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M T előfizetési díjak. . . 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Hallatlan — elmarad a vasár-

napra hirdetett népgyűlés. Hallatlan 
mer* nagyon érdekes és nagyon 
pikáns lett volna ez a népgyűlés. 

Nem azért lett volna pikáns, 
mert népgyűlés lett volna. Még csak 
azért sem, mert pártszervező nép-

gyilie&'icu vunifl, lidihhÉÍ a küiaiu 

körülményei miatt. A minap ugyan 
ezen a helyen már szóvá teltem ezt 
a népgyűlést, irván a politizálásról. 
Most, miut az események csendes 
szemlélője arra a következtetésre 
jutok, liogv valóban szükség volna 
szervezkedésre. Az emberek és a 
társadalom megszervezésére, hogy 
senki ne szónokoljon soha, hogy 
mindenki dolgozzék, hogy mindenki 
becsülettel teljesitse a kötelességét 
és ne akadjon egyetlen egy ember 
se, akinek eszébe jut az úgyneve-
zett „közügyekében való tevékeny-
kedés, amit politizálásnak hívnak. 

* 
* * 

Csütörtökön is, pénteken is 
neki eredt az eső. Azután kaján 
vigyorgással előbújt a felhőrongyok 
közül a nap és belenevetett a sze-
münkbe: eső ugyan nem leszi 

Nézem a mezőt, nézem a ve-

tést, nézem az egész természetet 

és sirni szeretnék rajta, hogy mi-

ért nem esik az eső . . . ? 

Ezen morfondálok, ha éjjel fel-

ébredele, ez jár az eszemben, ha a 

szél a szemembe kavarja a port. 

Persze mindez hiábavaló 

Valóban nehéz egy helyzet. 
Nem elég a keserves nyomorúság, 
amit a háború zúdított ránk, de 
még jön az osztály veszedelme. 

Már a mult évben ránk zúdult 

az időjárás szigorúsága egész ret-

tenetességével s most az élelmezési 

nyomorúságok minden hiba mel-

lett jóríszbeii erre vezethető visz-1 

sza. — Vájjon mi fog velünk lenni, 

ha ismét elmarad a májusi eső? 

Mi lesz, ha leég a nap hevétől 
a termés ? 

Mi lesz ? I 

a 
a * 

Nagyon sok mindent láttam 
mér az életben. Emberrel is volt 
dolgom sokkul és sok íéééta*. Lát-
tam nagyon sok agynevezett sok-
oldalú embert, akit akár hova tet-
te«, minaenati loit&iaita magai. 

Most szemlélem Gyula váry 
Gézát. Ez az ember már sok min-
den féle volt. Most is lett valami. 
Az, ami eddig még nem volt. 

Jelenleg oda kerftlt a közélel-
mezési hivatalhoz, hogy segítségére 
legyen a hivatalt Vezető Kálmán 
tanácsnoknak. 

Mikor ezt beirom itt a króni-
kába és éppen azt a bevezetést 
fűzöm hozzá, amit hozzá fűztem, 
azért teszem, mert a háború során 
a városházán aligha csinált még em-
ber több hálátlan dolgot, mint (Jyuia-
váry s ha eddig átkűzdötte magát 
mindenen én még bizom benne, 
hogy beletalálja magát ebbe az uj 
foglalkozási körbe is minden na-
gyobb baj nélkül. 

Utoljára is — lehetséges az a 
csuda is, hogy ebben a beosztásban 
többen fognak megenyhülni iránta, 
mint ahányan eddig scidták. 

a 
a a 

Egyik helyi lap cikkezik a pa-

naszokról. 

Igaza van, Semmi féle téma 

mm olyan bőséges, mint a panasz 

téma. Én ma például egy fél óra 

alatt a következő panaszokat hal-

lottam : 

— Nincs eső. 
— Nincs cukor. 
— Nincs petróleum. 
— Nincs trafik. 
— Nincs takarmány. 
— Esik a ló ára. 
— Nincs munkás, 
— Kevés a napszám. 

— Nagy a bőruzsora. 
— Sok a rosszlelkű ember. 
— Kevés a zsir. 
— Sok a pénz a bankokban. 

— Nagy lesz a cseresznye ter-
més és nem lassz ára m cseraac* 
nyéoek. 

