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Előfizetési arak: 
Helyben : eRészcv.e ; k félévre 2 k. negyedé vre l k. 
Vidéken i geszevre t> k félévre H k. negyedévre l 50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MTMegjelenik vasuri'ap és csütöi tökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utodu könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám íref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
H T . . előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A keresztjén világ az Eszme 

diadalát ünnepli ma Húsvét napján. 

A keresztyén világ . . . .?! 

Szinte zokon esik ezt a sablo-

nos húsvéti cikk kifejezést leirom. 

Ma. A világháború vérözönének kö-

•»ejvtte A világlegreltenetesebb nagy 

családjának zúggása idején . . . 

És mégis: kénytelen vagyok 
igy irni, mert hiszen hiába lapozom 
a világhistória könyvét a keresz-
tyén világ történelme épen ugy 
tele van vérrel, amiképpen Jézus-
nak is a kereszten kellett vértanú 
halálai megpecsételni tanításait — 
és mindenütt egy szó vezet : Eszme. 

Az ágyúk érctorkai amint ma 

a szent ünnepen harsognak, szin-

tén Eszme szolgálatában állanak 

Nem lehel elfogadni, hogy ma ez 

az. Eszme a központi halaim »k fe-

lén a Béke ellenségeink rés/én a 

Busszuállás, a Gyűlölet, a Letörés 

eszméje. 

Negyedik véres húsvét egymás 

után . . . Szinte akadozik a tollain. 

Vájjon mikor irom már 

te ezt a szót : Eszme diadala, ugy, 

hogy messze távolban is csak a 

harangok érc szava és az orgonák 

zenéje szólal s nem a halált hordó 

ágyúk érctorkának félelmes böm-

bölése . . . 

Amik ma Franciaország föld-

jén történnek túl nötlék magukat 

a világháborón magán is. 

Az erőknek az olt ami össze-

csapása méreteiben mindent fölül 

múl amit a képzelet eddig meg 

tudott rajzolni. 

Mi mindig és mindentől a Békél 

várjuk. A 120 kilométerről működő 

ágyú szörnyben épen ugy a béke 

kivívásának egyik es közét tekint-

jük, amint hogy német szövetsége-

seink félelmes offenzíváját is csak 

ennek tudjuk nézni. 

A világháború túlnőtte magát 
célokon Más cél már nem lehet 
csak a béke. Ellenségeink még min 
dig diadalt, a Német birodalom 
összetol ését hirdetik válaszul a 
béke készség kijelentésére. 

S ha komolyan akarjuk a bé-
két s ha igy áll a helyzet vajon 
lehet-e más válasz, mint Páris 120 
kilométerről való lövetése s min-
den fogalmat megcsúfoló rettenetes 
csővel lökni fel a háború fanatiku-
sait, legázolni őket, hogv végre 
kénytelepek elösmerni az igazságot 
azt, hogy nem lehet tovább folytatni 
az elszász. jelszavával a háborút 
de meg kell kötni a tiszteséges i 
békét. 

Március utolsó napja van. 

Április elején katonai rekvirá-
lás fog következni. Itt pontot kell 
lenem. Nem kritizálni akarok, ha-
nem egyszerűen tényekel leszögezni. 

Szomorú, hogv igy kellelt for-
dulni a dolgonak. Négy hónapra 
vagyunk még alttól, hogy az uj 
búza kerüljön az asztalunkra s ugy 
látszik nagyon nehéz napokat kell 
átélnünk. 

A háború azonb.m sok minden-
re megtanított. Az a nemes önfel-
áldozás, amelyei népünk a világ-
háborúi megvívta és átszenvedte 
bizonyossá leszi, hogy az utolsó 
próbát is ki fogjuk állani szeren-
csésen 

De, amikor ezt leirom remélem 
hogv az utóbbi volt az a mull évi 
kísérletezés és gyökeresen refor-
málják a rekvirálás dolgát, úgy 
hogy ne álljon az egész esztendő 
rekvirálásból. Intézzék el már ott 
a cséptógépnél: Sót. mi több, tiz-
tázzák a dolgot meg május végén 
amikor ;i termés kilátások már fel-
becsülhet ők . . . 

