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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• " C előfizetési dijak. 

Csongrádvármegye 
ma holnap letűnik a térképről, mert 
amiképpen az újságok a belügymi-
niszter részéről kiadott félhivatalos 
közlemény alapján hirül adják, egye-
síteni fogják Csanád vármegyével. 

Ez a hír, amely a hivataloság 

minden látszatával és jellegével föl-

van ruházva, tekintve, hogy több 

oldairoi Kozéhöi elint üClíí:íííííx^í 

még ebben a semmivel sem törő-

döm világban is megérdemel, ha 

többet nem, egy hírlapi cikket. 

Beszéljünk hát róla. 

Nem vitatkozom azon, hogy 
van-e szükség Csongrád vármegyére 
vagy nincs. Annál kevésbbé vitat-
kozom, meri az én nézetem szerint 
egyetlen} egy vármegyére sincsen 
semmiféle szükség. Valamikor kel-
lettek a vármegyék. Akkor nem 
keretek voltak mint ma, hanem sú-
lyos nagy tekintélyű védő bástyái 
a magyar alkotmánynak, néha ön-
ző veszélyeztetői a nemzeti létnek 
s mindenek felett a nemesi jogok 
rendithetetlen bástya fokai. Ez régen 
volt. Azóta sok minden történt és 
sok minden megváltozott s az 1886 
XXI törvénycikk óta, amely törvény 
az autonómiát úgyszólván megsem-
misítette, a vármegyék jelentősége 
a miniumra szállott. 

De ettől eltekintve, ha megál-
ltat egy akkora vármegye, mint Pest 
Bihar, Somogy, vagy Torontál és 
a többi, valóban igazat kell adnom 
a kodifikátornak, aki azt mondja 
hogy semmi szükség egy olyan te-
nyérnyi foltra, mint csongrád várme-
gye, amelynek jóformán Községe 
sincsen — pláne, mikor nem is egy 
ilyen icinke-picinke kis vármegyéről 
van szó, hanem egész seregről, hi-
szen 15 megyét törülnek le a tér-
képről — s ez pénzben is megta-
karítást jelent az államnak. 

Szóval, ha ezeket a szempon-
tokat nézem, azokat, amelyeket a 
belügyminiszter zöld asztalánál vesz-

nek figyelembe, mindenben csak 
helyeselni tudok. Azonban kényte-
len vagyok ezt a helyeslést nyom-
ban abban hagyni, amint nem a 
belügyminisztériumi urak kűlsővi-
lágct nem ismerő szemüvegén ke-
resztül, hanem a saját, az eleven 
életet ismerő szemeimmel nézek 
szét a világban. 

Nem beszélek Csongrádvárme-
gyéről. Általános szempontokból 

^.^olűo^l * ¡»mikor el-
ismerem azt, hogy nagyobb köz-
igazgatási területet is lehet jól és 
eredményesen adminisztrálni, egy-
úttal kénytelen vagyok rá mutatni 
arra is, hogy mentől nagyobb az 
az a terület, amelynek közigazga-
tásáról van szó, a közigazgatás 
annál eredménytelenebb, annál si-
kertelenebb, hogy azt ne mondjam 
rosszabb, bár ez az utóbbit is min-
den joggal mondhatom, mert ezer 
és ezer példa bizonyítja s hogy a 
vármegyék létszámának leszállítása 
nem fogja javítani, de rontani a 
közállapotokat, azt minden tartóz-
kodás nélkül merem állitani s ha 
már a megyék rendezése, vagy ki-
kerekilése szóba kerülhet, akkor 
inkább szaporítani kellene a vár-
megyék számát a közigazgatás ál-
talános reformjának során s életei 
adni a holt vármegyékbe, hogy va-
lóban eredményesen és jól, a kö-
zönség érdekeinek megfelelően tud-
janak adminisztrálni. 

A mi speciális szempontunkból 
Csongrádvármegye eltörlése egyút-
tal azt is jelenti, hogy Szentes meg-
szűnik gócpont lenni, csak ugy, 
amint bizonyára Makó s az egye-
sitett két vármegye nyakába oda 
ül Szeged, mint természetes cent-
rále elzárván a fejlődós útját a leg-
nagyobb mértékben két törekvő és 
sok áldozatot hozott város elől, 
sót eddigi társadalmi és* gazdasági 
életét is jelentékenyen tönkre teszi 

Vájjon nemzeti, állami érdek-e 
ez? Nem tudom elhinni, hogy an-
nak tekintenék oda fönn, legalább 
bajos feltételezni, de mégis ugy 

fest a dolog, mintha erre egyálta-
lán nem volnának tekintettel, mert 
hiszen állami érdeket domboríta-
nak ki, amellyel szemben a speci-
álisan helyi érdekek természtesen 
eltörpülnek. 

