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Évforduló 
négy | volt tegnap: a reformáció 

százados évfordulója. 
A világháború borzalmai kö-

zepett jött el ez az egvaránt val-
lási. társadalmi jellegű évforduló, 
amikor a nagy küzdelem, a rette-
netes létharc eltereli róla a ügyei-
met, amikor a lelkek ott csiigge-
nek a harctereken küzdő hozzá-
tartozókon. 

l)e illttetlenül még sem hagy-
hat ez az évforduló bennünket. 
Avagy talán az a nagy szellemi 
forradalom, amely lázbj tudta hoz-
ni az emberiséget t amely olyan 
példátlanul szívós és méreteiben 
arányosítva maiglan páratlanul álló 
harcot idézett föl. épen most a vi-
lágháború borzalmas napjaiban ér-
dekelhet bennünket legjobban, mert 
mintha kihatásaiban közős voná-
sokat lehetne felfedeznünk az ak-
kori és a mai rettenetes küzdel-
mek között. 

A mai világháború a világha-
talmak borzalmas összecsapásával 
indult meg. célja államok és nem-
zetek elsöprése volt. Ma messze-
járnak aiár ettől a céltól s azok, 
akik még ma is uszítanak a hábo-
rúra, nagyon kevés kivétellel nem 
mernek a hódító célokról szólani a 
a jelszó ma a megújhodás, a de-
mokrácia, a szent világbéke bizto-
sítása nem az erósebb jogán ha-
nem a gyengének nyújtott és sért-
hetetlen oltalommal. A nagy szel-
lemi küzdelem amelynek első jele 
a 95 tétel kiszögezés« alkalmával 
elhangzott néhány kalapács ülés 
volt a megújhodást tűzte jeligé-
jévé s ha a történeti kutató gon-
dos szemével és lehiggadt tárgyila-
gosságával nézzük az események 
fejlődését az a r e n g e t e g vér, amely 
• reformáció nyomán elomlott, 
lett e képen épen ugy a hódítás és 
a világuralmi vágv politikájának 
érvényesülése, vagy még inkább a 
hatalmi érdekek összeütközése Jkö-
•etkeztében ömlött el, mint ma a 
világháború borzalmai idején. 

Ideálisták voltak, vannak és 
lesznek. Ha majd elviharzanak a 
világháború rettenetességei, ha 
majd századok ködében vesznek cl 
a mai borzalmak, ha jöhet a le-
higgadt történetíró, nki más sze-
mekkel, más lélekkel, mást értel-
mnkkel fogja foglalni az esemé-
nyeket, lehetetlen hogy a közös 
vonásokat föl ne ismerje. 

Ma, ha tűnődő szemünk n 
múltba néz és révedezve nézi a 
jelent, amelynek rettenetességei bor-
zalmat keltenek, ha előre lek nt a 
jövendőbb, nem tudja megtalálni 
az összefüggést a múlt és jelen s 
nem leli a kivezető utat a jövendő 
felé. Ám mt'giá, talán nem téve-
dünk, ha azt állítja*, hogy azt a 
nagy sze lemi forradalmat felidéző 
Luther Márton, Zwingli, Kálvin, ha 
az eseményeket, amely körülöttük 
zajlottak latolgatták volna szintúgy 
nem találtak volna semmi k»veze-

tót, aminthogy nem is lehetett volna 
találni s a végső következmény az 
újjászületett emberiség, a gondolat 
szabadság lőn, amely a rombolá-
sokon életet tudott teremteni. 

A lyai rettenetes küzdelem elsó 
gyümölcse az emberiség újjászü-
letése szükségességének gondolata... 
A bimbó kileslett, a virág elnyilt, 
vajha a gyümölcs megérhetne . . . 

