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B forradalom kormány pártja. 
Az o r o s z k ö z t á r s a s á g . 

n franciát! védekeznek az orosz különbéke ellen. 

öliiá 

rmoí 
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A« alkotmányos (konstitucio-
nális) demokrata párt vagyis — a 
kéttűs jelző kezdőbetűinek egybe-
olvasásával—a kadettpárt, melynek 
tudvalevően Miljukov'külügyminisz-
ter a vezére, az április 7-ikére Pé-
tervárra összehívott pártgy ülésén 
fogja eldönteni, hogy milyen kor-
mányforma mellé áll. A párt köz-
ponti bizottsága és parlamenti frak-
ciója máris arra az elhatározásra 
jutott, hogy a pártgvülésnek a de-
mokrata köztársasági államformát 
fogja javasolni. 

így kell magyarul olvasni a 
Reuter ügynökségnek azt a közle-
ményét, mely a magyar félhiva-
talos távirati iroda fordításában 
egészen másként hangzik; e fordí-
tás szerint ugyanis a központi bi-
zottság és az alkotmányos demok-
rata párt parlamenti frakciója alla 
podott volná meg a köztársasági 
államformában s ily értelmű jelen-
e s t fognak előterjeszteni az április 
Tikén tartandó birodalmi gyűlésen. 
\ balytfeleu fordítás okozta, hogy 

" egy estilap egésíen téves következ 
tetéseket vont le a Reuter-jel-n-
tésből, igy többek közt azt, hogy 
a kótponti bizottság alatt valószi-
®Wtg a duma végreh^tó bizottsága 
értendő és hogy a duma április 
belediki ósszeAlését egvelőre főn-
tartással kell fogadni. Minderről ter-
mészetesen szó sincs. A hirt ugy 

i kell olvasni, ahogy föntebb irtuk. 
A köztársasági mozgalom egyébként 
* tisztikarban is erősen hódik. 

A kadettpárt óriási balkanyaro-
kivüi az orosz forradalom-

nak még több olyan uj hire van, 
ki kell emelni. A pétervári 

távirati ügynökség megcáfolia a cár , 

szökését; itt említhetjük meg, hogy 
a cár letartóztatása ~ amit állító-
lag azért rendeltek el, mert felesé-
gével tilalom ellenére titkos irásu 
leveleket váltott — Franciaország-
ban agyre nagyobb nyugtalanságot 
kelt; még Herve is mérsékletre inti 
a cári vérre szomjazókat. Most már 
a Reuter is megerősíti, hogy Miklós 
nagyherceget tényleg elmozdították 

| s az ideiglenes főparancsnoki teen 
I dőket Alexejevre bízták ; magánje-
| lenlés szerint elmozdították Evert 
| tábornokot is, aki az orosz centrum 
| főparancsnoka volt eddig. Ruszkij 
| és Bruszilov harcvonalai között, 
j Helyébe Lesicky került, aki a Bru-

szitov-offenzivában a bukovinai har-
cokat vezette. A legfőbb hadveze-
tés irányítása a hadügyminiszterből 
(Gucskov) külügyminiszterből (Mil-
jukov) és pénzügyminiszterből (Te-
rescsenáo) álló szűkebb bizottság 
kezében lesz. Az ideiglenes kormány 
kiáltványbau fordul a hadsereghez 
és haditengerészethez: a kiáltvány 
szerint a németek ki akarják hasz-
nálni Oroszország belső nehézsé-
geit; minden erőt -össze kell fogni, 
mert Hindenburg és a német flotta 
is támadásra készül, hogy a fővá-
rost veszélyeztesse, a cárizmust 
visszahozza és Oroszország sza-
baddá lett polgárait német rabigába 
hajtsa. De a szociáldemokraták nem 
adták még magukat oda a háborús 
duma-blokknak: húsvétra kongres-
szust hivtak egybe a békeakció 
bevezetésére. 

