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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre 4 k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
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Egyes szám ára 4 fillér. 
•«"Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-

I tér 4 s/ám (ref bérház) ide intézendők a lapot 
| érdeklő mindenféle küldemények hirdetési éa 

f előfizetési dijak. ^ 

I 

Érzelem kérdése 
miképpen vélekedünk azok felől, 
akik négy esztendő vérzivalaraiban 
állottak helyt a lövészárokban. Ér 
zelem kérdése, mit gondolnak azok 
az otthon levőkről. 

De ezeket az érzelmi kérdése-
ket jó előre, még akk >r kell tisz-
tázni amikor a naDoru íoiyik, ami 
dón annak vége már közeledik s 
nem rá hagyni a béke éveire, mert 
nagyon nehéz társadalmi következ-
ményei lehelnek 

Ha az ember egy kissé elmé-
lyed e közhangulat tanulmányozá-
sában és összeveti a külömbö'ő 
helyeken vezető pozíciói betöltő 
kisebb és nagyobb úgynevezett 
nagyemberek véleményeit, lehelet-
len észre nem venni mennvire áll 
a mi tételünk, amelyet cikkünk 
élére állitottunk, hogy ^tisztán ér-
zelmi kérdésről van szó. 

Ne vegyünk mást, csakhogy 

itthoni dologról beszéljünk, mint a 

a vasárnapi gazdagyűlési, amelynek 

nem tulajdonit senki valami fon-

tosságot, — már látni fogjuk, hogy 

minden alakban minden megnyil-

vánulásban érzelmi kérdéssel állunk 

szemben. 

Nagy időket élünk. Csudálato-

sakat. S ha valaha volt valami köze 

az érzelmeknek ahoz. hogv mikép-

pen cselekedjünk a jövendő meg-

alapozásánál, talán soha még ehez 

hasonló módon nem. A világháború 

nem csak meghazudtolt mindent, 

amit hittünk, nem csak keserves 

csalódásokat okozott, hanem igaz 

valójában összedöntött«; a régi vi-

lágot minden szives hazugságával 

és illúzióival. 

Vajon kinek az érzelmei álla-

nak közelebb a valósághoz : azoké-e 

akik a nemzet jövendőjének bizto-

sítását várják a frontról hazatérő 

Károly-keresztes hősökben, avagy 

azoké e akik éppen nemzeti és az-

után társadalmi szempontból aggo-

dalmakat táplálnak velők szemben jen önmagunkat féltjük és sötét 
A kérdés kényes. Éle kettős s ha 
az elsőt, ha a másodikat vállaljuk 
egyformán téves lehet döntésünk. 

Voltaképpen mégis a társa-
dalmi részét kell nézni a dolognak. 

Senki a világon nem mond-
hatja azt, hogy a harctér fáradal-
mai és szenvedései, hogy az állandó 
élet áldozatra való készség a tár-
¿»adaiomíó! lícin várhal elismerést 
s ha van tévedés, amely a dolgok 
beállításában lehet, igv az semmi 
más, mint az aggodalmak kiszine-
zése és nyilvános kifejezésre jut-
tatása. 

A társadalom* a nagy átalaku-
j lás korát éli. Talán nagyobb átala-
kulásét, mint amit Valaha megért 
és az erzelmek világainak éppen 
ezért egymáshoz kell simulnia. 

Erő és öntudat volt a magyar 
tájban mindig és önuralom több, 
mint a világ bármely nemzetében 

| lia az öntudatnak és önuralomnak 
' olyan fokán állanak a nagy nyu-
gati nemzetek, aminő fokán az anvi-
szor lenézett magyarság aII, ez a 
rettenetes vérözön már réges régen 
befejeződött volna s nap nap után 
nem hozna még mindig könnyel, 
szenvedéseket. 

