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Imádság. 
Úristen akiről azt mondja az 

irás, hogy közelebb vagy a világ 

nyomorultjaihoz és megalázoUjai-

hoz, mint a világ hatalmasaihoz 

e hideglelős nyári estéken milliók 

térdelte lik Lj előtted szivöket s pa 

naszló imájuk meglőtt galamb szár-

nya módjára verdesi mennybeli 

házad kiistálv ablakát : 

— Isten add vissza a békét a 

főidnek 1 

Már nem könyörgünk döntő 

győzelmeit, amely patkós bakan-

csunk alatt vonagoltassa a kiomlott 

bHü világot, Már nem tizünk be-

lőle csúfot azzal, hogy diadalmas 

békét imádkozzunk, mely ércigába 

görnyessze .i/abadnak termett népek 

nyakát és elvesse uj borzalmak 

sárkányfogait. Már nem vagwink 

vad álmok mákonyszivói és ostoba 

káprázatok részegei. Már nem va-

gyunk esztelen gyerkőcök és min-

denek pusztulását kívánó hisztéri-

kus vének, már férfiak vagyunk, 

tiszta szeműek, és elborult szivünk 

sokat tanultunk és világosan látók 

fanyar izzel a szánkban és zsib-

badtsággal megedzet t izmainkban 

Még tudunk ütni halálosat, de job-

ban szeretnénk már kézfogásra 

kinyújtani a kezünket. A halál a 

mi szolgánk, de már jobban sze-

retnénk az életet szolgálni. Négy 

esztendeig voltunk földben lakó 

tilogloditák és mithikus félistenek: 

szerelnénk már megint emberek 

lenni. Ez minden, amiért imád-

kozunk. 

Nem szégyeljük magunkat a 

háborúért, amelyben személy sze-

rint lehetnek bűnösök közölünk is 

de a fajunk, a nemzetünk ártatlan 

Nem kívánta a háborút, borzadt 

tőle és futott e.őle, mig becsülete, 

sérelme nélkül tehette. Akkor nyúl-

tunk a fegyverhez, amikor nem 

volt más választásunk : az ősi rö-

göt, az apáink sírját, a gyerekünk 

bölcséjét kellett védnünk. Megtet-

tük becsülettel és már szeretnénk 

kaszát csinálni a dolga végzett kard-

ból. Szeretnénk meggyászolni, akik 

e l m e n t e k és szeretnénk meg-

ölelni, akik elmentek és szerelnénk 

megölelni, akik haza jöttek. Szeret-

nénk letisztogatni magunkról a vért 

és szeretnénk áldott verejtéket hul-

latni mezőnkön Szerentnék kisírni 

szemünkből a könnyekel, amikkel 

eddig mindig takarékoskodni kellett 

hogy maradjon a jövendőre is, 

szeretnénk visszakapni kispolgári 

életünk szelid örömeit, a dologte-

vő napokat, amelyek hasznot haj-

tanak és a vidám vasárnapokat. 

Szerelnénk régi ruháinkban a nap-

fényben járva eiborongani a mul-

takon és nézni az államok szitakö-

tői», amelyek a jövő felé röpköd-

nek Szeretnénk nagyot lélekzeni a 

szabad levegőből, szeretnénk na-

gyol kiálltani, hogy a szivükfene-

kéről jöhessen a bebörtönzött és 

berozsdásodott hang és szerelnék 

talán igazságot tenni is jutalmazni 

és felelőségre vonni . . . 

Nem, ta'án harag sincs már a 

szivünkben és a bosszukivónás vá-

gya sem. Csak te tudod, fölséges 

Isten, mennyi időt szántál még ne-

künk, hogy magyarul imtdkozhas-

suk el a Miatyánkot: azt a kis időt 

szeretnénk móg szerényen, meghú-

zódva, senkinek útjában nem állva 

békességben elüldögélni az élet 

asztalánál, amelyet niiuden népek 

számára terítettél, egyedül való 

Isten, hatalmasoknak és alázato-

saknak, nagyétvágyú fajoknak és 

kevéssel megetégedőknek. Ez min-

den amiért imádkozunk. 

Meddig tart a 

drágaság ? 
Hogyan védekezzünk ellene ? 