Ami a német készülődést illeti: 
egyelőre annyi bizonyos, hogy a 
német kormány értesítette a sem-
legeseket, hogv ápr lis 5 ikétől 
kezdve az Északi Jeges tengeren, a 

keleti hosszúság 24-ik foka ét az 
északi szélesség 75-ik foka . közti 
vidéken, a norvég szuverénitás alá 
tartozó partmenti rész kivételével, 
minden további figyelmeztetés nél-
kül elsülyesutenek minden hajót. 
Ez tehát azt jelenti, hogy most már 
a szigorított tengeralattjáró hart a 
Földközi-tenger és Északi tefiger 
mellett a Jeges-tengeren ia életbe-
lép és pedig azzal a nyilváttvfcló 
céllal, hogy Oroszországot nyugati 
szövetségeseitől teljesen elfcárja. 
Térképen is szemléltetjük az uj 
haditerületet, melv arra van hivatva, 
hogy a Murman-parton levő ale-
xandrovszki és a tavaszi olvadással 
szintén használhatóvá váló brdien-
gelszki orosz kikikötők forgalmát 
megbénítsa. Most, inikor az t r o s s 
vasutak teherbírása az élelmiszer-
szállítás miatt amúgy is végső pró-
bára vau téve, mikor angol lapje-
lentések sverint Pétervár tiz nap 
múlva újra éhezni fog s mikor a 
vladivosztoki kikötőn át s*4llft*adó 
amerikai muníciónak utközbeu for-
radalmi jelzésű szemaforok is útját 
állhatják : Oroszország európai ki-
kötőinek elszigetelése a háború to-
vábbvitele szempontjából a legke-
ményebb csapás lehel. 

A német tengerészeti yazérkar 
egvébkénl, mialatt fölkészül a Jeges-
tengeri harcra, az Északi- és F(Hd-
köfti-tengeren folyó harc ujqbb, 
nagy eredményét, adja hirül. Ismét 
80.000 tonnányi kereskedelmi bajó 
sülyedt e l : köztük 23 angolj, 27 
francia, 9 norvég és 2 amerikai hajó. 
Az angol hajók közt van egy 1^000 
tonnás kórházhajó is. Ezúttal elő-
ször jelentik német részről hivata-
losan amerikai hajók elsülyesztését 
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A két amerikai ha jó az IllinoU 
• City of Memphis; mindkettő 

tonnánál nagyobb tartalmú 
_ alt Á hajókkal — összesen 76 gő-
zös, vitorlás és halászgőrés pusz-
tult el, —^rakományban 18.000 ton-
nánál több élelmiszer ét 34.00Q 

^JO.Qfti kőszén j s e lsülyedt ; a kő-
szén legnagyobbrészt Franciaor-

..i&ignők volt szánva. 

I ^ 

T>rosz köztársaság 
Bécs, raárcms 27. 

A Ruszkoje Szlovo aztirja, hogy 
különböző nemzeti szempontok szük-
ségessé teszik a köztársasági állam-
formát. Az elnyomott^ kis államoknak 
k ö t e l e s e i k , Ibogy ' önálló létükről 
gondoskodjanak, ami csak köztársa-
sági szövetségi alapon képzelhető.jpz 
az efijfíiÉiele az orosz birodalom to-
v á b b ÍMiíáilásának. 

• A franciák védekeznek az 
'orosz különbéke ellen. 

Genf, március 27. 
Cochin és Lafontaine francia 

. szocialista képviselők politikai kül-
^ detésben Pélervárra utazott. Az a 

feladatuk, hogy felvilágosítsák az 
oroszokat egy esetleges különbé-
kének nagy veszedelméről 

A nevesebb francia szociálisták 
különösen Sembat, Thomas, Guesde 

u ¿8 Renaudel valósággal elárasztják 
* Kerenszkit táviratokkal, melyben 

arr* kérik, hogy tartsa szem előtt 
a demokrata Franciaország sorsát, 
melynek pusztulását jelentené, ha 
Oroszország különbékét kötne az 

l9 ellenséggel. 
.0 irt .i - — 

< Miijukov a háború 
.«rli r> , céljairól. 
\ h> 1 VI! t • — tt 

A forradalmi kormány a háború 
folytatása mellett. 

Genf, március 26. 
Az Agence Rádió tudósítója 

előtt Miijukov 
a következő nyilat-

kozatot t e t t e : 
A kormányváltozás mitsem 

* változtatott igényeinken, Csak ugy 
táint azelőtt ragaszkodunk Kons-
tantinápoly birtokához, mely gazda 
sági szabadságunk nélkülözhetetlen 
kelléké, és követeljük Magyaror-
szág és Ausztria nemzetiségeinek 
felszabadítását. Belgium, Szerbia, 
negyobbak lesznek mint valaha. 
Fel akarjuk építeni a szervezett 
délszláv államot és falat akarunk 
emelni a dicsőséges Szerbia körül, 

üilU 

falat, melyen a németek balkáni 
ambíciói nem tudnak áthatolni. 
Ebből az okból a háború tovább 
folytatása mellett foglalunk állást. 

