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M*Megjelei i lk vasárnap és csütörtökön. ' 3 M 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Virágvasárnap. Negyedik, ami-

óta a világháború dúl Az ember 
szinte megszokta már, hogy az 
ünnepeket igy tartja számon : har-
madik, negyedik . . . S az esemé-
nyek forgatagában csak egyszerű 
nyilvántartás az ünnepek fölemli-
táüe, m^t hi«7pn. ha csak valami 
kimagasló esemény nem luzödik 
az ünnep napjához, bizony unottan 
és szórakozottan megy az ember 
mellette el. 

Negyedik virágvasárnap ez a 

háborúban, Eddig a virágvasárnap-

hoz nem fűződik semmi nagy ese-

mény a háborúban. Most a r >mán 

békekötés hirét várjuk erre a nap-

ra s kitudja talán a nyugati harc-

téren is történik valami . . . . 

És amikor az ember igv szá-
molgat önkéntelen szalad bele a 
tollába: bárha ne kellene több 
ünnepnapon azt számolni, hogy 
hányadik már a világháborúban ... 

* 
* * 

Szalonna és Zsir A kenyér 

mellett az életfenntartás legszüksé-

gesebb dolgai. 

A régi boldog világban ami-
kor nagyon káromkodtunk, ha a 
zsir ára meghaladta a két koronát 
aligha gondolt rá valaki, hogy a 
zsir és szalonna el fog tűnni, hogy 
nem lesz. S mikor az első gabona 
rekvirálását elrendelték, ugyan ki-
hittt volna akkor, hogy a szalonnát 
és a zsirt is rekvirálni fogják. 

Más se hitte. Én se hittem. De 
aminthogy mások sem csudilkoz-
nak rajta, én sem csudálkozom 
azon, hogy ez is elkövetkezett. 

A mindinkább nehezedő viszo-
nyok, az a kénytelen rendszerte-
lenség, amely termelésben és te-
nyésztésben egyaránt jelentkezik 
s amelyet megváltoztatni semmi-
féle törvénnyel, vagy rendelettel 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

nem lehet — egészen természetes 
dologgá teszik ezt is. 

Mikor az ősszel megjelent a 
sertéshizlalásra vonatkozó rendelet 
ugyanezen a helyen azt irtani, hogy 
disznó és disznó közölt nagy kü-
lönbség van. Most, hogy a szalon-
na és zsir rekvirálásra kerül a 

¿íz t vagyok kénytelen irni, hogy 
nagy különbség van az egyik disz-
nó és a másik disznó szalonnája 
között. 

Nem akarom, hogy félre értse-
nek, hát világosan beszélek. Neve-
zetesen, ha én levágok kel 00 kg-os 
disznói föllét lenül kevesebb a sza-
lonnám (de még vékonyt is) mint-
ha két 150 kg-os disznót öltem le. 

Hát itt a különbség. És ez ret-
tenetesen nagy külömbség. És an-
nál kemeiivebben érzik ez a kii-
lömbbseg, ha a r kvirálás a levá-
gott serlések száma szerint törté-
nik és az. arány egyenlő. 

Jól tudom, hogv ez. a kérdés 
olyan, amelyben a dolog termé-
szeténél fogva alig lehet igazságos 
knlcso* megállapítani s amit rendel 
az illetékes hatóság én is minden 
vonakodás nélkül alá vetem maga-
mat, de hát azért erre a különib-
ségre rámutatnom, azt hiszem rá 
azt hiszem rá kellett. 

["Hatósági cipész műhely. f\ 

A sors iróniája és az újságíró 

maliciája, hogy ezt a címet gyász-

k eret ben és kereszttel a cím után 

írom le itt. 

Nem nézek se jobbra, se balra. 
Nem szándékozom se bántani, se 
dicsérni a/t az alkalmi társulást, 
nmeivel Halósági cipész műhely 
néven ismertünk, ott a piacon a 
néhai való jó öreg Csillag Ármin 
egykori órás üzlete heiyén Hz az 
alkalmi társulás, amint hallom fel-

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
I Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kotsutfa-

tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

f/T előfizetési d i j ik . . . 

oszlott, vagy feloszlik, vagy átala-

kul. Szóval mint ilyen megszűnik. 

Hogy mi volt ez az alkalmi 
társulás? Nem föltétlenül tudom. 
Háboríts üzleti alakulás volt tehát 
jó üzlet volt. Hogy hasznos volt, 
az kétségtelen, mert ha hasznos 
és jó nem lelt volna, akkor ez a 
műhely nem virágzott volna hárotu 
esztendőn át. 

