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A szerkesz tésér t f e l e l ő s : 

Simoné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség es kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemémek hirdetési és 

g r e lőf izetés i d i j ak . .\ 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A megye közgyűlési tartott. 

Ebben nincsen semmi különös 
mert hi^en minden évben négy-
szer szokott a megve közgyűlést 
tartani és a négy közül egy rende-
sen májusban szokott lenni. 

A megyegyűlés a választójog- j 

gal is foglalkozott. 

Ebben sincsen semmi különös | 

mert hiszen az 1886 évi XXI. t c. 

a vármegyéknek biztosítja a poiiti 

zálás jogát s a választói jog poli- j 

likai kérdés. 

Az állandó választmány egy j 
megegyezéses javaslatot terjesztett , 
eló a valasztói jog dolgában. 

Ebben sincsen semmi különös j 

mert hiszen a lényeg és a lényeg-

telenség iiO :ött éppen most folyik 

odafenn a megegyezés. 

Burg Dénes felszólalt a köz-

gyül scn. 

Ebben sincs semmi különös, 

Ö s/okolt felszólalni. 

Talán abban sincs semmi kü-
lönös, hogy ó a magvarság védel-
mire megegyezéses javasl ilnál még 
magyar védelme/óbb akart lenni. 

Nem vagyok nagyon fekete 

májú, de kénytelen vagyok azt 

mondani, hogy dr Kele nen Béla 

soha igaz ibbat nem mondolt ele 

tében, mint m kor azt mondta, 

hogy Burg Dénes nem érti miről 

beszél. 

Különben bórügv is szerepelt 

a megyegyűlésen. 

Zsoldos Ferenc c izmadia iparos 

tette szóvá, mint sérelmét a csiz-

madia iparosoknak, hogy nem kap-

tak bőrl. 

A beszédre r e f l e k t á l t dr Csergő 

másod főjegyző, mojd z a'ispjn. 

Mind a ketten épp el 

állították, mint Zroldos Ferenc. 

Én nem tudom, mostanában 
ugy vagyok a panaszokkal, hogy 
rendesen hallani sem szeretem és 
soha sem tudok igazat adni annak, 
aki panaszkodik. 

Nem azért, mert soha sincsen 
igaza. Nem. Hanem azért, mert az 
igazság semmit se ér és mert a* 
igazságból soha sem éli még meg 
senki. 

Valószínű, hogy az ado't eset-
ben Zsoldos Ferencnek nem is 
volt igaz.Oga. 

De még ha igaza lett volna is 
— igazságából sem cipó, sem csiz-
ma n é n i leit volna. 

Éder János bátyám és ujság-

gyártó kollegám is szónokolt a 

megyegyűlésen. 

Ebben sincsen semmi különös, 
mert hiszen az öreg ur rendes fel-
szólalója minden alispáni évnegye-
des jelentésnek. Nekem legalább 
szinte zokon esik. ha elmarad va-
lamilyen szak előadása a szőlő, 
gyümölcs és zöldség termelés vé-
delme köréből. 

Nem akarok a fekete májuság 
gyanújába esni. hogy ide rovom a 
krónikákba az öreg bátyó kertész-
kedő felszólalásait. Mert nem gú-
nyolódni akarok. Sőt. Alkalmat ta-
lálok arra, hogy megmondj mi a/t 
a komoly meggyőződésemet, hogy 
ezek a/, ő rendesen megmnsolvgott 
felszólalásai a legértékesebb felszó-
lalások a megyegyűlésen. 

Mar én csak ugy vagyok, mint 

ő, a kertészet védelme igazán fon-

losabb kö/.ügy, mint a Burg Dénes 

magyarság védelmében I art olt dik-

ciója. 

Tnuiy Károly, a csongrádi 
plébános a napszámbérek lek in te-
lében hívta föl a figyelmét az al-
ispánunk arra, hogy miiven rette-
netes a helyzet Csongrádon. Amit 
mondott, valóban megdöbbentő. 

Annál megdöbbentőbb, mert a va-
lóság még cudarabb, mint amit be-
szédében mondott. 

Az alispán komolyan és rész-
letesen válaszolt a felszólalásra. 
Amit mondott a napszámbérek 
maximálásáról valósággal ugy van. 
Két élű fegyver ez — ás esetleg 
veszedelmesebb a maximálás mint 
a mai állapot. 

Teljes tárgyilagossággal nézve 
azonban a dolgot, egyet mind a 
ketten figyelmen kívül hagylak. 
A munkás-osztály mostani igénye 
(elismerem túlzó, sót telhetetlenül 
túlzó igénye) egész természetes 
folyamánya nem a drágaságnak, ha-
nem a jólétre, a gazdagodásra tö-
rekvésnek. 

