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A szerkesztésért felelős: 

Siruáné Dónáth Eszter. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Ma. Holnap. Jövendő. 

A legrettenetesebb fogalmak. 

Körülnézek. 

Sanyarú, égbekiáltóan, vagy 
ha szabad használnom ezt a kifeje-
zést orditóan rettenetes állapotok. 
Letarolt remén vek. Kihamvadt ér-
zések. S-í ditő drágaság. Lerongyo-
lódas. Törieies, Miiiios vagyon-
gyűjtés. Káprázatos gazságok, csa-
lások. Tisztességtelen szándékok. 

Ez a ma. 

Mi a holnap ? Mi lessz a jö-

vendő ? 

Az ördög tudja, semmi sem 
csábit annyira, mint ez a bolond 
téma, Mert ha van amiről lehet 
irni és sok, de nagyon sok min-
dent irni, akkor ez a téma volna az. 

De csak volna. Mert a kísértés 
rám jön, de megijedek tőle. N e m 
merem megírni a ma napjainak 
monográfiáját, hogy a holnapra és 
és a jövendőre vonjak le belőle 
következtetést. 

Előre „enni" — nem lehet. 
Utólag még csak lehet a koplalás 
utón duplán jóllakni. Az ember 
gyónna nincsen ugy berendezve 
mint a sivatagjáró tevéje, amely 
arról nevezetes, hogy előre össze-
gyüjli egy egész hétre a gyomrába 
való vizet és ugy emészti föl 
apránként a ut során. 

Mikor legelősször hallottam 
ezt a kifejezést, hogy valaki »eióre 
evett« le akartam ütni, aki mondta 
és most kénytelen vagyok nem 
c$ak embertársaimon, hanem ma-
gamon is tapasztalni, hogy valóban 
előre eszünk, azaz többet fogyasz-
tunk naponta mint a kiszabott 
porció. 

Hát persze ez nz előre evés: 
CSak papirosra való. Valójában bi-
zony nem előre eszünk, hanem a 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (r«f bérház) ide intézeudök a kapót 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
M T •• előfizetési dijak. 

holnapiból pótoljuk a mait. 

Sajnos, több nap, mint kolbász. 

A közel jövőben tölti be a 
városi képviselőtestület Bugyi An-
tal örökét. 

Előre látha óan nem lesz küz-
delmes választás, sőt valószínű, j 
hogy egyhangúlag választja meg a 
képviselőtestület Bugyi Antai utód-
ját. 

Nem látok benne semmi kü-
lönöset sőt inkább egészen termé-
szetesnek találom, hogy ez igy le-
gyen. Végtére is a dolog természe-
tes megoldása ez. 

Ha ugy visszagondolok a múlt-
ra s néhány választás izgalmas 
történetét nézem szinte csodálko-
zom azon hogy valaha ugy lehetett 

Es hogy mi lesz a jövőben ? 
Nem ludoin, de sejtem, hogy ha a 
a tisztviselő sors az lesz ami a 
mai. akkor talán még csak mód se 
lesz választásokra, mert nem akad 
még csak pályázó se . . . 

BARÁZDA. 

Elrendelték a korai cséplést 
A közélelmezési miniszter rende-

lete a törvényhatóságokhoz. 

Windischgrátz Lajos herceg kö-
zélelmezési miniszter a varmegyék 
alispánjaihoz rendeletet intézett, — 
amelyben rámutat arra, hogy a 
terménykészletek fogyatékossága a 
hadsereg és a polgári lakosság el-
látását egyaránt súlyosan veszélyez-
teti. Igy a legkomolyabb élelmezési 
zavarok csak akkor kerülhetők cl, 
ha a korai cséplést a legrövidebb 
időn belül megkezdik, ugy hogy a 
malmok julius 15-től az első kész-
leteket már őrölhessék. 

A korai cséplést lehetővé té-
telére intézkedett a miniszter, hogy 
a gazdasági munkálatok elvégzésére 
kellő munkaerő, a csépléshez szük-
séges anyagok, a termény elszállí-
tására szolgáló zsákok biztosíttas-
sanak. A rendeletben utasítja a mi-
niszter az összes alispánokat, hogy 
azokat a járásokat, községeket, — 
ahol a korai cséplést ha bár ez 
csak az őszi árpára lehetséges, de 
a termelők még önként nem kezd-
ték, — a cséplés ¡i«lad«kial£réUl 
való megkezdésére utasítsa. Sür-
gesse minden erejével a készletek 
szállítását, az átvevő bizottságok 
haladéktalanul kezdjék meg a kicsé-
pelt termény átvételét a nagy, kö-
zép és kisgazdaságokban egyaránt 
én már az átvétellel egyidejűen in-
tézkedjenek az átvett készleteknek 
a legközelebbi vasútállomásra, a 
malomba való rögtöni elszállítása 
iránt. 

