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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossutht 
tér 4 s /ám (ref bérház) i c j intézendők a lap#-
¿rdekíö mindenféle kfilde nények hlrd«té»í é& 
V&r -•• előfizetési dijak. . . 

B 
Szá ndékosan írjuk î v * cimet 

és nem ugy hogy közélelmezé-
siünk, mer a közélelmezés ugv aho-
gyan meg van, mondjak amennyire 
lehK j >k vM̂V r-)ss>i. I. a%í szerint 
nem jól van, de a >jj:»l külön ele-
mezésünk dolga »z sehogy sincsen. 

A! »pv »tő tévedés U:;v.i»iis5 ha 
azt hiss/iV ho^v i»in<lent dr. Ki^ 
Bélától kell várnunk iít Szentesen, 
mert in ő a küzéle'mezési hivatal 
vezetője, leh.it ebből az köveike-
zik, hogy n«ki Wöteir- mindany-
nviónk g\otnra mind n erdekeit és 
mindéi; kivanahr'&it nem csak kép-
viselni, dr ki ist r; e'r;ie a kőzé-
lelm» /esi hivatal utj. :» 

M?*gvt ió í^ví •:!. , inert hiszen 
.< kóAélelniezés intéz< éí fiz állá 
tatlanok érdek^io^k i»iei 4it'vse nem 
jelenti azt, hogv min lenünk e^gté-
lelt. 

Nem is jelenth t - amikor a 
közélel ne'.és ügyosztnlv teljesiti a 
inaga kötelességet, i ;vekszik eleg'1 
tenni mindenütt, akkor az egyesekre 
hárul az élelmezésnek e!lá?á^a és 
biztosítása a háztartáson belül. 

Ha nem volna annyira komolv 
a dolog, mint a minő bizonyos eik 
ket lehetne irni a dolognál s viszont 
ha nem attól a szempont tó! Ítélnők 
meg a dolgot, amelyik szempontból 
azt meg kell itéirii. egyszerűen a 
gorombaságok özönét indithatnAn . 
mindenre é-> mindenkire aiiii csak 
a közélel nezésre vonatkozik és akid-
nek esik a legkisebb kóze is v,, 
a közéiel.nézés úgyenek intézéséhez. 

A közélelmezés k';rd iseminden-
kor nagv gondot okozott, vala-
hányszor c.ak valami baj |ött 
közbe a termés köri! A bibliai Jó-
zsefen kívül nem voll tóbb kö e-
lelmezési hivatal vezető, aki a köz-
é'elmezési bajokat s azzal járó nyo-
morúságot le tudta volna küzdeni. 
Csakhogy neki könnyű voií a iu 
kövér e s ii * t sován v né len, «null a 
fáraó álmodott, megadta neki az ula 
sit.jst s talán nem lelt gorombaság, 
h;' ezt mondom is abban az időben 

mindenki komolyabban fogta föl a 
maga élelmezése dolgát, mint ma 
mi a saját élelme ésünkét. 

Jól tudjuk az;, hogy ebben az 
egy kérdésben nem lehel igazságot 
tenni jól tudom ízt is, hogv min-
den elméletet mtgcsufoln k i mai 
idők s azt is nagyon j<>! tudóin, 
hogy mindent le lehet küzdeni 
csak az üres gvnflior lábadozását 
nehi n erí a. <*hVg a legVosS/ahb 
tanács ¡d.) s a nyomor és a szen-
vedés kétségbeesés 1 rríég kárhozasos 
lépésekre is reged — de az igaz-
ság még is ott var hogv minden 
közelélnie/ési nehé/ség ki/.n'ók*»-
san kéi okra ve*e;i>ető »i -.za, az 
eovik a/, hoiív í̂ját élelmezésün-
ket nem tudjuk hH ••aseii alkalmazni 

¡a ívndKívliii idők-íielit-/ kúrüline-
i nve hez„ a másik pedig 4Z, hogy a 
rendkívüli idők nehéz viszonyai 
még kirívóbbá teszik azokat az el-
I ni leket aiudyek a háztartások 
s háztartások között n normális 

viszonyok közólt fennállottak. 
Mindezekre î az, azt mondhat-

ja bárki, hogv mind ivén szép, 
min i helyes, mind ugv v-n. de 
mindegekkel egvetlen lépésül sem 
visszük közelebb < dolgot a> or-
v o s i ishoz, ha megmondjuk, ha rá 
i\iuta u )k. Iga/, De vájjon azt hi-
sz/ va ki, hogy lehet célra vezető 
hálósáni intézkedés mindaddig, amig 
a saját akaratunk nem eró>iti, de 
lerombolni igyekszik azokat. 
í..i « « L U « I » » 11 wiw^áawii 

