
Szenleb, 1918. XLVlll-ik évfolyam, 23 szám. Csütörtök, március 17. 

Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre 4 k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre G k. félévre 3 k. negyedévre 1.50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MTMegjelenik vasárpap és csütörtökön. "Wm 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdete»j,jés 

előfizetési dijak. .-. ü l 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 

Ma nagy gazdagyűlést tart a 

Csongrádmegyei Gazdasági Egyesü-

let. Ennek a gazdagyűlésnek a vá-

lasztói jog a tárgya. 

Nem tudom mennyiben és mi-

ért kell egy föltétlenül nem polili-

kai testületnek m Vérdesben 

állást foglalni és határozni, még 

kevésbbé ludom megérteni, hogy 

mennyiben érdekli a gazdaközön-

séget olyan közvetlenül a választói 

jog kiterjesztése. 

Hogy a gazda társadalom kon-

zervatív volt és hihetően az is ma-

rad ezt tudom és tudja mindenki. 

Vannak speciális kérdések, amelyek-

ben a gazdatársadalomnak érdekei 

egészen mások, mint a többi tár-

sadalmi osztályoknak. De olyan 

választói jogot nem lehet tervezni, 

amely ezeket az ellentétes érdeKe-

ket ki tudná egyenliteni. 

Hogy a választói jog kérdése 

igy kerül napirendre a vidéken az 

OMGE kezdeményezésére a gazda-

sági egyletek révén, szerintem nem 

helyes és legföllebb arra alkalmas 

hogy a gazdasági egyletek körében 

politikai súrlódásokat idézzen föl. 

Erre pedig éppen semmi szük-

ség nincsen. 

„Kapzsi, éhen kórász, lelkiis-

meretlen egyének minden nagyobb 

városban vannak" — mondja a fő-

ispán abban az emlékiratában, 

amelyet a hadiözvegyek és árvák 

mostoha sorsának enyhítése érde-

kében a kormányelnökhö/ intézeti 

ezen a héten. 

Ez a kiszakított mondatrész 

azokra a tizedrangu szélhámosokra 

vonatkozik, akik a hadisegély ügyek-

ben hátmögül, alattomosan és tu-

datosan félrevezetik az érdekelte-

ket, lehetetlen igényeket keltenek 
föl s a nehéz viszonyokat még 
jobban megnehezítik a hatóságra 
nézve. 

A közel egy hónap előtt itt 
Szentesen is lejátszódott heccek 
bizony tökéletesen igazolják a főis-
pán Szavait s még inkább az a kö-
rülmény, hogy tudatosan hazug 
tartalmú, sok részében sértő tár-
tál r.;U LCau>«ui»vJ»\ui uatiiu* aia a 

legtöbbször jogosulatlan igények 
érvényesítését kívánó hadiasszo-
nyokkal — de j i Írásban, amit 
szerkesztettek a nevük nem szerepel. 

Bizony nagyon kívánatos volna 
ha maguk az érdekeltek lepleznék 
le azokat a/, ál-megváltókat, akik 
az emberek hiszékenvségét hasz-
nálják föl arra, hogy maguknak 
egzisztenciát szerezzenek. 

egy kinos és kellemetlen személyi 

ügy, amely bizony csak éidekli a 

társadalmat. 

* 
* * 

Kivétel nélkül míndannyión-

Nem szeretem a személyeske-
dést, nem szeretem bántani az em-
bereket, magát a közéletet és a 
közszereplési is azért nem szere-
tem, mert legtöbbesetben elkerülhe-
tetlen az emberek bántása, a kelle-
metlenkedés sokszor oktalanul is 

Néha azonban lehetetlen el-

menni egv és más esemény mellett 

a nélkül, hogy ne szólana rá az 

ember valamit. 

Ilyen dolog a Bárány Árpád 

tanfelügyelő esete. Hát kinos, hát 

kellemetlen. Ennek a lapnak a ha-

sábjain is szólottunk róla a mult 

év decemberében. Azóta sok min-

den történt 

Kinos és kellemel len dolgok, 
I amelyeknek végeredménye egy be-
| csület sértési pör, amelyet a tan-

felügyelő indított meg s amelyben 
bizony u«y áll a dolog, hogy tulaj 
donképen a vádló a vádiolt és a 
vádlottak a vádlók. 

