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A szerkesztésért felelős: 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetesi és 

ST előfizetési dijak. 

9 német glória. 
És lón este és lőn reggel, és 

alig niult el negyvennyolc óra a 
német támadas megkezdése óta, 
már bekövetkezett az ellenségek 
nyugati frontján is a nagy vissza-
vonulás, az ijedt futás, a teljes, 
vereség. Fbbőt a vércséidből az I 
oroszlánrész bizony a derek és 
rendithetetlen katonákként dicsőí-
tett angol seregnek jutóit ki Vajon 
bekövetkezik e a futás és vereség 
nyomán valahára az a nagv fölo-
csudás is. amelyet az angol közvé-
leménytől régen várunk? 

Et a nyugati front volt az 
angolok óriási büszkesége, mert 
tavaly nyáron a sominei csaták 
több hónapos során sikerüli a né-
met állásokat ugy néhány kilomé-
terrel hátrább szoritaníok. 1 u a 
nyugati angol front volt ugyancsak 
az egész entenle roppant bizodalma, 
annyi egységes hadviselési tervük-
nek roppant sarokköve, amelyről 
bizton hitték, hogy semmi ellensé-
ges erőfeszítés helyéről el nem 
gördítheti Hiszen magunk is hittük, 
hogy az angol szellem ismeretes 
konokság» igen s/ivós el enállási 
erőt jelent. íme, ez az érces fal 
gyanánt sugárzó nyugati front kie-
melve és ledönt ve, a milliónyi 
a n g o l hadsereg hanyatt homlok 
egyre nyugatibb irányban hátrálva, 
elannyira, hogy talán legnyugatibb 
segítsége is, az oceánon át érkező 
amerikai csapatok elvesztik utmu 
tatójukat. Az ilyen összeomlás után, 
talán mégis remélhetjük, — hogy 
immár a háborús helyzetnek és 
a mérkőző erőknek nyíltabb és 
természetesebb fölfogása I04 be-
költözni a londoni kormány pa-
lotákba és a westminsleri ü ésle-
rembe. Most talán fájlalni fogják, 
hogy elvakult gőgjükben egymás-
után elszalasztottak azokat a jó 
alkalmakat, amelyeket a kö/ponti 
hatalmak egv méltányos, kiegyez-

tető, — a tartósság biztosítékaival 
ellátott békekötésre nézve fölaján-
lottak. 

Alapos lecke ez mindenfelé. 
Erősen bízunk is abban, hogy a 
németség nyugati diadalai, amelyek 
o|p rohamosan letörték az entenle 
egyetlen eddig legyózetlen és éppen 
maradt frontját, egyenes uton, köz-
vetlen hatással fognak bennünket 
eljuttatni '<> béke révébe. Ezt a kö-
vetkezést most annál inkább re-
mélhetjük, meri a németek Hinden-
burg offenzíva művészetének nagy-
szerű példázásával egy időben a 
német hadi technika egy páratlan, 
sót elképzelhetetlen vívmányát állí-
tották ki a síkra. Tudniillik azt a 
csodaágyut, amelytyet most Paris 
városát százhúsz kilométer távol-
ságból rendszeresen lövetik, Hogy 
Parisban ez a rettentő meglepetés 
mily általános rémülelet keltett, 
ugy, hogy még a kormányba lósá-
gok is a pincikben való meghuzó-
dásra kényszerülne«, ezt már az 
első onnét érkezett tudósítások is 
elég gazdag részletezéssel érlelik 
meg. De a közvetlenül érintetteken 
kívül a német hadi felsőbbség ilyen 
rendkívüli fölszereltségének és foly-
ton fokozódó biztosságának a lenyű-
göző terror hatását kell gyakorolnia 
magukra az ellenséges népekre és 
általában a németekkel szembenálló 
világra. Minden népben föl kell 
ébrednie az elemi érzésnek, hogy 
a békét helyre kell állítani, mielőtt 
a pusztulás ördögeinek esnének 
teljesen áldozatul. Félelmetesen, 
megdöbbentőn emelkedik a világ-
háború ez utolsó szakában égbol-
tunk zenitjére a német glória ko-
mor csillaga, amely annyira külön-
bözik a franciák katonai „gloire" 

: hiu lündökléséiől amennyiben nem-
! csak a hadi vitézség csillámaiból, 

hanem hozzá még az alkoló tudó 
mány és munka fenyszálaiból van 

' egybefonva. E/t a német glóriái 
jelképezi az az egyedül álló kitün-
tetés, amelyben Hindenburg im.st 
császárától részesült: az aranvsu-

garas vaskereszt, amilyent előtte 
egyedül Blücher. a Waterlooi győ-
zelem elismerésiül viselhetett. 