— Nem lesz cseraatny*. 

— Még mindig az van kiirva a 
Gyárban, hogy nincs krumpli. 

— forini Aav mői sintuiM. 
— Levették a segélyt. 
— Elfogyott a liszt és nem 

adnak őrlést. 
— Drága és rossz a s6r. 
Hát kérem nem lehetne mvaé 

ezekről egy-egy cikkat írni? 

BARÁZDA. 

Hadifoglyok Kicserélése. 
A néniét és az olasz korúén? 

meghatalmazottai m e g k e z d t é k 
a hadifoglyok ügyében összehívott 
konferenciát. Az üléseken Dinkáért 
Pál miniszter, a külügyek hivata-
lának vezetője elnökölt. 

A munkáskérdés. 

Nemcsak a rekvirálás okozta 
tatárjárás aggassza a gazdaközön-
ségei a jövő évi termés sikere te-
kintetében. Sokkal nagyobb baj van 
a munkáskérdés ktoüL Itt a hadi-
foglyokkal való bizonytalanság kér-
dése s itt van az otthon lévé mun-
kátok lehetetlen árkövetelése és ál-
talában a munkáakéshiány. 

Nem nagybirtokosok, esdi qgjr 
szerű paraszti közéftoirtokosok, ai 
50—100 holdas parasztgaidék je-
lentik ki, hogy nem képesek üze-
müket fenntartani, hogy birtokukat 
eladják s csak annyit tartanak meg 
amennyit maguk és családjuk meg 
művelni birnak. 

Nincs munkáskéz s arai van, 
rém drága, olyan gazdálkodást foty* 
tatni, ahol idegen munkáskézre t m 
szükség, mind lehetetlenebbé vá4ik| 
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Volna megoldás, ha a kormány 
élne hatalmával, a lakosság tétlen, 
könnyen élő elemeit katonai fegye-
lem alá hozná és gazdasági mun-
kára épp ugy kirendelné a köz ér-
dekében, mint ez a megszállott le-
rületeken történik. Akkor nem ma-
radna megmúveletlen terület, akkor 
biztosítva volna a jövő évi termés. 

Ez a rendszer azonban, amely 
tele van kényszer intézkedésekkel, 
főiig olyanokkal természetesen, 
amely a gazda életét megnehezíti 
és elkeseríti, viszont másrészt tel-
jes munkanélkülözést tart fenn, tel-
jesen tarthatatlan és a legnagyobb 
veszéllyel jár a jövő évi termés 
biztosítása érdekében. Utólag rá-
fogunk jönni, mint mindenre a vi-
lágon, de akkor már valószínűen 
— későri lesz. 

Az uj termésrendelet 
Az Országos Közélelmezési Hi-

vatalban hetek óta készül már az 
uj termésrendelet. A földmivelés-
ögyi és kereskedelemügyi minisz-
tériumok most teszik meg észre-
vételeiket a javaslatról, azután a 
tervezel minisztertanács elé kerül, 
de lényegesebb változáson már nem 
igen megy keresztül. 

Az uj rendelet lényege az, hogy 
a termést már a cséplésnél zár alá 
veszik. Kimondja a rendelet, hogy 
„a cséplőgépből kihulló mag már 
közszükségleti célokra igénybe \é-
tetika és kötelezi a cséplógéptulaj-
donosokat arra, kogy időről-időre 
ók is pontosan jelentsék be a köz-
ségi elöljáróságnál, hogy mely gazda 
részére milyen mennyiségű gabonát 
csépeltek. 

Szabad vásárlás nem lesz. A 
rendelet határozottan kimondja, 
hogy még a közélelmezési minisz-
térium sem állithat ki vásárlási iga-
zolványt. Ellenben megengedi a 
rendelet azt, hogy a község terü-
letén termett gabonából a község 
ellátatlan lakosai egész évi szükség-
letüket megvásárolhassák, de e 
szükségletet nem a termelőnél sze-
rezhetik be, hanem a Haditermény 
bizományosainál. 