A négyszázados évfordulón 
gondolataink ime a jelenre térnek. 
A visszatekintő lélek azoknak a 
nagy küzdelmeknek eredményeit 
kutatja, mert reményt merit on-
nan . . . s azután a lelkünk odatér 
a mieinkhez a harc mezőkre, ahol 
a dicsőség terem, ahol a halál arat 
s belső remegéssel, sóhajtó lélek-
kel várja a nagy p.llanatot, amikor 
mele» verófénnyel. aranyos derű-
vel süt le, fényt áldást sugározva 

I a béke napja 

Uj erőpróba. 
A hetedik hadikölcsön kopog-

tat az ajtónkon. Negyedik éve már 
hogy minden vonalon véresre pü-
fölt fejjel menekülnek elölünk el-
lenségeink, de még mindig tartja 
bennünk a lelket az a reményke-
dés, hogy hátha mégis kimerülnénk 
s akkor végre ők kerekedhetnének 
felül. Ez a kénvszerűség parancsol-
ja ránk, hogy harci készültségün-
ket csorbítatlanul, ellenségeink utol-
só r e m é n y s é g é n e k szétosztásáig s 
a v é g l e g e s győzelem kivívásáig meg-
óvjuk s ha lehet, még ellenállhatat-
lanabbá tegyük. 

Lehetetlen csalódnunk, amikor 
azt hisszük, hogy a magyar nem-
zet ezúttal is tárt ajtókkal s tágra 
nyitott erszényekkel fogadja az 
állam tettre hivő szózatát. Ma sok-
kal több félleni valónk van. mint 
volt bármely más pillanatában az 
iszonyú háborúnak Hazául srent 
hatórain és nagyra látó nemzeti 
jövónkön kívül ma azért is aggod 
nunk kell, hogy mindazt a sok ál-

| dozatot, melyet fiaink drága véré-
ben és még drágább életeben bő-
ven hoztunk, ne áldoztuk légyen 
hiába s hogy a végső győzelem 
kilátása, melyre Isten és az em-
berek tanúsága szerint minden jo-
got megszereztünk, valahogy többé 
el ne halványodhassék. Ezeknek a 
gyilkos kockázatoknak a lehetősége 
uj tűzre éleszti lelkesedésünket és 
meg kell, hogy sokszorozza eddig 
is páratlan áldozatkészségünket, 

Erre fog sarkalni azonban min-
den egyébb is. Az a szertelen pénz-
bőség, melyet a háborús konjunk-
túrák fakasztottak számunkra s 

; amelyet Isten áldása a végét járó 
gazdasági esztendő buja termés-
eredményeivel még hatalmasabbra 
duzzasztott. Mi más tevők lehet-
nénk ö szegy ült pénzünk biztos és 
leggazdaságosabb elhelyezése oká-
ból minthogy hadikölcsönbe fek-
tetjük ? A német hetedik hadiköl-
csön szédítő eredménye pedig egve-
neven provokál arra, hogy hűséges 
szövetségesünk példaadása miatt 
ne kelljen szég< enkeznünk. Mind 
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máig $c harci hősiségben, se front 
mögötti erőkifej lésben nem marad-
tunk mögötte egyetlen vonalnyival 
sem. Ennek köszönhetjük, hogy a 
világ megbecsülését már rég kive-
rekedtük magunk számára s hogy 
ellenségiink előtt a német név ma 
mivel sem félelmesebb a magyar-
nál. Ezúttal sem degradálhatjuk sa-
ját magunkat! 

A hadikölcsön sikerének leg-
főbb záloga azonban abban a fel-
ismerésben rejlik, melyre mindjá-
junkat megtanított ez a háború, 
hogy hiszen amit hadikölcsönre 
szánunk' azt az utolsó fillérig ma-
gunknak adjuk. A nemzet egészé-
nek és az egyeseknek minden ál-
dozat bőven megtérül azzal, hogy 
a kamatot nekünk hoz'.a s nem az 
idegeneket gazdagitja, hanem min-
ket. És sokkal bővebben kamato-
zik majd később azáltal, hogy a 
hadikölcsön révén biztosított győ-
zelmes béke nemcsak szabadságun-
kat és függetlenségünket óvja meg 
de gazdasági fejlődésünkre és meg-
izmosodásunkra is korlátlan és dus 
teret nyújt. 

Ingerlő hazugságok 
az utcákon. 

