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Orosz emigránsok hazatérése. 
Németországon át utaztak haza. 
Lenin nyilatkozata az oroszországi helyzetről. 

A budapesti és a bécsi kőnyo-
matosok vasárnap reggelre döntő 
fontosságú kormány-kommünikét 
p r o d u k á l t a k . A kommüniké meg-
állapítja, h^gy az osztrák és magyar 
monarchia kormánya tudomást 
szerzett az ideiglenes orosz kor-
mánynak békehajlandóságáról és 
ebból azt látja, hogy az ideiglenes 
orosz kdrmány, amely hóditó célja-
iról letett, ugyanolyan c é l o k f e l é 

törekedik, mint mi. Az osztrák és 
magyar kormány és az ideiglenes 
orosz kormány azonos módon 
mindkét fél számára tisztességes 
békére törekszik, amely biztosítja 
a hadviselő államok l é t é t , becsüle-
tét és fejlődő k é p e s s é g é t A mi 
kormányunk megállapítja, hogy a 
mi jogaink és igényeink a többi 
nemzet megokolt igényeivel ellent-
mondás nélkül ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k . 

Oroszország ma már nincs kénysze-
rítve arra, hogy önvédelmi szabad-
ságharcot folytasson, és így nem 
volna nehéz dolog, a középhatal-
makkal való megertés útját megta-

lálni annál is kevésbbé, mert 
Ausztria császára és Magyarország 
apostoli királya a vele szövetséges 
u r a l k o d ó k k a l egyölt azt az óhajt 

J. táplálja, hogy a jövőben a belső 
** és k ü l s ő életfeltételeiben biztosított 

és megelégedett orosz néppel bé-
kében és barátságban éljen. 

A mi fontos nyilatkozatunkkal 
egyidejűleg a német birodalmi 
kormány szócsöve, a Nordd. Alig. 
Zeitung, ugyancsak nyilatkozatot 

t közöl, amely szerint ma már egyik 
fél sem törekszik másra, mint lété-
nek és szabadságának biztosítására. 
De a központi hatalmak sem kí-
vánják, hogy az orosz nép a harc-

ból megalázva kerüljön ki, nem 
szándékuk az oroszok becsületét és 
szabadságát érinteni, de vele egy-
etértésben és barátságban kivannak 
élni. Németország nem akar belea-
vatkozni az orosz bel viszonyokba 
és esze ágában sincs, hogy a most 
születő orosz szabadságot meg-
fenyegesse. Az orosz nép további 
vérzéseért és szendvédését rt nem 
Németország hanem Anglia, Fran-
ciaország és Olaszország felelősek, 
a/ok hóditó és annexiós tervei. 
Csak ezek a s/övelségesek okai 
annak, ha Oroszország tovább szen-
ved és éhezik, ahelyett, hogy most 
kivívott szabadságának örül és 
szomszédaival való békés érintke-
zésben a haladás müvének és az 
emberiség eszményeinek szenteli 
magát. 

December 12 iki békeajánla-
tunk óta ez a legfontosabb lépés, 
ami a háború és béke kérdésében 
történt Nyilatkozatunk, amelyet a 
rosszakarat sem bélyegehet a kis-
hitűség vagy a kimerültség jelének, 
nem kér békét Oroszországtól, csak 
megmulatja neki, hogv a szabad 
orosz nép nem talál ellenségekre. 
Ma még taktikai okokból ellenfelek 
lehetünk, de mentől hamarabb bé 
kében és barátságban óhajtunk élni 
az arosz néppel, amely a cári zsar-
nokságot levetve egyszersmind meg-
szabadította magát egy hódítási po-
litika embertelen mámorától. Fon-
tos ez a nyilatkozat nemcsak azért, 
mert a tisztességes békére való tisz 
tesség« s szándékunkat tárja fel. ha-
nem azért is, mert a hatalmas 
többségben levő orosz békepárt 
erre a nyilatkozatra támas. kndva 
verheti vissza az angol és a francia 