Uj intézkedése a rendeletnek 
az a rész, amely megengedi, hogy 
azon községek, ahol a lakosság 
szükségletének ellátására elegendő 
gabona termett, beszerezhessél; a 
szükségletet ama ellátatlanok részé-
re is, akik nincsennek olyan anyagi 
helyzetben, hogy egész évi sziik-

Íégletüket egyszerre megvásárol-
tatják. A községek előlegezhetik 

ilyen esetben a vételárat, a meg-
vásárolt gabonát raktárakban he-
lyezik el, és a kezelésért egy száza-
lék jutalékot számithatnak. 

Az uj rendelet megváltoztatja 
a fejadagokat is: ugyanazokat a 
fejkvótákat lépteti életbe, smelyek 
1916 augusztusában é r v é n y b e n 
voltak. 

E szerint a havonként igénybe-

vehető lisztmennyiség: 

mindenki részére 7*20 kg. 

ósterm. férfimunkásoknál 12-— kg. 
ősterm. nőimunkásoknál 1050 kg. 
ősterm. gyermekeknél 9— kg. 
ipari férfimunkásoknál 1050 kg. 
ipari nőimunkásoknál 9 — kg. 
az utóbbiak hozzátartozóinál 8*40 kg 

A rendeletet kiegészíti a vég-
rehajtási utasítás, amely több irány-
ban tartalmaz majd intézkedést, az 
intézkedések közül a legfontosabb 
kétségkívül az lesz, amely megen-
gedi, hogy az egyes beszerzési cso-
portok saját tagjaik évi szükség-

! letét a Haditerménynél beszerez-
hessék. 

H Í R E I N K . 

flz uj bék^apostol Könyve. 
Suleymann Inger Abdullah, aki, 

bár neve török zengésű és egy-
idóben szomáli alkirály is volt, 
mégis izig-vérig magyar ember és 
jelenleg biharmegyei földbirtokos, 
igen különös könyvecskét küldött 
a békére sóvárgó emberiségnek. 

A furcsa kis könyv, amely 
most jelent meg német nyelven, 
„Az örömhir" cimet viseli, a cim 
alatt pedig ez áll: „Az egyedülvaló 
Istennek, Urunknak és alkotónknak 
kegyelméből és könyörületéból ki-
nyilvánítja töredelmes szolgája Su-
leyman Inger Abdullah, aki Isten 
nevében alázattal és odaadással 
tolmácsolja az emberiségnek". Eb-
ből az igen különös cimből arra 
lehelne következtetni, hogy egy uj 
vallás tanait fektette le könyvében 
e kitűnő férfiú, aki az Isten nevé-
ben és valószínűleg felhatalmazá-
sával tolmácsolja az örömhírt az 
emberiségnek, de a könyv elolva-
sása után kiderül, hogy egy igen 
egyszerű szándék vezette e bibliai 
hangú és mindvégig dagadó pátosz-
szal megirt könyv szerzőjét: meg-
értetni az emberekkel a belső béke 
szükségességét, bizonyos isteni ki-
nyilatkoztatás utján. 

„Az Isten segítsége jön, már 
közel is van", valamint „a béke 
Istennél van és csakis a te hazád-
ban — itt, a sziklánál — fogja a 
bűnös emberiség, ahogyan a Min-
denható elhatározta, őt megtalálni", 
ilyen és ehez hasonló prófétaszerü 
kijelentésekkel van tele e különös 
prédikátor még különösebb könyve, 
amelyet Isten nevében küldött ne-
künk az uj apostol. 

A szikla, amelyről fentebb szó 
van, meg is van rajzolva a könyv-
ben, sót az is meg van rajzolva, 
hogy Budapestről hogyan lehet leg-
gyorsabban a sziklóhoz eljutni, igen 
egyszerűen, az ember Budapestről 
Nagyváradra megy, innen Bihardob-
rosdra, ahonnan csak egy ugrás-
nyira van Nagypapmező, — ahol 
Suleyman, Inger Abdullah lakik és 
e gyönyörű község határában áll a 
nevezetes szikla, amelynek az em-
beriség licUű ¡¿¿kcjóhcz —- uj 
apostol szerint— még sok köze lesz. 

Lehet, hogy odJ kellene menni, 
talán a szikla alatt van elásva a 
béke, nem tudjuk, mert erről kü-
lönösebb, részletes felvilágosítást a 
könyv nem ad. Valamint ázt sem 
tudjuk, hogy a címlapon díszelgő 
csillagok és félholdak minő rejtélyt 
jelentenek, bevalljuk, izgató rejt-
vény nekünk ez a könyvecske, de 
reméljük, hogy majd később bő-
veben is megismerkedhetünk az uj 
tanokkal, mert a könyv végén ez 
a biztató mondat áll, hogy „vége 
az első kiadásnak". Tehát lesz még 
egy második is. 

