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A francia offenzíva. 
A nvugali harctér két frontján: 

Flandriában és az Ajsne mentén 
m e g k e z d ő d ö t t Haig és Petain együt-
tes offenzívája Október ll-ikén 
zajlott le a tizenegyedik flandriai 
c s a t a ; ettől kezdve Haig beszün-
tette támadásait : éppen azokra a 
napokra csöndesült el a flandriai 
harctér, amelyeken a németek meg-
hódították a Finn-öböl előtt fekvő 
sziget-támaszpontokat. Hétfőn azu-
tán az angolok, akik között francia 
hadosztályon is harcoltak, uj ro-
hamra indultak. Támadási frontjuk 
mo>t is körülbelül ugyanaz volt 
mint a tizenegyedik csatában : Dra-
aiban és Gheuvelt kőzött körülbe-
lül lő kilométeres szélességben ost 
romolták a német védelmi zónát. 
Mint Ludendortf jelentése közli, az 
ellenség célja az volt, hogy arcvo-
nalát 2 -2 és fél kilométer mély-
ségben lendítse előbbre. Amit meg 
tudott valósítani: Draaibank és 
Poelcapelle között, 1200 kilométe-
res szélességben 300 méternyi 
mélységben hatolt előbbre. A tá-
madási front többi helyén minde-
nütt meghiusult az ellenség erófe-
szití se. Haig célja is ugyanaz volt 
mint a tizenegyedik csatában: el 
akarta érni a flandriai dombvidék 
nyergét, hogy azután Brugge irá-
nyában már szabadabban folytat-
hassa előnyomulását. Ludendorff-
nak minden oka megvan hozzá, 
hogy önérzetesen jegyezhesse föl: 
a tegnapi flandriai csata teljes si-
kert hozott a németek számára. Az 
első tiz csata során az angolok és 
franciák 35 kilométeres s z é l e s s é g 

ben mintegy hat kilométer mély-

ségben tudták benyomni a német 
frontot, a tizenegyedikben három 

: és fel kilométernyi szélességben 
ölszáz méternyi tért nyertek, a 
tizenkettedikben pedig még ilyen 
minimális eredményt sem tudt k 
elérni. Haig csigalépései egyre ki-

! sebbek lesznek .. 
Petain szeptember közepe óla 

: készülődölt az uj offenzívára, at-
tól fogva, hogy a verduni csatát 

¡beszüntette. Az Aisne mentét októ-
ber 17-ike óta óriási municiópazar-
lással megindította a tüzérsé- i c>a. 
tál. Ludendoiff öt nap egymásután 

i emlékezett meg a tűzharcnak per-
gő tűzzé való fokozódásáról, amely 
a német állásokat lö'tsérmezővé 
változtatta; kedden viradalkor meg-
kezdődött a gyalogsági csata. A 
francia offenzíva céljára már rá-
mutattunk, ezekben az órákbae dől 
el, mit lud megvalósítani Pétain-
Nemcsak ő tesi az eredményt, fe-
szül idegekkel figyel a kormány-
válság napjaiban az egész francia 
közvélemény is. 
A német esti jelentés szerint a Che-
min des Dames északi lejtőjén, a 
Laonba vezető ut mindkét oldalán 
elkeseredetten folyik a harc. A 
franciák Chavignonig nyomultak 

előre. Ez a régi fronttal szemben 
4—5 kilométeres térnyerést jelent. 

A németek Keleti tengeri had-
műveleteiről LudendoríT ma nem 
jeient újságot. Mindössze arra szo-
rítkozik, hogy összegezi az eddig 
ejtett zsákmányt, hadifoglyokban 
és hadianyagban. Az orosz vezér-
kar azonban már azt jelenti, hogy 
a németek ¿1-én partraszálltak a 
Moou szigg« ttel .cze»nben fekvő wer-
deri félszigeten is Ivét század gya-
logság elűzte az orosz előőrsöket 
és megszállta a f Isziget nyugati 
részét. A werderi félsziget már 
Estlandol jelenti Emlékezetes hogy 
a német Hotta werderi üteget a 
Moon-üteggel egytut már néhány 
nap előtt elhai'galtatta. Ez az akció 
akkor történt, amikor a németek 
ösel szigetérő! átkeltek a kis Sun-
don Moon szigetéi . Werder felől 
északnyugati irányban országút ve-
zet a Hapsal — Roval vasúthoz; 
délkeleti irányban pedig Pernauhoz 
Werder és Hapsal között nyúlik be 
az estiandi partvidékbe Moonsund* 
ból a Matzal-öböl, amelynek be^ 
járatánál az oroszok már lovakkal 
megrakott dereglyéket vettek észre. 
Ugvlehet, a németek 
nyomulása megindul 

estiandi elő-

Revideálják a lakásbérleti 
kormányrendeleteket. 

