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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Megindult az aratás és megin-

dultak az egek csatornái. 

Valósággal igy van, hogy az 

esőre szükség van. Itt is, olt is, 

amott is. A mezőkőn is? a szántó-

földeken is. Csak épen a kalászos-

sal bevetett szántóföldeken van 

mindenres:'ükség csak esőre nincsen. 

Mióta i:übnb;:;: hnáat viscWnk 
ellenségeink ellen, azóta már azt is 

megszokhattuk, hogy a termeszei 

ellenünk visel hadat s igy éppen 

olyan kilai toknak^ kell lennünk a 

természetíe! szemben, mint aminők 

ellenségeinkkei s/emben vagyunk. 

Mikor ezeket itt leirom eszem-

be jut, hoz. v vollaképen csak egy 

frázist, va^v nem ludom mit sza-

lajtottam ki íí tollamból, amin eset-

leg még mosolyogni is lehel. 

— Sajnos — ezl hozzátehetem 

— a mosolygás oda fagyazajkun-

ra, merí az esős juiitis épen olyan 

veszedelmes, mint a száraz május. | 

Azt olvasom az egyik fővárosi 

lapban, hogy „nem a mi ügyünk." 

Nem keresem, hogv miről van 

szó mert isten látja a lelkem an-

nyira belegyőződtem abba az igaz-

ságba, hogy újságot elvonni nem 

érdemes, hogy legíölebb megnézem 

a cimekel és leteszem a lapot. 

Gondolom valami kö/.ügyről 

lehet SZÍ), mert a cikkben, a vége 

felé nemzetről és népről van szó. 

Ezt csak igy sejteni mert ezekben 

a szavakon megakadt a szemen. 

Ennyi olvasmány azonban elég 

nekem arra, hogy annak a cikknek 

tökelales igazságot a d j a k . 

Vajon lehet akár milyen köz 

ügyről a/t m o ¡1 <i a u í, h o g v a nii 

ügyünk. De hogv lehet, Minden 

közügy o l y a 11 ü;v, amelyben 

mi rólunk van s/ó, de amely csak 

annyiban a mi üg)ünU, hogy rajtunk 

csattan s ennyiben közünk van 

hozzá, 

Régen elmultak azok az idők 

amikor még kedvvel lehetett fog-

lalkozni közügyekkel és ambició-

uáihallu magának az ember a köz-

szereplést. 

— Ma inkább érdemes krumplit 

kapálni, pedig hát ez se fizeti ki 

magái, mert nem lerem. 

„Akasszuk vissza a fára a ba-

rackot" 

Ezt irja a „Kecskeméti Lapok" 

abban a kis cikkében, amelyet ez 

az újság is közöl másik helyen. 

Ez a cikk komoly noha inkább 

h borús kuriozitásnak látszik az 

eKÖ szempillantásra, «miéivel valami 

elkeseredett barackos a ga;da ir-

halot, olyan, aki nagyou szereli a 

barack pálinkát, abbéli elkeseredé-

seben, hogy nem szabad barack 

pálinkát főzni. 

A dolog nevezetesen ugy áll, 

hogy mint minden a közélelmezési 

doigáb m kibocsátott rendelet a 

u gyümölcs felhasználásra vonat-

kozó rendelet is sajnosan sántít il-

letve olyan tiltó korlátozást tartal-

maz az általános szempontok ér-

vényesítése érdekéből, amelyek ká-

rosan hatnak vissza magára a ter-

melőre. 

Node hiszen igy igazság. 

Nem volna igazság az, ha csak 

a közönség panaszkodnék a terme-

ló nem. Hiszen én nem találkoztam 

a lábbeli gyártó mester emberek 

most letűnt boldog világában, mi-

kor a lábbeli uzsora a Ganri/ankás 

magasságot meghaladta, olyan láb 

celi gyarló mesterembernél, aki ne 

panaszkodott volna . . . Pedig hál 

nekik nem volt igazuk. 

Miért ne panaszkodhatnának 

hál termelők igy i*, hogv a pana-

szukban meg igazság is van. 

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

előfizetési dijak. 

Aki nem termel kukoricát, az 

nem hizlal malacot, 

Ennyit olvasok ki a legutóbbi 

termés rendeletből. 

Nem kritizálok a rendelettel. 