Ha az árak emelkedése igy 

halad tovább, akkor két-három év 

múlva a mai árak többszörösével 

számolhatunk. Meg sem tar lom fö-

löslegesnek, hogy ezt az állításo-

mat igazoljam 

Legjobb esetben csak a bék«-

kötés után öt-hat év múlva állanak 

be a normálisnak nevezhető ár-

viszonyok. 

Ha sorra vesszük azokat a 

fogyasztási cikkeket, amelyek ter-

melése a háború alatt jelentéke-

nyen csökkent és amelyek pótlása 

csak évek múlva következhelik be, 

akkor beláthatjuk, hogy ez az állí-

tás nem túlzás. 

A haszonállatok ! a marha, juh 

és a lóállomány szaporításához 

évek kellenek. Ez a körülmény 

tehát a húsfélék, a zsir- és tejter-

mékek löbbtermelésónek természe-

tes tempóját szabják meg. A ba-

romfival, a tojással és a sertéssel 

gyorsabban haladhatunk Mindezek 

többtermelese azonban jó takar-

mánytermést és szemterméseket 

követel. A gabona-, zöldség- és a 

gyümölcstermés eredménye a föl-

dek jó megművelésén kívül inkább 

a kedvező időjáráshoz van kötve. 

Másképp állunk azonban a szövet* 

és bőt félékkel. Eleket nem lehet 

a nyersanyag hiánya miatt pár hó-

nap alatt pótolni, ámbár itt a kül-

földi behozatal is javunkra szol-

gálhat. De valamennyi hadviselő 

állam igy áll, mint mi- Ezeknek 

sem lesznek egyhamar exportálni 

való nagy fölöslegei. 

Itt vannak a végletekig kihasz-

nált és elkoptatott közlekedési esz-

közök. a vasúti berendezések és a 

gyári gépek. A széntermelés foko-

zása. Idő kell ahhoz is, mig a par-

lagon heverő és a rosszul művelt 

földek régi termőképességüket visz-

szanyerik s amig a gyárak ismét 

teljesen üzemképesek lesznek. 

Ezekből v.lágosan látható, 

hogy a helyzet javulása a „több-

termeléstől várható, ez pedig né-

mely cikknél csak fokozatosan ér-

hető el, nem pedig azonnal a bé-

kekötés után. Mindenesetre jobb 

és észszerűbb lesz. ha a további 
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nélkülözésekre eleve elkészülünk 

és már most foglalkozzunk azza l , 

hogy miképp javítsunk a legköze-

lebbi jövőnkön. 

Az árak maximálásában nyakig 

vagyunk, de ezzel még nem tudtuk 

a járványhoz hasonló drágulási fo-

lyamatot megállítani, bar az árdrá-

gítókra kemény büntetéseket rót-

tak ki. A gyors meggazdagodás ösz-

tönét ezek sem irtották ki. Hiszen 

a maximálásnak fittyet hányt a 

mindinkább terjedő cserekereske-

dés és a könnyen költő fogyasz-

tók maximális áron felül való 

vásárlása. 

Mit lehetne tenni erre a drága-

sági folyamat meggállasára. Kétféle 

módszer kínálkozik. Az egyik az, 

hogy minden olyan fogyasztási cik-

ket maximálni keli. ami nem épen 

luxus cikk, tehát az eleimicikkekel 

s a munkabéreket is. Éneikül ugyan-

is nincsen megállás. A másik mód-

szer a maximálást teljesen eltoru m 

és a kereskedelmet ismét szabad-

jára hagyni. Sajnos, tapaszlaialaink 

arra tanítanak, hogy az utóbbi el-

járást most már nem lenne ajánla-

tos egyik napról a másikra életbe-

léptetni. Marad tehát a másik, 

vagyis még egy bizonyos ideig 

„mindent" maximálni. 

Nem lenne lehetetlenség az sem 

ha a drágulási járvánnyal azt az 

eljárást követnők, mint az órával, 

mikor októberben egy órával hál-

rátoljuk. El kellene rendelni, hogy 

egy bizonyos időtől, de legkésőbb 

a békekötés napjától, semmifele 

árut többé emelni ne legyen 

szabad. ^ 

Ez lenne az árak tetőpontja. 