V t " 

IXraftri^v Radko a 
háború folytatása 

mellett. 
Berlin, március 27. 

Stockholmból jelentik : 

. Dinjitriev Hadko tábornok ka-
tonáit a rigai front mögött össze? 
hívta és rábesíélíe őket*arra, bog* 
fogadjanak el határozati javaslatot 
a háború folytatása érdekében. ^ A 
hazaáruTó bóljjár «iegcsókolta az 
egyik katonát, aki bajtársai elátt 
gyújtó beszédet mondott a háború 
folyta»** melleit. 

' * *i 7 Sr 
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A háború folytatására 
izgatják a munkásokat. 

Amsterdam március 26. 
A Telegraf-nak jelentik Péter-

várról : 
A hadügyminiszternek Korni-

lov tábornokkal történt tanácsko-
zásán abban állapodtak meg, hogy 
a tábornoknak meg kell jelennie a 
munkás- és katonai képviselők bi-
zottságának gyűlésein és föl kell 
világosítani róla a képviselőket, 
hogy választaniok kell a háború 
folytatása és a németeknek való 
meghódolás között. 

A háborút azonban lehetetlen 
folytatni, ha a munkások folytatják 
a katonák között a háború ellenes 
izgatást s a népet lebeszélik a hadi-
kölcsön jegyzéséről. 

Az orosz matrózok maguk akarják 
választani tisztjüket. 

Berlin, március 27. 
Stockholmból jelent ik: £ • • t t'i »• • ' 

A pétervári tengerészeti mi-
nisztérium előtt több ezer tengerész-
liszt és tengerészkatona gyűlt egy-
be, A tisztek a demokratikus köz-
társasági államforma mellett fog-
lallak állást és azt követelték, hogy 
a lengerésztiszteket a legfelsőbb 
fórum nevezze ki. Eízel szemben' 
a matrózok azt vitatták, hogy tiszt-
jeiket a jövőben ők maguk fogják 
választani és egyúttal kijelentették 
hogy ha ezt a jogot meg nem ad-
ták nekik be fogják szüntelni a 
munkát a tengerészeti üzemekben. 

Az Appamot kiadják 
az angoloknak. 

Rotterdam, március §6. 
Washingtonból je lent ik; A leg-

felsőbb tőr vény szik ^llrencMte 
hogy az Appamot haladéktalanul 
szolgáltassák ki angol tulajdono-
sainak. 

A forradalom 
kormány-pártja. 

fcinf, március 26. 
jelenlik a Petii 
rvárrot t megala-

a köztársasági demokrata pórt 
Néhány jmnisztqf, a Polgármester 
i s a *ór%4&yhatóéóg* üöbb tagja 
már belépett az uj pártba. Ez az 

kei. Ellensúlyozni atcarja a'szélsősé-
ges radikális mozgalmakat., Az uj. 
párt lapot is alapig „A kOziársaság« 
cimen. . \ 

Az orosz csapatok 
uj esküje. 
Stockholm, március 26. 

Pétervárról jelentik a Svensks 
Dagbladed-nek; Hivatalosan közlik 
hogy a köztársasági tisztek szövet-
sége összeült és a demokrata köz-
társaság mellett foglalt állást. A 
szövetségnek az a feladat^, hogy a 
köztársasági eszmét a hadseregen 
belül is lerjesze és a katonák jqgait 
demokrata alapon megvédelmezze 
A szövetségnek alapítói azok a 
tisztek, a kik részt vettek a március 
12-iki fórradalomban. 

