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Előfizetési á r ak : 
Helyben : egészévre 4 k. félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidéken effészévre 6 k félévre 3 k. negyedévre 1.50 

Egye» szám ára 4 fillér. 
W t r Megje len ik v a s á r n a p és csü tör tökön . 

A szerkesztésért felelős: 
Simáné Dónáíli Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bál int Utóda k ö n y v n y o m d á j a KoMfttkt 
t é r 4 szám (ref bé rház ) ide in t ézandök a lapa-
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KBÓMKÁS JsGYZETKK. 
Gorombaságról panaszkodnak 

azok, akiket a helyzet hivatalosan 
a hivatalszobák előtt és a hivatal-
szobákban v^ló ácsorgásra kény-
szerit. Panaszkodnak, hogy sokkal 
több a kemény szó, ami ott elhang-
zik, mint a szivélyes és barátságos 
hang. 

Én elhiszem, hogy ugy van. 
Hogy nagyon kevés a szivélyeske-
dés és nagyon sok a parancsoló 
módban fogalmazott kiszólás. 

Azonban, amikor az egyik fél-
nek igazat adok* kényleien vagyok 
Luther hivévé lenni és a másik fél-
nek is igazat adni, azaz, hogy egyik 
félnek sem adni igazai. 

Háború van. Nagyon nehéz vi-
szonyok között élünk Idegesek va-
gyunk mindannyian. Én is, le is, ő is, 
mi is, ti is, ők is, hogy mind az 
eggyes mind a többes számban ki 
fejezem magamat — és, amit töl se 
vettünk a béke arany napjaiban, 
bizony az most zokon esik mind-
annyiónknak. 

Kár panaszkodni. Mondjuk meg 
az igazat: hivatalnok publikum há-
borús hangulatban van egyik sem 
külömb a Deákné vásznánál, go-
romba mint a pokróc. 

* * 
* 

Vannak tragédiák, amellyel a 
kutya sem törődik. 

Egy ilyen tragédia fejezódötl 
be a mult napokban. 

Meghalt egy ember, aki valami-
kor valami volt, azután senki sem 
lett, sót még ennél is rosszabb vá-
rosi közsegélyezett és aki ebben a 
sorsban levezekelte a mult és jö-
vendő összes bűneit nem csak a 
fel és lemenő rokonokkal szem-
ben, de még az oldalágaikkal szem-
ben is. 

Istenben boldogult szegény 
S z é k e l y Jánosról beszélek, akit 
magához szólított a földi nyomo-
rúságból az atya ur Isten, hogy fe-
ddje el a földi hivságosságokat. 

Bizott tragédia az ő sorsa Va-
lamikor két -három évtized előtt 

elöljárója volt Szentes városának s 
most mikor meghalt még csak fe-
ketezászló sem járt ki neki . . . . 
Talán ha tudná ő maga örülne neki 
legjobban, hogy milyen jó volt itt 
hagyni ezt a nyomorult világot, a 
mely legföllebb csak a hadi állapot 
folytán meggazdagodott nem tu-
dom kinek ér valamit, de bizony 
másnak csak arra jó, hogy megát-
kozza születése napját és elmélked-
jék arról, hogy mikor fog éhen 
halni, vagy mezítelenül megfagyni 
a télen . . . 

Majd el is felejtem : az a fekete 
zászló megtiszteltetés, de hát olyan 
megtiszteltetés, amit élő ember el-
enged, a halott meg nem törődik 
vele. 

Végtére az >nban én nem tu-
dok belebékülni a dologba. Azon 
gondolkozom, hogy miért tűzik ki 
minden közszereplő sviháknak . . . 
akinek a jószerencse saját szemé-
lyét illetően ugy kedvezett, hogy a 
közérdeknek nem ritkán nagy ká-
rara onnan a zöld asztal mellől 
mult ki. (Pedig bele kell békülnöm.) 

. . . Eszembe jut már, hiszen 
a fekete zászlót nem az érdemnek 

tőzik ki, nem is a szolgálatnak, 
hanem a paragrafusok rendelete 
szerint . . . Megtaláltam a parag-
ragrafust, most már még csak ini-
uriát se látok szegény Székely Já-
nos esetén. 

