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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Koisuth-
tér 4 szám (reí bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési ét 

előfizetési dijak. ^ 

Lassan, de biztosan 
haladt a teljes pusztulás felé a ma-
gyar kis intelligencia már a háború 
előtt. A hihetetlenül megnehezedett 
akkori viszonyok közepett minden-
ről lehetett beszélni, csak arról 
nem, hogy az ugy nevezett uri kö-
zéposztály megtudjon sikeresen 
küzdeni a ráháramló mindenféle te-
herrel, Eladósodás, nyomor, kifelé 
mulatott hazug jó mód, belül ér-
zett nélkülözés és keserűség, fel-
dúlt családi élet a nincsetlenség 
miatt, ez volt a sorsa a társadalom 
e tekintélyes rétegének. 

Hol vagyunk azóta ? 

Már nem lassan és már nem 

biztosan halad ez az osztály a tel-

jes pusztulás felé, hanem benne 

van a legteljesebb nyomorban, az 

Ínségben, abban a kétségbeejtő hely 

zetben, amit még csak orvosolni 

sem lehet. 

Témának téma ez. Lehetne róla 
köteteket irni Csalhatatlan és fel-
tétlenül biztos orvosságokat is le-
hetne kínálni rá, de bizony ha iga-
zán nézzük a dolgokat, csak a szá-
raz tény marad meg, de az orvos-
ság csak a papiron irt maszlag. 
Mert még maszlagnak se számit. 

A bajok kútforrása nem uj. 
Régi. Aki azt hiszi, hogy az igé-
nyek növekedése a kezdete a baj-
nak és hogy a háború már csak a 
kegyelemdöfést adta meg, az téved 

Az úgynevezett középosztály 
nak már a keletkezése magával 
hozta ezt a szerencsétlen sorsot. 
A kigúnyolt „fent az ernyő, nin-
csen kas" az alapja mindennek s 
ezt a hibát nem lehet erre az osz-
tályra egyedül rákenni, mert a 
társadalom volt a hibás, a társa-
dalom a bűnös már a mullban is. 

Amikor a hivalaloskodás uri 

passzió volt, előkelő származású és 

gazdag emberek töltöttek be azo-

kat a helyeket, ahova utóbb ke-

nyeret keresni mentek az embe-
rek Ám a szívtelen, az érzéstelen 
a gondolkodni nem tudó és nem 
akaró társadalom ezektől az embe-
rektől, a kenyér keresőktől ugyan-
azt követelte meg és követeli ma 
is amit annak idején a passziózó 
urak megtehettek, nem ritkán meg-
engedhettek maguknak, 

Itt van a hibák alapja, gyökere 

Es erre nincsen orvosság, nem 
lesz, mindaddig, amíg egyszer a 
társadalom nem gondolkozik más-
képen, mindaddig, amig a kishiva-
talnokot a kis intelligenciát mű-

| veitsége és rákényszeritett társa-
dalmi állásának megfelelően nem 
fizetik. 

Nem akarunk abba a hibába 

esni, hogy a kishivatalnokok fize-
tését összehasonlítsuk az ipari mu-
kások íizetesevel, mert ez az ösz-
szehasonlitás rettenetes volna. Még 
azt sem tehetjük meg, hogy a gaz-
dasági cselédek sorsát hasonlítsuk 

, össze ennek a társadalmi osztály-
nak a helyzetével. niert az is való-

| sággal fényes ezekéhez képest. 

Az eljövendő béke világának 
első kötelessége lesz ezt a társa-
dalmi osztályt megmenteni, mert 
hiába, igaz, elvitathatatlan, hogy ez 
az osztály minden hibája, minden 
baja ellenére is, egyik pillére Ma-
gyarországnak. 