Abból a feltevésből kiindulva, 
hogy talán még nem veszett kí az 
emberekből a becsületesség s amit 
nyíltan hirdetnek, az nem ámítás, 
zsebemben szorongatva a legújabb 
beszerzési előlegemet, magam mellé 
vettem a fiamat és karjára akasztva 
egy nagy kosarat, elindultam a vá-
sárló körútra. Első utam ahhoz az 
üzlethez vezetett, amelynek ajtaja 
melletti cégtáblán gyönyörűen in-
gerlő hetükkel állott e felírás : 

„Dohány és szivar eladás." 
Az üzletben elém toltak egy 

másik táblát: Trafik nincs 
Pár lépéssel arrébb haladva, 

egy hentes üzlet elé érek, amely-
nek ajtaján gyönyörű csendélet 
van e felírással ! 
„Finom felvágottak, húsfélék, fris-
sen sült zsir és tepertő kapható." 

fi képen egy oldal disznó» 
sonka, kolbászok, bőrsajt, egy kö-
bödónben remek szép zsir, szinte 
a szagát is éreztem, egy veigling-
ben tepertő, disznófej stb — Na 
fiain! — «zólok a gyerekhez 
látod, itt mentek el napról-napra 
emellett a kincsenbánya mellett s 
mégsem fl tudtokQ venni semmit, 
mert élhetetlenek vagytok. Belép-
tünk a henteshez, aki röviden vég-

zett. Még bolondnak is nézett, hogv 
a hirdető tábláját komolyan ve-
szem-

Egy körcsarnok esett utamba. 
Mesés, jő hatással volt rám az 
ajtója felett kiugró táblája, melyen 
egy pompás sült csirke, bor, egy 
pohár sör, rajta az ár: 24 fillér 
és*ez a csábító felirat: 

„Naponta friss csapolás." 
Bent egymásra dűlve, az asz-

talok és székek, a frissen csapolt 
sörnek és ropogósra sült csirkének 
nyoma sincs. Busán folytattam a* 
utamat s most már fiáimnál együtt 

j nevetve néztem végig az uica hang-
I zatos és díszes hazugságait. 

Az egyik helyen kapható : 
„Cukor, kávé, tea, rum, fiisze-

ranyag, petróleum." 
Szent hazugságok ! Hol vagytok 

ti drága portékák, mikor jöttök 
vissza, hogy igazat mondjon e tábla? 

Az egyik nagyobb füszerüzlet 
bejárója mellett díszes cégtáblán 
„Hatóságilag engedélyezett liszt-
eladás nagyban és kicsinyben". 

Hát nem humort keltő min-
denki elölt ez a felírás : 

„Valódi liptói ívrö kapható", 
amikor minden utcagyerek tudja, 
hogy vase'inből hamisítjuk a lip-
tói túrót s a forgalomban alig van 
más esak ez a petróleumizü halo-

, vány kocsikenőcs. 
Vagy mos dy nélkül megyünk-e 

el amellett a tábla mellett, amely 
szerint : 
„Hétféle iegnemesebb kávéfajnak 
céltudatos keveréke kapható". 

Vagy hová lelt a „(lipő külön-
legességek" a „Vjazon és fehérne-
müek gyári főraktára", a „Bensdorp 
Caeao" a „Kávé és tea behozatal" 
az itt kapható „Finom és denatu-
rált szesz". „Amerikai petróleum" 
feliratú hirdetmények igazsága, hová 
lettél „Schicht szappan a kulccsal 
és szarvas védjeggyel" ? 

A bevárásárló útról üres ko-
sánál tériem haza és otthon aztán 
én húztam fel a kesergő grammo-
fon-lemezt és fújtam el a vásárlási 
körutam tapasztalatait az asszony-
nak, hogy egyszer hallgassa ő is a 
keserveket. 

Vármegyei közgyűlés. 
Csongrád vármegye törvényható-
sági bizottsága kedden délelőtt tar 
totla meg évnegyedes rendes köz-
gyűlését l)r. Kelemen Béla főispán 
elnöklete alatt. 

A közgyűlés Dr. Kelemen Bé-
la főispán megnyitó beszédével 
kezdődött. A főispán megnyitó be-
szédeben ecsetelte a most folyó 
és sorsdöntő eseményeket, majd 
bu'ditó szavakkal fordult a kö-
zönséghez, hogy amint hós fiaink 
megvédelmezik, nemcsak ezt a mi 
magyar hazánkat, hanem az egész 
monarchiát, ugv az itthon levők-
nek gazdasági téren kell teljesite-
niök köteleségüket, mert csak így 
tudjuk ügyünket diadalra jutatni. 

