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9 német deffenziya dicsősége! 
Bonar Law is helyesli a háború befejezését. 

A h a r c t e r e k e n n e m d ű l el o h ó b o r u s o p s o ? 
Az Aisne. inéi* lt. nem messze 

attól a Marna-tolvólól. : hol a há-
ború elején égv ors/ag meneküli 
meg teljes k it isz rófájá ól s ahol 
ezzel eldőli talán » háború Kime-
netele is, északkeleti I rancia «.rs/ág-
ban példátlan kegyetlenségei, soha 
nem sejtett irgalmatlansággal csap 
össze mégegyszcr az ellenséges in-
dulat. Talán utoljára. Talán. Hány-
szor hallottuk már azt e háború 
folyamán, liogy utoljára, az összes 
jóslatok között eddig esak egv lát-
szik beteljesülni, az az angol fenve 
getés és prófécia, amit mint képte-
len őrültséget mindnyájan kikacag-
tunk a háború első heteiben. Az 
angolok megjósolták, hogy a háború 
három évig fog eltartani. Ugylál-
szik. még sem cspltak. De már kö-
zeleg a harmadik év vége és maga 
Bonar Law is kívánatosnak tartja, 
hogv véget, érjen a „kin és bánat 
éjszakája." Egy angol miniszterből 
poétikus lélek válik, mit jelenthet 
ez, ha nem azt, hogy az Egyesült 
Királyságok be akarják leje/ni a 
háborút. Egy angol miniszterből 
poétikus lélek válik és Anglia fel-
vonultatja uj vasúti oslromágvuit. 
istenkáromló pergőt tVel nyit. gyai 
mati katonáinak eMreil küldi a ha-
lálba, acélsisakokal. bombákat és 
uj repülőgépeket gvárl Anglia dű-
lőre akarja jii Maim. . i tloli»'»| 

Egyelőn» az Isten. .1/ •••>• Isten, 
akiiőI mindég\ ik h \\ 01 u fél t v-
forma jóhiszemű < el es egyforma 
rosszhiszemüs ggel e s d e k l i :» gvő-
zelmet és a beket, a Seregek IVa 
megállitolta az angolok nyugati 
diadalmenetét Hatalmas áprilisi ha-
vazás és eső/.és lehetetlenné leszi, 
hogy előbbre jussanak a csapatok, 

sárban vész el a hadak ui j; A nagy 
csatának tegnapi napja is ered-
ménytelen volt, a német frontot 
nem leheldI sem áttörni, sem lel 
göngyölíteni Az elzászi álom me-
gint y történelmi, rögeszmék távoli 
perspektívájába tolódott. Thomas 
francia immiciósmiuiszttT IVtcr-
várra megv hogv a/ ovos/ szoci-
alistákat a háború folytatásának 
érdekében kérlelje, az. ent« nte nem 
győzött a nyugati fronton Fran-
ciaország számára m g mindig nem 
következett el az a lélektani pilla-
nat. amikor nemzeti huisága meg-
sértése nélkül békét köthetne, foly-
tatódik a háború. 

Az egyensúly nem ingott meg 
a nyugati fronton, maiad minden 
a régiben. Egyik léi sem vei « tett 
le. a német delen/iva dicsősége 
mellett nem kell restelkedniük az 
angol-francia offenzíva vezéreinek 
sem. de lényeges dolog nem tör-
téni. csak ezrek és eirek hallak 
meg up.a. országra szóló vagyonok 
elfecsérlődtek, varosok es falvak a 
temeíő szintjevei lettel egyenlőek. 
Csak ennyi történt, de a háború 
matematikai mérlegen a nyelvVcske 
• vem billeni sem jobbra. sem balra; 
nyomorúság es halál nag\ lax'aszi 
zivatara a/ Aisne-foly<t mellett 
milimeternvii e sem v illozlatotl az. 
t*mbei i cs< >konvösM;geli es gonosz-
ságon. I . v l 11«><liU i emberiséb e 
nagv i tenlií ;« i lese. i világliálmrü. 
A be ke un eppt-n ols|io I áv'ol v aie 
tőlünk unni » mentv ii e \ »fIt,la 
nagv 'csata k< delel» 