Okait érteni tudom, de a következ-

ménnyeivel nem tudok tisztába 

jönni : Mert amilyen helyes, ami-

lyen kívánatos a kukorica uzsora 

meggátlása és a nyerészkedési cél-

ból folytatott zug «¡»»rté« hizlalás 

meggátlása, talán annyira fontos és 

kívánatos, hogy a vidéki falvak és 

városok lakossággá lehetőségig ma-

ga termelje meg a szükséges zsi-

radékot. 

B A R Á Z D A . 

9 jólét eszköze. 
Nagyonsokat tanultunk és — 

okosodtunk is a háboru alatt, — 

de még mindig sok a tanulni valónk 

Eleinte sokan abban a téves hitben 

eltek, hogy ha nem jegyeznek ha-

dikölcsönt, az állam kénytelen lesz 

a háborút befejezni. Ma már.a köz-

vélemény leljesen tisztában van az-

zal. hogy a háboru befejezése nem 

egyetlen hadviselő felen múlik, ha-

nem csakis az összes hadban álló 

országok akarata vethet véget a 
vérontásnak. Elvégre mi elégszer 

kinyilvánítottuk hajlandóságunkat a 

beke megkötésére, szándékunk azon-

ban ellenségeink gyülölségén meg-

tört. 

A háboru költségeit a magyar 

állam mindenképpen kénytelen elő* 

teremteni, csak az előteremtés mó-

dozataiban lehetnek különbségek. 

Ha ugyanis pénzügyminiszterünk a 

honszolidált államkölcsönök helyett 

az Osztrák-Magyar Banknál kény-

leien a hadsereg kielégítéséhez szük-

séges összeget megszerezni, akkor 

ez az eljárás a bankjegyek számát 

fogja ismét szaporítani, ami pedig 

most tul halad 22 milliárdot. 
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Az ujabb bankjegyek kibocsá-
tásával pedig az állam növeli a 
drágaságot és egyúttal mindnyájunk 
adóterhét fokozza, a drágaság emel-
kedését nemcsak a mindennapi élet-
ben fogjuk ugyanis azonnal meg-
érezni, de a bankjegy szaporulattal 
kapcsolatban a hadsereg szükséglé-
téit nagyobb áron tudja az állam 
előteremteni. Minél drágábban fe-
dezik a hadsereg szükségletéi, an-
nál inkább fognak az állam adós-
ságai és ennek következtében az 
ország lakosságának adóterhei is 
fokozódni. Mindezeket figyeleinbe-
véve, nem ismételhetjük elég gyak-
ran, hogy tulajdonképpen mé^is mi 

a legfontosabb befektetés. 

A takarékbetétkönyvet, amit 
a háború alatti pénzbőség folytán 
olyan sokan megszereztek az or-
szág különböző társadalmi rétegei-
ben, most fel keli cserélni hadi-
kölcsön kótvennyei Az a* ivio, 
kor a takarékkönyvet megkülön-
böztetett tiszteletlel vették körül 
idejét multa: a mostani időkben 
a hadikölcsön kötvény jelenti: a 
jólétet és a legjobb befektetést. 
Már csak azért is most legsürgő-
sebb feladatunk, hogy 

Jegyezzük a hadikölcsönt! 

Béketanácskozás 

Svájcban? 

Alfonz spanyol király — 

békeköz veti tő. 

Csak néhány nappal ezelőtt 
hangzottak el német és angol ál-
lamférfiak ajkairól sokai, sót min-
dent jelentő kijelentések az iránt, 
hogy a béke horizon ja ezekben 
a napok!) m ismét nagyon elsőté-
tült és talán messzire eltolódott 
ismét az az idő, amikor a háborús 
felek békekonferenciára ülhetnek le 
egymással. És most váratlanul ós 
meglepetésszerűen több heSvról is 
jelentik azt a nagyfontosságú ténvt, 
hogy Svájcban a béke kérdésében 
előze'es megbeszélése.; foknak és 
hozzá nem is felelőtlen < s csak pu-
hatolózásra kiküldött személyek 
között, hanem a tanácskozások ig<4ii 
nagy állású augol es német sze-
mélyiségek között folvi.ak A lii-
seler National Zeitung szirinl bi-
zonyos, hogy csütörtökön B-iselb" . 
volt az ang >1 politikának egy k. I>-
vise'ője, a konzulátus személyzeté-
nek kíséretében egy kiváló angol 

diplomata neve alatt. Mint Az Est 
nek jelenti«* Genbföl, Parisban na-
pok óta az a hir van elterjedve, 
hogy Alfonz spanyol király a fran-
cia fővárosban tartózkodik a béke-
feltételek megbeszélése végett. Ezt 
a hirt komolyabb újságok is köz-
lik, mint például a Lc Journal-
K tségtelen hogy Alfonz király bé-
keközvetilóként szerepelne az ellen-
séges hatalmak között. 