Hozzávetőleg p. ntos statiszti-

ka készíthető, a szükséglet elég 

pontosan meg is állapítható. 

Mikor a ka»za belevág a rend-
be: tudja a gazda, mit kell beszol-
gáltatnia . . . 

Ez a gyökeres változtatás el-
tűntei ne ínséget, nehézséget, min-
dent . . . 

Fekete Húsvét van. 

De kegyetlen, szigorú, mint a 
világháború. 

Gyönyörű tavasz volt épen a 
nagyhétig. Elő csalta a rügveket 
a virágokates az után a tavaszból 
egyszerre vissza cseppentünk a 
létbe A hőmérő leszállolt egészen 
nyolc fokig. 

Az egész telén nem volt olyan 
híd g. mint aminő nagy szombat 
hajnalán volt. 

Ha ez az időjárás, ezek a ké-
sei fagyok mi mindent rekvirálnak 
el tőlünk nies » inber, aki megálla-
pítsa, de valószínű, hogy minden 
korai gyümölcs es korai termény 
megsinvii, még a gyenge, rosszul 
telelt legelők is magukon viselik e 
négv napos fagy következményeit. 

Mintha odafent is, ahol a vi-
lág sorsát intézik, alkalmazkodná-
nak a világháborúhoz. 

BARÁZDA. 

«afl—aahh—riimi .~it»+wmmmamfíBmm 

A r o m á n 

b é k e t á r g y a l á s o k . 
Bukarestből jelentik: A román 

béke • zerződésekhez tartozó pót-
s/erzódéseket, nevezetesen a ke-
reskedelmi, jogi és politikai szer-
ződéseket Czernin gróf külügymi-
niszteren kívül külön i r j a alá 
Magyarország és külön Ausztria 
képviselője is. Magyarország kép-
viseletében S terényi Józset keres-
kedelmi miniszter. Aus/lrii képvi-
seletében Wieser báró osz.tr á k 
kereskedelmi miniszter kaplak tel-
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hatalmazás! ezen szerződések alá-
írására Az ö s s z e s szerződések 
magyar, román < s német eredeli 
példányban állitta'nak ki. Czernin 
gróf külügyminiszter és Szterényi 
József kereskedelmi miniszter ma 
délben indulnak vissza Bukarestből. 

H Í R E I N K . 
Boldog Húsvéti ünnepeket 

kívánunk Lapunk olvasóinak és 

jó barátainknak. 

Vájjon mit szólna? 
Vájjon mit szólna ha a szivemet 
Nehéz serleggé alakítanám 
És sóhajokból tarka cirádát 
Faragnék sok-sok néma éjszakán, 
Csiszolnám szépen és raraknam vt-gui 
A könnyeimet igazgyöngy ékül, 
Megtölteném vérem vörös borával 
És úgy nyújtanám egy este által ? 

Román front. 
Sarkadi Elek Imre. 

nak. Az érdemes elöljáróság ugyanis jogászok legközelebb egyesületet 
fognak alakítani, a magyar, osztrák 
és némel jogászokkal való össze-
köt letés előmozdítására. A török-
magyar barátság előmozdítására 
alakult bizottság közli a lapokkal, 
hogy magyar nyelvi tanfolyamot 
fog nyitni török tanulók részére, 
akiknek Magyarországra fognak kül-
deni, hogy mezőgazdasági vagy ke-
reskedelmi pályára kiképezzék őket. 

— Helyszíni szemle az er-

délyi haláron. Brassóból jelentik : 

Az orosz békekötés véglegesítése 

alkalmából aktuális lett Gyergyó-

lóigyes és a határszéli falvak lo-

kasságának visszatelepítése. A mult 

heten egy vegyes katonai és pol-

gári bizottság tartott a határszélen 

helvszini szemlél, hogv megtegye 

a visszatelepítéshez szükséges elő-

munkálatokat és előkészületeket. 