Az orosz csapatok uj qskflje 
így hangzik : 

»Kötelezem magam, hogy en-
gedelmeskedem az ideiglenes kor-
mánynak, a mely â z orosz birodal-
mat mindaddig kormápyözzs, s mig 
a nép akarat szerint "neraLetgyfilé* 
iogja J meggállapitani a viglegei 
állam formát.«' 

A munkások csak MBi f l luasu tí-
moiatják a forradalmi «órmétyt 

Stockholm, márdias 26. 
A svéd szociálisták lapja. Soci< 

aldemokraten orosz szocialista kö-
rökből a következőkről értesül: 

Az a hir, hogy Cseidje belé-
pett az orosz kormányba, nem 
igaz Ellentétben volna ez a szoci-
áldemokraták egész taktikájával, 
mely abban áll. hogy 'állandóan 
nyomást gyakorol janak az ideigl«' 
n e s k o r m á n y r a s az t mindinkább 
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a radikalizmus felé tereljék, időről 
\ j|l<fr$ t í m o g a s ^ k , tíe töavetlenül 

ne dolgozzanak vele együtt. így 
vétik legjobban kihasználhatónak 
a píoletáriátus erejét. Természete-
sen van egv szélső irány is. a mely 
még támogatni sem akarja a pol-
gári kormányt, 

, Figyelemre méltó a radikális 
"Djen vezércikke, a mely hangsú-
lyozza, hogy a lakosságnak nincs 
teljes fc ¡tea Ima se az oktrobisták 
iránt, a kik az 19t)7-es erőszakolt 
választisi térvény alapján kerültek 
uralomra, se a kadetek iránt, a 
kik a dumában még nem • rég a 
demokrata képviselők kizárása 
mettett szavazlak. Sajnos, az ide-
igienes kormány majdnem kizáró-
lag októbristából és kadetekből áll, 
csak Kereuszki képviseli a népet 
A^cár lemondásával csak az első 
lépé«'történt meg; Rodzianko kor-
mányát a munkások csak mint ide-
iglenes kormányt ismerték el, az 

: igazi iiormányt csak az alkotmá-
nyozó gyűlés áliithatja össze. 

Az ideiglenes kormány egy 
része naggon húzódott az alkot-
hiányozó gyűlés összehívásától, de 
a radikálisok energiájának és a 
munkás-tanács befolyásának sike-

' rült kieszközölni, hogy az alkot-
rnányzó gyűlést három napon be-
lül összehívják. Amig ez az alkot-
mányzó gyűlés összeül, — irja a 
Djen — jelentse ki határozottan 
az ideiglenes kormány, hogy telje 
sen távol áll minden hódítási vágy-
tól, a mit tévesen felszabaditási 
Céliiak mondottak. A kormány 
ajánlja fel a szabadságot Lengyel-
országnak, hogy az maga határoz-
zon a sorsáról. 

A protopopov által alapított 
Hmakttja Volja is a köztársaság 
kéjt . . Legutóbbi számának egész 
el*3 oidalán csak ez a nagybetűs 
Murás f o l t : Éljen az orosz köz-
ttrsaeá* 

A külön béke pártja 
Stockholm, március 25. 

A Dagens Nyheter levelezője 
jtítenti, hogy beszélt Winogradow 
Pál pétervári egyetemi tanárral, a 
ki Oxfoedba ulazott és a ki. kije-
terítette, hogy az a szociáldemok-
rata csoport, amely a különbékét 
fcfareteli, neiu túlságosan nagy. de 
M u titkolhatja azt. hogy a radi-
kális elemek részéről vaióbau ve-
szed Íme k fenyegetik a jelenlegi 
kormányt. 

Szétosztják a cár és a 
papság uradalmait. 

Hoterdam, márc. 24. 
A Nieuwe Hotterdamsche Courant 

orosz információ alapján cikkel közölt 
az orosz forradalom jövőjéről, A cikk 
hangsúlyozza, hogy a nép nem járulhat 
hoizá az uj kormány programjához, 
mert ez nem jelentene egyebet, mint a 
feladását annak, amit eddig már elértek. 
A mostani forradalom nem olyau, mint 
az 1905-iki volt A mostani nem a nép 
szervezte, sőt a népet az első pillanat-
ban meglepte a forradalom. így történt 
hogy a liaute fináncé ragadta magához 
a hatalmat. A nép azoncan felébredt és 
az uj kormánynak mindinkább számol-
nia kell kívánságaival. 