Hir szerint az érdekelt várme-
gyéket a törvény megalkotása előtt 
megfogják hallgatni... Hogy a vár-
megye aligha akar meghalni azt 
kétségtelennek tartom . . . Hogy 
azonban ez az akarata mennyiben 
juthat érvényre, nem igen lehet 
kétséges. Minden bizonnyal tisztán 
udvariassági kérdés lesz az egész 
meghallgatás, amelyben legfőbk te-
endő talán a végrendelet készítés 
leend, 

BARÁZDA. 
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Tehetséges 
gyermekeket támo-

gató bizottság. 
Egy időben — legutóbbi sze-

gedi tartózkodásom alatt — nap nap 
mellett olvastom a szegedi hírla-
pokban, hogy megalakul (talán már 
meg is alakúit) a „tehetséges gyer-
mekeket támogató bizotság", mely-
nek célja a tehetséges „gyerme-
keket és ifjakat" erkölcsileg és 
esetleg anyagilag támogatni; s lesz 
ennek a „szervezetinek egy pro-
paganda albizottsága a mely kiku-
tatja az „alkalmas" (igy) ifjakat. 
Ezek az ügy kikutatott alkalmas 
ifjak aztán egy „vizsgáztató falbi-
zottság" előtt vizsgázni fognak, — 
hogy megállapítható legyen, tényleg 
alkalmasok-e. 

Semmi áron nem tudtam el-
kerülni ezeket a híreket, folyton 
szemembe ötlöttek, — hát tudo-
mástll vettem a szervezet tervét. 
Nem tudom működik-e már, de 
akár működik, akár nem néhány 
szavam volna erre! a szervezetőli 

Az kétségtelen, hogy előileg 

helyes a spártai rendszer, a még 

csak az életre alkalmasabbaknak 
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látszókat hagyja életben, s az al-
kalmasokat támogatja a létérti küz-
delemben, mert hiszen maga a ter-
mészet is úgy rendezkedett be, 
hogy az „alkalmasabb egyének" bol-
dogulj anak jobban, de még a ter-
mészet sem viszi ezt az elvet a 
legszigorúbb értelemben véve végre. 
Még a természét spártai rendszeré-
nek is csak hosszú hosszú idő 
múlva látszik meg az eredménye, 
a mint nagyon is hátráltat ma már 
az emberiség kultúrájával meg-
könnyebbült létérti harcz. A mai 
ezermindenféle és sok esetben teljes 
alkalmasságot nem követelő — de 
m é g i s létbiztositó foglalkozási 
ágok a spártai rendszert már idejét 
múlttá tették. Ma a kevésbbé alkal-
mas egyének is igen jól megélnek. 

A természet ilyen kiválogató 
munkájának eredményét akarná ta-
lán ez a „szervezet" megjobbítani, 
s „kiadósabba" íenm, ám az itt a 
bökkenő, hogy ha egyáltalán le-
hetséges, milyen korban mondható 
ki az egyénre, hogy alkalmas. 

A szellemi élet talán még sem 
azonos a testi életben. A természet 
kiválogató munkája sem hasonlít-
ható az ember ilyen irányú tevé-
kenységével önre, mely utóbbi se-
gítségére lehel ugyan az előbbinek 
de mert mégis tíztára emberi nem 
ártana a kellő óvatosság. 

Az emberség szellemi é l e t e 
szempontjából m é g s e m egészen 
mindegy, hogy ki Juthat" mint 
tehetség irányadó szerephez. És ne 
feledjük, hogy más az „életre ké-
pes" ész, s más a „tehetség", — 
Semmi körülmények között pedig 
a szellemet (az észbeli tehetséget) 
mérték alá állítani nem lehet, mert, 
hiszen ez tudott. — a szellemi ér-
ték az egyén bármelyik, még leg-
későbbi életkorában is emelkedhet. 
Azonkívül a tehetség, hiszen erről 
van szó, s uem csupán az életre 
képes észről, — jelentkezhet a kora 
ifjú korban, de jelentkezhet a leg-
későbbi életkorban is. 

