
SíéWíe*, 1918. XLVlil-ik évfölyarr, 38 szám. Vasárnap rnájus l'2. 

Előfizetési árak: 
Helyben: egészévre tk félévre 2 k. negyedévre I k 
Vidéken egészévre 6 k félévre a k. negyedévre 1.60 

^ Bgfyes szám ára 4 fillér. 
Megjelenik vasárnap és csütörtökön, -a*« 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónith Eszter. 

Szerkesztőség ^s kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossirfth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a, lapoj 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
B ^ előfizetési dijak. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Ném tudóin, lélekzettek-e va-

lahá hangosabbán és örvcndeteseb 
bén éírfbérek, mint ezen a héten, 
aráíkor végre megeredlek az egek 
esátbrnái és bőségesen, kiadósan 
megöntözték a szomjúhozó földel. 
Mért nágVón közel járt hozzánk a 
jéleitlegi Ínségben a jövendő inség. 

Áz emberek egy pillanatra 
minndent elfeledtek és sem a nyu-
gati harctér vajúdásai, sem az uj 
Wekerle-kormány, de hogy itthon 
maradjak, még a László Imre be-
töi^sés lopásai sem érdekelték őket 
hanem a jó napot helyett azt mond-
ták egymásnak : Hála Istennek, jó 
eső volt 

Csak ennyit mondtak. Nem 
többet. De mindenkinek szeme min-
dent mondott, ami csak remény-
ség. 

Ilyenek vagyunk . . . és bizony 
méltán. Ami keserűséget a politika, 
a háború, meg minden más egyébb 
gonoszság hoz, azt el tudja feled* 
tetni derűs mosolygásunkban egy 
jó májusi eső. 

Harmadik esztendeje, hogy jól 
meggondolt és alaposan megfon-
tolt elhatározással egyszerűen meg-
tagadtam minden közösséget meg a 
politika gondolatával is. Akkor 
olyanok voltak a viszonyok, hogy 
magam is azoknak kezdtem igazat 
adni, akik mindennek találták el-
határozásomat, csak helyesnek nem. 

De én undort, gyűlöletet érez-
tetti az elvtelenig, a feltűnni és 
érvényesülni akarás, a minden áron 
szerepeim vágyás, az emberek gya-
lázásában és az önérdek hajszolá-
sában kimerülő magyar — rela 
tive hélyi — politikai és közélet és 
erkölccsel szemben. 

És most, amikor mindent vé-
giggondolok és megfontolok, akkor 
kénytelen vagyok arra fakadni, 
hogy még a születésemet is bánha-

tom, mert belesodródtam, évekig 
benne voltam abban a zsibvásár-
ban, amit ugy neveznek, hogy po-
litikai élet . . . 

Kálvinista Vagyok, de pápista 
módra térdre rogyva verem a 
mellemet: 

— Mea culpa, mea makiina 
culpa ! 

Mégvan a román béke is. Ke-
leten nincsen háborúnk többé ! 

Csudálatos. 

Fásult közöny. Nem törődés. 
Az]|élet bajaival, nyomoruságaival 
való kínlódás fogadja a hírt. 

Unottan mepv/l a hir mellett 
mindenki 

Nem beszél róla senki. Az új-
ság hírét is minden tizedik sorából 
három betűt kikapva olvassuk el. 

A háború negyedik évforduló-
jához közeledünk. 

— __ _ — _ talán nem is 

lehet másképen. 
* 

* * 

Ide jegyzem föl Mert a ma 
tükre. Szomorúan jellemző az er-
kölcsökre, amelyek nincsennek, a 
léha erkölcstelenségre, amely virul 
díszlik, akárcsak eső után a páré, 
a gyom. 

Anyák mennek följelenteni ha-
disegélyes lányaikat, akiknek férje 
ott a fronton vérzik, vagy hadifog 
ságbah sinlődik, hogy rossz útra 
tértek, hogy kurafikra pazarolják a 
családjuk eltartására nyújtott se-
gélyt, hogy gyermekeiket kidobják 
az utcára, mert a kurafit meg kell 
látogatni Szegeden, vagy Kolozs-
váron . . . 

