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KRÓNIKÁS JEGYZETEK 
fölírják a krónikákba, könvör n J 

leien meglakolt" . . . valami rég 
elfeledett versnek ez a sora jut 
eszembe, amikor az olasz harctér 
eseményeiről olvasok. Mert hiába 
valami csudálatosan megnvug aló 
erővel hatnak azok a hírek, ame-
lyek onnan délnyugatról jönnek. 

Szándékosan ezt a kifejezést 
használom megnyugtatóan, de nem 
azért, mintha a múlt eseményeivel 
szemben nyugtalanságot éreztünk 
volna, vagy érezhettünk volna, nem 
nem is azért, mert most már 
Ausztria délnyugati határszéle is 
megtisztult az ellenségtől. Azt u 
csudálatos megn>ugvást az a tudat 
kelti, hogy a bilung hitszegő f.»j 
csakugyan megkapja a magáét, ko-
tvalagos álmaiból kijózanítja a ma-
gyar honvéd és a porosz katona 
puskatusa . . . 

Kellett ez neki?* 
Bizonyosan kellett ez neld . . . 

Igaz különben, amikor a szimírnak 
ó l megyen a dolga jégre megy és 
kitöri a lábát. 

Holnap hát megkezdődik a bo-
szállásolási dijak kifizetése. Épen 
tizennégy hónapra ahhoz, hogy a 
btszállásolás megkezdődött s mi-
után annyi, meg annyi panasz, zú 
golódás volt hiába, haszontalanul, 
mert hát előbb az nem vitte a 
dolgot. 

Már néhányszor belerótlam i'I 
a krónikákba ezt a beszállnsolási 
dolgot. Most, hogy a dijak kifizetése 
folytán ismét aktuálissá lelt, nem 
tudom magam kivenni egy bizonyos 
kényszer alul és ismételni vagyok 
kénytelen itt fent, amit már írtam 
crról a dologról. 

Hogy nevezetesen nem lehet-
ne másképen csinálni ezt a beszál-
lásolást? Okvetlenül igv kellennek 
lenni az érdekelt lakosok és az ér-
dekelt katonák egyforma keserűsé-
gére ? 

A szerkesztésért fe le lés: 

SiaUaé Démátk Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája K e s e « * 
tér 4 szám (ref bérház) Ide iatézeadék a lapot 
érdeklé mindenféle küldemények hirdetési é s 

( T előfizetési dijak. " M 

Hiszen nehéz, nagyon nehéz 
tudom, a dolgon változtatni, meg 
egy teljes esztendővel ulánna is 
vagyunk már a kezdetnek s min-
dig szeretjük azt ninni, hogy a vége 
felé haladunk . . . De mégis, minlha 
talán nem vo'na még ma se késő, 
talán még ma is időszerű volna 
barakkokkal oldani meg a kér-
dést . . . 

Olvasom a „Szentes és Vidéke" 
megjegyzéseit a vármegye ama ha-
tározatára. amelyet a Wekerle-kor-
mány bemutatkozó leiratában ho-
zott. 

igaz, furcsa. Ig <z különös, hogy 
ugyanaz a törvényhatósági bizott-
ság ma ezt mondja, mert hát nem 
is olyan régen amazt mondta. 

En azonban se kommentárt 
nem akarok írni, se kritizálni. 
Valamikor ugyan ebben a rovat-
ban napraforgókról írtam, ame-
lyek híven követik a napol s mo-
solygó tányérjukkal mindig arra 
fordulnak amerről a nap sugarai 
omlanak . . . 

Régen volt. Akkor igazam le-
hetett. Ma már ezt sem mondha-
tom. Ma már más világot élünk, 
más csillagok járnak, Akkor külső 
színre spontán átalakulás történt. 
Ma nem történt semmi. Az átala-
kulás ezután fog megtörténni s ha 
az ezer ves Csongrád vármegye ma 
igy beszél ahogyan határozol, ak-
kor azt tudomásul vesszük és föl-
jegyezzük a krónikába . . , ami 
megjegyzést pedig a „Szentes és 
Vidéke" lesz oda illesztjük mellé. 

Kell, hogy az utókor okuljon 
és csudálkozzék. 

Hogy közéleli erkölcseink ocs 
mánvok nem elósször írom én 
papírra es igen valós/.inünek tar-
tom, nem is legutoljára. Megtöb-
bvntö módon illusztrálják a mi köz-
éleli züllötlségüixet már sokan s 

talán néhány díszes adattal én is 
szaporítottam azt az egész könyv-
tárra menő okmánytárat, amelyben 
összegyüjtvék az adatok. 