háboruspárti ügynökök aknamun-
kájál. Fontos a nyilatkozat, mert 
határozottan kiemeli királyunk bé-
kebarátságát, fontos azért is, mert 
megcáfolja azt az alávaló ententeha-
zugságot, mintha mi Hindenburggal 
akarnól Romanov Miklóst visszavi-
tetni Pétervárra cárnak. Túlzás 
nélkül lehet megállapítani, hogy 
történelmi nyilatkozattételünk ösz-
szefüggésben van azokkal a látoga-
tásokkal, amelyeket a német és ai 
osztrák szociáldemokrácia vezérei 
a legutóbbi napokban Svédország-
ban lellek és azzal a békeagitáció-
val, a melyet a római pápa IV. 
Károly király kívánságára a legkö-
zelebbi napokban meg fog kezdeni. 

A legnagyobb várakozás órai 
ezek Cseidze és Rerenszky-népe 
most dönthet sorsáról. Milliókról 
és milliókról van szó, többnjl, mint 
a középhatalmakról és Oroszország-
ról. Szó van egész Európáról, 
amelynek ügyébe az utolsó órábau 
akart beleavatkozni a háború és 
béke uzsorása, Amerika. Ha az orosz 
nép, amely iránt ma már semmi 
gyűlölet nem él bennünk, megérti 
szavunkat, akkor ám lássa* Olasz-
ország, hogyan boldogul a monar-
chiával, amelynek akkor már csak 
egv frontja lesz, ám lássa az angol-
francia sereg, hogyan bóldogula 
keleti fronton felszabadult Német-
országgal. De — elképzelhető egy-
általán, hogy a francia, de különö-
sen az olasz proletariátus továbbra 
is vágóhídra vándorol akkor, ami-
kor orosz testvérei becsületes bé-
kében szabadították fel önmagukat? 
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Scheidemann a közeli 
béke lehetőségéről. 

Bécs, április 17. 

Scheidemann német birodalmi gyűlési 
képviselő, a német szociálisták vezére, a 
Neue Freie Presse berlini levelezője előtt 
igy nyilatkozott: 

— Mindenek előtt elismerésemet feje-
zzem ki a monarchia uj külügyminiszterének 
fellépése felett, akinek férfias nyíltsága 
nagy örömet szerzett a béke minden igazi 
barátjának. Azt a gondolatot, amelyet gróf 
Tisza István egyszer már kif ejezésre jutta-
tott, — mondotta Scheidemann senki 
Czerninnél hatásosabban meg nem ismétel-
hette és nem hangsúlyozhatta volna. Vé-
leményem szerint egészen kétségtelennek 
látszik, hogy gróf Tisza István, Bethmann-
Hollweg és Czernin bármikor hajlandó 
volna ugyanolyan feltételek mellett meg-
kötni a békét. 

De a békének tartósnak kell lennie, 
olyannak, amely — mint Tisza István mon-
dotta — nem ébreszt sehol revanche-gon-
dolatokat. Nekünk szociálistáKnak — foiy-
tatta tovább Scheidemann — nagy elég-
tételül szolgál, hogy a központi hatalmak 
államférfiai még terminológiájukban is alkal-
mazkodtak a szociálisták békeprogramjához 
amelyet már a háború elején kifejtettek, 
hogy t. i. a világháborút csak védelmi há-
borúnak szabad tekinteni és azonnal meg 

, kell kötni a békét, mihelyt az ellenség haj-
landó erre. Oroszországban megtörték a 
cárizmus rémuralmát és ha ma még bizto-
san nem is lehet az oroszországi helyzetet 

megítélni, annyi bizonyos, hogy az abszolut-
izmus soha többé vissza nem tér. 

