 

Az olvasó azt kérdezné tőlem 

hogy ebbe a rovatba, hogyan keiül 

bele agy jegyzet az esőről, hiszen , 

ebben a rovatban közdolgokról, 

apróbb nagvobb kérdésekről s/ok- j 

tam egy egy csapsát, ütést mérni I 

vagy általános megegyezésekkel ki-

sérni eseményeket. 

Hát védem magam a vád el- , 

Ion. A legaktuálisabb közkérdésról 

irok, a legégetőbb, a legfájdalma-

sabb minden napi állapotról — hi-

szen a telkünket, a testünket, min- j 

den gondolatunkat égeti, perzseli 

a nagy heve, a szárazság, az aszály 

s már az a kis borongás, amely 

eltakarja a napot mintha reményt 

nyújtana, nem gyújtana, lobbanta-

na életre leikeinkben: eső lesz. 

Csudálatosan jellemző a köz-

viszonyokra az az eredmény, amely 

a városi íöldtíkhaszonbérbe adá-

sánál kibontakozik — s még csu-

dálatosai)!), hogy bizonyos nagy 

tanulság is mintha erőt venne az 

embereken. 

Hogy három-négyszeres árért 

veszik árendába az apró emberek 
s hogy mintha századokkal szállot-
tunk volna vissza a múltba, min-
denki főldéhes, jóbarátok, testvé-
rek egymásra licitálnak, csak hogy 
megtarthassanak maguknak egy 
parányi kis földet, amelytől remél-
nek amelytől várnak. Nem gazda-
ságot, kincset, hanem az értékte-
len pénz elpocsékolása mellett is 
egyetlen értékes dolgot: termányt 
amely életet ad . . . 

S a másik az. hogy a szikes 

földekből félni kezdenek az embe-

rek . . . pedig valamikor azon is 

kaptak s ma mégsem . . , 

Mi ez ? Az idők jele ? Vagy 

tisztán véletlen . , Nem tudom. 

B A R Á Z D A . 

Szállnak 
a galambok 

Béke lesz ? Nem tudjuk. Ügy-

előre kétkedő ironnal és Kétkedő 

szivvel jegyezzük le azt, hogy ezek-

ben a napokban mindenki újra a 

békéről beszél, az olasz kamarábau 

épp ugy, mint a francia lapokban 

az angol klubokban és semleges 

államokban s mi is a békéről ál-

modozunk, kik immár négy éve 

reniénykedünkés csalatkozunk. Saj-

nos, hozzátöródtünk ahhozz, hogy 

a bekehullámot rendesen egy ujabb 

háborús hullám követi, aztán a 

hullámhegyről imbolyguuk lefelé, 

a hullámvölgybe. Sok komoly bé-

keajánlatot tettünk eddigelé. De 

időközönként az ellenség is lazí-

totta a cenzúrát és - valami ellen-

őrizhetetlen módon — világgá kür-

tölte, hogy a maga részéről szíve-

sen tárgyalna a békéről. — Ugy 

vagyunk már az ellenséggel, mint 

azzal a mesebeli latin fiúval, ki 

nagyon sokszor kiáltott „farkas* t. 

akkor is, mikor nem volt vesze-

delem, ugy, hogy mikor a farkas 

csakugyan rátámadt, senki sem hitt 
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neki. Az ellenség is nagyon sokszor 

mondta már, hogy itt a béke bá-

ránya. Nem tudunk hinni neki. De 

mégis valahányszor bárányt kiilt, 

mi becsületesen kétkedünk, hátha 

ezúttal bárányszivvel, szelid és bé-

külékeny lélekkel mondia, hogy 

bárány. 

Most az olasz kamarából érke-

zik a felkiáltás: Megérkezett az 

ideje a béketárgyalás megkezdé-

sének 1 És a szónokot nem verték 

agyon, még csak ököllel sem fenye-

gették. Az olaszokon kivül azonban 

a franciák is békét kívánnak, világ-

történelmi bün volna, ha ezt az 

alkalmat elszalasztanák a harcoló 

felek. Nem szabad most a gőg 

szavára hallgatni és nem szabad 

megengedni, hogy formaságok miatt 

tartson tovább az emberiség és a 

világ pusztulása. 