Két évi hadifogságból jön haza 
a férj. A feleség sehol, a ház ki-
fosztva. A férj minden ruhadarabja 
eladva . . , Az esküt megcsúfolta 
hitves oda valahol a szeretője kar-
jai között . . . 

Utálom a nagyképű szemföP-
gató álszenteskedést, de meggyőző-

désből mondom, hogy ha a szöke-
vény katonákra kihirdették a sta-
táriumot, épen olyan szükségfcs 
volna, hogy kihirdessék azokra a 
bestiákra, akik a „hitves" leg&yétí-
tebb nevét viselve, megfertőzik a 
tisztességet, a vérével verejtékező 
a szenvedő, a hadifogságban seny-
vedő hősöket meggyalázzák. 

Fjeket kerékbe kellene törni, 
vagy lassú parázson sütni 
még az sem volna büntetés. 

Legalább nem elég. 

BARÁZDA: 

Julius elsején életbe 

lép a filmcenzura. 

Tizenhat év^n aluliak 
nem járhatnak moziba-

A mozgófényképeknek a köz-
rend érdekeit sértő jellege miatt 
egy régebbi ckció folyamányakép, 
a belügyminisztériumban most ké-
szült el az a rendelet, amely a 
nagyközönségnek bemutatandó moz-
gófényképek felülvizsgálása iránt 
intézkedik. A rendelet a lápján te-
hát az az összes filmeket előzetesen 
cenzúrázni fogják s e célból meg-
alakul az Országos Mozgóképvizs-
gáló Bizottság, melynek elnöke a 
belügyminisztérium közrendészéfi 
osztályának vezetője lesz, tagjáít 
pedig a vallás és közoktatásügyi, 
belügyi, honvédelmi és igazságügyi 
minisztériumokból, továbbá az ál-
lamrendőrség tagjai közül, végül a 
mozgófényképipari érdekeltségek ki-
küldöttjeiből fogja összeállítani a 
belügyminiszter 

A filmcen/urának az előzmé-
nye egy akció, amelyet még az el-
múlt évben Budapest társadalmának 
egy előkelő csoportja indított meg. 
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Emlékezetes még az a kritika, ame-

lyet egy női kultúregyesület ülé-

sén mondott Apponyi Albertné 

grófnő, a filmek erkölcsrontó, főleg 

az ifjúság szempontjából káros ha-

tásáról. Ennek a mozgalomnak a 

kapcsán azután egy memorandumot 

küldöttek a belügyminisztériumnak, 

amelyben fölhívták figyelmét né-

hány filmnek az erkölcstelen ten-

denciájára s fölkérték a belügymi-

nisztert, hogy a köz érdekében tiltsa 

el a káros filmek bemutatását. A 

memorandum alapján indultak meg 

azután a tárgyalások az illetékes 

hatóságok között, mig végre most 

elkészült a filmek előzetes cenzúrá-

járól szóló intézkedés. Ugyancsak e 

rendelet intézkedik a fiatalkorúak 

mozilátogatásáról is, melynek ér-

telmében tizenhat évesnél fiatalabb 

gyermekeknek megtiltja a mozik 

látogatását. Ezek részére csak a 

kimondottan ifjúsági előadások 

megtekintését fogják engeaeiyezni. 

Ki^vb^n tárgyalnak az 
orosz-uKrajnai béKéről. 

Kievből jelentik: A régi kor-

mány eltávolításával az Oroszor-

szággal való béke tárgyalására ki-

küldött megbízottak mandátuma is 

megszűnt. Az orosz kormány már 

számot vettet ezzel a ténnyel és 

békedelegátusait, akiket a mull hé-

ten Kurskba vártak az ukrán béke-

tárgyalásokra, német tisztek kísé-

retében Kievbe érkeztek. A tárgya-

lásokat a legrövidebb idő alatt 

újból megkezdik. Es minthogy az 

uj ukrán kormány és Nagy-Orosz-

ország kormánya között nincsennek 

személyi ellentétek, már legközelebb 

várják a béke megkötését. 

