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ESI LAP 
A szerkesztésért fe le lős: 

8imánó Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda k ö n y v n y o m d á j a Kossu th-
t é r 4 szám (ref bé rház ) ide in tézendök a l apo t 
é rdek lő mindenfé le kü ldemények h i rde tés i é s 
D g r előf izetési d i jak . . \ 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A mi kedves mostoha testvé-

rünk, az osztrák, nagyon harag-
szik. Toporzékol, vicsorgatja és 
c s a t t o g t a t j a a fogait. Mindez a di'i-
höngéf, mind ez a fenekedés csak 
azért van, mert mi tejben-vajban 
úszunk szerinte, ö pedig koplal, 
éhezik. 

Hát igaz : koplalni rossz, pláne 
ha azt látja az ember, hogy a má-
sik meg bőségben úszik. 

Csakhogy nagyon köszönöm 
én azt a bőséget, amiben mi élünk 
amikor még Szentesen is /sirinség 
ezrekre megy azoknak a háztartá-
soknak a száma, ahol hónapok óla 
nincs egv deka zsir, amikor Kecs-
keméten a múlt hetek során a ha-
lósági szalonn? méréskor a tolon-
gásban agyonnyomtak egy asszonyt 
és nem akadunk Magyarországon 
egyetlen vendéglőre sem, amelynek 
étlapján disznóhús szerepelne. 

Nem is az a baj. Az osztrák 
szemérmetlenség toporzékol velünk 
szemben. Az. fáj neki, hogv mi még 
élünk. Az fáj, hogv nem ingyen 
adjuk neki oda mindenünket. Azzal 
nem törődik, hogy a hitvány cseh 
portékáért mit kell nekünk ti/üt-
nünk s hogy mialatt minálunk 
zsirinseg van : Csehországban még 
naponta szerepel a sertés-sült a 
vendéglői étlapokon. 

Wekerle Sándor miniszterelnök 
kijelentései, amelyeket a hadisegé-
lvek rendezése körül tett bizonyára 
jó hatással lesznek országszerte s 
megnyugtatják nem csak az itthon 
levőkel, de magukat a hadbavonul-
takat is a tekintetben, hogy anyó 
rnor e napjaiban hozzátartozóikra 
kevesebb inség szakad. 

Szentesen a feleség hadisegélve 
havi 42 korona lett a mai 18 K C>0 
li léres segély helyeit, vagyis napi 
140 filbw 62 fillér helyett. 

Most már csak az volna sr.ük-
séges, hogy amint a törvényt meg-

szavazzák megjelenjék az uj ren-
delet és már november hónapban 
az újonnan megszabott összegben 
lehetne kifizetni a segélyeket. * 

* * 

De minden terhet az állam se 
viselhet. Ez a de amely ennek a 
krónikának első mondatát bevezeti 
odavonatkozik a segélyek jelenté-
keny emelesére. Mert még ez sem 
minden pláne nem, ha elgondoljuk 
milyen nehezek a megélhetési % 
főképen a ruházkodási viszonyok. 

llt a társadalomnak kell föl-
lépni s különösen, első sorban, a 
nagyon is mostohán ellátott hadi-
árvákra kell kiterjeszteni a kezét 
segitően. 

És ebből az akcióból nem sza-
bad ki maradni senkinek sem és 
egyenlő mértékben kell részt venni 
benne mindenkinek. Erre pedig alig 
lehet más mód, mint a községi 
adó utján való megrovása minden-
kinek s még nem is egyenlő száza-
lékkal, de bizonyos összegű állami 
adó után emelkedő százalékkal. 

Nem tanácsot akarok ezzel 
adni hanem egy ötletet vetek föl 
Vannak illetékesek, akiknek köte-
lességük ezzel a kérdéssel foglal-
kozni s foglalkoznak is vele. 

Csak az elintézésnek nem sza-
bad elhúzódni hosszú időig. 

# 
* « 

A katonai beszállásolás kérdé-
se újfent acluális abból az a»ka-
lomból, hogy a vármegyének is-
mét határoznia kell. mi lesz a be-
szállásolási dijakkal az idei októ-
ber 1-től kezdve. Ami a múltra 
jar azt most már lehet rövidesen 
fizetni, de ujabb kérdés és kinos 
kérdés, mi lesz ezután? 