Mi a segítség ? 

Én nem tudom. De azt hiszem, 
senki sem ludja. 

BARÁZDA. 

H soissonsi siker. 
Az Aisne-menti offenzíva má-

sodik napja a német fegyverek szá-
mára ujabb gvózelmet hozott. Az 
előrenyomuló Boehn tábornok csa-
patai meglepő gyorsasággal keltek 
át a Veslen és az ellenséges had-
osztályokban olyan zavart keltet-
tek, liogv azok egymással nem is 
tudtak érintkezni. Az ellenséges 
zűrzavarnak jellemzésére elég talán 
az az adat, hogy egy angol hadosz-
tályparancsnokot akkor fogtak el a 
németek, mikor a szomszédos had-
osztály parancsnokához igyekezett 
hogv a harcvonalon való történte-
ket megállapítsa. A második csata 
napon a német csapatok egészen 
a Terny—Sarny-i helységig törlek 
elő. Ide gépkocsikon hozott az el-
lenség segiló csapatokat, de <zek 
sem tudlak a helyzetet megmenteni 
Egyáltalán az angol francia hadse-
reg nem Ind lugvobb ei enlállást 

i tanúsítani, mert még mindig a 
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meglepetés hatása alatt áll. A né-
metek rendkívül súlyt helyeztek ar-
ra, hogy terveikből semmi ne jus-
son nyilvánosságra és hogy had-
mozdulataik meglepetést keltsenek 
Az angolok legkiválóbb katonai 
szakértője, Repington ezredes a 
németek sikerét a meglepő hnd-
mozdulatnak tulajdonítja és az! a 
véleményét fejti ki, hogy ha a né-
meteknek az Aisnetől délre sikerül 
megvetniök a lábukat, ugy nagyon 
komoly sikert értek el. Az angol 
lapok különösen, de a franciák 
is optimisztikus véleménnyel van-
nak a harctéri események felől, 
holott a német csapatok már eddig 
is váratlanul szép eredményt tudtak 
elérni. Az angol és a francia köz-
vélemény makacsul ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Soissons és Reims 
közötti német támadás csak hadi-
csel, amelylyel az entente tartalé-
kait akarják lekötni, hogy azután 
fótámadásukat gyengébb erőkkel 
szemben vihessék keresztül és el-
foglalhassák Calaist és Dünkirchent 
A francia miniszterelnök is e/tn 
a véleményen van és mielőtt a 
frontra utazott, kijelentette, hogy 
továbbra is ragaszkodik ahhoz a 
felfogáshoz, hogy Hindenburg egé-
szen más frontszakaszon készül a 
főtámadásra. Ebből a felfogásból 
kiindulva az entente lapo.k helyes-
lik Foch főparancsnoknak eljárását 
aki a fenyegetett helyekre csak na-
gyon kevés erősítést küld, aminek 
viszont az az eredménye, hogy a 
német hadosztályok mind előbbre 
vonulnak és már ugy Soissonsnak 
mint Reimsnak közvetlen közelébe 
férkőztek. 

Különösen veszélyeztetett hely-
zete van Soissonsnak, amelyet 
nemcsak észak és északkelet felől 
közelitettek meg, hanem kelet felől 
átkaroló mozdulattal íenyegetnek 
Foch tábornok ellen hallgató tak-
tikájáért, már az elégedetlenség 
hangja is felhangzik és ha a né-
meteknek sikerül sikereiket tovább 
fejleszteni, akkor nyilván ő lesz 
a bűnbakja a nagy kudarcnak. Most | 
azt vetik a szemére, hogy meghagyta 
magát lepni a németek által s ami-
kor reárontottak, nem tudott hely-
reállani. Az elégedetlenség még 
igen szórványosan hangzik el s 
nyilván abban a mértékben fog 
fokozódni, amint a németek ujabb 
sikereiket érik el. 

Az Aisne arcvonalon elért 
nagy német sikerek Franciaország-
ban óriási rémületet keltettek. A 
pánik olyan méreteket kezd fel-

venni, amint történt az 1914-ben. 
Most már Párist féltik F a rémü-

% 

letet fokozza az, hogy a lapoknak 
a hivatalos vezérkari jelentéseken 
kívül semmiféle hadiludósitást sem 
szabad közölniök. Ennek aztán az 
a következménye, hogy rémhírek 
keringenek a lakosság között, ame-
lyek a meglévő vereségnél is na-
gyobbakról regélnek. A rémületet 
fokozza az, hogy az offenzíva kez-
dete óta sűrűbben működnek az 
messzehordó ágyuk. Kedden és 
szerdán záporeső módjára hullot-
tak Parisba a messzehordó ágyuk 
lövedékei és megállapították, hogy 
a németeknek egy ujabb ágyujuk 
is van, amely félelmetesebb a töb-
bieknél. Az uj ágyú hatásáról a 
francia lapoknak nem szabad meg-
emlékezni. 