Minden egyéni vélemény __ 
érzelmekről táplálkozik, azokból ] Peke t rajzolni 
veszi létét és azokban múlik ki. I 
Az aggodalmak soha sem fölösle-
gesek és mi akik a nagy Magyar-
ország gondolatának vagyunk tollal 
harcoló katonái nem mondhatunk 
másI, mint azt, hogy mindent ma-
gunkért, mindent a magyarságért 
és a nagy a jövendő Magvarorszá-

képét festjük meg a jövőnek mert 
arra gondolunk, hogy a nagy há-
ború után másképpen lesz a társa-
dalomnak, más eszmék és más 
gondolatok lógnak utat törni és 
érvényesülni mint a háború előtt 
akkor mi tévedünk, akkor önma-
gunknak festünk ijesztő képeket. 

Min( a vasárnapi gazda gyűlés 
reflekszióit irjuk le ezeket a soro-
kat. Minden á t a l a k u l á s nagy 
á l d o z a t o k a t k ö v e t e l meg 
a jövendő érdekében azoktól 
akik a múltnak szinte kizárólagos 
szerepvivői voltak s a magyar gaz-
da társadalom, amely ma együtt 
vérzik a magyar munkás osztály-
lyal bizonyára egy és ugyan azt 
az ér/elmeket táplálja. Vére hullott 
a 11 c mzel földjének védelmében 
mind a két osztálynak, az a vér 
összeomlott, egybe folyt s minden 
elhűl »ott csepp a vérszövetséget 
erősítette meg. 

Ok együtt, együtt egymással 
fogják tisztázni az átalakulás kérdé-

| sál és az csak ennek a nem-
zetnek javára, boldogulására lehet 
hogy vezessen, 

Mi igy érzünk, mi igy gondol-
kozunk és ezért mi nem tudunk 
még aggódó lélekkel sem sötét ké-

társadalmi átala-
kulásról, 

fl tisztviselők, 
és általában a flxtizetésüek nyo-
morúsága most már igazán égbe-
kiált. Cipőről, ruháról, fehérneműről 
már régen le kelleti mondaniok. 

gért. de amikor az aggodalmak lul- A [ms[ is jófoiműn csak híréből 
ságosak, amikor az aggodalmak az 
érzelmek világában már összeüt-
közés kifejlesztésére alkalmasok, 
kénytelenek vagyunk fölvenni a 
harcot a/, aggodalmakkal és az ag-
godalmaskodókkal szemben. 

A mag varország ereje soha 
1 sem volt nagyobb mint ma s ha 

ösmerik már főzelék, krumpli, bab 
is ugy megdrágult, hogv lehetetlen 
megszerezniük. A tisztviselő lemon-
dott a kultúráról, aminek pedig 
eddig zászlóvivője volt, lemondott 
a rendes megjelenés külső kellékei-
ről, amit pedig olyan szigorúan 
megkívántak tőle. Most már le kell 

a nagy társadalmi átalakulás ide- | majd mondania a mindennapi ke" 
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nyérről is, mert a tizeléséből nem 
lesz képes megszerezni. Fiát mosl 
már gondolják el azok a bölcs 
urak, akik ezt az országot a nagy-
tőke és nagybirtok olcsó prédájául 
odadobták, kiuzsorázni engedték 
ugy, ahogy semmiféle más hadvi-
selő államban nem történt, mi 
lesz majd ezután. Vájjon összetett 
kézzel fogják-e nézni továbbra is 
egy pár millió családnak a/ éhín-
ségét ? 

Mert eddig csak könnyű volt 
beletörődni abba az olcsó bölcses-
ségbe, hogy hadd keressenek sze-
gény gazdák, hadd keressen k sze-
gény gyárosok. Nem baj az, ha te 
drágítasz, mert én is drágítok s igy 
egyik a másikra hárítja át a terhet. 
De kire hárítsa át a bíró, a mér-
nök, a tanár, a polgármester meg 
a főjegyző; írnokokról nem is 
szólván. 

Hiszen azt látjuk, hogy a drá-
gaságot jóformán csakrgyan sen-
ki sem érzi más csak aki a meg-
szabott fizetéséből él. Sói azt is 
látjuk, hogy hiábavaló minden drá-
gasági pótlék, minden háboius se-
gély meri mire az emelkedik 20— 
30—50 percentlel, az élelmiszerek 
és iparcikkek ára akkorára 100— 
150—200 percenttel drágul. 

