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Szerkesztőség és kiadóhivatal
A szerkesztésért

felelős:

Simáné Dótiáth Eszter.

Vajda Bálint Utóda könyv nyomdája Koiiuthtér 4 szái i tref bérház) ide intezendök a laput
érdeklő mindenféle küldemények h i r d v t e s i e *
. . ..
előfizetési dijak.
' ^ t

A krumpli és tüzva levéltől a
rózsasziromig és a kender levélig
minden elszivhatót és szivhatatlant
Sokan csóválták a fejüket, hogy 1
pipálnak az emberek, amikor nincs
A jegvek száma tehát szaporokisebb lett a kamat. Pedig termédohány . . . Még a piros paprikát
dott.
szetes Ez a mód is védekezés u i
is, akinek nem elég erős a többi
1
Nem csodálkozom rajta, mert drágaság ellen
pótlék.
•nnyi mindenfele dolog nincsen,
Gondoltuk ezt valaha?
hogy a jegyek számát bízvást keveselhetem én is, minden más
Bizony pofon vágtuk volna
Junius második felebe léptünk.
atyámfia is.
még három év előtt is azt, aki ezt
A magyar Alíöld ilyenkor szo- merte volna állítani
Ezúttal a lábbeli jegyek külön
kott a legszebb, leggyönyörűbb
féle fajai teszik aktuálissá u jegyBARAZDA
lenni
kórdéat <Xtzinlén vallva azonban
A havasok, a fenyvesek, a
nagyon is aggódó arccal fogadom
ezt a legfrissebb kiadású jegy léiét. bétcek szépek, de azért a legszabb
Mert hiszen jegv csak van. az Alföld júniusban.
soknak mondhatjuk, pláne a kibocsátási árfolyamot számítva.

KRÓNIKÁS JKGYZftTKK.

Lesz is mindaddig, amig papiros
lesz, De kérdés, nem leszünk-e
ugy a'-cipőjegyekkel, mint az élolmiszer könyvecske különibözó jegyeivel, hogy jegy csak van. Fölös számmal is v a u ; de áru

nincs.

En elhiszem, hogy Szlerényi
őkegyelmessége akarja, hogy rendeletének ervénye legyen. Hiszem,
hogy lesz is ereje és hutaima, hogy
rendeletének érvényt szerezzen . .
Es ha hitem teljesedik, lesz egy
jegy, amely éi vénye* ithető lesz

A nyolcadik
kibocsátották

hadikölcsönt

Ezúttal neu? hat, hanem
hatodfél százalékkal.

is

csak

A pénzügyminiszternek feltétlen igazságú van. Semmi sincs ma
már, csak pénc. Hogy minden drága
az érth ító, mert semmi sincs, azaz
ha van in, kevés van.
Pénzből — Isten megverte azt
H sok különböző színű es ciíVáju
papirost — több vau, mint pelyva.
Ennek tehát olcsóink., vagy olcsóbb
nak kell lenni, mint volt eddig.
S ha gondolkozunk a dolgokon, bizony a tőkepénzes emberekre csak az a legelőnyösebb, ha
pénzéi belefekteti a hadikölcsönbe.
Az az ót és tVles k matláb is olyan
horribilis, hogy nyugodt lélekkel

És most minden alföldi lelkesedés ellenére azt kell mondanom
hogv az Alföld most nem szép,
csúnya, sivár, pocsék.
A színpompa, a dustenyészet
helyén sivárság, leégeti mező, «
kövér kalászok helyén sovány é*
meddő kalász ócskák . . . Jnniusi
dér és fagv csipte vetemények . . .
Nem s/erelek hinni u szememnek Nem tudom elhinni, amit Iá
tok, Pedig hinnem kell.
Szomorú kép bizony.
Mintha szeptember vége volna
— pedig junius közepe van — és
számolom: három és fél hónap
múlva lesz csak szeptember vége.
Vájjon, hu igy marad, mi l«?sz
akkor V

E v hónap után, végre lett
trafik. Boldogan fújom én is a
tűstől, másik embtr társam is
Csudálatos.
Most kezdem csak észrevenni
hogy minden szenvedélyről le lehet mondani szenvedés nélkül, da
a dohányzást abban hagyni, vaqy
csak szüneteltetni is lehetetlen. Ez
nem kin Szegény a dus magyar
szöknie annak a borzalmas érzi sj nek kifejezésére, amit ez jelent:
; dohány hiány.