A mull heleken támadni kezd-
ték. Ráolvastak, nogy nagy mii -
lékben nyerészkedik és éppen nem 

j illó ejárás a iiatósági címhez és 
i jelleghez. Hát hiszen csak a cini 

volt hatósági, a jelleg nem. 

Én móljára is, ha minden köz-
pont szereti a nyereségét, miért ne 
szerette volna a halósági cipész 

műhelv? 
Nem is tudom miért olyan 

irigyek az emberek 

BARÁZDA. 

A román 
béketágyalások. 
A román miniszterelnök 

felhívása az országhoz. 

Bukarest, márc. 22. — Marg-
hiloman miniszterelnök a köveike-
ző felhívást bocsátotta ki az or-
szághoz: Az első kötelesség, ame-
lyet a kormány teljesíteni fog, az 
lesz, hogy a nekünk adott halár-
időn belül megkössük a békét, 
amelMiek alapjait a március 5-én 
aláirl prelimináris békeszerződés 
állapitolta meg. A prelimináris béke 
fel téleleit részben már végrehaj-
tották. E súlyos feladat elvégzésére 
a kormánynak minden erejét és 
egész tekintélyei latba kell vetnie 
hogy az az áldozat, amelyei az or-
szágnak magára kell vállalnia 
lehetőleg kevéssé gyengítse gazda-
sági és politikai erejét. A második 
feladat, amely» t teljesítenünk kell 
a belső ujjaalkotás és az állami 
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élet minden téren való megszer-

vezésének kettős munkája les/. Az 

a fájdalmas tapasztalás, amelyet 

az ország szerzett, mutatja, miiven 

sürgős és parancsoló szüksége seg 

ennek a feladatnak a megoldása. A 

kormány ilyen értelemben lökele-

tesen és okosan igyekszik a/ agrár-

kérdést is megoidani és . nép 

szélesebb retegeinek a politikai élet-

be való bevonásával kivánja mun-

k a p r o g r a m m j á n a k két fontos pont 

ját is végrehajtani. 

Hatósági 

házasságközvetités. 

Bécsben igen érdekes és kö-
vetkezményeiben talán nag\ jelen-
tőségű mozgalom indult meg, 
amoivnpií hngv Ausztriűbaii Mtiiwij f r>„ 
a házasságközvetités! hivatalos ala-

pokra fektessék. Más szóval annyit 

jelent, hogy a házasságok az erre 

kijelölt ka lóságok utján költesse-

nek, de nemcsak ngy. hogy a há-

zasulandó felek megjelennek az 

anyakönyvvezető ellőtt, — hanem 

olyanképpen, hogy a házasulandók 

kiválasztását és egymáshoz való 

illendőséget is, egy hivatalos ható-

ság, állapítja meg. Ennek az öl let 

nek a keresztülvitelére egy népese-

dési politikával foglalkozó egyesület 

alakult, amely már eddig is számos 

nyilvános előadási tartott erről a 

kérdésről. 

Az uj egyesületnek egyik ve-

zető tsgja, Sligler Budolf dr. ta-

nár, — mint Bécsből jelentik a 

következőképpen nyilatkozott erről 

a problémáról: 

— A kérdés lényege az, hogy 

a háborúban résztvett államokban 

a béke bekövetkeztével hogyan 

lehet majd gondoskodni a népesség 

szaporításáról. Ennél a kérdésnél 

az első szempont kell, hogy legyen, 

hogy az utódok egészségére külö-

nös figyelemmel legyünk. SlaIis/.li-

kai adatokból tudjuk, hogy a né-

met népfajt ezek a kérdések igen 

közelről érintik. Felmerült már az 

az eszme, hogy a házasulandókat 

törvényes egészségügyi vizsgálatnak 

vessük alá. Ezt az e>zmét ha nem 

is kivihetetlennek, de helytelennek 

találom, mert sokkal fontosabb. 

hogy a házasságokat az egészséges 

emberek között előmozdítsuk, mint-

sem az, hogy a házasságokat a be-

teg emberek közöli eltiltsuk. Köz-

'.udomásu, hogy a házasságra al-

kalmas fél fiuk és nők azért vona-

kodnak hosszú ideig a házasságtól, 

mert a családfentartás nehézségeit 

nem bírják leküzdeni, tehát nem 

házasodhatnak tetszésük szerint, 

hanem olyan élettársai kell kérés-

utók, hogy anyagi mertetésüket 

ha/aséletben biztosítsák Ezérl van 

az, hogy szegény ferli es szegény nő 

között a házasság sokkal nehezebb 

körülmények közöli örténik és 

későbbi életkorban mint ol l , ahol 

a férfi vagy nő ga/dag. Elsősorban 

ezeket az akadályokat kellene elin-

tézni, ami lehetséges volna a nyil-

vános há/asságközvetitő i n t é z-

m é n y e k k e I. Ezeknek a szerve-

zetét a következőképpen képzelem: 

— A nyilvános házasságköz-

velitő intézmények birtokában van 

a névsora a házasulandó nőknek. 