Az igazságügy minisztériumi), »n 
néhány hét óta ujabb rendeleten 
dolgoznak, amelyyel ki fogják egé-
sziteni a lakásbérletre vonatkozó 
februári rendelkezéseket. 

A gyakorlat is beigazolta, hogv 
az akkor általános megelégedesse! 

fogadott és nálunk szokatlanul ra-
d*ká!is szabályrendelet sem ad tö-
kéletes védelmet az uzsorások el-
len; ráadásul pedig teljesen meg-
feledkeztek a rendelet szerkesztői 
az albérlőkről, akik ptdi , elenyésző 
kivétellel nagyon is rászorulnak a 
védelemre. 

Ezeken a hiányokon akar se-
ileni az uj rendelet. Mindenekelőtt 

J ö n 
Szentesre, a Vásár-térre. 

Szombaton október hó 27-én este 8. órakor tartja nagy m c g n y i t ó disz előadását. 
Fővcrosi sláger műsorral. NAGY VERSENY BIRKÓZÁSOKKAL EGYBE KÖTVE. 
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intézkedni fog eg lakásbejelentő 
hivatal felállítási ól. Mind n kiadó 
lakást be kell jelenteni a lakás-
bejelentő hivatalnál es ott keli je-
lentkeznie mindenkinek, aki lakást 
akar kibérelni. A hkásbejelentó hi-
vatal jogot ad a ná/ ulajdonosok-
nak arra, hogy bizonyos időn be-
lől annak adja bérbe a lakáját, a< i-
nek akarja, ha azonban a kitűzött 
időre nem adta volna bérbe a meg-
üresedő vagv ülés J;iKsl, akkor a 
lakásbejelen 'e< fogj » kije ö! 
ni azt a la ó», , : i es a háztulaj-
donos kötél • l kast b rhe adni. 

Hasonlóképpen be ke^ jelent: ni 
a lakásbejelentő hivatalban a ki .dó 
bútorozott zobákat, valamint a 
bútorozott lakások: ,̂ sőt a hejelen-
ési kötelezettséget kiterjeszti;» az 

úgynevezett ágybérletekre is. A 
rendelet bizonyos kulcsot fog ki-
szabni a bútorozol! 1; kások bérére. 
Az előző rendelet ír. ., sem emb-
ke/ett az albérlőkrői. aminek az 
lett a következménye, hogy a bú-
torozott szobákért és lakásokért 
olyan horribilis összegekel i.érnek, 
hô y a szegényebb osztályhoz t v-
to?ó albérók kép5 lenek lakáshoz 
jutni. Arról van most szó, hogy a 
bútoroz >lt szobák bérének megáll e 
pitására az egész ik s évi bér t 
veszik al; pul és kiszámítják, ho.\ 
a bérösszegnek hányad része esi a 1 

kiadott helyi é-re s ehhez, hozrá- : 
adják a bebútorozás címén köve-
telhv! ) dijat, amely valószínű eg 
az alapösszeg száz százaléka U z. 
A rendelet szabály zni fo ĵa « h fi-
bavonullak akásáh »k fe'm< ndá át 
is. valamint ujból megáll;.pitja azo-
kat a feltéteteket i , amelyek n»el— 
lett fel lehel mondani a bérletet. A 
rendelet előreláthatólag még novem-
ber elseje előtt megjelenik. 

Mi tizennyolc évesek. 
Irta GÁL LÁSZLÓ 

Csordultig a le künk édes dalvirággal, 
Most ¡zlelnok csak meg, hogy milyen az élei, 
Most paroláznánk csak a vidabb világgal, 
Most kötnénk meg véle táa a szövetséget. 
És egy óra alatt hogy' megöregedtünk — 
Menni keli, halni kell, mert katonák tettünk! 

