
Előfizetési árak: 
Helyben : egészcvre \ k. félévre 2 k. negyedévre t k 
Vidékén egészevrc V k félévre H k. negyedévre l.fiü 

Bgyes szám ára 4 fillér. 
Megjelenik vasarrap és csütörtökön. m a 

Hogv ninc; ír a rosz, nmiben 

v il; mi jó ne lenne : ime, bizonyítja 

a a progiamin, ami Krausz Simon 

tiltakozó felszól ' a nyomán a 

UMgytit '<ó : vr Y.v Me fe^ílj. 

Az alaptőkeemelő kormányrenddé 

let elhibázotlnáfc, rosvzna!: farija a 

magvar gazdaság világ túlnyomó 

része. Aki a mn^n e-jvem vélemn-

nye szerint azt jónak larlja. uiiak 

hangja elvész a hangos fe udti'. .s-

ban (és nem röslelem bevallani, 

állom a pozíciót : éppen én is ta- ! 

lálok valamelyes jót is a i\ ndelet-

nek számos hibája mellett) de 

egv bizonyos : a rendelet ellen til-

takozók lulnyoinö része megelége-

dett a tiltakozással és nem menti 

tovább. Annál tovább ment az 

OMKE igazgatósági gy fi lésén Krausz 

Simon: r/.mulatott évtizedes niu-

lasziásokra, amelyekre rámutatni 

igenis magvon i> időszerű volt 

most, amikor a mulasztások lán-

colata nemhogy megszűnt volna, 

de veszedelmesen fokozódik. A 

mulasztásokra való utalással sem 

állott meg Krau-z Simon: rámuta-

tott arra is, h 4V tulajdonkeppen 

mit és hogyan kell most már 

majd megteii:?', hogy etie ei'iU:l 

megbecsülni tanuljuk és a haszon 

is a miénü maradjon. Hogy ne l< -

gyünk kiakná ot e> ki/sákm inyolt 

gyarmata ideg- n tőkérek, Meg- n 

sze.leninek, idegen tör. kvéseknd;. 

És ime ez a: o p >nt, un iybe bele 

keli kapcsolni a<.t az. egész, prog-

ramm-munkái, amely a magyar 

töke szabad és erőtdjes elverve 

sütésének a módját megadj1». 

A/. Országos Magyar Kere k«"-

de Imi Egyesülés i:;a gatósáJ ülésén 

terjesztette eiő Kr.,11 Simon azt 

a piogrammot. A kereskedők ér-

dekképviselete előtt szólott — az 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kosstilh-
tér 4 »7 .11» (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hlrdetési_és 
¡UJT előfizetési dijak. 

egész magyar kereskedelemnek. El-

sősorban raj luk, a kereskedőkön 

múlik mo>t \u:\vt h<>\\y a program-

niot vállalják, lelje iisék is. Eled-

dig í'bben nem voli megf» lelő ré-

sz/1, a magvar kereskedelemnek. 

Tö r I é n e I m i i\ • j lód é s e e ; tőként 

Ausztriával való gazdasá-i viszo-

nyunk, helyzetünk: a magyar ke-

reskeddenmek a kereskedő egvol-

d du s/ej epéi bi to• i * o 11 á 1 •, enged-

ek ; . !.' -T*c!i'ő Lt-'̂ v . 

kede e:n szerep I. Szükség lesz 

most már arra, hogv a kereskedő 

a h mii és m^g sokkal inkább a 

külföldi ipari gazdasági termékek 

forgalmazója, kö vetítője érvé-

nyesükön a U r*.telesben is. Szak-

tudásával n ij»v jékozottságával, 

szakison rétével es tőkéjével, ame-

lyet a háborús konjunktúra igen 

sok esetben egeszen rendkívüli 

mértékben fokootl, vegyen részt 

a kereskedelem ipari vállalkozások 

létrehozásában is. Mutasson rá 

azokra a termelési ágakra, amelyek 

alkalmat módot adnak arra, hogy 

lukrativ vállalkozásokat létesítsünk 

Az ipái i szakértelmet és tudást is 

megtaláljuk majd — a kereskedő 

adjon hozzá merkantil, kommerci-

ális ér/rketj fokozott vállalkozási 

s/eüemct es tőkét. A/t a lókét, 

amelyről Krausz Simon beszélt, 

amelyi ; most a miénk, amellyel 

nem tarlo;uak a külföldnek, oszt-

w u pén/iidezel"kn: k, kizsákniányo-

| »knak, akik elsők voltak a hitet 

I hm ndá^á d krizbes időben, az a 

tőke jimeiyel a/, a munka hozott 

a mel' et a háború alatt tanultunk 

ríie^ igazán. amelyet hasznaim aka-

ruuk, tovább dolgozva, tovább fej-

lés tve fdbim kép sségeinket. 