A különböző beszerzési cso-
portok, amelyekel most ország-
szerte állítottak, szintén alig érnek 
többet a körösi szenteltvíznél. — 
Sokkai csekélyebb eszközök állnak 
rendelkezésükre, mintsem liogy a 
tisztviselők érdekében eredménye-
sen dolgozhatnának. 

Ellenben volna nekünk egy 
megoldásunk. A közellátás könnyeb-
bitésére a községek most ország-
szene közélelmezési hivatalokat a'li-
tottak, ahonnét — már legalább 
azt, amit — maximális áron be 
lehet szerezni Vájjon nem lenne-e 
lehetséges, hogy ezek a község 
intézmények legelsósorban a tiszt-
viselőkel s általaban azokat a fix 
fizetésű embereket elégítenek ki, 
akiknek a kezében semmifele ter-
melő eszköz nincsen s akik kizá-
róan megszabott havi fizetésükből 
tartják fönn magukat. A tisztelt 
termelő, bármilyen termelő urak 
nem is, sejtik, micsoda romlás vár 
ó reájuk is, ha ez a lisztviselóosz-
lály egy szép napon egészen össze-
omlik. 

Az orosz béke-

szerződés ratifikálása. 

Az" orosz külügyi népbiztos a 

következő szikratáviratot küldte 

Magyarország Ausztria és a német 

birodalom külügyminisztereinek : 

A munkások, katonák, pa-
rasztok és kozákképviselők 
sz >vjetjeinek rendkívüli nagy-
orosz kongresszusa 1918 már-
cius 16 án Moszkva városában 
ratifikálta azt a békeszerződést 
melyet Oroszország ez évi már-
cius 2-án a központi hatalmak-
kal kötött Breszílitovszkban. 

Joffet — berlini 

nagykövet. 
ft hr°K?!»tovs7kí békede-

legáció volt elnökét kinevezték ber-

lini nagykövetté. 

A Preobrazsenszkij-gárdaezre-

det, amelyet ellenforradalmi haj-

landósággal gyanúsítanak, a vörös 

garda lefegyverezte. A katonákat 

letartóztatták. 

A bolsevikiek meg-

öltek 3 japánt. 
A Daily Mail jelenti Tiencsín-

ból, hogy Blagovecsenszkben a leg 
utóbbi zavargások alkalmával a bol-
sevikiek megöltek 3 japánt, hetei 
pedig megsebesítettek. A japánok 
vagyonukat védelmezték a bolse-
vikiekkel szemben. 

magányos asszony gazdasz-
szonyi vagy szakácsnői állást 
keres. Cím I. k. Klauzál-u 42. 

Hagyar és osztráK 
Kiküldöttek BuKar^stben 

Bukarestből jelentik a Magyar 
Tudósítónak: Szterényi József ke-
reskedelmi miniszter Ottlik Iván 
miniszteri fogalmazó kíséretében, 
továbbá a magyar igazságügy mi-
nisztérium rész. ről Tóry Gusztáv 
államtitkár és Kluzsinszki Károly 
dr. igazságügy minisztériumi osz-
tályvezető, valamint Wieser báró 
osztrák kereskedelmi miniszter és 
Walkcr Gusztáv dr osztrák igaz-
ságügyminiszteríumi miniszteri ta-
nácsos szombaton este Bukarestbe 
érkeztek. Szlerénví és Wieser a 
vasárnap folyamán a békelárgya-
losokkal kapcsolatos megbeszélése-
ket folvtaltak. 

H Í R E I N K . 
Látomás. 

Füstöt lehel a cigarettám 
S a füstje lágyan kavarog, 
Nyomában életre kelnek 
Ködszülte halvány alakok. 

Régi arcok, mit elfeledtem 
És akiknek sirt ásott a mult, 
Ujak, kiket még nem ismertem, 
Kik nem hoztak rám még borút. 

A füst libeg és szerte foszlik, 
Majd uj alakra gyűl megint, 
Az uj tömegből ingadozva 
A bánat komor fátyla int. 