H í v a t l a n v e n d é g 

Vendegszer'eie: a ma^yamk ősi 
erénye. A vend ^el az ó-kor népei j 
is mindig nagv liszlelétbeu rész«-
silették, a v« ndégszeretel fontos 
alkotórésze volt a népéi. tnek. A j 
vendéglátás kuhivnlasa reg idnői | 
f o g v a velejárt 0 haladó knuuraval. . 

Az idegenforgalom emélesévci 
sok«1 lo^lalkoztunk hábortl eiőt*. 
FoíJ ll-;:)/!niv ni vs/ágofcbau 
¡vf még p dig nenicsak Svájcban és | 
Olaszoorszá^bart, mellyekben az | 
idegenforgalotíi jelentékeny ¡övk-
cleiiiii forrást képezett. 

Bizony t ü r e l e m , lem m d á s 
kell. S->K Niigv. Szinte v é g t n k m ü l 
t a r t ó , a n á b o r u . 

Mi akik itthon vagyunk és 
olyan szerencsések vagyunk, hogy 
magyarok is vagyunk még ezen té-
lül — tatán st kkai..könnyebben le-
hetünk meg, mint ^ mi szöveljsé-
geéeink s talán ha nagy is a lemou-r 
dásunk még mindig kissebb, mint 
az ö\éwe. áf ioidi ii |M)jl 

Gáncsot, kárhoztatást, néha 
még zúgolódás! is hallunk. Ki keli 
njoiuUpunk nyíltan; nincs benne 
i Megértés l eli s legeiószőr 

re'zdag, azután a szegény min-
deiiki egy ara . és ?gvenlő .mér ek-
b(,n e i é / . e át azt i nagy igazságot 

ini wKik iuui n vagyuuk egye 
düí nak ezt l / é. iczatot hozzuk, 
inig kii; odakünn ik' azok . . . . 
(. letüke.t. jőve üdéjüket, mindenüket 
feláldozzak s ;eszi ad zúgolódás, 
teszi:, p nas2 és \ ^erüség nélkül. 

Ne gáncsol, ni'gérlést. Ne zú-
golódást, ne panas l á közéíelme-
zés ellen, ne átko/ ¿uk a termelót 
ne tudjuk a kofát, boltosok, ne-
váttoljunk mindenki), hanem ami 
iiogy a Közélelmez j<>f rosszul 
úgv ahogvan leh tett rendezték 
mo»t mi igyekezzünk a saját élel-
mezésünket jól — rtísszul. úgy 
ahogy lehet a közélelmezés kere-
tei ce 11 rendezni. 

Mindjárt kevesebb lett a pa-
easz! és ha nem i» lesz több vele 
az enni való, de nem lett olyan 
i'ellen, mint ma. 

Eltűnt idők I Az utazás, melv 
előbb annyi kellemességgel, élve-
z eltel j árt, ma időt rabló, ?de^et-
rontó kin. Hosszadalmasan elő kell 
iá kész.CUni, különösen ha külföldre 
karunk menni, hol az útlevél-

nehézségek elkeserítik az uiazás 
(I vez'lél. 

Etelmiszt rjegvt ket kell sze-
le/ni, vasútjegyért rohamot keH 
intézni a vjisu'i pénzlár ellen, a 
rodgyás?sv;jtltias csnknt̂ hr !tvkü?rf-
hetlen aí ndílvokba ütközik, n \'á-
suti kocsikban csak a szerencse 
fiának jut ülőhely, n haláron íe-
lőtől tnipig átvizsgálj k az &A&Ü a 
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sok hányattatás után megérkezik, 
lólhat-futhat szálloda után, — nem 
mindig eredménnyel A helyi ható 
ságnál jelentkezni kell az élelmi-
szerrendszereket, szóval: az ide-
geneket mindenütt lehetőleg távol-
tartják, kitessékelik, mindenki meg-
tagadja a vendégszerelelet minden-
kitől. Az „idegen" régente annyira 
dédelgetett fogalmából „élősdi", — 
„kellemetlen külföldi", „kémkedés 
gyanúja miatl ellenőrzendő sze-
mély" leli. 