Az öreg segédszolgá-

latosok és alkalmat-

lanok elbocsátása. 
A képviselőház egyik legutóbbi 

ülésén dr. Kószló István, Szeged 
országgyűlési képviselője interpel-
lációt intézett a honvédelmi mi-
niszterhez a 42 éven felüli mező-
gazdasági munkával foglalkozók 
sürgős szabadságolásáról. Az inter-
pellée ót s a miniszter válaszát, 
miután az sok szentesi családot 
és gardát közelebbről érdekel, a 
következőkben ismertetjük: 

Kószó István kifejeztette,«hogy 
az orosz béke nem jött váratlanul, 
azt sem mondhatjuk, hog,y nagyon 
korán, de már akkor, amidőn a 
béke közeledett, kezdte nyugtala-
nítani a mezőgazdákat az a kérdés, 
hogy a mezőgazdasági munkát vé-
gező hadimunkások helyett fognak-e 
kapni? Nagyon jól tudjuk, hogy 
munkabíró embereink jó nagy része 
elveszett e négy éves háborúban, 
más resze hadifogságban volt. vagy 
van és az onnan való hazatérés 
legnagyobbrészt csak akkor fog 
megtörténni, mikor már az idei 
termést kell majd betakarítani. 

Tudjuk azt is, hogy akik a 
hadifogságból hazajönnek és még 
fegyverképesek, egy hónapi szabad-
ság után ismét szolgálatba hivatnak, 
így aztán, mikor a hadifoglyok el-
menne1* tőlünk, nem pótoltatnak 
kellően a mezőgazdasági munkák 
terén azzal, hogy hazajönnek az 
illető gazdának hadifogságból ki-
szabadult családtagjai. Nagy kérdés 

I hát, hogy ha már ei is fogjuk érni 
' a többtermelést, miként fogjuk el-
végezni annak betakarítását. — Az 
orosz hadifoglyok a béke megkö-
tése óta már ugy tekintik magukat, 
mintha csak internálva volnának 
és csak kicserélésre várnának. — 
Munkájuk már nem is oly intenzív. 
Kissé félvállról veszik a dolgot 
bizonyos fegyelmetlenség van köz-
tük, amit magyaráz az a körülmény, 
hogy ők is tudják, hogy Oroszor-
szágban a mieink is már várják a 
hazajövetelt. 

— Ezzel szemben azt latjuk, 
hogy egyes üdülőhelyeken számos 
oly katona van, aki egészen alkal-
mas volna mezőgazdasági munkára, 
sót aki a maga kis gazdaságában 
bi/onyára jobban üdülne, mint ott, 
ahol kél embernek van egy ágya, 
ahol élelmet is keveset kapnak. 
Annyira, hogy az üdülő katonának 
magának kell elmenni a városba 
és ott kéregetni. Az üdülés feltétele 
kényelmos szállás és kellő élelme-
zés. Már pedig e tekintetben az 
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egész országban a lehető legrosz-
szabb állapotban vannak az üdü-
lőkórházak. Semmi figyelem sincs 
arra, hogy ott betegek vannak, akik-
nek össze kellene erejüket szedni, 
így Budapesten a Jázmin-utcában 
is ezerszámra vannak ilyen em-
berek, akik csak unatkoznak és a 
lelküket csavarja azon vágy, hogy 
visszajuthassanak rendes munká-
jukhoz. 

Azután behivtak egy csomó 
szolgálatra alkalmatlan embert is. 
Ezek is ott lopják a napot, holott 
odahaza becsületes foglalkozásukkal 
nagy hasznot hajtanának az állam 
nak. Szegeden is nagyszámú ilyen 
alkalmatlan van összegyűjtve, ge-
lensübungokat csináltatnak velük 
mindennap, azt mondva, hogy igy 
jobban izlik majd nekik az élelem 
amit nem adnak meg. Na^on s >k 
munkaerőt látok igy tétlenségre 
kárhoztatva, melyeket feltétlenül 
fel kellene használni a mezőgazda-
ság, ipar és kereskedelem terén, 
nem pedig indokolatlanul elvonni 
onnan. És latok egy végtelenül 
szomorú jelenséget: beosztanak iro-
dába alkalmatlanokat, akik csak ne-
vüket tudják leirni.|Ezek ott ülnek 
egész nap és semmit sem csinálnak. 
Ilyen eljárás hangosan hivja ki a 
krilikát. Sajnálom, hogy a honvé-
delmi miniszter ur nincs itt, mert 
biztosra veszem, hogy ha megvizs-
gálja mindezt, ugy fogja találni, 
ahogy előadtam és lehetetlenség, 
hogy elzárkózzék az orvoslás elől. 