De nemcsak itt a bökkenő. 
Hol van megirva, hogy akármelyik 
tehetségesnek Ígérkező, j o b b a n 
mondva tehetségesnek (csak) látszó 
gyermek, vogy ifjú valóban is te-
hetség, vagy tehetség Ie3z? 

Szabad versenyre van itt szük-
ség, éppen úgy mint a természet 
kiválasztásához a mi azonban ma 
már nincs. Csakhogy a mint én lá-
tom éppen a szabad verseny ellen 
akarják ezen szervezettel a „vélt" 
tehetségeket biztosítani a nekik 
nyújtott „patent" által. Hiszen ne-

kik, mint kiválasztott reménybe-
lieknek a szóhoz juthatásért már 
nem kell küzdeni. 

Tehetség I 

A szándékból látom, hogy tu-
lajdonképen még csak nincsennek 
is tisztában ezzel a fogalommal. 
Vagy szándékosan akarják hamisan 
magyarázni? A hamis magyarázat 
felesleges, hiszen ma is ugy van, 
hogy a vizsgakényszerrel az u. n. 
tehetségeseknek látszók vannak 
megvédve a kenyér pályákra. Iga-
zán fölösleges még külön „vizsgáz-
tató albizottság", amellyel nem a 
tehetséges ifjakat, hanem a biflázni 
tudókat (sajnos, nem lehet másként 
meghatározni) fogják még inkább 
kiválogatni s patenttal ellátni. 

Tehetség ! Engedelmet kérek, a 
tehetség olyan valami, amit semmi 
al és íelbizottságokkal se ki nem 
kereshetnek, se meg nem állapít-
hatnak, hanem a mit ai és felbízoll-
ságok egyszerűen csak tudomásul 
vehetnek, mint a saját lábán járó 
szellemi kiválóságot. 

Olyan valami a tehetség, ami 
— zokon ne essék — nem a múlt-
ban, hanem a jövőben él. Ugy ér-
tem ezt t. i. hogy a tehetség nem 
csak a mult szellemi termékeit is-
meri a tanulás utján, hanem alkot 
teremt, valami ujat is hoz a jövő-
nek és ez az alkotni tudás a tehet-
ség, nem pedig a memória. 

Bizonyos, hogy az oroszlán 
körmök e tekintetben is sok eset-
ben korán meglátszanak, de igen 
sok esetben hosszú ideig nyoma 
sincs annak, hogy az egyénben 
milyen, mekkora tehetség lappang. 
A nagy emberek élete ezt igen szé-
pen példázza. Kár, hogy nem ta-
nulmányozzák. 

Az, hogy valaki az eléje szabott 
anyagot jól megtanulhatja és eset-
leg könnyen, sőt idők múlva is el-
tudja mondani és hasonló esetekre 
tudja alkalmazni csak azt jelenti, 
hogy az illetőnek igen jó memóri-
ája van a mások tanítására, írására 
emlékezni és a mi esetleg foglalko-
zásában hasznára is lehet, de sem-
miesetre sem bizonyíték a mellett 
hogy tehetség. Bizony mondom, 
hogy nincsenek tisztában azzal, hogy 
mi a tehetség, vagy szándékosan 
magyarrázzák hamisan. 

EgyébbEént igazán tehetséges 
egyéneket, meg ha ifjak, nagyon cse-
kély mértékben lehet* erkölcsileg 
és anyagilag" támogatni. A tehetsé-
gek többé-kevésbbé olyan egyéní-
sülések, hogy semmi rendszerbe 
nem foglalhatók épen a tehetségnél 

fogva, a mi önállóságra van terem-
ve, s ifly nem tür semmiféle gyám-
kodást, a mit megalázónak érez 
magára annyival inkább, mert a 
gyámkodás mindjárt irányítani is 
akarja, — még ha hallgatólagosan 
is, — ez pedig már épenséggel ösz-
szeférhetetlen a tehetséggel. Külön-
ben is mint saját eszméjüknek élők 
— sőt valóságban csak annak élők 
nagy százalékban félszegek, idegesek, 
— hogy ugy mondjam mániákusok 
a világ szemében. 

Hogy volna tehetséges tehet-
séget támogatni ? I Tehetséget tá-
mogatni 1 

Az alkotásukat kell a megér-

téssel, vagy legalább a megértésre 

való törekvéssel honorálni s nem 

kinevetni, lenézni, vagy éppenséggel 

ostobaságnak minősíteni, s meglesz 

a helyes a méltó támogatás. Fellé-

pésűkor kell róluk tudomást venni, 

nem elhaladni mellettük, nem agyon 

hallgatni. 