A császár üzenete. 

Berlin, márc. 25. — A Berliner 
Lokalenzeiger haditudósítója je-
lenti : A császár ma künn volt kora 
reggeltől estig a csapatoknál. Ott-
hon átadandó üzenetül a követke-
zőket mondotta a császár: 

— Itt künn most mindenki 
mindent kockara tesz, mert min-
denki tudja, hogv mi mindent meg 
fogunk nyerni. Egész Németország 
küzd ilt most szabad jövőjéért. 

Hindenburg pedig, mikor elbú-
csúztam tőle csuk ennyit mondott: 

— Errefelé a dolog megindult 
az első felvonás már be is fejező-
dött. 

„A tenger nyugodt, 

mint a helyzet." 

A francia lapok sokat foglal-
koznak Marcell Sembatnak a Lan-
Itrneben megjelent cikkével, amely-
ben nevetségessé teszi Clemenceau 
fellengzős kijelentéseit. Clemenceau 
ugyanis a legutóbbi londoni konfe-
renciáról való visszatérése után ezt 
felelte egy kérdésre : „Az átkelés 
nagyszerű volt, a tenger nyugodt, 
mint a helyzet/ Se m bal azt mondja 
hihetetlen, hogy Franciaország mi-
niszterelnöke ma olyan nyugodtnak 
és csendesnek mondhassa a helyze-
tet, mint a viz olajjal boritolt lükre. 

A nemet nehéz tü-
zérség nyomon kö-
veti a gyalogságot. 

A; egé^z e l ő n y o m u l á s példás 
nyugalommal es rendben megv 
végbe. A német gyalogság tudja, 
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hogy a nehéz tüzérség nyomon kö-
veti; megbízhat a testvér-fegyver-
nemben. Alig foglaltuk el Peronnel 
máris megérkezett a tüzérség tör-
tető vágtalással, fölállította agyúit, 
és megindította a halálthozó tüze-
lést a zsúfolt utakon visszavonuló 
ellenséges csapatok ellen. A német 
tisztek és katonák ismerik a tere-
pet. Tudják minden helységnek, 
minden magaslatnak, csatornának, 
pataknak és folyónak a nevét. Isme-
rik a megfigyelő állásokat is a ré 
gebbi harcokból. 

A nemet lökés 

Angliát is fenyegeti. 
Az összes lapok kiemelik a 

szövetséges angol csapatok bámu-
latos hősiességél, amellyel megféke-
zik az ellenség rohamát és meg-
gátolják teeveinek megvalósításá-
ban. A Malin és az Echo de Paris 
lehetségesnek tartja, hogv az ellen-
ség mostani, az angol—belga bal-
szárny ellen Calais irányában, az 
Yser és Arras közölt indult lökése 
magát Angliát is lényégéti. A lapok 
utalnak azonban arra is, hogy a 
szövetségesek minden eshetőségre 
készen állanak. 

H Í R E I N K . 

Viszik a cárt. 

Viszik a cárt, viszik el Szibériába, 
A számkivetésnek szomoru hónába. 
Elmúlt félelmetes iszonyú hatalma. 
Bukása a népnek legszebb diadalma. 

Trónja felborítva, koronája porban, 
Maga közönséges gyarló ember sorban. 
Milliók rettegték tegnap még haragját 
S másnak teljesiti ma már a parancsát. 
Országában ő volt tegnap még a végzet, 
Felszabadult népe mára vele végzett. 
Életnek, halálnak volt ura s kegyetlen, 
S mint Isten az égben szent és sérthetetlen. 
Tegnap még parancs volt puszta kívánsága, ! 
S mosolyát szolga had félve leste-várta. 
Félvilágnak volt a félelmetes réme, 
S népe életére sorsdöntő volt ténye. 

Semmivé lett egy nap. Szétfoszlott nimbusza, 
S ma már élete egy percének sem ura. 
Szibériát eddig emberrel ő tömte, 
S az lett neki is most szomoru börtöne. 

Örvendeznek... 

Örvendeznek, örvendeznek, 

Boldog párok ölelkeznek. 

Elsiratott fiuk s férjek 

A csatából visszatérlek. 