A legfontosabb kérdés az, hogy az 
oroszországi események közelebb hoztak-e 
bennünket a békéhez? Erre a kérdésre 
csak igennel lehet felelni. Egy nép, amely 
háromévi borzasztó háború után forradal-
mat csinál, nem akarhatja, hogy az or-
szág ezután még nagyobb véráldolzatot hoz-
zon és a köznyomor az eddiginél is na-
gyobb méreteket öltsön. A forradalmi Orosz-
ország a békét akarja, de természetesen 
nem minden áron. Cseidze és Kerenszki 
kijelentette, hogy minden kormánynak le kel1 

mondani hódítási szándékáról és hogy az 
orosz nép minden olyan békét visszauta-
sít, amely annexióval járna. 

A központi hatalmak államférfiainak 
teljesen fel kellene szabaditaniok magukat 
azoknak a politikusoknak a befolyása alól 
akik akarják a hódításokat. Ha Bethinann-
Hollweg eddig még egész nyíltan ki nem 
jelentette, hogy Németország sem akar hó-
dításokat, annak bizonyára csak az az oka, 
hogy még mindig túlságosan figyelembe 
veszi a német junkereket. 

A német nép épp olyan békét akar, 
mint az orosz nép, még pedig minél előbb. 
Es ugyan ki merné komolyan állítani, hogy 
Franciaország és Anglia népe folytatni 
akarja a háborút ? De egyelőre ne beszél-
jünk a „demokrata" nyugatról, ahol jelen-
leg szakadatlanul dörögnek az ágyuk. A 
béke keletről ¡01; jönni. 

Leffin orosz szocialista 
vezér az oroszországi 

helyzetről és a békéről 
• t..•• Stockholm, április 17. 
A.Svájcban élő orosz szocialisták ve-

zére Lenin, kísérőivel együtt Németországon 
át Törmeába érkezett, akol a lakosság ki-
törő örömmel üdvözölte. 

i ' s i i Á Politiken hosszabb cikket közöl 
J*enjM* tollából az oroszországi helyzetről és 
a béifljkől. Lenin szerint a Miljukov—Gucs-
kov kormány kereskedelmi kifejezéssel 
elve — nem egyéb, mint az angol-francia 
banke'gyesülés oroszországi kommiszionárius 
A fortádálmat csináló proletariátus megbuk-
tatta a cárizmust és békét, kenyeret és sza-
badsagot kért, Ezek közül Miljukov és 
Gucskov egyet sem ad a népnek, hanem 

Vfolytatni akarja a rablóhadjáratot. Ez a kor-
mány a legjobb esetben is csak arra képes 
hogy elodázza a krizist. Az éhínségtől nem 
túdjaj megmenteni az országot. Nagyon os-
toba taktika ennek a kormánynak a támo-
gatása és Cseidze csak ártana magának 
azzal, hogyha mégis segítene neki. 

„A mi program inunk — folytatja Le-
nin — a következő; 

A mukásküldöttek tanácsának haladék-
talanul ki kell jelentenie, hogy ellentét-
ben a polgársággal — nem ismeri el a cár 
által kötött szövetségek érvényességét. Kö-
veteli mindezeknek az okmányoknak nyil-
vánosságra való hozatalát. Közvetlen aján-

latot tesz valamennyi hadviselőfélnek a 
fegyverszünetre vonatkozólag. Javasolja az 
összes gyarmatok és elnyomott népek fel-
szabadulását . Felszóllitja az összes nem-
zetek munkásságát, hogy mivel a polgári 
kormányokban nem lehet hízni, döntsék 
meg mindennüit ezeket a kormányokat. Vé-
gü l : a polgárság által e s i " h á b o r ú s állam-
adósságokat kizárólag a tőkések fizessék." 

Lenin szerint a munkás- és katona-
tanácsban a vélemények két véglet között 
oszlanak meg. Az egyik a szocialistaság. 
Ennek feje a frázis-hős Kerenszki, aki a 
munkásságot a háború folytatásának szíik 
ségesséyéről akarja meggyőzni. A másik a 
központi bizottság amely követeli a demok-
rata köztársaságot, a nemesi birtokok elkob-
zását és a parasztok között való elosztását, 
a termények lefoglalását és a közvetlen 
béketárgyalások megindítását, még pedig 
nem az ideiglenes kormány, hanem a mun-
kás- és katonatanács által. 