Bizonyára akadnak még elbi-

zakodottak és gonosz uszítók, akik-

nek még mindég nem volt elég * 

vérből, a halóiból és a rombolás-

ból. De ezeknek rikácsolása eivész 

a millió és millió ember békéért 

való kiáltásában. — Az emberség 

szomjazik rá, hogy jámboran és 

áhítatosan vezekeljen bűneiért és 

megpróbálja jóvátenni vétkeit. 

ílliib nem jegyzik 
a hadikölcsönt. 

Mindenképpen érdemes meg-

figyelni a hadikölcsönt jegy/ók tö-

megét ét ebből megtudni azt is, 

kik azok, akik nem jegyeznek. A 

hadikölcsön-propaganda országszer-

te megindult és igen jelentékeny 

összegű jegyzések érkeztek már 

eddig is. Amikor minden ember-

nek fedélzeten van a helye, 

a felmentettek, 

akiket a fegyverek és a katonák 

ereje nyugodalmas ea biztos pozí-

cióba segített, a legelsősorban kell 

hogy szerepeljenek a hadikölcsön 

jegyző listákban. A közönségnek 

könyörtelenül kellene elbánni 

azokkal, 

akik nem jegyeznek, akik nem 

tudják értékelni kivételes helyze-

tőket, akik csak a békés otthon-

létet élvezik, de mindent másra 

bíznak, a front megvédését és a 

hadikölcsön jegyzését is. A fel-

mentetetteknek a jegyzés annyival 

la inkább 

kötelességük, 

mert hisz az állam a hadikölcsön 

kibocsájtásakor nem ajándékot kér 

a polgároktól, hanem ellenkezően 

módot uyujt arra, hogv tőkéjüket 

és jövedelmüket oly módon kama-

toztathassák, aminő kamatra semmi 

másféle tőkeelhelyezéssel nem szá-

mithatnak. Éppen ezért, akik 

kivonják magukat 
a jegyes kötelessége alól: kímé-

letre ne számítsanak,— 

pellengérre állítjuk 

az ilyen bujkálókat, majd meg 

látjuk, az ilyen szereplés a nyilvá-

nosság előtt : kedvükre való lesz-e? 

HÍREINK. 
K.-gazdö leveleiből. 

ejnye, Anna t . . . 

Ejnye, Anna ! Mi telt, édes . . . 

Nem kívánok civakodni leveieu . . . 

Mégis bánt, hogy léhasággal 

írod tele a nekem szánt leveled. 

Mit érdekel itten engem, 

Ki most járom a harmadik harcteret. 

Milyen pisztoly-párbajt csaptak 

A főbíró s a felmentett Sas gyerek.. 

S hogy a házunk táján történt, 

S végignézted, lajjulva a kocs iná l . . , 

De hallgatsz a vetésünkről: 

Azt se mondod, Peti-fiam mit csinál ? 

S az a két ur mért nincs köztünk ? 

S mért, hogy csak a büszke hírük ér ide ?.. 

Pedig itt is párbajozhat, 

Aki otthon nem férhet a bőribe! . . . 

Leveledet fölolvastam . . . 

De ez bizony nem árasztott meleget. 

Hanem, mikor odaértem, 

Hogy a két hős hogy didergett, remegett, 

S hogy egy öreg ákácfára 

Sütögették azt a játék-vacakot: 

Nevetett az egész század, 

Még a gySge Kolompár is kacagott, 

TerKe Ágost. 

— Tilos pipázni a mezőkön. 

Szérűk, kazalok, csűrők körül ra-

kodás, cséplés, nyomtatás idején a 

pipálás tiltva van. Kik ezen intéz-

kedés ellen vétenek, kihágást kö-

vetnek el és amennyiben cselek-

ményük vagy mulasztásuk súlyo-

sabb büntetés alá nem esik 4 tol 

100 koronáig terjedhető elzárással 

bűntetteinek. 