Ajkunkon oh van még édesanyánk csókja, 
Este lehete ránk, hogy jrbban aludjunk. 
Szent csók ez, mert ingó lelkünket megóvja, 
Hogy lázas éjszakán rosszat ne tanuljunk . . . 
Ártatlan létünkre hogy' megöregedtünk, 
Menni kell, halai keli, mert katonák lettünk ! 

Átmaink, vágyaink ntm vál'ak valóra, 
Rajongó hitünkért nem küzdhettünk még meg, 
A világ előtt se felelhettünk róta, 

Nem jöttünk tudtára magunk-értékének. 
Az élet kezdetén hogy' megöregedtünk, 
Menni kc IL halni kell, mert katonák lettünk ! 

Nem élveztük még ki, amit Isten adott, 
Nem láttunk harmatárt bibor virradatkor, 
Nem csodáltuk még meg jól az égő napot, 
Nein jártunk kettesben erdőn alkonyatkor... 
Bimbózó tavasszal hogy' megöregedtünk, 
Menni kell, halni kell, mert katonák lettünk ! 

Hir, Élet Dicsőség, Szerelem és Ábránd, 
Átadunk azoknak, kik utánunk jönnek, 
Nehéz, szent feladat az, ami most vár ránk, 
Megcsapott a szele ez órjás időnek! 
Hadak utja lángolt fel ujra felettünk, 
Menni kell, halni kell, mert katonák lettünk ! 

Ragadjuk a zászlót föl gyermekkezünkbe, 
Hogy száz véres poklon áttörhessünk vele ! 
Kerüljön e roham bár az életünkbe, 
Csak harcos nemzetünk ne pusztuljon bele! 
Jelszó lesz e roham, amit mi vezetünk : 
„Menni kell. halni kell, mert katonák lettünk !" 

Igy jussunk az égbe — tizennyolc évünkkel, 
Ajkunkon égjen oíí az utolsó „rajta!" 
Akkor majd birunk tán kacagó szivünkkel, 
Ha könnyű sirhalom lesz fölhányva rajta. 
Hadd mondhassák rólunk, kik később 

[szüiettek: 
„Elment i;, meghaltak, - de győztesek 

[lettek!" 

G o n d o s k o d n a k 
a csecsemőkről. 

A ko é .o: íési minisztérium-
bán "rs'i^c jelentőségű tanács-
kozás voM Nagy Ferenc államtitkár 
elnök les el. A tan c-kozás tárgva 
az a remkívjüi sulvos prob éma 
voit, hogvnn tápiiijáiv télen a cse 
csemökel és a kis gyermekeket, 
akikel a tejhiánv következtében 
a kvjiigvoi.b \ es/; leiem fenveget 
A tanácskozáson » leglényegesebb 
halároz.it az, hogy az olyan váro-
sokba , amelyeknek ti-"vernél több 
iakosa van, mind-n rendelkezésre 
álló tejel elsősorban a csecsemők 
m ísodsorb ií \ terhes nők, har-
madsorbiUt a be.egoi; <'s e^ül, ha 
marad, a 2 — 6 éves gyernr kek élel-
mezésére I o.di'ják. Miután a lej 
menynyi ê e ir;er. korlátod, az öreg 
emberek táplálkozására, sajnos, ni «r 
nem maradhat. D • éppen a tej hi-
ány miatt a hö'.éleimezesi rnim-z-
lérium a gyermek :vos eiőUirjes -
lésére g mdosl.odni fo0% hogy meg-
felelő m."ru\isegű csec emő apló 
s>rr álljon rendeikezest re minde-
nütt Gondoskodn fog arról is 
hogy ez a táp'álós/rr ne cs«k meg 
legyen, de olcsó i> legyen, hogy 
mindenki hozzájuthasson. Arra is 
ügyel a kó/élelmezési minlsziéii-

nm, hogy ezek a taplálószerek ha-
meidiatatlan, ép állapotban kerül-
j e n e k fogyasztátr i. 