Elkoboztak egy kocsi almát, 
meg szilvát. 

A maximális áron felül akar-
ták eladni. 

Hát jó. El is adták a maximá-
lis áron. 

Ez még jobb. 
Bizonyára meg is büntetik a 

volt tulajdonost 
Ez lesz a legjobb 
De én már azt szeretném látni 

hogy a maximális áron felül áruba 
bocsátvitt kukoricát koboznák egy-
szer el és adnák el maximális 
áron, itt a városháza előtt 

Ez volna a legeslegjobb. 
Persze ez csak volna, mert hi-

szen azokat az üzleteket nem nyil-
vánosan kötik . . . 

Pedig hát még is csak igaz 
hogy sem az alma sem a szilva 
nem közszükségleti cikk. 

Barázda. 

Egyszerre a világ több tájáról 
olyan hirek érkeznek, — amelyek 
arról számolnak be, hogy itt is, 
ott is a béketárgyalások kózeli 
megindulását remélik. Berlinben a 
nagynémetek lapja arról közöl tu-
dósítást, hogy a német koronata-
nács elhatározta a Belgiumról való 
lemondást és ezzel utat nyitottak 
annak, hogy a béketárgyalások né-
hány héten belül me.< indulhassanak. 
Szófiából is olyan hirek érkeznek, 
amelyek szerint küszöbén van a 
béketárgyalások megindulása. Ve-
szik ezt a reményt onnan, hogy 
minap találkozott egyrészt a német 
császár a bolgár királylyal, másrészt 

Enver pasa török generalisszimusz 
Zsekofl bolgár fővezérrel. Bolgár 
politikai körökben ugy tartják, — 
hogy a központi hatalmaknak a 
pápa békejegyzékére adott válasza 
után remélni lehet, hogy a háború 
vége aranylag közel van. 

Ainig igy egyrészt csak öröm-
mel értesülhetünk arról, hogy a 
béke kérdésében mindinkább kö-
zelednek egymáshoz az ellentétes 
vélemények, másrészt nem lehet 
szemet hunyni a nagynémetek moz-
golódásával szemben, akik határo-
zottan állást foglalnak a német 
felelős körök békés szándékai ellen. 
Berlinben vasárnap két gyűlést is 
rendeztek a nagynémetek, s az 
egyiken beszélt Albreeht mecklen-
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burgi, herceg és Tirpilz nagyadmi-
rális is. A ineckltnburgi herceg azt 
fej ¿égette, hogy a német seregek 
eddigi vívmányait nem szabad ál-
dozatul odadobni és ha tovább ki 
nem tártunk és eddigi eredmény-
einket meg nem védelmezzük, nem 
¿fiunk a helyzet magaslatán. Tirpilz 
arra buzdított, hogy tartsanak ki, 
mert csak igy győzhető le Anglia. 
Szerinte távolból már látni a győ-
zelmet, amely előbb-utóbb bekö-
vetkezik. Belgiumra nézve azt tart-
ja, hogy annak ne Anglia, hanem 
Németország legyen a védőhatalma. 
A nagynémetek táboraba tartoznak 
a nagyipar képviselői is, akik óriási 
háborús nyereségeik felhasználásá-
val kívánják a háború meghosszab-
bításáért megindult mozgalmat tá-
mogatni. 

Jelentősebb ezeknél a gyűlé-
seknél az a hir, amely szerint a 
német kancellár magához kérte a 
politikai pártok vezéreit. Egyelőre ( 
nem tudni, hogy mi lesz ezen a 
tanácskozáson a tárgyalás anyaga, 
de ha hozzévetjiik, hogy Kómában 
azt tarják, miszerint a kő/ponti 
hatalmak jegyzéküket még ki lóg-
ják egészíteni az a föllevés, hogy 
talán ujabb lépés következik a 
béke megteremtése erdekében. 

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 
főgondnok. 

Futó Zoltán 
lelkészel nttk. 

I R E I N K . 
T o m p a Mihály. 