Vármegyei közgyűlés 
Csongrád vármegye törvény-

hatósági bizottsága pénteken dél-
előtt tartotta rendes évnegyedes 
közgyűlését Dr. Kelemen Béla fő-
ispán elnöklésével. 

Az alispáni évnegyedes jelen-
tést többek felszólása után tudo-
másul vettek. Thury Károly csong-
rádi plébános a munkabérek drá-
gaságáról szólott s kérte a munka-
bérek maximálását. Ezután az alis-
pán előterjesztésére engedélyezte a 
közgyűlés a 3 százalékos pótadó 
kirovását a katonai beszállásolások 
köliscgének fedezésére. Kimondotta 
a közgyűlés, hogy Tóth János bel-
ügyminiszterhez állásából való le-
mondása aikaimabói bucsu iratot 
intéz. 

Wekerie Sándor miniszterelnö-
köt feliratilag üdvözli. Következett 
ezután Ugocsa vármegyének a vá-
lasztó jogi törvény javaslat tárgyá-
ban intézett feliratának tárgyalása 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
az állandó választmány javaslatait. 

Több kisebb ügynek a letár-

gyalása után a közgyűlés véget ért. 

Igazgatósági tagok 9 tagból áll. 
Pozsonyi Ferenc, Páhi János, Szé-
kely János. Kovács István, Panvik 
János, Kanász N. Lajos, Soós István. 

Felügyelő bizottságok ismét 
12 tagból megválasztanak. 

h í r e i n K . 
— A VIII—ik magyar hadi-

köicsön. A pénzügyminisztériumban 

a pénzügyminiszter elnöklésével a 
nagyobb budapesti pénzintézetek 
vezetőinek rész vételével értekezlet 
volt. Az értekezleten folytatott be-
hetó eszmecsere eredményeképp a 
pénzügyminiszter elhatározta, hogy 
a legközelebb kibocsátandó VIII. 
hadikölcsönnél a járadékkötvények 
piacának kedvező helyzetére való 
tekintettel kizárólag 5 és félszáza-
iékos járadékkölcsönt fog kibocsá-
tani. Az uj kölcsönre a nyilvános 
aláírás előreláthatóan junius 12-én 
fog megkezdődni és körülbelül egy 
hónapig fog tartani. 

A cseh entenie-csapatok. 
Luganóból jelentik: A nyugati saj-
tóban állandó rovatot alkotnak az 
osztrák-magyar szlóvokból képe-
zett és az entente-hadseregekbe be-
osztott formációkról szóló jelenté-
sek Számukról és nemzetiségi hová-
tarlozandóságukrol ingadoznak az 
adatok Majd mint osztrák szláv 
légióról, jugoszláv hadosztályról, 
majd egyenesen mint hadseregről 
bescelnek ezekről a segédcsapatok-
ról. A Popolo Rotnano kat mai 
munkatársa, Uitor, az olasz fron-
ton lévő cseh önkéntes osztagok-
nak kérdését kissé csodálatos érte-
lemben kezeli Határozottan óvást 
emel legelső sorban bizonyos en-
tente lapokban mutatkozó félreér-
tések ellen, i. i. hogy ezekről az 
önkéntes osztagokról mint jugo-
szlávokról beszélnek, holott kizá-
rólag csehekről van s/ó. Szintoly 
figyelemre méltó Uitornak az a 
megjegyzése, hogy nem cseh légi-
óról, hanem csak osztagokról le-
het beszelni. 

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 
fenlartotl 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 
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hóban fog megállapítta(nif kivettetni 

és beszedetni. 

Kell S entes város tanácsának 
1918 ápril hó 4 napjan tartott ülé-
séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

7424 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

a rézkilincsek leszerelésével még 
senki sincs megbízva. A megbízot-
takat a kilicshivatal arcképes iga-
zolvánnyal látja el. Aki ily arcké-
pes igazolvánnyal nem rendelkezik 
s a kilincsek leszerelését mégis 
megkísérelné, mint szédelgő felje-
lentendő. 

Szentes, 1918 május 22, 

dr Mátéffy 
polgármester. 