Ez órában sem tényként nem 
kell elfogadnunk ezeket a híreket, 
de valótlanságukat sem lehet ki-
mondani. Sem cáfolat, sem meg-
erősítés nem érkezett ezekre az 
érdekes hírekre, amelyek most a 
komolyság minden látszatával lép-
lek fel, dacára a hadiiielyzetnek, 
amely nem mutatja az engesztelő-
dés alkalmas időpontját. Egy genti 
távirat azt jelenti, hogy a francia 
munkásszövetség nyiit levelet in-
tézett a parlamenthez, amelyben 
ielszólitotta a kormány i, liu^j legye 
közzé a határozott hadicélokat és 
békefóltételeket. A levél igazságos 
és tartós bé! ét követel és kívánja 
a nemzetek szövetségének megala-
ki'ásál. A Journal d°s Debals je-
lenti, hogy löbb heti szünet ulán 
ismét erősödött a francia munkás-
ság, aminek Ifövelkeztében ujabb 
letartóztat á s o k t ö r t é n te k. 

Akasszuk vissza a fára. 

Ezt a cikket a „Kecskeméti 
Lapok,,-ból vesszük ál azért, mert 
sok vonatkozásban minket is er-
dekei. 

„Hónapok óta tartó rendelet.-
gyártások, acsarkodások ellenére is 
végre érni kezd a barack. Még a 
zöldségközpont tájékozatlansága se 
tudta ezt megakadályozni. De ha a 

! természet erején nem is fogott a 
hivatalos szakértelem, a virágzó 
kecskemeli gyü möIcskeresk edeImet 
tönkre teheti. Nem sok kell hozzá. 

Gazdáink nagyszerű hozzáérté-
sévé! sikerüli ugyanis a kereske-
dő j ük elérni, hogv a brme ők a 
barackot zölden, de olyan állapot 
ban tudták leszedni hogy a barack-
ban tovább folyik a ére.i folya-
mai, de az utat kia'lja Berlinig 
vagy Szentpétervárig A • gazdák 
ni!)>t i> ilyen állapotban szedik h-
a barackot. n ám, d.4 Budapest 
nek sürgősen i;«*ll érett barack, és 
;.z ilyen íVIérelt zöldes barackot 
nem akarják átvenni. Viszont kül-

földre nem akarnak kiviteli-enge-
délyt adni addig, amig Budapest 
nem fürdik a lekvárban. 

Mit kezdjünk most már, ha 
Pestnek nem kell a barack, Ma-
gyarországon máshova nem lehet 
szállítani, külföldi igazolvány nincs 
lekvárt és pálinkát nem főzhetünk? 
A közélelmezési hivatal azt hiszi, 
hogy a barackot vissza lehet akasz-
tani a fára, mint a ruhát este a 
fogasra. Lehet, hogy Pesten igy 
szokás, de mi örülünk, hogy egy-
szer leszedtük és szeretnénk belőle 
pénzt látni, hogy maximált árából 
nem maximált iparcikkeket ve-
hessünk. 

Szomorú dolog, hogy évtizedes 
leieméin ességgel és rettenetes mun-
kával megalapozott gyümölcsérté-
kesítésünket ennyi rosszakaratnak 
is beiilő tájékozatlansággal kezelik 
Minek avatkoznak az urak olyanba 
amihez mi jobban értünk. Ellátjuk 
mi biuüpesiei és ci ¡»¿¿'földet ¡is 
egyszerre. Nagykőrösnek már ad-
tak kiviteli engedélyt. Nekünk még 
nem. Micsoda elosztás ez? Tatán 
mi legyünk Budapest fejős tehene 
és addig más leszedi a tejfölt. Ké-
rünk sürgős intézkedéseket és ál-
lítsanak végre a hivatalos helyisé-
gekpe olyan egyénekel, akik már 
láttak életükben legalább egy igazi 
— barackot" 

H Í R E I N K . 
Kender vetőmag ára. A hivata-

los lapban megjelent rendelettel a föld-

mivelesügyi miniszter az elsőrendű ken-

dervetőmagnak árát 1918 december 31-

ikéíg minként 350 koronában, a másod-

rendűét H00, harmadrendűét 200 koro-

nában állapította meg. A csak olajütésre 

alkamas kendermag legmagasabb ára 

150 korona. 