Mindeneseire jó, hogy igv meg-
érett a dolog. Legalább tisztázódik 

kat, 

Pénteken március 15-ike volt. 

Hetvenedik évfordulója a nögy 
liannaL- an.n»]vrp h i ' / n p v O S fái da-
lommal teljes örömmel gondol 
vissza a magyar nemzet. 

Hetven esztendő 1 Fehér fürtű 
aggastyán ki akkor született s a 
nagy eszmék, nagy gondolatok 
amelyek akkor testet öltöttek a 
vértelen forradalom napján s ame-
lyekért ezrek hullottak el a harc-
mezőkön, mint örökké élő igék 
maradlak meg a lelkekben. 

A világháború letarolt mindent 
Március Idusa évfordulójától is el-
tereli a figyelmet az egymást váltó 
izzó iKipok ezer eseménye. 

Talán nincsen igy jól. Talán 
jól van igy. Nem tudom.. . 

De mégis, így kell ennek lenni 

Lesz még egyszer ünnep a világon 

ha majd a vész elviharzik a harc-

mezőkön és hazajönnek ók mind-

annyian, akik közel négy éve tá-

vol vannak a családi fészek puha 

melegétől . . . 

BARÁZDA. 

Hárcius tizenötödiKe. 
Golyózápor, ágyúdörgés, gáz-

és léghajótámadások között negyed-
szer köszönt ránk a véres március 
15. Négy éve vajúdik a világ a 

j fegyverek rabigájában. Uj horizon-
tok libegnek a népek előtt, de a vér 
és vas nem tudja megtörni a med 

j dóségnek átkát. 

1848 március 15-én, vér nélkül, 
egy napon kitárult az uj magyar 
élei. Egy gyönyörű Ígéret fonódott 
bele a jövőbe. Megszületett egy nap 
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egy szimbólum, — amely minden 
fényét és hevél sugározza a ma-
gyar napnak. A nemzet reményét, 
a nép hitét, a természet ébredését, 
a magvar föld őserejét csodálatos 
összhangban egyesíti március ti 
zenötödike. 

Az ország egész népeinek osz-
tálykülönbség nélkül b i m b ó z ó 
vágyait pompás sziliekkel vetíti a 
visszatérő március tizenötödike ün-
neplő lelkünkbe. Nagy féketcbetü.s 
dátum a naptárban, de sz< meink 
előtt örö .n tüzek ben ég. Nem hiva-
talos ünnep, de mindenki tartja. 
Olyan, mint egy kiűzött ereinek, 
akit mindenki követ, imád. 

A magyar népjellemnek tükre 

e nap. És ezért maradt hű e nap 

emlékéhez, mindenki. Büszke rá a 

magyar géniusz, hogy egy ilyen 

napot iereiiilcüi ludol-t. > magyar 

teremtő erő, akarat, szárnyalás 

ünnepe. 

Ezután csak hétköznapok kö-
vetkeztek. A március tizenötödike 
sohasem bukkant föl újra az alko-
tások hfjnalhasadásában. Az érde-
kek összecsapásában e nap az 
összehasonlítások napja lelt. Egy-
más szemére hánytuk, hogy mi 
szép volt 48 március tizenötödike 
és milyen sivárak mai közállapo-
taink. Emberek a saját eszméiket 
akarták pirosítani a márciusi hö 
sók csodás lángolásával. Ne vessünk 
egymás szemére semmit e napon 
mert kicsinyes vitáinknak semmi 
köze sincsen e nap emlékéhez. 
Hetven év tengerében elmerülhettek 
a márciusi vívmányok sajkái, de a 
magyar akarat egy gyönyörű ta-
vaszi ébredésén mithiku? fényben 
újra fölbukkanhatnak a b-ke, a 
szabadság aranygyapjrját szállító 
hajói. 

Anglia el akarja venni 
Hollandia hajóit. 