Ezek )z élelmicikkek e sősor-
ban a zab és buiadara, továbbá a 
nu! s liszd. liszt és a cukor. Beteg 
gyermekei; számára különleges táp-
lálom ereket fognak gyártani, lehe-
tősé;.; szerint hazai gyárakban Ezen-
felül a belügyminisztérium — mely 
egvébbként szervezni fogja az él-
lel .niszerek szétosztását — gon-
dolkodik arról is, hegy a tanulat-
lan anyákat kioktassak ezeknek a 
tápialószereknck az ; Ikalmazási 
módjáról. 
ASISX • Jil .'MjHÍJa. Z Jfcf . *SF.'¡A -jeOUk J.4 XSXKtrűHj^ 
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Szüret után. 
Minden évszaknak megvan a 

maga költészete. Az őszé: a szüret. 
Az alföldi tájakon jobbára már 
mindenült készen vannak a s fi-
i-eltei, ami az. idén nem oly örö-
mökkel teljes, mint jó termés 
idején a n ultban szokott lenni. 
Vidámság, nótázás mostanában nem 
tarkítja a sz réti örömöket: a szü-
reti mulatságok is szünetcinek és 
szabad tűzön, nagy bogiácsokban 
nem készül a juhusos kása. Fiatal 
es kö/épkoru szüreti lők most oda 
vadnak és ott dolgoznak, ahol :» 
hala ! tartja kegyetlen <s gazdag 
szűreiét . . . 

Üreg, megrogyott derekú em-
berek szedik a tökét és hordják 
ko .arakban, putt >nokb m a kiadós 
ger zdeket a sajtolóba. Régen volt 
ily szomorú, egyben bőséges szüret. 
Kincseket adlak a tőkék, amelyek-
nek esküdi ellensége: a perenosz-
pora az idén nem pus/titotta a 
drága termest. 

Csak tizenhárom esztendővel 
ezelőlt volt olyan bőséges szüret, 

I mint az idén. Akkor azonban ingyen 
| ad;ók a hegy- és buckák levét, míg 
I most nagy ára az újnak. Ennek a 
iií'gv árna is ára van ¡.'.ónban, a 
l̂ giia^vobb ára, joióta világ a vi-

; A nagy termés dacára is nagy 
a kereslet, a külföld keresi, sói ve-

! szi a magyar termést, mert a 
magsai- bor jó, tartós, tüzes es ki-

I adós, mint * magyar barátság. Nem 
1 csalatkozik nz aki élni tud velük. 

Orsz :gos a bőséges termés, a 
mi vidékünk is rárnkozáson felül 
ado't, de az idei kincses szüret még 
sem hozott zavartalan örömöket, 
m i t azok hiánvoznak n lökők r.'et-
lőL akik ennek az országnak re-
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niénységét alkotják, erejét képezik 
HiHigos, hangulatos nótáik nem ve-
rjk fő! az utakat, az életöröm sza-
va nrm jár a szüreteink nyomában 
nyoma sincs a pnncIU n hancnro 
fisnak, a j" kedvnel derűs vi-
dámságnak. Neh< z sóhajok szálnak 
föl a tőkék mellől, gondolatok kel-
nek szárnyra, amiknek nincsen hang-
juk, érzések" amik szavakb.m nem 
nyernek kifejezést. És sok bus 
niag \nr szedés közben bizonyára 
mondogatja: 

— Adtál Uram Istenem szőlőt 
elegei, de mikor lesz már a szőlő-
höz lágy kenyér? . . . 

— Megyei gyűlés. Csongrád 
vármegve törvényhatósági bizott-
sága Szentesen, 1917. évi október 
hó 30 napján délelőtt 10 órakor 
a vármegye székházában évnegve-
des rendes közgyűlését tartja. A 
tárgysorozat fonlosabb pontjai : A 
vármegve alispánjának évnegyedes 
jelentése. Miniszterelnök leirata I 
Ferenc József Ó Felségének elhuny-
ta alkalmából előterjesztett rész-
vétnyilalkozat megköszönéséről. Mi-
niszterelnök leirata O császári és 
Apostoli kir. Felségének a törvény-
hatóság hódoló feliratáért nyilvá-
nított köszönetéi ől. A vármegyei 
közigazgatási bizottság féléves je-
lenlése a közigazgatás egyes ága-
inak állapotáról. Wekerle Sándor 
miniszterelnök leirata a kir. kor-
mány kinevezéséről. A vármegyei 
állandó bíráló választmány jelente-
ss a legtöbb adót fizető th. bizott-
sági tagok 1918 évi névjegyzékről. 
Dr Cicatric's Lajos nv. főispán 
ur bucsuiratm Miniszterelnök urnák 
leirata hadirokkant katonák szá-
mára ipari kereseti telepek létesí-
tése tárgyában. Sopron vármegye 
közönségének fe irata a katholikus 
autonomia megvalósítása tárgvában 
Liptó vármegve közönségének Ma-
gyarország területi integritása, el-
len intézett orvtámadások vissza-
utasítása tárgyában hozott vég-
határozata. Pozsony szab. kir. vá-
ros kö/.önségének felirata a hadi-
foglyok munkaerejének intenzivebb 
kihasználása tárgyában. A várme-
gye alispánjának előterjesztése az 
őrlési vám és kiórh's százalékának 
megállapítása tárgyában. Szentes 
város képviselőtestületének a vá-
rosi tisztviselők családi pótléka 
ügyében hozott határozata. Szentes 
város képviselőtestületének 1915 
évi rendőrségi pótállamsegély fel-
osztása tárgyában hozott határo-
zata. Szentes város képviselő tes-
tületének a városi alkalmazottak 