A fátyol selyme jajból szőve, 
A csipkéi mind sóhajok, 
E fátyolhoz sok-sok éjjel 
Könnybőt gyémántdiszt faragok. 

Román front. 

Sarkadi Elek Imre. 

— Tanyai istenitisztelet. Pap 
Lajos ref. külterületi lelkész a ki-
rálysági iskolánál e hó 24-én — 
vagyis vasárnap — d. e. 10 óra-
kor isteni tiszteletet tart. 

— Fehér holló. Megörökítésre 

méltó eset történt a kecskeméti 

Hadsegély/ó Hivatalban, ahol most 

folyik a hadiárvák részére érkezett 

szövetek kiosztása. Annak idején 

szövetért jelentkezett Turi Józsefné 

hadiözvegy a kislánya részére s a 

8 méter szövetet és cérnát át is 

vette néhány nap előtt. Most azu-

tán beállított a kapott dolgokkal 

egyült Turiné a t izottság irodájába 

s visszaadta azokat azzal, hogy ad-

ják oda másnak, mert látott a vá-

rakozók közt olyanokat is, akik 

talán jobban rá vannak utalva, 

mint ők, vagy amint ő mondta : 

akiknek rongyosabb a ruhájuk. Ez 

a .nai világban vajmi ritka lelkiis-

meretességre és jószívűségre valló 

tett méltán keltheti mindenkiben a 

legnagyobb tiszteletet a szegény 

hadiözvegy iránt. 

— Ujabb ruhasegély a tiszt-

viselőknek. Budapestről közlik, 

hogy a legutóbbi minisztertanács 

ismét foglalkozott az állami tiszt-

viselők és vasutasok ruhasegélyezé-

sének kérdésével. Tekintettel a 

változott körülményekre, a segélyt 

jóval magasabb összegben állapí-

tották meg, mint a múltban utal-

ványozotlat. Hír szerint a tisztvi-

selők 1200, illetve 1000 ás a csa-

ládtagok 200 és 100 korona se-

gélyt kapnak. A kiutalványozási 

munkálatok húsvétig befejezést kell 

hogy nyerjenek. 
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— Nyári időszámítás a Máv. 
vonalain. Március 31 ikéről április 
l-re hajló éjjel az államvasutak 
összes vonalain a nyári időszámí-
tás lép életbe. Ebből kifolyólag a 
vasúti órák április l én éjjel 2 
órakor egy órával előre, azaz 3 
órára igazittatnak. A menetrendek 
a nyári időszámítás bevezetése foly-
tán nem változnak. 

— Rekvirálni akarják a fe-
hérneműeket.Mint Budapestről je-
lentik, illetékes helyen a fehérneműk 
országos rekvirálásának tervével 
foglalkoznak. A rekvizáció azon-
ban a hadsereg számára történnék 
és teljesen kikapcsolódik abból a 
népruházati akcióból, amelyet épp 
a legközelebbi napokban megjelenő 
kormányrendelet indít meg. 

— Kereskedők a városi köz-
élelmezés intézésében. A keres-
kedók mellőzése a közellátásban 
a legtöbb helyütt igen szomorú 
következményekkel járt és a bü-
rokratizmus túltengését vonta ma-
ga után. A városok most már sor-
ban szakítanak az eddigi rendszer-
rel és a közellátási a kereskedők 
kezébe teszik le. Aradról írják, 
hogy most ott is a polgármester 
14 kereskedőt bízott meg Arad köz-
élelmezési ügyeinek vezetéseve1. 

— A gazdasági oktatás fej-
lesztése. A vallás és közoktatás-
ügyi miniszter ur, a földm. minisz-
tériummal egyetértően rendeletei 
adott ki, hogy a gazdasági oktatás 
már az el. isk. Ill-ik osztályában 
kezdődik. Utasította a vezető taní-
tókat, hogy minden osztályra ké-
szítsék el a tantervet A rendelet 
az elméleti tanítást a gyakorlati ta-
nítással k i v á n j a összekapcsolni, 
miért a közigazgatási bizottság köz-
benjöttével felhívja a városokat, a 
gyakorló terület biztosítására. 