Keservek.

„Kecskeméti Lapoku-ból
vesszük
át ezt a cikket amint
következik, mert ami áll a hires
városban áll itt is :
..A fogyasztó is megszólal, aki
pedig a legritkábban jut szóhoz s
megszólalása csupa panasz és keserűség természetesen, mert csakugyan ő az az üllő, akire minden
kalapács lezuhan. Verik és vágjak
rúgják és pofozzák jobbról és balról
ö az a bizonyos szenvedő alany
akitől a hirtelen való megmilliomosodás filléreit kipréselik. Nem
csuda teliét, ha minden szava csupa keserűség es feljajdulás és még
elfogultságait éa egyoldalúságait is
megértéssel keit eltogadni, amikor
leveleból — egy-egv erősebb kifejezése elhagyásával
lenyomtatjuk a következőket :
»Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur,
nagy érdeklődéssel olvasom b. lapiában a szinte vége-szakadatlan küzdelmet a termelő és kereskedő kö, zött. Mindegyik a maga igazát vitatja, a maga Ínségét panaszolja,
kölcsönösen egyik a másikat okol| ja a maga megkárosodásával, az
áraknak immár általuk is elismert
szertelen megdrágulásával. Igazán
Í sajnálni való szegény emberek s
ha csak egy kis időt engednének
nekem fogyasztónak, bizony keserű
I könnyeket hullatnék szomorú sorj sukon. De nem jutok hozzá a legA
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nagyobb igyekezetein melltlt se vén venni, mert hát lényegében
Mert már kora hajnalban kinn va- csakugyan igaza van i valamikép
gyok a piacon s szivemnek egyei- csakugyan segiteni kéne rajta
len v á g y a , hogy ezen a szép juni—
Hogy müven módon, azon törje
usi napon egy kis karalábét, zöld a fejét mindenki, akit csak illet.
borsót, vagy akármi más zöld bor- Majd mi is meg próbáljuk/'
sót, vagy akármi más zöld főzeléket szerezzek b# a családomnak
ebédre. Egész hosszú télen át azzal
A hazatért hadifogbiztattak ugyanis, hogy jöjjön csak
a tavasz, majd l«sz akkor minden
lyokat kiveszik a
s kárpótolhatom szegény gvermemenetszázadból.
keimet a téli koplalásért! Kedves
Szerkesztő Ur, volt e már egyezer Nyolc heti szabadságot kapnak.
kin a piacon ? Akkor nem fogja
A honvédelmi miniszter a had
meglepni, hogy még nyolc órakor
ügyminiszlerrel
egvetértőleg fonis a piacon lézengek, anélkül, hogy
tos
utasításokat
adott
ki a;, orosz
egy csomó retken és egv lej
;
fogságból
huzatért
h
a
d
i fo g1 y ok
száraraz salátán kivüt valamit is
ujabb
szabadságolása
érdekében.
rekvirálhattam volna.
Eme utasítások értelmében a fogEgy titkot i, megsúgok : már ságból hazatért h idifogolynak ujabb
az árát se nézném, akármilyen négy heti viszont látási szabadságol
keservesen izzadom ki, csak kap- kell engedélyezni.
nék ! Enni, enni enni akarunk,
A/ intézkedő? ugv szól, hogy
Szerkesztő Ur! Ellenben kopogó
amennyiben
az orosz hadifogságszemmel kell néznem, hogy a konból
hazatért
hadifoglyokat
tf negyzervgyár boltja elé. a nagy kereskedő urak udvarára társzekér szám- ; venedik vagy negyvenegyedik meosztották volna.
ra hordják a mindenféle finomsá- natalakulásokba
be,
ezeket
>nnan
—
a tiszteket és
got. Hát tehetek én arról, hogy i '
nem tudok olyan előkelő hanyag- közlegényeket
egyformán ki kell
sággal végigdőlni a ruganyos hintó venni és a már éivezett négy heti
párnáin, mint a „Herr Prolossor" (?) viszoutlálási szabadságon felül ujabb
a konzerv gyárból, vagy nincs olyan négv Sieti viszoutlátási szabadság
széles ábrázatú mosolyom, mint ban kell őket részesíteni. A hadegyik-másik kereskedő urnák, — seregfóparancsnokság intézkedett i>
szjeh, nekem nincs is okom mosoly
hogy a harctéren levő és a hadigásra. Nem kérdezné meg, Szer- fogságból visszatért katonákat a
kesztő úr, a Polgármester úrtól, harctérről szabadságolni kell. A
meg a rendőrkapitány úrtól, hogy szabadság It'elte után ezek a kntudnak-e ők maximális árakból | tonák a harctéren levő csapat tesebédet főzetni ? Én nem ! A maxi- teikhez vonulnak be, míg a menet
mális árakhoz leginkább minimális alakulásokból
szabadságoltak az
áru is kellene. Szegény termelő alakulásokhoz térnek vissza, »menyazt állítja, hogy a megáll* piíott nyiben pedig u menetszázadok mái
alacsony (?!!) árak mellet nem ér- elindultak volna a Inrctérre, az
demes a termést megszedni, inkább ilyen katonákat, mint egyedül utarohadjon a fáján, vagy túrjai ki H zókat a csapattesteik után küldik.
disznók. Hát semmi féle mód nincs
Az intézkedés szerint az ellenarra, hogy ha már az Úristen ség állal feldúlt területeken otthon
megadta az áldását, akkor ez csak- ual bíró hadifoglyok, elsősorban
ugyan el is jusson azokhoz, akik tehát az erdélyiek,
ujabb négy
ráutalva vannak.
heti szabadság helyett nyolc hetet
Szerkesztő ur kérem, a férfiak kapnak. Egyelőre azonban ők is
H múlt héten leszavazták a nők | csak négy heti szabadságra mehetválasztó jogát: nagy hiba volt, nek el, mert az illetékes hatóságok
inert a hogy most folvn ik
dol- most állapítják meg a/okat a tegok, mi asszonyok, sokkal külön- , rületeket. ahova nyolc heti szabad
ben el tudnánk intézni
ügveket ság jái. A második négy h<*li szabadságot
az e l s ő negvheíi szarosszabbul semmi esetre sem «
badság tartama «latt fogják pótA többit elhagyjuk az i^a/i ke- lólag engedélyezni.
Seiüseg még ezután következik p«dig
ennyi is elég belőle. A »fogyasztó« amint magát aláírá, jobb* a Jegyezzünk a nyolcabalra vagdalkozik, ter;i;előt. kereskedőt, hatóságot egyformán okol dik magyar hadikölés hat nem tudjuk neki rossz neesönre ! !