Már lett is bizonyos engedménye-
ket, de a szabadonbocsájtott forradal-
márok tovább is szervezni fogják a nép 
elleuálását és a kormány, hogy a mind-
inkácb nvugtHlankodó.parasztokat a ma-
ga pártján megtartsa, kénytelen tesz a 
korona és a papság uradalmait szétosz-
tani Végeredményben azonban, ha a 
kormány igazán a helyzet ura akar len-
ni, kénytelen lesz ugyan azokhoz az 
eszközökhöz folyamodni, mint az előbbi 
kormány. A helyzet arra fogja kény-
szeríteni, hogy pozíciójának megerősi* 
tése végett szintén külön békekötésre 
törekedjék. 

Fölrobbant egv ház. 
Katasztrófa a földgáz miatt. 

Tizenegy halott. 
Kolozsvár márc. 26. 

Párját ritkitó szerencsétlenség tör-
téut Tordán. A földgáz fölrobbantottn a 
város legszebb és egyik legnagyobb há-
zát. Az eddigi megállapítások szerint 
tizenegy halottja van a különös kataszt 
rófának. 

A Vallásszabndság-téren játszódott 
le a szörnyű szeieucsétlentég a Kinipel-
palotában, egy egyemeletes házban, 
amelynek Kimpel Mór földbirtokos és 
baukigazgató a tulajdonosa. A városban 
most fejeződtek be a csatornázási mun-
kálatok, amelyeknek a célja az, bogy 
bevezessék a földgázt a magánháztartá-
sokba. A Kimpel palotaban is elkészül-
tek már a vezetékek, amelyeket a na-
pokban akartak üzembe helyezni. 

Az elsőeraeleten lakó Fried Farkas 
Ügyvéd cselédje hétfőn délelőtt lement 
a pincébe, hogy zöldséget hozzon föl. 
Égő gyertyával nyitóit be a pincébe, 
ahol nyilvánvalóan gázömlés volt. Ki-
lenc óra negyven perckor irtózatos ro-
bajra eszméltek a tordaiak. A Kimpel-
palota elülső része, ahol az üzletek 
vannak, egyszerűen eltűnt, A hátsó rész 
ugyahogy épségben maradt. 

Két Gzlet mar. dt az utcai tronton. 
Füssy József papirosboltja és nyomdája. 
Füssy véletlenül Budapesten időzik, a 
felesége pedig a katasztrófa perceiben 
herásárolni volt valahol. Az üzlet a 
robbanás következtében le-ülyedt a 
mélységbe. Balló Anna péuztáronkisasz-
szony, egy elárusító nő, egv inas és 
egy vevő, egy parasztasszony, meghalt. 

Hasonló sors érte a szomszédos 
üzletet: Petrikás Emil divatkereskedé-
sét H. Petrikásné, egy segéd, egy inas 
egy helybeli urileány és több paraszt 
asszony meghalt. E^yes áldozatok ki-
léte még ismeretlen. 

Fried Farkas ügyvédet KotoasvároU 
érte a megdöbbenti bir, amely eleinte 
ugy szólt, hogy a/ ő családja is oda 
veszett. Utóbb azután megtudta, hogy a 
gyermekei az iskolában tartózkodtak é t 
a felesége sem volt otthon a végzetes 
órában. 

HÍREK 
— A vezérkari főnök kitün-

tetése. A hivatalos lap mai száma a 
következő királyi kéziratot közli: 

Kedves ns. Arz gyalogsági tá-
bornok ! 

Nehéz viszonyok közt egy had-
sereg élére állítva, ön az alája ren-
deltek kötelékében ugy a vezetésben 
mint a szervezésben fényes érdeme-
ket szerzett. 

Kiváló szolgálatai elismeréséül 
Lipót-rendem nagykeresztjét adomá-
nyozom önnek a hadiékitménynyel 
és a kardokkal, díjmentesen. 

Baden, 1917. március fci-én. 
Károly * k. 

— A vízkárok bejelentése. A 
polgármester felhívja azokat a föld-
tulajdonosokat, akiknek földjükből 
a víz az ősszivetést kipusztította 
hogy jelentsék be a gazdasági ta-
nácsnoknál, hogy mennyi területet 
pusztított ki s egyszersmind jelent 
sék be azt is, ha esea föl-
cle* újra ültetésére tengeri vtgy 
köles vető magra van szükségük. 