A háborús szükség következ-
tében mindenki elválaszthatatlan 
illetékes lisztbízottságálói, ugy, hogy 
minden tőle való elszakadás, ha-
csak egy kél hétre is, hasonlatos 
a súlyos sebészeti műtéthez. 

A vendégszeretet hiányát szim-
bolizálja, hogy a dau b kenyere? 
magukkal kell vinni oda. ahol — 
ha csak rövid ideig is — tartóz-
kodni akarunk. Ez az áldatlan ál-
lapot most érte el tetőpontját az-
zal, hogy az idegeneket kezdik 
Ausztriában is, nálrnk is k ulasi-
tani. 

Ezt az intézkedést csak az te-
szi megbocsát hatóvá, hogy minden 
háborút viselő ot s/ágnak van most 
hívatlan vendége : az éhség, . mely 
minden ország kormányzatára azt 
a kötelességet rójja, hogy legelősz-
ször is a saját polgárait óvja meg 
a nélkülözések tul lengésétél. 

Az idegenforgalmunkat azért 
félteni nem kell, mert szegényke 
még a régi boldog időkben sem 
tudott megnőni én o'v c-emvész 
maradi, hogy később kisebb mái 
nem, csak nagyobb lehet. És re-
mélhetjük is hogv mihelvt egy-
szer ismét bővebben lesz kenye-
rünk, növekedni fog mert a vi-
lágháború alatt sokan i, merték 
meg hazánk szépségeit és ezeknek | 
egy része béke idején n lel fog ; 
keresni bennünket. 

A hívatlan vendéget tehát re- I 
mélhelőleg szívesen látott vendé-
gek fogják felváltani, - ez a iiasz 
nunk tán .negis csak less/ a há-
borúból. 

Még csak a kétnejüség 
kellene! 

Elvétve e.'ves francia és an-
gol lapokban itt-ott felbukkan a 
legkomolyabb formában egy ötlet 
•A többnejűség. A szerényebb angol 
lapok óvatosan megelékszenek a 
kétnejüséggel, de vannak mohó 
emberek is az entente államaiban 
s ezek mindjárt a többjenüséget 
szeretnék, mondván, ha lud, hál 

legyen kövér. Nem vicc ez, ked-
ves olvasó, egyáltalában nem vicc 

! Egyes angol és francia lapok a 
legkomolyabb nagyképűséggel fel-

i vetik azt az eszmét, hogy a há-
ború utáni nagy féfihiányra való 
tekintettel ajánlatos volna behozni 
a kél- vagy többnejúséget egvrészt 
hogv csökkenjen a férfi nélkül 
maradt nők szama, másrészt, hogy 
gyarapodjék az utódok száma. 
Mert a háború okozta férfihiányt 
elsősorban mégis csak a szegény 
nők fogják megsinyleni Ki keli 
tehát találni valamit a szegény 
hoppon maradt nők érdekében, 
nem beszélve arról, hogy ez a 
reform a szaporulat és fajfenntar-
tás szempontjából is üdvösnek 
bizonyulna. De hogv a do!og el 
ne fajuljon, mondják az angolok 
a lervel határidőre kellene keresz-
tül vinni. Például a legközelebbi 
tiz éven belül minden férfinek 
joga lenne két nőt feleségül venni. 
Tiz év után pedig ismét a szigorú 
egy nej őség lépne életbe. 

liyen határidőre való többne-
júséget már ismerünk a történe-
lemből. Mint minden ötletet, ezt 
is a németektől vették az angolok 
A harminc éves háború után Né-
metországban alkora volt a IVr-
fihiánv, hogy az állam csakugyan 
kénytelen volt a többjenüséget en-
gedélyezni, sőt buzdította a férfi-
lakosságot a többnejűségre. A né-
met birodalom lakossága 1618 b n 
a harminc éves háború előtt, kö-
rülbelül tizennyolc millió volt a 
háború után pedig négv millióra 
apadt. A? állam ekkor kényszerítő 
okokból engedélyezte, sói kívána-
tosnak 'ártotta a többnejúséget és 
1650-ben olyan törvényt ho/otl 
hogy a legközelebbi tiz éven belül 
vagyis 1650-tól 1660-ig minden 
férfi két nőt ve'iet v\ feleségül. A 
háború, éhség és betegség állal 
előidézett népesse^-hiánvra való 
tekintettel a pápa is hozzájárult 
ehez a kii eles intézkedéshez es 
a/t enge . nezle. 