A b'" tt>ág megállapította, hogy a 

telepítést megelőzőleg ugy Gyergyó-

tölgvest, mint környéké, katonai és 

közegészégi szempontból alaposan 

át kell vizsgálni. A restaurálás mun-

kája hamarosan meg fog kezdődni 

— Adományok. A szentes 
vidéki takarék pénztár őOO kor., 
a szentesi takarékpénztár 200 ko-
ronái adományozott a szentesi sze-
gény hadiárvák segítésére és 30 
koronát a szentesi vöröskereszt-
egyletnek. 

—. Kiss Károlyné szül : Farkas 
Etelka folyó év március-hő 20-án 
Budapesten táncmesteri oklevelet 
nyert. Mint értesülünk. ;./ uj tánc-
lanilónő rövidesen megkezdi mű-
ködéséi. 

A szegvári Hadigondozó 
Bizottság húsvétkor vagvis mátc 
81 és ápril 1 cn 2 án síeli fél 
nyolc órai kezdettel a b< k escsabai 
katonazenekar közreműködése mel-
lett gazdag műsorból álló hadiárva | 
estélyi rendez amelv után tácmu-
lalság lesz. Az elnökség vidéki ven-! 
(légeket örömmel fogad s előzetes j 
bejelentés esetén megfe »lő ülő- I 
helyről gondoskodik. He'virak: I. 
hely li kor. Állóhely nínc . Tánc-
jegy a/ előadáson rész! övöknek 
ü korona, a rés/t nem vevőknek 
f> korona Íven miikede'ő hadiár-
va eslelyek iránt m; r n ••»y az ér-
deklőd< s. 

Követendő jó példa. Oros-
házi nagyközség elő'járostga u<»v 
látszik iul akar lenni Imi; nini 
szomszédos rend. tan. városokon, 
amennyiben nem akarja kitenni 
lakosságát a kellemetlenségnek, a 
lliotózasuak, a pokuii lollorgatas-

egyöntelűen megállapodott a Gazda-
kör vezető és számottevő tagjaival, 
hogy a szalonna és sir mennyiség 
beszolgáltatását olyképpen állapít-
ják meg, hogv a kinek ahány hold 
földje van, a szerint adják be a ; 
szalonnát és azsirt,. p. o. akinek j 
10 hold földje van, 10 kiló zsírt 
vagy szalonnát ad be, a' inek 100 
holdja vau 100 kilót, s akinek 5—6 j 
száz holdja van, az ugyanannyi 
kilót. Ezt a mennyiségei szives ! 
készseggel ajánlották fel és egy-
hangúlag kijelentették, hogy szíves 
készseggel adják valamennyien, csak 
a lakosság nyugalma legyen bizto- i 

i sitva Dicséretére válik az egész 
I 

; lakosságnak, de különösen az ot-
tani 800 és IOOO holdas birlo-

I kosoknak, akik önkényt jelentették 
| ki, hogy ha az a 10 holdas be iidja | 
adni uzt a tíz kilót, akkor ő is be-
tudja adni azt a reá eső 1000 kilót. 
Ezt az igazán szép és méltányos 
felajánlást érdemes volna nálunk is 
megkísérelni, legalább, meglát nők 
hogy a mi nagybirtokosaink lud-
nának e olyan hazafiak lenni és tud-
nák e a nép nyugalmát annyira 
becsülni, vagy ez esetben is zárt 
kapuval várnák az erre kiküldőit 
megbízottakat. 