— Viszik a rézkilincsektt A 
honvédelmi miniszter a sárga, vö-
rös rézből készült kilincsekel ha-
dicélokra igénybe vettnek jelentet-
te ki. Ezeket a kilincseket a mi-
nisztérium által megbízott vitaia-
tok pótanyagbői készült veretefckel 
fogják kicserélni. Ezekért a réz 
tárgyakért a tulajdonosnak semmi 
kártéritás nem jár. 

- Károly király pénzek A 
pénzügyminiszter a képviselőház 
egyik legutóbbi üléaéu törvény ja-
vaslatot nyújtott be a korona ér-
ték megállapításáról saóló törvény-
javaslat módosításáról. A javaslat 
az uj ércpénzekkői foglalalkoiik 
és elsősorban azt tartalmazza, 
hogy az érték érmekre Károly ki-
rály egész alakját fogják, koroná-
zási öltözetben kinyomatni, ktzdó 
betűvel együtt a következőképpen 
Károly 1. K. A. Cs. és M. ü SÍ, D. 
ap. kir. (Károly Isten kegyelméből, 
Ausztria császára és Magyar-, Hor-
váth, Sziavon-, Dalmát országok 
Apostoli királya.) A kép alá a ve-
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f retés évszáma jön, aniig hátlapján 
a magyar korona országainak egye-
sitet címre lesz pajzsot tartó an-
gyalokkal. A pénzek szegélyén ez 
a körirat lesz : Harcban és békében 
a nemzettel a hazáért. Ez az uj 
király jelszava. 

— Házi szappan vásárlásra 
Szentes Város területén a Zsir és 
az otaj központ az Első Szentesi 
Kenyérgyár és kereskedelmi R. T. 
biata meg. A kenyérgyár a szap-
pant a megállapitot legnagyobb áron 
vásárolja meg a kenyérgyárral 
szemben levő irodájában. 

— n hatodik n{met hadikölQsön 
L Berlinből je lent ik: A tágas Busch-cir-

kutzban vasárnap délelőtt a hatodik ha-
dikölcsOn jegyzése érdekében hatalmas 
népgyűlés volt, a melyen Berlin lakos-
ságának rétege résztvett. Ott vo t Beth-
mann-Hollweg kancellár is. AZ e lső be-
szédet Wermuth főpolgármester tartotta 
a ki kifejtette a hndikölcsőn sikerének 
jelentőségét és hangsúlyozta, hogy mi-
lyen sok függ a hadikölcsön jegyzésé 
oek eredményeitől. Utánna dr. Lentze 
pénzügyminiszter szólalt fel és kiemel-
te, hogy miképpen a katonák megteszik 
kötelességeiket a lövészárokban, ugy a 
német lakosságnak is meg kell tennie 
kötelességét a hadikölcsönök jegyzése 
körül. A beszéd elhangzása után a tö-
meg elénekelte a német himnuszt. 

— flz Érdekes Újság mai száma 
nagy sereg friss képet közöl a forradal-
mi Oroszországról. Mélynyomásu borí-
tékán a rejtelmek házát, a pétervári téli 
palotát mulatja be, belső oldalain pedig 
kOzli Alexandrovics Mihály nagyherceg 
arcképét, akit egy darabig uj cáruak 
emlegettek, továbbá sok érdekes fotog-

^ rafiát a forradalmi Pétervárról és 
Moszkváról. Az uj szám első illusztrált 
cikke művészi fényképekben számol be 
a tavaszodó Belgrád uj életéről, egy 
másik Illusztrált cikk azokkal a hapa-

4 randai svéd személyiségekkel foglalko-
z i k , akik az oroszországi magyar rok-
kant hadifoglyok hazaszállításánál tevé-
kenykednek. A friss események sorában 
Zeppelin temetéséről; Ferenezy Károly 
elhunyt festőről, továbbá a most meg-
halt Laboriról, a világhírű francia vé-
dőügyvédről vannak fotográfiák, egy 
kép József főherceg látogatását ábrázol-
ja á fokosos bakáknál, két felvétel már-
cius 15-éről számol be. Novellák, regé-
nyek, Az Asszonyok Érdekes Újságja 
zárja ié aztán a tartalmas számot, 