Nehéz hónapok. 
Ujjongó szívvel, a természet 

szépségétől megittasult lélekkel kö-

szöntöttük régen — amikor a né-

pek világcsatájáról a legsötétebb 

képzelet se tudott fantáziálni, — a 

szép májust, a természet ébredé-

sének, a föld megújhodásának, a 

feltörő életerőnek hónapját. 

A májussal jöttek a gondtalan, 

vig napok, az esztendő mögöttünk 

hagyott hónapjainak dús tartalék-

jain örvendtünk az uj aratás bő-

séget és vagyont igéró gyümölcsé-

nek: o májussal a/, Ígéretek, re-

ménységek, bizalommal, várakozá-

sokkal teli szép nyara elébe léptünk, 

nem is csoda, la akkor könnyűnek 

éreztük a világd s rajta az embert 

Isten szép himiuszának tekintettük. 

Azután rám szakadt a világé-

gés. A testvériedé^ szent mámo-

rában ittasodott népek egy szép 

május után a vír serlegével kö-

szöntötték egymást; egy szép, forró 

nyárnak kalászt sárgitó augusztus 

napján a már c»endülő kasza kér-

ges, erős magyar kézből a haza 

oltalmára kihullott és a markos 

marok acélgyilkct, gyilkos fegyvert 

ragadott. — A búzatáblák rendjei 

mellől magyar tépek százezrei uj, 

ismeretlen, szokatlan aratásra in-

dultak, bokrétás kalappal, nótás 

alakkal, csak ugj, mint szokták . . . 

És azóta még mindig tart az 

aratás I Mintha s vértől mámoro-

sodon nagy kaszás többé pihenni 

se tudna; most más bús magyar 

kezek vágják a rendet, de vágják 

rendületlenül, szent lelkesedéssel, 

a biztos győzelem erőt adó tuda-

tával, a hazáért. 

A föld árván maradt. Asszony-

kezek, gyenge ifjak buzgó akarása 

vette munkába az életet jelentő, 

eleséget adó főidet és a drága 

magyar föld igy is hű maradt hoz-

zánk. Igaz, hogy ^ bőség, a jólét 

csak mint szép álom emléke ma-

radt meg bennünk, de négy sötét 

esztendőn át becsületesen megél-

tünk, ugy, hogy a szánktól elvont 

falatot osztottuk meg testvérnem-

zeteinkkel, mert az ó megélhetésük 

nélkül a magunké se volna kielé-

gíthető. 

A hónapokban nagy változás 

történt. Május, a csoda szép május 

nem örömöket jelent már, hanem 

nehéz gondot. 'Ilyenkorra lassan-

lassan kiürülnek az amúgy se 

nagyon tele kamrák és bizony-

bizony az itthonlévók s o k s z o r 

korgó gyomorral hajtják testüket 

a megfeszített munka igájába. Mi 

tagadás, tűrés, ilyenkor vannak 

legközelebb az elkeseredés, a re-

ményvesztés komor napjai. 

De csüggedni nem lehet, nem 

szabad. A türelem, tűrés, szenve-

dés, magábabizás volt mindig leg-

szebb erénye fajunknak. Ma ennek 

az erénynek gyakorlása kötelesség. 

