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A szerkesztésért felelés: 

Simámé Bénáth Eszter. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal 
Vajda Báiint Uteda k ö n y v n y o m d á j a Kessutt i -
tér 4 szám (reí toérház» ide i n t ézendék a l a p é t 
érdeklő mindenfé le kü ldemények hirdetési és 

előfizetési d i jak . 

párisi l 
Üti 

Az ónt ánt vezér fér fiai rövid 
idő múlva összeölnek Párisb.n, 
hogy hadicéljaikat felülvizsgálják és 
újból megállapítsák. 

Mindenki, aki a béke ügyét 
szivén hordja, — tehát néhány po-
litikus kivételével úgyszólván az 
egesz világ = tesüi t . rdektődr -
sel lesi, mit lógnak Parisban ha-
tározni. 

Ebben a tekintetben a legna-
gyobb figyelmet mindenesetre Orosz-
ország érdemli, mert amint ~ 

békéhez jussunk. Kormánymegren-
dülések, miniszterválságok alig fog-
nak hozzávezetni. 

Franciaorszag — több kormány-
változása dacára — mind e mai 
napig Elzász-Lotharingia „vissza-
adásáról" ábrándozik. Az orosz 
munkás- es katonai tanács tagjai 
ebben a kérdésben megelégszenek 
népszavazással, de ezt még a fran-
cia szocialisták is a „francia ügy 
eiárulásának" lekiulik. A tranciák 
kártalanításról beszélnek, az orosz 
béke lemond róla. Egy előbb tar-
tolt párisi konferencián a jövendő 
béke idejére is kiterjesztendő gaz-

ügyek állanak, a gyí kos viaskodás i da,ági háborút határozták el mig 
háborgó tengere felett hidat, û v az orosz munkás- és katonai ta-
lálóik, csak Oroszországon ál :e- ... követ..:, fcogj » világke-
bet verni. E hid cölöpéit a pétcr- i resked b n minden viszály meg-
vár! munkás- és katonai tanács ¡szűnjék; követeli továbbá 
igyekszik lerakni. Lesz-e e ég ertje 
hozzá, ki mondhatná ezt meg meg 
ma. amikor igyehezetét még saj it 
hazájában sem fogadják osz atlan 
tetszéssel ? 

A mostani pillanatban nehéz az 
ántánt államférfiak gondolatmene-
tébe beilleszkedni. Uoyd George 
ugyan hosszabb hallgatás után új-
ból hallatta szavát, de a beszédé-
ből megbízható következtetéseket 
arra vonatkozólag, mik hát volta-
képpen az. ántánt háborús cdjai, 
még ma sem lehet vonni. Ha az 
angol miniszter beszédei készpénz 
nek akarnók venni, ugy el kellene 
hinnünk, hogy a háború még 1918-ig 
1919-ig, sőt tovább is eltart. De 
azon már rég tul vagyunk, hogy az 
ántántbeszédeknek hi elt adjunk; 
annyiszor változ.tatták, módoMtol-
ták kijelentéseiket, annyiszor e.őre 
hirdették valóra nem vált győzel-
meiket, hogy ijesztgetéseik minden 
életüket elveszte lék. 

Bizonyosnak látszik hogy a 
legnagyobb technikai leleményes-
séggel készült fegyverek nem I ig-
ják eldönteni ezt a gigás'i küzdel-
met, Más tényezőknél kell közbe-
játszaniok, más eseményeknek, for-
dulatoknak kell beáll miok. hogv 

porc z miül rizmu-.", 
nem a 

hanem a 
titkos diplomácia megszüntetését. 
Ki hiheti el ezek n án, hogy az 
OÍ'OSÍ: m u n k á s - ts katonai tanács 
program inja az ántánt szive szerint 
való. 