Ezen a helyen ma egy hete 
fölvetettem a barakkok eszméjét. 
Hogy mit hoz a jövő és meddig 
tart a háború, arra a I ér ésre 
nem igen tud felelni senki. Hogy 
n künk számolnunk kell a bes/ál-
lásolással az kétszer-kettő. Hogv a 
mai állapot fenn csak nagy kelle-

metlenségekkel, lakosságra és ka-
tonaságra egyaránt k inasan tart-
ható fon az is kétszer-kettó. 

Hogy a barakokkal való meg-
oldás nem kivihetetlen : bizonyos. 
Hogv ez a megoldás mindenképen 
kielégítő lehet az is bizonyos. Hogy 
az érdekelt váj megyére nem volna 
sem terhesebb, sem rosszabb a 
mai állapotnál, sőt elónyösebb 
lenne, azt is merem áliitam. 

És mindezeket összevetve azt 
kell kérdeznem, miért nem lehet a 
megoldásnak ezt a formáját válasz-
tani ? 

Kinos kérdés, problémának lát-
szik miképeu lehet rendezni a vá-
ros háztartási viszonyait, amelyek 
nagyon magakon viselik a háború 
következményeinek nyomait. Ha 
számolok azzal a különbséggel a 
pénz mai és háború előtti vásárló 
ereje közölt van s ha tigyeleinbe 

! veszem, hogy akkor 98 %-kal tud-
j tunk adminisztrálni ma pedig 150 
°/„ pótadó szükséges, jövőre ugy 
lehet több, arra a következtetésre 
kell jutnom, hogy ma, amikor 
150 "/o'h*11 fizetjük a pótadót a 
békebeli viszonyokat nézve nem 
fizetünk 45—50 megfelelő 
értéket tevő összeget. 

Ezen azonban elindulnunk nem le-
het, mert bár valóság, amit irok, 
olyan kirívónak és visszatetszőnek 
látszik, hogy szinte sért. 

De nem is kell okvetlenül a 
pöhidöia gondolni. Egész sereg ja-
vaslat várja elintézését, amely a 
háztartás helyzetének jsvi'ására vo-
natkozik s amelynek keresztülvitele 
a pótadó százalékának nagyságára 
kétségtelenül aggasztóan hatna. 

Mindezeken a dolgokon már 
most kell gondolkozni és a jövő 
évi költségvetés tárgyalásánál dön-
teni kell feleltük. Elvégre is fizetni 
keli. Ivzel l i s z l á b ¡u vagyunk mind-
annyian de az nem megy egeszén 
egyre, hogy miből és hogy fizetünk. 

Barázda. 
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fl gazdák és a jövő évi 
gabonatermés. 

— Maximálás egy évvel előre. — 

Hirl adtunk arról, hogy a gaz-
dák a jövő évi gabonatermés biz-
tosítása érdekében már az idén 
kérik a kenyérmagvak árának meg-
állapítását. Ebben az ügyben Ru-
binek Gyula, az OMGfí. igazgatója 
a következőket mondotta: 

— Pestvármegye közigazgatási 
bizottságában felmerült az a gon-
dolat, hogy a gabonanemüek jövő 
évi határárát már most, az őszi 
vetés megkezdése előtt állapítsa 
meg a kormány. Ez a gondolat nem 
uj, amennyiben az OMGE. ismé-
telten állást foglalt ebben az irány-
ban. A folyó év rendkívül nagy 
árakat biztosított a gazdáknak olyan 
terményekért, amelykre eddig nem 
vetettek súlyt. Ilyenek a paradi-
csom, mindennemű zöldség, cirok, 
takarmányrépa, — nem is szólva 
azokról a terményekről, mint az 
árpa, tengeri, burgonya, amelyeket 
a üatárárnál sokkal jobban tud 
értékesíteni a gazda, ha állataival 
eteti fel. 