Hogy van bennünk emberi 
gyarlóság, az ne legyen akadály, 
hiszen ők is még is csak emberek 
s nem a gyarlóságukat kell nézni, 
hanem a munkájukat tanításukat 
értékelni, arra kell nézni, mi ujat 
alkotnak. Nem azt kell nézni, hova, 
mire fordítják bevételük, mert hi-
szen nagyon k e v e s e n van-
nak közülök gazdaságosan élni tu-
dók, — igazi tehetségnek nem is 
ezen jár az esze. 

Nem azt kell nézni városban s 
falun született-e és hogy milyen 
családból, vagy hogy van-e és mi-
lyen prolektora, hanem azt, hogy 
mit hoz. 

A mit ez az u. n. szervezet 
akar, az csak megfejelése a mostani 
rendszernek, mert a „propaganda" 
albizottság vizsgáltató albizottsága 
előtti vizsga csak arról szerezhet 
bizonyságot, — mondtam már, — 
hogy az i l l e t ő vizsgázó gyer-
mekek és ifjak valójában jól emlé-
keznek-e vissza azokra a miket 
megtanulgattak. A mi hiszen, hogy 
t. i. jól emlékeznek, nem válik ugyan 
hátrányukra az ifjaknak, sőt bizo-
nyos foglalkozási ágaknál a gyakor-
lat hozzájárulásával még értékesít-
hetik is a fejükben maradt emléke-
ket, ismereteket, de az emlékezni 
tudás maga még a legközönsége-
sebb agyműködés. 

Megállapítom és kimondom, 
hogy a tehetséget ezeknél az albi-
zottságoknál nem is kereshetik, nem 
is kutatják de még csak annak „lát-

| szatát" sem, hiszen a tehetséget 
I nem kell keresni, de nem is lehet, 
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m«rt a tehetség magától jelentkezik. 

Albizottsággal vizsgáztatni te-

hetséget 1 Abszurdum I Hiszen a 

tehetség épen azért tehetség, mert 

tőle csak tanulni leh-l és pedig 

niindig olyan valamit, ;i mit maguk 

a vizsgáztaló urak sem hallottak 

még, vagy legalább nem ugy, mint 

a tehetségtől hallják, a mit tehát 

nekik maguknak is az uj tehet-

ségtől kell megtanulni, hogy me-

móriájuk utján tudják. 

Bizony nem gondolkozott az; 

(minek is az?) aki ezt az albizott-

sági szervezetet kitalálta. Hiszen, 

ha egy tehetség, — gondoljunk if-

jút mostan, — egy ilyen albizott-

ság elé kerül, s a Jeladott kérdé-

sekre esetleg a maga soha még nem 

hallatott eszméivel felel; ugy 

rásütik az eszelóség bélyegét mint 

annak a rendje. 

Jól értem, hogy ez a legutolsó 

megállapításom a könnyű fejűek 

eló't kiiorgatnato komoly éiíeiiuc-

ből, de nem minden a mit nevet-

ségessé igyekszenek tenni valóban 

nevetséges is. 

Én látom a lappangó szándé-

kot ebben a szervezetben, a mely-

nek semmiképpen sem felel meg 

a „tehetséges gyermekeket támo-

gató bizottság" elnevezés. Ennnél 

sokkal megfelelőbb lenne pl. „Szer-

vezet a csak kitüntetéssel tanuló 
gyermekek és ifjak életpályára jut-

hatásának biztosítására a rossz és 

vásott diákokkal szemben." 

Valami magasabb értelme ugyan 

ennek sem lett volna, — mert hi-

szen épen elég vizsgáztató bizottság 

működik már is, hogy a nem al-

kalmas ifjakat az érettség rostályán 

elejtse, nehogy az elözönléssel a 

szellemi munka proletárjai megso-

kasodjanak. 

Más lapra tartozik, hogy ez a 

rostálás miként történik, s a mely 
rendszeresen ez a most elkövetni 

szándékolt, rőt talán már elkövetett 

szervezet bizonyosan semmit sem 

változtat. 

De felesleges erről a kérdésről 

vitázni. Egy bizonyos, hogy az al-

bizottságok által kiválasztott, az 

„alkalmas" patenttal ellátott gyer-

mekek és ifjak korántsem garantál-

ják, hogy valóban tehetséggé érté-

kesednek s emellett a sok késő férfi 

korban jelentkező tehetség egészen 

elesik a „támogatástól." 