Valótlan angol hirek a 
Hindenburg-vonal áttöréséről 

Berlin, április 17. 
Az angol sajtó azt a hirt terjeszti, 

hogy az angolok áttörték a rtindenburg-
vonalat. Az áttörést azonban a régi, 1915 
óta tartott régi állások ellen kísérelték meg 
s ámbár helyi sikereket elértek, az áttörés 
végképen meghiúsult. Hogy mit ért az an-
gol sajtó Hindenburg-vonal alatt, nem egé-
szen világos, mivel minden vonalunk Hin-
denburg-vonal 

Orosz emigránsok 
hazatérése. 

Az orosz emigránsok Németor-
szágon át utaztak. 

Anglia nem e n g e d t e m e g az átutazást. 
Berlin, április 17. 

A Lokalanzeiger közli a Stockholmba 
érkezett orosz forradalmároknak á Politiken 
hasábjain megjelent nyilatkozatait. Az egyik 
nyilatkozat ezt mondja többek közt : 

Anglia, amely hivatalosan pártolta 
az orosz forradalmat, nyomban megkísé-
relte, hogy eredményeit megsemmisítse, til-
takozott az amnesztiarendelet kibocsátása 
ellen és vonakodott a békebarát forradal-
mároknak az Anglián való átutazást meg-
engedni. Erre a német kormánynyal kezd-
tünk tárgyalást az átutazás dolgában s a 
németek biztosították az orosz vonatnak a 
területenkívüliség jogát. Április 9-én uO 
orosz szociálísta, nő és férfi, köztük a len-
gyel munkásszövetség néhái y tagja, átuta-
zott Németországon. Kocsijukat nem hagy-
hatták el. A német hatóságok lojálisán ele-
get tettek a megállapodásnak. 

Az olasz szociálisták 
szolidárisok az orosz 

forradalommal. 
Berlin, április 17 

Az orosz forradalom rendkívül nagy 
hatást gyakorolt az olasz szociálistákra is. 
Az áp ilis 9-ikéti Milanóban összeült szoci-
álísta kongresszus is a mielőbbi békekötés 
mellett foglalt állást. A kongresszus meg-
állapította, hogy Olaszországban rendkívül 
fontos események készülnek, amelyeket rész-
ben az orosz forradalom, részben pedig a 
a nagyfokú éielm¡szerhiány idéz elő. Az 
olasz szociálisták Pétervárról bizalmas híre-
ket kaptak arra nézve, hogy a béke sokkal 
közelebb van, mint hiszik. A kongresszus 
kijelei tette, hogy az olasz szociálisták tel-
jes szolidárisok az orosz forradalommal. 
Nemcsak Pétervárról, hanem Milánóból is a 
szociálisták erélyes akciót indítottak, hogy 
az angol és francia szociáiistákat is vissza-
térítsék az igazi szociálista álláspontra. 

Olaszországból már a legközelebbi na-
pokban szociálista küldöttség megy Skandi-
náviába 

Olasz szocialista 
képviselő Pétervárott 

Luganő, április 1" 
A milanói saj tó fel van háborodva, 

mert az olasz pacifisták, Morgari turini 
szocialista képviselőt, aki a zimmerwaldi 
és klentali konferenciákat szervezte, Péter-
várra küldték. Morgari működése csak 
ártalmas lenne. 
* - i — — • — — — — — — — 