Örvendeznek, örvendeznek, 
Boldog párok ölelkeznek. 
Könnyes nemmel csak én várom 
Hiába a hites párom. 

Zokogjatok, zokogjatok 
Fiacskáim, s gyászoljatok 
Hősi halált halt apátok, 
Nem visel már gondot rátok. 
Zokogjatok, zokogjatok 
Fiacskáim, s gyászoljatok. 
Mindenki más örvendezhet, 
A mi lelkünk csak könnyezhet. 

Balogh Sz. Sándor. 

— Tizenkettőkor lesz az uj 
záróra. Április tizenötödikén a 
nyári időszámítás életbeléptetésé-
vel szabályozzák a zárórát is. Bu-
dapesten éjjel tizenkét órakor lesz 
az uj záróra. A hivatalos rendelet 
legközelebb megjelenik — Bécsben 
az uj zárórát a kávéházakra nézve 
éjjel tizenkét órában, a vendéglőkre 
és egyébb nyilvános helyiségekre 
nézve esti tizenegy órában fogják 
megállapítani. 

Uj népszámlálás. A hiva-
vatalos lap vasárnapi száma a kor-
mány rendeletét közli, amelynek 
értelmében a közélelmezés tervsze-
rű intézhetése céljából a polgári 
népességet 1918 április 15-iki álla-
pot szerint április 16—20 napjain 
össze kell írni. Ugyanakkor össze-
írják a szarvasmarhát-, ló-, serlés-
és juhállományt és fel kell venni 
április hónap végéig a vetésterüle-
letet is. A számláló biztos teendői-
vel elsősorban a néptanítókat bíz-
zák meg. akik e m e g b í z a t á s t 
a m e g á I I a p i t a n d ó külön 
díjazás mellett elfogadni és teljesí-
teni kötelesek. 

-- Jogoszláv-hadosztály a 
macedóniai fronton. A cseh had-
sereg után — mint a párisi lapok 
jelentik — a jogoszláv hadosztály 
is megjelent az entente oldalán. A 
Matin közlése szerit.t Ausztria és 
Magyarország horvát, szerb és szlo-
vén alatt valóiból alakult meg ez a 
csapat, a melynek egyrésze külön 
ben már a szerb zászló alatt a 
Dobrudzsában harcolt. A jugoszláv 
hadosztály a szalónikii fronton akar 
szerepelni. A számuk állítólag elé-
gé jelentős és kimondottan azért 
harcolnak, hogy délszláv álmaikat 
közelebb vigyék a megvalósuláshoz 

— Rendelet a cukorrépamag 

termelése tárgyában. A hivatalos 

lap vasárnapi száma a miniszterel-

nök 1248. számú rendeletét közli 

amely szerint minden termelő, aki 

az 1918-ik évben cukorrépát szer-

ződéssel vállalt kötelezettség alap-

ján, cukorgyár számára ötven ka-

teszteri holdon vagy annál nagyobb 

területen termel, a terület egy hu-

szonötöd részen magnyerés helyeit 

dugványrépát köteles termelni. A 

termelők ellátására cukorrépamag-

bizottsá^ot alapítanak, amely a 

földmivelésügvi miniszter állal ki-

nevezett elnökön kívül négy rendes 

tagból és az előadóból áll. A bizott-

ság két tagját és egy póttagját az 

Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület, két tagját és egy póttagját 

pedig a Magyar Cukorgyárosok Or-

szágos Egyesülete jelöli ki. a bi-

zottság előadója a magy. kir. nö-

venynemesitó intézet igazgatója 

vagy helyettese. A bizottsághoz in-

tézett kérelmeket vagy bejelentése-

ket a Magyar Cukorgyárosok Or-

szágos Egyesülete közvetítésével 

kell beadni. A bozottság költségei 

a földművelésügyi tárca» terhelik. 

Felmentést a dugványrépa terme-

lése alól csakis a hizottság adhat. 

A cukorgyári vállalatok kötelesek 

a termelők kívánságára a dugvány 

répából remélhető cukorrépamagra 

megfelelő előleget adni. 

— Rendelet a sertésvágás 

korlátozásáról és maximális árról. 

A hivatalos lap vasárnapi száma a 

miniszterelnök 1249. számú rende-

letét közli, amely szerint a 40 kg-nál 

nehezebb, de legfelji'bb 50 kilogram 

sulvú élősertéseknél a hizlaló vagy 

az állattartó részéről történő el-

adásánál követelhető vagy fizethető 

legmagasabb ár élősúly kilogramon-

kint 7 korona. 

