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ESI LAP 
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küldemények hirdetési és elóflze'ési dijak. 

8 franciaországi toióipílság. 
Az oroszországi helyzet. 

Az orosz alkotmány megszervezése. 
A legnagyobb esemény: az 

orosz forradalom a mostani órák-
ban ugy áll, hogy a francia nagy 
forradalmat másolja. Alkotmányozó 
gyűlés, melv egyenlő, titkos s álta-
lános népszavazással ölne egybe, 
határozza majd meg az állam uj 
formáját . . . Mihály nagyherceg, 
kit a leköszönt cár maga tett a 
maga helyébe, e gyűlés szavától 
teszi függűvé, legyen e majd cár . . 
és igy tovább . . . ez az egyik 
kép, — a másik, lehet, egypár óra 
múlva az lesz, hogy Miklós cár vagy 
Nikolájevics Miklós nagyherceg se-
reg élén vonul Pétervár ellen. A 
hirek attól függenek, hogy ki űl a 
telegráf gombjánál, melynél, ugy lát-
szik, a vetélkedő pártok, áramlatok 
és hatalmak fel tudják váltani egy-
mást. Kábaság volna akár egyik, 
akár másik halaimat s állapotot 
véglegesnek s végleg győztesnek 
tekinteni. Mentül teljesebben akar 
az uj feltörekvés végezni a múlttal, 
annál kevésbé tud egészen végezni 
vele s forradalom s ellenforradalom 
s mindkettőn belül árnyalati és 
személyi vetélkedések körül a pol-
gárháború bizonyos. Függetlenül a 
háborútól lelkűnkben minden jót, 
minden szabadságot, minden bol-
dogulást kívánunk, bár ma ellensé-
gésen áli velünk szemben, a nagy 
orosz népnek. Vis/.oir a háborúban 
számba vesszük és optimizmus 
nélkül javunkra könyveljük, hogy 
ez előreláthatóan egypár n;ip alatt 
el nem intéződő belső válságok ki-
felé bizonyára nem fogják erősíteni 

Nem kis esemény a Brinnd kor 
mány lemondása sem, mely hosszú 
vergődés után végre elkövetkezett. 
Jelentőség«, tudniillik, abban van, 

hogy Briand-dal körülbelül végére ! 
jutott a franciák tudománya. Sze-

, mélyéb n a legravaszabb, a leggya-
korlatibb francia államférfi kopott 
el, s Franciaország, mely mindig 
eped s a háború alatt természetesen 
még vadabbul, egy nagy ember, 

1 egy nagy vezér után, már csak 
gyengébbet tnd az ő helyébe álli-
t»ni. Mert kiválóbb embere van 
nem egy, de ilyen ügyes egy sem,— 
aki még van, az öreg romboló 
Clemenceaun kivül, egész ember : 
Joseph Cail'aux nem az a háború-
párti, aki Lloyd George számára 
akarna dolgozni. A helyzet az, s 
nem csak Franciaországban, hogy 
kellene valaki, aki a háborút, 
melybe az ország belefáradt, éppoly 
keményen tudja csinálni, mint Lloyd 
George és az angolok, de egyben 
helyt is tudjon állni Llovd Georg-
gal s az angolokkal szemben, kik-
nek felsőbbsége, önzése és elhatal-
masodása kezd kísérteties érzéseket 
kelteni mind e szövetséges orszá-
gokban. S ilyen valaki nem akad, 
s az erős ember után való keres-
kedésben erejét fogyasztja a Hábo-
rús párt s kezd igazolódni s ezzel 
erősödni a békés. Optimistán erre 
sem kell épiteni, de fel lőhet tenni, 
hogy az entente politikai frontjának 
egysége erősödni ettől et'ől sem fog. 