— Hóvirágróf számot adott a 
„Színházi Élet" a Városi Színház 
nagysikerű operettjéről. Beszámol a 
Várszínházról a Modern Színpad 
nagysikerű darabjáról, a Májusról, 
a Vígszínház uj Gábor vígjátékáról 
a Princ ról, valamint a színházi 
világ minden nevezetes eseményé-
ről hű Kikről nyújt a Színházi 
Élei — Incze Sándor népszerű heti-
lapja. a Hóvirág egvik sláger szá-
mának kottáját hozza, folytalja Szo-
niahazy Istvánnak a Titokzatos 
szerző című szinháíi regényél. tel-
jes egészében közli Orbók Attila 
A Csábító c. vígjátékát. A rendes 
rovatok: Helivers, Sugolyuk, Intim 
Pista teszik teljessé a fölötte érté-
kes és tartalmas számol, mely ez-

SZENTESI LAP 3 oldal 

Úttal is 64 oldalin i terjedelemben 
jelent meg. Egyes szám 80 fillér. 
Előfizetési ára negyedévre 8*50 K. 
Minden uj elófizeló ingyen kap kel 
ünnepi albumot. A kiadóhivatal: 
VII. Erzsébet-kör üt 20 szám alatt 
van. 

— Az Érdekes Újság hús-
véti száma újra szenzációja lesz a 
könyvpiacnak. Borítékait gyönyörű 
háromszínű mélynyomásban két 
kiváló magvar festő, Csók István és 
Vastagh Géza festményei díszítik. A 
húsvéti számnak a gazdag főlapon 
kivül két külön könyvmelléktele 
lesz. Nagy Endre „Jönnek a színé-
szek" címmel egy vidám kis köny-
vet is irt, melyet maga illusztrált 
is. Másik kön) vmelléi leikényt Moly 
Tamás Velencei kaland című köte-
t it adja az Érdekes Újság húsvéti 
száma, melyhez mulatságos gyer-
mekjáték is lesz mellékletül. E 
gu/J..^ hü'iV^i '»n 2 korona. 

— Vasárnapi Újság március 
17-iki száma szövegben és képben 
egyaránt változatos tartalommal 
jelent meg. Szemere György uj 
eredeti regénye mellett Arnold Bén-
iiéi I fordított regényének folytatá-
sát közli e szám, melyben Lacz.kó 
Géz. dót novellát, Vargha Gyulától 
költeményt, S/igmátől tárcát talá-
lunk, majd nekrológot és arcképel 
a hélen elhunyt kiváló magvar 
publicistáról Halász Imréről, s ké-
peket és ismertetést Deák-Ebner 
I/ajos most megnyílt nagysikerű 
kiállításáról az Ernst-muzeumban. 
A képek közölt a háborús és napi 
aktualitás illusztrációit nagv bőség-
ben laláihalja e számban is az ol 
vaso é> a r e n d e s het íróval ok : 
a háború napjai A Vasárnapi Újság 
előfizetési ára negyedévre 10 ko-
rona, Megrendelhető a Vasárnapi 
Újság kiadóhivatalában (Budapest, 
IV7., Egyelem utca 4 sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a Képes Néplap, a 
legolcsóbb újság a magyar nép szá-
mára. félévre 2 korona 40 fillér 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

I I i r <1 e 1111 é i i y . 

Szentes város tulajdonát levő 
Kurca oldalak 1918 április hó ő-től 
december 31 ig terjedő időre legel-
tetésre f. évi április hó 5 ikén a 
helyszínen tartandó nyilvános szó-
beli árverésen azonnali készpénz 
fizetés melleit h a s z. o n b é r b e 
fog adaini : 

A bérbeadás délelőtt 8 órakor 

a Vecseri foknál kezdődik, délig 

a szegvari határig fog bérbeadatni, 
délután 2 órakor a Vecseii foktól 
a leési határig fog bérbeadatni. 

Sz.ntes, 191<S március hó 19 én 

1 t t i i i i i a j f c O M 

gazdasági tanácsnok. 

Szentes város rendőrkapitányától 

1477—kp 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a cs. 