A közgyűiésnek másik kiemel-
kedőbb pontja volt a hivatalos 
vármegyének bizalom nyilvánítása 
a Wekerle kormány iránt. A tör-
vényhatósági bizottság az egész 
vármegye népének érzését jutatta 
kifejezére akkor, amikor kimondotta 
hogy a mai — a magyar nép 
anyagi és szellemi elóhaladását kép-
viselő kormánynak lelkes hive és 
azt teljes erejéből támogatni kí-
vánja. 

A katonabeszállásotasi sza-
bályrendeletet a mini .zler jóváhagy-
ván, a közgyűlés a jóváhagyást 
tudomásul vett2 s kimondta, hogv 
a szeptember hó végéig megálla-
pított dijak a háború egész tarta-
mára érvényesek s felhatalmazta 
az alispánt, hogy ennek fedezésére 
ujabb 100.000 koron:» folyó szám 
ha hitelt vegyen fel. 

Ezután a dr, Péter Albert le-
mondásával megüresede t adótel 
szólamlási bizottságba megválasz-
tották Fekete Albertet. 

Az őrlési vámszázalékot a te-
valyi alapon állapitvtták meg ez 
évre is. 

Dr. Csergő Károly ismertette 
azután a Brüll-féle áruraktár kiáru 
sitási ügyét. A bemutatott elszá-
molást a közgyűlés tudomásul 
vette s a beíelyó tiszta jövedelmet 
a hadiárvákat gyámolító bizottság 
rendelkezésére bocsátja s erre 
előlegképpen 10,000 koronát azon-
nal kiutal. 

A közgyűlés nem hagyta jóvá 
a város azon eljárását, hogy útbur-
kolási költségek ledezesére a város 
lörzsvagyonából 22.500 koronát fel-
használt. Utasította a várost, hogy 
ezen útburkolási kiadásokat kölcsön 
igény be vé t elé ve I tedezzék. 

A városi tisztviselők és alkal-
mazottak ruhasegélyét és beszer-
zési elóirgét jóváhagyás végetl a 
miniszterhez, terjesztettek tel. 

Pass Ferenc h. kö/gyám ügyé-
ben hozott városi határozatot visz-
szaadta a városnak azzal, hogy az 
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ügyet békességes uton intézzék el. 
Egynehány városi alkalmazott há-
borús segélyét a törvényhatóság 
jóváhagyta. Több k isebb, a közsé-
gek által beterjesztet! ügyek elinté-
zése után a közgyük véget ért. 

H Í R E I N K . 

| Donáth István, j 
Súlyos csapás érte lapunk szer-

kesztőjét, édesatyjának Donáth Ist-
vánnak hétfőn éjjel elkövetkezett 
halálával. 

Nagyon küzdelmes, sok zak-
latással telt, külső vjnatkozásaiban 
épen nem közönséges élet nyert 
befejeződést az ő halálával. Bár 
politikai szerepet soha sem tölcött 
be, neve és egyénisége elválaszt-
hatatlunul össze van forrva a szen-
tesi legnagyobb politikai küzdelmek 
és üldöztetések idejével. Ezt az el-
választhatatlan k-apcsolatot megte-
remtette az a körülmény, hogy 
Donáth István a Sima Ferenc só-
gora volt s ó jóban, mint rosszban 
egyformán rendületlenül állott só-
gora mellett, 

Mint gazda egyike volt a leg-
kiválóbbaknak, akit szerettek példa-
képen odaállítani maguk elé gazda-
társai. Akarat ereje ritka, kitartása 
bámulatos. Az a szívósság, amely-
lyel dacolt a legnagyobb nehézsé-
gekkel eredményezte azt, hogy a 
legsúlyosabb anyagi veszteségeket 
is ki tudta heverni s büszkén mond-
hatta magáról, hogy élete munkája 
minden balszerencse ellenére nem 
volt hiábavaló. 

Közel egy éve betegeskedett, 
halálát azonban mindössze öt napi 
súlyos küzdelem előzte meg. 

Temetése mély részvét mellett 
tegnap délután ment végbe 

A halálesetről a család a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki : 

„Alulírottak mélyen megren-
dülve a fájda om súlyától, megtört 
szívvel jelen lik, hogy a forrón sze-
retett férj, a munkás életű jó apa, 
após, nagyapa, D o n á t h István 
pár napi súlyos betegség után éle-
tének 65-ik, házasságának 42 ik évé-
ben 1917. évi október hó 29 en 
éjjel 11 órakor kiszenvedett. 