— Csak természetes, hogy a 
gazda oly terményt termeljen, mely 
nagyobb jövedelmet hajt, mint a 
gabona, melynek nyomott határára 
költségeket. A következtetés, amit 
a gazda levon, hogy kenyérmagval 
nem vei, csak amennyi házi és 
gazdasági szükségletére elég s olyan 
cikkek termelésével foglalkozik, 
amelyek jövedelmezők. Ha egy két 
gazda jár el igv, nem országos 
veszedelem, de ha ez rendszerré 
fejlődik, akkor már közélelmezé-
sünket kom dy veszély fenyegeti, 
amelyet kényszereszközökkel el-
mellőzni nem lehet. A megoldás 
egyedül csak az, amire Pestvár-
megye közigazgatási bizottsága is 
rámutatott: emelni kell a kenyér-
gabona ái ál és idejében közhírré 
kell tenni a felemelt árakat, — 
hogy azok a termelésre hu dilóan 
hassam k. 

Jog és erőszakosság. 
Erőszakkal nem lehet a jogot 

győzelemhez juttatni. Aki jogi dön-
tést vár, annak kezdettől fogva le 
kell mondani a fegyverrel való 
döntésről. — Fegyverrel kiküzdött 
győzelem után csak az erőszak 
békéje következhet az ilven béke 
pedig sohasem lehet állandó. 

Hogy ennek az igazságnak 
praktikus értéke lehessen, vila-

mennyiünk felfogása gyökeresen 
meg kell, hogy változzék. — Mert 
ameddig nem vetik el azt a tételt, 
hogy a fog a hatalom következ-
ménye, igazuk van azoknak, akik 
a hatalmat többre becsülik a jog-
nál és hatalomért küzdenek, hogy 
megszerezzék az élethez való jo-
gukat, a világ fegyverleszerelésének 
feltétele épp az ellenkező: a ha-
talom kell, hogy következménye 
legyen a jognak. Nem szabad lé-
tezni hatalomnak, mely jogban ne 
gyökerezne. 

Min alapuljon azonban a jog? 
Egész egyszerűen a lét elismerésén. 
Mephisto mindent tagadó szelleme 
azt mondja: „Ami létezik, érdemes 
arra, hogy tönkremenjen". Az em-
bernek ellenben azt kell mondania: 
„Ami létezik, éidemes, hogy tönkre 
ne menjen". 

A legjobb rend mit az embe-
rek maguk és a termeszei egymás 
között teremthetnek, egyúttal a 
legjobb jogrend is. Az egymás 
mellett élés legnagyobb célszerű-
sége: jog és igazság Igy a jog nem 
függ többé az időnkénti halalmi 
viszonyoktól, hanem a legjobbnak 
elismert organizáció!ól. 

A választott bíróság gond lata, 
mely oly sokat foglalkoztatja most 
a békét összekovácsolni akaró po-
litikusokat, ki'.árőlag azon a gon-
dolaton épül, hogy a hatalomnak 
nem szabad másnak lenni, mint a 
jog következményének. Az álla-
moknak egymás közötti viszony-
ukban csak annyi hatalom juthat, 
amennyit nekik az ábamok összes-
sége joguk gyanánt elismer. — És 
c-ak a jognak legyen hatalma, 
vagyis más szóval: erőszakot csak 
annak keresztülvitelére legyen sza-
bad alkalmazni, amit jog gvanánt 
elismertek. 

Minden jog forrása pedig az a 
tétel: ne károsíts meg senkiül 1 l)e 
az én létjogosultságom sérli fele-
barátom létjogosultságát. — Ezt a 
megkárosítás! a minimumra leszo-
rítani az emberi organizáció célja. 
Aki a jogol inegserti, az megsérti 
az organizációt. Sokszor engem ketl 
megkárosítania, hogy egv másik, 
vagy mások, vagy az egész köz 
ne károsodjanak. 

Az én elkerülhetellen k á r o s o -
dásom mértékél a bírónak kell 
megállapítania. ítélete arra való, 

több baj egymáshoz viss'.onyitott 
mértéke. 

De már annak a tételnek az 
általános elfogadása is, hogv csak 
azt a megkárosítást tartsák jogo-
sultnak, melyet a birák legjobb 
meggyőződésük szerint a legkiseb-
bnek tartanak, igen nagy vívmány 
volna. Hogy fosztana akkor széjjel 
a történelmi igénv cafrangja! Csak 
a kor eleven igényei maradnának 
megdönthetetlen jogok. 