erőink et. 

t\t a tőke, amely e'helyezke-

d-s! k *res m amikor tízezernyi 

önni'gában vállalkozásra nem ké-

pes kéz n v ii | t j a azon össze-

geket a »Mivel: part, lére kedelilul 

pénzügyi '-letet táplálni vannak hi-

vatva s amely összegek képessé 

tenni arra, hogy a magyar 

gazdaság a jövő nehéz, nagy fel-

adataiban önmaga erejéből állja 

meg helyét." 

Most mintha radikális, igazi 

fordulat elé kerültünk volna. A ke-

reskedői; érdekképviseletében is, 

mintha nem éppen csak a vezető 

személyiségeknek kívánatos és erő-

teljes erélyessége jutott volna ki-

fejezésre, hanem az Öntudatra éb-

redés, a nagy feladatok megisme-

í c *»., »v k»ái> v>: u r v! i k ufa sc fc fi a k ós 

tanulságoknak okos érvényesülése 

Az elméleti értékű demonstritiv 

szerepléseknek kihetőleg vége sza-

kadi. Kormányok támadását és 

kormányoknak való hódolásokat 

sem igen lehet a kőz javára esz-

kom pl á Ilii. Céltudatos, okos szak-

szerű és gyakorlati értékű mun-

kára van szükség. Krausz Simon 

felszólalása több volt a tiltakozás-

nál : szózat volt e/, nyilt ős:inte, 

okos bes.'.éd, hinni akarjuk : meg-

értették, akikhez intéztetett 

Zerkowitz Emil. 

M i i l l i k a 
l á n y o k n a k . 

— Ir lo : Balog Sz . ¡Sándor. — 

Folytatás. II. 

Annak a lej legelése talán ne 

tartozzon ide mostan, hogy az 

anvag bármilyen (!) egyénisüléséhe/, 

egyénies életéhez elengedhetetlen 

ez az ele írek elési intelligentia. 

Valóságban nincs is más intel-

ligenti'i. Amaz a lentebb említett 

s a mit igy fejeznek ki: ^intelli-

gens ember" semmi n m egvébb 

mint az cletrekclesi inlflligentia 

függvénye: az emberi értelem em-

berileg lehető löké!etesbü!ésének 

külön említése, mint önnáí'o saját-

lagosságnnk. Mivel a köztudatban 

külön szerep'I, azért kellett kü en 

említenem. 

Bizonyos, hogy az erkölcs ab-

ban a lormáhan, lényegben, a mint 
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most ismerik inkább a? emberi érle-

lemmel, inlelligentiával felállított 

szabályok szerinti de az emberi 

méltóságot jelentő erkölcs alapjá-

ban ősi öröksége az Öntudatos szer-

ves anyagias emberi egyénisiilés-

nek, — az emberiségnek, hiszen 

létfeltótele. 

Csak ne értsük félre a kérdést 

s ne tartsuk az emberi ész állal 

társadalmi osztályok szerint felállí-

tott és értelmezett erkölcs szabá-

lyokat ebsolut értékűéi nek, meg-

dönthetetlenül mindenek felett ál-

lóknak. 

Legyünk megnyugodva, nem 

vétünk sem a joizles, sem az er-

kölcs eilen, ha az emberi egyécivú-

les termés/.et szeiinti rkö'cset, a;-az 

az életrekelési hileliigenlial tekint-

jük erkölcsnek. 

