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A szerkesztésért felelős: 

Símáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 m&ttt (ref Wrfráz) ide iiffértfidök a ?ap<* 
érdeklő mindenféle küUteméiryek Mrdetéai im 

.'. előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A csongrádmegyei gazdák kúl-

dőttségileg keresték tel az éppen a 
városban tartózkodó Malatinszky 
György közélelmezési kormánybiz-
lost, hogy föltárják etótte panaszai-
kat és orvoslást kérjenek a rek-
virálás! követő bajok el'en. 

A kormánybiztos megnyugtató 

valaszi adott. 

Egy rövid hir kerelében el-

mondva ennyi, ami történt. 

Hogy a panaszok jogosak, hogy 

bajok vannak és ezek a bajok még 

nőni fognak ; sajnos, igen erősen 

valószínű, de hogy miképpen lehet-

ne a bajokon segíteni, azl nem 

tudná megmondani senki. 

Egv bizonyos, az, hogy gyö-
keresen kell megváltoztatni a ga-
bona kezelés rendszerét. Egy bizo-
nyos, hogy minden bajt meg lehet 
szüntetni, ha nem novemberben, 
vagy áprilisban, hanem már julius 
ban megkezdik a rekvirálást. 

Ehhez azonban két dolog kell: 

szigorúan lelkiismeretes termés-

becslés és a valóságos szükséglet 

előzetes pontos megállapítása. 

Ha ezek közül egyik is hiányozni 
fog, a bajok ismét bekövetkeznek. 

Semmit sem gyűlöltem jobban 

soha, mint« a« osztály ellentétek ki-

élesítését. De viszont sohasem sze-

reltem a nagybirtokokat. Nenvaaért, 

mert én nem vagyok nagybirtokos, 

hanem azért, mert' a nagybirtokok 

rendesen túlságos súllyal estek a 

serpenyőbe, ha valami országos 

érdeket kellett eldönteni. 

A nagybirtokos osztály érdekei 

természetesen mások, mint a kis-

birtokosoké és még jobban eltérnek 

t nincsetlenek érdekeitől. 

Ezt csak azért mondom itt el, 

mert a volt kormányzat hivei szí-

ves előszeretet lel szidják a mai 

kormányt azért,, hogy a Mezőssy-
féle terményrendelet az oka min-
den élelmezési bajnak. 

Hál legyünk igazságosak. Aa 
nem védem a mai kormányt és 
nem szidom az Istennek háta le-
tűnt Tisza-féle rezsim e*, csak meg* 
állapítom a valóságot: a<l egészei** 
ború alatt a t«r m én y rend« letek 
mindig a nagyhírlobnak kedvezlek 
és intődig voll valami politikai 
itifeiiékizük. 

Ez a-z igazság. 

Éppen ezért a rendszert kell 
gyökeresen reformálni — s mind-
járt nem lesz baj sem az élelmezés 
terén, sem pedig a rekvirálások 
kellemetlen volla miatt. 

Ha az ember egy pillanatra bele 
tekint abba a forgószélbe, amely 
a nyugati harciéren dul s ha figyel 
met szentel azoknak a dolgoknak, 
amik a Czen>iii—Clemenceau-féle 
tárgyalások körül keletkeztek, mini 
kétségtelen valóságot, két dolgot 
tüntelt ki: 

a németek teljes erővel azon 
vannak, hogy végleges döntést csi-
karjanak ki s hogy az áirtánt hely-
zete válságos lett nyugatom*; 

a francia miniszterelnök bár 

tele torokkal háborút ordított, félt 

az elkövetkezendőktől és szerette 

volna, ha a monarkia utján olyan 

békét köthet, amely az 0 szája ize 

szerint vaíő 

llogy a utígy offenzíva* ott nyu-
gaton mikor nyer befejeződést és» 
valóban meghozza-e a végUigas dön-
tést, azt senki sem tudja, de hogy 
Franciaországban igen Itöael állhat« 
nak a helyzet tökéletes fölborulá-
sához az kétségtelennek lálszrk. 

Holnaptól kezdve egy órával 

előbb lesz dél, mint ma. 

Mikor 1916-ban az első ilyen 

óra eltolás bekövetkezett, olyan 

furcsa volt. El se tudtuk képzelni, 
hogyan lesz, mint lesz. 

Most lutrniadsz*>f köveikeaik 
be az óra eltolás és most már 
®r volm» a furcsa, ha uem követ-
kezne be. 