HÍREINK.
— A városi földek bérbeadása. A városi béríöldek hosszú
bérbeadása folyamatban van. Az
eredmény nagy bevételi többlettel
kecsegteti mert az eddigi áilagos
()8 K-ás haszonbérekkel szemben
remélhető, hogy 180 koronára fog
emelkedni az állag, ami a városi
közjövedelmeknek mint egy 150.000
koronával való fól emelkedését
jelenteni. Tekintve a városi pótadó nagy emelkedését és a város
nehéz pénzügyi helyzetét ez n jelentékeny bevételi többlel mindeneseire jelentékeny könnyebbedéit
fog eredményezni.
— Kékkő érkezik. A szőlőga/dák örömét jelenti, hogy néhány
napon belül 40 métermázsa kékkő
érkezik. A szépnek érkező szőlő
termelés megmentése érdekében
kívánatos, hogy mi hamarabb a
szét osztás is megkezdődhessék.
— Az iparostanonc iskolában
az évzáró vizsgalatok és záró ünnepély f. hó 21 én d. u. 5—7 órakor tartatnak melyre az érdeklődő
iparosmester
urakat
tisztelettel
meghívom. Papp Lajos igazgató,
— Értesítés. Az Országos Hadigondozó Hivatal az 1917—18. iskolai érben is ösztöndíjban fogja
részesíteni a hadirokkantak középiskolába járó aira érdemes gyermekeit és a hadiárvákat. Az ösztöndíj iránti kérelmek folyó évi
juiiu* hó l-ig adandók be. E*en
ügyben felvilágosítás nyerhető a
hfldigondozó nepiroda hivatali helyiségében. (Vármegyeház, emelet
20. ajtó szám.)
Felmentik a rendőröket.
A hadügyminisztériumban a napokban értekezlet volt, amelyen a közbiztonsági állapotok megjavítása végett elhatározták, hogy az elitélt katonákat ezután nem osztják a menetszázadba, hanem külön csapattestekbe s tjzek a leszerelésig nem
kapnak szabadságot. Legfontosabb
intézkedés lesz, hogy mindazokat
a katonákat, akik a csendőrségnek
tagjai, bőrtönőrók vagy fogházak
tisztjei és őrei, a katonai szolgálat
alól rövidesen mentesíteni togják.