és kir. hadügyminiszter ur rende-
lete folytán katonai egyének kincs-
tári, katona felszerelési lárgyakat 
még ha azok jogos magántulajdo-
naik is nem adhatnak el, hanem 
azokat a katonai intézményekhez 
esetleg ellenérték fejében kell be-
szolgálniok. Ennél fogva kincstári 
katonai felszerelési tárgyakét jogos 
tulajdonosaik sem árusíthatják el 
többé és az a kereskedő, zsibárus, 
nki iiven ciKKekei im^^v.rfz, jó-
hiszemű szerzőnek nem lesz tekint-
hető. 

Figyelmeztetem ennélfogva kü-
lönös n azokat, akik ilynemű tár-
gyak árusi ásával foglalkoznak, hogy 
katonai felszerelési tárgyak meg-
szerzésétől tai tózkodjanak, mert kü-
lönb« n magokat a rosszhiszemű 
szerzőkre vagy jogosulatlan birto-
kosokra megállapított következ-
ményeknek teszik ki. 

Szentes, 1918 március hó 19. 

X l l ü h y 

r.-kapilány. 

3732 1918 szám. 

! Hirdetmény. 
Az országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadbavonultak ösz-
szeirásál elrendelte. 

Ezen rendelet alapján felhívom 
minden, a háború tartama alatt 
hadb »vonult, vagy hadimuukára ki-
rendelt jelenleg hadban levő, eleseit 
eltűnt, fogságba jutott s rokkantá 
vált tényleges, tartalékos s népfel-
kelő katonák s hadimunkások hoz-
zátartozóit, hogv az összeírás végett 
az alábbi beosztás szerint a város-
ház közgyűlési termében jelenje-

i nek meg: 

1. 1918. évi március hó 11., 

12, és 13 án az 1. ker. 

2. 1918 evi március hó 14., 
tő., és 16-án a II ker. 

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

4. 1918. évi március hó 21., 

j 22., és 23-án a IV. ker. 
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5. 1918. évi március hó 26-án 
Mucsihát, Vekerhál, Kaján, Vere-
segyház, Külső és öelsőecser. 

6. 1918. évi március hó 27-én 
Kistóke, Nagytőke, Zalota, Bök^iy, 
Jaksor, Felsőret. 

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

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

9. 1918. évi március hó 30-án 
Donát, D.-oldal, Lapistó, királysági 
lakosok. 

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

A hadbanlévők hozzátartozói 
hozzák magukkal esetleges segély 
könyvüket, a nyugdijasok nyugdíj-
könyvüket, a rokkantak elbocsájtási 
levelöket s a családosok a gyer-
mekeik születésére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 
pontos cimét. 

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

Az összeírás mindennap 8 órá-
tól 12 óráig tart. 

Szentes, 1918 március hó 5, 

Dr. Mátéffy 

polgármester. 

4405-1918 szám 
H i r i l e l i i i é i i y. 
Közhírré teszem, hogy a ná-

lunk levő hadifoglyok ki/.árólag 
csak az osztrák és Magyar vörös 
kereszt egylet által kiadott sárga-
színű levelező lapon levelezhetnek. 

Havonkint 2 levél vagy 6 le-
velező lap bocsáttatik a munkaadók 
rendelkezésére. 

A munkaadók ezen lapokat 
Budapest, IX ker Üllői u. 1 szám 
alatt szerezhetők be, 

Szentes, 1918 márc. 14 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

/Tindsz^nt^n 
Gál Sámuelnek Vásár-tér 
33 szám alatt 8 Kocsi 
szénája van eladó. Ert^-

k^zni lehet ugyanott. 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-
tesi Népiroda részére, Dr. 
Kövér vármegyei árvaszéki 

ülnök. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a t hölgy közönséget értesí-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
n. m. aljak, blousok, costümök slb. 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 a t i t l e A n n a 
Jövendő utca 1. 

Eladó föld. 
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 k a t . I i o l i l k i t ű n ő 

ftzniitőlold a rajtalevő tanya épületekkel és szöllős 
gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

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

Lapunk kiadóhivatalában. 

^ E i a d ó h á z . ^ 
Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület mely 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 B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