Mégis a helyzet tisztázását ez 
az orosz bekeprogramm elősegit-
hetné. Az áutánl vagy elfogadja ezt 
a programmot, vagy elutasítja. Ha 

elfogulja nincs többé akadálya an-
nak, hogy a békéről komolyan 
tárgyalhassanak, habár az ántánt 
mindenesetre azon tesz, hogy a 
részletekben neki előnyös feltéte-
leket érjen el. Ha ellenben az án-
tánt elutasítja ezt a békejavaslatot 
ezzel Oroszországot l inos zavarba 
dönli, nem talán azén, mert az 
orosz kormány azonosítja magát 
ezzel a békeprogrammal, hanem 
azért, mert Oroszország belső vi-
szonyait csak hamáros békekötés-
sel rendezhetné. Az orosz kiküldött 
bárminő egyébb utasítással is in-
dui párisi uijára, abban az egyben 
hajthatatlan les/, hogy az ánlántot 
most már hadicéljainak határozott 

j kör vonatozására bírja, mert nem 
| térhet vissza anélkül, hogy a béke 
kérdése tisztázva m lenne. 

Oroszországnak ez esetben más 
választása nem maradna, — tekin-
tet nilkél szövetségeire — önálló-
an cselekedni, 

Ez az, amiért a pétervári mun 
, kás és katonai lariács békeprog-
1 ram m ja, — am y a párisi konfe-
rencia előjátéka — az egész világ 
érdeklődését kei ti fel. 

— 

\ küzdelem mellett, 
ami most a negvetlik háború> esz-
tendőben friss lendülettel indult 
meg a harc ereken, fokozott figyel-
met kell fordítani a frontmögötti 
népeknek. a háborús munka poi-
gá i harcosainak életére, megél-
hetésük, a viszonyokhoz mért el-
látásuk biztosításira. Az a re-
ményünk, hogy o közélelme/és in 
tézésében kizárólag az általános 
érdekek lesznek irányadók és az 
eddiginél nae.yobb gondot fognak 
fordítani a városok ellátására. A 
régi rezsim indokolatlan és érthe-
tetlen mellőzésben részesítette a 
városok közönségét, benne az ipa-
ri munkásságot tef melynek rová-
sává kaptak előnyöket más osz-
tályok. Az uz ora mellett, mely az 
élelmiszereknél valóságos orgiákot 

I tartott a fogyasztók bőrén, míg a 
| szerencsétlenség ezer bájával is 
küzködni kellett, valósággal kiszol-
ga Itatott bennünket a termelők 

, kapzsiságának. 
A közélelmezési miniszter biz-

tatása az, hogy ezek az állapotok 
meg fognak változni. Jóindulattal 
fel kell tételezni, hogy az. ígéretek 
a papírról valóságba jutnak és nein 
lesz okunk annyira elkeseredni, 
mint ahogy eddig volt. Radikálisan 
kell hozzányúlni ama legfontosabb 
kérdés rendezéséhe/. Az árdrágítás 
polipkarjöiból ki kell szabadítani 
á közönséget, a lánckereskedelem 
nyakára kell lépni, a csempeszek 
és árudrágitás misztikus manipulá-
lóit fel Ivcíl f'dni. Nem lehet elégé 
helyeselni, hogy a felezslegek, ami 
kel a magunk fogyasztására meg-
hagynak. ugy számítanak, hogy 
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ne szenvedjünk ínséget olyan cik-
kekben, amiknek nálunk van ter-
melő földje és a munkák verejté-
kének harmatcseppjeiben érnek. Az 
Ausztriába való kivitelünk szabá-
lyozásánál a kölcsönösség olyan 
megállapitása kívánatos, hogy abban 
a mi életérdekeink is figyelemben 
részesedjenek. 

Gyakorlati érzékű szakembe-
rek műhelyének és nem politikai 
jutalmazások ajándékházának akai-
juk tekinteni a közélelmezés hiva-
talát és meg is van a reményünk 
hogy egészségesebb, bölcsebb és 
igazságosabb politika ideje követ-
kezik a most ránk szakadó télen. 

A református papság a 
békéért. 