Ezl a/ iitko/etet mái nem le-
het fokozni, mégegvs/ri ta án még 
ez. a világháború seií tombolhat 
akkorát, mint amekkti «1 most dü 

hon II az Aisne-mellett. Ez nem 
fog megismétlődhetni. Es még ez 
i monstre csata sem hozta meg a 
döntést. A világháború nem a harc-
tei uen dől el. I>e hol? Az otthoni 

) é ek vetnék véget «2 em-
gnagyobb szenvedései-

nek es legnagyobb gyalázatának ? 
IVIdátlan fokot ért el ma már 
mii.den nemzet a nélkülözésben, 
nincs társadalom, amelv 'emberhez 
méltó életet élne és életünkből 
hiányoznak azok a legelemibb örö-
mök es szükségleti cikkek, ahielyek-
ről. ha valaki valaha — valaha? 
három esztendő előtt azt merte 
volna mondani, hogy ezek nem fog-
nak rendelkezésünkre állani, akkor 
az illetőt, az őröltek házába csuk-
lak volna. Példátlan az ember ál-
lati türelme, állati ügve-fogyottsága. 
A nélkülözésben el fog még menni 
a marharépa, a Uháncs fogyasztá-
sáig. bele fog törődni, hogy meg-
rövidilsék nappalát, elvegvék fütő-
sz,»rét és meglopják őt az esti 
vi lágosságtól Mindent eJ ik*g szen-
vedni. a háborúnak e# .seju vethet 
veget, Igen. de a tarra Rálőni . . . 
Már hatodik heJébeu va^v^nk az 
orosz tori adatomnak, ¿\s ^.forrada-
lom. írnek i ól^eleinte a/,t.az, ötletet 
gv.'n.toliA. JfR>gy káló-
mnak i ro ,̂;»Jalom nugsfcr diplo-
mala h akUot. ; A l/W^dalom 

-dom.hu /zur l ia la s / t -
j.i * «1.1 ! a, .a.k múlva 
iL 11 t i « v b e l n v n i a? :|lkojUuánvozo 

m .1 vülest es háború béke 
ii••yeben nem meri kimondani a 
döntő «»I A forradalom, amely 
oroszlán volt a cári hatalommal 
szemben, mint a nyúl, fél a béke 
kísérletétől . . Mikor lesz vége? 
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A német szociálisták 
sürgetik a békefelté-

telek közlesét. 
Berlin, április 20. 

A német szocialista pártvezé-
rek azt kívánják, hogy a központi 
hatalmak haladéktalanul közöljék 
az orosz kormánnyá békecéljai-
kat, hogy előmozdítsák az Orosz-
orszszággal való megértést. A né-
met kormány kijelentette ugyan, 
hogy általában nem akar hódításo-
kat, de miután az orosz kormány 
nyomatékosan kijelentette, hogy 
lemond minden hódítási tervről, 
szükséges, hogy a központi Hatal-
mak is nyíltan kijelentsék, hogy 
hóditások nélküli békét akarnak. 

Az orosz kormány 
a különbéke ellen? 

Amerikai jelentés Anglián át. 

Rotterdam, április 20. 
A Reüter-ugynökség jelenti: 
A Associated Press washing-

toni tudósítója táviratozza: Ideér-
kezett hírek szerint az ideiglenes 
orosz kormány semmitéle, most 
képzelhető feltétel mellett sem tog 
csatlakozni a német, magyar és 
osztrák szociálisták ama kisérletei-
kez, hogy különbékét kössön. 

Első állásunkban, és előtte is, el-
keseredett harcok voltak. A több 
ponton elvesztett kisebb területe 
ket ismét visszaszereztük. 

Más szakaszokon olyan elónyö 
ket szerezlek a franciák, amelyek 
nek taktikai érteke megközelítően 
sem ér fel az értük szenvedett 
veszteséggel. 

Az ellenség megszállta Cha-
vonne helységet és a Breye irányá-
ban lévő térepeket. Erős francia 
támadásokat, amelyeket több roha-
mozó hullámban vittek előbbre, 
Cerny környékén és Craonnetől 
keletre a délután folyamán vissza-
utasítottunk. Craennetól keletre levő 
első vonalunkból az ellenség felé 
előrenyomuló, teljesen összelőtt 
Craonneért heves harcot folytat-
tunk. 