Hadi frontja azonban, kivált a 
nyugati harctéren, bizonyára erős — 
ezzel azonban a németek elkövetik 
a tréfát, hogy nem adnak n?ki le-
hetőséget a nagy áttörő offenzívára, 
melyre egy télen át felszerelték. A 
német nagy vezérkar már azt je-
lenti, hogy visszavonult Pérronetól 
és Bapaumetól — s ez nagy sikere 
volna az angol-ftancia szövetségnek, 

ha a németek nem a maguk aka-
ratából cselekedték volna meg. így 
azonban • kísértetiesen hat az en-
tentera, mely legutóbb, mikor a 
németek az Ancrenál ugyanúgy 
visszavonultak, nem is titkolta 
kényelmetlen és tanácstalan érzését. 
Ezek a német visszavonulások ugya-
nis stratégiailag sem.nit sem jelen-
tenek, taktikailag ellenben azt je-
lentik, hogy mig a németek megőr-
zik teljes védő és támadó erejüket, 
helyzetüket s képességüket, az angol 
s a francia erő. mely pedig áttörő 
offenzívára halmo7tatott volt fel, 
ugy megórlódik e kényszerű és 
tárgytalan előnvomulásaiban, akár 
csak igazán offenzívát vitt volna. 
Közben mögötte, az U hajók j ó -
voltából kezd majd előállani a za-
var s a kimaradás a pótlásokban . 
értesüléseink nincsenek, jóslások-
nak nincs értelmük, de térképről a 
helyzet ugy fest, hogy az angol-
francia offenzíva sehogy sem tud 
kibontakozni s ezzel felsült számí-
tásaival, viszont a német defenzí-
vának állandóan megvan minden 
kiépített régi, felszereltségi s fel-
gyültségi lehetőségi, hogy akkor 
menjen át, és ő igenis átmehessen, 
offenzívába, mikor ezt jónak, vagyis 
idejébén megjöltnek látja. Lehe-
tetlen nem látni, hogy a német 
szárazföldi visszavonulás összefüg-
gőben áll a német vizalalti előnyo-
mulással, s együttvéve olyan ha-
talmas és nagy vonású tervet sejttet, 
mely kicsiségben s avultságban 
marasztal mindent, mit az entente 
az edligi háborúban nagvkeserve-
sen mitőlünk eltanult. 
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Az entente pétervári 
képviselői elismerték a forra-

dalmi kormányt. 
Milano, március 17 

Londonból jelentik a Corriere 
dela Será-nak: 

A duma végrehajtóbizottsága 
és a pétervári helyőrség parancs-
noka tegnapelőtt fogadta Anglia, 
Franciaország és Olaszország kép-
viselőit és katonai attaséit, akik 
kijelentették, hogy fel vannak ha-
talmazva arra, hogy a normális 
összeköttetést megkezdjék a végre-
hajtóbizottsággal, elismerve annak 
hatalmát. 

A forradalmi szoci-
álisták pártoljak az 

uj kormányt. 
Rotterdam, rnárciu 19. 

Egész nyugati Oroszország el-
ismeri már az ideiglenes kormányt 
Pétervárott a forradalmi szocialis-
ták gyűlést tartottak, amelyen arról 
volt szó, hogy az ellenforradalom 
veszedelme még nincs elhárítva, a 
párt tehát, a további vérontásokat 
és bonyodalmakat elkerülendő haj-
landó támogatni a duma végre-
hajtó bizottságát, feltéve hogy prog-
ramjának a politikai amnesztiára, a 
személyes és gyülekezési szabad-
ságra, az osztályuralom kiküszöl ö-
lésére, a vallásszabadságra és jog-
egyenlőségre vonatkozó ígéreteit 
beváltja és haladéktalanul meg-
teszi az előkészületeket az alkot-
mányozó gvülés összehívására. 

Kormányválság 
Franciaországban. 

A Bri&nd-kormány lemondott. 
Páris, március 18. 

A miniszterek tegnap este ta-
nácskozásra gyűltek össze. Briand 
jelentést tett azokról a tanácsko-
zásokról, amelyeket ama föltételek 
ügyében folytatott, amelyék mellett 
a kabinetet ki lehelne egészíteni. 

A minisztertanács azon a né-
zeten volt; hogy a körülmények 
megkívánják azt hogy Poincarénak 
teljes szabadsága legyen u^y dön-
teni a helyzetről, ahogyan azt a 
nemzeti védelem szempontjából 
leghelyesebbnek tartja, Ennek kö-
vetkeztében Briand Poincarénak 
benyújtotta a kabinet lemondását. 

Pétervárott elégették 
a császári címereket. 

A cár lemondásának Ilire 
Pétervárott . 