Tisztult közéletet remélünk, 
várunk. Hiszünk benne, hogy meg 
lesz. És ezt a hitünket nem ingatja 
meg az, hogy még mindig látunk 
embereket szerepelni, akik jobb 
volna, ha eltűntek volna a lemult 
korral. 

De nehezen megy . . . A világ-
háború rettenélességének kellett 
eljönnie, hogy uj alakulás követ-
kezhessek s most a világháború 
akadályozza meg a teljes kifejlő-
dést . . . 

Mi azért hiszünk, mi bizunk. 
Lesz még egyszer ünnep a világon 
lesz még uj világ, amelynek köz-
életéről nem ez lesz a legközönsé-
gesebb és leghasználtabb szó : ocs-
mány. 

Hát a nők is kapnak választói 
jogot. Jól van. Helyesen van. Ná-
lunk ugyan Szentesen eddig is volt 
szavazati joguk, habár közvetve is, 
mert hiszen férjem uraimék, ha 
maginognak az elhalálozásban igen-
csak az asszonyok óhaja szerint 
adták le a szavazatot. , 

Nem kritizálok terveket, mert 
hiszen az kész ostobaság volna, de 
azért kissé furcsán érzem magam 
a diplomás nők és a négy polgárit 
végzett kisasszonykák szavazati jo-
gával szemben. Talán inkább ma-
radna a régi állapot . . . mert hát 
én bizony több komolyságot látok, 
több biztonságot érzek a nem dip-
lomás, a nem polgáris magyar 
gazdaasszonyokban . . . Nem sértő 
a szándék, amely ezt íratja velem 
de ugy érzem, hogy társadalmilag 
sokkal több erőt és sokkal több 
öntudatot képvisel ez a nő: gárda, 
aint a másik. 

Ez. az ősi, ez a nemzet fentartó. 
Amaz még uj. múl'ja alig más-

fél évtized . . . 

BARÁZDA. 
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Kard és pénz. 
Hajdanában a nemzetnek csak 

egy része állott harcosokból, azok 
pedig zsoldot kaptak és a dicsőség 
mellé zsákmányt is szereztek ma-
guknak. Most nem ugy van. Ez a 
rettenetes világháború az egész 
nemzetet kényszeríti a legnagyobb 
erőfeszítésére, a megsemmisítésün-
ket áhitó tenger ellenség föltartóz-
tatása nemhogy gazdag prédát hoz 
hatna, hanem ellenkezőleg, tömén-
telen millióba kerül; aki tehát nem 
a harctéren küzd, fegyverrel a ke-
zében, annak itthon kell áldoznia 
pénzzel a haza oltárán. 

Vitézeink ellenállhatatlan len-
dülettel sújtanak le az áruló olasz-
ra, hogy rámérjék megérdemelt 
büntetését és kicsikarják a konok 
ellenségtől mindnyájunk tisztességes 
békéjét, amitől ily fényes hadako-
zás után már igazán nem állhatunk 
messze. Nekünk itthon pedig ezalat 
a hetedik magyar hadikölcsönben 
kell gondoskodnunk annyi pénzről 
hogy az elég legyen dicső hadse-
regünk minden szükségletére, a 
fenséges cél eléréséig. 

Minden áldozat árán is kellene 
lenni pénzünknek arre, hogy a 
kard ki ne hulljon a hazajövőjét 
életét védő hőseink kezéből. De 
most van is pénz nagy bőséggel 
s még a biztosság és haszon szem-
pontjából sincs sok helye a pénz-
nek a hadikőlcsónkötvénynél. Azon-
kívül itt áll előttünk német szö-
vetségesünk nagyszerű példája; a 
németek tizenkétezer milliót gyűj-
töttek össze a hetedik hadikölcsö-
nükben; óriási szégyen lenne el-
maradni mögöttük a hazafias és 
nem terhes, hanem haszonnal járó 
kötelességteljesitésében. Minden ok 
a mellett izól és egy sem az ellen 
hogy kinek mennyi pénze van leg-
sürgősebb házi szükségleteitől meg-
vonható, mind siessen had kölcsönt 
jegyetni, hogy kétségtelenné és 
gyorsabbá tegyük diadalmas fegy-
vereink sikerét. 