Az Aisne és a Hiette patak kö-
zött, az Alsne mentén körülbelül 
három kilométer hoszszuságban 
sikerült a franciáknak előbbre jut-
niok. Közvetlenül a korábbi első 
állás mögött azonban megállították 
őket a kitartó védekezők. Sois-
sonstól északkeletre, Vauxaillons 
közelében, egy ottmaradt francia 
fészket megtisztítottuk. Ezzel az 
egész ottani állás, amelyet tegnap 
oly hevesen támadtak, hiánytala-
nul kezünkön marad'. 

Német félhivatalos jelentés 
az aisne—champagnei csata 

ujabb fázisairól. 
Berlin, április 19 

A Woltí-ügynökség jelenti: 
A nagyméretű reimsi csata a 

második napon sem hozott a fran-
ciáknak az egész támadó arcvona-
lon nagyobb sikert. 

A Soissons—Reims-
csata főparancsnoka 
Micheler tábornok. 

Genf, április 19. 
Párisi szakírók szerint kizáró-

lag a kedvezőtlen időjárás gátolta 
meg eddig, hogy az angol—francia 
csapatok legvégsőkig fokozott of-
fenzívája. amelyben orosz és por-
tugál csapatok is résztvettek, nem 
tudta a kivánt eredményt, vagyis a 
német állás sarok támaszpontjának 
elfoglalását, meghozni. A Journal 

ciák jelenlegi offénzivájának eddigi 
lőszerfogyaszlása már eddig j8 

meghaladja az előző évi Somme 
csata lószerfogyasztását. 

Rennenkamp tábor-
nokot letartóztatták. 

Plechuno v közmiaiszter 

Frankfurt, április 20. 
A Havas-ügynökség jelenti Pé-

tervárról: Plachanov orosz szoci-
álistavezér lelt a közmunkaminis>-
ter. Rennenkamp tábornokot a 
munkástanács követelésére az ide-
iglenes kormány letartóztatta. Az 
a vád ellene, hogy az ellenséggel 
szemben árulást követett el. 

Brating beszámolója 
pétervári útjáról. 

Krisztiánia, április 19. 

Az első napon nemcsak, hogy ' s z e r i n t a Soisson«—Reims között 
nem értek el az Aisne menten 
Brienneig megparancsolt öt kilomé-
teres mélységű áttörési, hanem 
még gyöngítették is támadó csapa 
taikst a védekezőkkel való ö s s z e -
ütközésben szenvedett óriási vesz-
teséggel. Kénytelenek voltak ezen 
a frontszakaszon rövid ideig szü-
netelni, hogy lélekzethez juthassa-
nak s csak délután és este tudlak 
ujabb csapattömegeket támadásba j 
vinni, e támadások azonban, mint 
a tegnapiak i*, ágvuink és géppus- | 
kaink tüzelésében felmorzsolódtak. 

folyó francia operációk fővezére 
Micheler táborno!:, tanácsadói Ni-
velle és M. tábornok. A Matin ugy 
tudja, hogy Micheler kénytelen volt 
Hindenburg intézkedései következ-
tében támadási tervének némely 
részletét megváltoztatni 

A francia offenzíva 
Tiuniciófogyasztása. | 

Zürich, április 19. 
A T.igeianzeiger jelenti : 
Párisi tí vira tok szeriní a Iran-

Brating az Aftenposten egy 
munkatársa előtt a következőkép 
nyilatkozott: A Lenin-féle eset és 
nemet szocialistáknak Stockholmba 
való utazása nem jelent semmit. Ö 
kii lömben nem hiszi, hogy dr. Ad-
ler és Scheidman Stockholmban 
jártak volna. Az egész nem egyébb 
mint a német-barát sajtó szenzáci-
ója. Csak anyi bizonyos, hogy a 
német szociálislákkal, hogy így a 
békét előmozdítsák, ez azonban 
nem fog nekik sikerülni. Az orosz 
zociálisták irtóznak a porosz inili-

tárizmustól és elvárták, hogy az 
ő forradalmuk nyomán a német 
elvtársak is megcsinálják ugyanazt 
Németországban. Ebben azonban 
csalódtak. Brating nem hiszi, hogy 
az ideiglenes orosz kormánnyal 
szemben komoly ellenzék alakuljon 
A kormány lemondott annexiós 
terveiről és ezzel állását nagyon 
megerősítette. Az osztrák magyar 
békenyilatkozatra vonatkozólag ki-
jelentette Branting, hogy az orosx 
kormány syilárdul el van határoz-
va arra, hogy az entente védekező 
háborúját az entente oldalán fogja 
végigküzdeni. 