Pétervár, március 17. 
Tizenhatodikán délután hozzá-

fogtak létrákon a császári címerek-
nek a nyilvános üzeletekből való 
eltávolításához. .Hasonló módon el-
távolították a kirakatokból is a 
császári jelvényeket. Rögtön azu-
tán jelentették a lapok, hogy a cár 
lemondott a trónról. A császári 
címereket elégették az utcákon, 
vagy a csatornába dobták. Az első 
hir, hogy a cár lemondott, éjszaka 
érkezett Pétervárra, s igy csekély 
izgalmat kellett. A Reuter-iroda le-
velezője a rákövetke/ó napon cso-
portokban látott végigvonulni az 
utcákon katonákat és polgárokat, 
akik a Marseillaisel énekelték. Nagy 
örömujjongás iört ki, amikor egy 
lovascsapat vonult el a duma előtt 
elől lobogóval, amelyen ez a fel-
írás volt olvasható: „Éljen a 
szociáldemokrat köztársaság !u 

Csatlakozott-e a vi-
dék a pétervári torra-

dalomhoz ? 
Stockholm, március 17. 

Az. a Frankfurtból terjesztett szen-
zációs hir, hogy Moszkva, Kazán, Cliar-
kov és Odessza csatlakozott a duma 
forradalmi végrahajtó bizottsághoz, egy-
előre nem nyert megerősítést. A l'éter-
vártól eléli'' eső orosz vidékekről eddig 
egyáltalában nem érkezett jelenlés. 

A Vosichc Zeitungnak jelentik 
Stockholmból: Pétervári hirek szerint 
a vidékről silríin érkeznek a jelentések 
egy kezdő ellen forradalomrol. *\>Itava 
Ural és Kurszk kormányzóságban a 
parasztok igen sok faluban abbahagyták 
a gazdasági munkákat, nágy felvonulá-
sokat rendeztek és a cári himnuszt éne-
kelve, é'lelték a lemondott Miklós cárt. 
Kaluga, Poltava és Besszarábia kormány-
zói kijelentették, hogy nem ismerik el 
az uj kormányt. Ugyanezt cselekedte 
Archangelszk kormányzója is, a kit 
azonban a kikötőben horgonyzó hadi-
hajók legénysége kedd óta őrizet alatt 
tart. Ha onló hirek érkeztek Turkesztán-
ból is. Kuropa kin tábornok sem akarta 
az uj kormányt elismerni. Odessza és 
Osztrovo várósának vezető férfiai azt 
jelentették Pétervárra, hogy n két vá-
rosban és környékén forradalmi moz-
galom észlelhető. \ di'innhurgi vár pa-
rancsnoka kijelentette, hogv nem en-
gedelmeskedik az uj kormánynak. Sze-
hasztovol parancsnoka sem akarta alá-
vetni magát az uj kormánynak, s ezért 
a Feke-tengeri llotta parancsnoka letar-
tóztatta. 

Finnországban is Kitört a 
Katonai forradalom. 

Vérontás M^lslngforsban. — 
Stockholm, márc. 19, 

Finn újságok jelentik, hogy 
Helsingforsban a mult pénteken 
különösen véres katonai zavargá-
sok voltak. A város a csapatok 
hatalmában van, a közúti forgalom 
megszűnt, a rendőrség nem mű-
ködik, a nagy gyárak beszüntet-
ték üzemüket. Misopol admirálist 
szombat délben Helsingforsban 
agyonlőtték; megöletésének rész-
letei azonban hiányoznak. A kato-
nák csoportosan járják végig az 
utcákat, piros papirzászlókkal ke-
zükben. Ezeket a zászlókat a tisz-
tek osztják ki a katonák között 
és aki a zászló elfogadását meg-
tagadja, azonnal agyonlövik. Na-
gyon sok ember vesztette életét 
ilyen módon, sót sok katonatiszt is. 
Egy páncéloson, a helsingforsi ki-
kötőben, tizennégy lisztet lőttek 
agyon. 