— Tudjuk, milyen nagy szük-
ség van mezőgazdasági munkásokra. 
Őfelsége elrendelte, hogy az 1867— 
79 évbeli születésüek leszereljenek, 
azonban a leszerelés nagyon lassan 
megy. Az 1867-ek nagyobbrészben 
leszereltek, azonban fele rész még 
mindig ott van dacára a királyi 
parancsnak és az 1868-asok közül 
még senki sincs szabadságolva, még 
kevésbé az 1869-esek. Ily körül-
mények kőzött ez nem segit a 
mezőgazdasági munkások meg-
fogyatkozásán. Annak sincs semmi 
akadálya, hogy a 42 éven felüli 
segédszolgálatos, őrszolgálatos nép-
főlkelők, továbbá az üdülő korhá-
zakban elhelyezett mezőgazdasági 
munkások szabodságollassanak, — 
legalább a legnagyobb munkaidőre. 

Hiszem azt, hogy ha a meg-
szivlelés tárgyává méltóztatnak ezt 
tenni, javulni fog a helyzet. Minél 
előbb el kell tehát bocsátani azo- ( 
kat az alkalmatlanokat, akiknek 
foglalkozást nem tudnak adni, — 
szintúgy az üdülő korházakban i 
evő és élelmezés nélkül ott szen- ! 

vedő egyéneket. Ilyképen a kincs-
tárnak is nagy megtakarítása lesz, 
másrészt ez nagy hasznot jelent a 
gazdaságoknak. 

Gróf Serényi Béla földmivelé-
sügyi miniszter válaszában kijelen-
tette, hogy a 67-es, 68-as és 69-es 
évfolyambeliek szabadságolása ügyé-
ben tegnap tárgyalt Bécsben az 
utánpótlás vezetőjével. A rendelke-
zések szerint most csak 67-es év-
folyambelieket szabadságolják; a 
68-asokra és 69-esekre részben 
szeptemberben, részben december-
ben kerül a sor. Mindamellett már 
megtörtént az intézkedés, hogy a 
68-as és 69-es évfolyambelieket is 
most szabadságolják. — Azonkívül 
szabadságolni fogják az önálló gaz-
dákat, — valamint a cséplőgépek 
személyzetét is (Helyeslés) és gon-
doskodás történik az orosz foglyok 
pótlásáról. A kormány minden erő-
vel azon van, hogy az aratási mun-
káké i biztosítsa. 

Városi közgyűlés. 
Rendes közgyűlést tartott a 

városi képviselőtestület tegnap dél-
előtt. Színtelenül, érdeklődés nélkül 
indult a közgyűlés, interpelláció se 
volt, de azután a közepe táján erős 
vita emelkedett. Tudósításunk ez: 

A közgyűlés nyomban áttért 
a napirendre s a tanács javaslatá-
hoz képes Petrovics Soma ellen-
kező felszólalása után — Boné An-
talné részére nem állapította meg 
a ruhasegélyt. 

Solti Ferenc volt vám szedő 
özvegyének 300 k. végkielégítést 
adott a közgyűlés. 

A jogügyi tanácsnoki állás be-
töltése iránti tanácsi előterjesztés 
során dr Cicatricis Lajos azt kér-
dezte a polgármestertől, hogy mi-
kor kerülhet tárgyalás alá az uj 
városi statutum. A polgármester 
válasza után elhatározták, hogy a 
jogügyi tanácsnoki állás betöltése 
iránt fölírnak az alispánhoz. 

Nagyvita kerekedett az 1911 
évben létesített aszfalt utak fen tar-
tása dolgában. A társaság, amely 
a műutakat építette nem hajlandó 
a háborús drágaság folytán az in-
gyenes fentartásra. A tanács javas-
leta az volt, hogy a folyó évre 
mintegy 12000 koronát adjanak a 
a társaságnak. Cicatricis, Temesváry 
képviselők, majd a főügyész fel-
szólalása után az ügyet vissza ad-
ták a tanácsnak. 

A csordajárási földek bérbe-
adása tárgyában a tanács a gazda-
sági szakosztálylyal egyetértően a 
földek 3 évre való bérbeadását ja-
vasolja ugy hogy 61 hold föld le-
gelőnek fentartassék 120 hold pe-
dig a városi tisztviselők és alkal-
mazottak részére vágassék ki. Ez 
utóbbi földből a tisztviselők 2—2 
hold, az egyébb alkalmazottak pe-
dig 1—1 hold földet kapnak bérbe 
az elért haszonbérek állagában. A 
javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

Alsóréti újtelepi szülésznő Vi-

rág Lajosné lett. 

közgyűlés 14 órakor ért véget. 