Tábori posta 635 szám. 

Balogh Szabó Sándor, 

H Í R E I N K . 
— A helybeli állami főgimná-

ziumban a tanulók felvétele szep-
tember 2-án 3-án és 4-én délelőtt 
8 órától 12 óráig lesz. Az intézet 
épületébe csak s régi kapun lehet 
bemenni. 

— Iskolai értesítés. A szen-

tesi r. kath. iskoláknál az iratko-

zások szeptember hó 2, 3 és 4-én 

történnek, a tanévet megnyitó is-

tenitisztelet 3-án lesz s még aznap 

délután megkezdődnek az előadások 

Iralkozáskor minden gyermek 50 

fillér beiratkozási dijat fizet. 

— A Színházi Elet Incze Sán-

dor lapja megint rendkívül gazdag 

képekben és tartalomban. Tanay 

levelén kívül cikket Hevesi Sándor 

Iván Ede irtak. Kottamelléklet, az 

újonnan nyitott kozmetikai rovat 

Intim Pista, hetivers, regényfolyta-

tás, Farkas Imre iul a nagy Kri-

vánon című darabjának harmadik 

felvonása teszik még érdekessé ezt 

a számot, amelynek egy korona az 

ára. Előfizetés negyedévre 10 kor, 

Kiadóhivatal VII. Erzsébet-körut 29 

— H o l lehet d o h á n y t szerez-
ni könnyűszerrel I ! A szentesi ka-

tonanapon vasárnap délután 3 óra-

kor 1000 pakli finom dohány sor-

soltatik ki. Mindenki nyerhet 2—3 

paklival. Itt még az asszonyoknak 

is adunk dohányt. Jöjjön el min-

denki, aki szeret pipálni. 

— A d o m á n y o k a k a t o n a n a p r a 
A katonanap céljaira ujabban a 

következő adományok folytak be: 

Fekete Márton 500 korona, DrSulc 

Lajos 100, Dr Sulcz Lajosné 100, 

Vecseri János és neje 200, Sarkady 

Nagy Mihály várm. aljegyző és neje 

100, Németh Jenő 50, Simko Ignác 

50, Szürszabó Nagy Lajos a javára 

megítélt mezórendőri kártérítés ösz-

szegét, 40 koronát adományozia a 

katonanapra. — A gyüjtőiveken 

jegyzett adományokat legközelebb 

közölni fogjuk. 

— Szegvár község hadigon-

dozó bizotságának vezetése mellett 

a szegvári diákifjuság 1918 aug. 31, 

és szept. 1-én vasárnap este 8 

órai kezdettel Móhr Sámuel kert-

jében a békéscsabai katonazenekar 

közreműködése mellett gazdag mű-

sorból álló. KATONA-ESTÉLYT 

tart, reggelig tartó táncmulatsággal 

egybekötve melyre Szegvár és vi-

déke szórakozni és mulatni vágyó 

közönségét ezúton hivja meg s 

látja örömmel vendégül a 
RENDEZŐSÉG. 

Aszaltszilva és szilvaiz. A hiva-
talos lap mai számában megjelent kor-
mányrendelet zár alá helyezi az 1918-19 
évben termelendő aszaltszilva és szilva-
izt. Az ily árut termelő, amenyiben ter-
mését saját szükségletére föl nem 
használja, kizárólag csak a S/ilvaköz-
pontnak idegenítheti el. 

— Asszony miniszterhelyettes Ame-
rikában. A háborús ipartéren kifejtett 
női munka rendkívül mértékben emeltt 
a nő pozieióját, nemcsak nálunk de 
külföldön is. Amerikában például most 
egy asszony lett a közmuukaminitzter 
helyettes. Az uj viceminiszter: Mary An-
dersen chicagói kisasszony, akinek izft-
lei még dánok voltak. Andersen kis-
asszony az amerikai munkásmozgalmak-
ban kiváló szerepet játszik; második 
alelnöke a női szakegyesületek amerikai 
nemzeti szövetségének és tagja a nem-
zetközi cipészszövetség végrehajtó taná-
csának. A köztársasági Oroszországtól 
eltekintve, még sehol sem volt rá eset, 
hogy ilyen előkelő politikai állást nővel 
töltöttek be. 