Ettől kezdve az átvizsgáló bi-

zottságoknak lenne feladata ugy a 

munkabérek, mint a fogyasztási és 

iparcikkek árát havónkint, fokoza-

tosan és egymással összhangban 

leszállítani. Erre azért' is szükség 

van, mert a termelés terén máris 

bizonyos aránytalanságok mutat-

koznak. Ma például némely zöld 

ségfélék termeiése jobban ki tizet i 

magái, mint a kényéi magvak ter-

melése. 

Végű! még egy fontos intézke-

désre van szükség, hogy Ausztria 

előnyösobb helyzetbe ne jusson é> 

a mi olcsóbban termelt export-

cikkeinket ellenszolgállati- nélkül 

ne élvezhesse, egyidejűleg ott is 

meg kellene kezdeni az árak leio-

kozását. Tegyünk valamit, meri 

különben elviselhetetlen helyzetbe 

jutunk. 

i Gazdag béres, 
szegény hivatolnob. 
— Panaszkodnak a gazdák is. — 

A világháború megteremtette 

a demokrácia korát. Mágnás is 

! kerül kocsis mellé s egyik se 

; veszi észre a származás külörnb-

' ségét, csak azt tudják, hogy em-

j berek. A tisztviselő és kocsis is 

egymás mellé kerülhetnek minden 

| sérelem nélkül, még ha azt akar-

juk is kimutatni, hogy a háborús 

idők a kocsisoknak jobban ked-

veznek, mint a tisztviselőknek. 

Gazdákkal beszélgettem teg-

nap a drágaságról. Erősködtek, 

hogy akármilyen magasak a me-

zőgazdasági termények árai, ők 

mégis csak küszködnek. A szántás 

vetésre ráfizetnek, olyan munka-

béreket kell fizetniük. Elmondotta 

| az egyik, ion ii/.ete^ koemSauiik 

j és egy béresének éven kint. Pedig 

; csak ugy tesznek, vesznek, amit 

nem is lehet dolognak mondani, 

no meg emellett a jószágok is 

soványodnak, a helyett, hogy a 
1 rendes adagolással híznának. 

A kocsisának^vente, mondot-

ta, egy öregebb házaspár, az évi 

bérc 20 mmázsa buza. 800 kor. 

készpénz, szabad lakás, fűtés egy 

lánc fold kukorica alá és két kapa 

krumpli alá. A béres kap évente 

huszkiló szalonnát, luisz kiló sót 

egy fejős telién tartását, Hí mmázsa 

búzát, lakást, tüzi evalót, mindket-

tő tarthat baromfit, amennyit akar 

A barom ti tartást nem is számítva 

a mai árak mellett egy egy gaz-

dasági cseléd csak a maximális 

árakat számítva, 4000 korona fize-

tést liuz évente. A baromfitartás 

hasznát hamarosan papirosra sem 

vethetni. 

Ha ezzel a fizetéssel össze-

hasonlítjuk a tisztviselők fizetését 

bizony szomorú korképet nyerünk. 

Efölött a szomorú korkép fölött 

elmélkedhetnének a mi uazdáink 

akkor talán más fizetést adnának 

a város tisztv iselőinek. Mert igaz 

hogy kocsisra, béresre is van szüksé 

gíink, de mi lenne velük, hanem 

lenne tisztviselőikar. amely mun-

kásságával az együttélés békéjét 

védik, az egymásközötti jogvi-

szony egyensúlyát lentartja. De 

meg a vezető, az irányító férfiak 

is következtetést vonhatnának le 

ezekből a tényekből, hogy feléb-

redjen a lelkiismeret szava és be-

folyásukkal a tisztviselők helyze-

tének elnmoz<I itasá11 fáradozzanak. 

HÍREINK. 
K.-gazda leveleiből. 

Sződy hadnagy. 

I. 

Rég' nem irtam. Nem írhattam. 

Mindig jöttünk: gyalog, kocsin, vonton. 

De ma aztán ágyban hálunk ! 

Rászolgáltunk becsülettel. . . mondhatom I 

Megint győztünk : fut a talján . . . 

Pedig kétszer mi hátrálunk előle ! 

Ugy hemzseget, mint a hangya. .. 

Most magnak is alig maradt belől« 1 

Nincs is annál üdvözítőbb, 

Nincs is annál tébolyitóbb érzelem, 

Mint, amikor, tusa után, 

Ráeszmélünk, hogy miénk a győzelem! 