-- Tanyai istentisztelet. Pap 
Lajos ref. lelkész f. hó 5-én vasár-
nap d. e. 8 órakor a kistőkei isko-
lánál istenliszteletet tart. 

— Szökött katona a hadbí-
róság előtt. Raskó Ferenc 52. 
gyalogezredbeli katona tizenhárom 
hónapi harctéri szolgálat után ha-
zaérkezett s az ezredétől megszö-
kött. Pestre jött és egy dunaparti 
szállodában állást vállalt mint 
szolga. Állandóan katonaruhában 
járt és keresetét munkaképtelen 
édesanyjának adta, aki teljesen az 
ó támogatására volt utalva, mert 
egyik testvére a harctéren elesett 
és apja szintén katonai szolgálatot 
teljesít. Szökés büntette miatt ke-
rült a rögtönitéló bíróság elé. Ma 
tárgyalta ezt az ügyet dr. Sebák 
Gellért százados hadbíró vezetésé-
vel a cs. kir. hadosztálybiróaág mint 
rögtönitéló bíróság. A vádat Vadász 
főhadnagyügyvéd látta el. A statá-
riális bíróság határozata a bűnösség 
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kérdésében nem volt egyhangú és 
ennélfogva Raskó Ferenc szökési 
ügyét kivették a staláriális eljárás 
alól és átte'lék az ügyet a rendes 
hidbirósághoz az eljárás lefolyta-
tása végeit. 

— Nem küldhetők hadifo-
golytáviratok Oroszországba. — 
Hivatalosan közlik: Mivel az Orosz-
országgal hadifoglyok táviratai ré-
szére eddig Svédországon át fennál-
lott ut megszakadt, a közvetlen 
táviralforgalom felvétele i r á n t i 
tárgyalások pedig meg nem voltak 
befejezhetők, további intézkedésig 
Oroszországba hadifogoly táviratok 
sem küldhetők. 

— Nem lesznek ruhajegyek. 

A Népruházati Bizottság elnöksége 
minden téves híreszteléssel ellentét-
ben közli, hogy ruhajegyek nem 
lesznek, ellenben már legközelebb 
megjelenik a cipőrendelet, amely 
jegyek eiieueoeu égySr^es c?> lehe-
tőleg olcsó áron áron cipőkhöz 
jutatja majd a közönséget. 

— A tizfilléres nikkel pénzek 
további rendelkezésig forgalomban 
maradnak, habár a múlt évi junius 
hóban kiadott rendelet szerint csak 
e hó végéig, április 30-ig lettek 
volna azok érvényesek. 

— Fölemelik a bőr maximális 
árát. A bór maximális arát, mint 
értesülünk, május 15-ikétől kezdve 
fölemelik. A bór ára 15 százalék-
kal lesz drágább. A bőr maximális 
árának fölemelése súlyosan fogja 
érinteni a közönséget, ha sürgősen 
meg nem jelenik az uj cipőrende-
let, mely elejét venné a már tűr-
hetetlen cipőuzsorának. 

— A lóárak magas voltát ér-
dekes számokkal világítja meg a 
nagykőrösi méntelep állományában 
elhelyezett, négy darab, lipicai pej 
hintóslónak a mult szombaton ár-
verésen történt eladása is. Három 
kanca és egy paripa került eladásra 
az előbbi három magántulajdonba 
ment át, a paripát a város vette 
meg 5200 koronáért, párul az egyik 
kehessé vált, könnyű fakó lova 
helyett. A négy darab összesen 
2400 korona K-ért kelt el. Hogy 
milyen tüneményes emelkedések 
történtek a ló árak körül, az is 
mutatja, hogy a két fakót ezelőtt 
9 évvel 600 forintért (1200 K.) vette 
a város és most a kiérdemült, öreg. 
köhögóset 2600 koronáért adták el 
levágásra! Öreg szolga szomorú 
vége. Sic transit I . . . 

