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A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László haubavonulási ideje alatt 

Simáné Bónáth Eazter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide i n t é z e n d ő a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési 4 s 
. \ \ . . előfizetési dijak. 

üz orosz szocialisták a béke mellett. 
flz orosz hadsereg szavazással dönt a béhérűL 

Az amerikai h e l y z e t . 
Mind élesebbé válik az orosz 

forradalom két szárnya közötti el-
lentét. A szocialisták végleg a béke 
mellett döntöttek és erről Koppen-
hágán át értesítették a német szo-
ciáldemokrata pártot, amelyet fel-
kértek arra, hogy hathatós módon 
készítse efő a békét. A német szo-
cialisták feleltek az orosz szocialis-
táknak, biztosították őket békehaj-
iundóságukról és arról, hogy eszük-
ágában sincs a cárizmus vissza-
állítására segítséget szolgáltatni. 
Kérték, hogy ezt a nyilatkozatukat 
közöljék Cseidzével és a dumával, 
amelyet az entente-sajtó szándé-
kosan felrevezetni akar a német 
szocialisták béketörekvéseire vo-
natkozólag. 

Bethmann Hollweg és Czernin 
nyilatkozataihoz, melyet az uj 
Oroszországról tettek, Radoszlavov 
is csatlakozott Bulgária részéről. 
Közeledik az óra — tette hozzá — 
amikor mindazok, akik Bulgáriának 
a központi hatalmakhoz való csat-
lakozásáért a királyt és kormányt 
fenyegetésekkel illették, megbánják 
tettüket. Az áldozatok nem voltak 
hiábavalók, a kormány mindent 
megtett, hogy a néphadsereg győ-
zelmének gyümölcseit biztosítsa. 
Radoszlavov jelentőségteljes nyilat-
kozatán kívül egyéb liirc is van a 
központi hatalmak akciójának, az 
orosz forradalom állal teremtett uj 
helyzetben. A magyar képviselőház 
demonstrációja a népképviselet ne-
j b e n már külön súlyt biztosított 
*z akciónak ; most a német biro-
dalmi gyűlés szociáldemokrata párt-
ja a Kopenhágribtm időző orosz szo-
ciáiislákhoz üdvözlő táviratot inté-
zett azzal a kéréssel, továbbítsák 

nyilatkozatukat Cseidzéhez és a du-
mához. így még csak Törökország 
hivatalos állásfoglalása van hátra, 
hogy a központi szövetség minden 
egyes tényezője a forradalmi Orosz-
ország számára megadja nzt a 
megnyugtatást, hogy a cári autok-
rácia visszahelyezésére épenséggel 
nem gondol s hogy mindannyiunk 
vágya: mielőbb jó* szomszédi vi-
szonyba kerülnünk a megújhodott 
Oroszországgal. 

Azzal, hogy a központi hatal-
mak üzenete minő fogadtatásra to-
tál : néhány nap múlva már tisztá-
ban lehetünk. Egyelőre olyan hirek 
érkeznek Oroszországból, melyek 
az ideiglenes kormány, sőt a mun-
kás és katonaképviselők ellenőrző 
kormányának is háborús hangula-
tát tükrözik vissza. 

Érdekes fölemlíteni a Pravda 
című pétei vári szocialista újság cik-
két a külön béke lehetetlenségéről; 
annyit azonban koncedál a szoci-
alista lap, hogy Oroszországnak 
módjában van szövetségeseit föl-
szólítani: mérlegeljék az általános 
békekötés időszerűségét. 

Mig a szocialisták igy letagad-
hatatlanul a béke mellett foglalnak 
állást, ad<iig a polgári forradalmá-
rok a hadiállapotot kívánják fenn-
tartani. Lvov herceg, az ideiglenes 
kormány elnöke újra hangsúlyozta, 
hogy Oroszországnak folytatnia kell 
a háborút és ő maga és az összes 
miniszterek a főhadiszállásra utaz-
tak. Mielőtt elutazlak volna, a pé-

tarvári helyőrség tisztelgett előttük 
és az egyes ezredek szónokai han-
goztatták, hogy a katonák hivek 
maradnak a forradalmi kormányhoz 
és demokratikus köztársasági állam-
formát óhajtanai. Az orosz kor-
mány most különben az alkot-
mányozó nemzetgyűlés előkészíté-
sével foglalkozik. Ez a testület 
azonban aligha illhet össze a nyár 
közepe előtt, mert hiszen rengeteg 
technikai nehézsége van a képvi-
selőválasztásnak most, amikor 
aktív katonák is szavazati jogot 
kaptak. A duma palotájában napról-
napra ülésezik a katonáknak és a 
bizottságnak az a pártja, amely 
tulajdonképpeni vezetője a forra-
dalomnak. Ez a komité valóságos 
mellékkormánynyá alakult, annyira 
hogy cenzúrát gyakorol a kormány 
fölött és sunmilyca kormányren-
delet meg nem jelenhetik addig, 
amíg a forradalmi bizottság afct 
nem hagyta jóvá. 