Csak ily feltogás érlelheti meg 
a kölcsönös megértés révén szer-
zendő békét. Mert történelmi jogo-
kon sohasem fognak megegyezni 
csak célszerűségeken. Szabadság 
önrendelkezés demokrácia keresztül 
vihetóség legszélső határáig, ez 
esetben önként értetendő jogok 
lesznek. 

. 

hogv több baj köz ül a tíbbet 
találja meg és az én megkárosítá-
somat tarlsa annak ami legközelebb 
fér az igazsághoz. Akkor aztán nem 
lehet már más vitás, mint kel vagy 

n takarmány zár alá vétele 
A m. kir. miniszter ium 3387/1 iH7 

M, E. rendelete alapján mindenenn, 
természetes és mesterséges szálas-
takarmányt, mindenenu e g y e b b 
tömegtakarmányt (törek, polyva 
tengeriszár, fosztár, ciroks '.ár, lomb 
takarmányok, stb ), meg pedig min-
denáron takarmány féléi tekintet 
nelküi a felhasználás céljára a lent 
irt rendelet erejénél fogva zár alá 
veszem. A zár alá vétel nem aka-
dályozza a birtokost abban, hogv 
takarmánykészletét saját állományi-
nak ellátására felhasználja. 

A birtokos a zár alá vett kész-
letét más célra fel nem használhat-
ja, fel dolgozhatja, el nem idege-
nítheti s azznl csak a jelen ren-
delkezhetik és köteles a zár alatt 
álló készlétek kellő megörizéseról 
gondoskodni 

A kibocsájlandó felhi /ásra min-
denki köteles a birtokában vagy 
őrizetében levő takarmány és alom 
készletét bejelen eni és a készlet-
nek gazdasági szükségleten felüli 
részét a hatóság utasitá a szeiint 
a Takarmány Forgalmi Részvény 
társaságnak a hatósági kiküldőt lel 
együtt megjelenő megbízottja ré-
szére kö/célokra átadni vagy a 
megbízottnak utasítás hoz kepes t 
a legközelebb eső vasúti vagy 
jó állómásra vagy ennél lávoh bl» 
eső raktározási helyre szállítani 

Azt, hogv a tulajdonos a ta-
karmány és alom készletéből saját 
gazdasági szükségletére mit tarll iat 
vissza, a m kir. földniivelésüg)i 
miniszter által k r d a n d ó r e n d e l e t 
szerint s az állatállomány figyelem-
be vételével, az igénv be vétel tár 
gyában eljáró hatóság állapítja meg. 
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A már hivatkozott rendelet 1 

alapján igénybe vett készletekért 
¿i ni. kir. föld .iiyeh sngyi minisz-
ter által rendeletileg megállapítan-
dó ár fog térítésül fiz-Ítélni. A lé- j 
rités, Ili a készletet luhjdonos- ! 
nál veszik át, az átadáskor külön-
ben a készletnek a kijelölt raktár- | 
ba, vagy állomásra történt szállí-
tásakor fizetendő. Ha a készlet 30 
napon belül, a birtokos hibáján 
kivü'.i okoknál fogva nem vétetik 
át. a 30 naptól kezdve, az átvéte-
lig terjedő időre, őrzési és gondo-
zási dij számitható fel s c címen 
havonként és métermázsánként, a 
a megkezdett hónapot is egésznek 
számítva, 20 fillér jár. 

A takarmany és alomkészletek 
adásvétele iránt a szóban forgó 
rendelet hatályba lepte, vagyis fo-
Ivó évi szeptember hó 27. napja 
előtt kötött „s íx'á áru eladásával 
még nem teljesített szerződéseket 
eladók csak a földmivelésügyi mi-
niszter hozzájárulásával teljesíthe-
tik, a hozzájárulás megtagadása 
esetén a szerződés hatályát veszti. 