Kegyelet és emié-
kezes. 

A béke napsugaras napjaiban 
az ékesen zengő szavak a köz-
tudatban — gyakran nagyobb sze-
repet játszol lak, mint a heroikus 
cselekedetek ; amióta azonban gon-
dolatainkat, érzéseinket a háború 
foglalta le: nagy átalakulás tör-
tént ; mert a hősies tellek komor 
nagyszerűsége ragyog felénk és 

mindenütt az lett a követelmény: 
élettel megbizonyilani, tetté váltani 
kiformálni élő valósággá mindazt, 
amit valamely szent ügy szolgála-
tában kívánnak tőlünk. A legszár-
nyalóbb ékesen-szólós ereje is csak 
halvány mécsvilág ahoz az óriási 
fényhez képest, amely a hősies 
cselekedetekből sugárzik szét a 
világra, közelebbről a magyar földre 
ezekből értjük meg igazán eddigi 
diadalainkat; ezekben van a jövő 
biztonságának rendíthetetlen alapja 
A gondviselés gazdagon feldíszítette 
k a t o n á i n k a t , a mi szi-
vünk szeretteit a hősiesség voná-
saival ; és mi hálával emlékezünk 
meg erről, mert büszkeségünk és 
és dicsekedésünk az. Akik pedig a 
szent szolgálatban életüket tettek 
le drága áldozatul a haza oltárára: 
elesett hőseink emléke örökké cl; 
idő és mulandóság nem árihat an-
nak ; sőt csak szebbé tehetik azt. 
De éppen azért kell azt szeretettel 
ápolni és bevésni a tanuló ifjúság 
lelkébe, mert a nevelés ugy most, 
mint a jövőben csak okkor lessz 
teljessé, emelkedetté; mért gazdag 
lelkesítő erőknek forrása a hősök 
emlékezete; drága örökség, amely 
apáról-fiura száll. 

E gondola* volt vezérelve 
annak a miniszteri rendeletnek, 
amely szerint a hősi halált ha.t 
katonáinkról való kegyeletes meg-
emlékezés és az ebből erőt merítő 
hazafias érzésnek a mélyítése cél-
jából az iskolákban gyászunne-
pelyek, tartassanak. Továbbá, ho^y 
elhunyt katonáink sírjainak kegye-
letes gondozása és az eleseti ma-
gyar hősök nyughelyének méltó 
ápolása coljaira g\üjlés rendeztes- i 
sék ez alkalammal. 

A szentesi reformárus egyház i 
a legünnepélysebb alakban óhajtja j 
ezt teljesíteni, amennyiben novem-
ber 5-én, hétfőn d. e. 9 órakor 
mindkét templomában ünnepi is-
tentiszteletre gyűjti össze az általa 
fenntartóit elemi iskolák növendé-
keit, hogy igy e nap minél mélyebb 
nyomokat hagyjon a gyermekek 
lelkében. Ugy a központi, mint a 
felsőpárti templomban a fentjelzett ' 
kegyeletes célra lessznek a per- ! 
selyek kitéve és mindkét istentisz-
teletre a szülök, az elesett hősök ! 
rokonai az egyháztanács tagjai a j 
világi hatóságok ez uton is meg-
hivatnak. 

Egészen bizonyos hogy szép ! 
összegyűlni a ref gyülekezet részé- | 
ről is a hősök sírjainak kegyele-
tes gondozására és az egész ország-
ban tartott ilyen ünnepségek elő-

mozdítják a kegyes czélt. Mert 
akkor lennénk szegények; akkor 
volna okunk hangos panaszra, ha 
erre a legnemesebb célra nem tud. 
nánk már adakozni. Kegyeletünk 
és szeretetünk azonban szüntelen 
arra indít, hogy áldjuk emléküket 
és hősies tetteikhez igyekezzünk 
méltóak lenni. 

Í R E I N K . 
— Katonai szál lásdijak kifi-

zetése. A katonai szálládijak a kö-
vetkező határidőkben fizettetnek: 
November hó 5-én és 6-án a I-ső 
kerület, November hó 7-én és 8-án 
a Il ik kerület, November hó 9-én 
és 10 én a III—ik kerület, Novem-
ber hó 12-én és 13-án a IV-ik ke-
rület legénységi szállásdijai. A tisz 
ti szállásdíjak: November 14-én az 
1-ső és ll-ik kerületbeliek, Novem-
ber tő-én pedig a Ill-ik és IV-ik 
kerületbeliek. A vonatkozó utalvá-
nyokért először a katonaügyveze-
lónél kell jelentkezni. 