Kérlelhetetlenül folyik a régi 
rendszer híveinek üldözése. Ujabban 
tízenkét tábornokot és több m i n t 
ezer papot tartóztattak le. A for-
radalmi bizottság elkobzott .egy 
levelet, amelyet Mária Pavlovna 
nagyhercegnő irt fiának Boris nagy-
hercegnek. Házkutatást tartottak a 
nngyhercegnőnél és a házkutatás-
ból kifolyóan ujabb letartóztatások 
történtek' Többek között letartóz-
tatták Plehve volt belügyminiszteri, 
a híres Rasputin titkárait és kör-
nyezetét, azonkívül több volt tar-
tományi kormánvzót is. 

Az orosz hadsereg szavazás-
sal dönt a békéről 

Berlin, április 3. 

A Tägliche Rundschau-nak jelenlik 
Genfből: Echó de Paris szerint az orosz 

forradalmi tanács felhívást tett közzé, fnely-
ben a hadsereget felszólítja, hogy sza\rtiz^n 
a háború vagy béke felett. A jelek arra 
vallanak, hogy a hadsereg a mielőbbi bé-
kekötés mellett fop szavazni. 
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A háborús kongresszus megnyitása. 
Wilson többsége bizonyos a képviselőházban. 

Rotterdam, ápritis 3. 

Ezután megkezdődött a képviselőlfez 
megalakulása, ami voltaképpen nem más, 
mint a demokraták és a republikánusok 
harca. Az elnökségért izgalmas vetélkedés 
folyt. A demokrata Clarkot, a ház volt el-
nökét, 217 szavazattal 205 ellen újra elnökké 
választották. 

Ha a ház megalakul, csak akkor ke-

Washington háborús lázban ég. Min-
den ablakon zászlók, a férfiak és nők ru-
háién nemzetiszin szalag, a gyermekek kis 
zászlókkal mennek iskolába. 

A kongresszus ma ült össze rendkí-
vüli ülésre, hogy a Németországgal való 
háború kérdésében döntsön 

A képviselőház ü f e é t szokás szerint rül a kongresszus elé Wilson üzenete a 
° K . .. , r i> rrt r MUrltpLr 3 nVOmflába. 

egy lelkész imája nyitotta meg. A lelkész 
beszédében kijelentete, hogy a jog és ész 
szavát a diplomácia nem hallgatta meg, az 
Egyesült-Államok népe irtózik a háborútól 
és a békét szereti, de ha háborúra kény-
szeritik, imádkozni kell, hogy minden 
amerikai szivét a honszeretet dobogtassa 
és hogy az égés i nép az elnök körül so-
rakozzék nagy munkájában, amelynek az a 
célja, hogy az amerikai polgárok életét 
megóvja és a nemzet örökségét biztositsa. 

melyet ma reggel küldtek a nyomdába, 
Wilson üzenete felett a kongresszus min-
den valószínűség szerint a hét végén dönt. 

Flood, a képviselőház külügyi bizott-
ságának elnöke, határozati javaslatot szán-
dékozik benyújtani, amely kijelenti, hogy az 
Egyesült-Államok és Németország között 
fennáll már a hadiállapot és ez felhatalmaz-
za az elnököt, hogy háborút vezessen Né-
metország ellen 

Az orosz lapok vála^a a 
kancellár békés beszedés 

Bécs, április 3. 
Berlinből jelentik a Neue Freie 

Pressé-nek: A Nationalzeitungnak 
jelentik az orosz határról: AZ 
orosz lapok legnagyobb része ki-
vonatosan közli Bethmann-Hollweg 
birodalmi kancellár legutóbbi be-
azédét, magyarázatot pedig csak 
alig egynégyhány irt hozzá. 