Nem tudom, de mer! n*á* har-
madra* inaiét töd ik meg ei m ót» 
előbbre Más, vakteztaúnek ffftfottr, 
hogy a dolog célsetré é# hetye* 

De nem is vízsaáfom mélyeb-
ben. A háború alatt megszoktak, 
hogy minden másképpen legyen, 
mint a békében volt. 

Lehet, hogy békében meg sem 
lehetett volna ezt a dolgot valósí-
tani. Lehet, hogy akkor több haszna 
lett volna, — mint ma. Az is lehet 
hogy kevesebb. 

Szóval semmit sem tudunk. 
Legfölebb hálával sóhajtunk föl a 
iwagasságba, milyen jó, hogy pén-
tekről szombatra átmenő éjszakán 
jó eső volt 

Most veszem észre, hogy ennek 
semmi köze az óra váHozáshoz-. 

BARÁZDA. 

Szcrecs^nmosdatárs. 
Levél a mosónömhöz. 

Édes drágft asszonyság, árulj*1 

ef nekem, a titokzatos wáctszerét, 
avneUyel gallérjaim ké?*tóim 
frsztilja. Árulja el a t&Uot, iro^yatr 
mos és hogyan csinálja aztr hngy 
• hazahozott ragyogó gallér, a csil-
logó kézelő egy órai viselés ufán 
visszanyeri mosás előtti összes fel-
i é i t és mint a tiastárir meszeit 
falon a salétrom, áfüt gallérjaink 
fénywt toki let érv a piseok. 

Árulja el a titkát, hogyan mos 
és hogyan vasal? A szappannal 
vasal és a vasst>l szappanoz, vagy 
se nvoi VPSal se nem1 mos. Bbcsás* 
son meg, hogy igy a magánügyeibe* 
beleavatRozjk, de már hetek óta 
kínoz ez a fifikni és kémiai prob-
léma. Missen eddig ík taidlatm, hogy 
nem iiiiiideii ami fényük* 
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de sohasem tudtam, hogy ilyen 
virtuozitással lehessen egy darab 
vásznon variálni a ragyogó nap-
fényt és a piszkos viharfelhőket. 

Ha nem ragyogna ugy az a 
gallér, amikor hazahozza, nem ku-
tatnám a maga titkát, de uay 
ragyog mint a gyémánt és alighogy 
nyakára helyezi az ember, elkezdi 
változtatni a szinét és olyan lesz, 
mintha a József gőzmalom ke-
ményével két éjszakán keresztül 
bálba táncolt volna. A kecskeméti 
keramit tudja csak ezt a színválto-
zást produkálni. 

Higyjft el nekem, hogy ez a 
tisztítás nagyobb művészet, mint a 
régi fehérnemű mosás. A békében 
nem volt ilyen fénylő a gallér, de 
piszkos se akart három napon 
belül lenni. Most egy óra alatt ugy 
néz ki, mint a szerecsen, akit le-
pudereznek, Micsoda titokzatos az 
Ön elöhivó szere, amely a piszkot 
ilyen gyorsan előcsalja. Gáztáma-
dásokat intéz Ön a fehérnemük 
ellen, vagy mit csinál. 

Nehogy egy pillanatra is abban 
a kompromittáló h i e d e l e m b e n 
legyen felőlem, hogy én a titkát 
tudományos célokból akarom ki-
fürkészni, rögtön tudomására, ho-
zom, hogy erre nekem üzleti cé-
lokból van szükségem, mert a 
maga titkával karöltve — termé-
szetesen közös haszonra és vesz-
teségre — másfél milliárdot fogunk 
keresni igen rövid idő alatt. Lehet, 
hogy többet is keresünk, én azon-
ban nem akarok nagy számokkal 
dobálódzni, de nagyon sokat ke-
resünk, ha az Ön rendkívül bizto-
san és főleg rendkívül gyorsan 
ható szerével ilyen biztosan elő-
hívjuk és kikutatjuk az összes 
piszkokat. — üzletfeleink ugyanis 
minden pénzt kénytelenek megfi-
zetni, mert másképpen boldogulni 
nem tudnak, csak ha a piszok 
ilyen gyorsan előjön. 

A hadvezetőség fizet egy mil-
liárdot, ha ilyen gyorsan előhívja 
fedezékeikből az olaszokat. 

A szénkormánybiztos n a g y 
pénzt, ha előhívjuk a szenet. 

Az összes Központok adnak 
mindent, ha előhívjuk a zsirt, ci-
pőt, ruhát, lent és kendert. 

A közélelmezési miniszter fizet 
ezreket, ha előcsaljuk az árdrági-

H Í R E I N K . 

tókat. 

Borax. 

Hirdessen e lapban ! 