Feledhetetlen kedvesünk kihűlt 
tetemeit 1917. évi október hó 31-én 
délután 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház 
szertartásai szerint a középső te-
metőben az I, ker. Bocskay-utca 
15 számú gyászháztól. Szentes, 
1917. évi október 30-án Áldás, 
béke, szeretet virraszt porai felett 1 
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— Még nem dőlt el a fele-
melt vasúti tarifa ügye. A napok-
ban már számadatokat közöltek a 
lapok arról hogy mekkora lesz az 
uj vasúti tarifa és alaposan ránk 
ijesztettek a horribilis emelésekkel 
melyek hir szerint a jövő héten 
életbe lépnek. Most azt jelentik 
Budapestről, hogy a tarifaemelés 
dolgában még csak tervezet van, 
de döntés nincs. Hantos Elemér 
kereskedelemügyi államtitkár, mint 
a tarifa-bizottság elnöke, október 
hó 20-ra értekezletre hivta össze a 
tarif a-bizottságot. Az értekezlet 
foglalkozni fog a felemelt személy 
és podgy ász-díj szabás tervezetével 
és gr. Serényi Béla kereskedelem-
ügyi miniszter csak e bizottsági 
tárgyalás után fog dönteni, hogy a 
felemelt díjszabást most november 
1-én, vagy egy kéiőbbi időpontban 
iéptessék-e : letbe. A bizottság ez-
úttal csak a személy- és podgyász-
dijszabás ügvével foglalkozik, mig 
az árudijszabás tervezett felemelé-
se ügyében a bizottságot később 
külön ülésre fogják összehívni, 
minthogy még szó sincs arról, hogy 
a felemelt árudijszabás mikor lép-
het életbe. 

— Rendelet az Iparostanon-
cok iskolai fölmentéséről. Gróf 
Apponyi Albert kulturminiszter ren-
deletet bocsátott ki az iparostanon-
cok iskolai felmentéséről. A rende-
let szerint a két hónapon vagy én-
nél rövidebb időtartamra kért fel-
mentésekben a tanonciskola igazga-
tója határoz. Két hónapnál hosszat) 
időre a tanfelügyelő adhat engedélyt 
A fölmentésre vonatkozó kérelme-
ket a tanonc munkaadójának vagy 
helyettesének az iskola igazgatójá-
nál kell írásban vagy szóbelileg 
előterjeszteni. A főimentést meg 
kell adui. ha az illető üzem hadi-
ipari munkát végez és e munkánál 
a tanoncra föltétlenül szükség van. 
Egész évre csak különösen indo-
kolt esetekben adhat engedélyt a 
tanfelügyelő. 

— IV osztály a személyvo-
natokon. A Máv. tarifaemelési mun-
kálataival kapcsolatban az elkászi-
tő tárgyalások során a gyorsvonati 
harmadik osztályú és a személy-
vonatokan negyedik osilályu ko-
csik beállítása is szóba került. Most 
azt halljuk, hogy a felsőbb kocsi-
osztályok tehermentesítése érde-
kében, mind a két dolgot megfog-
ják csinálni. 

= Biztosítva van az ország 
szénszükséglete. Budapestről je-
lentik : Az osztrák és német kor-
mány képviselői tanácskozást foly-
tattak a magyar kormánnyal az 
idei szénszükséglet biztosításáról. 
Most beavatott helyről tudatják, 
hogy a tárgyalásokat eredménye-
sen befejezték és a szerződésszerű 
megállapodások jöttek létre, ame-
lyek a hazai szükséglet fedezését 
ugy osztrák, mint német részről 
teljesen biztosítják. Minthogy azon-
ban a változott termelési viszo- | 
nyok következtében egyik részről | 

sem leM maximális szolgáltatáso-
kat várni, az egész vonalon foko-
zott takarékosságra van szükség. 
Arra azonban nem kerül si.r, hogy 
a záróra ujabb megröviditésével 
foglalkozzanak, mert a lekötött 
mennyiségek kellő takarékosság 
melleit ki fogják elégíteni az idei 
szükségletet 
" Kíadjá 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 
16457 — 1917 szám. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy 