S mindig annál kápráztatóbb, 

Ára mentül keservesebb, véresebb I . . . 

Ugy a bor se részegíthet! 

Annál még a te csókod sem édesebb !... 

S mégse zúg a „Hajrá-század"... 

Ebéd se kell. Sírtunk is egy keveset:— 

Szepénv Szödv hadnagy urunk. 

Szemüvege tusa közben leesett... 

Hát! — az olaszt nem gyűlöltein, 

Ha most éppen nem is vagyunk barátok : 

De a Sződy hadnagy úrért, 

Isten engem' I — tizet magam levágok !... 

II. 

Hogy ki az a Sződy hadnagy?... 

Fogadjunk, hogy azt csak nem is gyanítod ! 

Az a ványadt kántorféle, 

Aki egyszer mifelénk is tanított 

Aki ott, a dazdag nép közt, 

Hogy' tengődött, bus anyjával, szegényen ! 

De, mert nem kért, nem is kapott, 

S csak ugy vettük, mint lyukat a sövényenl. 

Zászlósnak jött ide hozzánk... 

De már akkor viselte a „billogot" : 

Fél haját a kard leszelte, 

S horpadt mellén a nagyezüst csillagot... 

És, — az otthon „gyáva" ember, 

Aki téged gunymogolyra késztetett: 

Nem féltette itt a bőrét, 

De sápaptan mindnyájunkért reszketett 

Itt volt velünk éjjel-nappal. 

Szíves szóval buzdított és oktatot. 

S annyi ezer szenvedésünk 

Tűréséhez lassan hozzászoktatott... 

Szegény, szegény hadnagy urunk!... 

A sírodon idegen füz hajladoz!... 

S a nagy, kerek pápaszemed 

Nem lesz értünk soha többé harmatos !.. 

Ferke Ágost. 

— Vége a földbirtok apeku-

láciönak. A liáboiu alatt Magyar-

országon nagymértékben elhara-

pózott az ingatlanokkal való spe-

kuláció Különösen a földbirtokok 

értéke lett rettenetesen felverve. 

A földmivelésügyi miniszter a kö-

/elnapokhan rendeletet fog kiadni, 

amely szerint az egész ország te-

rületere ki fogja terjeszteni az in-

gatlanforgalom korlátozását. Esze-
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rint az összes vármegyék birtok-

vá l tozása i ró l a Országos ingatlan-

forga lmi Iroda fog végső f ó r u m -

ként döntem. 

- ísmél drágul a szén. A 

sziléziai bányák, miután a német 

kormány megtiltotta az ekszport 

szenek tonnánkénti árát 6 márká-

val felemelték. A porosz szén tehát 

julius l-lől kezdve Magyarországon 

9.60 koronáról 12 koronára emel-

kedett. A magyar szénbányák sem 

akarnak elmaradni a n é m e t e k 

mögött és igy a szénkartel szintén 

emeli. így például a salgótarjáni 

ipari s/enet, amelyet junius elején 

emeltek, 4.20 koronáról 4 50 koro-

nára emelték. 

— Uj rendelet a felmenté-

sekről. A íölmivelésögyi miniszter 

rendeletet küldött a közigazdatási 

hatóságokhoa felmentési névjegy-

zékek kiállítása ügyében. A minisz-

ter i sméi ellen felhívja a hatóságok 

ev»velmét arra. houv a harctéren 
"nJ 

vagy badtápkőrletben szolgáló egy-

ének kérelmeit a mögöttes ország-

részben szolgálók névjegyzékeitől 

teljesen elkülönítve kell összeállí-

tani és különálló névjegyzékbe fog- j 

laiva telterjeszteni. — A miniszter j 

hangsúlyozza, hogy katonai minő-

ségüknél fogva csupán rendkivüíi ; 