— A nyári időszámítás. A 
hivatalos lap a nyári időszámítás 
ujabb rendeletét közli Ez a ren-
dele! módosítja a március (ián 
megjelent rendeletei, amennyiben 
a nyári időszámítás nem április 
1-én, hanem április 15-én kezdődik 
és szeptember 16-ig tart. Az uj 
rendelet igv szól: A magyar s'ent 
korona országainak területén jelen 
leg használatos egységes közép-
európai időszámítás 1918. évi áp-
rilis hónap 15 ik napjától kezdve 
1918 évi szeptember hónap IG-ik 
napjáig, az emiitett napoknak alább | 
megjelöli órái közé cső idóíar- j 
tamra nézve akként módosul, hogy 
az uj időszámítás a jelenleg álta-
lánosan használt egységes közép-
európai időszámításhoz képest egv 
órával (60 perccel) előbbre lesz. I 
Az uj időszámítás az 1918. évi áp- ! 
ri is hónap 15 ik napjának — a je- j 
lenlegi időszámításban kifejezeti 
delelőtli (reggel) órájától veszi ke/-| 
delét, amely ehhez képest m .i 8 
óraként jelölendő meg és az 1918.! 
évi szeptember hónap 16-ik nap-
jának az. uj időszámításban J ihje-
zelt dételóMi (reggeli óraj tval 
ér véget. 

A török-magyar barátság. 

Konstantinápolyból jelentik : Az 
Ikdam értesülése szerint a török 

-- A döntő harcok a nyugati 
fronton immár megkezdődlek. A 
békét áhító'ó világ feszült érdek-
lődéssel varja a harciéri híreket. 
Vhn-e, lehet-e inteligens ember 
aki ily időben nem olvas újságol 7 
Azért figyelme/teljük a tisztelt ol-
vasó közönséget, hogy a PESTI 
HÍRLAP uj előfizetést nvit 40-ik 
évfolyamának második negvedére 
(április junius). A Pesti Hírlap a 
magyarolvasó közönség kedvenc 

lapja, mert kormányokkal és pár-
tokkal szemben mindig megőrizte 
függetlenségét és politikája évtize-
deken át szabadelvű demokratikus 
és nemzeli irányú volt. Melegen 
ajánlhatjuk magunk részéről is a 
Pesti Hírlapot t. olvasóink figyel-
mébe. A Pesti Hírlap előfizetési 
ára negyedévre 13 korona, egv 
hóra 4 korona 00 fillér. Az előfi-
zetési összeget legcélszerübc posta-
utalványon a kiadóhivatal cimére 
küldeni. (Budapest, V., Vilmoscsár-
ut 78.) 

— A béke és a háború ese-

ményei, a mai mozgalmas idők 

szenzációi és mindaz, ami ellensé-

geink táborából bertnünket érdekel 

mind pompás niélynyomásu fény-

képekben vonulnak fel Az ÉRDE-

KES UJSÁG-ban. Ez a képes lap 

ma versenven kívül áll a magyar 

illusztrált lapok sorában. Szépiro-

dalmi rovatában a legjobb magyar 

irodalmat koza. kedvezményei és 

ünnepi számai páratlanok. Aki áp-
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rilis 1-től egy negyedévre előfizet 

7 korona 80 fillélért kapja meg a 

húsvéti és pünkösdi ünnepi szá-

mokat összes mellékleteivel. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. | 

5432 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A földmivelési miniszter úr 

elrendelte a kévekötő arató népek J 
es az ezekhez szükséges zsineg j 

összeírását, ennélfogva felhivatnak 

a kévekötő aratógep tulajdonosok, 

hogy kévekötő aratógépük darab-

számát és zsineg szükségletüket 

1918. április hó 5-ig a gazda-

sági tanácsnoki hivatalban ok-

vetlenül jelentsék be. 

Széniem, i9i8. e%i ¿irr»íct. n«» 

l)r. Mátcfty j 

polgármester. 

5327—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a szőlőbirtokosokat, 

hogv a földm velésügví miniszter 

úr az 1918 évre minden kntns'.rális 

hold szőlőre 15. kg. re/gáiiczot 

engedélyezett kilogrammonként 0 

korona 80 ti'llér árban, ennélfogva 

felhívom mindazokat a szőlőbirto-

kosokat, kiknek az 1918 ívben 

szőlő p ermetezéshez, rézgálicra van 

szükségük a gazdasági tanácsnoki 

hivatalban április hS l-ig okvetle-

nüljelentsék be és a vételárat a 

gazdasági tanácsnok kezéhez hiva-

talos nvugtája ellenében fizessékle. 