H Í R E I N K . 
— Tanyai-istentisztelet. Fo-

lyó hó 26-án. vagyis vasárnap d. e. 
9 órakor Vekeiieu Pap Lajos ref. 
kőrlelkész istentiszteletet tart. 

— Készül az uj statutum. A 
város tegnapi közgyűlés szóba ke-
rült a városi statutum ügye. A 
jogügyi tanácsnoki állás betöltésére 
mutatkozó tanácsi előterjesztés kap-
csán intézett kérdést dr. Cicatricis 
Lajos képviselő a polgármesterhez, 
hogy a városi statutum módosítása 
munkában van-e, mikor kerülhet 
sor annak a tárgyalására. A pol-
gármester válaszában kijelentette 
hogy a javaslat készen van s az 
indokolás összeállitása van még 
munkában. A polgármester kijelen-
tése általánosságban örvendetes, 
mert elvitathatatlan tény, hogy 
szervezési szabályrendeletünk ala-
pos revízióra szorul. Igaz ugyan, 
hogy azt a várakozást kielégíteni 
lehetetlen, hogy az uj statutum 
személyzet apasztást vonjon ma-
gával, mert hiszen a fejlődő élet 
feltétlenül sokkal többel követel 
meg ma már a városi hivataloktól 
mint a múltban s bizony, ha ala-
posan megnézzük a városi szak 
hivatalokat ugy találjuk, h o g y sehol 
sincsen elegendő munka eró. 

— Borbála esete. Ne hogy 

azt higyje az olvadó, hogy valami 

szemrevaló menyecskéről, vagy va-

lami enni való leányzóról van szó. 

Nem. Egy 76 esztendős Borbála az 

elmondandóknak a hőse, egy másik 

öreggel, aki a hatvanadik elet évet 

tapossa. M. Borbála cigány asszonyt 

bejelentették a hadisegély kezelő 

hivatalnál, hogy nem tarthat igényt 

a hadisegelyre, mert „szerelmi vi 

szonyt" folytat. Olyan mély viszont 
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amely az „összeállás" ban formát 
is öltött. Hát ez a „szerelmi vi-
szony" — és ez az „össze állás" 
kissé hihetetlen hanpzásu volt s bi 
zony vi/sgáliit követ le és a vizs-
gálat beiga/olta, hogy .»z öreg Bor-
bála még íi;ital szivet hord a keb-
lén belül s ez a fiatal érzésű sziv 
rokonszerelmet váltott ki egy hat-
vanesztendős emberből. Mondják 
azután azt, hogy nincsenek még 
regényes esetek , . . s hogy mind-
járt elképedéssel kell fogadni, ha 
a fehérhajú Borbálák egy húron 
pendülnek a fiatal szöghajú Boris-
kákkal . . . 

— Vármegyei közgyűlés. A 
vármegye törvényhatósági bizott-
sága évnegyedes közgyűlését május 
31 én délelőtt 10 órakor tartja. — 
A tárgysorozatot legközelebbi la-
punkban közöljük. 

— Mit mond a statisztika? 

Február hónapról beszámolóan a 
központi statisztikai hivatal azt 
jegyzi föl, hogy ebben a hónapban 
a Magyarbirodalom területen az 
élveszülöttek száma. 24.982 volt 
uz elhaltaké pedig 32.167. Ebből az 
következik, hogy az emiitett idő-
szakban, miként a háború óta min-
den hóban, több ember halt meg 
nálunk, m i n t amennyi született. 
Februárban a n é p e s s é g fogyása 
7.185 tett ki, A fertőzőbetegségek 
közöl a gümókór erős emelkedést 
mutatott a hólyagoshimlővet és a 
kanyaróval. Máskülönben ezekben 
a betegségekben 7380 emberélet 
pusztult el. Végül említsük meg, 
hogy február folyamán a szerelme-
sek közül 12.588 jelent meg az 
anyakönyvvezetők előtt, hogy há-
zasságot kössön. 