— A főgimnázium értesítője meg-
jelent, a helybeli tanulók átvehetik az 
igazgatói hivatalban. Az intézel igazga-
tósága felkéri azokat, áaiMLnei u uu«.» 
könyvtárból vagy az Ifjúsági könyvtárból 
könyvek vannak, szíveskedjenek sürgő-
sen visszaadni őket, hogy a leltározás 
akadálytalanul megtörténhessék. 

— Tizenegyezer korona Az Érde-
kes Újság pályázatainak összege az 5000 
koronás ujabb pályázatokkal, melyeket 
most tűzött ki olvasói számára a legnép-
szerűbb képes hetilap. A pályázatokról 
részletes beszámolót közöl a legújabb 
szám, mely a szokottnál is terjedelme-
sebb. Az Érdekes Újság különben is az 
érdekes események lükre és a legjobb 
szépirodalom gazdag tárháza. Nagy Llnd-
re rovata s a minden számban a legjobb 
íróktól közölt teljes kis regények még 
növelik a joggal megszokott népszerűsé-
gét. Lgyes szám ára 1. — korona. Elő-
fizetési díj negyedévre 12.50 kor. Az 
Érdekes Újság kiadóhivatala, V., Vilmos 
császár-ut 78. alatt van. 

Kiad ja 

Va jda B. U tóda Könyvnyomdája . 

Berényi Benjámin 
kaj&ni tanyájára tanyást keres, tu-

dakolózni lehet Rákóczi Ferenc-u. 

31 szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 10 hecto kitűnő fehér és 
siller ó-bor Csongrádon dr. 
Szarka Mihály ügyvédnél. 

Bocskai-utca 21 szám alatt 
egy jókarban levő kerék-
pár van eladó. Értekezni 
lehet a fenti szám alatt. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cim megtudható e lap 

kiadóhivatalban. 



4 oldal SZÉNTES! LAP 
68 szám 

11070-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazokat, akik 

1916 szeptember hó 8 napjától 
1917 szeptember hó 30 napjáig ter 
jedó időre a katonai szállásdijakat 
még nem vették fel, az őket meg-
illető szállásdíjak felvétele végett 
a városi számvevőségnél 8 nap 
alatt jelentkezzenek. Akik ezen idő 
alatt nem jelentkeznek, szállásdi-
jukat fel nem veszik, ugy tekintet-
nek, mint akik erre igényt nem is 
tartanak. 

Az 1917 október 1-től kezdődő 

időre járó szállásdijak egyelőre 

nem fizettetnek ki. 

Szentes, 1918 augusztus 22. 

dr Máté í fy 
oolgármester 

)/ Kiadó szőlé. \\ 
> Bogyó János liftje?- ^ 

l i e j c y i i 9 5 ftxti-

vuii szőlője a rajta 

levő lakással együtt 

szabadkézből elad ó, 

értekezni lehet a hely-

T R ~ 

j^Fladó árpaszalma 

és széna. 
I ii 1 8 p Ferencnek a mind-
szenti állomás mellett 6 von-
tató árpaszalmája és egy 
vontatá törekje és négy öt 

kocsira való szénája van 
eladó. 

Bővebb felvilágosítás kap-

ható lapunk kiadó-
hivatalában. 

j 

Eladó főid. 
Keresztes Nagy An-
talnak felső-réti 41 
számú tanyaíöldje, 
és Deák Ferenc-u. 
1 sz. háza eladó, 
értekezni lehet Széc-
henyi-utca 52 száru 

alatt. 

a 

Kiailó legelő 
Kanász Nagy Bálintnak 
a felső ártéren a vashíd 
iueiieü 22 iiuíá legelő ki-
adó, értekezni lehet Kla-
uzál utca 24 szám alatt. 

üajtio B. utóda 
könyvnyomdája 

clválal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkála-

tot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, 

pontosan a legjutányosabb 

árért. 

S z e n t e s i Lap 
kiadóhivatala 

Kossuth-tér 4. szám, (Ref. b.) 

Eladó ház. 
Pardi öröKösök I k&r. 

Széchenyi utca 37 sz. 
házuK szabadkézből eladó 
és azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk kiadó-
hivatalában. 

Hirdetéseket 
jutányos á r a k 

mellett ve» 
szii i ik fel* 

r ~ 

Kgy esetleg több 
L 4 P H I I I O R D O 

sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 

Hirdessen e lapban! 

i U i i c s i l i á l o i i 
« hold kukoricaszár sflrgősen 

eladó, értekezni lehet Nagygörgős 

utca 25 szám alalt. 

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: 

KíitiUe Anna 
Kígyó-utca 3. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerore bsrendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