Nem lehel olyan rossz, amit szí-

vesen ne kellene vállalnunk azért, 

hogy katonáink hősiessége, önfel-

áldozása szép hazánkat négy esz- , 

tendőn át megvédte az ellenség 

pusztításaitól. Hejh, de sok szen-

vedésbe, nélkülözésbe, vérbe került 

ez és mégis kitartottak — mert 

magyarok voltak 1 

Legyünk hát mi is magyarok) 

Magyarok a szó legszorosabb ér-

telmében : szenvedést, fájdalmat, 

bajt, keserűséget nem ismerő hő-

sők, testvérek. A mi türelmünk 

élő erőforrás a kitartáshoz, igény-

telenségünk példája a hazafiúi ön-

feláldozásnak. 

fl francia Kamara Külügyi 
bizottságánaK döntése 
Clemenceau aktáiról. 
Mint Parisból jelentik, a kül-

ügyi bizottság befejezte az osztrák 

magyar dossier tanulmányozását és 

határozati javaslatot fogadott el, 

amely szerint a bizottság az 1917. 

és 1918. évben történt béketanács-

kozásokról szóló tanúvallomások 

megszerzése után megállapítja, hogy 

ezek a megbeszélések sohasem ad-

tak alkalmat Franciaországra és 

szövetségesei!e n^vp •»Ifoiyadhst;', 

béke megkötésére. 

A franciák nagy német 
offenzívát várnak. 

A Matin irja: Többfelől érke-

zett egybehangzó hír szerint nagy 

offenziva van készülőben, amely 

hevesség dolgában egyenlő lesz a 

március 21 iki offenzívával. Az 

utóbbi időben sok csapatot és nagy 

tüzérséget vontak össze. Tankok 

érkezését is jelentik. A németek 

nyilván újból akarnak szerencsét 

próbálni. 

fl román béKe a magya-
rok befolyását erősiti. 

— Olasz lapvélemény. — 

Az olasz lapok legnagyobb 

része a Romániával kötött békét 

nem tartja véglegesnek. A Corriere 

della Sera hangsúlyozza, hogy a 

Romániával kötött béke a közép-

európai rendszerben mindenekelőtt 

a magyarok befolyását erősiti. A 

magyarok azonban az egész dunai 

monarchiában legnagyobb hivei a 

Németországgal kötött szövetségnek 

A magyarok ezáltal elősegítik és 

megerősítik Németországnak a kö-

zel keleten való uralmát és ilyen 

módon a legjobban fenyegetik ott 

az entente hadicéljait. Magát Olasz-

országot a magyaroknak a Monarc-

hiában való hegemóniája nagyon 

súlyosan fenyegeti. 
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H Í R E I N K . 
— Szegvár községben a leg-

közelebbi országos kirakodó és 
állatvásár folyó évi május 19-én 
pünkösd vasárnapján fog megtar-
tatni. Szarvas marhát és juhot csak 
vásárlási igazolvány alapján lehet 
vásárolni. Az állat vásárra szabály 
szerűen kiállított és irányított marha-
levéllel mindenfajta állat felhajtható-

— Cserebogár mint takar-
mány. A Sopron vármegyei Gazda-
sági Egyesület, mivel az idén sok 
cserebogárra lesz kilátás, kérdést 
intézett az élettani intézethez, hogy 
lehet-e használni a cserebogarakat 
az állatok etetésére. Most jött meg 
a felelet az élettani intézettől, hogy 
a cserebogár nagy fehérje tartal-
mánál fogva kiválóan alkalmas a 
szárnyasok, halak és serlések táp-
lálására szárított állapotban, vagy 
aaráiink őrölve, de mindkét esetben 
először le kell forrázni. A német 
deákok mint köztudomásu, minden 
teketória nélkül, hogy ugy mond-
juk, azon frissében eszik. 

— Noé bárkája számot adott 
a Színházi Élet. Incze Sándor nép-
szerű hetilapja és k é p b e n 
és írásban részletesen beszámol 
a Hatvany Lili darabjáról, amelyet 
a Belvárosi Színház mutatott be 
nagy sikerrel. A Noé bárkáján kívül 
a Görögtüzről, az Asszony és a 
Báburól; szóval a hét minden ér-
dekes eseményéről tájékoztat. Szo-
maházy István folytatja érdekes 
regényét, a Titokzatos szerzőt és a 
kottamelléklet Beregi ur, Marthon 
Géza kedves kupléja. Egyes szám 
óra 50 fillér. Kiadóhivatal; VII. 
Erzsébet kőrút 29. 