kivételkint terjes/Illetők elő felnién- | 

tés végett azok, akik különleges 

katonai kiképzésük, illetve műszaki 

csapatnál, vagy intézetnél (leghajós, 

aknavető fényszóró, l á n g s z ó r ó 

osztagoknál stb). továbbá akik a 

haditengerészet műszaki osztályá-

nál szolgálnak. — Olyan egyének, 

akik valamely a harctéren vagy 

a hadtapkörletben működő csapat-

tót vagy intézető! nyerlek szabad-

ságot s annak lejártával ehhez a 

csapathoz tartoznak bevonulni, be-

várási engedellyel nem láthatók el 

és bizottságilag nem menthetők 

fel, 
Megszüntetik a fizetéstelen ál-

lami ál lásokat. A pénzügyminisztérium-

l>an — mint Uudapestról jele .tik - ter-

veit készül a fizetéstelen állatni lisztvi-

selői állások megszüntetésére. Ez intéz-

kedés végre kiirt egy ősidőkből fenn-

maradt barbár igazságtalanságot mely 

a munkaerőt eddig a jövendőbeni di-

«es cím és vékonyka száraz kenyér re 

ményéért ingyen kihasználta. 

Szeged vigalmi adó jövedelme 

Tíz nap elŐtl leptetlék éleibe a víg dini 

adó &zabál\ rendeletet, amely ez alatt a 

nap alatt nyolcezer korona uj váró 
s> Ijövedclmet eredményezett. líxt az 

osjzegel megfelelő ellenőrzéssel és ad-

minisztrációval havonkint 25 ; 0,0>0 

^rónára lehet fölemelni. Vagyis a vi 

8®lmi adó S/.egedet körülbelül évi 0 0 -

ttU.OOO korona jövedelemhez juttatja 

l 
Üszök és tehe.iek levágási tílal-

1 mának felfüggesztése A földmivelésügyi , 

! miniszter valamenni vármegye a ispán- I 

jahoz rendeletet intézet a fiu*a* üszők 

és tehenek levágási t i lalmának hatályon 

kívül helyezése tárgyában. A miniszter 

leiratában hangsúlyozza, hogy előrelát | 

hatólag az tdei takannany termés nem 

fog megfelelni a hozzáfűzött reményhez ! 

és ennek folytán a takarmány hiány kény- ! 

szerltŐ hatása alatt azonban az állat-

állomány fentarlásához fűződő felelte j 

fontos nemzeti ás gazdasági érdekek 

szigorú szemelőtt tartásával egyes tör-

vényhatóságok területén az üszők és 

lekenek vasúti szállítási, illetve levágási 

tilalom alól fölmentést lehet adni. 

— A katonaság az árdrágí-

tók ellen. Az árdrágítók ellen — 

négy év tapasztalatai után elmond- | 

hatjuk — gyönge fegyverekkel küzd 

tek eddig a kormányok. Ez egyig 

legfőbb oka, hogy ez a kellemetlen 

háborús fajzat elszaporodhatott és 

elhatalmasodhatott. Az árdrágítók 

elleni harcot fölveszi most — 

nagyon helyesen — a katonaság 

is Az összes alárendelt parancs-

nokság, katonai hatóságok és in-

tézetek ugyanis rendeletet kaptak, 

hogy a katonai szolgálatot teljesiló 

árdrágítás gyanúja alatt állóktól 

kötelesek m i n d e n kedvezményt 

j azonnal megvonni, esetleg állomás-

helyükről föltétlenül és sürgősen 

| áthelyezni. Ha szabadságon van az 

! illető, ezt azonnal visszavonják s 

az áthelyezéssel egyidejűleg bevo-

nultatják. Hasonló eljárást fogana-

tosítanak fölmentés esetén is. 

Figyelemreméltó, hogy a legénysé-

get is ki kell oktatni, akiknek kö-

telességükké van téve minden tu-

domásukra j u t ó árdrágító eset 

följelentése. 