Ennyit mond a történelem és 
így képzeli ezt most a franciák 
és angolok is. Voltaképpen az. em-
beriség szempontjából igazán nem 
lehet ez ellen senkinek se kifogása 
Hí a puritán angolok hajlandók 
tiz évre talonba lenni a házaság 
szentségét a lakosság szaporításá-
nak érdekében, akkor csakugyan 
nagyon sürgős lehet a dolog. (Igaz 
hogy lehel a lakoságot szaporítani 
házasságon kívül is. de ehez viszont 
egy humánus törvény kell, amely 
a törvénytelen g\enncket is elis-

meri, ami viszont « puritán ango-
loknak nem tetszik. Inkább a töb-
nejűséget) De almondjuk magunkat 
egy kicsit előre, az eljövendő két-
nejüség korszakába, vagy, hogy 
könnyebb legyen, képzeljük el, 
h°gy egy mozifilmet látunk, 
amelyen egy férjnek két felesége van 

A férjnek vagy egy lakása 
van, vagy kettő, ami attól függ, 
vájjon a feleségek megférnek-e 
egymás mellett, vagy pedig min-
degyik korlátlan királynő akar-e 
lenni a saját házában. Ez utóbbi 
esetben a férj felváltva vacsorázik 
hol az egyiknél, hol a másiknál 
és miután a gdlérijai az egyik la-
kásban vannak, a manzsetai pedig 
a másikban, felváltva a páros na-
pokon vesz. (iszla gallért, a párat-
lan napokon tiszta manzsettat. És 
megesik, hogv két nap e g y m á s után 
székely gulyást eszik vacsorára 
miután a jobb nem tudja, hogy 
mit csinál a bal és az egyik fele-
sig nem tudja, hogy mit főz a 
másik. Ez igy azonban még min-
dig sokkal kellemesebb, mintha 
a két fe'eség együtt lakna. De mi 
lesz a ruhákkal es fóleg a kalapok-
kal ? Mert azt még elhisszük a 
nőkről, hogy kényszerhelyze ben 
megelégszenek pgy fel férjjel. De 
azt nem hisszük el, hogy megelé-
gedjenek egy fel kalappal, még 
kén vszei helyzetben sem. Egv sze-
génv férj, aki egy nő személyét 
még valahogyan kibírta hogyan 
hogyan fog megbirkózni kér asz-
szonv szeszélyeivel. Az egyik ré-
szére ké̂ ón. És fől 'g mit tesz az 
árva férj, ha a két PŐ a ruhává 
s;»rlási kampányban véd és dac-
szövetsegre lép a férj ellen Mert 
egy asszonyt még meg lehet va-
lahogyan győzni. De két asszonyt 
nehezen. 

Ugyebár méltóztatnak látni, 
,l4>gv egyébb lényeges dolgoktól 
eltekintve is nagyon megondolandó 
amíg egy férfi belebocsátkozik ek-
kori a zűrzavarba. Mert mondjuk, 
hogyea hétfő, kedd szerda nz egyik 
feleséggé, u csütörtök, péntek, 
szombat a másiké, akkor a vasár-
napot okvetlenül arra kell szánia 
a férjnek, hogv a fürdőben hideg 
lepedőket csavartasson magára. 

Megnyugtatjuk a/ aggodalmas-
kodó angolokat. A harminc eves 
inhoru az más volt, Az régen volt 
amikor még az Ur ráházta a me-
zők liliom.dl. De ma ezt a humá-
nus munkát a női divatszalonok 
végzik, ami lényegesen többe ke-
rül. Es akkoriban bátrabbak is 
voltak a jerfiak, mint most. Ma a 
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bátorságuk legfeljebb csak addig 
terjed, hogy a doberdői vagy arrasi 
csatatéren véres viadalokat vívja-
nak egymással. De két leleségel 
tartani ? Ez már sok. Engedélyez- j 
hetik, itt pápai jóváh -yással itélet- j 
napig a kélnejüséget, mi mégis ' 
szeretnők azt a férfit látni, aki ma ! 
vállalkozni mer kel feleség eltar-
tására. 

Minden adományt, bármily 
csekély legyen is, köszönettel fo-
gadunk s nyilvánosan nyugtázni 
fogunk. 

Szentes 1917 szept. 17. 
A szentesi ref. Egyház ne-

vében : 
Dr. Csató Zsigmond Futó Zoltán 

főgondnok. lelkészelnök. 