Házasság. 
Egy intelligens fiatat úriember házas-

ság céljából megismerkedne 17 - - IS éves 
csinos leánnyal. Hozomány megkívántatik. 
Leveleket dupla borítékban J ó s z i v " jelige 
alatt a kiadóhivatalba kérek. 
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A szabadságolt es fel-
mentett mezőgazdák 

foglalkoztatása. 
A mezőgazdasági munkának katonai 

kézi és igaerővel való elvégezésére vonatko-
zólag a honvédelmi miniszter által szabad-
ságolt, valamint a katonai szolgálat alul 
felmentet mezőgazdák ha saját sürgős gaz-
dasági munkájukat elvégezték, a községi 
mezőgazdasági intéző bizottságok által azok-
nak bocsájthatók rendelkezésére, akiknek 
földje megmiveletleileniil áll, illetőleg kiknek 
sürgős gazdasági munkája el nem végezte-
tett és munkaerőre szükségük van. A sza-
badságolt és felmentett mezőgazdákra mun-
kaerejüknek minél teljesebb kihasználása 
céljából a községi mezőgazdasági intéző bi- ! 
zottságok a szükségheszképest megfelelő 
munkanapot tartoznak kivetni. Azok a sza- ! 
badságolt á1? felmentett mezőgazdák, akik 
a községi mezőgazdasági intéző bizottság 
felhívásának eleget nem tesznek, szabad-
ságuk lete'te előtt, illetőleg felmentésük ha 
tályon kívül helyezése után bevonulni tar-
toznak. 

A hon védelmiminiszter a mezőgazdák 
szabadságának és felmentésének engedhe- I 
tetlen feltétele gyanánt kiszabta, hogy a 
szabadságolt és felment mezőgazdák a 
községi mezőgazdasági intéző bizottságok 
által a hadbavonultak földjein is foglalkoz-
t a t ó k legyenek. Ezt a feltételt ki kellett 
kötni, mert az ország férfi lakosságának 
katonai szolgálatra történt fokozatos bevo- | 
nása vonta maga után mezőgazdasági munkának 
elvégzéséhez szükséges munkaerőknek ál 
landó csökkenését s igy a még rendelke-
zésére álló munkaerőt a lehető legcélszerü-
ben és leggazdaságosabban kell elsősorban 
a sürgős természetű mezőgazdasági mun-
kák elvégzésénél felhasználni. Nem enged-
hető meg, hogy egyesek síiigös gazdasági 
munkájuk elvégzése után másod harmad 
rendű, kevésbé sürgős gazdasági munkát 
végezzenek, azalatt pedig násho!, kiilönö-
een a hadbavonultak földjein a halasztást 
nem tűrő elsőrendű gazdasági munkák szü-
neteljenek, termő szántóföldek műveletle-
nül, parlagon heverjenek. 

A szabadságolt és felmentett mező-
gazdák foglalkoztatására vonatkozólag a 
honvédelmi miniszter által előirt teendőket 
azonban sajnos, sok helyütt nem hajták 
végre. Dgyesközségekben a községi mező-
gazdasági intéző bizottságok feladataikat 
lelkiismeretesen és hiven teljesitik. A köz-
ségi jegyző, pap és tanitó kocsikon járják 
be a határt és személyesen győződnek meg 
arról, vájjon minden talpalattnyi földet tény-
leg fölszántottak és bevetettek -e. A par-
lagon heverő földek megművelése iránt az 
előirt hatósági intézkedéseket idejében meg-
teszik. A szabadságolt és felmentett mező-
gazdák foglalkoztatásával vonatkozólag tett 
intézkedések csak akkor járhatnak sikerrel, 
ha azokat lelkiismeretesen és odaadással 
tényleg végre is hajtják. A szabadság és 
felmentésmegvonása a leghatályosabb fegyver 
arra, hogy a szabadságolt és felmentett me-
zőgazdákat a hadbavonultak földjein foglal-
koztassuk. Mindazokra, akik saját sürgős 
munkájukat elvégezték, megfelelő munkana-
pot kell kivetni és arról, hogy az illetők 
kinél és hány napig voltak foglalkoztatva 
nyilvántartást kell vezetni. Értesülésünk 
szerint ellenőrzést fog gyakoroltatni abban 

a tekintetben, vájjon a szabadságolt és fel-
mentett mezőgazdákat a hadbavonultak föld-
jein foglalkoztatták-e Még csak annyit, hogy 
a mezőgazdasági szabadságot és felmen-
tést nem egyéni kedvezvezmény gyanánt 
hanem a mezőgazdasági termelés biztosítá-
sára közérdekből engedélyezik. 