— Belgrád. Körülbelül más-
félévvel ezelőtt, amikor csapataink 
Belgrádba bevonultak, a városnak 
mindössze 7—8 ezer lakosa voll, 
beleszámítva a gyermekeket is. A 
férfiak és a nők az első rémület 
hatása alatt elmeneküllek, minket 
otthagyva. Egész utak és utcák 
voltak lakatlanok, pedig hát a há-
ború kitörése előtt Belgrádnak 90 
ezer lakosa voll. A megszálló ka-
tonaság, hogy az uralmat átvette 
hamarosan rendet csinált és eljá-
rásával az elmenekültek egyrészét 
visszacsalogatta; leginkább a nők 
tértek vissza, akik nagy túlsúlyban 
vannak a férfiak fölött. Ma a szerb 
főváros tiszta, rendezett és rend-
kívül élénk. A vendég l ók , a kávé-
házak és a mozik túlzsúfoltak és 
nem kis jólét üíött tanyát. A ha-
tóság élén a szerbekből alakult a 

városi tanács áll, amely a lakosság 
nak élelmezését is végzi, na ĵv kö-
rültekintéssel. Érdekes, hogv az 
árdrágítók olt is jelentkeztek és a 
busás haszon reményében kellő 
működést igyekeztek kifejteni, de 
amikor uatonás energiával bántak 
el velük, hamarosan elszeleltek. 
Ezeket a zsiványokat nemcsak bír-
ságolták, de be is csukták éspedig 
több hónapra. Azonkívül kipellen-
gérezték őket, aminek megvolt az 
elrettentő hatása. A drágaság ide-
jén a zöldségek és veteményesáruk 
meglehetősen magas árt értek el 
de amikor a város; hatóság nagy-
szabású kertészetet létesített, az 
árak egyszerre leszáltak. Így tör-
tént, hogy a mull nyáron egy kiló 
borsónak ö4, egy fej káposztának 
25, a kelkáposztának 24, a zöld-
babnak 30, a burgonyának szintén 
30 tillér volt az ára. A hus árát 
hatóságilag állapították meg, ami-
nek folytán egy kiló marhahús 4, 
egv kilő borjú vagy disznóhús 
6=7, egy kiló zsir pedig 11 koro-
nába kerül. A tejnek az első idő-
ben egy koronáért adták literjét 
de most ()0 fillérért mérik. A vá-
rosi hatóság piaci bódékat állíttatott 
föl, amelyek tiszták és csinosak 
és amelyekben az élelmiszerek ol-
csóbbak is mint a kofáknál és kal-
mároknál. A katonaság rendbehoz-
ta a város egészségügyi viszonyait 
is és Belgrád soha sem volt olyan 
egészséges, mint ezidő szerint. A 
polgári orvosokat kötelességük tel-
jesítésére kényszeritették és ma 
valamennyien megállják a helyüket 
A gyógys 'ertárak egyrésze katonai 
üzemben van, de ezek mellett van-
nak olyan patikák is, amelyek szerb 
gyógyszereszeké. Az elektromos-
és a vízművek, amelye* a város 
bombázásától szenvedtek, már tel-
jesen rendben vannak. A szegények 
számára népkonyhát rendeztek be, 
amelyekben egy ebéd ötven fillér-
be kerül. Egyszóval ma már Belg-
rád egy jól vezetett nyugati állam-
beli város hatását kelti és azok, 
akik leginkább csodálkoznak azon 
hogy milyenné változott az egykori 
Belgrád, maguk a szerbek. 

— Törzs-album a Színházi 
Élei, Incze Sándor népszerű heti-
lapjának pünkösdi száma Törzs 
Jenő művészi tejlódését mutatja 
be Írásban és képben. Cikkeket 
irtak Törzsről Forrai Róza, Bródy 
Sándor, Bíró Lajos, Drégely Gábor 
és Földes Imre. A oldalas pün-
kösd szám ezenkívül gazdag, ér-
dekes és változatos, beszámol a 
színházi élet minden uj eseményé-

ről. Karinthy Frigye«, Guthy Soma 
és Szenes ember humoros irásai 
tarkitj ÍÁ a pompás ünnepi s/ámot, 
mely Lehár Ferenc egy kiadatlan 
gyönyörű szerzeménvét adja kotta-
mellék lettül és I ozh Törzs Jenő 1 
felvonásos vers- s vígja ^kát, mely-
nek „Matild" a címe. A Törzs-al-
bumot, amelynek ára egy korona, 
népszerű rovatok. Intim Pista stb. 
teszik teljessé. A Színházi Élet 
most belépő előfizetői ráfizetés 
nélkül kapják a Törzs-albumot a 
karácsonyi Molnár-albummal és a 
húsvéti Kosáry-albummal együtt. 
Előfizetési ár negyedévre 850 K. 
Kiadóhivatal : Erzsébet-kőrut 29. 