— Hústalan nap a katonák 
nak. A honvédelmi miniszter el-
rendelte, hogy a mögöttes ország-
részekben állomásozó valamennyi 
tartalékcsapatoknál és intézeteknél 
hetenkintegy hústalan nap lartassék. 

— Pünkösdkor vége az is-
kolának. A magyar Kurir irja : a 
vallás és közoktatásügyi miniszter 
rendeletet adott ki, amelyben ugy 
intézkedik, hogy az idén a tan-
évet pünkösdre kell befejezni. Ezt 
a rendeletet eddig csupán egyné-
hány főgimnázium kapta meg, de 
a Kurir értesülése szerint az isko-
lai év bezárása egyöntetű lesz az 
összes középiskolákban. Mivel pedig 
pünkösd ez évben május 19-re esik 
az ifjúság szorgalmi ideje kerek 
hat héttel le^ rövidebb, mint 
más években. 

— Erősen felemelik a hadi-
nyereség kulcsát. A képviselőház 
pénzügyi bizottsága ülést tartott, 
melyen Bartha Ödön előadó ismer-
tette a legutóbbi ülésen elfogadott 
módosításokat és bemutatta a meg-
szerkesztett bizottsági jelentést. E 
jelentésnek különösen a hadinye-
reségadóra vonatkozó része érde-
kes. A hadinyereségadót a kormány 
ugy kontemplálja, hogy a tőke 5 
százalékát meghaladó nyereségnek 
30 szazaléka lesz lerovandó hadi-
nyereségadóul. Eszerint tehát a 
vállalatok hadinyereségadójának kul 
csat jelentékenyen fölemelték A 
bizottság elfogadta a jelentést. Ba-
konyi Samu előadó ezután a vagyon-
adóról szóló jelentést ismertette 
majd a miniszterelnök kijelentette, 
hogy ha valóban el akarunk érni 
pénzügyi eredményeket, akkor a 
legalsóbb rétegekig kell lenyulnunk. 
Az ötkoronás illeték is fontos az 
állam szempontjából. 

— Amikor hibás a maximális 
rendelet. Az élősertés maximálás-
ról kibocsájtott rendeletet a leg-
felsőbb hatóság eltévesztette. Ugyan-
is 60 kg. élősúlyon alul á malaco-
kat nem maximálták. így történt 
azután, hogy egy 40 kilós 6 hó-
napos sertés 500 koronáért, kifejlett 
tiz hetes malac páronként 280 ko-
ronáért, 6—7 hetes választási ma-
lac páronként 220—260 koronáért 
kelt el a piacon. A hatóságnak 
sürgős előterjesztést kell tenni 
közélelmezési kormányhoz 
anomália megszüntetésére, m< rt a 
fennálló körülmt nyek közöli lehe-
tetlen lesz sertést hizlalni. 

a 
ezen 

— Fonál és sztírkeczérna. 
Ezúton értesítjük lapunkat olvasó 
iparosainkat, hogy az Ipartestület 
f. hó 12-ikén, azaz Pénteken dé-
lután 3 órakor irja össze a szen-
tesi iparosoknak fonál és szürke-
czérna szükségletét, akik tehát erre 
igényt tartanak, az iránt mulhat-
lanul jelentkezzenek, mivel aki 
szükségletét nem jelenti be az a 
kiosztásban nem fog részesiltetni. 

— A vármegyei hadigondozó 
bizottság ülése. A csongrádvár-
megyei törvényhatósági hadigondo-
zó bizottság folyó hó 12-én Dr. 
Kelemen Béla főispán elnöklete 
alatt a vármegyeháza kistermében 
ülést tartott. Dr Kövér Imre bizott-
sági előadó ismertette a már meg-
alakult hadigondozó népiroda szer-
vezetét és működési körét, beje-
lenttete, hogy a múlt télen hadba-
vonultak családtagjai, — a hadi-
özvegyek és hadiárvák, a rokkan-
tak minő társadalmi segitesben 
részesültek. Dr. Nagy Sándor alis-
pán előrelátó gondoskodásából 20 
waggon tűzifa osztatott ki kedvez-
ményes áron Szentes város es a 
vármegyebeli községek területén. 
A hadigondozó bizottság több mint 
600 par cipőt oszlott ki a szentesi 
és a megyebeli szegénvsorsu isko-
lába járó hadiárvák és rokkantak 
gyermekei részére teljesen ingyen^ 
ezen felül azon szentesi szegény 
had iárvák közöli, akik czipó-segit-
ségben nem részesültek, Dr. Cicat-
ricis Lajosné szentesi vöröskereszt 
fiókegyleti elnök a Brüll-féle áru 
raktárból vásárolt kb. 10.000 ko-
rona értékű felső és alsó ruhane-
műt osztott ki, a szentesi patronega 
bizottság havi 5—15 korona segély-
ben részesiti a rászorulókat. A köz-
ségekben a vöröskereszt fiók egyle-
tek fejtettek ki tevékenységet. El-
határozta a bizottság, hogy a jövő 
télen leendő segélyezés iránt az 
intézkedéseket már most megteszi 
hogy a szükséges anyagokat lehe-
tőleg biztosítsa, a minek beszer-
zése tudvalevő nagy nehézségekkel 
jár. A népiroda által előterjeszten-
dő segélyezési ügyek elbírálására 
és a segélyek folyósítására Dr. Nagy 
Sándor alispán elnöklete alatt Dr. 
Csató Zsigmond, Dr. Sulcz Lajos 
tagokkal utalványozó albizottság 
alakult, ennek előadója Dr. Csergő 
Károly les/, aki a segélyesekben 
eddig is tevékeny részt vett. 