Ez a névsor tartalmazza ezenkívül 

a házasulandó nók megszámozott 

fényképét és nevét, amely szigo-

ruQ» titokban lartandó. továbbá 

életkorát, származását és vagyoni 

viszonyait, valamint legkő/elebbi 

hozzálartozóinak áliásat és részle-

tes kimutatását a házasulandó élet-

igényeinek. Ezekel az adatokat 

lehetőleg b i z o n y í t é k o k k a l ke l l iga-

zolni. 

Férfiak, akik ezekhez a há-

zasságkö'\Vtitő intézetekhez fordul 

nak, szintén mellekelik fenvképü-

ket es bizonyítékokkal támogatott 

személyi adataikat, valamint köte-

lesek egy lársatlalmi állásuknak 

megfelelő biztosítékot letenni. Ezek 

után engedélyt kap a férfi, hogy 

a jelólt nők névsorát es adatait 

végignézze Ezután megjelöli a vá-

lasztó t női, aki a hivatallót rövi 

desen meghívást kap. A hivatal 

tudatja a nővel a férfi összes 

személyi adatait, és igv ha kölcsö-

nösen kifogás nem merül fel, az 

illetők a hivatal utján találkozhat-

nak első izben egymással. Meg az 

is megengedhető, hogy a házasu-

landók mielőtt találkoznának, a 

hivatal utján névtelen leveleket 

váltsanak egymással Hogy minden-

nemű tréfákat és kísérletezéseket 

ki lehessen zárni, ajánlatos volna, 

ha azokat, akikről egy-két izbtn 

kiderül, hogy az intézményt nem 

veszik komolyan, a listából törlin. 

E' az öt'el nem î  egészen 

uj. Hasonló szervezetről telt nem-

regen em iiest egy nagy csehországi 

| egyesület, a csehországi nemelek 

! szövetsége, és majdnem ehez ha-

sonló irányban keresle meg a 

magyar képviselőházai egy kivá ó 

I inag\ar orvosprofesszor: Nékám 

dr. Ehez. hasonló házasságköz\v|itő 

I intézmények. Németországban is 

vannak, küzűlök a magdebur 
i)*en kitűnően működik 

Eddig tartanak Stigler |anár 

kijelentései. — Hogy az ötletnek 

az Ausztriában milyen sorsa les, 

még bizonytalan. Az ötletet kivitel 

coljából már előterjesztették. Weis. 

skichner bécsi polgármesternek, aki 

azt nagyon barátságosan fogadta 

de közben egy tragikomikus félre 

értés történt : előterjesztést kiosz-

tottak a bécsi városházán a cse-

lédközvetitő hivatalnak. Stigler ta-

nár bízik abban, hogy az ügy 

hamarosan a szociális minisztérium 

elé kerül, ahol komoly megfonta* 

lás tárgyává fogják tenni. 

H Í R E I N K . 

Itt a tavasz.. 

Itt a tavasz, de hiába, 
Nem múlik a világ gyásza. 
Bánatot hoz, nem örömet, 
Nem szárítja fel a könnyet. 
Kinyiinak majd a virágok, 
De véreső esik rájok ! 

Vérben fürdik a nagy világ, 
A nemzetek egymást irtják. 
Az öldöklés őrülete 
Az emberek eszét vette. 
Kinyiihatnak a virágok, 
De véreső esik rájuk. 

A világ most egy vérmező, 
He nem telő nagy temető, 
Mikorra egy sirt behánynak, 
Helyette mást, kettőt ásnak. 
Kinyiihatnak a virágok, 
De véreső esik rájuk. 

Hitves búja. 
Vitézi ruhában, 
Vitézek sorában, 
Elment az én uram is, 
Elment az én uram is. 

Messze az Alpokon, 
Ormótlan ormokon, 
Küzdi a nagy vérharcot. 
Küzdi a nagy vérharcot. 