A Djen azt irja, hogy az uj 
Orószország nem köthet megszé-
gyenithető békét. Oroszország akar-
ja a békét, de csak a status quo 
ante alapján. Oroszországnak sem 
érdeke bele avatkozni Németor-
szág belső ügyeibe és mindössze 
békeszerető Németországot kiván. 
A német militárizmusról szóló 
mendemondának el kell némulnia 
mert csak arra jó, hogy a népet 
megzavarja. Helyes volna, ha Né-
metország konkrét békeajániatot 
tenne. 

A szociáldemokrata Pravda igy 
i r ; Az orosz nép tiltakozik minden 
hóditó hadjárat ellen, de egyúttal 
védekezik az idegen támadásások 
ellen és becsületét és méltóságot 
akarja megóvni. Az orosz nép 
megelégedéssel veszi tudomásul 
a kancellár beszédéből, hogy Né 
metország nem akar beavatkozni 
Oroszország belső Ggyeibe gyakor-
latilag kellene bizonyítania az/a), 
hogy konkrét javaslatokat tenne. 

Eladó tehenek . 
2 darab igen szép vörös-

tarka hasas tehén, 4 hét múlva 
ellenek azonnal eladók. Megte-
kinthetők és értekezhető Kaján 
5tf szám alatt a tulajdonossal. 

Offenzívát várnak az oroszok 
Pétervár ellen. 

Berlin, április 3 

Luganóból jelentik: 
A pétervári ideiglenes kormány nagy 

igyekezettel folytatja intézkedéseit a belső 
rend helyreállítása érdekében. E rendszabá-
lyok megtételéné! hivatkozik arra, hogy a 
németek az oroszországi északi fronton 
élénk tevékenységet fejtenek kl és hogy a 
berni orosz ügyvivő jelentése szerint a né-
metek elhatározták az általános offenzívát 
Pétervár ellen. 

A köztársasági szociálisták és a kato-
nák bizottsága még mindig követeli hogy 
a sajtóban és a fronton folytathassák pro-
pagandájukat. Lapjukban a következőket 
irják: 

— Harcolni fogunk a németek ellen, 
ha látjuk, hogy a reakciót támogatják. 
Oroszországnak azonban most az a dolga 
hogy közölje szövetségeseivel hajlandóságát 
a tisztességes békekötésre. 

Wilson és a 
pacifisták. 

Hága, április 2. 
Washingtonból jelenlik : 
Az egész kongresszus, tehát a 

a szenátus is, Wilson köré tömö-
rül, bár a pacifista-párt még min 
dig bizik abban, hogy elkerülhetik 
a háborút. Különösen a nyugati ál-
lamok képviselői küzdenek a há-
ború ellen, de a/, amerikai általá-
nos közvélemény azt akarja, hogy 
felszereléssel segítsenek az enlente-
nak és h «gy indítsanak erélyes há-
borút a teugeren. Wilson a klke 
rrtllietetlen háborút erőteljes, of-
fenzív szellemben óhajtja megin-
dítani. 

Bár Wilson többsége biztos, 
telnek a pacifisták állásfoglalásától 

és nagy rendőri erőt összpontosí-
tottak Washingtonban. A háborús 
párt attól tart, hogy Wilson me-
gint túlságosan szónoki és dialek-
tikus lesz és általános körmonda-
tokba ful, ahelyett hogv határozot-
tan cselekednék. 

A kongresszus 
feladatai. 
Genf, ápritis 2. 

A Petit Párisién kábeltávirata 
jelenti: Két kérdésben kell majd a 
kongresszusiak dönteni. Az első, 
vájjon küldjenek-e az Egyesült-
Államok szárazföldi csapatokat az 
európai harcterekre, és ha igen, 
milyen feltételek mellett, — a má-
sodik, milyen pénzügyi intézkedé-
seket kell tenni, hogy hathatósan 
támogassák az ententeot. Ezenki 
vöt sorra kerül egy allandó had-
sereg s'.et vezézének a kérdése és a 
többi aktuális német-amerikai ügy 
mint a birodalmi kancellár legutób-
bi beszéde, Zimmerman nyilatko-
zata, Villa csapatainak mexikói tá-
madása. Wilson állítólag ki fogja 
jelenteni, hogv Németország kato-
nai ereje veszélyezteti a világ-
békét 

Wilson elnök felesége elfogadta 
ai amerikai vöröskereszt elnöksé-
gét A pénzügyminiszter három fia 
a haditengerészet szolgálatába lépett. 