— A Vasárnapi Újság április 
7-iki számában igen nagy érdeklő-
dést keltenek a bukaresti béketár-
gyalásokról fciveit képek, melyeket 
a Vasai napi Ujs;ig kiküldött tu-
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dósitója készíteti. Több kép mu-
tatja be a magyar hadifoglvok ha-
zatérését Oroszországból, a nyugati 
harctér küzdelmeit. Odessza elfog-
lalását, a gyulafehérvári Batthyány 
könyvtárt, a húsvét hétfői gellért-
hegyi bucsut. Szépirodalmi olvas-
mányok : Szemere György regénye, 
Farkas Imre verse, Bán Ferenc 
novellája, Szöllösi Zsigmond tárcá-
ja, Beimet humoros angol regénye 
stb. fígyébb közlemények : az el-
hunyt Láng Lajos báró arcképe 
s a rendes heti r o v a t o k . — A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne-
gyedévre 10 korona. — Megrendel-
hető a Vasárnapi Újság kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Egyetem-
utca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, fél-
évre 2 korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. utóda Konyvnyomaaja. 

(>027—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Érlesitettelik a lakosság, hogy 

a csordajárásra váltandó tehenek 

utáni legelőbéri darabonként 100 

koronában állapította meg a köz-

gyűlés. A legelóbér április 15-IŐ1 

kezdve a városi házipénztárnál fizet-

hető. 

A csordajárásra csakis városi 

lakosok tehene váltható ki. 

Tekintettel arra, hogy a felső-

járáson 200, az alsón 200 járás van 

figyelmeztetnek a tehéntartók, hogy 

a legelőbért minél előbb fizessék 

be, mert a járás betelte után több 

járás nem fog adatni. 

A kihajtás május hó 6-án dé-
lelőtt 7 órakor lesz, mikor is min-
den tehén kötélen vezetendő elő. 

Szentes, 1918 április hó 11. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Szentes város rendőrkapitánya. 

1825—kp. 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a már 

elrendelt ebzárlatol egy ujabbi ve-
szeiségi eset folytán I. évi julius 
hó 8-ig meghosszabilom. 

Szentes, 1918 április hó 9-én 

Zllaliy 
r.-kapitány. 

6196 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A hadbavonultak összeírásánál 

tapasztaltam, hogy nagyon sokan 
a hadba levőknek hozzátartozói kö-
zül azon hiedelemben, hogy az ösz-
szeirás csupán a segélyesekre vo-
natkozik, nem jelentkeztek. 

Figyelmeztetem a hadbalevók 
hozzátartozóit, hogy minden kato-
nát vagy hadimunkást, aki a háború 
alatt bevonult, tekintet nélkül va-
gyoni viszonyaira s beosztásra be 
kell jelenteni. 

Ezek alapján felhívom a hadba-
vonultak hozzátartozóit, hogy mind-
azok kik eddig az összeírásnál nem 
jelentkeztek, 1918 ápril 15-től 23-ig 
az összeírás végetl a városi köz-
gyűlési teremben mindennap 8 
órától 1 óráig jelenjenek meg. 

Szentesen 1918 ápril, 12. 

I)r. Mátéffy 
polgármester. 

4544-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1894 évi XII t c. 50 §-a 

értelmében de ugy a saját, mint 
gazdalársai érdekeben is minden 
birtokos vagy bérlő köteles a fák 
rügyeinek lakadása előtt, legkésőbb 
április hó tizenötig a gyümölcsö-
sökben és kertekben levő fákat és 
bokrokat a hernyófészkektói, her-
nyóktól megtisztítani s a hernyó 
fészkeket elégetni. 