Mint vadat keresi, 
Éjjel-nappal lesi, 
Az ellenség fegyvere, 
Az ellenség fegyvere. 

Süvöltnek mellette, 
Robbannak felette, 
Halált osztva a golyók, 
Halált osztva a golyók. 

Fájdalmas gyötrelem, 
Félelmes rejtelem 
Borzong át a lelkemen, 
Borzong át a lelkemen. 

Hátha majd végtére, 
Annak jön majd hire, 
Elesett a csatában, 
Elesett a csatában' 
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Szorongó lélekkel, 

Fájdalmas könnyekkel 

Imádkozok érette, 

Imádkozok érette. 

Ellenséf vasától 

Golyótól, haláltól 

Mentsd meg Uram Istenem, 

Mentsd meg Uram Istenem. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Árucsere Dániával. Már-
cius 15-től 19-ig tárgyalás folyt a 
dán, német és magvar-osztrák de-
legátusok között április 1-től ju-
lius 31-ig tartandó árucseréről. A 
tárgyatások a dán érdekekre ked-
vezően folytak le. Eredményűk az, 
hogy Németország és Ausztria-
Magyarország az eddigi mértékben 
folytatja az árucserét. A dán kivi-
teli cikkekre nézve megállapodást 
kötöttek a legközelebbi 4- hónapra 
megállapítandó árak dolgában. Be 
mélik, hogy a szénforgalom az ed-
digi terjedelemben és JIZ eddigi árak 
mellett fog fojtatódni. 

— A bolgár király a magyar 
honvédekhez. A budapesti honvéd 
zenekar, amely Bulgáriába utazott, 
hogv a bolgár Vöröskereszt javára 
hangversenyeket rendezzen, Szófiá-
ban lelkes fogadtatásban részesült 

A pályaudvaron egy díszszázad és 
a testőrezred zenekara várta őket 
és a magyar himnusszal fogadta az 
érkezőket. A következő napon a 
honvédzenekar a bolgár cárnak a 
királyi palotában a bolgár trónörö-
kös jelenlétében szerenádol adotl, 
amely alkalommal Ferdinánd cár 
magyar nyelven a következő be-
szédet intézte a honvédzenekarhoz : 

„Honvédek! A magyarok 

mai történelmi napján, mint 

öreg honvéd huszár örömmel 

üdvözlöm önöket Keleten. Oly 

jóleső és gyönyörű zenéjükkel 

nekem nagy élvezetet szereztek 

Kedves játékuk nemcsak arra 

a vidám és szép időre emlé-

keztet engem, melyet egykor a 

dicsőséges honvédek körében 

eltölteni oly büszke és sze-

rencsés voltam, hanem a gya-

kori Magyarországon való tar-

tózkodásomra is. Szívből kö-

szönöm mindnyájuknak ezáltal 

nyilvánított hódoló érzelmei-

ket és országomban való mű-

ködésükhöz a legjobb sikert 

kivánom. Éljenek a honvédek 1 

Éljen a magyar hazai" 

A honvédek mélyen megindulva 

Ferdinánd cár háromszoros élteté-

sével válaszoltak a bolgár király 
szavaira. A bolgár király kívánsá-
gára a honvédzenekar a bolgár fő-
hadiszállásra utazott. A zenekarnak 
Bulgáriában való működése több 
mint negyvenezer koronát eredmé-
nyez a bolgár Vöröskereszt javára. 

- Tavasz. Március 21-én bú-
csúzott a tél s kezdődött a tavasz 
Gyönyörű lanyha meleg napok jár-
nak, az ég azúrja napsugártól ra-
gyogó, de a József napra várt fecs-
kék még nem érkeztek meg. Va-
lahol délen sütkéreznek, pihenőt 
tartanak. Lassanként kibontakozik 
a tavasz és hangos lesz a lég, vi-
rulni fog a határ, írely már egészen 
elő van készítve, ugy a természet 
ősi ereje megadja az embereknek 
a mindennapi kenyeret, 

- ü j pénzek készülnek Ká-
roly kiráiy Képével. Mint értesü-
lünk, a legközelebbi jövőben arany-, 
MÜiiíán pcdíg czCái pCíi/.vL verijít 
kezdik meg, amelyeket már Károly 
király képe fog ékesíteni, Az uj 
pénzek mintája Flacht Richárd aka-
démiai éremkészitő müve. Plach 
egyúttal vezetője a főpénzverde 
vésóosz'ályának is. 