A petróleum és cukorjegy kiosztását a 
külhatárban a következőkép osztom b i 

I. kiosztási hely; a berki isko-
la, Galambosi István lanito. 
Alsórét 1 töl 129 számig, Berek i s Beriklapes 

II. kiosztási hely: munkástelepi 
iskola Danits László tanító. 

Alsórét 120 számtól végig Felsorit. 
III. kiosztási hely, hékédi isko-

la Szalay Gyula tanitó. 
Hékéd, Nagyhegy. 

IV kiosztási hely: derekegy-
házoldali iskola, Konc Ida tanítónő. 

Oerekegyházioldal. 
V-ik k io l t á s i hely: a donáti 

Dobovs/.kv Erzsébet. 
Donit 

VI kiosztási hely: a vekerháti 
iskola, Tóth Károly tanitó. 

Vekerhát, Vskerzog i s Szentlászló. 
VII. kiosztási hely: a kajáni 

iskola, Gallasz József tanitó. 
Kaján. 

VIII. kiosztási hely: a kistókei 
iskola, Kréter Gvuia. tanitó. 

Kistöke f-töl 3 0 0 - l g 
IX. kiosztási hely: a nagytőkéi 

iskola, Pap Emma. 
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Kagylóké ás Jaksor 
X kiosztási hely: a zalofai is-

koh Schlögl János tanító. 
Kistüke 300 számtól végig, Zalota. Bőkén», 

és telienes 
XI kiosztási hely :.« mucsiháti 

iskola, Huinai Gyula tanitó 
Mucsihát és Külsöecser 

XII kiosztási hely az eperjesi 
iskola Koncz Edéné tanítónő. 

Eperjes. 
XIII. k.osztási hely a belső 

ecseri iskola, Pap Aranka tanítónő. 
Vcreseggháza és Balsöecser. 

XIV. kiosztási hely a nagyki-
rálysági iskola Gyarmati Lajos ta-
nító. 

KiráljSág és Nagykírályság 
XV. kiosztási hely a dónáti belső 

iskola Prázuovszkv Etelka tanítónő. 
Lapistó is Fertő 

A Berekhát és Nagynyomáson 
lakók cukor és petróleum jegyei-
ket a városházánál a 49 számú 
szobában vehetik át. 

A jegyek kiosztása április hó 
10-ik napján kezdődik. 

H Í R E K . 
— Adomány a hadiárváknak. Pákozdy Ist-

ván kir. táblabíró a vezetése alatt «illó szen-
tesi kir járásbíróság és a szentesi ügyvédi 
karnak néhai Engelthater László kir. járás-
bíró koszorú megváltása cimén gyűjtött 
150 koronát a szentesi hadiárvák részére 
adományozta. 

— A cukorárak emelése. A kormánynak 
megjelent rendelete folytán, amelyben a cu-
kor nagybani árát métermázsánként 2ö ko-
rona 50 fillérrel emelte, a tanács a cukor-
nak kicsinybeni eladási árát a mai naptól 
kezdve a következőkép állapította meg: 
nagysüveg cukor 1 kg. 1 48 fillér, 5 kg-os 
sü\eg cukor 1.48 fillér, .J kg-os süveg cu-
kor, 1.50 fillér, süveg cukor kimérve 1.50 
fillér, kristály cukor dobozban 1.50 fillér, 
kimérve .52 fillér, pilé, concasse, regmente 
cukor kimérve 1.52 fillér, kocka vagy liszt-
cukor dobozban 1.52 fillér, kimérve 1.54 
fillér kg-ként. A kereskedőket figyelmezteti 
a közélelmezési ügyosztály a kormányren-
delet azon rendelkezésére, hogy április 4-iki 
cukorkészleteiket április 11-ig a cukor köz-
pontnak bejelenteni és a készletek után 
métermázsánkint 2b korona 50 fillér árkülön-
bözetet a cukor központnak befizetni köte-
lesek. 

— Előkészítő szervezet a békére. 
A békére való átmenet előkészítésére szer-
vezet alakul, amelyet miniszter tanácsi ha-
tározat alapján a közelebbi időben életbe 
léPtet a kormány. Az uj szervezet a 
kereskedelemügyi miniszter hatáskörébe 

tartozni és olyan jellege lesz, mint a 
közélelmezesi hivatalnak, egyelőre azonban 
c»ak mint véleményező szerepel. A békére 
előkészítő szervezetnek legfontosabb teen 

lesz a termés fokozása a nyers anya-
jok beszerzésével és elosztásával. 