— Földet a köztisztviselők-

nek. A gyulai köztisztviselők kö-

réből életrevaló mozgat Jin indult 

ki. A gvulaiak ugy tudják, hogy a 

tisztviselőkön könyebben segíthetne 

a kormány, ha földhöz juttatná 

őket. A tisztviselők a maguk kis 

birtok parcellájan megtermelhetnék 

ami életük folytatásához szükseges 

de a birtokviszonyokban is egész-

séges eltolódás állana be, ha a hő-

sök, rokkantak és a földmivelő nép 

kielégítése után a tisztviselőknek is 

juttatnának kisebb-nagyobb telke-

ket. Az államnak a kisajátítási jog 

gyakorlásánál kellene csak a tiszt-

viselők nem ígyen kérik a tőidet 

hanem megtérítenék az árát. Az 

államnak a kisajátítási jog gyakor-

lásánál kellene csak a tisztviselők-

re tekintettel lennie és a jogosult 

kategóriáknak földdel való ellátása 

után a tisztviselőket is részelhetné 

telkekben. 

—A szálas takarmány forga-

lomba hozatala. A földmivelésügyi 

minisztérium rendeletével az iránt 

intézkedik, hogy a hadvezetőség és 

közintézmények szálastakarmánnyal 

veló ellátásának érdekében ezen a-

nyagok szabad torgalmát olvkép 

korlátozza, hogy a folyó évi szálás 

takarmány termésből és alomfélék-

ből egyelőre és kizárólag csakis 

állattartók iedezhetík a f, évi szép 

tember hó végéig terjedő szükség-

letüket szabad vásárlás utján köz-

yetlenül a termelőktől a közvetítő 

kereskedelem kizárásával; egyhá-

mos állatra havonként 3 métermá-

zsa vásárolható. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Szentes város rendőrkapitánya. 
3134—kp. 1918. szám 

Hirdetmény. 
A közelídő aratásra való fi-

gyelmeztetem a vasút vonala men-

tén lévő birtoktestek tulajdonosait, 

hogy amenyiben a vasúti mozdony 

szikra gyújtó hatása a vágánytól 

számított 95 méter távolságon van 

megállapítva - learatott terménye-

iket a birtoktest nagysága ezt lehe-

tővé nem tenné -,ugy learatott ter-

ményeiket a birtoktest legtávolabbi 

területére hordják össze, minden e-

setben azonban a vasúti vágánnyal 

párhuzamos irányban kettős baráz-

dát húzzanak, hogy az esetleg fel-

gyújtott tarlón a tűz terjeszkedése 

megakadájozható legyen. 

Ezen intézkedések elmulasztá-

sa esetén a vasutintézot az esetleg 

beálló tűzkárokért felelősséget nem 

vállal és az okozott kárókat nem 

térili meg. 

Sí in les, 1918 junius hó 14. 

Zilahy 
r -kapitány. 
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8704—1918 szám. 

Földhaszonbérbeadási-
hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
1918 évi szeptember hó 30 án le-
járó haszonbéi lelfl földek az 1918 
évi október 1-tól 1921 évi sztptem 
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52—1918 számú 
határozatában megállapított feltéte-
lek mellett a helyszínen tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen haszon-
bér! e fog adatni. 

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

junius hó lO-én délelőtt 7 órakor 
a nagyhegyi szólók előtti, nagvnyo-

mási egy és két holdas, 7 parcellára 

osztott 14140 n. sz. öl szántaföld, 

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

parcellára osztott 20282 n. sz öl 

majori szánló föld, 

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

49 parcellára osztott 57540 n. sz- 1 

ól téglaházi föld, 

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

házak (előli 1/2 és 1 holdas 10 

parcellára osztott 9669 n. sz. öl ; 

területű szánló része, 

ugyanezen napon délelőtt U órakor 
Berekháton ievó egy parcella 4573 

n. sz. öl terülelű szántó föld. 

ugyanezen a napon d. e 10 órakor 
a sápsarki egy holdas 17 parcellára 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