HÍREK. 
— A felmentettek jelentke-

zése. A katonai szolgálat alól fel-
niontott egyének jogeimoinok vizs-
gátása még mindig tart. Ma, pon-
tokon ós szombaton a mezőgaz-
dasági érdekből fölmentett egyé-
neknek kell jelentkezni. Mezőgaz-
dasági érbekből fölmentett egyé-
neknek tekintetnek a földtulaj-
donosok. a cselédek, a gazdaság 
vezetők és intézők. A gazdálko-
dónak igazolniuk kell. hogy meny-
nyi saját földjük van, mennyi 
haszonbéres és teles, l'gyanesnk 
igazolni kell a esaládi állapotot 
is. Ismételten figyelmeztetjük a 
fehnentetteket, hogy a kitűzött 
időpontban mindenki pontosan 
jelenjen meg. mert ak i nem jelent-
kezik, tekintet nélkül arra. hogy 
van-e az illetőre szükség vagy 
nincs bevonultatják. 

— A városi képviselők vá 
lasztása e hó 21-én szombaton lesz 
A szavazás mind a tiz kerületben 
reggel 9 órakor kezdődik. Az 
egves kerületekben a szavazásilapo-
kat a kővetkező választási vezetők 
fogja«: átvennni. Az első kerület-
ben Dr Vecseri Sándor, a második 
kerületben I)r Szeder Ferenc János, 
a harmadik kerületben ifj Váradi 
Lajos, a negyedik kerületben l)r 
Csergő Károly, az ötödik kerületben 
Dr. Kövér Imre, t> k. Csúcs Antal, 
a 7 k. Horváth Jenő, a 8 k. Győri 
Antal, a 9 kerületben Khirer Jó-
zsef, a 10 k Mátétív László. Válasz 
tási helyek az 1 k kerületben a 
vármegyeházán a közgyűlési terem, 
2 k. a református egyház tanács-
teremé. IJ k. a fölsőpárli Kúti féle 
református iskola 4 k. Varga Jó-
zsef tanitó iskolája az 5 k Takács 
János iskolája 6 k. a Gazdasági 
Egylet helyisége 7 kerületben a 
Villogó menti rom kalh iskola, 8 
k. a közép rom. kalh. iskola ta-
nácstenne a 9 k. a kiséri rom. 
kath. iskoln a 10 k. a városházá-
nál a gazdasági tanácsnoki hivatal-
lal. Ezúttal azon kilépő 50 rendes 
tagnak a Ive kerül betöltésre, aki-
ket ezelőtt (> evvel választottak 
es azon 20 póttagnak a helye, aki-
ket ezelőtt 3 évvel választottak. 

Azok nlcik megha'almazással akar-
nak szavazni, a meghatalmazást 
köteleik a vármegyei főjegyzőnek 
mint választási elnöknek a válasz-
tás megkezdését legalább egy órá-
val megelőzőleg bemutatni. 

A békésbánáti egyházme-
gye közgyűlése. A békésbánáti 
egyház megye tavaszi rendes köz-v. 
gyűlését e hó 23 án és a követke-
ző napokon tart ja Szegeden Futó 
Zoltán esperes lelkész *és Fekete 
Márton országyűlési képviselő társ-
elnök vezetése alatt. A közgyűlés 
egyik legfontosabb tárgya lesz a 
a reformáció négyszázadik évfor-
dulójának megünneplése. 