A németalföldi távirati iroda 
értesülése szerint a hágai angol 
kövei a szövetséges kormányok és 
az Egyesült-Államok kormánva ne-
vében követelte Hollandiától, hogv 
valamennyi hajóját adja át meg-
felelő szállítási díjtételek fejében 
és a megtorpedózolI hajóknak a 
háború után való megtérítési elle-
nében az elzárt területeken kívül 
vül való forgalom céljaira. A né-
metalföldi kormány nyolc napi 
határidőt kapott a felelésre. Ha 
nem teljesítenék a szövetséges kor-

mányok követelését, akkor az Égve 
süll-Allamok kikötőiben lévő né-
metalföldi hajókat rekvirálni lóg-
ják, a tengeren lévő hajókat pedig 
lefoglalják. Azonkívül Hollandia 
gabonát sem fog kapni a szövet-
séges kormányoktól. 

Trockjj Pétervárott marad. 
A Nieuwe Courant szerint azt 

jelentik a Morning Postnak Péter-
várról. hogy Trockij Péterváron 
marad, ahol a népbiztosok taná-
csának vezetője lesz. Lenin Moszk-
vába utazik, hogy részt vegyen a 
katonák, parasztok és kozákok 
képviselőinek kongresszusán, amely 
március 14 én vizsgálja felü a bé-
keföltételekel. A kongresszus min-
den osztálya előzetesen zárt ülést 
fog tartani. A március 19 én tar-
tandó cfcjittlcS ülésen *bg.?iok sza-
vazni a békeszerződest föl tél eleiről 
és ratifikálásairól. 

fl kereskedelmi minisz-
ter Bukaresten. 

S/terényi József kereskedele-
mügyi miniszter tegnap délután 
2 óra 40 perckor Ottlvk Iván mi 
niszteri fogalmazó kíséretében Bu-
karestbe utazott. 

Igazságügyi kiküldöttek 
a bukaresti béketárgya-

lásokon. 
A Magyar Tudósiló jelenti: A 

román béketárgyalásokon a ma-
gyar igazságügyi tárca részéről 
Tóry Gusztáv dr. államtitkár és 
Kluzsinszky Károly dr. km i ;i bíró, 
igazságú gy m i nisz t er í osz I á I v veze I ó 
fog részt venni. 

Odessza megszállása. 
Odessza megszállásáról ezt hja 

a Nieuwe Rollerdamsche Couran : 
Ukránia a német és a magvar-
osztrák fegvverek erejének köszön-
heti létrejöttét es ez mindenesetre 
befolvásolja jövőbeli politikáját is. 
Odessza megszállása ezenkívül azt 
is jelenti, hogy a központi halat- I 
inak el is szállíthatják azokat a 
készleteket, amelyeket a békeszer- j 
zódesben átengedtek nekik. 

flz amerikai főparancsnok, 
a katonai behívások sor-

rendjéről. 
(Reuter-ügynökség.) Crowder 

lábornok. főparancsnok kijelentette 

az uj behívásokról tett nyilatkoza-

tában, hogv a havonkint behívandó 

újoncok számát nem mondhatja 

meg, többel azonban semmiesetre 

sem fognak behívni, mint amennyit 

gvorsan kiképezhetnek. Az államok 

ujoncszolgáltalási kötelezettségét 

800.000 főnyi létszám alapján fog-

ják megállapítani. Az ipari üzemek-

től csak olyan embereket fognak 

elvonni, akiket nem kell különös 

képességeik vagy ismereteik alap 

ján fölmenteni. Rövid idő múlva 

10.000 kiképzett iparoson kivül 

10.000 középiskolai ifjút is behívunk 

akiket még április elseje előtt el-

küldünk különböző műszaki és 

egyébb iskolába. Kijelentem, hngv 

semmiesetre sem fogunk hirtelen 

nagyobb számú embert elvonni az 

ipartól és a mezőgazdaságtól. 

H Í R E I N K . 

Víg napok legbúsabb sirafója. 
A mult ködös látyola takarta 
Régi napok vidám álmodását, 
Mikor folyt a bor sárga pataiéjaj 
S ajkunk szórta szilaj nóták árját. 

Elmúlt! Nem nézzük mámoros fejjel 
Biborba fult hajnal ébredését, 
S a szorongó bús lovag az éjjel 
Hogy keresi tőle menedékét. 