(Születése l(M>. évforil) 

Kérelem a nemesszivii 
emberbarátokhoz 

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

Nemsokára bejönnek a hű-
vös, nedves őszi. a hideg téli na-
pok; akkor látjukniajd a drága-
ság szülte nyomort, inségot egész 
valójában. Már is nem csekély 
azon szülék száma, kik arról 
panaszkodnak, hogy nem lesznek 
képesek gyermekeiket iskoláz-
tatni, „mert nincs szegénykének 
ruhája, cipője", az édes anyának 
pedig nincs annyi pénze, hogy 
azokat beszerezze. 

Minden ruhadarab, 
fillér, mit e célra adunk 
könnyet törül Le 
gyermekarcról s boldog örömet 
szerez a kicsiny gyermeki szívnek. 

Az élő szeretet onio szép cse-
lekedetét bizonyosan feljegyzi Vn-
laki; oda azok közé. akikről ügy 
mondta maga a legnagyobb Sze-
retet: ..Amit cselekedtetek eggyel 
az én kicsiny atyámfiai közül, azt 
én velem cselekedtétek". 

1817-nek nagy éve 
Méhedből indult két üstökösünk: 
Arany s Tompa, irodalmunk Olyrnpján 
Hérószokként tündököltök nekünk ! 

Tompa Mihály, lantodnak bus dalában 
S regéidben áldjuk költészeted, 
Te mondád : két hazában él a gólya, 
S „nekünk csak egy volt, az is elveszett." 

A terebélyes fától minket egykor 
Ikaruszokként hívlak az ec[ék, 
S te agg madár szólsz lent as ős bokorban : 
„Fiaim óh, csak énekeljetek !" 

Nem is szűnik mag, nem soha a lanton 
A magyar szó, mig Buda fala áll; 
Nyugodj békén virágaid honában 
Lánglelkü lantosunk : Tompa Mihály ! 

OSVÁTH JÓZSEF. 

Kérelem. Felkérem azon illetőt 
aki a vekerháti iskola kertjében levő 
kukoricaszáramat f. hó 22-én éjjel levágta s 

el is vitte, illetve ellopta ; ha van benne 
tisztességérzet; — ellenszolgálmányúl nap-
pal »zántsa fel a földet. Ígérem, hogy nem 
vetem szemére a lopást, — s a rendőrség-
nél tett feljelentést is visszavonom. TÖTH 
KÁROLY. 

— A k a n á s z é s a m a g y a r tan í tó 
j ö v e d e l m e A bácsujlaki kanász 1150 ser-
tést legeltet és az évi konvenciója ezért 
minden sertes után lf> kiló buza, tehát ösz-
szesen 184 métermázsa. Ennek a 184 mé-
termázsanak maximális ára 9200 korona. 
Kilencezerkétszáz koronát keres egy kanász 
Magyarországon egy esztendőben ugyan-
akkor, amikor a magyar tanítóknak 2'200 
korona evi fizetésük van. Van még néhány 
foglalkozási ág a tanítókén kivül is, mely 
még nagyobb képesítést igényel, mint a 
tanitóé és a jövedelme nem közelíti meg a 
bácsujlaki kanász jövedelmét. 

, minden 
, egy-egy 

a szenvedő, siró 

A d o h á n y i n s é g . A dohányinsé-
gen, amely Budapesten és a vidéken való-
ságos kalainitássá nőtte ki magát, egyes 
élelmes üzérek ugy igyekeznek segíteni, 
hogy német cigarettákat importálnak. Ez 
igen jövedelmező üzlet, mert az importőr a 
cigarettákat Németországban 3 pfennigjével 
kapja, itt, de különösen a fővárosban, dig 
20 pfenningjével adja el a dohány után só-
várgó közönségnek. I zek a német cigaret-
ták azonban legtöbbnyire silányak és a leg-
jobbak még azok, amelyek Münchenben — 
magyar dohányból készülnek, tehát az itteni 
dohánygyárak révén jóval olcsóbban volná-
nak kaphatók. Ha már idegen dohányra 
szorulunk a legközelebbi beszersési forrá-
sok ma Bulgáriaban vannak. Ebben az 
országban a dohánytermelés a Balkán-há-
borúig a szerény határok közt mozgott, dt 
a Balkán-háborúban Bulgária a micedón 
dohányvidéknek egy értékes részét, Xhanthi 
környékét szerezte meg, a világháború alatt 
pedig megszállotta a nevezett dohányvidék 
más jelentős részeit, nevezetesen Cavalla 
és Drama vidékét. Maga Cavalla már 1912. 
előtt évente mintegy 80 millió frank értékű 
dohányt exportált A mai dohányárak mellett 
Cavalla és Xanthi dohánytermést, illetve 
dohányexportja mintegy 500 millió frank 
értéket képvisel, majdnem négyszer annyit, 
mint Bulgáriának 1912. évi összes áruex-
portja. 