Hatósági szabómtíhely. A 
vármegyei közélelmezési ügyosz-
tály vezetőjének intézkedése foly-
tan a hatósági szabóműhely is 
megkezdte működését a Barfcha 
Janos-utea lu szám alatt. A szabó-
müh»'ly elvállal készruhák készí-
tését. javításokat. A mérsékelt 
munkadijak készpénzben fizeten-
dők és pedig uj ruhadarabok ren-
delésénél a ruha árak 25 száza-
léka előre 75 százaléka pedig a 
ruha átvételekor fizetendő. 

— Oroszországban levő ha-
difoglyokkal való levelezés kor-
látozása. A svéd Vörökerest Egy-
lel egy kiküldött értesülés szerint 
az orosz cenzúrabizottságnál min-
den képzeletet felüunuló mennyi-
ségben hevernek a közönség által 
az Oroszországban hadifogságban 
levő katonai egyéneknek küldött 
levelezések, melynek feldolgozás^ 
egyáltalán sohasem várható Ennek a 
tarlódásnak oka főleg az hogy a 
közönség az Oroszországban levő 
hadifoglyokkal túlságos, sokszor 
és sokkal levelez. Ennek a tartha-
tsllan állapotnak elejét veendő ét 
a levelezéseknek címzetthez való 
eljutásának bizlotitása érdekében 
felhívom a postahivatalokat, hogy 
minden rendelkezésükre álló eaz-* 
közzel hassanak oda, hogy a felek 
az Oroszországban hadifogságban 
levő hozzátartozóinak legfeljebb 
csak két heten kin t és akkor is csak 
a legszükségesebb dolgokról leve-
lezőlapon röviden Írjanak és vi-
lágosítsák fel a közönséget, hogy 
a hadifoglyokra is sokkal előnyö-
seid) ha a kéthetenkint irt rövid 
közleményt biztosan megkapják 
mint hogy ha a sűrűn irt levelezé-
seket egyáltalán nem kapják meg 
A postahivatalok továbbá figyel-
meztetjük a feleket, hogy a leve« 
lezéseknél a magyarnyelvet lehető-
leg mellőzzék, nfert az orosz cen-
zúra kevés magvar cenzor felett 
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rendelkezik és tapasztalás szerint 
a magyar levelezéseknek csak igen 
csekély része jut et rendeltetési 
helyére, A feljegyzett levelezéshez 
főleg a német, jrancia vagy angol 
nyelvet használják. Szükség esetén 
a postahivatalok a leieknek enyel-
nek használatát illetőleg, amennyi-
ben erre mődjukvan, legyenek se-
gítségére. 

— A «Vasárnapi Újság» április in-iki 
száma számos szép harcztéri fölvé-

• teleken kivül művészi rajzokat kö-
zöl Baranski Lászlótól és Frank 
Frigyestől. Szépirodalmi olvasmá-
nyok : Pékár Gynla regénye, Gagyhy 
Dénes novellája, Szigma tárczája, 
Braun Lilv regénye. Egyéb közle-
mények : Képek Washingtonból s a 
rendes heti rovatok: A háború 
napjai. Irodalom »Vs művészet, Sakk-. 

, játék, Halálozás, stb. A Vasárnap1 

U(jSÍQ> előfizetési ára negyed évre 
, I I kOÍOna, a «Világkrónikáival együti 

hal korona. Megrendelhető a «Vasárnapi 
Ujsáf> kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes Néplap", 
a legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre 2 korona 40 fillér. 

Kiadja: 
k Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

5104—1917 a tát* 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a féma-

ruk pótlásául szolgáló öntött és 
kovácsolt vasáruk legmagasabb árát 
njabban a m. kir. minisztérium 
642—1917 sz. rendeletével a követ-
kezőképen állapította meg : a zomán-
czozott vaslemez edényeknél a ki-
csinybeni eladóknál középnehéz 
árura az eddigi árra 50% felár 
á kereskedelmi árura 5% felár fi-
zetendő. 