— Zita ünnepély. M. kir. kul-
tuszminiszter körrendeletet bocsá-1 

tott ki az összes magyarországi is 
kolákhoz, hogy áldozócsütörtökón 
Zita királyné születés napján tartsa-
nak iskolai ünnepélyt s azon a megje-
lent közönség körében rendezzenek 
gyűjtést a Kolozsvárott székelő 
Erdélyi Pártfogó Egyesület által 
az erkölcsi romlás veszélyének ki-
tett hadiárva leányok megmentésére 
létesitett Zita otthon javára. Ami 
közönségünk ugyan már nagyon 
is el van ársztva jótékonyságra va-
ló felhívásokkal, de ez oly nemes 
magasztos, keresztyéni cselekedet 
megmenteni azokat, kiknek apja 
érettünk is halt hősi halált, a bűn-
től, elzülléstől, hogy ily jótékony-
ságtól senki sem fog elzárkódni. 

— Szentesi állami polg. le-
ányiskola 8 án szerdán d. u. 4 óra-
kor tartja a Zita ünnepélyt az in-
tézet tornatermében azért, hogy 
összeütközésbe ne jöjjön a gimná-
7Íi im p l pm i i tv i r á n v u 

ünnepélyével. A z ü n n e p é 1 y 
műsora é n e k l é s , s z a v a -
lásból fog állani s az intézet tan-
testülete ezúton hivja meg arra 
ugy [a testületeket és hatóságot, 
mint a nagyközönséget 1 

— Eperlevél mint tea. Ha már 
annyira jutottunk, hogy a m. kir. 
dohányjövedék maga is beismeri 
hogy a méregdrágán elárusított ci-
gareítákba és cigarettadohányba jó-
kora százalék pótdohányt vegyit, 
amelynek a minőségéről akkor 
győződünk meg, amikor füstölni 
kezdjük a dohánynak elkeresztelt 
büröklevéllel kiegészített dohányt 
— akkor bevallhatjuk azt is, hogy 
tudjuk, hogy amit megeszünk, az 
mind póteledel. Tea, a régi jó ja-
pán tea ott rekedt valahol Jokoha-
ma körül, a karavánok most bol-
seviki játékot űznek és a teából 
hozzánk a neve jut. De azért van-
nak élelmes emberek, hogy a ne-
vén kivül mégis legyen valami, 
amit teának mondjunk és ha pedig 
szárított bogáncskóró levet ittunk 
tea a helyett, Eszék városa közé-
lelmezési hivatalának a jóvoltából 
esetleg mi is pót-teához juthatunk 
A közélelmezési ügyosztály ugyan-
is két ottani kereskedőnek meg-
engedte. hogy a városi erdőkben 
ósszegyüjthessék a szamóca leveleit 
abból úgynevezett teát készithese-
nek és mint teát áruba bocsájlhas-
sák, Csak azt kötötte ki a város, 
hogy esetleges kivitelt ellenőrizhes-
se. Képzeljük, hogy milyen min-
denféle levél fog abba a teába ke-
rülni, lehet, hogy még ajánlott le-
vél is, amit pedig megenni nem 
ajánlatos, 

—• Az idei burgonya termés. 
Értesülésünk szerint a korai bur-
gonya forgalomba hozatalára vonat-
kozó rendelet munkában van es rövid 
időn belül nyilvánosságra kerül 
Mindenesetre kívánatos e rendelet 
idejében való nyilvánosságra hoza-
tala. Ami az árat illeti, az nem 
lesz rendeletileg megállapítva, ha-
nem a helyszínen működő bizott-
ságok fogják megállapítani az ára-
kat a termés minősége szerint. A 
kilátások termés tekintetében elég 
kedvezőek, mert az utolsó hetek 
esőzései kedvezően hatottak a korai 
burgonya fejlődésére. 

— Benzin a csépléshez. A 
csépléshez szükséges motorhajtó-
anyagnak a mezőgazdasági motor-
tulajdonosok részére kellő időben 
való biztosítása céljából szükséges 
hogy minden motortulajdonos üzem 
anyagszükségletét legkésőbb május 
vén-éig a* edí'ia szokásos módon 
és az eddig használt űrlapokon 
a motorhajtóanyagot szállító gyá-
raknál, illetve cégeknél kaphatók 
a földmivelésügyi minisztérium XII. 
A—2. ügyosztálynál okvetlenül je-
lentse be. A kérelembe a gyár, il-
letve cég, ahonnan a gazda a mo-
torhajtó anyagot beszerezni kíván-
ja, pontosan feltüntetendő és az 
összes adatokat az illetékes községi 
elöljáróságok (városi hatóság) által 
igazoltatni kell. Hatósági igazolás 
nélkül a bejelentést nem veszik 
figyelembe. 