A statisztikai adatok. A 

vasárnapi hivatalos lap közli a kor-

mány 1210 számú rendeletét a 

közélelmezés biztosítása céljából 

szükséges adatgyűjtésről, Tavaly az 

erre vonatkozó hirdetmény csak 

április 14-én jelent meg, de az idei 

intézkedés érdemileg is jelentékeny 

módon külömbözik a múlt évitói 

Nevezetesen elrendelték ezúttal az 

összes gőzzel, vagy akármilyen mo-

torikus erővel hajtott és a járgá-

nyos cséplőgépek összeírását. Ke-

reskedői körökben e rendszabály-

ban látják az első nyomát „csép-

lőgéptől való requii álás" programm-

jának. Összeírandó továbbá — ép-

pen ugy, mini az 1917-iki évben 

volt — a polgári népesség és az. 

állatállomány. Végül fölveendő a 

vetés terület, ami azonban nem 

csak a buza-, rozs-, árpa- és zab-

földekre vonatkozik -- ugy mint 

az előző évben — hanem a bur-

gonyával, tengerivel és egyébb ter-

ménynyel bevetett, valamint a mi-
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velés alatt nem átló területekre is. ; 

E vetés adatok összeírásának ha- i 
tárideje tavaly május ötödikére volt i 
kitűzve, e/utliil pedig április végé-
ben állapítottak meg a terminust 
hololt azt az emüte I kiterjesztés 
folytán inkább ki kellett volna tol-
ni. Egyébbként nagyjában érvé-
nyében maradnaka mi:l évi intéz-
kedések, különösen ami a számláló 
biztosok alkalmazását, az anyag 
ellenőrzését és a községi elöljáró-
ságok felelősségét illeti, azzal a kü-
lönbséggel hogy a fölülvizsgált ada-
tok közvetlenül a m. kir. központi 
statisztikai hivatalnak küldendők be. 

— Mi lesz a zsiradékkal. Iga-
zán nem tudjuk elképzelni komoly 
é ez a zsír és szalonna rekvirálás 
vagy nem, már jó előre tele kür-
tölték a várost és a határt, hogy a 
legkomolyabban fogja fel mindenki 
ezt az igazán legfájóbb legérzéke-
nyebb dldozal iiícghozalalát. a zsir 
es szalonna készlet bőt a saját jó 
szándékából és áldozni készségé-
ből fel ajánlott mennyiségnek a 
haza oltárára való áldozását, mert 
ezzel úgy a szegény harctéren küz-
dő fiaink Ínségen, valamint az ezt 
órriási mértékben nélkülöző ember-
társainkon van hivatva segíteni, 
hát ez igazán szép es nemes csele-
kedetből mind annyiónkló! a kiknek 
csak ezt módunkb m van teljesíteni 
erkölcsi és lelkiismereti köte'esség 
is teljesíteni, de ez ugv látszik hogy 
nem egészen egyformán szól mind-
annyiónknak. mert ha ez igy f >lyta-
lódik mint a hogy kezdődik a lelkiis-
meretes felajánlás, már kár is to-
vább vele vergődni, mert 10 wag-
gon zsiradéknak fele sem fog 
össze jönni, ha azok a nagy jó 
uraim ék a kiknek éppen legelői 
kellene jó példával járni, a cifra 
kapuikat már is zárva tartják, ne 
hogy még ehez az igazán fontos 
és a szegény népre ki vetett nehéz 
sarchoz nekik is hozzá keljen já-
rulniok, már pedig ha az a sze-
gény osztály ha az egész készletét 
felajánlja és oda dobja is, még ak-
kor sem fog összejönni a kívánt 
mennyiség, es akkor igazán nem kell 
kérdezív, hogy kilesz az oka ha 
a kényszerhez a felduláshoz a ku-
tatáshoz. a lege.sufabb módszerhez 
a: erőszakhoz kell nvii'ni, nehogy 
akkor is a szegény oszlálvt vessük 
okul, e!őbb kell egy ki>se erélye-
sebben fellépni és más módszerhez 
folyamodni, hiszen annyi esze még 
a legszegényebb osztálynak is vol-
na, hogv még pár nap a bekes fel-
ajánlás megtörténik és az erősza-
kos motozást es kutatást elrendelik 
és megindítják, a készleiét jó helyre 