Csak angol engedéllyel lehet 
Oroszországba utazni. 

Karlsruhe, április 19. 
A Neue Züricher Zeitung jelenti 

Kopenhágából : Az angöl kormány 
azzal a követeléssel állott elő, hogy 
az összes Dániában oroszországi uta-
zásokra kiállított útleveleket, az oros« 
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ellenőrző feltűntető írásbeli megjegy-
zésen kivül angol ellenőrzéssel ís el 
kell látni, Az orosz kormány ugy 
látszik, eleget tett ennek a kívánság-
nak, mert az utóbbi héten az Orosz-
országba menő utasoknak m »r angol 
részről is meg kellett szerezni az uta-
zásra való engedélyt. 

A török nagyvezér 
berlini utja. 

Bécs, április 19. 
Talaat pasa nagyvezér, az utolsó 

pillanatban beállolt akadályok íoly 
tán Bécsen át való berlini utazását 
szombatra halasztotta. 

A békepárti angol szocialis-
ták határozatai. 

Frankfurt, április 19. 
A Frankfurter Zeitung jelenti 

Hágából: A Manchester Guardian 
szerint a Saldfordban tanácskozó 
angol szocialisták a következő ha-
tározati javaslatot fogadták el: A 
kormány tartson azonnal referen-
dumokat Angliában, a gyarmatok-
ban és a harcoló csapatoknál. Az 
ugyanebben az időben Leedsben 
tartott szocialista tanácskozáson 
Jowett, a független munkáspárt el-
nöke, többek között ezt mondotta 
„Meg vagyok róla győződve, hogy 
ha az entente Wilsonhoz hasaonló-
an kijelentené, hogy nem akar hó-
dítani, a békét egy őra alatt meg 
lehetne kötni." 

A stockholmi nemzetközi 
szocialistakongresszus elő-

keszités*. 
Stockholm, ápr. 19. 

Styuaing dán miniszter aki szoci-
áldemokrata, Stockholmba érkezett. Az 
6 látogatása it leginkább a nemzetközi 
szocialista értekezlet megalakulásának 
szól 

Genf, ápr. 19, 

A lyoni Progrés jelenti hogy a 
francia szocialisták kisebbségének tagjai 
Stockholmba utaztak t nemzetközi szo-
cialista kongresszura 

Pogromok Dél-Oroszországben. 
Stockholm, április 19. 

Az oroszárszági úgynevezett fe-
kete százak az orosz húsvéti ünne-
peket arra használták fel, hogy Dél-
Oroszországban és Besszarábiában 
nagyobbarányu pogromokat rendez-
nek. A kievi kerületben fegyveres 
bandák lefegyverezték a miliciát és 
hatalmukba k ritették a falvakat ugy 

hogy a Kievből ellenük kiküldött 
csapatoknak valóságos harcokat kel-
leít velük megvívni Brusziov mező-
városában nagy erőszakosságokat 
követtek el a zsidók ellen. Az ode-
szai kerületben teljes az anarchia. 

Az orosz kormány 
fogadta a írancia és 
angol szocilistákat. 

Miljukov a háború, Kerenszki a 
béke mellett. 

Stockholm, április 20. 
Az ideiglenes kormány tagjai, 

élükön Lvov herceg miniszterel-
nökkel tegnap ünnepiesen fogad ák 
a francia és angol szociálista párt 
küldöttségét, AZ angol munkások 
nevében Sanders, a franciák meg-
bízásából Moutet üdvözölte a kor-
mányt, mire Miljukov válaszolt és 
többek közt ezt mondotta: 

— Közölhetjük önökkel, hogy 
az ideiglenes kormány meg nagyobb 
intenzivitással fogja végrehajtani 
a német militárizmus megsemmi-
sítését, mert a mi edeálunk éppen j 
az ho<:y a jövőben minden háb > j 
rul kiküszöböljünk. Ez idő szerint 
az a probléma f glalkozlat, hogy 
a forradalom állal megrendült vé-
delmünket szervezzük. Áthatva a 
közeli győzelem tudatától, kettőzött 
erővel fogunk szembeszálni az el-
lenséggel. 