ruházat beszerzési segéhe ügvében 
hozott határozata. Szentes város 
képviselő'est ületének a rendórseg 
fejlesztésére 1917 evre engedélye-
zett államsegély felhasználása tár-
gyában hozott határozata S/entes 
város képviselőtestületének útbur-
kolási költségek fedezése tárgyá-
ban hozott határozata. Szentes 
város képviselőtestületének a szé-
na szükséglet biztosítása tárgyában 
hozott határozata. Szentes város 
képviselőtestületének Lezniczky Vil-
mos és tsai, városi napidijasok há-
borús segélyének megállapítása tár-
gyában hozott határozata. Szentes 
város képviselőtestületének a vá-
rosi helypénzszedők háborús se-
gélyének megállapítása tárgyában 
hozott határozata. Szentes város 
képviselőtestületének a helyettes 
közgyám illetményeinek rende-
zése tárgyában hozott határozata 
s ellene Pass Ferenc fellebbezése 
S/.< nies város képviselőtestületé-
nek Sebők Gábor h mezőőr há-
borús segélyének megállapítása 
lárgyában hozott határozata. 

— Á gabona-átvevő eljárás. 
A hivatalos lapban megjelent a 
közélelmezési miniszter r e n d e l e t e , 
amelyben hangsúlyozza, a gabona 
átveteli eljárás végrehajtásához fű-
ződő fontos érdekeket, kötelessé-
gévé teszi a megyék alispánjainak, 
illetve polgármestereknek, hogv az 
átvételi bizottságok működésének 
ellenőrzést körüli hatósági tevékeny-
séget személyesen is ellenőrizze. A 
rendelet azután megszabj.« az átvé-
teli eljárás megindítására és ann&k 
szigorú végrehajtására vonatkozó 
utasításokat az átvevő bizottságok 
tájékoztatása céljából és értesiti az 
elöljáróságokat, hogv a közszükség-
leti célokra igénybevett gabona 
gvorsnbb elszállítása érdekében 10 
fillér jutalékot fog folyósítani olyan 
tételek ulán, amelyek december 
31-ikén a H. T.-uak tényleg le-
szállíttatnak 

— Diókészletek bejelentése 
Az. Országos Közélelmezési Hivatalt 
vezető miniszter 102,100 számú ren-
deletével a dió és dióbólkészletek 
bejelentésére kötelezi mindazokat, 
akik e cikkeket továbbeladás, ipari 
üzemben való felhasználás, vagy 
általában nem saját háztartásunk-
ban való fogyasztás céljaira tartják 
r?k táron, vagy őruetben, továbbá 
a termelőket és mindazokat, akik 
a fent felsoroltakhoz nem tar'oz-
nak de ez utóbbiakat csak annyi-
ban, amennyibe t dió- é< dióbél-

1 készletük összesen az ötven kilog-
rammot meghaladják. A készletek 

nyolc »>->non belül j«»lentr»»d*l: be 
az Ors »gos Zöldse,;-, Fő, lek- es 
Gyümöle-forgalm r-t.-nak. Az öt-
ven kg.-nál nagv- bb készlettel ren-
delkező termelők es t gvas/tók a 
helyi Uíziga/ ;»t.-id h t >ságn »k te-
szik me:* a ,>ei hírest. \ h<jelen-
tett keszleteket z ir ula veszik, 
amennyiben azonb. n tizenöt na-
pon belül megfelelő intézkedés nem 
történik, azokkal a birtokos újra 
szabadon rendelkezik. 
J ö n ! CIRKUSZ FORTUNA J ö n ! 
Ssentesre, a Vásár iere. Szombaton 
október hó 27-én este 8. órakor 
tartja nagy megnyit<j disz előadását. 
Fővárosi sláger mü ôrral. Nagy ver-
seny birkózásokkal egybe kötve. 
Bővebbet a napi f.irogasz. 