Kérelem a nemesszivii 
emberbarátokhoz, 

A hosszantartó háború átkát: 
a rémséges drágaságot, nélkülö-
zést mindenki érzi, különösen a 
szegények, özvegyek, árvák, de 
legjobban azok iskolásgyermekei. 

Nemsokára bejönnek a hű-
vös, nedves őszi, a hideg téli na-
pok : akkor látjukmajd a drága-
ság szülte nyomort, Ínséget egész 
valójában. Már is nem csekély j 
azon sziil<;k száma, kik arról 
panaszkodnak, hogy nem lesznek 
képesek gyermekei ket iskoláz-
tatni, „mert nincs szegénykének 
ruhája, cipője", az édes anyának 
pedig nincs annyi pénze, hogy 
azokat beszerezze. 

Szentesi ref. Egyházunk, mint 
minden évben, ugy most is nagy 
áldozatot hoz a szegény iskolá-
sok felruházására, de nem képes 
kielégíteni a folyton jelentkező 
szükséget: a könyörülő szeretet-
nek kell segítségül jönni s lehe-
tővé tenni? hogy minden leérő s 
arra érdemes iskolásgyermek ré-
szesüljön ruhasegélyben s ne le-
gyen csak egy is, aki ruhátlanság 
miatt nem járhat iskolába. 

A mai pénzbőség idején váj-
jon kinek ne volna egypár fö-
lösleges fillérje, melyet szive su-
gallatára hallgatva a szeretet oltá-
rára letehet ; vájjon melyik gyer-
mekes háznál nem kerül egy-egy 
cipő kabát, nadrág s leányruhá-
cska, melyet felvenni már visel-
tesnek látszik: ne dobja el senki, 
inkább küldje el gyerme kétől az 
iskolába, vagy az Egyház pénztári 
helyiségébe a gondnoknak. 

Minden ruhadarab, minden 
fillér, mit e célra adunk, egy-egy 
könnyet törül le a szenvedő, síró 
gymnekarcról s boldog örömet 
szerez a kicsiny gyermeki szívnek. 

Az élő szeretet eme szép cse-
lekedetét, bizonyosan feljegyzi Va-
laki: oda azok közé, akikről úgy 
Mondta maga a legnagyobb Sze-
retet: ,.AmH cselekedtetek eggyel 
az én kicsiny atyámfiai közül, azt 
én velem cselekedtétek". 

H Í R E I N K . 
— A burgonya bevásárlás. 

Most hogy a burgonya ellátott ta-
nok összeírása folyik mindenkit 
érdekel, hogy mikor kerül rá a sor 
a bevásárlási igazolványok kiadá-
sára. miután mindenki biztosítani 
akarná magát, akinek csak módjá-
ban állhat. A közélelmezési mi-
niszternek most érkezett távirati 
rendelete szerint a hatóság nem 
állithalja még ki a vásárlási iga-
zolványokat. mert a miniszter fog-
ja megállapítani országosan az ada-
gokat s amig az idevonatkozó ren-
delet meg nem jelenik az igazol-
ványok ki nem állitható. Remél-
jük, hogy a rendelet hamarosan 
megjelenik 

— Az ipari üzemek gabo-
nája. A hivatalos lapban megje-
lent a rendelet, amely a gabona-
lenti s szétosztását szabályozza. A 
rendelet az ipari üzemek gabona 
es lisztilleményél határozza meg. 
A sö -. illetve a malátagyártásának 
a kormányrendelet 240,000 méter-
mázsa árpát engedélyez, a szeszt 
és egyben sajtolt élesztőt termelő 
gyárak részére 10,000 métermázsa 
rozsot és 200,000 métermázsa ga-
bonát A keminyi/őgyarak 20,096 
métermáza huzal és ennek meg-
felelő lis/let szerezhetnek be. Pé-
keket, cukrászokat, vendéglőket és 
a hasonló üzemeket a törvényha-
tóságok látják el a szükséges iiszt-
mennyiségekkel. 

— A városi hadigondozó bi-
zottság. tegnap délután 3 órakor 
al ikult meg. A bi otttság elnökévé 
Fekete Márton országgyűlési kép-
viselők társelnökévé pedig dr. 
Cicatricis Lajosnéi választotta meg. 