8572- 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvéd hadapród is-

kolában az 1918—19 tanévben be-
töltendő helyekre vonatkozó hir-
detmény a katonnügyvezetőnél meg-
tekinthető. 

Szentes, 1918 máj. 24 

d r M á t é f f y 
polgármester. 

8600-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A cs. és kir. hadapród iskolá-

ban az 1918—1919 tané\ben betöl-
tendő helyekre vonatkozó pályázati 
hirdetmény a katonaügy vezetőnél 
megtekinthető. 

Szentes, 1918 május hó 25. 

t l r m á l é f l y 
polgármester. 

Ügyes fiuk 
szobafestő tanoncnak fel-
vétetnek Orosz István szo-

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

8704-1918 szám. 

Földhaszonbérbeadási-
hirdetmény. 

Szentes város tulajdonát tevő 
1918 évi szeptember hó 30-án le-
járó haszonbérleti! földek az 1918 
évi október 1-tól 1921 évi szeptem-
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52 — 1918 számú 
határozatában megállapított feltéte-
lek mellett a helyszínen tartandó 
nyilvános szóbeli árveréseu haszon-
béri e fog adatni. é 

A haszonbérbeadási a gazdasági 
tanácsnok a következő sorendben 
és időben fogja eszközölni; 

junius hó 10-én délelőtt 7 órakor 
a nagyhegyi szőlők előtti, uagynyo-

mási egy és két holdas, 7 parcellára 

osztott 14140 n sz. öl szánlaföld, 

ugyanezen a napon d.e. 10 órakor 
Szent-Lászlón levó egy holdas, 17 

parcellára osztott 20282 n. sz. öl 

majori szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a nagynyomáson levó egy holdas 

49 parcellára osztott 57540 n. sz. 

öl téglaházi föld, 

junius hó 11-én d. e. 7 órakor 
u gógányi laposnak a gógánysori 

házak felőli 1/2 és 1 holdas 10 

parcellára osztott 9669 n. sz. öl 

területű szántó része, 

ugyanezen napon délelőtt 9 órakor 
Berekháton levő egy parcella 4573 

n. sz. öl területű szántó föld. 

ugyanezen a napon d. e 10 órakor 
a sápsarki egy holdas 17 parcellára 

osztott 20573 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
az alsócsordajárási régi kiosztású 

földből az I-ső dülóbeli egy holdas 

parcellákra osztott 1-tól 70 számig 

terjedő 76520 n. sz négyszögöl 

szántóföld, 

junius hó 12-én délelőtt 7 órakor 
a II-ik dülőbeli egy holdas parcel-

lákra oszlott 71-től 120 számig ter-

jedő 76354 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a második dülőbeli 121 számú par-

cellától a harmadik dülőbeli egy 

holdas parcelláka oszlott 170 szá-

mig terjedő 5&000 n. sz. öl szántó 

föld, 

junius hó 13-án délelőtt 7 órakor 
a XII—ik 'dülőbeli 171 *zwnU>l 210 

számig terjedő 44.000 n. sz. öl 

szántóföld, 

ugyanezen a nqpon u. 2 óroiw 
a IV-,ik dülőUeli egy holdas parcel-
lákra osztott 211 szádtól -260 szá* 
mig terjedő 55.000 n. sz, öl.szsnW* 
föld. • 

junius hó 14-én délelőtt T őr akót' 
a IV dülőbeli 261 Mámtól a* V-ik 
dülőbeli egy höWa? parolákra, 
310 számig terjedő B5.Q0(> n, s*, öl 
szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u, 2 óxokot 
a 31 i Komtól a 350 *«ámig torje^ 
44.0QÜ u, M, 01 szántó 

junius hó 15-én délelőtt 7 órakor 
a VI ik dülőbeli egy holdas parcel-

lákra oHctott 351 számtól 39Ö Mái-

mig terjedő 52943 n. s*, 0\ MÁutf 
föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 Arakor 
a VII ik dülőbeli egy holdas par-
cellákra oszlott 399 számtól 449 
számig terjedő 49910 n. sz. öl 
szántó föld. 