A vérbaly és tüdővész ellenas 

küzdelem A belügyminiszter megkérésié 

i z ország valamennyi egyházmegyei ha-

tóságát. legyenek segítségére a vérbaj 

és tüdővész ellen való küzdelemben A 

lelkészekhez, a közéleti szellem és az 

erkölcsi javak hivatott gondozóihoz for-

dul, hogy a betegségek terjedésének meg-

á l l á s á b an az aliamot segítsék Kéri őket 

hogyh i valamilyen aggodalmas betegség 

tudomására jut. közöljék a közigazgatási 

hatóságokkal tapasztalataikat és világ-

osítsák fel a népet adjanak neki taná-

csot és Hibaigazítást. Ha vaiahol sznksfg 

van csecsemő vagy gyermekotthon lé-

lesité«;ére, forduljanak egyenest a bel-

ügyminiszterhez. Az egyke ellen a csa-

ládi elet szellemének erősilésével küzd-

jenek. A b<*lminiszter egyutal megkeres-

te a kultuszminisztert is, hogy a tanitó-
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ság kőréb. az igasz*gügyíminiszter 
pedig, hogy hh'ói karban szerezzen híve-
ket a pusztító népbetegségek elten való 
kü /(lésben. 

N^pont. 4 0 , 0 0 0 Ki ogramm liba-

húst szai! tanaK Ausztria !.iun. A baromfi 

szárnv is lud r min ién »rlátozás nél-

kül vándorul Aus/iiabau Ma ugyan van 

hogy naponta csak Budapestről körülbe-

lül negyvenezer kilogramm libahúst, lud-

zsirl és 'jaroinfil szállítanak el Auszria-

ba. A szállítás teljesen szabadon törté-

nik és a 100 kilogramm íölöl» mennyi 

ségét szállítási igazolványhoz köti, egy-

szerűen ugy játszak ki, hogy 100 "kilo-

grainni altali mennyiségekben adják tel 

Me. történik, hogy a hivatásszerű üzér 

egy nap különböző nevek alatt 1500 ki-

lót is felad. A/, ország többi nagy váro-

saiból szintén nagy mennyiségben szál-

lítják a baromfit Ausztriába, üzen kor-

látlan export következtében olyan maga-

sak ma a baromfiárak, hogy megfizethe-

telenek 

Földarak. Nagykörösön egy hold 

137ő négyszögöles szülő 17.300 koroná-

ért, egy 904 négyszögölöles szántóföld 

3000 koronáért, egy magyar hold rét 

3000 koronáért, egy 2 ¡40 négyszögöles 

S/.OÍO fH/ÓÚ koí'OiiiiC» » iSvVÍv 

A bútor árának szabályozási. 

Az országos központi árvíz gáló bizott-

ság <lr. Friedmann Krnő elnöklésével a 

bútor iránvárának és az egyes tömegtí-

pusok megállapításának céljából előze-

tes szakéi tekezleiet tartott! Az értekez-

let elhatározta a munkás-, iparos,- és 

középosztály igényeit kiclígitő egyes 

normál típusu bútoroknak a gyártását, 

úgyszintén azok irányárainak a megála-

pitását, aminek elérésének az összes bu-

torgyarosok önköltségi számításaikat a 

bizottság rendelkezésére lógják bocsáta-

ni. Az elnök javaslatára elhatározta to-

vábbá az értekezlet, hogy a bútorral ü 

zött lánckereskedelem megakadályozása 

érdekében a bútor készleteket szigorúan 

ellenőrizni fogják, azokat felkutatják és 

megfelelő áron a közönség rendelke-

zésére bocsátják. 