— Milyen lesz az uj válasz-
tójog? Az elterjedt hirek szerint 
a választói jogosultságot a 24 elet 
évhez és az írni-olvasni tudáshoz 
kötik. A Károlv-keresztesek vá-
lasztói jogosultsága ügyében még 
nincs végleges megállapodás. Fon« 
tos Körü lmény, hogy a választói 
kerületek számát jelentékenyen 
fölemeli az uj javasiat. Az eddigi 

tei vezet szerint Budapestnek 37 
választókerülete lesz, de a többi 
városi keiületek száma is emel-
kedni fog, körülbelül 157-tel. A 
kormányt támogató pártok meg 
vannak a javaslattal elégedve s 
egyre jobban az a meggyőződés 
alakul ki ,hogy a javaslatot a par-
lament elfogadja. 

— A «Vasárnapi Újság» szeptem^ 
ber 23-iki száma egész sereg érde-
kes képet közöl a margitszigeti ha-
dikiállitásról, az elhunyt bolgár ki-
rálynéról. a Nemzeti Színház uj 
darabjáról, Trieszí bombázásáról, 
a németek által elfoglalt Rigáról, 
az aegei tenger mellekéről, a Moll-
te Ŝ n Gabrieleről, Amevika hadn< 
készülődéséről slb. — A harctéri-
képek is mind ujak, frissek érde-
kesek. Szépirodalmi olvasmányok > 
Pékár Gyula regénye, Szederkényiv 
Anna novellája, Schöpllin Aladár 
színházi cikke, Szőllősi Zsigmond 
tárcája, cikk a szlávokról stb> 
Egyébb közlemények ; Verdun erő-» 
dilményeinek térszinrajza s a ren-*" 
des heti rovatok stb. — A «Vasárnapi 
UjsáQ» előfizetési á. negyed évre hat 
korona a Világkróniká-val együtt hál* 
korona. Megrendelhető a «Vasárnapi 
Újság* kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes Néplap", 
a legolcsóbb újság a magyar nép; 
számára, félévre 2 korOM 4 0 fillér. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája.* 

» Eladó flóbert "Wm 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO DB TÖLTÉNT-
NYEI EGYÜTT EX.ADO Érte-
kezni 'ehet lapunk kiadóhivatalában.» 

H i r d e t m é n y . 
Alólirottak tisztelettel hozzák' 

az érdeklődőknek tudomására, hogy 
az Eperjes 3. sz. a Jurenák Imre-
féle birtokon a tulajdonukat képe-
ző gazdasági élő és holt felsze-
relést 
1917 évi szeptember 25-én kedden 
d. e. 8 órakor kezdődóleg önkénytes 
nyilvános szóbeli árveréssel a leg-
többet ígérőnek azonnali készpénz^ 
fi etés melleit el fogják adni. 

Tabajdy és Szelhoffen 

I f i u l o f t l f t l i ü j o ü i i a k 
több rendbeli takarmány* 
féléje van részéből haza 
hordani való, értekezni le*1 

het Fábiánban a Beretvls-» 
féle tanyán, vagy Lapistón1 

a tulajdonossal. 
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Eladó bubopica. Tanonc ¡seresteti H r 

-Hot) ¿1 fi(n»;.v* >!9|«)lDig 
/ Balogh Lajosnak teés-fá-
aiánan a Beretvás-féle földön 

• 

mintegy 40 hold kukoriculcJniése 
van eladó. ; Értekezni lehel a 
helyszínen, vagy pedig a Kurcaparti-
utca 26 sz. hálánál. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pásztor Jánosnak 
a Nagyhegyen 4 hold szőlője el-
darabolva vagy egytagba eladó, al-
ku kőtheló Kísér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

Egy jó házbí' l való és jobb 
nevelésben része ült üti b őr-
hely- és fodrász tanulóul 

azonnal felvétetik 

Özv. GrnbmüIIer Józsefné 
borbély- é s fodrász üzletében 

K o s s n t W c a . 
H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

ELflbÓFÖLb. 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap" 
kiadóhivatalában. 

c " 
JL2/ladó ház. Nagv Görgős-utca 

25 szánni ha* eladó, értekezni 
lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 
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Vajda B á l i n t Utóda 
- = bönyvnyomdájo z z z 
elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a !eg-

jutánvosabb árért. OOI 

-J 

„SZENTESI LBF" 
kiadóhivatala 

Hossuth-íér i szóm. (Ref. bérház.) 

Í*L Mi 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

ii a 
j ^ j ^ t t V A J D A B. UTÓDA villan; erőre berendezett nyomdai inüintézetében, Szentes 1917. 