— A -Vasárnapi Újság* márcz. 26-iki 
száma nagyszámú szép hareztéri 
fölvételeken kivül Zita királyné bu-
dapesti tartózkodásáról, Bethmann 
Hollweg kanczellár bécsi látogatá-
sáról, vezérkarunk uj főnökéről, 
Arz tábornokról közöl szép ké-
peket. Szépirodalmi olvasmányok: 
Pekáfr Gyula regénye, Lakatos László 
novellája, Szóitősi Zsigmond tár-
ézája, Braun Lily regénye. Egyéb 
közlemények: Kerner István arcz-
képe, Kacziány Ödön művészi rajza 

s a rendes heti rovatok : A háború 
napjai. Irodalom és művészet, Sakk-
játék, stb. A «Vasárnapi Újság» előfize-
tési ára negyed évre ót korona, a 
«Világkrónikáival együtt hat korona. 
Megrendelhető a Vasárnapi Újság* kia-
dóhivatalában (Budapest, IV., Egye-
tem-utca 4. sz.) Ugyanit megren-
delhető a „Képes Néplap" a legol-
csóbb újság a magyar nép számára, 
félévre 2 korona 40 fillér. 
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Eladó föld 
V á r a d i Béniáminné 

kistőkei szélben levő 2 és 
fél hold földje, ugyancsak 
Széchenyi-újtelepi 80 sz. 
alatti háza eladó. Értekezni 
lehet ugyanott. 

Kiadja: 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

4604-1917. szám. 

Hirdetmény. 
A tavaszi hóolvadás és a talajvizek-

nek a szokottnál nagyobb mérvben való 
jelentkezése folytán az őszi vetéstk egy 
része elpusztult, és az idő előrehaladása 
miatt azok most már csak tengeri vagy kö-
lessel lesznek bevethetők. Hogy a szüksé-
ges tangtri és köles vetőmag beszerzése 
iránt gondoskodhassam, felhívom Szentes 
város közönségét, hogy április hó 5-ig ok-
vetlenül jelentse be a városi gazdasági 
tanácsnoki hivatalban kipusztult őszi ve-
tésének területét és ennek helyébe vetni 
szándékolt tengeri és köles vetőmag szük-
ségletét. 

Szentes, 1917. évi március hó 27. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

Eladó ház 
Soós Pál gabona és hizott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagy István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma44 féle másik há-
zánál levő irodájában. 

Ugyanott két gabona rosta 
van eladó. 

3730—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a honvé-

delmi miuister ur 3492. Eln. 20. b. 
szám rendeletével az épületek él 
kerítések ajtóira és kapuira felsze* 
relt mindazokat az aj tóvereteket, 
melyek vörösrézből, sárga rétből-
vannak készítve hadicélokra igény-
be vetettnek jelentette ki. 

Háztulajdonosok, bérlők és 
használatra egyébbként jogosultak 
kötelesek tűrni, hogy azokat a 
ministerium által megbízott válla-
latok pótanyagból készilt és egy-
idejűleg felszerelendő verettekkel 
kicseréljék. 

Ezek a válalatok az első fokú 
közigazgatási hatóság által látta-
mozott igazolványnyal látattnak 
el. 

A kicserélési munka megkez-
dését a közönségnek előzetesen 
tudomására fogom hozni. 

A veretek kicseréléséért a ve* 
retek birtokossának térítési igényűk 
nincs. 

Aki a hadicélra igénybevett 
verateket eltitkol, elrejt, vagy bár-
mely más módon elvon, aki as 
igazolt közeget a kicserélésben 
akadályozna kihágást követ el s 
szigorúan bűntettetik. 

Szentes, 1917 március h ó 20. 
Dr Mátéffy 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyér emű közönség és t. ven-

degeim becses tudomására hozni, hogy az eddig Baró Ha-
rucker utcai borbély és fodrász üzletemet nirciUS 30 -ÉU 
a Kossuth utcui Görög egyház épületébe Engelmann Testvér 
urak üzlete mellett levő helviségbe helyezem át a mikor 
ezt szíves tudomásvétel végeit hirfll adom, megköszönve 
az eddig is velem szemben tanúsított kegyes jóindulato-
kat, a melyet a jövőben is a részemre kérve vagyok 

k i v á l ó t i s z t e l e t t e l : 

l ÖZV. 0RU8MÜLLER JÖZSEFNÉ 
borbély i s fodrász terein tulajdonos 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai rnüimézetében, Szentes 19177 