Kormányrendelet állapítja meg a 

fürdőhelyek ellátási árait. A hazai fürdő-

helyeken közismert szoba- és ételárak 

uzsoraj.il egy a közelebbi napokban ki-

adándó kormányrendelet fogja megálla-

pítani A rendelet elő fogj.t írni, hogy 

az egyes fürdőhelyek a Rakásért és a 

élelmezésért nieuyit kérhetnek és a 

rendelkezés megszegőit szigorú bünteté-

ssel sújtja. A szobák árára vonatkozoan 

a rendelet viszamenő hatály lesz, mert 

az eddig fizetett szobabértobbletel a ?zal 

lodás köteles lesz visszatéríteni. 

— Médi-számot adott a Szin 

házi Élet, Inc/e Sándor népszerű 

hetilapja. A/ édes Schubert uuLdi 

ók újra feléledtek, erről számol be 

képben es inubau n' c heti s ám. 

A hét halottairól Sajó Gézáról is 
báró Kohner .1 nőről kéj» t és cik-

ket hoz é, Lukács Gyula irt „Ho-

gy.mi köszönnek" ciniinel érdekes 

cikket K.ndvs sorozal.ik Intim 

l'ista Ile'.ív r> te./i- változatossá 

az igazán érdekes számot. Kgves 

j szám ára 1 kor. rlőfi/elési * ár ne-
gyedévre 10 K. Kiadóhivatal Buda-
pést Erzsébet kör-ut 29. 

— A gyógyszerek forgalmá-
nak szabályozása. A kormány 
rendeletet bocsátott ki a gyógy-
szerek forgalomba hozataláról. A/, 
árdrági t ás és a I; neI eresk rde!em 
ugyanis a gvógyszerkereskedeleni 
terén is olyan mérveket öltött, 
hogy ideje volt már megakadá-
lyo/ni a további visszaéléseket. A 
rendelet szerint mindenkinek, aki 
jogosan tart gyógyszereket, vagy 
kereskedik gyógyárukkal, készletét 
be kell jelenteni és megvételre fel-
ajánlani. Nyilvántartott gyógysze-
rek eladására kötött szerződések, 
ha az áru még át nem adatott, ha-
tályukat vesztik. Nyilvántartott 
gyógyszerek közül kézi eladásban 
csak azokat szabad elárusítani, 
amelyeket a minisztérium engedé-
lyez, ezekből sem szabad azonban 
a vásárló néhány napi tényleges 
szük*églcící meghaladó mermyM-
get kiszolgáltatni. A gyógyszerek 
forgalmát és az ezzel kapcsolatos 
ügyeket a Magv. kir. gyógyszerfor-
galmi kirendeltség (Budapest, IV., 
Ha jó-u. 2) intézi, Ez lesz a leg-
újabb „központ", a gyógyszer köz-
pont. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

10512- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az 1912 

VIII. t. c. 5 §-a és 1913 XX. t. c. 
2 §-a értelmében minden gazdasági 
gép tulajdonosa bárminő gazdasági 
gépe mellett alkalmazott összes 
munkásokat a> Országos Gazdasági 
Mnnkáspénztárnál köteles baleset 
esetére biztosítani, akár saját gaz-
daságában, akar mint vállalkozó 
másnak gazdaságában végeztet gé-
pével munkát A biztosításért fize-
tendő dijat a munkás bérébe be 
tudni, vagy annak megtérítésére a 
munkást kötelezni 200 koronáig 
térj* dhelő pénzbüntetés terhe alatt 
tilos 

Az 1913 XX. I. c. 2 §-a értei 
a gazdasági gépmunkások, ideértve 
a képesített (vizsgázott fűtől) is, 
még ha közönségesen gépésznek 
nevezik is. a kerületi inunk árbizto-
sító pénztáruk állal sem baleset, 
sem betegség esetére való biztosi-

i tási kötelezettség alá nem vonhatók. 

A törvény kivételt egyedül a 
képesített (vizsgázott) gépésszel 
szemben t s/. akire nézve kimondja 
hogy ez ugy baleset, mint betegség 
esetére az illető keiireti munkás-
biztosító pénztái nál ki II bi lositani. 

A gazdasági géptuiajdonosnak 
biztosítási kötelessége kiterjed nem 
csak a cséplőgépe, »zecskavágó 
gépe. hanem minden néven neve-
zendő gazdasági gépe, például vető-
gépe, aratógépe, gyűj tógépe stb. 
mellett alkalmazott összes mun-
kásokra. 