- Hernyók irtása. A földmi-
velésügyi miniszter elrendelte, hogy I 
a kerttulajdonosok a hernyók irtá-
sát, a fak riigveinek fakadása előtt j 
a cserebogarat, a marokkói sáskát 1 

vértetűt, darazsakat, a cukor és 1 
takarmányrépát pusztító, lisztes ré-
pabarkót és a mezei pockok irtá-
sát julius végéig foganatosítsák. 

-- Uj levélbélyegek. Am.kir. j 
postaigazgatóság nem régen bocsá-
totta ki a mostan használatban lévő 
levélbélyegeket. Ezeket az uj kibo-
csátásokat ujabb tervek szerint visz-
sza fogják vonni él ujabbal cseré-
lik ki. Juniushan kerülnek ki az uj 
bélyegek, amelyek abban külöm-
böznek a most használatban lévők-
től, hogy a királyi pár képét fog-
ják magukon viselni. A tiz, tizenöt, 
husz és huszonöt filléres bélyegek 
Károly király arcképével készülnek 
a harmincöt, negyven, hatvanöt és 
nyolcvan filléres levélbélyegeket 
pedig a kirá vné arcképe disziti. 
Az uj bélyegek rajzait a legutolsó 
levélbélyeg-pálvázat pályadíjnyertes 
tervei szerint készítik. A többi pos-
tabélyeg a parlament, illetőleg az 
ismeretes aratóképpel továbbra is 
forgalomban marad. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Kiadóhivatali ü/enet. 
Érdeklődőknek Helyben. Hogy 

miként folyt le a Brüll Ferenc üz-
letben a kiárusi* ¡s, hogy kiknek és 
milyen módon «s hogv a szilágy 
somlyói Stern cég mikép kapott 
35—40 ezer korona értékű árut a 
helybeli közönség kiszorításával, 
majd elmondják az élelmes üzlet 
urak annak idején, ha ők nem, 
majd a bizonyítékok igazolják. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő 

Tisza part és Körös part f. évi áp-
rilis hó (j-től december hó 31-ig 
terjedő időre kaszálásra 1918 áp-
rilis hó 6-án a helyszínen tartandó 
nyilvános szóbeli árverésen azon-
nali készpénz fizetés mellett ha-
szonbérbe lóg adatni. 

.» wCf JvtiwM>' í l^gCi U i>l MUWI 

a szegvári határnál megkezdve a 
tis/ai Ilidig, délután 3 órakor a 
Bökényi csárdánál folytatódik. 

Szentes, 1818 évi raárc hó 19. 

H a l p a g o i 

gazdasági tanácsnok 

Hirdetmény. 
Felhivatnak azok a ló tulajdo-

nosok, akiknek lovuk f. évi márci-
us hóban tartott lóosztályozáson 
bennmaradt, illetve nyilvántartó 
lappH lett ellátva, a nyilvántartó 
lap átvétele végeit a városi gazda-
sági tanácsnoki hivatalos órák alatt 
jelentkezzenek. 

H a l | i u j c o * 

gazdasági tanácsnok, 

2139 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem Szentes város lakos-

ságát, hogy a város határában fo-
lyó összes gazdasági munkák vég-
zésének felügyeletét elrendelte a 
földmivelésügyi miniszter ur. E 
munkálatom ellenőrzését avaros ha 
tárának 15 kerületre osztása mel-
lett minden kerületben az alább 
nevezett körzeti elnökökkel fogom 
végeztetni. 

Ha a hadbavonultak hozzátar-

tozóinak gazdasági ügyben valame-

lyes segítségre szüksége van, eziránt 

forduljanak a körzeti elnökhöz, kik 

felhatalmazásom alapján intézkedni 

fognak. 
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hó 14., 

hó 18., 

hó 21., 

hó 

2. 1918 evi március 
15., és 16-án a II. ker. 

3. 1918. évi március 
19., és 20-án a III. ker 

4. 1918. évi március 
22., és 23-án a IV. ker. 

5. 1918. évi március hó 26-án 
Mucsihál. Vekerhát, Kaján, Vere-
segyház, Külsó- és tíelsóecser. 

6. 1918 évi március hó 27-én 
Kislőke, Nagy ló ke, Zalota, Bökény, 
Jak sor, Felsőre t. 

7. 1918. évi március hó 28-án 
Szentlászló, Nyomás. 

8 1918. évi március hó 29 én 
Alsórét, Berek, Berekhát, Bereklapos 

9. 1918. évi március hó 30-án 
Dónál, D.-oldai, Lapisló, Királysági 
lakosok. 