Szentes, 1918. évi márc/. hó 28. 

l)r. Mátéffy 
polgármester. 

4544 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1894 évi XII I c 50 S-a 

érteiméhen de ugv a saját, mint 

gazda társai érdekeben is minden 

birtokos vagv bérlő köteles a lek 

i ügyeinek lakadása előtt, legk< sőbb 

április hó tizenötig gyümölcsö-

sökben es kertekben levő fákat és 

bokrokat a hernyifés/kektól, her-

nyóktól megliszlilani s a hernyó 

leszkeket elégetni. 

Felhívom tehát S/entes város 

lakosságát a kártékony rovarok ir-

tására azzal, ho<»y a7. irtást április 

hó 15-ig a legszigorúbb pontosság-

gal teljesítsék annyival is inkább, 

mert aki az irtást elmulasztja, an-

nak költségére hatóságilag fog az 

irtás eszközöltetni, ezen felül 100 

koronáig terjedő pénz birsággal 

lesz büntetve. 

Szentes, 1918 márc. hó 20. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

5430-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1894 évi január hó 1 nap-

jától az 1899 december hó 31 nap-

jáig született és az eddigi népfel-

kelői szemlén alkalmatlannak ta-

lált, valamint az eddigi bemutató 

szemlékről elmaradt 1900, 1893 — 

1865 évfolyambeli népfelkelők be-

mutató szemleje Szentesen, a vá-

rosháza közgyűlési termében a 

folyó évi április hó 24 napján 

d. e. 7 órától kezdődöleg fog 

megtartatni. 

Ezen a napon vizsgáltatnak 

meg a fenti évfolyamhoz tartozó 

összes szentesi és vidéki illetőségű 

népfelkelők. 

Minden népfelkelő hozza ma-

gával az előző szemléken kapott 

igazo ványát, az egyévi önkéntesi 

szolgálatra jogosítottak ezen kívül 

iskolai képzettségükét igazoló bizo-

í nvitványokat is. 

Aki a szemléről elmarad, kar-

! hatalommal állíttatik elő es szigo-

I ruan be illettetik. 
I 

Szentes, 1918 március 30. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

2139 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város lakos-

ságát, hogy a város határában fo-

lyó összes gazdasági munkák vég-

zésének felügyeletét elrendelte a 

földmivelésügyi miniszter ur. E 

munkálalo ellenőrzését avaros ha 

tárának 15 kerüleire osztása me 

lett minden kerületben az alább 

nevezett körzeti elnökökkel fogom 

végeztetni. 

Ha a hadbavonultak hozzátar-

tozóinak gazdasági ügyben valame-

lyes segítségre szüksége van, eziránt 

fordulj mak a körzeti elnökhöz, kik 

felhatalmazásom alapján intézkedni 

fognak. 
Körzeti elnökök: 

I-ső kerületben FeKóréten Mol-

nár (iéza. 

II-ik kerületben Alsóréten Ro-

honczkay Kovács József. 

III ik kerületben Nagynyomá-

son Pataki Szilveszter. 

IV-ik kerületben derekegyházi 

oldalon Nagy Kovács Mihály és 

Dunaháti Vass Pál. 

V-ik kerületben Donáton Győri 

Lajos 

VI-ik kerületben Lapistón, Fer-

tőn Kn/.s Molnár Lajos. 

VII-ik kerületben Szent Lász-

lón Lapisiónak s Nagynyomásnak 

az aradi műúttól északra eső ré-

szén Győri Imre. 

Ylll-ik kerületben Kistőkének 

kihis/eitlmái toui műúttól Konc/, 

utász tanyája mellel ti dűlőig ter-

jedő részén Yecseri István.' 

IX ik kerületben Kistőkének a 

8-ik kerület határától a szikháti 

utig h i jedő részén Nóvák István. 

X-ik kerületben Kistőkének 

további részén, Zalotán, Bökény-

bi n és Jaksorban Pataki Imre. 