Ha a gazdasági gép tulajdonosa 
ezen biztosítási kötelezettséget el-
mulasztja, kihágást követ el s 100 
koronáig terjedhelő pénzbüntetés-
sel büntettetik, és tőle az elmu-
lasztott biztositásnak megfeleiő biz-
tosítási dijakat utólag behajtják.s 

Ezenfelül baleset esetén—még ak-
kor is, ha a baleset körül a géptu-
lajdonosát semmiféle gondatlanság 
sem terheli a sérült munkásnak 
(illetőleg örököseinek) a geptuiajdo-
nosa ugyanolyan baleseti segélye-
zést tartozik fizetni, mint aminő 
a pénztártól kijár akkor, ha a biz-
tos tás rendben van. 

Felhívom ennélfogva a gazdasági 
gépek tulajdonosait, hogy munkása-
ikat bizlositsák. 

A biztosítási bejelentési lapok 
és a poslatakaréki befizetési lapok 
a városházán (földszinti 10 szám 
ajtó) kaphatók. 

Szentes, 1918 junius hó 26 

dr Mátéffy 
polgármester. 

9917 -1918 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonáttevő Tiszt 

folyó és Körös folyó partján lévő suha 

(Jűz-vessző) 1918. évi július hó 12-én a 

helyszínen tartandó nyilvános szóbeli 

árverésen el fog adatni. 

As árverés julius 12 én délelőtt 8 

órakor a zsupszigetben kezdődik. 

A Körözsparton levő suha árverése 

julius 12-én délután 4 órakor kezdődik. 

1 bérösszeg a gazdasági tanucsnok 

kezéhez az árverés alkalmával lefizetendő 

Részletes feltételek az árverés nap-

ján a helyszínen megtudhatók. 

Szentes, 1918 évi június hó 25. 

Dr. Mátéfty 
polgármester. 

Hirdessen e lapban! 
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ad. 6981—1918 szám, 

Földhaszonbérbeadá-
si hirdetmény. 

Szentes város kezelése alalt 
lévő Böszörményi alapítványi löki 
1918 október l-lől 1924 szeptem-
ber 30-Ig terjedő 6 évre 1918 évi 
július hó 15-én délelőtt 10 órakor 
a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
nyilvános szóbeli árverésen ha-
szonbérbe fog adatni, A bérbeadás 
alá kerülő föld a nagynyomási dű-
lőben, a kunszentmártoni műút és 
az aradi műút közötti részén van 
a várostól 3 és fél kilométerre. 
Területe négy háziföld, vagyis 
9A/a kishold. Van az ingatlanon egy 
tanya épület és kut 

Az árverés alkalmával egy évi 
haszonbér készpénzben lefizetendő. 

Részletes feltételek megtudha-
tók a gazdasági tanácsnoki hivatalba. 

Szentes 1918 fi 

Dr Mátéffy 
polgármester. 

Csongrádvármegye alispánjától. 

4550=-alisp. 1918 szám. 

Pályázati-hirdetmény. 
Szentes városnál lemondás 

folytán üresedésbe jött főjegyzői 
állás és az elhalálozás folytán üre-
sedésbe jött jogügyi tanácsnoki 
állás betöltése céljából pályázatot 
hirdetek 

Mindkét állás az 1883 l l.-c. 
3 |-ában körülirt minősítéshez van 
kötve: javadalma az 1912 LVIII 
t.-c. 14 §-a szerinti 8-ik fizetési 
osztályra megállapított fizetés és 
lakpénz. 

Felhívom a pályázni kívánókat 
hogy kérvényeiket f. e. julius hó 
20-ik napjának d. e. 10 órájáig 
az alispáni iktatónál adják be. 

Szentes, 1918 julius hó 4-én. 

dr Nagv Sándor 
alispán. 

16803—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A városi tanács az Erzsébet 

magyar királyné alapítvány kama-
taira pályázatot hirdet. 

Az alapítvány kamataiban két 
leány gyermek részesülhet évi 250 
koronában, melyből 200 K. havi 
utólagos részletekben kifizettetik | 

50 K. pedig az illető részére a 
gyám pénz tárban nagy k oruság ái g 
gyümölcsöztet telik. 

Ennek az alapítványnak az el-
nyerésére < Ivan szentesi illetőségű 
szegénysorsu, kizárólag leánygyer-
mek pályázhatik, akinek vagy minda-
két, vagy csak egyik szülője sze-
rencsétlenség állal előidézett halál 
lal halt el. 15 éves még nincs, álla-
mi ellátásban nem részesül és el-
tartásra köteles vagyonos hozzá-
tartozói nincsenek. 