Annak, hogy a nő, — mégha 

leány is, — nemiségétől űzve pa-

rosodásaig ¿piócsepró, esetleg az 

ízléstelenségig, neveletlenségig menő 

fogásokkal igyekszik a férfiak ne-

miségére halni, — még semmi köze 

sincs az erkölcshöz, l. i. a.' emberi 

egyenisülés természet szeriüli er-

kölcséhez; ahhoz, a mi emberitől 

függetlenül van meg mint ós örök-

ség, — mint éleírekel si intelligei-

tia minden egyénisülésbí n, legfel-

jebb a közönségesen i .mert iniei i-

gentiával összefüggő ilnk s/abáivt 

elvet, a jőizlésl sérti meg, de az. 

ilyen nő nem föltétlenül < i kölcs-

telen is. Hiszen kivételek lehetnek, 

de kivételek nem általánosítanak 

azonkívül nem minden erkölcstelen-

nek mondott egyen erkölcstelen 

alapjában véve is. 

Elvégre, mint nemi életre is 

születeti s a párosodásban, a csa-

ládi éleiben tényleg nemi életet i* 

élő egyéniségre, a nőre nézve sem 

mindegy, hogy e tekintetben mi-

ként áll. Minden féle furfangos ál-

okoskodással szemben áll, (orvos 

doklorok igazolhatják), hogy az az 

emberi egyénisülés, vagyis egyén 

él egészséges emberi életet, a ki 

egyébb elfoglaltsága, munkáj \ mel-

lett nemi életet is él. 

Szükségkép enni tehát a 

nők ama törekvése, hogy a férfi .k 

nemiségére hatva nemi éíeiet is 

élhessenek. Ne értsenek felre kén m 

az embeti méltóságot sérlő szd>.«d 

szerelen létjogosultságát tagadom. 

A szabad s ere'em épen olyan erkölcs 

jobban mondva ennek éppcn«> y »n 

eri«ö:csösn- k kell lenn nini a tör-

vénnyel sa ícüonáítnak. A szabad 

szerelein különben sem azt jelenti 

— nem is szabad azt jelentenie, 

amit általánosságban alatta gon-

dolnak . 

A minden emberi hozzáadástól 

mentes term< szet szerinti erkölcsöt 

megsérleni különben nem is olyan 

könnyű olyan leánynak, a kinek 
1 némi i nbecsülése is van. A nyil-

i vános helyen való cigarettáz ásnak, 

lábak keresz 1 be rakásána.;, kivágott, 

j vagv nagyon lenge ruha viselésé-

j nek s ezzel kapcsolatban mes'leien 

! testrész mutogatásának, sőt fiatal 

| embernek a szülei házhoz való meg-

í hívásának is ehhez az erkölcshöz 

| absolule semmi köze nincs. Jó ízlés 

| neveltség kérdése csupán, hogy 

cselekszi-e a leány és ha cselekszi 

j meddig megy el e tekintetben. Ta 

Ián egy kicsit Ízléstelen, nevelten 

érelbn lesz e tekintetben a lány 

! de csak az inlelligentia nyilvános 

' durva és állandó eldobása, levet-

' kelése ecetén lehel az erkölcs ve-

szélyezletéséről, megsertéserői be-

szélni. 

Az erkölcs megsértéséig nagy ; 

szabadsága vau a nőnek Lehet, 

hogy e szabadságol csekélynek tart-

ják s ér/ik, ámde, — hiába a forró > 

vér lobogása, türelmetlemége, — 

a régi ..levei;duía s/agu szobák44 , 

erkölcséről mégsem ajánlatos le-

mondani. 

Öntudatos inlcr.igenliál ugy n \ 

nem kell félteni, de az in'elli enlia 

nem egv formán olyan fokú, hogy j 

biztosan m '•••állana, s ne feledjük, 1 

hogy közbe jőnn k a nemiségükben 

felingerelt |e«fiak is, a kik épenség-

| gel az erkö c^ határt igyekeznek 

átlépni. (Folyt, köv.) 

Feg\veres katonák 
rabolnak a halasi 

határban. 
A/ utóbbi időben a hala>i h:.-

tárban lakókai ismét fegyveres szö-

kött katonák tartják rettegésben, 

Ismét nagyon elszaporodott a szá-

muk, ugy, hogy a halasi csendőr-

ség a katonaság segítségével rövi-

desen megkezdi kitisztításukat. 

A műit hetekben három helyre 

látogattak ei n szökölt katonák. 