Csongrád vármegye alispánja a ga-
bona átvevő bizottságok működé-
sének megkezdését f. évi no-
vember hó 2 napjára tűzte ki. Fel-
hívja a hatóság a termelőket, hogy 
készleteiket a valóságnak megfele-
lően tárják fel és az elszámoláshoz 
adatokat a gabonaátvevó bizottság-
nak bocsássák rendelkezésére, az 
átvevő bizottságok működésének 
befejezése után az esetleg eltitkolt, 
elrejtett, vagy az igénybevétel alól 
bár mily módon elvont készletet 
a csendőri és pénzügyőri közegek 
által fognak felkutatatni és az ille-
tő termelők búntetettni és az el-
titkolt készletek elkoboztatni. E 
következményekre a hatóság a ter 
melóket ezúttal is figyelmezteti 
azzal, hogy ily eljárástól tartózkod-
janak. A gabona átvétele ¡idejére a 
gabonaszállitások eltiltanak. Ha a 
Hadi Terményhez szállitatikagabona 
Hadi Termény igazolványai látja 
el. Őrlés végett szállított gabona a 
hatóság őrlési tanúsítványával iga-
zolandó, Egyébb szállítás nem esz-
közölhető, azért figvelmezteti a ha-
tóság a lakosságot, hogy a vetőmag 
és egyébb célból más helyre szál-
lítandó gabonát legkésőbb novem-
ber 1 napjáig mindenki szállítsa el. 

Utasítom a lakosságot, hogy 
a bizottságnak a kellő felvilágosí-
tást megadja és az elszámolási ira-
tokat (terméseredmény bejelentése 
vásárlási igazolványok, átvételi elis-
mervények stb,) összegyűjtve ké-
szen tartsa. 

Közhírré tétetik, hogy minda-
zok a kik az átvevő bizottság meg-
állapítása ellen felebbezni kíván-
nak, felebbezésüket az átvétel nap-
jától számított 14 napon belől a 
polgármesteri hivatalnál (városház 
47 ajtó) határozatom ellen 15 na-
pon belől az Országos Közélelme-
zési hivatalhoz további felebbezés-
nek van helye. 

Minthogy az átvevő bizottsá-
gok kötelesek azon vásárlási iga-
zolványokra, melyekre az illető 
termény nem volt megvásárolható 
ha a községben kellő készlet van 
a vásárlási igazolvány tulajdonosá-
nak e szükségletet kiszolgáltatni, 
felhivatik a lakosság, hogy a be-
váltatlanul maradt vásárlási igazol-
ványokat a közélelmezési ügyosz-
tályhoz (városháza 38 ajtó) legké-
sőbb november hó 2-ig szolgáltas-
sa be. 

Szentes, 1917 október 29. 
Dr. Mátéfíy polgármester. 
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Eladó birtok. 
Jász-Nagv-Kun-Szoli tok iin-
gyében Kimhegves <s Tis/a-
szentimre közölt Kunhegyes 
vasutállomá tói háromnegyed 
órára, kőn* mellett /8ö kis-
hold á 1100 négyszögöllel, 
tanyaepületekkel és dohány-
pajtákkal prima föld p á 2000 
koronájával eladó Értekez-
hetni a feltételekre Dr. 
Schneer Soma ügyvédnél, 
Nagyvárad Kossuth-utca 8. 
szám alatt lehet. 

H I R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

Kgy jé ti" 
n M r i n < f l a i s % 

tanulónak lehetetik 

Égy j ó f i u 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utca 
33. szám alá. 

stt* Eladó flóbert 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, JÖODB TÖLTÉNY 
NYEI. EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 

Tanonc Metili 
Egi jó házból való t s jobb 
ne rolésben része tilt fiú bor-
b U'- és fodrász tanulóul 

azonnal felvételik 

ÖZY. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- t s íodrás; 

Kossuth-utca. 
Pásztor Jánosnak 

a Nagy hegyen 4 hold sző Ifije el-
darabolva vagv egytngba eladó, al-
ku köthető Kísér utca 8, vagy Nigy-
hegy 129 szám alatt. 

II 

i a 
—— 

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

jutánvosabb árért. 
H» 
J> 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

ii H 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