Felhivatnak mindazok, akik ezt 
az alapítványi helyet elakarják nyer-
ni, hogy kérvényeiket a városi ta-
nácshoz folyó évi julius hó 31-ig 
adják be. A kérvényhez mellékelen-
dő : a gyermek születési bizonyít-
vány, szegénységi bizonyítvány, to-
vábbá a fentebbi ténykörülménye-
ket igazoló hatósági bizonyítvány. 

Harctéren elesett katonák gyer-
mekei is pályázhatnak. Az állami 
gycr;r, skn::nkslybc felvet1, gyerme-
kek nem pályázhatnak. 

A pályázati kérvények az illető 
gyermek gyámja által nyújtandók be 

A í Y i r o s i t n n á e s . 

17601 - 1917 szám 

H i r d e t m é n y . 
A Dósai Molnár Mihály alapít-

vány évi 800 koronát kitevő kama-
tai segélyezésekre fordítandók Se-
gélyben részesülhetnek : 

1. teljes árvaságra jutott va-
gyontalan és rokonok nélküli gyer-
mekek 12 éves koruk betöltéséig 
havi 1(5 korona segélyben ; 

2. vagyontalan és szegénysosu 
özvegy anyák, kik még neveletlen 
és iskolás gyermekeiktől kézi mun-
kára nem járhatnak, egy gyermek 
után havi 8 korona, minden to-
vábbi gyermek u án havi 6 korona 
segélyben. 

Felhivatnak azok, akik ezen 
segélyezésre igényt tartanak, hogy 
kérelmüket a városi tanácshoz, vá-
rosháza emelet 47 ajtó. a folyó 
évi július hó 20 napjáig nyújtsák 
be. 

Szentes, 1918 junius 27. 

dr Mátéíly 
polgármester. 

Hlrdesbeii e lapban. 

ad 8704=1918 szám. 

Földhaszonbérbeadá-
si hirdetmény. 

Szere* város tulajdonát tevő 
aKócsürhejárásból kiiuisiioit 56737 
us/. öl föld öl holdas, tísellcg 
kisebb p rcelíákban 1918 évi julius 
hó 15 én délután 2 órakor a hely-
színen tartandó nyilvános szóbeli 
árverésen 1918 okt. 1-től 1921 
szept. 30-ig terjedő 3 évre haszon-
bérbe fog adatni, 

A bérbeadás alkalmával az egy 
évi haszonbér befizetendő a gazda-
sági tanácsnok kezéhez. 

Szentes, 1918 évi julius hó 6 

d r J f l a t é f l y 
polgármester. 

9810-1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

Szentes város területén a gaz-
dasági munkákért 1018 évben fize-
tendő munkadíjat a következőkép 
állapítom meg: 

/U¿uaoliai napszaiiá féiáiiiéte 
15 K. nőnek 10 K., cséplesnél nap-
szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 
tengeri törésnél napszám férfinek 
10 ív, nőnek 7 K., ósziszántásnál 
napszám 5 korona, 

szakniánybérek : 
aratásnál 1100 i>. sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-
séért, vontatóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblyezé-
séert 22 korona,- kévébe kötés 
néiküi 10 korona,-

marokrakó aratógép után ara-
tásnál a kéve fol kötéséért, össze-
hordásáért, vonlalóba, vagy kereszt-
be rakásaért és a tarló felgereb-
lyézéséért 12 korona, kévekötő 
aratógép után kéve összehordás, 
vontató vagy keresztbe rakás és 
tarló gerebJyézéséért 4 korona 

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

Aralógép munkadíja, ha a 
géptulajdonos húzatja kis holdan-
ként 10 korona, 

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

Aratás és cséplés tartama alatt 
a munkásokat a munkaadó élelmezi 

Ezt azzal a figyelmeztetéssel 
hozom u-,y 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 
kirendelteim és a munka teljesíté-
sére karhalalommal fog kényszeri-
tetni, ezen felül szigorúan meg fog 
büntettetni-

Szentes, 1918 junius 14. 

br. nátéííy polgármester. 