HÍREINK. 
Spanyol betegség, 

— Tipikus esetek. — 

— Jó napot kívánok, orvos ur! 

— Jó napot, Lassú János ur 1 
Na, mi jót hozott ? 

— Juj* Jaj> doktor ur, semmi 
jót! Én kegyetlenül rosszul érzem 
magam. Azt hiszem, hogy rövide-
sen meghalok. 

— Csak ne sirjon Lassú ur. 
Majd megvizsgálom. Tegye a hóua 
alá a hőmérőt. 

— Talán tenné a doktor ur, 
mert én nagyon fáradt vagyok. 

— Nahát bent van, várjunk 
csak tiz percig. 

— Várjunk. 

— No Lassú ur, lássuk csak a 
hőmérőt. Hm, A lehető legrende-
sebb 36'5. Hát mondja el, mi baja, 
miket erez ? 
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— Tetszik tudni orvos ur, 

nem szeretek gyalog járni Egyik 

sarokról a másikra is kocsin kelt 

mennem. Ha megyek tiz lépést ki-

vagyok merülve. Mindig a kávéház-

ban szeretnék ülni. Heggel tiz óra-

kor még alig tudok felkelni és ak-

kor is roppant fáradt vagyok. Nincs 

a kezembe erő, akár mennyi pénz 

is van benne, mind kifolyik belőle. 

Dolgozni nem szeretekf és emellett 

roppant büszke és gőgös vagyok. 

Azután a szivem tincsen rendben. 

Ugyanis nincsen szivem lefeküdni. 

— Elég szerencsétlen. Hiszen 

•z a legtipikusabb „s p a n y o 1 

b e t e g s é g " . 

— Étkezés nélküli napok a 

bécsi vendéglőkben. Bécsből irják 

hogy az utóbbi napokban több 

nagy bécsi vendéglő bezárását ha-

tározták el, természetesen az élel-

miszerhiányra való tekintetből. A/, 

élelmiszerhiánya leginkább a meg-

levő készletek helytelen kezelésé-

ből és a Magyarországban termelt 

élelmiszernek csekély behozatalá-

ból szárma Egyes vendc^lőkben 

de különösen a szállodával egybe-

kötött vendéglőben olyan a he!y-

zet, hogy a legtöbb szállodatulaj-

donos a legközelebbi időben kény-

telen lesz vendéglői üzemet .beszün-

tetni, ha a bajokon még ideje ko-

rán nem segítenek. Néhány nap 

múlva a szállodatulajdonosok kül-

döttsége felkeresi a közélelmezési 

minisztert és memorandumban ter-

jeszti elő sérelmét, mely különö-

sen a rekvirálásoknál történt igaz 

ságtalanságokat, helyesebben a 

vendéglősök élelmiszerkészteteinek 

a hadiuzsorahivatal alkalmazottai 

által végrehajtott lefoglalásából áll, 

éa valószínűleg az összes üzemek 

beszüntetését vonja majd maga 

után. A vendéglősök kérelmezik a 

szabad bevásárlás jogát az okku-

pált és semleges területen, hogy 

igy üzemük Szükségleteiről! jobban 

gondoskodhassanak. Mindezekből 

kiderül, hogy a szállodai vendég-

lók helyzete nagyon kritikus és a 

külvárosokban már tegnap lehetett 

látni feliratokat egyes vendéglők-

ben, amelyek azt hirdetik a hét 

több napjára: „Ma nem szolgálunk 

ki ételeket". — Ezzel el is juto -

tunk — jegyzi meg egy bécsi lap -

az étkezés nélküli napok nyomo-

ruságához. 

— Milyen lesz az fdeí szü-

ret ? A földmivelésügyi minisztéri-

umba most érkezeit be a szőlé-

szeti és borászati felügyelők jelen-

tése junius végéről a szőlők állá-

sáról A kimerítő jelentésből meg-

állapíthatjuk, hogy a szőlőtermés 

mindenütt kedvező reményekkel 

kecsegtet, csak 'egyes vármegyék-

ben lesz a terméseredmény köze-

pes, Ha azonban az idő megjavul, 

a terméskilátások is megjavulnak. 