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

földből ai I-só dülóbeli egy holdas 

parcellákra osztott 1-től 70 számig 

terjedő 76520 n. sz négyszögöl 

szántóföld, 

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

lákra osztott 71-tól 120 számig ter-

jedő 76354 n. sz. öl szánló föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a második dülóbeli 121 s z á m ú par 
cellától a harmadik dülóbeli egy 
holdas parcelláka osztott 170 szá-
mig terjedő 55.000 n. s*. öl szántó 
töld, 

junius hó 13-án délelőtt 7 órakor 
a IH-ik dülóbeli 171 számtól 210 

számig terjedő 44.000 n. sz. öl 

szántóföld, 

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

junius hó 14-én délelőtt 7 órakor 
a IV dülóbeli 261 számtól az V-ik 
dülóbeli egy holdas parcellákra 
J10 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 Vl-ik dülóbeli egy holdas parcel 
Iákra osztott 351 számtól 398 szá-
mig terjedő 52.943 n. sz. öl szántó 
főid, 

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

junius hó 17-én délelőtt 7 órakor 
a VIII dülőbtiü egy holdas parcel 
Iákra oszlotott 444 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 I »ő dülőbeíi egy bob 
das parcellákra osztott 1-től 56 
számig terjedő 62511 n, sz. öl 
szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a Ilik dülóbeli egy 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 holdat 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 osztott 175 számtól a 234 

számig terjedő 67430 n. sz. öl 

szántó föld, 

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

lákra osztott 235 számtól a 300 

számig terjedő 73065 n. sz, öl 

szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 orakor 
a 30i-től a 322* számig terjedő 

25205 n. sz. öl szántó föld és a 

VI-ik dülóbeli egv hoUlas parcel-

lákra osztott 323 számtól 353 szá-

mig terjedő 34100 n. sz. öl szántó 

föld, 

junius ho 21 én délelőtt 7 orakor 
a VI-ik dülóbeli 354 számtól 404 
számig terjedő 56100 n. sz. öl és a 
VII dülóbeli egy holdas parcellákra 
osztott 405 számtól 450 számig 
terjedő 77037 n. sz. öi szántó föld 

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

21592 n sz. öl szántó föld, 

junius ho 22 én délelőtt 7 orakor 
! az alsócsürbejárásból kihasított 5 
holdas parcellákra osztot 55737 
n. sz. ől 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 töld és a felsőcsürhejárás-
ból kihasított szántókból a Kurca-
parton levó, egy holdas parcellákra 
osztott 1-tól 29 számig terjedő 
32870 n. sz. öl föld, 

junius ho 24-e'n 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. ől szántó föld. 

Junius ho 25-én d. e. 7 órakor 
a serházi egy és három holdas par-
cellákra oszlott 15974 n. sz. öl 
szánt«') föld és a hékédmajori egy 
holdas parcellákra osztott 50481 

I n. sz. öl szántó föld. 

ugyanezen napon d. u. 2 órákor 
| a hekédi 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 lele 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 

1918 évi május hó 26 napján tar-
tett üléséből. 

dr Kiss Béla 
polgáruiester-h. 
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Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása 

Szentes város területén a gaz-
dasági munkákért 1918 évben fize-
tendő munkadijat a következőkép 
állapítom meg: 

Aratásnál napszám férfinek 
15 K. nőnek 10 K., cséplésnél nap-
szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 
tengeri törésnél napszám férfinek 
10 K., nőnek 7 K., ősziszántásnál 
napszám 5 korona. 

izakmánybérek; 

aratásnál 1100 n. az. öl hold 
gabona learatásáárt, kévébe köté-
séért, vontatóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblyézé-
sáért 22 korona,- kévébe kötés 
nélkül 16 korona,-

mai oki akó aratógép után ara-
tásnál a kéve felkötéséért, össze-
hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-
be rakásaért és a tarló felgereb-
lyézéséért 12 korona, kévekötő 
aratógép után kéye összehordás, 
vontató vagy keresztbe rakás és 
tarló gereblyézéséért 4 korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 
szakmány munkabérek 3/4-ed ré-
sze fizetendő,- aratásnál, cséplésnél 
és kukorica törésnél pedig napszám-
juk 2 korona. 