— A tizfilléres forgalomban 

marad. A pénzügyminiszter tudva-

levőleg rendeletet adott ki, a mely 

rendszerint április 30-ával a tizfil-

léreseket kivonják a forgalomból 

Most ujabb rendeletet bocsátott ki 

a miniszter, amelyben tudatta, hogy 

tizfilléreseket további rendelkezésig 

forgalomban hagyják. Ennek kö-

vetkeztében ezt a pénznemet min-

denki teljes értékben elfogadni 

köteles. 

— Pápa a beteg hadifoglyo-
kért. Az Osservatore Romani, a j 
Szentszék félhivatalos lapja közli ; 
hogy hosszabb diplomáciai tárgya-
lás után b e f e j e z ődö t t az az akció, 
amelyet XV. Benedek pápa a hol-
laudi kormány közvetítésével né-
met és angol hadifoglyok kicseré-
lése érdekében megindított A 

megegyezés alapján Anglia és Né-
metország kölcsönösen kicsere! 
8000-8000 olyan német hadifog-
lyot, aki Hollandiában volt inter-
nálva. Kicserélnek továbbá bizo-
nyos számú súlyosan megsebesült 
hadifoglyot is. 

— Délután is lehet kávét 
kapni a kávéházban. Herceg Win-
disch Graetz Lajos közélelmezési 
miniszter a tej, tejeskávé és a ká-
vé kiszolgáltatására vonatkozó kor-
látozó rendeletet megszüntette, e 
szerint délután három és hét óra 
közölt is adhatnak a kávéházak 
feketekávét. 

— A humánus püspök. Nagy-
váradról írják : Egy ismeretlen nő 
a minap egy ezerkoronást akart 
felváltani a nagyváradi postán, ahol 
a tisztviselőnő 100 darab tízkoro-
nás helyett ugyananyi husz koro-
ronást olvasott le és tévedésére 
csak késsőbb jött rá. Siket Traján 
postafőigazgató a sajtó utján fel-
kérte az illetótt, hogy a tévedés-
ből leszámolt ezer koronát juttassa 
vissza, mert különben a tisztvise-
lőnő köteles azt megtéríteni. Amikor 
Széchenyi Miklós nagyváradi me-
gyéspüspök ezt a lapokban meg-
jelent felhívást olvasta, levélben 
ezer koronát küldött a főigazgató-
nak, akit arra kért, fordítaná ezt 
az összeget a pósta kárának meg-
térítésére, — ha azonban a pénz-
váltó ismeretlen visszajutattná az 
ezer koronát, adja valamely más 
jó célra. 

— Az állami tisztviselők kül-
döttsége a királyhoz. Jelentettük 
a minap, hogy az állami Tisztvise-
lők Országos Egyesületének igaz-
gató választmánya elhatározta, hogy 
uj Wekerle kormánynál a tisztvi-
selők kívánságainak teljesítése ér-
dekében eljárt és ha sikere nem 
lesz, az egész választmány és el-
nökség lemond. Mint a Politikai 
Hiradó értesül, az országos egye-
sület legfőbb óhaja, hogy a kong-
resszus határozta szerint a király 
előtt az egyesület küldöttsége meg-
jelenhessék. Wekerle Sándor mi 
niszterelnök a királynál való fogad 
tatás kérdését előkészítés és refe-
rálás végeit már kiadta a referens-
rek azzal, hogy lépjen érintkerésbe 
a pénzügyminiszter és együttes 
megállapodás történjék arra vonat-
kozólag, hogy most minő intézke-
désekre van szükség. A pénzügymi-
niszter érintkezésbe lépett az or-
szágos egyesület elnökségével s ez 
kifejtette, hogy a fogadtatás kérése 
kongresszusi határozaton alapul, at-
tól el nem állhatnak. A királyi 
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kihalgntás annál sürgősebbé vált, 
mert az emlékiratban előterjesztett 
kérelmekre a kormány nem adott 
kielégítő választ. A tárgyalások azu-
tán megszakadtak, most azonban, 
az uj kormány ki van nevezve, a 
királynál való fogadtatás kieszköz-
lését Wekerle Sándor miniszterel-
nöktől az országos egyesület újból 
sürgetni fogja. 