A külön nehéz zománcozol t 
vasedényeknél a kicsinybeni ela-
dásnál 50% felár fizetendő. 

A z o m á n c o z o t t öntött vase-
d é n v e k n é l a k i c s i n y b e n i e ladásnál 
belíil é s kivül z o m á n c o z o t t e d é n y 
ékné l 50%, Jel ár, csak belül z o -
m á n c o z o l t e d é n v e k n é l 1 0 5 % f (>'1 ,r 

fizetendő. 
Ónozott vaslemez edényeknel 

kicsiben való eladásnál kilogram-
monként 5 kor. 30 fiII. — kivülról 
durva belül cziszolt vasedényeknél 
kilogrammonként 3 kor. 20 fill. 

Zománcozott vagy horgenyozolt 
vaslemez, mosó, gyümölcs befőző 
és hasonló üstnél a kicsiben való 
eladásnál kilogrammonként 3 kor. 
55 fillér fizetendő. 

Szentes, 1917 április 14. 
Bugyi Antal 
polgármesterhelyeltes. 

4815—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tanácsa mint 

elsőfokú iparhatóság közhírré teszi, 
hogy az 1917 évre működni jogo-
sult iparhatósági megbízottak kö-
vetkezőleg osztották be működési 
körüket: 

I-ső kerületi műhelyeket vizs-
gálják PalinKÓ Imre és Pirithy \ 
Mátyás. 

II-ik kerületi műheleket vizs-
gálják: Moreczky Zsigmond, Deme-
ter Imre és Veres Imre. 

III-ik kerületi műhelyeket vizs-
gálják: Gyarmathy Imre, Gerecz 
Lajós, Lakos Ferenc és Bugyi Gábor. 

IV ik kerületi műhelyeket vizs-
gálják: Ibolya Imre, Palfy Imre, 
Kiss Bálint és Jordán Zsigmond. 

A tanonciskolákat látogatják : 
Szabó Pál és Tóth Sándor. 

Az iparhatóságnál vezetett lajst-
romokat vizsgálják ifj. Kovács Sán-
dor és Untermiiller Ernő 

A gyárakat vizsgálják Traj , 

László és Rácz Sándor iparhatóság 
megbízottak. 

Szentes, 1917 évi április ho 5. 
Bugyi Antal 

p o l g á r m e s t e r h e l y e l t e s . 

É l 
E l a d ó h á z . 

ifjj Az I ker. Báró Harucker u, 
ÍÜ 32 sz. Ba lázsovi ts féle ház eladó. 
Hl Tudakozódni lehet Nagy Kál-
gi. mán városi adópénztárnok urnái 
rí? vagy levélben dr. Balázsovits Dé-
ri? zsőnél, Budapest. I. Kruspér u. 3. 

Vida Szűcs Istvánnak 
Fábián-Sebestyén 107 szám alatt 
14 hold földje örök áron eladó. 
Értekezni lehet a fenti sz. alatt. 

Eladó üzlethelyiség. 
A vásárhelyi-ut mentén, forgalmat 
helyen, 2 hold beltelekkel egy iizlee 
helyiség teljes bolti berendezéssp 
együtt eladó. Bármilyen ipartelea 
céljára is igen alkalmas. Cini a 
kiadóhivatalban. 

Értesítés. 
Baktai András értesiti a zene-
kedvelő közönséget, hogy mint 
rokkant katona szabadságoltatott 
és elvállal cimbalom tanitást és 
hangolást úgyszintén zongora 
hangolást is. Lakása Tóth Jó-
zsef-utca 70 szám. Levélátali 
megkeresései házhoz is megyek. 

Egv, esetleg több 

l o p h i h o r d ó 
sürgősen felvétetik 
lapunk kiadóhivatalaban. 

SZENTESI LAP" kiadóhivatala Szentes j 
Kossuth-tér 4 szám (ref. bérház.) 

i r d e t é s e k e t 
J U T Á N Y O S áron veszünh fel. 
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