A bor ára folyton emelkedik és 

ma már 900—1000 korona az átlag-

ár. Oka ennek az, hogy a borból 

borpárlatot készítenek és ennek 

túlnyomó részét külföldre szállítják 

— Kávét kapunk Svájcból. 

Kávéközpont ujabb 8 kocsirako-

mány kávét szerzett Svájcból. Ezzel 

a mennyiséggel a jövő év február 

haváig el vagyunk látva kávéval. 

Így nem szükséges a hadikávé mai 

minőségét és keverési arányát le-

szállítani 

— illusztrát élelmiszeriegyek 

Nagyváradon. Augusztus elsején, 

íiz r.j IK'tkönyvekkal egvidőben 

adja ki Nagyvárad város közélel-

mezési ügyosztálya az uj képes, 

illuszráit elelmiszerjegyaket. A cu-

korjegyet például egy süveg cukor 

díszíti, a kávéjegyen egy kávéda-

ráló, a szappanjegyen egy mosdó 

gyermek látható. A petroleumjegyen 

petróleumlámpa disieleg, a sójegven 

sótartó van, a zsirjegyen egy for-

más sertés ékeskedik, mig a tea-

jegyre egy csésze tea van festve. 

A burgonyajegy burgonyával, — a 

babjegy babbal van illusztrálva, a 

borsójegyen pedig borsók vannak. 

A nagyváradiak ellátásúról igy gon-

doskodik hatóságuk. 

Ebből baj lesz. A vesz-

prémmegye Egyetértés,junius 8-iki 

számában a következő hírt adta: 

„Huszonötezer koronás ökör. Az 

utóbbi győri és pápai vásáron óriási 

arakon cseréltek gazdát az ökrök. 

Igy egy pár ökörért 25.000 koronát 

fizettek ki; két éves ökör tinóért 

12.000 koronát; egy éves csikóért 

5—6000 koronát. 

Ezekie a hallatlan árakra csak 

azt mondhatjuk: ebből baj lesz. 

Valahol hiba lehet. Vagy a vevő, 

illetve az eladó gazdában, vagy 

ökörben lóban, vagy pedig — a 

pénzb'tnl Mi azt gondoljuk, hogy az a 

gazda vagy vevő jól ismeri a 

portékái s igy a hiba nem ó 

benne, heni is az állatban lesz: a 

pénz körül. A mi pénzünk innen 

onnan elveszti ériéket Ez pedig 

nem jól van. Ebből baj lesz, akarki 

meglássa1' 

Adomány a rokkant kato 

náknak: Zöldhegyi József arpádhal-

mi lakos egy büntető ügye béké. 

elintézése alkalmából a szentesi rok-

kant katonák javára 100 koronát 

adományozott. 

— Az ingatlanok forgalmá-

nak korlátozása — az egész or-

szágban. A földmivelésügyi mi-

niszter az ingatlanok forgalmának 

korlátozásáról kiadott rendeletét 

kiterjesztette az ország egész terü-

letének azon részén fekvő ingatla-

nokra, amelyekre az említett ren-

delet hatálya eddig még ki nem 

terjedt, vagyis Szentes város terüle-

tén levő ingatlanok elidegenítéshez 

vagy pedig 10 évet meghaladó 

időre a bérbe vagy haszonbérbe 

adásához is a megkívánt hatósági 

hozzájárulás szükséges. A rendelet 

további részében felsorolja azokat 

a hivatali terveket, amelyek az eli-

degenítés vagy bérbeadás tekinteté-

ben döntésre hivatottak. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

11092—1918 szám, 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

a sertéshizlalás tárgyában kiadott 

miniszteri rendeletek alapján min-

denki tartozik hivatalomnál serlés-

hizlalását 1918 július 18-tól a hiva-

talos órák alatt július hó 25 napjáig 

a városi közélelmezési ügyosztálynál 

bejelenteni. 

Bejelentendő, hogy háztartási 

és gazdasági szükséglet fedezésére 

hány sertés hizlalására van szüksé-

ge az illető egyénnek. 

Aki 1. sertést akar hizlalni, 

annak az engedélyre nics szüksége, 

de ezen egy sertésre vonatkozó 

hizlalást is be kell jelenteni. 

Aki 2. sertést vagy ennél 

többet akar háztartási és gazdasági 

szükséglete fedezésére hizlalni, an-

nak hozzám cimzendő és a közpon-

ti iktatónál benyújtandó* kérelmet 

kell előterjeszteni. 