junius hó 17-én délelőtt 7 ómkor 
a VIII dülóbeli egy holdas parcel-
lákra osztotott 444 számtól a 478 
számig terjedő 36.300 n. sz, öl 
Szántó föld, 

ugyanezen a napon d- n. 2 órakor 
a IX dülőbeli egyholdas parcellák-
ra osztott 477 számtól 496 számig 
terjedő 22600 n. sz. ól szántó föld, 

junius hó 18 án délelőtt 7 órakor 
az alsócsorda járásj uj iiossíási 
földekből az I-ső dülóbeli *gy hol-
das parcellákra osztott Mól 56 
számig terjedő 62511 «. sz öl 
szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2 órakor 
a Il-ik dülőbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 64658 n. sz. öl szántó fíöld, 

junius ho 19-én délelőtl 7 orakor 
a III dülőbeli e6y holdam parcelláját 

osztott 115 számlói a 174 számig 

terjedő 66503 n. sz. öi szántó fötó 

ugyanezen napon d. u. 2 orakor 
a IV-ik dülőbeli egyholdas parcel-

lákra osztott 175 számtól a 234 

számig terjedő 67430 rí. sz. öl 

szántó föld, 

junius hó 20-án délelőtt 7 orakor 
az V dülőbeli egy holdas parcéi-

lákra osztott 285 számtól a 300 

számig terjedő 73065 n. sz, öt 

srzánló föld, 

ugyanezen a napond, u. 2 órakor 
a 801-től a 322 számig terjedő 
25205 n. sz. ól szántó föl4 és » 
VI«-ik dülóbeli egy holdas ^»reál-
iákra osztott szám tol #53 szá-
mig terj.ejlí .34.100 sa fij *z*íajó 
föld, 
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janius ho 21 én délelőtt 7 orakor 
a Vl-ik dölőbeli 354 számtól 404 I 
szómig terjedő 56100 n. sz öl cs a 
VII dölőbeli egy holdas parcellákra 
osztott 405 számtól 450 számig 
terjedő 77037 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen a napon d u2 orakor 
a 451 szómtól 470 számig terjedő 

21592 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 22-én délelőtt 7 orakor 
az alsócsürhejárásból kihasitott 5 
holdas parcellákra osztot 55737 
n. sí. öl szántó föld, a bánomhát* 
rakodó és temető melletti 12268 
n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen a napon d.u 2 orakor 
a sárgaparti egy holdas és kisebb 
parcellákra osztott 49016 n. sz. öl 
szántó löld és a felsőcsürhejárás-
ból kihasitott szántókból a Kurca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-től 29 számig terjedő 
32870 n. sz. öl föld, 

junius ho 2U-én délelőtt 7 orakor 
a felső csürhejárósból kihasitot 

a szélmalom körüli szántók 30-tól 

77 szómig terjedő 58349 n. sz. öl 

föld. 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 
a csatorna melletti 3 parcellára 
osztott 5000 n. sz. öl szántó föld 
és a vadasi egy holdas parcellákra 
50219 n. sz. öl szóntó föld. 

Junius hó 25-én d. e. 7 órakor 
a serházi egy és három holdas par-

cellákra osztott 15974 n. sz. öl 

szóntó föld és a hékédmajori egy 

holdas parcellákra osztott 50481 

n. sz. öl szántó föld. 

ugyanezen napon d. u. 2 órákor 
a hékédi szőlők előtti egy holdas 

parcellákra osztott 19978 n. sz. öl 

szántóföld és 

ugyanezen napon d. u. 5 orakor 
a homokbányai 4573 n. sz. öl 

A haszonbérbeadás alkalmával 
egy évi haszonbér fizetendő le a 
gazdasági tanácsnok kezéhez, mely-
nek fele az 1918 október 1-én ese-
dékes haszonbérbe, fele pedig az 
utolsó félévi haszonbérbe fog be-
tudatni. 

Részletes haszonbéri feltételek 
junius hó 10-ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentúl pedig az 
érverés színhelyén megtudhatók. 

Utóajánlat nem fogadtatik el. 
Kelt Szentes város tanácsának 

1018 évi május hó 26 napján tar-
tott Illéséből. 

dr Kiss Béla 
polgórmester-h. 

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

nos utca 5 szám. 

Gazdálkodás 
vezetésére ajánl-
kozók. Értekezni 
lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 

ELfibÓ FÖL 
Farkas Ján :>sno'; ' á b h n 
123 sz. a!a íi S hc id tanya-
földje szép szö k-s keruví 
sok jo épületek el, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el 
adó értekezhető ugyanott. 

ÉRTE 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-

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

Tisztelettel: 

Bálitle Anna 
Kigyó-utca 3. 

Vajda Bálint Utóda 
villanyerőre berendezett k önyvnyomdá j a 

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

Hirlapok Levelezőlapok Névjegyek 

Meghívók Költségvetések étlapok 

Borítékok Nyomtatványok Árjegyzekek 

és mindenféle könyvnyomdai munkák 

a legolcsóbb árszámitás mellett készíttetnek. 

X 
„SZENTESI LAP" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket a legolcsóbb árban veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villanyeróre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