Az Országos Református Lel-
kész Egyesület Budapesten az nj 
városháza dísztermében tartotta évi 
közgyűlésését, mely összeesett az 
egyesület tízesztendős fennállásá-
nak jubiláris évével. A közgyűlésre 
a nehéz közlekedési viszonyok elle-
nére is közel hatszáz református 
lelkész érkezett a fővárosba és 
vett rész a gyűlésen. A közgyűlés 
kiemelkedett a szokásos felekezeti 
gyűlések sablonos keretéből, ama 
indítvány folytán, melyet Balthazar 
Dezső püspök elnöki megnyitójában 
a béke előmozdítása érdekében tett. 
A közgyűlést a Kálvin-téri templom-
ból az újvárosházára vonult a pap-
ság, ahol féltizenegy órakor meg-
kezdődött a gyűlés 

Balthazár püspök elnöki meg-
nyitójában visszapillantást vetett az 
egvesület tízesztendős múltjára és 
kijelentette, hogv vessen magára 
a magyar állam, a kormány és a 
törvényhozás egyaránt, hogy nem 
ismerte fel a magyar kálvinisták 
erejét, amelyre békében és hábo-
rúban egyaránt számithat. A magyar 
kálvinizmus — folytatta a püspök 
lelkes taps és éljenzés között — 
igazságot soha nem látott. Mi lelt 
volna ennek az országnak a sorsa, 
ha a magyar kálvinizmus ugy pró-
bálta volna kiegyenlíteni a törté-
nelmi igazságot, mint a sok dédel-
getett áruló. A magyar kálvinisták 
nem félnek, egyenes derékkal álla-
nak a legmagasabb fórum előtt is, 
csak az 1848: XX. t. c. ben bizto-
sított jogaikat követelik, amelyre a 
király is megesküdött. A haza és a 
trón iránti hűségükről n magyar 
kálvinisták a harcmezen véráldo-
zatokkal tettek tanúbizonyságot, — 
de azokat a hézagokat, amelyek a 
csatatéren az egyes harcvonalakban 

támadtak, magyar fiainkkal kellett 
betölteni. Beszéde végén a püspök 
azt az indítványt terjesztette elő, 
hogy a semleges Svájc protestáns 
papjai utján hívjak értekezletre a 
semleges országok protestáns pap-
ságát, mert biztos a hite abban, 
hogy ez a konferencia jelentős 
lépéssel visz közelebb bennünket 
a békéhez. Itt az ideje már, — 
fejezte be a püspök beszédét ~~ 
hogy ellenségeink közül azok is 
sírjanak, akiket még nem ért vesz-
teség és azok i1- szenvedjenek, 
akiknek teste ép és meg nincs se 
bekkel borítva. A sírok és a szen-
vedések oly hatalmasak lettek már 
a földön, hogy felérnek már a leg-
magasabb hatalomig és nem lehet 
eiőlük elzárkózni. 

A püspök beszédét a közgyű-
lés határozata folytán kinyomatják 
és sok ezer példányban terjessteni 

i fogfák. 

Olcsó ruha és cipő a kis-
embereknek. 

Dr. Hantos Elemér kereske-
delemügyi államtitkár a Nepruhá-
zati Bizottság megalakulásával kap-
csolatos intézkedésekről a követ-

j kezőket mondottá egy nála járt 
! újságírónak ; 

— A Népruházati Bizottság az 
összes ruházati cikkeket lefoglal-
hatja ha az ország kevésbbé va-
gyonos néposztályainak szükségle-
teit másként íede ni nem tudja 
Egyelőre azonban erről nincs szó 
Most a katonai és polgári gyárak-
ban nagymennyiség posztót s/őn-
nek, amely előreláthatólag elegen 
dó lesz a legsürgősebb szükséglet 
kielégítésére. A Népruháznti Bizott-
ság rendelkezésére készülő szövet 
egyforma minőségű lesz és a be-
lőle készülő ruhákat önköltségi 
árban a köztisztviselők, hivatalno-
kok, munkások, általában a sze-
rényebb sorsban élők számára te-
szik hozzáférhetővé. 

— A cipőkérdést is radikálisan 
oldjuk meg. Az összes cipőpnya-
gokat lefoglaljuk és egyrészt az 
ipartestületek, másrészt pedig a 
cipészek és csizmadiák között oszt-
juk szét és az uzsora megakadá-
lyozására tlienőrizük a krreskedel 
met. A cipöellátás terén előrelát-
hatólag hamarosan javulni fognak 
a viszonyok, mert most több álla-
tot vágnak le és igv nagvobbb 
mennyiségű nyersanyag kerül for-
galomba. A szegényebb néposztá-
lyokat cipővel ugvnnugy látja majd 
el a népruházali Bizottság, mint 

ruhával. A ruházati cikkek vásár-
lásának azt a korlátozását, ami 
Ausztriában és Németországban 
mér életbe lépett, nem tervezzük 
Cipójegyek nem lesznek mert az g 
véleményem, hogy az olyan árucik 
iránt, amit jegyekkel lehet vásárol-
ni, sokkal nagyobb a kereslet. 