— Gorlice. Május 2-án három 
esztendeje, hogy csapataink Gorli-
cénél áttörték az orosz frontot, 
mely áttörés, habár legközelebbi 
célját el nem érhette, mégis döntő 
kihatással bírt a háború további 
menetére. Most a három esztendő 
távlatából bizonyos elfogódottsággal 
gondolunk ezekre a nagy napokra 
melyeknek szinterén most már bé-
kés munka folyik. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

6991-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Köztenyésztésre szánt apaálla-

tok (bika, kan és kos) engedélye-
zési vizsgálata 1918 évi május hó 
7-én délelőtt 9 órakor a királysági 
iskolánál, délelőtt 11 órakor az 
eperjesszéli iskolánál, ugyanez nap 
délután 3 órakor a Vecseri csárdá-
nál, Ecseren, délután 4 órakor a 
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Veker-csárdánál, május hó 8-án 
délelőtt 8 órakor a városháza ud-
varán, délután X órakor a bökenyi 
csárdánál és május hó 9-én d. u. 
3 órakor a derekegyházi oldalon 
Mucsi Lajos motor malmánál fog 
megtartatni. 

Felhivatnak azok az állattulaj-
donosok, kik bikájuk, kanjuk, és 
kosukkal másnak anyaállatát akar-
ják fedeztetni, hogy a köztenyésztés-
re szánt apaállatot a vizsgálatra 
veztssék tlő. 

Értesíttetnek az apaáltat tulaj-
donosok arról is, hogy a vizsgálat 
alkalmával fogja beszerezni Szentes 
város az apaállat szükségletének 
egyrészét, ennélfogva felhivatnak 
azok, kiknek erős csontozatu jól 
fejlett egy éves bikájuk van és ezt 
elakarják adni mutassák azt be a 
vLs^uIűtc4. teljesíti bfaoH.sácrnflk. 

Szentes, 1918 április hó 23. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

4954—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a lótulajdono-
sokat, kik Sztntes város által 
fentartott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdíj nem elég a ménlovak fen-
tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hogy a fedezetlen mén-
ló tartási költséget a fedeztető kan-
ca tulajdonosok kötelesek megfizet-
ni a fedeztetett kancák számának 
arányában. A fizetendő költség rész-
let a fedeztetési idény után julius 
hóban fog megállapittatni, kivettetni 
és beszedetni. 

Kelt Szentes város tanácsának 
1918 ápril hó 4 napján tartott ülé-
séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, cím a kiadó hivatalban. 

ilj. Debreczeni Józsefnek 
98 kis hold földje feléből kiadó, 

értekezni lehet vasárnap és csütör-

tökön II ker. Rákóczy Ferenc utca 

14 szám alatt-

V i z s g á z o t t g é p é s z E L f l b Ó F Ö L b 
c s e p k s r e a j á n l k o z i k , Í Farkas János.nok fábián 
c i m m e g t u d h a t ó L a - 123 sz. ala'ti 5 hoki tanya-

punk k i a d o-
h i v a t a l á b a n . 

Jó házi koszt 
kapható és naponta friss tej 
házhoz is szállítva és vaj, 
turó. tojás Klauzál u. 2 sz. 
alatti étkezdében. Ugyanott 
ma estére hal vacsora is lesz. 

földje szép szöl lös Kerttel 

sok jo épületekkel, mely 

bármiféle üzletre is alkal-

mas, az összes kovács 

szerszámokkal együtt el 

adó értekezhető ugyanott. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-

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 l i t l e A n n a 
Kígyó-utca 3. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k önyvnyomdá j a 

Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.) 

X 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hirlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghivók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

I 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 
Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

N v m i m t n t t V A I D A K l i T ( ) [ ) A v d l a n v e r ö r e herendezett n v m i u h u miiintéy>>téhPii Szentes 1 9 1 8 . 