S ücs Lajosné halasi lakos 

Zsana-pus/tai tanyájára este 11 

órakor II fegyveres katpna behatolt 

Az egyik katona fegyverei Szücsnére 

fogta és pénzt kövelelt tőle. Az 

asszony adott n kik 4-8í) koronát 

A katonák még elvittek egy va-

d is/frgy vert és egy pár cipői. A 

katonák szerencsére nem bántották 
őket, elmentek, 

Megállapítást n^ert, hogy a? 

egyik katona halasi illetőségű, a 

másik kellő a szegedi 5-ik honvéd 

ezredből szökölt meg. 

Ugyancsak azon az éjjelen a 

Prónay-falvai halárban Farkas Ká-

roly tanyájára is beállított a 3 

fegyveres katona. F rkasl fegyv. 

rel kényszeritetlek 800 korona át-

adására. Majd a lakásban is szett 
hánylak mindent. Magukkal vittek 

egy vadászhátizszkot. 1 kiló cukrot 

2 sárga pénztárcát és egy forgó-

pisztoly!. 

Ugyanezen éjjel Pécsi János 

Prónay -falvay halárban levő tanya-

jára beakait hutoini 3 fegyveres 

katona. Pécsi észrevette őket es 

többször rajuk lóit, mire azok el-

menekültek. 

A halasi csendőrség elfogatá-

sukva ttiqgU-U- íninderju intezkedést. 

A katonák állandó helyük a bugac-

monostori erdőség, ami megnehe-

zíti elfogalásukat. 

«¡»¿»eraasaRBan^^ 

H Í R E I N K . 
A vásárhelyi polgármes-

ter lemondott. Juhász Mihály Hód-

me/ővasarhelv thj. város polgár-

mesteie előrehaladott kora mialt 

állásáról lemondott. 

— Veszedelmes tűzijáték. Szeg-
váron — mint oltani tudósítónk 

jelenti*— valaki egy rakétához ju-

tott hozzá, amit a közeimül» napok 

estély én fel is eresztelt. Bármily 

szép voll is a látvány, mégis kárt 

okozott, inert a lehulló szurák 

lángra lobbantottak Lucz Mihály 

házát. Szerencsére, sikerült a lűz 

továbbterjedését megakadályozni a 

nélkül, hogy nagyobb kár történi 

volna. A kontár tűzmestert nio>l 

a csendőrség ke re i. 

— Az iparosok nagyértekez-

lete. Az Ipartestületek Országos 

Szövetsége által e hó lő én, a Crt 

pészek Országos Ipartestülete által 

pedig e hó 22-én Budapesten meg-

tartott Országos kongresszus lefo-

folyásáról a kiküldöttek e hó 29 én 

d. u 3 ó. az Ipartestület nagytermé-

ben megtartandó nagyértekezlelen 

fognak beszámolni, melyre a meg e' 

beii Ipartestületek is meghivall^ 

Ezen a nagy értekezleten részt ve>* 

l ) r . Dóczy S imuel, az I p a r t e s t ü l e t 
Országos Szövetsége anyag hes?rr 

zési Részvény társaság igazgat1 
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is. Felkéri az ipartestület a szentesi 

összes önálló iparosokat és segé-

deket és a hadbavonult iparosok 

nejí ii K h<>". eien "értekezleten 

— mi len« a s: jál dekéből ki 

ftolyó!j ¿j í 1. éti;- ül lenjen meg 

a pon.os i'UVíeo, n i .1 a m<s!oha 

idő parancsolja, hogy valahára az 

iparos is segítsen a maga során. A 

nagyérte1 ezleten v.dó megjelenésre 

és az. iparosok érdekeinek pártfo-

gására a helybeli sajtók képviselet 

ugyancsak tisztelettel kéri fel 

Ipartestület Elóljárósa. 

— Gyulavári Géza távozása. 

Mtnl értesülünk Gyulavári Géza, ka-

tonaügyvezetőt a kö/.t»lelme/ési mi-

niszter mint miniszteribulost a köz-

élelmezési miaiszíeriumbi rendelte 

be. Gyulavári értesülésünk szerint 

október elsejével foglalja el hiva-

talát. 