biztos fel nem található helyre 
pakolhassa 

(A valóra vált oaoda-
¿gyu.) A háború előtt talán pár 
hónappal jelent meg a Je sais tout 
című nagy francia képes egy fan-
tasztikus cikk, mely képben és írás-
ban beszámolt a Kaiser, azaz Vil-
mos császár csodálatos fegyvereiről. 
Hogy ebben a képsorozatban első-
sorban a Zeppelinek szerepeltek, 
az magától értetődő, de minden 
további fegyver között a legérde-
kesebb volt a csodaágyu, melylyel 
át lehet lőni a csatornán. Itt aztán 
meg kell jegyezni, hogy évek óta 
állandó téma volt a németek betö-
rése Angliába, annyira, hogy em-
lékezünk egy látványos színműre, 
amelyet nagy sikerrel játszottak 
Londonban és Párisban, melynek 
clouja az volt, hogy Nelson szel-
leme jelenik meg és óvja Nyuga-
tot a nagy germán rohamtól. Szó-
val ebben a seriaban találhat helyet 
a csodaágyu kepe is, mely majdan 
át fogja lőni a csatornái. Ebben 
az időben történt ugyanis, hogy 
egy fiatal német mérnök Ameri-
kában állítólag valami hihetellen 
erejű robbantól pori talált föl és 
fejedelmi ajánlatoktól üldözve, ke-
rült haza Németországba. — Hogy 
vajon ez a derék német élt-e egy 
általán, azt nem tudjuk, ellenben 
a Malin szenzációs cikkekben szá-
nul be felőle. E cikkek után jöll 
a csodaágyu ötlele, mert ha már 
megvan az uj csoda-lőpor, miért 
ne lennék bele egy egy csoda-
ágyuba? Emlékezzünk az ágyú ké-
pére, mely akként volt vázolva 
hogy az egész ágyú vasbeton épit-
menyben lakott, jobban mondva 
maga az épület voll az ágyú, mé-
ter vastug falakkal s rettenetes szája 
ontotta magából a száz kilométer-
re repülő löveget. Fizikai profesz-
szor irla hozzá a tudományos ma-
gyarázatot s a közönség előtt tel-
jesen hihetővé telte ilyen agyú lé-
tezését. S éppen ez a csodálatos, 
hogy a franciák, akik már rémké-
pekben már a nagy forradalomkor 
riadtak a német, illeltve porosz 
lepülőhajótól, ahogyan azt Carlyle 
megírja, akik III. Napóleon idején 
meséltek a német tengeralattjáró-
ról. mint ez Sarceynél olvasható 
akik a csoda ágyút bemulatlák írás-
ban és képben, szóval, akik min-
dent előre belenovellázlak a világba 
hogyan nem tudták mindenzt ma-
guk megcsinálni? 

— A Szamár. Néhány hónap 

alatt a legnépszerűbb pesti viclap 

lett. A szamár, mely Szenes Béla 

és Kober Leó szerkesztésében, a 
legkitűnőbb irók és rajzolóművé-
szek koremüködésével jelenik meg 
Minden második héten külön szá-
mot ad a Szamár, melv Szini Gyula 
vidám regényét is közli. E ófizetési 
ellj negyedévre hat korona. Minden 
uj előfizető ingyen kapja Szini Gyu-
la regenyének eddig megjelent foly-
tatásait. 

A sovány sertések rek-
virálása. A közélelmezési minisz-
ter - 79500—1018 számú rendele-
lével — elrendelte a sovány ser-
tések rekvirálását is, mivel a fel-
ajánlás az egész országban igen 
csekély eredményre vezetett. Ez a 
rendelet megérkezett már Csöng 
rádvármegye alispánjának is. Abe 
száilittandó mennyiséget azonban 
a miniszter Csongrádvármegye te-
rületére még nem állapította meg 
és igy nem tudhatjuk, hogy Szen-
tesnek hány darab sovány serlést 
kell beszolgáltatni. A rendelet ér-
telmében a rekvirálás csak a 40 
felüli sertésekre iög kiterjedni, de 
nem mentesít e rekvirálás alól az 
a körülmény, ha a sovány sertés 
a hizlalás kezdeten van. Nem rek-
virálják természetesen azokat a 
sertéseket, melyek házi és gazda-
sági szükségletre hizlallalnak. Hogy 
ki mennyi serlest hizlalhat a saját 
házi és gazdasági szükségletére, azt 
majd a városi hatóság fogja meg-
állapítani. A rendelet értelmében 
ugyanis öl személyre lehet egy 
sertest hizlalni. Felmentetnek a rek-
virálás alól a tenyészállatok is-