Aki ezen rendeletet, vagy a 
hatóság ezen rendelet alapján ki-
bocsájtott bármely rendelkezéséi 
megszegi, kijátsza, vagy megszegé-
sénél és kijátszásánál bármi mó-
don közre működik és cselekmé-
nye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik, kihágást követ el s 
hat hónapig terjedhető elzárással 
és 2,000 koronáig lerjedhető pénz 
büntetéssel büntettetik, melv pénz-
büntetés a kihágásból származó és 
megállapítható illetéktelen nyereség 
összegének kétszeresével felemelt 
ősszegig terjedhet. 

H Í R E I N K . 

De most már csakugyan 
elviszik a rezet. Közöltük legutóbb 
hogy az Országos Kilincshivatal el-
rendelte az összes rézkilincsek osz-
szeírásál. Ugy halljuk, hogy az ed-
digi rendeletekkel igénybe vett ősz-
szes többi fémkészletek házról-ház-
ra való összeírása fog bekövetkez-
ni, mely után megtörténik a kénv-
szer-rekvirálás A vidéki hatóságok 
már meg kaptak a honvédelmi mi-
niszter erre vonatkozó átiratát, ugy, 
ho.,y több helyen meg is alakul-
tak a fémrekvirálási bizottságok. 
Tekintve, hogy az önkéntes fém-
beszolgáltatás tartama alatt maga-
sabb átvételi árakat fizetnek a ha-
difémbeváltók, mindenki a saját 

érdekében cselekszik, amidőn be-
szolgáltatja fémkészleteit, n-ert a 
kényszer-rekvirálás tartama alatt 
alacsonyabb árakat fizetnek a fém-
beváltók ; de azon felül nem is 
rögtön folyósítsák az ellenértéket. 

— Mezei egerek irtása. A 
mezei egerek (pockok) a gobana-
neműekben az idén több helyen 
károkat okoztak és a nagv terüle-
tekre kiterjedt pocok fertőzés őszi 
terményeinket, az őszi vetéseket 
és a mesterséges takarmányfölde-
kel is veszélyez!elhetik. Ilyen kö-
rülmények között az irtás elenged-
hetetlenül szükséges. Ennek a 
szokásos méreganyag hiányában, 
mint a földmivelésügyi miniszter 
rendelete mondja, a legegyszerűbb 
módja az, hogy ószi szántáskor az 
ekével kifordított pockok gyorsan 
agyonveressenek. A munkát nya-
lábba kötött vesszőcsomóval gyer-
mekek is elvégezhetik. Ez a mód-
ja az irtásnak tehát a mai viszo-
nyok közölt sem ütközik nehéz-
ségbe. 

A cirokmag és cirokszál-
készlete* zár alá vétele. A kor-
mány rendeletet ad»>tt ki a cirok-
mag és crokszaUállkészletek zár 
alá vétele tárgyában. A rendelet 
értelmében a zár alá vett cirok-
mag készleteket csak a Haditer-
mény Részvénytársaság, a cirok-
szakálkészletet pedig csak a Ta-
kar«n á n v fo iga h n i Rés z v é n y I á r s a s á g 
utján idegenítheti el a készlet tu-
lajdonosa. A földmivelési minisz-
ter elrendelheti a zár alá vett kész-
letek rekvirálását Termelők cirok-
magból közvetlenül termelőknek 
vetőmagul egv métermázsát meg 
nem haladó mennyiséget eladhat-
nak. Kereskedők cirokmagot, illetve 
cirokszakállt közvetlenül ezentúl is 
vásárolhatnak, de csak olyanoktól 
akinek eladásra szánt készlete tiz 
métermázsát meg nem halad. 

Nem lesznek fűthetők a 
vonatok. Ha ez ideig a von-ttok túl-
zsúfoltsága és a mozdonyok szol-
gáltatási képességének csökkenése 
állal előidézett több órás késések 
lelték kellemetlenné az utazást,'jnost 
ezt még fokozni fogja hogy a hosz 

! szabi) vonalok át fűtése fog lehe-
tetlennek bizonyulni. A szénnel va-

' ló takarékosság miatt október l-én 
j meg se kezdették még a vonatok 

fűtését és erre még csak az állan-
j dó jellegű hidegeknél fog sor ke-
rülni, de a vasutak igazp »tósága 

mar most kiadta figyelmeztetését 
az utazó közönség részere, lássa 
el magát megfelelő módon meleg 
ruhával, ha útra kel, különösen 

éjjeli úszásnál, mivel a vnsn1 nin-
csen azon helyzetben, hogv allűtse 
a vona'okat, vaíjvis, hogy ezen 
átfutó ért bármifele kezességet vál-
laljon. Igv e és> ségét veszélyezteti 
aki nem goi do kochk önmaga me-
leg ruháió', an ikor útra kel. 