S hogy kiséri el szép szeretője, 
Örök szerelme, a szomorú hold, 
Ki mint királyné s az ég fejedelme 
Udvar hölgyiként csillag özönt hord. 

Mig a bosszús nap gyilkos sugarat 
Lövel feléjök a hegy koszorún, 
A föld kinyújtva »ziklakarokat 
Ölelni vágyik örök szomorún. 

Elmúlt! Nem állunk hűs nyári reggel 
Napot csodálni vig virradatra, 
Rovok betűket egyedül éjjel 
Én vig napok legbúsabb siratója 

Román front. 

Sarkadi Elek Imre. 

— Adományok. A szentesi ke-
reskedők egylete ifj. Nagy Ferenc 
koszorújának megváltása címén 25 
koron át, Molnár Sándor várm. iro-
daliszt nevnapmegváltás címén 10 
koronát. Károlyi József névnapmeg-
váltás címén 50 koronát adomá-
nyozott a szentesi szegény hadi-
árvák segítésére. 
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— Vigasztalásul. Oroszor-
szág gazdasági életének egyre 
fokozódó boniIadózása s különösen 
a nagyvárosokban rendkivül meg-
nehezítette a megélhetési viszonyo-
kat. így most Pétervárott egy pár 
férfi cipőkért mintegy 600 rubelt, 
női cipókért 800 rubelt fizetettnek 
mig egy utcai öltözet 200 rubelbe 
kerül. E fantasztikus árak mellett 
a napi 40 rubelnyi, csekélynek 
épen nem mondható munkabér is 
elégtelennek látszik. Jobb szállóban 
60—100 rubel egy szoba, egy autó 
vagy kocsi legalacsonyabb fuvar-
dija 10 rubel és egy üveg borért 
40—50 rubelt jegyeznek az árlapon. 

— A nyolcadik magyar ha-1 
dikölcsön. A nyolcadik magyar | 
hadikölcsön április hó végén kerül 
kibocsájtásra. A kölcsönt előkészítő 
munkálatok már folyamaiban van- j 
nak. 

— Az újságpapír központ ha-
táskörének kiterjesztése. A hiva-
talos lap közli a kormány rende-
letét, amely az ujságpapirközpont 
hatáskörét kiterjeszti a nem rotá-
ciós ujságpapirosra s az ilyenen 
előállított időszaki lapokra, tehát 
az összns politikai, vagy nem po-
litikai, napi- és hetilapokra, szak-
lapokra, képeslapokra, folyóiratokra 
is. A rendelet érvényének tartamán 
uj időszaki lap egyáltalán nem je-
lenhetik meg. A rendelet megálla-
piija a vidéki napilapok legnagyobb 
oldal terjedelmét is, amely az elő-
fizetési árak szerinti fokozatokban 
hétköznap négy, illetve nyolc, va-
sárnap és ünnepnap pedig nyolc 
tizenkét, illetve tizenhat oldalnál 
több nem lehet. A kormány egy-
idejűleg megjeleni másik rendelete 
a celluloze, faanyag és a papiros 
gyártását, feldolgozását és forga-
lombahozatalát szabályozza s e 
célból elrendeli a Celluloze- és Pa-
pirgyári Szövetség megalakítását, 
amely az összes idevágó ügyeket 
szabályozni és ellenőrizni fogja. A 
szövelség megalakulása március 
26-án lesz. A papirügyek miniszteri 
biztosává Maly Ferenc miniszteri 
tanácsost nevezte ki a miniszter. 

— Amnesztia. A király dr. 
Vázsonyi Vilmos igazságiígvminisz-
terhez a következő legfelső kézira-
tot méltódalolI legkegyelmesebben j 
intézni: 

Kedves Vázsonvi! 

Nőm, Zita királyné ő császári 
és királyi Felsége szerencsés lebe-
tegedésével Kngemet és Házamat 
ért örvendetes esemény alkalmá-
ból szivem sugallatát követem, 

amidőn azokkal szemben, akik a 
büntető törvények ellen vétettek 
és arra méltóknak látszanak, ke-
gyelmet óhajtok gvakorolni, miért 
is eziránti mielőbbi előterjesztéseit 
elvárom. 