Az engedélyezett sertések hiz-
lal ására szükséges gabonamenyiség 
az illető hizlalónál az átvevő bizott-
ság által visszahagyatik, amely bi-
zottságnak ez az engedély felmu-
tandó. Aki ilyen engedélyt felmutat-
ni nem lud, a hizlalásra szánt 
gabonamennyiség tóié elvételik-

Joga van mindazoknak, akik-

nek elegendő gabonájuk s a hiz-

laláshoz soványsertésük is van, — 

a város ellátatlan lakossága részére 

sertést hizlalni. Az ilyen tulajdo-
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nosokiiak a városi közélelmezési 
ügyosztállyal a hizlalá ra nézve 
szerződést kell kötni s amennyiben 
ilyen szerződést a gabona átvevő : 
bizottság e lol t lel tu dnak mutálni, 
•I les/eiződott sfités- re szükséges 
gabonáimmyiség n a l u k vissza-
hagvatik. 

Egy-egy sertés hizlalására, — l 

amenny i ben a termelőnek kukorica 

termése nincs, 6 métermázsa árpa,- 1 

ha pedig a hizlalónak kukorica ter-

mése is van, egy-egy sertés hizla-

lására 2 mm árpa hagyatik vissza. 

Szentes, 1918. évi július hó 14. 

Dr Mátétíy 
polgármester. 

É r t e s í t é s . 

A „Városi közp. szeszfőzde" 
értesíti ugy a helybeli, mint a kör-
zetébe beosztott termelő közönsé-
get, hogy a nválí szilvái kifőzés 
végett az alábbi feltételek mellett 
maximális áron át fogja venni. 

A jól megérett szilva lec« fré-
zendő ugy hogy abban éretlen ugy 
nevezett l aa l j a és más idegen gyü-
mölcs ne legyen, azon megjegyzés-
sel, hogy a szilvacefre tisztán ke-
ze lendő, miután az az átvételnél 
cefreméró készülékkel meg lesz 
fokozva, hogy vájjon megfelel-e az 
átlagos alkohol tartalomnak. 

Miután azonban a szeszfőzde 
kötelezve van a kifőzendő szilva-
cefre 10 százalékát megaszalni, igy 
felhivatnak a termelők, hogy a 
cefre mennyiségük 10 százalékát 
nyersen jól megérve szolgáltassák be 

Ugy a cefre, mint a nyers 
szilva átvételéről a termelő közőn-
ség ugyancsak a helybeli hírlapok 
utján értesiive lesz. 

Miheztartás végett közöltelik, 
hogy a termelók az általuk beszol-
gáltatott cefre mennyiségből nyert 
pálinkának felére igényt tarthatnak. 

Városi közp. szesz-
főzde vezetősége. 

9810-1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérek megállapítása. 

Szentes város területén a gaz-
dasági munkákért 11)18 évben tize-
tendó 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.t ósziszántásnal 
napszám 5 korona. 

szakmánybéri k : 
aratásnál 1100 i\ sz öl hold, 

gabona learatásáért, kévébe köfé- I 
séért, vontatóba vagy keresztbe i 
rakásáért és a tarló felgereblyézé- | 
séért 22 korona,- kévébe köUv i 
nélkül 16 korona,-

marokrakó aratógép után ara- i 
tásnál a kéve felkötéséért, össze-
hordásáért, vontatóba, vagy kereszt- | 
be rakásaért es a tarló felgereb-
lyézéséérl 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. 

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

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

Aratás és cséplés tartama alatt 
a munkásokat a munkaadó élelmezi 

.Ez» azzal a figv elmehetével 
hozom u: y a munkaadók, mint a 
munkások tudomására, hogy az a 
munkás, aki a hatóságilag megálla-
pított munkabér molletl nem haj-
landó munkát vállalni és dolgozni 
az a város halárában elő forduló 
gazdasági munkára hatóságilag fog 
kirendelteim és a munka teljesíté-
sére karhatalommal fog kényszeri-
tetni. ezen felül szigorúan me» fog 
büntettetni-

Szentes, 1918 junius 14. 

Dl" . Hátéffy polgármester. 

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 j 
gyámpenzlárban nagykorúságáig 
gyümölcsöztettetik. 

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

Felhivatnak mindazok, akik ext 
az alap tványi 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 tényköi ülménye- ! 
kel igazoló hatósági bizonyítvány. 