Vajda
IBÜMMJ

8

Kiadja
Utóda Könyvnyomdája.
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Fiüdliaszonliéítieadásihirdetmény.
Szentes váró* tulajdonát tevő
1918 évi szeptember hó 30 ón lejáró haszonbérletű iöldek az 1918
évi október 1 tol 1921 évi szeptember hó 30 t^ terjedő 3 évre a képviselőtestületnek 62 — 1918
szantu
haiározutában megállapított teltételek mellett a helyszínen tartandó
nyilvános szóbeli árveiésea haszonbérli í'og adatni,

SZENTESI LAP

ugyanezen a napon d u. 2 orakor
a IV-ik dülőbeli agy holdét parcellákra osztott 211 számtói 260 számig lerjedő 55.0o0 n sz. öl szántó
főid.
junius ht[ 14-én délelőtt 7 órakor
a tV dülőbeli 261 számtól az V-ik
dülőbeli egy holdas parcellákra
310 számig terjedő 55.00o n. sz öl
szántó föld,

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 egv holdas 17 parceilara
osztott 20573 n. sr. öl szántó föld,
ugyanezen napon d. u. 2 órakor
az alsócsordajárási régi kiosztású
földből at 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 Il ik (lüTőbeli egy holdas parcrltákra os/íotl 71-tól 120 számig toi jedő 76354 n. sz. öl szántó föld,
ugyanezen napon^ d. u 2 órakor
a másodilTdülóbeli 121 számú p u
cellától a harmadik dülóbeli rgy
holdas parcelláka osztott 170 számig terjedő 55.000 n. a*, ól szántó
föld,
junius hó 13-án
jft^l—Lórakor
a Ill-ik dülőbeli 171 számtól 210
számig terjedő 44.000 n sz. öl
szántóföld,

junius ho 21 éri délelőtt 7 orakor
a Vfííf dülóbeli 354 számtól 404
számig terjedő 56100 n. sz. öl és a
VU dülőbeli egy holdas parcellákra
osztott 405 számtól 450 számig
terjedő 77037 n. sz. öl szántó föld
ugyanezen a napon d u 2 orakor
a 451 számtól 470 számig terjedő
21592 n. sz. öl szántó föld,

junius ho 22 én délelőtt 7 orakor
ugyanezen a napon d u. 2 órakor az alsócsürhejárásból kihasított 5
a 311 számtól a S50 számig terjedő holdas parcellákra osztot 55737
n. s*. öi szántó föld, a bánomháti
44.000 n. sz. öl szánló főid,
rakodó
és temető melletti 12268
junius hó 15-én délelőtt 7 órakor
a Vl-ik dülóbeli egy holdas parcel- n sz. ól szántó föld,

A haizonbérbeadást a gazdasági
tanácsnok a következő sorendben lákra osztott 351 számtól 398 számig terjedő 52 943 n. sz. öi szánló
es időben fogja eszközölni;
föld,
junius hó 10-en délelőtt 7 órakor
ugyanezen a n a j j o n d u 2 órakor
a uagyhegvi s/őlóu előli», nagynyoa VII ik dülőbtlí egy holdas parmási egy és két holdas, 7 parcellára
cellákra oszlott 399 számtól 443
osztott 141-40 n sz. öl szántatőid,
számig terjedő 49910 n si öl
ugyanezen a napojid. e. 10 órakor szántó föld,
j>zent-L iszión levő egy iioidas, 17
junius hó 11-én dtlelőtt 1 órakor
parcellára osztott 20282 n. sz. öl
a VIII dülőbeli egy holdas parcelmajori szántó föld,
lákra osziotott 444 s/ám tói a 476
ugyanezen napon d. u. 2 orakor számig terjedő 36.300 n. sz, öl
a nagynyomáson levó egy holdas szánló föld,
49 parcellára osztott 57Ő40 n. szugyanezen a napon d. u. 2 órakor
ól téglaházi föld,
a IX dülőbeli egyholdas parcellákjunius hó 11-én d. e. 7 órakor
u gógányi laposnak a gogánv soi í
házak íelőli 1/2 és I holdas 10
sz. öl
parcellára osztott 9609
területű szántó rész«,