— A vasúti forgalom meg-
könynyitése. A kereskedelemügyi 
miniszter az iparkamarákhoz és a 
kereskedelmi érdekeltségekhez le-
iratolt intézett, melyben kéri. hogy 
a vasuii forgalom megkönnyítése 
érdekében az összes kereskedők 
és iparosok legyenek segítségére 
az államvasutaknak, Olyan szállí-
tásoknál, me(yek gépkocsin vagy 
szekéren is lebonyolíthatók, a va-
sutat ne vegyék igénybe. A keres-
kedők szervezzék meg maguk kő-

' zött a tömegszállitásokat és csak 
annyi kocsit rendeljenek meg 
amennyit idejére ki tudnak rakni 
Magánutazásait mindenki hihetőleg 
korlátozza. 

— A dohánytermelés foko-
zása. A háború folyamán a do-
hányszükséglet tetemesen növeke-
dett, termelés viszont csökkent 
mert 30,000 holddal kevesebbet 
vetetettek be dohányai. A helyzet 
javítása érdekében most felmerült 
az az eszme, hogy a gazdáknak 
adják meg a dohány kicsinybeui 
termelésének engedélyét, a fogyasz-
tást lényegesen lehelne tehermen-
tesítem és a kincstár ujabb adó-
jövedelemhez is jutna. 

— A katonák meleg ruhája. 
A harctéren küzdő katonák és fog-
ságban szenvedő magyar testvére-
ink részére készítendő meleg ru-
hához szükség s vyapju fonál be-
szerzésére az. adakozások a főis-
páni hivatalnál már megkezdődtek. 
Felkérünk mindenkit aki leheli, — 
járuljon hozzá adományával ezen 
ha;alias ügy előmozdításához, — 
különös figyelmébe ajánljuk ezt 
azoknak, akik fegyverrel nem tel-
jesíthetik hazafiúi kötelességüket 
ezeknek gndoskodni kell a harc-
téren küzdőkről, gondoskodni kell 
azok testi épségéről és haicképe.-
ségról. Jutass» el kiki adományát 
a főispáni hivatalhoz, ahol azok 
mindennap délelőtt elfogadtatnak 

Kiadja 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Egv jó liu nyomdász 
tanulónak felvétetik. 
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Eladó föld. 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap11 

Kiadóhivatalában. 

Jeladó ház. Nagy Görgős-utca 
25 számú ház eladó, értekezni 
lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több j 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk i 
kiadóhivatalában. 

Kaloft l i liiijo^HUik 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből haza 
hordani való, érteke/ni Je 
bet Fábiánban a Beretvás-
féle tanyán, vagy Lapistón 
a tulajdonossal. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagyhegyen í hold szőlője el-
darabolva vagy egy tagba eladó, al-
ku köthető Kisérutca 8, vagv Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

ö z v . B a r t h a J ó z s e f n c 
alsórétíö hold földje dinv-
i»vének vagy kukoricának 
kiad). Értekezni lehet 
Deák Ferene-ulca 81 s/ám 

H I R D E T E S E K E T 
jutányos árért veszünk fel. 

Eladó szalma 
Molnár Ferencnek belső Ecser 
86. sz. tanyáján egy kazal szalma 
van eladó, értekezni lehet a hely-
színen a tulajdonossal. 

smr Eladó flóbert 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, 100 DB TÖLTÉNY 
NYEI EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 

ll II 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
Mtappidája iziz 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

. J 

)«i 
ff1 

hiodóhivQtalo 
Hassuth-tér i szóm. (Bef. Műt) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

II 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanverőre berendezett nvomdai müintézetében, Szentes 1917. 