Halálozás. Dobovszky Jó-
zsef építőmester és vállalkozó, hosz-
s/u szenvedés után 64 éves korá-
ban elhunyt. Halála nagykiterjedésű 
rokonságot boritol 1 gyászba. Teme-
tése tegnap délután ment véghe 
nagy részvét mellett. 

—• A hősök emlékének ünnep-
lése. A helybeli állami főgimnázium 
november hó 5.-dikén, hétfőn dé-
lelölt 10 órakor a vármegyeháza 
nagy termében iskolai ünnepélyt 
tart a háborúban elesett hősök 
emlékének ünneplésére. Ez alka-
lommal Gönczi Ed • tanár mondja 
az ünnepi beszédet. Az ünnepély 
utan a hazánk védelmében elhunyt 
hős katonáink és vitéz szövetsé-
geseink sírjainak kegyeletes gon-
dozása, úgyszintén Magyarország és 
Auszlria területén és azonkívül 
elesett magyar hősök nyugvóhelyé-
nek méltó ápolása czéljára önkén-
tes adományokból gyűjtést ren-
deznek. — Az ünnepélyre Szentes 
város hazafias lakosságát tisztele-
ttel meghívja a főgimnázium igaz-
gatósága. Névre szóló külön meg-
hívók nem bocsáttatnak ki. 

A katonák meleg ruhájára 
a főispáni hivatalnál folytatólag 
a következő adományok folytak 
bc: Nagy Feren ny. takarékpénz-
tári igazg »tó Szentes 15 kor. Ifj-
Nagy Ferenc kereskedő 5 kor. 
Horváth Miklós Derekegyháza 300 
kor. Dr. Albertényi Adolf Szentes 
50 kor. özy. Szőke Mályásné 10 
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kor. Sarkadi Nagy Mihály vin. al-
jegyző 40 kor. Váczi Imre 30 kor. 
Papp István 30 kor. Nagy Sándor-
né által megtérített kölcsön 46 kor. 
Burián Lajos 20 !:or. Matolay Mik-
lós felügyelő 50 kor. A >pasz István 
Szentes 30 kor. Vajda István 20 
kor. Dömsödi Albert 10 kor. Deb-
receni József 30 kor. Debreceni 
Imre 40 kor Dr. Ecseri Lajos 0 
kor. Szijjártó Szabó Benjámin lü 
kor. Szijjártó Szabó Lajos !20 kor. 
Mecs Balog Lajos 40 kor Váczi Sán-
dor 20 kor. Fodor Imre 30 kor. ' 
Piti Lajos 20 kor. Serényi Imre í 
10 kor. Csúcs Károly 30 kor R 
Kovács József 25 kor. Méray Sán-
dor malomtulajdonos P u szt a mérges 1 

50 kor. Grüner Géza Szeged 50 
kor. Heimann Sándor Algvó 100 
kor. Kőszeghy Béla Nagvmágocs | 
50 kor. Szilvássy Sándor plébános 
Mindszent 20 kor Vigh Gyula 20 
kor Burg Ete Sövényháza 20 kor. 
Kis Sándor Szentes 10 kor. Józsa 
Károly 10 kor. Vass Anlal gépész 
10 kor. Sváb János Fábián 500 kor 
Sarki Molnár Lajos Szentes* 40 kor. 
Füsti molnár Imre 50 kor. Lainpel 
Béla 10 kor. Kókai Sándor Csöng- | 
rád 100 kor. Bosenberg Ede 25 
kor. Ifj Zsoldos Ferenc cég Szentes 
50 kor. Kanász Nagy Sándor gépla-
katos 20 kor. Gulyás Ábel Csong-
rád 50 kor, Vecseri János Szentes 
30 kor. Vecscri Miklós 30 kor. 
Temesváry Lde 10 kor. Székely 
József- íakereskedő 50 Kor. Kádár 
Árpád 10 kor. Szentesi evang nő-
egylet 20 kor. Petrovics Soma 10 
kor. Nagy Lajos 50 kor. Nagy Jó-
zsef 20 kor. Bleier Lajos 20 kor. 
lileier József 20 kor. Buzi József 
20 kor. Németh Jenő kereskedő 
20 kor. Rácz Sándor gépész 10 
Nagy György Bálint 10 kor. Reisz 
József kereskedő 50 kor. Juhász 
Ferenc 20 kor. Zsoldos Antal 50 
kor. Dr. Cukerman Andor 10 kor. 
Dr. Kövér Imre 20 kor Khirer Jó-
zsef 10 kor Piti István 20 kor. 
Vindisch János 50 kor. Lengyel 
Sándor Tömörkény 100 kor. Alföl-
di Albert Kistelek 50 kor. Tichy 
Béla Horgos 40 kor. Bazsó Ferenc 
Szentes 20 kor. Kozák Mátyás 10 
kor. Kátai Pál István 10 kor Jure-
nák Béla 20 kor. 