Ttiz. Tegnap déielőlt a Petőfi 

szálloda udvarán levő nyári nyílt 

v íl^ző hilyi^i; h¿^leégett. 

A tűzet a kivonult tűzoltóság mi 

előtt nagyobb arányokai öltheteit 

volna eloltotta, Csupán a szomszéd 

s/édságban le,-ő istálló r.»n^álódoH 

meg egy kevéssé. A kár bíztoshás 

utján megkerül. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 

s eptember 22-iki száma kiválóan 

érdekes képek«*t közöl a német új-

ságírók bud.p'^ti látogatásáról. az 

uj Gellért-lüidóról t királyi család 

kedvenc tartózkodó helyéről, a Ion- , 

doni lord najor római látogatásáról 

*tb. Szépirod ¡; i olvasmányok : í 

Berkes Imre regénye, majthényi 

Gvörgv novellája a Megátkozott | 

szerelem cimű franeia regény stb. ! 

Kgyéb köz lemén\ e k : képek és ci k k 

a temesvári római katholikus pap 

növelde építkezéséről, s a rendes 

heti rovatok A Vasárnapi Újság 

előfizetési ára negyedévre 10 koro-

na. Megrendelhető a Vasárnapi Új-

ság kiadó hivatalában (Budapest IV., 

Egyetem i: Ica 4- sz.) Ugyanitt meg-

rendelhető a Képes Néplap, a legol-

csóbb újság a magyar nép számára 

félévre 2 korona 4 > fillér. 

— A het minden érdekes 

színházi eseménye benne van a s/in 

házi élet uj számában. Brodi Sándor 

egy mesteri novellái) m módja el 

Varsányi Irén karrierjének elindu-

lását és Szomahá'i István irt éfde 

kes cikkel a szerzői dijakról. Egy 

s/.inészno és egy színész: Boár 

Gita es Kdkai Márton szerepelnek 

érdekes cikkel a lapban, a meiv 

Szamári De/sö uj darahj ; 'ól Egy frrj 

aki mindent tud utolsó próbáiról 

számol be írásban és képben. Nag> 
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Endre m:>ga ¡llu%zirilta konferál a 

Iván Ede cikke Blaha Luj/a 

emlékéről szenzáció számban men-

jek. A Médi teljes szövegének kö -

lesét is folytatja ez a fzám, ame-

lyet Intin Pista, hetivers Zugiigenli, 

Kis Dr.: nairó Koltamelh k let, Szép-

ségápolás tesznek teljes é Egyes 

szám ára egv korona. Előfizetési 

ar egv negyedévre 1 .̂50 K. Kiadó-

hivatal Erzsébet körút 29 s/. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

17112 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

a borbejeleutési és vizsgálati ive kért 

jövőben azok átvitele alkalmával 

a fogyasztási adópénztámál 30 fil-

lér beszerzési költség térítést kell 

ti'.el ni 

Szente*, 1€18 sZííf>U-::b?r 15 

dr. JVlátéffy 
polgármester. 

17117 11)18 szám 

Hirdetmény. 
Az 1918 évi I. t. c, 2 §-a ér-

telmébin minden hektóliter bor 

után 14 korona bortermelési adó 

fi/etendő 

Az idézeti törvény 4 §-a értel-

mében iZ adóli etési kötelezettség 

beáll akkor, amikor a termelő a 

bormustot, vagy a bőit forgalomba 

hozza, vagy másnak bármilyen mó-

don átengedi, avagy saját fogyasz-

tására fel has/nil ja. 

A bortermelési adók fizetésére 

maguk a bortermelők vannak kö-

telezve. 

Ezúttal felhívom az összes bor-

termelőket, hogy a folyó évben 

rés/ükre kiadott bortermelési szem-

leiveket szeptember hó 25-ig a fo-

gyasztási adópén tárln feltétlenül 

beszolgáltassák az tülo évi 1. t. c. 

végrehajtása tárgyában kibocsátott 

Utasítás 3 §-a rendelkezéséhez 

képest, 

S-.entes, 1918 szeptember lő. 

• I <8« 

polgármeso r. 

16985—1918 szá;;>. 