Hernyózzuk a gyümölcsfákét. 
smételten figyelmeztetjük a gyümölcsfák tu-

lajdonosait, hogy a hernyófészkeket a rügy 
fakadás előtt szedjék le, mert a téli hideg 
nem tette tönkre a fákon levő rengeteg 
rovarpetét és a megejtett vizsgálatok sze-
rint a hernyófészkekben levő peték telje-
sen épek és egészségesek. Ha íehát a her-
nyózást Idejében nem végezzük, a hernyók 
ez évben is tönkre fogják tenni a gyümölcs 
termést, ami közélelmezési szempontból 
igen káros és veszedelmes. 

Al ÉRDEKES ÚJSÁG az uj évnegyed 
küszöbén büszké i mutál hat rá arra a 
nagy népszerfiségre, amely a magyar 
közönség soraiban körülveszi. Ez a nép-
szerűség jogosult, mert AZ ÉHDEKES 
ÚJSÁG a IcgfOi'gébbeii számol be a leg 
művészibb éi legérdekesebb képekben 
a világ eseményeiről. Hü lükre a nagy 
háborúnak, de emeliell nincs olyan fel-
jegyezni való esemény, melyet képben 
meg ne örökítene. Művészi kiállítása 
mind díszesebb és tökéletesebb. Színes 
mélyayomásu kéjiei, melyek a nyomda-
ipar szemzációjakén! mostanában beve-
zeteti, ünnepi számaiban már állandó-
sultuk és húsvéti, azután pünkösdi szá-
mait is ilyen színes mélynyomású mű-
vészi képek (iiszitík. A k i 5 o n á v n l egy 
negyedévre előfizet, minden ráfizetés 
nélkül kapja meg a gazdag húsvéti és 
pünkösdi számot összes mellékleteivel 
együtt, bár ezek ára egy korona lesz. 
AZ ÉRDEKES ÚJSÁG előfizetői közzé 
belépni azért is előnyös, mert az elótii-
zetők ingyen kapják az esetleges rend-
kívüli számokat K kívánatra megkapják 
Molnár Ferenc „Az aruvimi erdő titka" 
cimű könyvét, azonkívül részesülnek 
abban a számos kedvezményben, me-
lyet a lap csakis előfizetői számára larl 
fenn. Előfizetéseket elfogad a kiadóhi-
vatal. Budapest, V., Vilmoscsaszár-ut 78. 

— A 35 dekás tábori áruminta 
forgalomban a következő tábori p »»la 
hivatalok vesznek részt: a ', 3, 4, II 
33, 39. 51, 55, 76, 95, 117 1 $8, 142, 14.> 
117, 150, 166, 167, 171, 175, 176,174,180 
183, 181, 185, 188, 192. 193, 195,190, 197 
198, 199, 03, 205, 209, " 1 \ 218, 220, 231 
#22, 221, 230, 232, 2*9, 240, 243, 24 ' 

246, 249, 250, 255, 56, 258, 259 
262, 268, 269, 272, 274, 75, 276, : 77 
2/9, 280, 282, 284. 285, 287, 288, -89 
290 291, 29 \ 29*, 29», 296, 297, 298 
30'/, 0/ , 316. 321, 32 33 <, 335, 337 

39, 310, 343, 351, 356, 357, 358, :i59 360 
m [ 64, 366, 369, 370, 372, 373, <74 375 
37ü' 378, 380, 381, 82, 383, 385, 386 388 
390Í 391, 392, 393, 395, 398, 399, 40 403 
404 405, 406, 407, 408, 409, 412, 415 4l7 
418' 420, 421, 423, 426, 427, 428, 131 432 
43ö! 437, 410, 413, 444, 445, 416 í í8 450 
508, 510, 511, 5 ?, 514, 515, 516, 517 519 
521, 522, 523, 525, 526, 529, 600, 605 608 
611' 612, 613, 616, 617, 623, 6 :4, 6 5 
627,' 628, 6*9, 632, 633, 0 6, 641, 644 
645, 646, 647, 649, valaminr helynév sze 
ríni megjelölt hadtápposla hivatalokhoz. 

— A «Vasárnapi Újság* április i-i 
számában nagyszámú hareztéri ké 
péken kívül sok szép képet kőzö l 
Szentpétervárról, Miklós czárról, 
Miljukovról. Egy másik sorozat a 
Műcsarnok most megnyílt kiállítá-
sának érdekesebb képeit közli 

Szépirodalmi olvasmányok : Pékár 
Gyula regénnyé, Jakab Ödön verse, 
Szólló i Zsigmond lárczója, Braun 
Lily r egénye. Esz véb közlemények: 
czikk z orosz forradalomról s a 
rendé; heli rovatok: A háború 
napjai. Irodalom s mtlvésret, Sakk-
játék. Halálozás, stb. A Vasárnapi 
Újság > előfizetési ára negyed évre 
Öt korona, a «Világkrónikáival egyött 
hat korona. Megrendelhető a «Vasárnapi 
Újság kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes Néplap41, 
a legolcsóbb újság -a magyar nép 
szám ra, félévre 2 korona 4 0 fillér. 