Kerenszki igazságügy miniszter 
! ugy látszik, nem volt megelégedve j 
' Miljukovnak ezzel az imperialista 
' nyilatkozatával, melv egyáltalában 
nem vette számba az igazi orosz 
demokráciát és ezért, hogy elégü-
letlenségének kifejezést adjon, min-
tegy tiltakozva a következő be-
szédet mondotta: 

— Üdvözlöm önöket a szoci-
áldemokrácia nevében. Egyedül ál-
ló,; a kormányban, véleményem 
nem mindig egyezik a többség vé-
leményével. Eddig az uralkodó osz-
tályok képviselői beszéltek az orosz 
nép nevében. Mi szociáldemokraták 
nem voltunk azok között, akik 
Angliát és Franciaországot annak 
idején meglátogatták és az orosz 
nép nevében szónokoltak Akkori-
ban az orosz demokrácia kényte-
len voll hallgatni, de a birodalom 
belsejében küzdöttünk a magunk 
jogaiért és követeltük, hogy a cá-
r zmus ledőljön. A vezető osztá-
lyoknak azonban meg kell tudniok 
hogy az orosz demokrácia immár 
úrrá lett az orosz földfelelt. Mi 
ugy határoztunk, hogy egyszer s 
mindekkor™ végét vetjük orszá-

gunkban az impern'izmus és zsar-
nokság kísérletezéseinek, mert mi 
nem akarunk elnyomatást és a né-
pek közötti szab dság, egyenlőség 
és testvériség szolgálatábban állunk. 

A vüág demokratáinak meg 
kell érteniük, hogy közötlük nem 
tenyészhet ellenségeskedés. Nem 
engedjük, hogy a háború régi hó-
ditókedve ismét feléledjen. Kérjük 
önöket, tolmácsolják kormányaik-
nak és munkástársaiknak népünk 
valódi érzületét; elvárjuk önöktől 
hogy országuk többi osztályára is 
olyan döntő befolyási fognak gya-
korolni, mint aminőt mi gyakorlunk 
az orosz polgári osztályra, a mely 
immár szakított az imperiálista tö-
rekvésekkel. 

Kerenszki beszédét nagy tet-
széssel fogadta a szocilista kül-
döttség. 

HÍREK. 
Városi képviselő választás. Teg-

nap folyt le a városi képviselők meg-
választása, akiknek mandátumok lejárt. 
A választás iránt úgyszólván semmi 
érdeklődés sem volt. Alig szavazott le 
egy-egy kerületben 50-60 szavazó pol-
gár. A megválasztott városi kézviselők 
neveit legközelebbi számunkban fogjuk 
közölni. 

t 
— Nem lesz petróleum. Május, ju-

nius, julius és augusztus hóra magán-
vilagitas céljaira petróleum nem érke-
zik. Jó lesz mindenkinek, akinek még-
petróleuuia van takarékosan bánói a 
még meglevő petróleummal. 

— A nikkel tizfilléreseket is be-
vonják. Legközelebb rendelet íog meg-
jelenni a nikkel tizfilléresek bevonásá-
ról. A huszfilléres nikkel pénzek után 
bevonják a nikkel tiz filléreseket is. A 
bevont nikkel tizfilléreseket vas tiz fil-
léresekkel fogják pótoini. 

— A hadterületek uj megállapítása 
A belügyminiszter távirati uton tudatja 
a megyékkel és varosokkal, hogy az 
Erdélybe történő utazások most mAr 
kisebb akadályokba ütköznek, amennyi-
ben egyet erdélyi megyéket a belső 
hadterületek közül a külsőkbe osztottak 
be. Mától fogva tehát Brassó, Fogaras 
Szcben vármegyéhken, valamint Hunyad-
megyének petrozsényi, puji, hátszegi és 
szászvárosi járásaiba csupán a rendőr-
hatóság által kiállított igazolványokkal 
lehet utazni. A miniszter azt is megje-
gyezte, hogy Krassószörény megyének 
karánsebesi, teregovai, orsovai, bozovi-
csi és uj moldovai járásaiba szintén elég 
a rendőrség igazolványa. 