Hirdetmény sJ 
A folyó év la\ /án ¡neglar-

tott ^osztályozásra < Ő I Í C I I I veze-

tett lovak utölóosztáíyozása elren-

deltetelt. Az. utólóosztályozás ha-

táridejéül í. évi október hó 7 nap-

jának d. e. 8 órája tüzelett ki. Az 

osztályozás helyéül a Petőfi szálló 

udvara jelöltetett ki. 

Felhívom mindazokat akik a 

tavas/i lóosztályozásnál lovukat 

nem ve/ették elő, a fent kitűzött 

helyen és időben a törvényes kö-

vetkezmények terhe melleit azt 

okvetlenül vezessék elő. 

Szentes, 1918 szeptember 14. 

br. Hátéffy 
polgármester. 

Mindenes 
k e r e s t e t i k . 

Egy 30 40 év körüli erő-
sebb nő mindenesnek ke-

restetik. Cím e lap 
kiadójában. 

üaaamaaaam asusuun:: ~ ̂ TTraavarannKig w imtezs 

A - Í L - L - . l l 10 hektóli-
ter siller és 
fehér mult-

1 és régibb termésű 
R» «» «• e s i i <1 ó 

Dr. Szarka Mihály 

ü g y v é d n é l 
(Csongrádon. 

l e g e i « 
Kanász Nagy Bálintnak 
a felső ártéren a vashid 
mellett 22 hold legelő ki-
adó, értekezni lehet Kla-
uzál utca 24 szám alatt. 

¡ker Kurcaparti utca 9 szám alatti 
jó karban levő ház azonnal el-
;:(!<>. — Ugyanott 3 drb. ablak 
tok szintén eladó, ér tekezni le-

het a tulajdonossal a fenti szám alatt. 
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77 szán» 

705:'' 

lapunk kiadó-

hivatalában. 

Berénys Benjáisilra 
kajáni tanyájára tanyást keres, ín 

(lakoló/,ni lehet K.ikcc/J Ferenc u. 

31 s/áni alaii u tulajdonossal. 

U i m i ó a r p a s z a l m a 
és széna. 

r ü i C p Fcl,,°?irtiek a mind-

szenti állomás meHett 6 von-

tató árpasi almája és el-

vontató törekje ¿s négy-öt 

kocsira való szénája van 

eladó. 

Bővebb felvilágosítás kap-

hat«') lupunk kiadó-

hivatalában. 

Külső- cser - s/;.»{> ;tL i !>!djsl t w i n , ;a(|('lf (]:<<, tMe ibl.\:\[ú 
Bárányi Lás/'»» has onb< i lő h;.szon- I 
béri)« , v 1 les • unkái (ra i iadja. ! kiadóin ;.'¿rb n 

Kríei e/.m he, a liel\s/iiieti 

l s 5 s>— 

Eladó 10 heclo kitűnő IVlu'i cs 
siller ó-bnr Csonki':ulnn ilr. 
Sfcarlui Mihály ügyvédnél 

Van szerencsém a nagyérdemfl gazda-

közönség szíves tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 
B9 i P 9 P f S! J, „f 

III 
ismét berendeztem. Raktáron tartok 

liszt a kenderből készüli, kötélárut a leg-

szebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

féket. kötőfék fejeket és szárat, borjú, 

tehén és disznóköteiel, nyaklót, nyűgöt 

és ruhaszárító kötelet a legjutányosabb 

árakon. 

Szíves pártfogást kér: 

1 

/ 3t 

WJ 

Kis-piac, Nóvák István ur házában. 

IltifcSti kukoricaár sürgősen 

eladó, f'rleke.ni lehet X ¿yppr&ős ' 

uica 25 >• ám alatl. 

négy hold ( D.'J-'.Í - .'i rI:Í<I*"> »L< i 

paháti itdé/ő.v'gnel Dí ixn <\t>\li... i 

urad ilom. 

fi y y u ss u í i 9 

Parcii örökösök i! Ke»", el készítem. 
Széchenyi uíca 37 sz, 
házuK szabadkézből eladó 
és azonnai aveheír, é:-e-
Kezni lehet lapun/, kiadó-
hivatalában. 

Van szerencsém a I hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
11. í 11 (i íjak, blousok, costiimök *tb. 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 

T i s z t e l e t t e l : 

Nyomatott V A J D A l'». UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai niiüuió/fi<vm-n. S/entcs Í918. 