A forradalmárok egy cso-
portja Fredrikskamba érkezett, a 
hol nagy tengerészhelyőrség állo-
másozik; a forradalmárok átvették 
a város kormányzását, elfogták 
Pfahlen viborgi kormányzót és az 
erődbe záriák. Petrov viborgi gya-
logsági tábornokot saját lakásába 
zárták a forradalmárok és elfog-
ták Deringen tábornokot is a vi-
borgi katonai kerület főnökét. A 
viborgi üzleti élet teljesen meg-
szűnt. A legtöbb finn kormányzó 
pénteken benyujtotta lemondását. 
A határállomáson igen nagy az 
idegesség: azt várják hogy elfog-
ják Klimovics ezredest, a csendőr-
ség főnökét A finn városokban 
nagy tüntetések vannak: a nép az 
uj kormány iránt érzett bizalmát 
fejezi ki, de követeli, hogy adják 
vissza az elveszet autonómiát. 

Az orosz alkotmány 
megszervezése. 

\ duma végrehajtóbizottsága-
nap az orosz munkásszövetségek 
képviselőivel folytatott tanácsko-
zása tegnap reggelig tartott. Végül 
megállapodtak egy átmeneti idő 
szakban amelynek lejárta előtt 
gyűlést tartanak az alkotmány 
megszervezésére 

A végrehajtó bizottság ragasz-
kodik hozzá, hogy a háború foly-
tatásának érdekében helyreállítsa a 
közrendet, még mielőtt az uj vá-
lasztásokat megkezdenék. 
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P o i n c a r é Ribot-nak ajánlotta 
föl a kabinet megalakításai 

Paris, március 18. 
Poincaré elnök délelőlt Desc-

hanel kamarai elnökke! és Dubost-
val a szenátus elnöki vel, majd 
Briand-nál tanácskozott a miniszter-
válság ügyében. Deschanel vissza-
utasította a kabinetalakitásra vo-
natkozó megbízást, kijelentvén, 
hogy kötelességének tartja meg-
maradni abban az állásban, ame-
lyet az ország képviselői biztak rá. 
Poincaré ezután Ribot, eddigi 
pénzügyminisztert kérte fel, hogy 
alakítsa meg a hazafias egyesülés 
kabinetjét. Ribot a választ fentar-
totta magának addig, mig a parla-
ment több tagjával nem beszél. 

Egy lengyel nő 
Mihály nagyhercegről 

Krakó, március 18. 
A Nova Reforma munkatársa 

beszélgetést folytatott Siemiginovs-
ka földbirtokos nővel, akinek tors-
kiei kastélyában Zalesciki mellett 
1915 húsvétján az orosz vezérkar 
tanyázott. A földbirtokosnó akko-
riban megismerte Mihály Alexand-
rovics nagyherceget, Oroszország 
mai régensét. A nagyherceg — a 
földbirtokosnó leírása szerint — 
impozáns megjelenés, nagyon sze-
líd vonásai vannak, igen udvarias 
modorú, az orosz csapatok közt 
nincs semmi tekintélye. Mikor a 
földbirtokosnó egy izben az orosz 
katonákra panaszkodott neki, ez 
láthatóan bosszantotta. 

A nagyherceg egy izben Len-
gyelország sorsáról beszélt, nagy 
rokonszenvvel nyilatkozott és kije-
lentette, hogy nem csodálkozik a 
lengyeleknek Oroszországgal szem-
ben tanúsítót bizalmatlanságán, 
bár lelke mélyén minden orosz jó 
ember és MÍKIÓS Nikolajevics nagy-
herceg manifesztuma talán Lengyel-
ország hajlandóságát is megnyeri 
az oroszok számára. Amikor a 
földbirtokosnó megjegyezte, hogy 
a lengyelek már annyi Ígéretet 
kaptak, a melyek közül egyiket sem 
váltották valóra, a nagyherceg ki-
jelentette, hogy ez igaz és hozzá 
fűzte: N 

— Sokszor tévedtünk már 
önökkel szemben. 

A földbirtokosnó még elbe-
szélte, hogy Miklós Nikolajevics 
nagyherceg is kö élben lakott ak-
koriban és rossz viszonyban volt 
Mihály nagyherceggel. 