XI-ik ktnileib'en Nagytőkén és 

Vekerzugban Vaczi Sándor. 

XII-ik kerületben Vekerháton 

és Kajánon Kunos András. 

XIII-ik kerületben belső Ecse-

ten, külső Ecseien Csúcs Károly. 

XIV-ik kerületben Mucsiháton 

Eperjesen es Pankotán Károlyi Jó-

zsef. 

XV i, kerületben Királyságon 

Negyééi Imre. 

Szentes, 191 <S márc. 1«. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő 

Tisza p a l és Iwrös part f, évi áp-

rilis ho (i-től december hó 31-ig 

terjedő időre kaszálásra 1918 áp-

rilis hó (j- in a helys/inen tartandó 

nyilvános szóbeli árverésen azon-

nali készpénz ti/eh s mellett ha-

sz.onbí rb • log adatni. 

A bérbradas reggel 8 órakor 

a szegvári halárnál megkezdve a 

tis rd Ilidig, délután 3 órakor a 

Bökénvi esardinai folyt tódik. 

S'enles, 1918 évi márc hó 19. 

E 4 u l | i a | g o « 

gazdasagi tanácsnok. 
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Hirdetmény. 
Felhivatnak azok a ló tulajdo-

nosok, akiknek lovuk f. évi márci-
us hóban tartott lóosztályozáson 
bennmaradt, illetve nyilvántartó j 
lappal lett ellátva, a nyilvántartó j 
lap átvétele végeit a városi gazda- j 
sági tanácsnoknál a hivatalos órák 
alatt jelentkezzenek. 

K a l p a g o * 

gazdasági tanácsnok, 

5443—1918 szám. Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy a he-

tivásárok mindig hétfői napon tar-
tatnak meg, abban az esetben, is, 
ha ezen a napon ünnep van is. 

Szentes, 1918. márcz. 29. 

Dr. Mátéffy 
polgármester 

Felhívás. 
M. kir. földmivelési miniszter 

ur 62074/1918 számú rendelete alap-
ján felhívom a gazda közönséget, 
hogy állataikat, mivel a városban 
lépfene és sertés orbánc löbb eset-
ben fordult elő, ezen betegségek 
ellen ojtassák be. Az ojt ásókra vo-
natkozó felvilágosítást a városi ál-
latorvos adja meg. 

Szentes, 1918 márc 14. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

Kiadó föld. 
Ecseren Kukorica alá 
6 hold ugyancsak Ka-
száló is 18 hold föld 
van haszonbérbe Kia-
dó, ért^K^zni l^het 
Zrínyi utca 2 0 sz. 

alatt. 

Eladó föld. 
bereK^gyházi oldalon 3 0 
hold jóminőségü tanya 
föld van eladó, cim kiadó-
hivatalunkba megtudható. 

Eladó föld. 
Danca HinálynaK a 

KistőKei csatorna őrház 
Közelébe levő 2 5 8 szám 
alatti hat Kis hold tanya-
földje eladó, értekezni k h e t 
II Ker. Veselényi utca 8 7 
szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 
ifj. Jelenti Sándor Báró Ha-

rucker utca 28 szám alatti 

háza, egy fedett kuglizó, egy 

keveset használt jégszekrény 

és egy bolt berendezés is 
QIadő. Értekezni ¡lehet a tu-

lajdonossal. — Ugyanott jó 

házikoszt is kapható. 

EGY JO FIU 

nyomdász 
TANULÓNAK FÍÍLVK'I KUK 

Több rendbeli zsák 
van eladó, 
cim a kiadó-

hivatalban. 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-
tesi Népiroda r̂ s7ér«»} Dr. 
Kövér vármegyei árvaszéki 

ülnök. 

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

Lapunk kiadóhivatalában. 

Ela ié 
Szegváron a piac-téren a lutboru 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 huzatos és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

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

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

E l a d ó f ö l d . 
özv Huszár Somogyi Imréné Belső-ecseri 64 
számú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 

lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 
Nyomatott VAJDA tí. U T Ó D A villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