10. 1918. évi április hó 2-től 
7 ig az esetleg elmaradottak. 

A hadbanlévők hozzátartozói 
hozzák magukkal esetleges segély 
könyvüket, a nyugdijasok nvugüij-
könyvüket, a rokkantak elbocsájtási 

levelöket s a családosok a gyer-
mekeik születésére vonatkozó ada-
tokat s a hozzátartozóik jelenlegi 

i pontos címet. 
Figyelmeztetem a hozzátarto-

zókat, hogy a jövőbeni segélyek 
nvugdij igén vek megállapításának 
jelen összeírás fogja alapját képezni 
miért is kérem hogv azok érdekei-
ből a kitűzött határnapokon pon-
tosan jelenjenek meg. 

Az összeírás mindennap 8 órá-
tól 12 óráig tart. 

Szentes, 1918 március hó 5, 

Dr. Mátéffy . 
polgármester. 

í r ó g é p e t 
keresek megvételre a Szen-
tesi Nepiroda részére, Dr. 
Kövér vármegyei árvaszéki 

ülnök. 

l ^ g y magányos asszony gazdasz-
i - szuny i vagy állást 

keres. Cím l. k. Klauzál-u. 42. 

old 

Körz.eli elnökök: 

I-só kerületben Felsőréten Mol-
nár Géza. 

II-ik kerületben Alsóréten Ro-
honczkay Kovács József. 

III-ik kerületben Nagynyomá-
son Pataki Szilveszter. 

IV-ik kerületben derekegyházi 
oldalon Nagy Kovács Mihály és 
Dunaháti Vass Pál. 

V-ik kerülelben Donáton Gvóri 
Lajos. 

VI-ik kerületben Lapistón, Fer-
tőn Rúzs Molnár Lajos. 

VII-ik kerületben Szent Lász-
lón, Lapistónak és Nagynyomásnak 
az aradi műúttól északra eső ré-
szén Győri Imre. 

VIII-ik kerületben Kislőkének 
kunszentmártoni műúttól Koncz 
utász tanyája melletti dűlőig ter-
jedő részén Vecseri István. 

1Á-IK Keiűiciucti hrücl' * 
8-ik kerület határától a szikháti 
utig terjedő részén Nóvák István. 

X-ik kerületben Kislőkének 
további részén, Zalotán, Bökény-
ben és Jaksorban Pataki Imre. 

XI-ik kerülelben Nagytőkén és 
Vekerzugban Váczi Sándor. 

XU-ik kerületben Vekerháton 
és Kajánou Kunos András. 

XIII-ik kerülelben belső Ecse-

ren, külső Ecseren Csúcs Károly. 

XIV-ik kerületben Mucsiháton 
Eperjesen és Pankotán Károlyi Jó-
zsef. 

XV-ik kerületben Királyságon 
Négyesi Imre. 

Szentes, 1918 márc. 16. 

dr. Mátéffy 
polgármester 

3732—1918 szám. Hirdetmény. 
Az országos hadigondozó hi-

vatal az összes hadbavonultak ösz-
szeirását elrendelte. 

Ezen rendelel alapján felhívom 
minden, a háború tartama alatt j 
hadbavonult, vagy hadimunkára ki-
rendelt. jelenleg hadban levő, elesett 
eltűnt, fogságba jutott s rokkanta 
vált tényleges, tartalékos s népfel-
kelő katonák s hadimunkások hoz-
zátartozóit, hogy az összeírás végett 
az alábbi beosztás szerint a város 

¡lek m«'g-ölési lerm,beM jelel,je~ ö z v ' Huszár Somogyi Imréné Bolső-ecseri 64 

" ' w i a évi március hó íi.. j s z á m ú tanyaföldje szabadkézből eladó, értekezni 
12, és 13-án az I. ker. lehet II ker. Széchenyi utca 10 szám alatt. 

dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 
ember csősznek felfogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

^Eladó ház.^ 
Szegváron a piac-téren a háború folytán egy befejezetlenül 

álló uj épület mely ez idő szerint vendéglő, de bár milyen 

üzletnek is alkalmas szabadkézből eladó, értekezni lehet 

a helyszínen Kovács Jenővel a tulajdonossal, akinek ugyan-

csak két húzatós és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban 90M kai« hold k i tűnő 

*%iintof'ttl<l a rajtalevő tanya épületekkel és szöllös 
gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 
kiadó Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

E l a d ó f ö l d . 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