— Legközelebb rendelet jelenik 
meg, amelv az összes ruhaszövetek 
bejelentését kötelezővé teszi, kivé-
vén a luxussy.övelekét. A hivatalos 
lap legközelebbi száma közli a 
Népruházati Bizottság elnökének 
két elnökhelyettesének, hat alel-' 
nőkének; továbbá a különbózó 
szakosztályok elnökeinek kinevezé-
sét. A cipóközpont egyidejűleg meg-
szűnik, illetőleg beolvad a Népru-
házali Bizottság megfeló azakusz-
táiyaiba. Ami a kötött áruk, haris-

1 nyák stb, dolgát illeti, a meglévő 
keszleteknek a fölosztását a Nép-
ruházati Bizottság végzi. A hiányt 

i papirszövetekkel igyekszünk pólol-
I ni. E tekintetben igen jó tapaszta-
1 lalaink vannak. Egészen használha-

tó, tizenkétszer mosható inget ké-
í yzitenek például papirszövetből. 

Egyébbkén! pedig most folynak 
a tárgyalások Hollandiával megfe-
lelő nyersanyag megszerzése dol-

! gában. 

EINK. 
— Adomány, özv. Bazsó Ist-

vánné (Széchényi-utca 19. sz.) a 
hadiörvák és rokkantak segítésére 
50 koronát. Csákó Balog Ferenc 10 
koronát. Czakó Imre és Ifj. Czakó 
Imre névnapmegváltásul 10—10 ko-
ronát adományoztak a hadiárvák 
segítésére. 

— A katonák meleg ruhája. 
A hősök meleg ruhájára és a ha-
zánkért hadifogságban szenvedő ma-
gyar testvéreinknek meleg ruhával 
ellátására már eddig is szép össze-
get adományozott a nemesen érző 
és hazafiasan gondolkodó áldozat-
kész közönség, —• de ez még ko-
rántsem elegendő a kitűzött cél 
elérésére, — melyben a vármegye 
közönségének is részt kell venni. 
Csak pénzt kell adományozni, nem 

( anyagot, pénz pedig van bőven. 
Vannak akik u g v gondolkodnak , 
hogy miért kell a katonai nekünk 
ruházni, hiszen ellátja az áll«̂ -

! Ez igaz. de a meleg harisnya n̂ í 
í ezen tu'l kell • katonának, erről a* 
állam már nem gondoskodhat, 
a társadalomnak, a közönségnek 
koll adni, hogy meg ne fázzanak » 
magyar katonák, a mi fiaink eS 
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testvéreink, mikor érettünk, hazán-
kért harcolnak hóban-vizben. Küldje 
he mindenki adományát a főispáni 
hivatalhoz. 

— A hetedik német hadiköl-
csön sikere. Heveny /.elt össze-
állítás szerint, .» hetedik német 
hadikölesön jegyzéseinek összege 
12.432,000,000 márkát tesz ki. A 
német nép az eddigi hadikölcsönök 
folyamán 72'C> milliárdot áldozott 
a hadviselés költségeire. Angolor-
szág 37*5 milliárd márkát, Francia-
ország 17*05 milliárd márkát, Orosz-
ország 27 milliárd markát, Olasz-
ország 6 milliárd markát hozott 
össze. 

— iparosok figyelmébe. Ez-
úton értesíti az ipartestület az ipa-
rosokat, hogy a fotóanyag és vilá-
gító hiányában téli időszakra — 
a hivatalos órákat délután 4 órától 
7 óráig terjedő időtartamra állí-
totta be. 