Április 30-ika az utolsó nap 
amikor a nikkel huszíillét esekel a kirá-
lyi adóhivatalokban elfogadják. Ez az 
idó pedig mar alig néhány nap múlva 
elérkezik, Igyekezzen tehát mindenki 
nikkel busz Hl éréséit beváltani, mert 
április 30 ika után nem fogadjak el az 
adóhivatalokban sem s igy értéküket 
veszitik. 
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Május l-én országos nép és ál 
lat számlálás lesz A közéleimezé» cél-
jaira szükséges fontos adatok megálla-
pítása végett országos nép- es a 11al 
számlálás megtartását rendelte f l Az 
erról szóló rendelelel a hivatalos lap 
közli: A rendelet szerint a népszámlá-
lás május hó első, második és harma-
dik napján történik és a népességet az 
április hó 31) iki állapot szerint inak 
össze. Az összeírás háztartásonként 
lajstromok utján történik, a férfi és női 
népességnek korcsoportok és foglalko-
zási csoportok szerint való részletezésé-
vel. A népszámlálással egyidejűleg ösz 
szeirják a szarvasmarha- ló-, series-
és juhállományt is. AZ összeírás a nép-
számlálásnál használandó lajstromokban 
a tulajdonesok szerínl történik 

A nép- és állatszámlálással egyide-
jűleg meg kell állapítani a bevetett le 
rületek nagyságát is. A vetésterület fel-
vétele gazdaságonként történik s a/ 
egyes Községek (városok) In/táraban lé» ő 
összes szántóföld területre vonatkozik 

Az adatfelvételekel a községi elöl-
járóságok erre a célra alkalmazandó 
számláló biztosok és felülvizsgáló meg 
hízottak közreműködésével hajtják végre 
A nép- és állatözszeirást a ierlitnnitök 
végzik, akik munkájukéit díjazási kap 
nak. Megbízatásukat ellog dni nem ko 
telesek, de ha a megbízást vállaltak, 
munkájukat pontosan végezni tartoznak 
A tanítás három napon szüneteiből A 
számláló biztosok működésük larlama 
alatt közhivatalnokoknak tekintendők 

A ki az összeírásnál valótlan ada-
tokat közöl. vag\ pedig az ell. női zésl 
meghiusítja, kel hónapig lei jedhelő el-
z árassal és hatszáz koiona pénzbír-
sággal sújtható A rendelelel az Orszá-
gos Közélelmezési Hivatal elnöke hajija 
végre. „ w ni ,•„•• •• -

Kiadja 
Vajda B Utóda könyvnyomdája 
:>f>()8 1917 szám. 

Hirdetmény. 
F i g y e l m e z t e t e m a v a r o s lakos-

ságát, h o g y május , jún ius , ju l i i i s 
é s a u g u s z t u s h ó n a p o k b a n a magán-
világit ás céljaira p e l r ó t e u m n e m 
érkezik , tollát m e g m e g l e v ő p e t -
\\ i l eummal l a k a i v k o s s a n kell bánni. 

Szentes , ISI7. ápri l is hó 14. 
Bugyi Antal 

po I gár. n es'.er helyet les. 
i , t m nwwnimi i inMHwi i i i in i i • • • •——•—B— 

Eladó üzlethelyiség. 
A vásárhelyi-ut mentén, forgalmat 
helyen, - hold beltelekkel egy íizlev 
helyiség teljes t><>lti berendezéssp 
együtt eladó. Kármilyen iparteleá 
céljára is igen alkalmas. Cím a 
kiadóhivatalban. 

Értesítés. 
Baktai Anü-'ás értesiti a zene-
kedvelő közönséget, hogy mint 
rokkant katona szabadságoltatott 
és elvállal cimbalom tanítást és 
hangolást úgyszintén zongora 
hangolást is. Lakása Tóth Jó-
zsef-utca 70 szám. Levélátali 
megkeresései házhoz is megyek. 
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Túladó ház. 
Az I ker. Káró Harucker u, 

: v i s7. Ba'ázsouits félé ház eladó. 
Tudakozódni leliet Nagy Kál-

mán városi adó.pénztárnok urnái 
vagy levélben dr. Kalázsovits De-
zsőnél, Budapest. I. Kruspér u. 3. 

rhr 1 fiittYm 

Házasság. 
L:gy intelligfens fiatal úriember házas-

ság éljábói megismerkedne 17- IS éves 
csinos l ánnyal. Hozomány megkívántatik. 
I.evelekpt .dudta.borítékban „Jósziv" jelige 
alan a kiadóhivatalba kérek. 

Vajda B. Utóda 
könyvnyomdája 

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

telig, gyorsan, pontosan a legjutányosabb árért 
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