Felhívom tehát Szentes város 
lakosságát a kártékony rovarok ir-
tására azzal, hogy az 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 büntelve. 

Szentes, 1918 márc. hó 20. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

4546-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A hadseregnek szüksége van 

vágó szarvasmarhára és juhra. Mi-
előtt ezen állatokban való szükség-
let rekvirálás utján szereztetnék be, 
felhívja a m. kir. Minisztérium azon 

állattartókat, kiknek 50 darabnál 
nagyobb szarvasmarha és juh állo«* 
mánya van, hogv a nélkülözhető 
az Állat és Takarmány forgalmi 
Részvénytársaságnak Budapest Do-
rottya utca 2 s . a hadseieg czél-
jaira eladásra rj mlják fel. 

Szentes, 1918 márcz. 29. 

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 sz.emlén alkalmatlannak ta-
lált, valamint az eddigi bemutató 
szemlékről elmaradt 1900, 1893— 
1865 évfolvambeli népfelkelők be-
mutató szemléje Szentesen, a vá-
rosháza közgyűlési termében a 
folyó évi április hó 24 napján 
d. e. 7 órától kezdődőleg 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 
igazolványát, az egyévi önkéntesi 
szolgálatra jogosítottak ezen kivül 
iskolai képzettségüket igazoló bizo-
nyítványokat is. 

Aki a szemléről elmarad, kar-

hatalommal álliitátik elő és szigo-

rúan büntettetik. 

Szentes, 1918 március 30. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

4954 -1918 szám. 

Hirdetmény. < 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a ló tulajdo-
nosokat. kik Szentes város által 
fentartott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedeti fedeztetési 

pótdij neui elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogv a fedezetlen mén-
ló tartási költséget a fedeztető kan-
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség lész-
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let a fedeztetési idény ulán julius 

hóban fog megállapilatlni, kivetettni 

és beszedetni. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1918 ápril hó 4 napján tartolt ülé-

séből. 

dr Mátéffy 
polgármester 

5443—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré 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 

Halóleset miatt 
önkéntes árverésen egész 

műhelyre való kovács szer-

szám lesz elárverezve. I-só 

tized Kontra-sor 164 szám 

Szegvár. 

Ügyes fiuk 
szobafestő tanoncnak^ fel-
vétetnek Orosz István szo-

bafestő mesternél. 
Simonyi Ernő u. 1 sz. alatt. 

T á n c i s k o l a 
m e g n y i t á s . 

Kiss Károlyné okleveles 

tánctanitó folyó hó 14-én 

Klauzál-utca 32 szám alatt 

tánciskolát nyit. Tandij 20 

korona, zenedij 2 korona. 

A tanitás este 6 órától 10 

óráig tart. Beiratások la-

kásán, Tóth József u. 17 

sz. alatt bármely napon 

eszközöltetnek. Szives párt-

fogást kér a 

tánctanitó. 

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

ülnök. 

Eladó föld. 
Danca Hihálynak a 

kistőkei csatorna őrház 
közelébe ¡evő 2 5 8 szam 
alatti hat Kis hold tanya-
földje eladó, értekezni l^het 
II ker. Veselényi utca 87 
szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 
ifj. Jelenfi Sándor Báró Ha-

rucker utca 28 szám alatti 

háza, egy fedett kuglizó, egy 

keveset használt jégszekrény 

és egy bolt berendezés is 

eladó. Értekezni lehet a tu-

lajdonossal. — Ugyanott jó 

házikoszt is kapható. 

Eladó föld. 
berek^oyházi oldalon 3 0 
hold jóminőségű tanya 

föld van eladó, cim kiadó-
hivatalunkban megtudható. 

Kiadó föld. 
Ecseren kukorica alá 
6 hold ugyancsak ka-
száló és 18 hold föld 
van haszonbérbe ki-
adó, ér t^k^zni l^het 
Zrinyi-utca 2 0 . szám 

alatt. 

m « u H 1» 
iOüü íéíKíuéii ZSuri 

van eladó, cim a kiadó hivatalban. 

Két Lold 
dinnyeföld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

Eladó 
Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület mely ez idő szerint vendéglő, de bármilyen 

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. 

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

s x a i i l ó f o l t l a rajtalevő tanyaépületekkel, szöllős és 

gyümölcsös kertel örökáron eladó, esetleg haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

Adakozzunk az eleetf hősök árváinak. 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőrc berendezett nyomdai míiintézetében, Szentes 1918. 