HÍREK 
— fl szentesi gazdák és iparósok 

fogyasztási és ékesítő szövetkezete. Amint 
a hangya tagja vasárnap délután tar-
totta meg alakuló g\ű!é ét. Pozsonyi 
Ferenc telekköny vvezelő megnyitja az 
ülést s utálnia Felföldi Laps a Hangya 
célját s előnyeit. Előadja, ma már 1800.000 
tagja van. Ezek után kéri a megjelentő-
ket, hogy válasszák meg a gyűlés tar-
tamára az elnököt. A gyűlés Pozsonyi 
telekkönyvvezetőt választolta meg el-
nöknek. Jegyzőkönyv vezető lett Tóth 
Károly jegyzőkönyv hitelesitő Páhi 
János és Kanász Nagy Sándor. A Han-
gya kiküldött ezután ismertette a szövet-
alapszabályát. Megállapítják a szövetke-
zett cégét. „A szentesi gazdák és ipa-
rosok hangya fogyasztási és értékesítő 
szövetkezete" székhelye Szentes, Az alap-
szabályokat Pataki Imre többet Varga 
József hosszasszólás után a hangya ki-
küldöttje által felolvasott szövegben fo-
gadták e'. Az alapszabályok ismertetése 
után megválasztották, az igazgatóságot 
s felügyelő bízottsági tagokat. 

— A mezőgazdasági felmentések meg-
hosszabbítása. \ honvédelmi minisz-
ter a mezőgazdasági érdekből fel-
mentett nepfölkelők felmentésének 
meghosszabbítását a polgármeste 
rekre bízta, akik saját hatáskörük 
ben bizonytalan időre meghossza-
bihatják ezeket a felmentéseket. 
Szentesen a katonaügyosztályhoz 
kellett az igazolványi lapjukat be-
adni ezeknek a felmentetteknek s 
ugyancsak ott vehetik át h é t f ő n 
reggel 8 órakor az igazolványi lap-
jukat a meghosszabbítási záradék-
kal ellátva azok, akiknek a felmen-
tését meghoszabbitották. 

— A fák hernfózása. Az idei gyü-
mölcs termés megmentése érdeké-
ben a vármegyei közélelmezési 
ügyosztály vezetője nagyszabású 
akciót indított a gyümölcsfák her-
nyózasára. Vannak sokan, akik a 
polgármester töbszöri felhívására 
sem akarják a fákal hernyózni. A 
vármegyei élelmezési ügyosztály 
most a gymnasiumi és ellemi is-
kolai tanulók bevonásával hernyózó 
csapatokat szervezett, akik házról 
házrajárva fogják a fákat megvizs-
gálni s ott ahol hernyózva nem 
lesz ott ezek fogják a í.»kat a tu-
lajdonos költségére meghernyózni. 
A gymnasiumi tanulóknak a köz-
oktatási miniszter a hernyózás 
idejére szabadságot engedélyezett. 

— Müvész-estély. D ó n á t h La-
jos zeneszerző, aki jelenleg a 21. 
honvéd pótzászlóaljnál teljesít 
katonai szolgálatot, e hó 24-én 
szombaton este nagy művészes-
télyt rendez a színház teremben a 
hadiözvegyek és árvák segélyalapja 
javára. Az estélyen közreműköd-
nek a helybeli műkedvelők közül 
Bráunerné Benedek Ida urholgv, 
Zsoldos Erzsike és Ilonka urieányok, 
továbbá Dónáthnak két leánya is. 
Jegyeket Kossuth utca 17. szám 
alatt lehet váltani. A művészes'ély 
este pontosan 8 órakor kezdődik. 

— Értesítés. Értesítem Szen-
tesváros közönségét, hogy a f. évi 
márczius hó 15-től kezdve csütör-
töki napokon a magáncsomagok 
felvétele korlátozás alá esik. Neve-
zett napon csak szükséges (hivata-
los, hadifelszerelésig csomagol*, va-
lamint élesztőt és magvakat tartal-
mazó csomagok vehetők fel. 