- A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 
május 19-iki száma páratlanul ér-
dekes összeállításban mutatja be 
képekkel, hol mindenütt fordult 
meg a magyar katona a háború fo-
lyamán s mivel bővült ezzel né-
pünk ismeretköre. A többi képek a 
karánsebesi Erzsébet-szobor lelep-
lezését, az uj minisztereket, a ro-
mán békeszerződés szerint a mo-
narchia által kibérelt turn-szeve-
nni hajógyárat, Hollósy Simon, az 
elhunyt festőművész arcképét, a 
Petőfi-Társaság látogatását Lévay 
Józsefnél, a román békeszerződés 
aláírását stb. mutatják be. Művé-
szeti szenzáció Baranski E László 
néhány pompás rajza Montenegró-
ból. Szépirodalmi olvasmányok : 
Szemere György regénye, Berkes 
Imre novellája, Lampérth Géza 
verse Bennett angol humoros re-
génye stb. Egyébb közlemények: 
Sztrokay Kálmán érdekes cikke a 
szén háborús felhasználásáról és a 
rendes heti rovatok. A Vasárnapi 
Újság előfizetési ára negyedévre 
10 korona. Megrendelhető a Vasár-
napi Újság kiadóhivatalában (Bu-
dapest IV., Egyetem utca 4 sz.) 
Ugyanitt megrendelhető a Képes 
Néplap, a legolcsóbb újság a ma-
gyar nép számára, félévre 2 ko-
rona 4 > fillér. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

4954—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a lótulajdono-
sokat, kik Szentes város által 
fentartott fede/tetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdij nem elég a ménlovak fen-
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tartására, ugy határozott a képvi-
selőtestület, hog> 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. 

7650-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhivom a lótulajdonosok fi-

gyelmét arra, hogz a lovak között 
nagy mértékben elterjedt rühts-

a beteg Jóvil hözvetléuül érint-
kező emberre átterjedhet. A ragály 
terjedésének megóvása céljából a 
rühes lóval érintkezőknek meleg-
vízben jó házi szapannal kell mo-
sakodni, ha lehet megfürdeni, fe-
hérneműt váltani, a letett fehérne-
műt hamu lúgos vizben több órán 
át áztatni kifőzni, a csizmát jól 
lemosni zsirral, vagy íagyuval be-
kenni. 

A lovak között esetleg fellépő 
tömeges rühességi megbetegedés 
hivatalomhoz azonnal bejelentendő. 

Megjegyzem, hogy a gyógyke-
zelés alá vett rühes lovaknak mun-
kára való használatát meg tiltani 
nem lehet. 

Szentes, 1918 május hó 10. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

cséplésre ajánlkozik, 

cim megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b a n . 

Ügyes fiuK 
szobafestő tanoncnaK. fel-
vétetnek, O r o s z István szo-

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

ELADÓ FOLD. 
Csák Sándor örökösei-

nek a Dónáti oldalon 

levő 15 hold tanya föld-

je eladó; értekezhető 

Jókai-utca 113 szám 

alatt Fazekas Sándor-

néval. 

Oltott mész 
építkezéshez és mesze-
léshez kapható a Sar-
kady-telepen, tíartha Já-

nos utca 5 szám. 

iíj. Uebreczeni Józsefnek 
98 kis hold földje feléből kiadó, 
értekezni lehet vasárnap és csütör-
tökön 11 ker. Rákóczy Ferenc utca 

14 szám alatt-

é r t es í t é s ; 
Van szerencsém a t hölgy közönséget értesi-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m. aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészitésél, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészitését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészitem. 

Tisztelettel: 

Bátitle Anna 
Kigyó-utca 3. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k ö n y v n y o m d á j a 

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

ÍZ 
Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 

Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghivók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzékek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

TC 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

• - . - . • ^ S ^ Ü L 

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