— Tanonctartók figyelmébe. 
A gróf Bán ily Miklós elnöklete 
alatt álló Keleti Kullúrközpontnak 
azt a törekvését, hogy magyar ipa-
rosok mennél nagyobb számmal 
vállaljanak török ifjak ipari kikép-
zését, felkéri az Ipartestület a ta-
nonctartó iparosokat, hogy akik 
török ifjakat tanoncul vállalni szán-
dékoznak, szíveskedjenek ebeii szán-
dékukat — a hivatalos órák alatt 
— Bíró Pál ipartestületi jegyzőnél 
mielőbb bejelenteni, ahol a török 
ifjak ipari kiképzése és támogatása 
ügyében bóvebbi felvilágosítást is 
nyernek. 

— November 15-én lép életbe 
az uj vasúti díjszabás. A keres-
kedelmi miniszter, eredeti tervétől 
eltérőleg, nem november 1-én, ha 
nem november 15-én fogja életbe-
léptetni a magyar kir. államvasutak 
összes vonalain a felemelt díjsza-
bást. A régi díjszabás november 
14-től 15 ére virradó éjjelen és 12 
órán túl csak azokat a vasúti je-
gyeket lehet használni, amelyek » 
mondott időben az utasoknál van-
nak. Most készülnek az államvasut-
nál az uj jegyek s ha november 
15-ig nem készülnek el, pótjegye-
ket fognak kiadni, melyek a régi 
árszabás és az uj árszabás közötti 
külömbözet összegét tüntetik föl. 

— Szeretett kedves párom, 
Antal. Nevek, közelebbi vonatko-
zósok nélkül egy levelei közlünk 
alább. Egyszerű asszony irta harc-
téren levő u r á n a k , semmit sem vál-
toztattunk rajta, tökéletesebbé ugy 
sem tehetjük. Beszél az maga he-
lyett, van benne regény, pszilioló-
gia, diplomácia lalálkozasa szédüíe-

3 alfllal. 

les végleteknek minden feltalálható 
ami lényege a nőnek, akár paraszt 
asszony, akár hercegi hermelin bo-
riíja a vállát. 

Kell, 1917. junius 17-én. 
Szeretelt kedves párom ludat-

lak szert tett kedves párom, hogy 
én már negyedik levélben irom 
hogy hogy ál a sor ithon és te 
még egyre sem válaszoltál amit 
alig váruk tőled szeretett kedves 
párom, ugvis tudom hogy kaptál 
meg belőle hogy van már tudomá-
sod rula s/.eretet kedves párom 
most iten tudatom veled hogy 
énekem egy kis leányom születet 
e hó t l-én kedve* szeretet párom 
de azért ez nekeserítsen el mert 
most mindnyájan kivagyunk téve 
mindennek csak azon kérd a jó 
istent hogy a háború szűnjön meg 
majd jóra fog jönni minden szere-
tet kedves párom én azért még 
sem ugy jártam mint a többi asz-
szony mert én ezer forintot kapok 
meri énekem nem akaratommal 
volt, elkerülni nem bírtam de azért 
nem adnám a kislányomat másik 
ezer forintért sem olvan gyönyörű 
kislányo a van hogy párját nem 
tehetne találni szeretet kedves pá-
rom ami a legnagyobb öröm aitelik 
ha kedves kis fija.nba és a kislá-
nyomba ugy szeretem őket szere-
tet kedves párom remélem, hogy 
azért nem fogsz elhagyni hogy így 
jártam beláthatod édesem hogy 
most ugy meg \an zavarodva az 
öreg és fiatal férfi épen ugy mini 
nő öreg fiatal egv formán szeretet 
kedves párom kőztünk anyámmal 
a legkisebb szóváltás sem volt 
mijttta uszt sem mondta édesanyám 
hogy amijén a világ olyan a sor 
is ha a háború nem lett volna nem 
lett volna semmi baj sem sehol sem 
aszt mondja kedves édesanyám 
hogy elég baj ez nektek hogy a 
legs/.et b időt külön töltitek el egy-
mástul most szabad mindennek 
megtörténni ezzel zárom levelem 
sorát áldja meg az isten olvasóját 
üdvözlünk minyájan és jó egész-
séget kívánunk és maradunk szere-
tettel választ de nagyon várom sze-
retett kedves párom isten veled és 
velünk csókolak. 