— A postai magáncsomag forga-
lomban a következő tábori (hadtáp) poi 
ta hivatalok vesznek részt : a 2, 4, 5, 11 
35, 26, 33, 39, 46, 49, 51, 53, 55, 63, 76 
88, 95, 103, 115, 117, 120, 124, 131, 138 
142, 144, 145, 147, 150, 153, 161, 165/166 
167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 168 
180, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 192, 193 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 203,205,209 
211, 212, 218, 220, 221, 223, 224,5129,230 
232, 234, 235, 239, 240, 243, 244, 245, 24« 
247, 249, 249, 250, 254, 255, 256, 258, 259 
260 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270 
271, 272, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 304 
307, 316, 318, 324, 332, 333, i34, 335, 337 
338, 339, 340, 341, 343, 344, 346 348, 364 
356, 358, 359, 360, 361, 362 363 364, 365 
366, H67, 368, .J69, 370, 381, 382, 383, 384 
385, 386, 387, 388, 390, 391, 892, 393, 394 
395, 396, 397, 398, 399, 401, 402. 403 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 421, 422, 423, 424, 425 426, 427, 428 
429 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,437 
439, 440, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 
450, 508, 509, 3510, 511. 512, 514, 615 
516, 517, 518, 519 520 521 522 523 525 
526 527 518 529 530 600 602 605 608 
611 612 613 616 617 618 620 621 623 
625 628 629 631 632 633 634 635 636 
639 640 642 644 647 648 649 659 szám. 

— A «Vasárnapi Újság» márczius 
18-iki száma érdekes hareztéri ké-
peket közöl kölönbözó harcitera-
inkról s egy külön csoportképet a 
lövészárokban folyó életről, Márffy 
Ede egyetemi tanár, főhadnagy 
czikkével, Szurmay Sándor honvé-
delmi miniszter művészi arczképé-
hez Jákó János irt cziket. Ambrus 
Zoltánt, a Nemzeti színház uj igaz-
gatóját Feiks Jenő művészi rajzú 
arczképe s méltató czikk mutatja 
be. Szépirodalmi olvasmányok: 
Pékár (ivula és Braun Lily regénye 
stb. Egyéb közlemények: Jeszen-
szky Sándor államtitkár és Felletár 
Emil fővegyész arczképe s a rendes 
heti rovatok : A háború napjai. Iro-
dalom és művészet, Sakkjáték, Ha-
lálozás, stb. A „Vasárnapi Újság4* elő-
fizetési ára negyed évre öt korona, a 
„a Világkrónikáival együtt hat k o -
rona. Megrendelhető a ..Vasárnapi Újság" 
kiadóhivatalában (Budapest, IV., 
Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanit meg-
rendelhető a „Képes Néplapa |a leg-
olcsóbb újság a magyar nép szá-
mira, félévre 2 korona 4 0 fillér. 

RjldjT! 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 
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Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zolt sertés kereskedő, érte 
siti a nagyérdemű gazdakö 
zönséget hogy az eddig vá 
sárszéli Baráth féle Irotlá 
J á t sajátházába a volt l m 
N z á r k o r c N i m i féle ház 
ba he lyezte át további 
siives pártfogást kérve va 
gyok kiváló tisztelettel: 

Soós P á l 

gabona és sertéskereshedő 

I m I i i I b 1 1 y m a m a g . 

M a k ó r ó l h o z o t t i g e n 
szép e g é s z s é g e s v ö r ö s 

• h a g y m a m a g k a p h a t ó . 
Cim e lap kiadóhivatalában megtudható 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség és t. ven-

dégeim becses tudomására hozni, hogy ;>z eddig Baró Ha-
rucker utcai borbély és fodrász üzletemet március 30-ál l 
a Kossuth utcai Görög egyház épületébe Engelmann Testvér 
urak üzlete mellett levó helyiségbe helyezem át a mikor 
ezt szíves tudomásvétel végett hírül adom, megköszönve 
az eddig is velem szemben tanúsított kegyes jóindulato-
kat, a melyet a jövőben is a részemre kérve vagyok 

k i v á l ó t i s z t e l e t t e l : 

ŰZV. GRUBMÜLLER JÚZSEFNÉ 
borbély i s fodrász terem tulajdonos 

Egy jó családból való fiú 
tanulóul fizetéssel felvétetik lapunk 

• • • i könyvnyomdájában. • • • 

Hirdetéseket 
jutányos áron 

v e s z ü n k f e l . 

Vajda 1. Utóda 
—=: könyvnyomdája 

elválal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyor-

san, pontosan a lehető legjutányosabb árért. 

„SZENTESI LAP" 
Kossuth-tér 4. sz. tjg ftiOÉhiUOtolü if i (Reform, bérház) 
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