1 altfal

ugyanezen a napon d. u 2 orakor
« sárgaparti egy holdas es kisebb
parcellákra osztott 49016 11. sz. öl
szántó told és a felsőcsürhejárásból kihasított szántókból a Kurcaparton levő, egy holdas parcellákra
osztott 1-tól 29 számig terjedő
32870 n. sz. öl föld,
junius ho 2k-*n délelőtt 7 orakor
a felső csürhejárásból kihasitot
a e/élmalom körüli szántók 30-tól
77 számig terjedő 58349 n. sz. Öl
föld.

ugi;anezen a napon d u 2 orakor
a csátorn™ melletti 3 parcellára
osztott 5000 11. sz. öl szántó föld
ra osztott 477 számtól 496 számig
es a vadasi egy holdas parcellákra
terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld,
59219 11. sz. ö í szántó föld.
junius hó 18 án délelőtt 7 órakor
Junius hő 25-én d. e. 7 órakor
az alsócsorda járási uj kioszlási
a
serházi
egy és három holdas parföldekből az 1 ső dülőbeli egy holcellákra
osztott
15974 11. sz. öl
das parcellákra osztott l-ló! 56
szántó
föld
és
a
hékédmajori egy
számig terjedő 62611 u. s 1 öl
holdas
parcellákra
oszlott 504$l
szántó föld,
11. sz. öl szántó föld.
ugyanezen napon d. u. 2 orakor
ugyanezen napon d. u. 2 órákor
a 11 ik dülőheíi egy holdas parcela
liékétU
szólók előtti egy holdas
lákra osztott 67 számtól 114 számig
parcellákra
osztott 19978 n. sz. öl
terjedő 6 4 6 5 8 n. sz. öl szántó föld,
szántóföld és
junius ho 19-én délelőtt 7 orakor
ugyanezen napon d. u. 5 orakor
a III dülőbeli egy holdas parcellákra
osztott 115 siámtól a 174 számig a homokbányai 4573 11. sz. öl
A haszonbérbeadás alkalmával
terjedő 66603 11. sz. öl szánló föld
egy
évi haszonbér fizetendő le a
ugyanezen napon d. u. 2 orakor
gazdasági
tanácsnok kezéhez, melya IV-ik dülőbeli egyholdas parcslnek fele az 1018 október 1-éu eselákra osztott 176 számtól N 234
dékes haszonbérbe, fele pedig az
számig terjedő 67430 n. st öl
utolsó félévi haszonbérbe fog beszántó föld,
tudaini.
junius ¡u> 20-án delelőtt < oiakor
Részletes haszonbéri feltételek
az V dülőbeli egy holdas parcel
junius hó Jt) ig a gazdasági tanácsIákra osztott 235 számtól a 300
noki hivatalban, ezentúl pedig az
számig terjedő 73065 n. sz, öl árverés színhelyén megtudhatók.
szántó föld,
Utóajánlat nem fogadtatik el.
ugyanezen a napon d. u. 2 orakor
Ke't Szentes város lanácsának
a 301 tői a 322 számig terjedő
25205 11. bz. öl szántó föld es a 191S évi május hó 26 napján tartott üléséből.
Vl-ik dülóbeli egv holdas parcellákra oszlott 323 számtól 353 szá
inig terjedő 34100 11 sz öl izántó
polgármester-h.
föld,

dr Kiss Béla
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Hirdetmény.
g a z d a s á g i munkaberek megállapítása.