Aratógép munkadija, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-
danként könnyebb talajon 50 K., 
nehéz kötött talajon 60 korona. 

Aratás és cséplés tartama alatt 
a munkásokat a munkaadó élelmezi 

Ezt azzal a figyelmeztetéssel 
hozom ugy a munkaadók, mint a 
munkások tudomására, hogy az a 
munkás, aki a hatóságilag megálla-
pított munkabér mellett nem haj-
landó munkát vállalni és dolgozni 
az a város határában elő forduló 
gazdasági munkára hatóságilag fog 
kirendeltetni és a munka teljesíté-
sére karhatalommal fog kényszeri-
tettni, ezen felül szigorúan meg 
fog büntettetni. 

Szentes, 1918 junius 14. 

br. Hátéffy 
polgármester. 

tjiladó III. k. Alkotmány utca 3 számú ház 

^ Kaján I számú tanyával 50 kis hold 

földdel eladó értekezni lehet kaján 1 s/ám 

alatt vagy e lap kiadóhivatalban. Ugyanott 

kis fias tehenek vannak eladók. 

Jelenleg 
szabadságon lévő 31 é\cs jobb 
megjelenésű özvegy ip ros család-

dal nősülni óhajt. Hoz/á illó özvegy 
vagy hajadon nőt keres ismeretség 
híján e lap utján. Részletesen le-
irt és fényképpel ellátott levelekel 

„3100u-ra kérek a kiadóba. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

3236—jp. 1918 sz, 

Felhívás. 

Felhívom a város belterületén 
és határában lakó összes cséplőgép 
tulajdonosokat, hogy a kötelező 
mentőszekrény vizsgálat megejtése 
végett f. évi junius 23-án és 30-án 
délelőtt 10 órakor a városháza ud-
varán kellően felszerelt és tisztán 
kezelt mentószekrényeiket mutas-
sák be. 

Felhívom továbbá az összes 
alkalmazásban levő gépeszeket és 
fűtőket, hogy ugyanakkor az első 
segélynyújtásról tartandó előadáson 
jelenjenek mer. 

Szentes. 1918 junius 17. 

Zilahy 
r.-kapitány. 

Pusztai Ferenc 
Kistöke 233 sz. alatti 

tanyáján hasas és kix-

fias tehén van eladó. 

Értekezni lehet ugyanot 

Szentes város polgármesterétől. 
9315 1918 szám 

Pályázati-hirdeíuiény. 
A vólasztas utján megüresedett és 

évi 240 kor. fizetéssel, 120 kor. lakbérrel 

javadalmazott Kistőkei szülésznő állásra 

pályázatot hirdetek. 

Felhívom a pályázni szándékozó 

okieves szülésznőket, hogy a képesíté -

süket igazoló okmányokai felszerelt pá-

lyázati kérvényeiket Szentes város pol-

gámesteri hivatalábon folyó évi julius hó 

l-ig adják be.-

A megválasztott szülésznő Jakásat 

Kistőkére köteles helyezni. 

Szentesen, 1918 évi junius hó 13-án 

dr Mátéffy 
polgármester. 

K g y I f e A M x i i t t l i , 

de jó karban levő födeles 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cim e lap kiadóhivatalában. 

Oltott mész 
építkezéshez és mesze-

léshez kapható a Sar-

kady-telepen, Bartha Já-

nos utca 5 szám. 

ELADÓ FOLD. 
Csák Sándor örökösei-
nek a Donáti oldalon 
levő 15 hold tanya föld-
je eladó; értekezhető 
Jókai-utca 113 szám 
alatt Fazekas Sándor-

néval. 

Zsoldos Istvánne-nak 
HuQsinát 95 s z á m ú 18 
hold tanya földje eladó 
alkudni lehe t Hódmező-
vásárhelyen Ferenc József 
Sugár-ut. 114. sz. alatt. 

Hirdessen B lapban! 

FarKas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadKézből eladó, 
értekezni l^het ugyanott. 

V i z s g á z o t t g é p é s z 
cseplésre ajánlkozik, 

cím megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b a n . 

Több rendbeli zsák 
van eladó, cim a kiadóhivatalban. 

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