Am aköny vi kivonat. 
— 1917 március 18 —április l - ig — 

Születtek: Bujdosó János, Musa 
Eszter, Kaníi Horváth József, Török 
Sándor, llyés Rezső, Lakatos Sándor 
Mai kács Mária, Tólh Imre, Barta 
halva született íiu. Jankai Antal, 
Lakos Sándor, Hegedűs Erzsébet, 
Kollár halva született leány. Ve-
cseri János, Malkócs István. 

Eljegyzés : Marton Ferenc Mar-
kovics Rö/.ália, Solti Sándor Ugraí 
Eszter. Molnár Antal Barta Lidia 
Sárándi Sándor Berényi Julianna, 
Lakos Lajos Janó Mária.v 

Házasságot kötöttek: Halász 
Lajos Dóci Es>;ter, Bodnár József 
Molnár Sára, Gulyás Kis Gyula 
Fábián Tóth ben, Bárdos Rezső 
Lascliitz Mária, Uszonyai Danó 
Elemér Kiss Ilona, Molnár Mihály 
Áfra Lidin, Labo?ár István Kecske-
méti Etelka. 

Elhallak; Bulla Klára 47 év, 
Kovalik Er/sébet (5 hó, Bujdosó 
János 13 n p, Soós Mária 72 év, 
Cakó Anna 62 év Berényi János 
84 év, Lakatos Sándor 2 óra, Ge-
nyes Erzsébet Gő év Farmasi Má-
ria Gl év, Neuberger Klára 34 év, 
Szabó Imre 77 év, Páhi Lajos 57-
év Székely Tólh Juliánná 62 év, 
Árvái Sá.nlor 66 év. Csendes Ist-
ván 53 év, Tóth Franciska 46 év, 
Sándor János 6 év, Lakos Sándor 
66 év, Szlávik István 51 év, Posta 
Margit 3 év, Kürti Szabó Sára 65 
év, Berénvi Juliánná 15 év. 

Kiadja : 
Vajfia R Utód3 könyvnyomdája. 

(MMMfi«9BMM 

I a d o h a g y m a m a g . 
M ak ó r ó I h o z o t t i g e n 
szép e g é s z s é g e s v ö r ö s 
h a g v m a m a g k a p h a t ó. 

Cim e lap kiadóhivatalában IMgltldhlté 



V i! szerencsém a nfagyér emű közönség és t. ven-
dégei$i b cses tudomására tíbzni, hogy $ eddig Baró Ha-
rucker utcai borbílv és fodrász üzletemet UlárcillS 30-ítíl 
a Kossuth uicai Sörög egyház Ópüh be Engelmann Testvér 
urak üzlete mellett levő helyiségbe helyeztem át a mikor 
ezt szives ludomásvetei vételt hirül adom, megköszönve 
az eddig is velem szemben tanúsított k e g y e s jóindulato-
kat, a melyet n jövőben i« a r é s z e m r e k é r v e vagyok 

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

4 oldal SZENTESI LAP 27 szám 

Hirdeímeii). 
Értesiti a gazt: bági tanácsnoki híva- , 

tal a szöllőbiríokosokiU. hogy a pulgánnes 
te'ri hivatal utjíri rendelt kkő:) 
nfegérkezett, április hé 10-tól kezelve na- ' 
ponként hivatalos órák alatt a városi hordó 
jelző hivatalban, városháza pincehelyiségben 
átvehető. 

Szentes, 1917 április hó 4. 

Kalpagos 
gazdasági tanácsnok 

Egy, esetleg több 

lap Ili hordó 
sürgősen felvetetik 
lapunk kiadóhivatalában. 

.SZEN 
Ko 

SZENTESI LAP" kiadóhivatala Sze.i't" j 
Kossuth-tér 4 szám (ref. bCrház.) ,/tl 

® F 

dáknak. M 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó 
munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivi-

telig, gyorsan, pontosan a legjutányosabb árért. 

•Pl I Wllii IWIII 'II H M — II -

nforc herei 

7»; ' 

i • be i, Szentes 1917, 