Kelt Badenben, 1918 márc 10-én. 

K á r o l y s. k. 

V á z s o n y i V i l m o s dr. s. k. 

— Hó. Csütörtök reggel csí-
pős, hideg szélre ébredtek az em-
berek s félve tekingettek fölfelé 
mert az ólomszürke felhőkhel bo-
rított égből semmi jó nem nézett 
ki. És csakugyan délelőtt az öreg 
Gergely, két nappal megkésve név-
napját, elkezdte rázni a szakállát 
nagyszemű hópihéket hullatva a 
földre. Bizony rosszul esett a ta-
vaszias idők után a telnek ez a 
»magát megjátszása«, mely hihe-
tőleg az utolsó lesz. 

— Ipartestületi közgyűlés. 
Mint lapunkban tájékoztattuk la-
punkat olvasó iparos közönségünket 
az Ipartestület folyó hó 12-ikén 
tartotla meg szokásos évi rendes 
közgyűlését, mely alkalommal a 
szokáshoz hűen ugy a tisztikar, 
mint az előjárósági lag>k vissza-
adják megbízatásukat, a helyettük 
a közgyűlés újból választ. Mint a 
választás eredményét közöljük la-
punkat olvasó közönségünkkel, hogy 
elnöknek Sarkadi Szabó Imre asz 
talos, elől járósági tagoknak pedig 
Szilágyi János, Kuczik Mihály, Kre-
iz.Ser Ferenc, Veres Sándor (ács), 
Debreceni István, Sinka Szab«» Já -
nos, Pauli János, (ierecz Lajos, 
Ibolya János, Berénvi Sándor, I). 
Tóth Benjámin, Kanász Nagy Imre 
Bihari János, Szilágyi Sándor, Ácsi 
Kovács Sándor (lakatos), Dózsa 
Klek, Jordán Zsigmond, Demeter 
Imre, Molnár Sándor, Tóth Ferenc 
(szij gyarló), Szabó Balint, Tóth 
Sándor (szűcs), Sájerman Béla, 
Mácsai Lajos, számvevőkké pedig 
Báron József. Berénvi János (ké-
ményseprő) és Sághi Zsigmond ipa-
rosok szótöbbséggel választatlak 
meg. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

4478- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a mö-

göttes országrészekben szolgálatot 
teljesítő katonák közül azok, akik 
arcvonalbeli szolgálatra nem alkal-
masak, és a polgári életben told-
miveléssel, s/ólómivelésel, dohány 

és konyha kertészettel foglalkoznak 
és a kovácsok, bognárok, kádárok, 
bádogosok, lakatosok, molnárok, 
vagy e/ek katon: i szolgálatot telje-
sítő hozzátartozójuk március 1-tól 
májú* 15-ig terjedő időre hazasza-
badságoltatnak. 

A szabadságot magának a ka-
tonának kell kérni rapporton (kihallga-
táson.) Semmiféle igazolványt felmu-
tatni nem kell: Kérvényt küldeni ha-
zulról nem szabad. 

Szentesen, 1918 március hó 14. 

l)r. Mátéffv 
polgármester 

3732 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadbavonultak ösz-
szeirásál elrendelte. 

E/.en rendeiel alapján felhívom 
minden, a íiáboiu uuiúOici alait 
hadbavonult, vagy hadimunkára ki-
rendelt jelenleg hadban levő, elesett 
eltűnt, fogságba jutott s rokkantá 
vált tényleges, tartalékos s népfel-
kelő katonák s hadimunkások hoz-
zátartozóit, hogy az összeírás végett 
az alábbi beosztás szerint a város-
ház közgyűlési termében jelenjé-
nek meg: 

1. 1918. évi március hó 11., 
12, és 13-án az I. ker. 

2. 1918 evi március hó 14., 
15., és 10-án a II. ker. 

3. 1918. évi március hó 18., 
19., és 20-án a Hl. ker. 

4. 1918. évi március hó 21., 
22., és 23-án a IV. ker. 