Harctéren elesett katonák gyer- | 

mekei is pályázhatunk Az állami 
gyermekmenhelybe felvett gyerme-
kek nem pályázhatnak. 

A pályázati érvények az illető 
gyermek gyámja álta! nyújtandók be 

A l á r o ^ í í w m ' i c s . 

10512-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az 1912 

VIII. t. c. 5 §-a és 1913 XX. t. c. 
2 §-a értelmeben minden gazdasági 
gép tulajdonosa bárminő gazdasági 
gépe mellett alkalmazott összes 
munkásokat az 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 
terjedhető pénzbüntetés terhe alatt 
tilos 

Az 1913 XX. t. c. 2 §-a értei-
a gazdasági gépmunkások, ideertve 
a képesített (vizsgázott fűtőt) is, 
még ha közönségesen gépésznek 
nevezik is, a kerületi ruunkásbizto-
sitó pénztárak által sem baleset, 
sem betegség esetére való biztosí-
tási kötelezettség alá nem vonhatók. 

A törvénv kivételt egyedül a 
képesített (vizsgázott) gepésszel 
szemben lesz, akire nézve kimondja 
hogv ez ugy baleset, mint belegseg 
esetére az illető kerületi munkás-
bizlositó pénztárnál kell biztosítani. 

A gazdasági géptulajdonosnak 
biztosítási kötelessége kiterjed nem 
csak a cséplőgépe, szecska vágó 
gépe. hanem minden néven neve-
zendő gazdasági gépe, például vető-
gépe, aralógépe, gyűj tógépe stb. 
mellett alkalmazott összes mun-
kásokra. 

Ha a gazdasági gép tulajdonosa 
ezen biztosítási kötelezettséget el-
mulasztja, kihágást követ «1 s 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik, és tőle az elmu-
lasztóit biztositásnak megfeleiő biz-
tosítási dijakat utólag behajtják. 
Ezenfelül baleset esetén —még ak-
kor is, ha a baleset körül a géptu-
lajdonosát semmiféle gondatlanság 
sein terheli — a sérült munkásnak 
(illetőleg örököseinek) a geptulajdo-
nosa ugyanolyan baleseti segélye-
zést tartozik fizetni, mint aminő 
a pénztártól kijár akkor, ha a biz-
tosítás rendben van. 

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

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

Szentes, 1918 junius hó 26 

dr Mátéffy 
polgármester^ 
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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 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 folyó 

Területe négy háziföld, vagyis 

97a kishold. Van az ingatlanon egy 

tanya épület és kut, 

Az árverés alkalmával egy évi 
haszonbér kés/pénzben lefizetendő. 

Részletes feltételek megtudha-
tók a gazdasági tanácsnoki hivatalba. 

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. 

T E s r r É s i 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
n. m. aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 

évi július hó só napjáig nyúj tok: eíkészítését, valamint azoknak a legszebb és 

legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tiszteleltei: 

Szentes, 1918 junius 27. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

ad. 8704«=1918 szám. 

Földhaszonbérbe-
adási hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
alsócsürhejárásból kihasított 56737 
nsz. öl föld öt holdas, esetleg 
kisebb parcellákban 1918 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 az egy 
évi haszonbér befizetendő a gazda-
sági tanácsnok kezéhsz. jf̂ ' 

Szentes, 1918 évi julius hó G. , jp-

t l r m i i t é d y 
polgármester. 

I t á f i Ü c A n n a 

Kígyó-utca 3. 

BMM 

r 
fej 

. J p * 
© 

Vajda Bálint Utóda 
villar./erőre berendezett k ö n y v n y o m d á j a 

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

ad. 6981—1918 szám, 

Földhaszonbérbe-

adási hirdetmény. 
Szentes város kezelése alatt 

lévő Böszörményi alapítványi föld 
1918 október 1-tól 1924 szeptem-
ber 30-lg terjedő 6 évre 1918 évi 
július hó 15-én délelőtt 10 órakor 

tanácsnoki hivatalban 

x 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

• V 
j\ 

J L 

nyilvános szóbeli árverésen ha-
szonbérbe fog adatni, A bérbeadá-
saié kerülő föld a nagynyomási dü 
lőbtn, a kunszentmártoni minit és 
az aradi műút közötti rés/én van 
a várostól 3 és fél kilométerre. 

k 

fel. 

„SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA li. UTÓDA viLlanyerdre bei«ndez«tt nyomdai miiinté/ctében, Szentes 1918. 