— „A Magyar Nemzet Ba-
bérkoszorúja". Czimen rokkant 
katonatisztekből álló csoport, a 
háborúban részt vett tisztek és 
legénység tevékenységét örökíti meg 
vármegyénként az utókornak. A 
művésziesen kiállított kötetek b — 
600 oldalra terjednek a következő 
tartalommal: 1. Néhai I. Ferencz 
József király és IV. Károly Király 
életrajza arcképpel; 2. A magyar 
hadvezérek életrajzai arcképpel; 3. 
A háború alatt működő kormányok 
es az illető vármegyék közigazga-
tásainak tagjai; 4. A háborúban 
resztvett katonatisztek és legénység 
tevékenysége. (Kivánalra arczkép-
pel.) Felkéretnek az érdekeltek, — 
hogy tekintettel az óriási anyag 
rendszeres feldolgozására, adataikat 
(születési év és hely, rang, és 
csapattest (intézet), kifejtett tevé-
kenység, ütközetek, sebesülés, ki-
tüntetés slb. és hogy melyik vár-
megyénél óhajtanak felvétetni) Ko-
pácsy József ny. százados címére, 
Budapest, II., Fó-u 7. legkésőbb ez 
ev dec. ül-éig beküldeni szíves-
kedjenek annál is inkább, mert az 
addig beérkezettek meg az 1918 
tavaszán megjelenő kötetekbe vé-
tetnek fel. 

A műből esetleg befolyó tiszta 
jövedelem a »Nyugdíjas (rokkant) 
Katonatisztek és Tisztiözvegvek 
Országos Egyesülete", valamint a 
„Legénységi Rokkantak és özvegvek 
Országos Szövetsége szerve/é^i 
költségére fordittatik. 

Adomány a hadiárvák-
nak. Károlyi József 100 koronát, 
Rohonczkai Kováss József 10, Va-
cz Mihály nevnapmegváltás címén 
20 koronát adományozott a a szen-
tesi hadigondozó bizottságnak a 
hadiárvak gyámolitasara, 
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— A zöldség és gyümölcs 
maximális ára. A kivatalos lap a 
zöldség és gyümölcs forgalmi In-
téző Bizottság hirdetményét közli, 
a mely megállapítja a zöldség és 
gyümölcs maximális iát október 
1-tól 15-ikeig. Eszerint a kereske-
dőnél a legmagasabb ár: tök GO 
fillér, káposzia 60 fillér, kelkáposz-
ta 80, zöldbab 144, kalarábé 1(>8, 
paradicsom 64, ugorka, sa|átának 
30 —55 fillér. Zöldpaprika, apró 100 
darab 300 fillér. Emberi étkezésre 
szánt fehér-, tarló-, kerék (kerek) 
répa 60 fillér. Sárgarépa, petrezse-
lyem és pasztinák 108 iillér. Vő 
röshagyma 1:6 fillér. Alma240—176 
körte 200—165, őszibarack 120, 
dió 400, szóló 120, Gesztenye 170 
fillér. Ha a termelő a kiskereske-
dőnek ad el, a nagykereskedői ára-
kat, ha pedig a fogyasztónak ad el 
akkor a kiskereskedői árakat igé-
nyelheti. A termelő akár nagyban, 
akár kicsinyben való elárusitás ese 
lén, kizárólag a termelői árak szá-
míthatók fel. 