— Leveskockát ad a közé-

lelmezési miniszter. A közélelme-

zési minisztérium leiratot intézelt 

a halóságokhoz, melylyel tudatta, 

hogy egy külföldi gyár kötelezte 

magát, hogy a neki átengedett olaj-

pogácsák fejében nekünk két vag-

gon leveskockái szállit. A minisz-

ter felhívta a hatóságokat, hogy 

sürgősen jelentsék be, — mennyi 

ilven levespótlo kockára van szük-

ségük. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 

julius 7-iki szállta érdekes képeket 

közöl a Fiave menli harcokról, a 

németek nyugati olYenzivájáról, 

Semme l veissről stb. Szépirodalmi 

olvasmányok: Berkes Imre regé-

rt ve, Jászai-Horváh E'emér verse, 

Földi Mihály novellája, S/.óllósi 

Zsigmond tárcája, a Megátkozott 

szerelem cimű szenzációs francia 

regény stb. Szily Kálmánról 80-ik 

születésnapja alkalmából Hédey 

Tivadar emlékezik meg. Egyébb 

közlemények : Wlassics Gyula báró 

főrendiház í elnök a r c k é p e 

s a rendes h e t i v o v a t o k 

A Vasárnapi Újság elófizitéd ára 

negyedévre 10 korona. M'giendel-

hető a Vasárnap: Ujs 'î  kiadóhiva-

talában (Budapest IV., Egyetem 

utca 4 sz.) Ugyanitt megrendel-

hető a Képes Néplap, a legolcsóbb 

újság a magyar nép számára, fél-

évre 2 korona 4 1 fillér. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

16803-1917 szám. 

Hirdetmény. 
A városi tanács az Érzsébet 

magyar királyné alapítvány kama-

taira pályázatot hirdet. 

Az alapítvány kamataiban két 

leány gyermek részesülhet évi 250 

koronában, melyből 200 K. havi 

utólagos részielekben kifizettetik 

50 K. pedig az illető részére fa 

gyámpénztárban nagyk orus ágáig 

gyümölcsöztette tik 

Ennek az alapítványnak az el-

nyerésére olyan szentesi illetőségű 

szegénysorsu, kizárólag leánygyer-

mek pályázhatik, akinek vagy minda-

kél, vagy csak egyik szülője sze-

rencsétlenség által 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 eleseit katonák gyer-

mekei is pályázhatnak Az állami 

gyermekmenhelybe felvett gyerme-

kek nem pályázhatnak. 

A pályázati kérvények az illető 

gyermek gyámja által nyújtandók be 

A v á r o s i t a n á c s * 

Egy fiatal asszony, 
ki a fűszer üzletben 
teljesen jártas, azon-
nali belépésre ajánl-

kozik, 
Citn e lap kiadóhivatalában. 
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17604 -1917 szám. 

e i m é n y . 

A Dósai Molnár Mihály :ila;»il-

vány évi 800 koronái kilevő kama-

tai segélyezésekre fordítandók Se-

gélyben részesülhetnek : 

1. teljes árvaságra jutott va-

gyontalan és rokonok nélküli gyer-

mekek 12 éves koruk betöltéséig 

havi 16 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 uián havi 6 korona 

segélyben. 

Felhivatnak azok, akik ezen 

segélyezésre igényt tartanak, hogy 

kérelmüket a városi tanácshoz, vá-

rosháza emelet 47 ajtó. a folvó 

évi július hó 20 napjáig nyújtsák 

be. 

Szentes, 1918 juniu* 27. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

ad. 8704=1918 szám. 

Földhaszonbérbe-
adási hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
alsócsürhejárásból kihasított 56737 
nsz. öl foki öt holdas, esetleg 
kisebb parcellákban 1U18 évi julius 
hó 15-én délután 2 órakor a hely-
színen tartandó nyilvános szóbeli 
árverésen 1918 okt. 1-tól 1921 
szept. 30-ig terjedő 3 évre haszon-
bérbe fog adatni, 

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

Szenles, 1918 évi julius hó 0. 

d r J f l a t c f l y 
polgármester. 

ad. 6981—1918 szám, 

Földhaszonbérbe-

adási hirdetmény. 
Szentes város kezelése alatt 

lévő Böszörményi alapítványi told 

1918 október 1-tól 1924 szeptem 

ber 30-ig terjedő 0 évre KM8 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 r s/én van 

a várostól 3 és fél kilométerre. 

Területe négy há/iföld, vagvis 

9!/i kishold. Van az ingatlanon égy 

tanya épület és kut 

Az árverés alkalmáv; I egy evi 

haszonbér kés/pénzben leíiz leink). 

Heszleles feltetelek megludha 

tók a gazdasági tanácsnoki hivatalija. 

Szentes, 1918 julius 6. 

Dr Mátéffy 
polgármester. 

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. 

Van szerencsém a t hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costömök stb. legízlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb es 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

B á l i t l e I n n a 

Kígyó-utca 3. 

N 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j a 

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

r I C 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzekek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámítás mellett készíttetnek. 

X 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

, 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villany erő re berendezett nyomdai müintézetében, Szentes I(JI8. 