ELADÓ FOLD.

lajdonos köteles bárminő gép móléit alkalmazott munkásokat ;<z
Országos gazdasági inunk áspénz
tárnál baleset Hlen b i z t o s í t a n i

Felhívom a/ért a tulajdonosa
Szentes város területén a gaz- Lat, hogy ez*n kötelezettségüket
dasági munkákért 1918 évben fue- teljesítsék annyival inkább, mert
tendő munkadijat a következőkép aki ezt nem teljesiti, kihágást követ
állapítom meg:
| él és anyagi károsodása mellett
Aratásnál
napszám tértinek még büntetést is von magára
16 K. nőnek 10 K., cséplésnél napA biztosításhoz s z ü k s é g e s
szám férfinak 8 K., nőnek 0 Ív.,
nyomtatványok és postatakaréki
tengeri törésnél napszám tértinek
befizetési lapok a városhála föld10 K., nőnek 7 K., ősziszántásnál
szint 11 számú ajtó alatt kaphatók.
napszám 5 korona,
Szentes, 1918 junius 10.
szakmánybérek ;
aratásnál 1100 n. sz. öl hold
gabona learatásáért, kévébe kötépolgármester.
séért, vontatóba vagy keresutbe
rakásáért és a tarló felgereblyézéséért 22 korona,- kévébe kötés
nélkül 10 korona,marokrakó aratógép után aratásnál a kéve felkötéséért, összehordásáért, vontatóba, vagy kertsztK i s t ő k e 2 3 3 sz. a l a t t i
be rakásaért és a tarló felgersblyézéséért 12 korona, kévekötő t a n y á j á n l i a S R R ÓS
IvÍSaratógép után kéye összehordás,
v a n eladó.
vontató vagy keresztbe rakás és fias t e h é n
tarló gersblyézéséért 4 korona.

d r MátélTy

Pusztai Ferenc

Orosz hadifoglyoknak a lenti
szakmány munkabérek 3/4-ed része fizetendő,- aratásnál, cséplésnél
és kukorica törésnél pedig napszámjuk 2 korona.
Aratógép
munkadija, ha a
géptulajdonos húzatja kis holdan
ként 10 korona,
Osziszántás munkadija kis holdanként könnyebb talajon 50 K.,
nehéz kötött talajon 60 korona.
Aratás és cséplés tartama alatt
a munkásokat a munkaadó élelmezi
Ezt azzal a figyelmeztetéssel
hozom ugy a munkaadók, mint a
munkások tudomására, hogy az a
munkás, aki a hatóságilag megállapított munkabér mellett nem hajlandó munkát vállalni és dolgozni
az a város határában elő forduló
gaidasági munkára hatóságilag tog
kirendeltetni és a munka teljesítésére karhatalommal fog kénvszeritettni, eaen leiül szigorúan meg
tog büntettetni.
Szentes, 1918 junius* 14.

Dr. n á t é f f y
polgármester.
ad. 5223

1918 szám.

Hirdetmény.

É r t e k e z n i l e h e t ugyanot

Oltott mész
építkezéshez és meszeléshez kapható a Sarkady-telepen, Bartha János-utca 5 szám.
T^iS?^

C s á k S á n d o r örököseinek \
i
D o n á t i oldalon
¡evő 15 h o l d tanya földj e e l a d ó ; értekezhető
Jókai-utca
113
szám
alatt F a z e k a s Sándornéval.

Zsoldos Istvánnó-nak

n u c s i h á t 9 5 s z á m ú 18
hold tanya földje eladó
alkudni l e h e t Hódmezővásárhelyen F e r e n c József
bugár-ut. 114. sz. alatt.

Farkas Géza
N a g y g ö r g ő s utca 25. sz.
háza szabadkézből eladó,
értekezni k h e t ugyanott.

V i z s g á z o t t gépész
cséplésre
cim

ajánlkozik,

megtudható
punk

La-

kiadó-

h i v a t a l á b a n .

Vajda Bálint Utóda

villany^röre berendezett k ö n y v n y o m d á j a
Szentes Kossuth-tér 4 szám. (Ref. bérház.)
Tr

Könyvek Gyászjelentesek 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.

Az 1913 évi XX t. c. 2 §-a értelmében muuUn gazdnjágl géptuNyomatott VAJDA B. U T Ó D A vdlmyerdre birtnUczett nyomda» müintézttébtn, Szentes 1Ö18.