— A burgonya requirálása. 
A szeptember 7-iki "310, számú 
kormányhirdetmény zár alá vette 
a burgonyát és egyúttal a közélel-
mezési miniszterre bizta a requi-
rálás esetleges elrerdelését. Gróf 
Hadik pedig tegnapról keltezett és 
Movember 2-án életbelépő 108.000 
számú hirdetményével intézkedik 

a fölösleges készleteknek a buiyo-
nyakö/pont részére való átengedé-
séről. Az igénybevétel legkésőbb 
e hó 8-ikán indult meg ország-
szerte — a társországok kivételé-
vel — és a végrehajtásról a helyi 
hatóságok gondoskodnak, amelyek 
házról-házra járva a termelőket 
fölkeresni kötelesek és ez az utób-
biak tartoznak termésükről tüzete-
sen elszámolni. A hatóság — eset-
leg fölmérés utján — megállapítja 
a készletet, kiszámítja ? szükség-
letel mennyiségét (vetőmagra leg-
főlebb olyan terület kalkulálható 
mint aminő az idén be volt vetve) 
és u fölösleget requirállnak jelenti 
Az igénybevett készletet a termelő 
megóvni és a burgonyaközpont uta-
sítása értelmében az állomáshoz 
szállítani és ott waggonba rakni 
köteles. Ami az árakat illeti, az 
idézett 3310 számú hirdetmény 
szerint udvi levően requirálás ese-
ten egy ötöddel alacsonyabb árak 
terítendők. A közélelmezési minisz-
ter azonban most elrendeli, hogy 
a termelőnek a teljes árak(étkezé-
zési: 22 K; más: 20 K fizetendők 
ama mennyiségek után, amelyeket 
az igénybevételi eljárás során ön-
ként fel íján). H i az átvétel nem 
e hónapban történik, o ga dálko-
dónak decemberben 50 f, azontúl 
hónaponként 1 K többlet jár mé-
termázsánként. A már kiadott vá-
sárin i engedélyek most már csak 
a burgonvaközpont hozzájárulásá-
val használhatók föl. 

— A munkapárt bűnei cím 
alatt irt Pogány József ismeri *po-
lilikai író tanulmányt. A füzet tar-
talmú: I. Hogyan született a mun-
kapárt. 2. A munkapárt és az uzso-
raka; itali>mus. 3. A munkapárti 
e r ő s z a k 

— l egjobb könyvek ctmmel 
Az Érdekes Ujságkkiadásábau egy 
uj és rendkívül olcsó regénysoro-
zat indul, melynék első száma: 
Móricz Zsigmond „Bovári ur" cimű 
pompás regé íye már megjelent, 64 
kéthasábosan szedett tömör olda-
lon, Végh Gusztáv művészi rajzú 
szines boritékával. Móricz Zsig-
mond regényének s a Legjobb 
Könyvek minden egyes számának 
ára csak 40 fillér. A Legjobb Köny-
vekből kéthetenkint minden má-
sodik hét keddjén egy-egy vj szám 
jelenik meg s mindegyik egy tel-
jes befejezett regényt fog ttertal-

n e i. 4. A mun-
kapárt szociálpolitikája. 5. A nép 

; kiéhezteti se. 6. Bűnök a hősök, a 
! rokkantak, özvegyek és árvák ellen 

7. Bűnök a demoktácia ellen. 8. 
Hogyan mentette meg a n unka-
párt a hazát A könyvet a Ni pszava 
könyvkereskedés adta ki. Ara 2 
korona 50 fillér. Kapható minden 
könyvkereskedésben. 