„Hát meg van a Beske". 
Hadisegély ügyben állott a kihágási 
bíróság előtt L Vilma cigánvasz-
szony. B, József a férje jelentette 
fel a hadisegély kezelő hivatalnál, 
mert L. Vilma különféle hibákkal 
volt teljes. Egy fia három év előtt 
elhalt, de a mult hónapig szedte rá 
a segélyt. Még ez csak kihágás volna. 
Ez a férj szempontjából nem is 
volna olyan nagy dolog, vagy tán 
épen semmi. De hát Vilma, bár 
a férje három évig volt fogoly, egy 
leányzónak adott életet. Természe-
tesen erre a leányzóra is szedte a 
segélyt, bár ahhoz a togságból 
visszatért hősnek semmi köze nem 
volt. — A tárgyalást vezető kapi-
tány nagyon szigorú volt. Korholta 
a Vilmát. 

— Hát rossz voltál Vilma ? 

Kézit csókolom kapitány ur . . . 
hát három hónapig kibírtam, de 
aztán jól esett, aztán meg hát nem 
is volt idegen az ember . . . 

— Nem volt idegen ? — mor-
dult rá zord hangon a kapitány. 
Vilma, ennek becsukás lessz a 
vége. 

— Hát hogy lett volna idegen 
— védekezett a Vilma, hát a sógo-
rom szeretője voltam . . . 

— Vilma, orcátlan vagy, leg-
alább tagadnád le, ha már meg is 
csaltad az uradat, azt ugy se lehet 
megbüntetni, ami büntetendőt el-
követtél azt meg beismered úgyis. 

— Nem tagadhatom le kézit 

csókolom tekintetes kapitány ur— 

hát meg van a Beske. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

4954-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érle-
siti a tanács azokat a lótulajdono-
sokat, kik Szentes város által 
fentartolt fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
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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. 

7310 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
a cs. és kir. katonai nevelő és 

képző intézetekben megül esedetl 
kedvezményes t-a uzcíé^cd lielyciírc 
vonatkozó pályázati hirdetmény a 
katonaügyvezetőnél a h i v a t a l o s 
órák alatt megtekinthető. 

Szentes, 1918 május hó 1. 

d r M á t é f f y 
polgármester. 

Szentes város rendőrkapitánya. 

2422—kp. 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a már 

elrendelt ebzáriatot egy ujabb ve-
szettségi eset folytán f. évi augusz-
tus 3-ig_meghosszabbitom. 

Szentes, 1918 május hó 4. 

Zilahy 
r.* kapitány. 

Zsoldos Istvánné-nak 
HuQsihát 95 számú 18 
hold tanya földje eladó 
alKudni lehet Hódmező-
vásárhelyen Ferenc József 
Sugár-ut. 114. sz. alatt. 

FarKas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni lehet ugyanott. 

Több rendbeli zsók 
van eladó 

cím a Kiadóhivatalban, 
iíj. Debreczeni Józsefnek 
98 kis hold földje feléből kiadó, 
értekezni lehel vasárnap és csütör-
tökön II. ker. Rákóczy Ferenc utca 

14 szám alatt-

ELflbÓ FÖLb 
Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. ala.ti 5 hold tanya-
földje szép szöilős kerttel 
sok jo épületekkel, rrtely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el 
adó értekezhető ugyanott'. 

ÉRTESÍTÉSI 
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: 

l l á t i í l e A n n a 
Kigyó-utca 3. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k önyvnyomdá j a 

^ Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.) ĵl 
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Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

IC 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 
Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