5. 1918. évi március hó 26-án 
Mucsihál, Vekerhát, Kaján, Vere-
segyház, Külső- és Belsöecser. 

G. 1918. évi március hó 27-én 
Kistőke, Nagytőke, Zalota, Bökény, 
Jaksor, Felsőret. 

7. 1918. évi március hó 28-án 
Szentlászló, Nyomás. 

8 1918. évi március hó 29 én 
Alsórét, Berek, Berekhát, Bereklapos 

9. 1918. évi-március hó 30-án 
Dónál, 1).-oldal, Lapistó, Királysági 
lakosok. 

10. 1918. évi április hó 2-tól 
7 íg az esetleg elmaradottak. 

A hadban lévők hozzátartozói 
hozzák magú'.kai esetleges segély 
könyvükei, a nyugdijasok nyugdíj-
könyv ükei, a i ok antak elhocsájtási 
levelöket s a családosok a gyer-
mekeik szülelesére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 
pontos címei. 

Figyelmeztetem a hozzátarto-
zókat, hogy a jövőbeni segélyek 
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nyugdíjigények megállapításának 
jelen összeírás fogja alapját képezni 
miért is kérem hogy azok érdekei-
ből a kitűzött határnapokon pon-
tosan jelenjenek meg. 

Az összeírás mindennap 8 órá-
tól 12 óráig tart. 

Szentes, 1918 március hő 5, 

Dr. Mátéfty 
polgármester. 

3904-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Ismélten tapasztaltam, hogy a had-
bavjnultak hadisegélyten részesülő 
családtagjai és azok, akik hadbavo-
nult hozzátartozóik után segélyre 
tartanak igényt, idegenek, igen 
gyakran ügyvéd közbenjárását ve-
szik igénybe s hivatalomat külön-
böző célú és tartalmú kérvények-
kel árasztják el. 

i eKiiiieíiei üuu, uügy a iiaui-
segély ügyben minden ügynek elő-
készítése (tehát a segélyösszeirásba 
való felvétel, panaszok, kérelmek, 
felebbezések, felszólamlások, .rend-
kívüli segély kérelmek felvétele, 
orvosi vizsgálatra való utalás,) a 
városi számvevőség hadisegély ke-
zelő ügyosztályának hivatalos kö-
telessége — és a hadisegély ösz-
szeirásba való felvétel pedig csak 
az érdekeltek személyes jelelke-
zése alapján történhetik, figyel-
meztetem és felhívom az érdekel-
teket, hogy minden a hadisegélyre 
vonatkozó ügyben a hadisegély ke-
zelés vezetésével megbízott Sima 
László számvevőnél jelentkezzenek 
s egyéb hatóságokhoz csak akkor 
forduljanak, ha ott előadásuk, ké-
relmük, vagy panaszuk jegyző-
könyvbe foglalása megtagadtatott. 
Szükségesnek latom arra is figyel-
meztetni az érdekeltekel, hogy a 
gyanűsitó és sértő hangú írások 
beküldésétől különösen tartózkod-
janak, mert ezek a kérvények nem 
hogy elő nem segítik ügyüket, de 
büntető eljárás megindítását is ma-
guk után vonhatják. 

Szentes, 1918, évi márc. hó 8. 

dr. Mátéffy 
polgármester 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-

tesi Népiroda rés/érc, Dr. 

Dr. Kövér vármegyei árva-

széki ülnök. 

É R T E S Í T É S ; 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesi-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

B á t i l l e A n n a 

Jövendő utca 1. 

• Í J / | M l J E i d u u r o m . 
özv. Huszár Somogyi Imréné Belső-ecseri 64 
számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban '¿Ott k a i « l i o l d k l t i l n o 

s z i í i i i o f o l t l a rajtalevő tanya épületekkel és szöllős 
gyümölcsös kertel örökáron eladó eselleg haszonbérbe 
kiadó Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 
ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

OMU 

-Eladó ház.= 
Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület inely ez idő szerint vendéglő, de bár milyen 

üzletnek is alkalmas szabadkézből eladó, értekezni lehet 

a helyszínen Kovács Jenővel a tulajdonossal, akinek ugyan-

csak két húzatós és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