— Az Érdekes Újság kitű-
zött célja*, hogy tudniillik minél 
aktuálisabb legyen, egv életre való 
újítással még jobban meg fogja 
ezuíán közelíteni. Nem a rákövet-
kező héten, hanem még ugyanazon 
a héten fog a legactuálisabb ké-
pekkel megjelenni. Az Érdekes Új-
ság kiadóhivatala ezúton is érte-
siti olvasóit, hogy az emiitett ok-
ból ezután Az Érdekes Újság már 
a hét végén megjelenik. 

| mazm. 
— A hadifoglyok házasságit. 

A vallás- és köroktatásügyi minisz-
ter közölte a* egyes püspökökkel 
a közös hadügyminiszternek akt <a 
határozatát, hogy a Magyarország 
és Ausztria területén élő hadifog-
jok — német-oroszokat kivéve — 

! csak a békekötés után kaphaUiak 
belföldi honosokkal kőtendő háfcas-

, ságra engedelmet. Az illetékes há-
tóságokat utasították, hogy ily Irá-
nyú kérvényt már eleve utasitsá-

j nak el. 
A Vasárnapi Újság [oktd-

i brr 29-iki számában a hét aktuális 
| eseményei adják az érdekesnél ér-
dekesebb képek tárgyát; Kühlntanfn 

| német államtitkár budapesti látöga-
| tása. Kernstock Károly festmértyé-
| inek kiallitása, Ölel sziget ntegf-
• s/állasa a németek által, a refor-

máció négyszázados évfordulója, a 
katonák margitszigeti sportverse-
nye stb. Molnár Ferencet több azéj) 
kép mutálj a be otthonában bere-
kesztésül egy hírneves Írónkat bé-
mu'ató soroza nak. Sebestyén1 S. 
cikke Hollandia sorsdöntő órájítdl 
szól, az országot és népét isnterC 
ember módján- Szépirodalmi olvas-
mányok : Pékár Gyula regénye, 
Szőttósi Zsigmond tárcája, cikk 
Molnár Ferencről, s a reformáéíó*-
ró), Balla Mihály cikksorozata az 
amerikai dollárkirályofcról stb. 
Egyébb közlemények: líuyper Abí-
rahám hollandi államférfiú arcképp 
s a rer.di s heti rovatok. A Vaíár-
napi Újság előfizetési ára negytedi-
évre 7.50 lor. a Világkrónikává! 
edyült 850 kor. Megrendelhető* a 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában 
(Budapest, IV. Egyetem utca 4 sf. 
Ugyanit megrendelhető a Képes 
Néplap a legolcsóbb ujség a ma-
gyar nép s/, mára, felévre 2 kor; 
40 fillér, 

Kiadja 
Vajda ö. Utóda Könyvnyomdája 



4 él dal SZtNTESI LA;J 88 szám 

Elai EKo'f. 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok me-
gyében Kunhegyes és Tisza-
szentimre között Kunhegyes 
vasútállomástól háromnegyed 
órára, kőut mellett 380 kis-
hold á 1100 négyszögöllel, 
tanyaepületekkel és dohány-
pajtákkal prima föld á 2000 
koronájával eladó. Értekez-
hetni a feltételekre Dr. 
Sohneer Soma ügyvédnél, 
Nagyvárad Kossuth-utca 8. 
szám alatt lehet. 

H L R D E T E S E K E T 

jutányos árért veszünk fel. 

Hgy jó fin 
liyOBBMÜtílNSK 

tanulónak í cl vétetik 

Egy jó fiu 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kisér-utca 
33. szám alá. 

m - E l a d ó f l ó b e r t ^ m 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IGODB TÖLTÉNY 
NYEL EGYÜTT ELADÓ Érte-
ke/ni lehet lapunk kiadóhivatalában. 

I I I * 

\imi 
fcgy jó házból való és jobb 
nevelésben részegült fiú bor-
bély- és fodrász tanulóul 

azonnal felvétetik 

Özv. GrubmüIIer Józsefné 
borbély- és fodrász üzletében 

K o s s u M c a . 
Pásztor Jánosnak 

a Nngyhegyen 4 hold szőlője tl-
d a rabolva vagy egytagba eladó, al-
ku köthető Kisér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

II II 

S e j É í ! o d a 
onyiyomnaja 

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

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L O P " 
kiadóhivatala 

Hossufh-tép l szóm. (rteí. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

Nvomatott VAIDA B. U T Ó D A vUIanytrört berendezett nyomdai müintézetében, Szintes 1917 