— Cirokmag vásár lása . A 
Haditermény Részv nv társaság ösz-
szes bizományosaihoz körlevelet 
intézett, melyben megbízást ad a 
bizományosoknak ;<rra, hogy a zár 
alá vett cirokmagot az országban 
bárhol métermázsánként 250 ko-
rona átvételi áron vásárolhassanak 
A megbizás mindenkor , egészséges 
száraz, rostált, csal. az üzleti forga 
lombanszok ísos követelményeknek 
megfelelő árukra vonatkozik. Ke-
vésbbé jóminőségü áruért csak 
megfelelően olcsóbb ár fizetendő ; 
ezen olcsóbb ár az áru hiteles min-
tája alapján a társasággal egyetér-
tően állapítandó m g. A cirokmag 
elszállításához szükséges zsákokat 
mindenkor az át ve őnek kell szol-
gáltatni illetve a zs/t keidés a szál-
lítás előtt a megnevezendő átvevő-
vel közvetlenül rendezendő. 

A „Vasárnapi Ujsácr 1 október 2 1 iki 
száma .sok igen érdekes képet kö-
zöl a nyugati, az orosz s az oiasz 
harezténót,— feltűnést fognak kel-
leni szépségükkel a/.ok a képek, 
melyek az. erdélyi magyar or zág-
határt mutatják be. Garaniszeghy 
Sándor, orosz fogságból hazatért 
színművészünk második czikke a 
szibériai burját népről érdekes ke-
pét ad arról a környezetről, — a 
mel\ben az orosz fogságban levő 
magyarok élnek. Az. orvosok baj-
társi szövetségének badeni kong-
resszusát is bemutatja egy érdekes 
k< p. Szépirodalmi olvasmányok: 
Pékár üyula regénye, Barta Lajos 
novellája, Ba.la Mihalv czikksoro-
zata az. amerikai doiiárkiráiyokról 
síb Egvéb közlemén vek: kepek 
Justh Gyu a temetéséről, a Nagy-
szalonta által készületeit Arany 
János plakett s a rendes heti ro-
vatok. A „Vasárnapi Újság" eiőíi-
z el esi ára negyedevre 7.50 kor., a 
„Világkrónikáival együtt 8.50 kor. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Ujságu 

kiadóhivatalában (Budapest, IV., 
Kgyete.i)-utca 4. sz). Ugyanitt meg-
rendelhető a „Képes Néplap*, a 
legolcsóbb ujsag a magyar nép 
számára, félévre 2 korona 10 íillér. 
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Eladó föld. 
Berekháton igen jóminőségü 
másfél háziföld van eladó. Ér-
tekezni lehet a „Szentesi Lap11 

Kiadóhivatalában. ]} 
Jeladó ház. N;»gv Görgős-utca 

25 számú ház eladó, értekezni 
lehet ugyanott. 

Egy, esetleg több 
lapkihordó 

sürgősen felvétetik lapunk 
kiadóhivatalában. 

I2si!U»g;6B I j M j o t t s i a S t 
több rendbeli takarmány-
féléje van részéből h»z» 
hordani v;dó, érleke/ni le 
het Fábiánb.m a Berctvás-
fele tanyán, vagv Lapistón 
a tulajdonossal. 

Pásztor Jánosnak 
a Nagyhegyen 4 hold szőlője el-
darabolva vagy egy tagba eladó, al-
ku köthető Kisér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

ö v. Bartha Jőzselné 
alsórétiő hold földje dinv-
nyének vagv kukoricán d; 
kiadó. Értekezni lehet 
Deák Ftreno-ulca 81 szám 

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 egv kazal szalma 
van eladó, értekezni lehet a hely-
színen a tulajdonossal. 

mr Eladó flóbert ^m 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, 100 DB TÖLTÉNY 
NYEI EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában 

II 

álhit U t ó d a 

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

jutányosabb árért. 

„SZENTESI LfflP" 
kiadóhivatala 

Hcssuth-tép í szám. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

rrmrrri — i 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