— Nyugdíjas (rokkant) ka-
tonatisztek és tiszti özvegyek 
orságos egyesülete. Felkérelnek 
azon nem tényleges (rokkant, 
nyugdíjas) tisztek es tiszti özvegyek, 
kik a „Nyugdíjas (rokkant) kato-
natisztek és tiszli özvegyek orszá-
gos egyesületének" megyénkénti 
szervezésében segédkezni szivesked 
nének, hogy pontos lakcímüket a 
„Nyugdíjas katonatisztek orságos 
egyesületének" előkészítő bizottsá-
gához (Budapest, 11., Fő-u, 7.) 
beküldeni szíveskedjenek. 

— Újra lehet táviratozni a hadi-
foglyoknak. A hadifoglyoknak szóló és 
hadifoglyoktól eredő táviratok Oroszországba 
egy uj uton, a svéd távirdaigazgatás köz-
vetítésével ismét küldhetők. A táwiratok az 
eddigi eljárástól eltérőleg nem közvetlenül 
a hadifogoly dinére intézendök, hanem 
mindig Station Boden cimmel látandók el. 
A cim utolsó szava a cimzett tartózkodási 
helye, illetőleg utolsó távirdahivatalának ne-
ve, esetleg, ha a hely közelebbi megjelölése 
a Nomenclature szerint szükséges, a kor-
mányzóság (kerület) neve ltgyen. Egy szó 
dija 1 korona 17 fillér. 

Huszonhat kilométernyi fuvar 
400 korona. A szegedi szőlőt nagyon vá-
sárolják az idén. A napokban egy fővárosi 
bank embere járt Szegeden s kocsit kere-
sett, amely a Dorozsmán túl, 2<> kilométerre 
e«ö Nagy János-félt szőlőbe kiviszi. Fiakke-
resek nein vállalkoztak, de jelentkezett egy 
fuvaros. Ez reggel hat órakor elindult a 
bankemberrel, délután itthon voltak s 400 
koronát kért az utért. Az utas kifizette a 
szemérmetlen nagyságú összeget, a fuvarost 
azonban följelentette a rendőrségen. Temes-
váry Géza dr. h. főkapitány a följelentést 
áttette a katonai hatósághoz, mert a kocsis 
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aki rokkant katona, szekerére egy becsű, 
letes ülést sem tett, katonai szolgálatot tel-
jesít. 

— Meghosszabbított felmen-
tések. A honvédelmi miniszter táv-
irati rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében szeptember 30-ikáig en-
gedélyezett felmentéseket október 
31-ikeig. az október 31-ikéig enge-
délyezetteket pedig november 
30-ikáig hivatalból meghosszabbítja. 
E határidőn tul további felmentés 
nem engedélyezhető és igv bevá-
sárlási enge lély sem adható. 

— Október 15-én be kell vo-
nulni. A mult héten megtartott so-
rozáson knfonai szolgálatra alkal-
masnak talált 1897—99 évfolyam-
belieknek a jövő hó 15-én kell be-
vonulniok. Nálunk pár év óta csak-
nem minden 3—4-ik hónapban 
„mind elvitték a legények legelejét". 
Igazán már a nóta sem mond iga-
zat, mert a „maradt itthon kettő-
három nyomorult" is ott jár vala-
hol a világ valamelyik tájékán duló 
harcokban. 

— Mindenki helyezze el a fel-
adott csomagokban a cimirat má-
solatát. Gyakran megesik, hogy a 
postára adott csomagok címlapját 
a feladók oly lazán kötik, vagy rá-
ragasztják a csomagok burkolatá-
hoz, hogy a címlap szállítás közben 
leszakad elrongyolódik. E miatt az 
ilyen csomagokat nem lehet kézbe-
síteni s ha azokban romlandó 
anyag van, azokat meg kell semmi-
síteni. Saját érdekében cselekszik 
tehát minden feladó, ha feladott 
csomagja cimiralát óvatosságból a 
a csomagban is elhelyezi. 

Kiadja 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Szentet város rendőrkapitányától. 
Ad. 4932—kp. 1917. sz. 