Színházi Élet uj száma 
meginl gazdag, erdeke* és változa-
tos tartalommal jelent meg. A ti-
tokzatos szerző, Szomaházi István 
uj regényének negvedik tolylatása 
jelent meg ezen a heten, közli a 
lap a lYincnek, Vígszínház újdon-
ságának legérdekesebb részletéi, 
gyönyörű fényképiöivéielek és bő 
ismertetések számolnak be a leg-
újabb színházi eseményekről, a 
népszerű rovatok, Intim Pista, 
Színházi versikék teszik elevenné 

i a közönségnek ezt a kedveli és 
nélkülözhetetlen hetilapját. Egy 
egész egv felvonásos darabot közöl 
ez a heti szám is a Lady cimű 
pompás dánból, melv nagyszerűen 

; alkalmas műkedvelői előadásokra 
Ez a heii kottamelleklet Huszka 
Jenőnek e^y gyönyörű dala. A szo-

í maházy regény előző folytatásait 
í 80 fillérért küldi meg a lap kiadó-

hivatal (Budapes1. Erzsébet kőrút 
29) A S/lnhá/i Élei előfizetési ára 
egész évre \V1 k< rona, negyedévre 
8 korona ¿0 tilkr. 
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— A Vasárnapi Újság már-
cius 24-ik száma kiválóan érdekes 
képeket közöl a román béketár-
g y a l á s o k r ó l , a németekhez átpártolt 
orosz csapatokról, az olasz földön 
álló magyar katonákról, Kossuth 
Lajos kocsijáról, melyen 1849-ben 
Viddinbe utazott s b. Szépirodalmi 
olvasmányok : Szemere György re-
génye, Farkas Imre novellája, Schöp 
fiiii Aladár színházi cikke, Balla 
Ignác verse, Sztrakay Kálmán cik-
ke, cik az orosz felfordulásról. 
Egyébb közlemények : a/ uj állam-
titkárok arcképeii aktuá'is illusz-
trációk s a rendes hetirovatok. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára ne-
gyedévre 10 korona. — Megrendel-
hető a Vasárnapi Újság kiadóhiva-
talában (Budapest, IV., Egyetem-utca 
4 sz.) Ugyanitt megrendelhető a 
Képes Néplap, a legolcsóbb újság 

u rfî gysr nép «»ámára félévre 2 
korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

5121-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az Országos Közélelmezési mi-

niszter Szentes város közönségét 10 
waggon zsir és szalonnának beszól 
gáitatására kötelezte, ami ha ön-
kéntes felajánlás utján n mu bizto-
sit tatnék, kizárólag katonai karha-
talom igénybevételével fog behaj-
tatni. 

Ismerve a katonai kiredeltség 
szigorúságát s tudva az ezzel járó 
zaklatásokat és kellemetlenségeket, 
amiket orvosolni alig lehet, ezt el-
kerülendő figyelmeztetem a lakos-
ságot, hogy a ránk kivetett zsir és 
szalonna mennyiséget ki-ki tehet-
ségéhe/. képest önkéntes felajánlás 
utján biztosítsa. 

A hatóság kiküldöttei 1918 
március 28-tól hezdve minden ház-
tartásban meg fognak jelenni. Fel-
hívom azért a közönséget, hogy az 
általuk kért zsirt és szalonna meny-
ségel bocsássák azok rendelkezésére. 

Szentes, 1918 március hó 24. 

dr. Kiss Béla 

Van szerencsém a t hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

B á t i t l e A n n a 
Jövendő utca 1. 

old 
dinnye föld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 
ember csősznek fel fogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

ü 3 t i — 

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 í tW kai . Iiold kl tú i iö 

NZHiitololil a rajtalevő tanya épületekkel és szöllős 
gyümölcsös kertel örökáron eladó esetleg haszonbérbe 
kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

E l a d ó f ö l d . a városi közélelmezési ügyosztály 
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UinrloctffK o tanhin I s z á m ű tanya földje szabadkézből eladó, értekezni m r u t t ó t u ti lü|llldll! lehet il kor. Széchenyi utca 10 szám alatt. 
Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA viUanyeröre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