A „Vasárnapi Újság" no-
vember 4-iki száma szokatlanul 
dús változatosságát nyújtja az ér-
dekes képeknek a bécsi külügy-
minisztériumról, Móricz Zsigmond-
ról, Herczeg Ferenc Árva László 
tragédiájának előadásáról a Nemzeti 
Színházban, olaszországi olíenzivánk 
színteréről, a budapesti temetők új 
művészi síremlékeiről stb. Szépiro-

dalmi olvasmányok: Pékár Gyula 
regénye Vargha Gyula szép Verlaine-
forditáci, cikk Móricz Zsigmondról, 
Schöpílifi Aladár színházi cikke, 
Szőllős! Zsip.mo íd tárcája, Balla 
Mihály cikksorozata az amerikai 
dollárkirálvokn : stb. E^yéb közle-
mények : Székely Béla cikke a 
külügyminisztériumról s a rendes 
heti rovatok. A „Vasárnapi [Újság" 
előfizetési ára negyedévre 7.50 ko-
rona, a „Világkrónikáival együtt 
8.50 korona. Megrendelhető a 
„Vasárnapi Ujságík kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem utca 4. sz.) 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes 
Néplap", a legolcsóbb újság a ma-
gyar nép számára, félévre 2 korona 
40 fillér. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

16647—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A köztenyésztésre szánt apa-

állatok bikák, kosok, bikák, és ka-
nok vizsgálata a következő sorrend-
ben és időben fog megtartatni: 

1.) november hó 18-án délelőt 
0 órakor a városháza udvarán. 

2.) november hó 19-én délelőtt 
9 óraKor a bökényi csárdánál, dél-
utáni 3 órakor a Veker csárdánál. 

3.) november hő 20-án délelőtt 
9 órakor a királysági iskolánál, dél-
előtt 11 órakor az eperjesszéli is-
kolánál, délután 2 órakor Ecseren 
«z ecseri csárdánál. 

4.) november hó 21-én délelőtt 
0 órakor derekegyházi oldalon MMCSÍ 

Lajos tnotor malmánál. 
Felhivatnak mindazok, kik 

apaállatokkal mások anyaállatát 
fedeztetni szándékolnak arra, hogy 
az apaállatot a vizsgálatnapjára 
okvetlenül vezessék elő, mert ellen-
kező esetben az 1894 évi XII t. c. 
alapján 200 koronáig terjedő pénz-
birsággal fognak büntettetni. 

Szentes, 1917 november 4. 

Dr. Máté f iy 
polgármester. 

Elveszett malacok 
E hó 7-én délután 3 óra 

körül e l v e s z e t t 4 drb. szőke 
kondorszőru jnalac, 3 drb. kan 
és egy koca a II. ker. Rákóczi 
Ferenc-utca 90 szám alól. A be-
csületes megtaláló vagy nyomra-

| vezető illó jutalomba részesül. 
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Eladó bii'loli. 
Jász-Nagv-Kun-Szolnok me-
gyében Kunhegyes és Tisza-
szentimre között Kunhegyes 
vasútállomástól háromnegyed 
órára, kóut 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 I R D E T E S E K E T 
jutányos árért veszünk fel. 

Egy jó f i u * 

tanulónak felvétetik 

Egy jő fin 
kerestetik t i m á r tanulónak 
KISS SÁNDORHOZ Kiscr-utca 
33. szám alá. 

mr Eladó flóbert 
EGY KEVÉSSÉ HASZNÁLT 
FLÓBERT, IOO DB TÖLTÉNY 
NYEÍ EGYÜTT ELADÓ Érte-
kezni lehet lapunk kiadóhivatalában. 

m 
y 

Egy jó házból valő és jobb 
nevelésben része ült fiú bor-
bély- és fodrász tanulóul 

azonnal felvétetik 

ÖZY. Grubmülíer Józsefné 
borbély- és fodrász üzletében 

Kossuth-utca. 
Pásztor Jánosnak 

a Nagyhegyen 4 hold szólóje el-
darabolva vagy egytagba eladó, al-
ku köthetö Kisér utca 8, vagy Nagy-
hegy 129 szám alatt. 

if 

a 
m m loop 
:xz 

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

jutányosabb árért. 

„5Z 

HossiiMr 

" I 
—9 

1st 

F B © 

!ül hPPftri! 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA, villanyeröre berendezett nyomdai müintézeteben, Szentes 1917. 