Hirdetmény. 
F. hó 23-án a város belterüle-

tén egy eben megállapított veszett-
ség folytán a 2943-1906 F. M. 
számú rendelet értelmében Szen-
tes vár)s bel- és külterületére a f 
é. december 23-ig tartó 90 napi 
időtartamra az ebzárlatot elrende-
lem, amely idő alatt az összes ku-
tyák éjjel nappal kötvetartandók; 
a szabadon talált kutyák kiirtatnak, 
tulajdonosaik ellen pedig a büntető 
eljárás folyamatba tétetik. 

Szentes, 1917 szeptember 2">. 
Z 1 L A H Y 

rendőrkapitány. 

I olátl. 

14689-1917 

Hirdetmény. 
A Földinivelésügyi miniszter 

úr 133.200 —1917 sz. rendelete 
alapján az 1917 évi tengeri termés 
zár alá helyeztetik, abból a terme-
lő tengerit csak a házi és gazda-
sági szükségletére használhat fel. 
Az ezen szükségletet meghaladd 
tengeri 50 %-át közfogyasztásra 
lekötött serlések hizlalására föl-
használhatja a termelő, vagy ugyan-
ezen mennyiséget a hatóság által 
kiadandó vásárlási igazolvány elle-
nében eladhatja, mig a másik 50 
% tengerit köteles a hatóság kft-
lön felhívására beszállitáni. A hiE-
lalásról és a rekvirált mennyiségek 
átvételéről külön rendelet fog in-
tézkedni. 

Tengeri az egész ország terü-
letén vásárolható, vásárlási igazol-
ványért azonban csak az jelent-
kezzék, aki a tengerit már megvá-
sárolta, vagy megtudja vásárolni. 

A tengeri ára csövesen 34 ko-
rona, morzsolva 42 korona 50 fil-
lér métermázsánként. Aki vásár-
lási igazolvány nélkül vesz tenge-
rit, vagy az ilt̂  jelzett összegnél 
többért ad vngy vesz, kihágást kö-
vet el és szigorúan büntettetik. 

Vásárlási igazolványért ugy a 
termelók. mint a nem termelők a 
városháza 55 számú hivatalos he-
lyiségében a hivatalos órák alatt 
1917 október 2-6 napjáig jelent-
kezhet. 

tájékozásul közlöm, hogy egy-
egv háztartás 5 családtagig 1 ser-
tést vagy 10 libát, 3-nél több csa-
ládtag után 2 sertést vagy 20 libát 
hizlalhat, E célra ha árpát nem 
szerzett, egy serlés után 4- mázsa, 
10 liba után pedig 1 és fél mázsa 
tengerit vásárolhat, ha árpát tu-
dott szerezni, akkor hízónként 2 
mázsa és 10 liba után 1 mázsa 
tengerire van igénye. 

Részletes útbaigazítás hirdet-
ményben a városházán kifüggés«* 
teteit. 

Szentes, 1917 szeptember 29 

dr. Kiss Béla 
városi közéleim, ügyoszt vezetője. 

özv. Bartha Józsefné 
alsóréti 6 hold földje diny-
nyének vagy kukoricának 
kiadó. Értekezni lehet 
Deák Ferenc utca 84 szán)r 



SZEN 1 tiSI LA^ 78 síim 

Eladó M n m 
Balogh Lajosnak teés-fá-

oiánan a Beretvás-féle földön 
mintegy 40 hold kukoricatcjmése 
van eladó : Értekezni lehet a 
helyszínen, vagy pedig a Kurcaparti-
utca 26 hz. házánál. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagy hegyen i hold szólóje el-
darabolva vagy egytagha eladó, al-tj 
ku köthető Kísér utca 8, vagy Nagy- 1 

hegy 129 szám Miatt . 

fonqnc teteti g 
Egy jó házból való és jobb 
nevelésben része ült fiú bor-
bély- és fodrász tanulóul 

azonnal felvételik 

ÖZY. Grubmüllor Józsefné 
borbély- é s fodrász üzletében 

K o s s n í M c a . 
H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

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

L^ladó ház. Nagy Görgős-utca 
25 számú ház eladó, értekezni 
lehet ugvanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

(r íl 
lf 

I II 

II 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 
vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-
díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„« a ii H TI Ü I t fi P1 

kiodóiiiiiotolo 
HossüMr I . szóm. (Reí. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTOÜA villany erőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




