
Szénié^, 1918. KLYlII-ik^évfatyam, 3t szám. Csütörtök, április 18. 

TESI LAP 
Előfizetési árak: 

Helyben : egészévie í k félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidéken egészévre 6 k félévre 3 k. negyedévre I 50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
• r Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
I Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-

tér 4 szám (ref bérház) idt intéwmdéfe a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

g r előfizetési dijak. .% " W * 

Jövő problémái 
minden kit i z g a t n a k . Hozzáértők 
akadnak bőven, noha talán semmi 
s«fw igazabb valióság. hogy a jövő 
problémáival senki sincsen kellő 
mértékben tisztában, 

A magyar közgazdasági életnek 
a háború után a múlthoz viszonyítva 

• V r , . . í l l , . . , ; » „ U^U j^^UftvR.Í . 1.1.4/V ^ .i?T - i " ' 
menni. Nem szabad maradni szinte 

semminek sem a régi irányelvekből. 

A gazdasági élet nálunk az 

18G7-es kiegyezéstől kezdve gyen-

ge alapokon állok, ferde irányban 

fejlődölt és egészségtelen kapkodás 

jellemezte. 

A munkás kérdés rendezésére 
talán több kísérletet a világon se-
hol sem tettek, mint nálunk, de 
kevesebb eredményt is talán sehol < 
sem értek el, mint Magyarországon. 
A hiba talán abban volt, hogy maga 
u gazdasági élet nem egységes 
természetű az országban s ami az 
egyik vidék — főleg a nagybirto-
kosokkai elárasztóit vidék — vi-
szonyainak is a legtökéletesebben 
megfelelt, nem felelhetett meg a 
paraszt birtokokkal teliletl vidékek-
nek és a munkás szervezkedés min-
denben mintául a budapesti vi-
szonyokat vette, maga ez a szer-
vezkedés is kártékony befolyással 
volt a közgazdasági életre a vidé-
ken, főképpen ott, ahol szorosan 
véve nent lehet beszélni iparosi 
életről. 

Első sorban mezőgazda állam 

vagyunk. 

Mi sem volna természetesebb 

dolog, hogy ipari és kereskedelmi 

életünknek, de közula ink kiépíté-

sének is harmonikusnak kelleti 

volna lenni államok mezőgazdasági 

jellegével. 

Sajnos ezt a harmóniát épen 

nem lehetett a múltban megtalálni. 

A mezőgazdasági nyers termé-

nyek itthoni földolgozása űgy szól-

ván csak a liszt előállítására szorít-

kozott s csak az utolsó évtizedben 
jutottunk el addig, hogy cukor ter-
melésünk megfelelt a cukorrépa 
lermelfsurk. Maga az ugy nevezett 
„tejjel- mézzel bővelkedő kanaán" 
— bizony éppeu a gazdasági élet 
egészségtelen fejlődése miatt hatá-
rozottan szegényedett s mikor ma 
a több termelés elméletéről hallunk 
beszélni önkéntelenül az jut eszünk-
be, hogy a több termelés azonnal 
be fog következni, amínl egészséges 
irányba terelődik a közgazdasági 
élet fejlesztése. 

Iparunk, kereskedelmünk kell. 
hogv a mezőgazdaság szolgálatába 
álljon és megfordítva a mezőgaz-
dasági termelésnek a gazdaosztaly 
megfelelő nevelese állal kell, hogy 
iparunk fejlesztését biztosítva s 
ezáltal a magyar kereskedelmet 
is él fesse és fölemelje. 

Nincs piac — ezt az ellenvetést 
nagvon sokszor és nagyon erőtel-
jesen hangsúlyozzák. Nos talán e 
tekintetben utalhatunk arra, hogy 
a békében nyitva fognak állani 
előttünk a Balkán kapui s a köz-
vetlen határviszony Bulgáriával okos 
vámszerződésekkel a magyar köz-
gazdasági élet föllendülését a magyar 
ipar- és kereskedelmi élet virágzá-
sát magával hozza. 

Legnagyobb baj azonban az 

utainkkal van. 

Állami utaink, vasutaink ter-
mészetszerűen a stratégiai követel-
ményeknek megfelelően épültek 
Valószínűnek kell tartanunk, liogv 
ezen az állásponton mái tul vngvtink 
és a jövőben a gazdasági élet fej-
lesztésére kell a súlypontot helyezni. 

Itt a Duna—Tisza csatorna kér-
dése, a lehetetlenül nyomorúságos 
közlekedési viszonyokat képviselő 
vicinális vonalak megfelelő »tépi-
tése, müutainkuak fejlesztése épen 
az Alföldön, annak a magyar jö-
vendőnek úgyszólván alapja. 

íme néhány dolog a jövó prob-
lémáiból kiemelve. Mi sem volna 
fo iíos <bb egész jövő életünkre, ha 

azt az óriási energiát, amefyet poli-
tikusaink kifej fenek rrem ritkán a 
személyi intrika (erén: ezeknel. a 
problémáknak a megvalósítására for-
dítanák. 

A nemet sajtó 

nyilatkozatait. 
Rprfin. április 14. 

Czernin gróf visszalépésévet 
kapcsolatban a Lokalanzeiger a kö-
vetkezőket írja: Clemenceau azzal 
dicsekedhetik, hogy trigriskarmaival 
legalább személves sikert ért el. A 
tárgyi siker nem HZ Ő oldalán van 
meri magától értetődik, hogy az 
u{ kükügyminiszter a szövetségim 
politika útjáról, amelyen Czernin 
gróf haladt nem fog letérni. Ga-
rancia erre a lények kényszerén 
kívül a távirat, amelyei Károly 
császár es király április 10 én a 
német császárhoz intézett. Czernin 
lépese egy igazi ember cselekedeie 
a ki kötelességeit és hivatalát ko-
molyan veszi és nem habozik a 
konzekvenciákat levonni, ha vál-
tozhatatlan viszonyok neki fekida-
tának teljesítését, ngv iwint ó azt 
felfogja, febeietlenné teszik. 

A Morgenposf írja: A Czernin 

— Clemenceau párbajban történt 

ami ilyen víaskcrdásoknáff gyakran 

előforouf, az bukotf el, akinek igaza 

van. 

A Krenzeitung írja : Czernin 
kétségtelenül ügyes politikus volt. 
Az, hogy elsősorban osztrák-magyar 
politikát űzött, végre ís kötelessége 
volt. A békeajánlatt megismétlésére 
való hajlama nekünk nem igen 
volt rokonszenves, de talán kevés-
bé folyt ez politikai meggyőződé-
séből, semmint a zavaros osztrák 
viszonyoktól való függésből Re-
méljük, hogy utódja ugyanazokat 
a célokat jogja növelni a német 
diplomáciával karöltve. 
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fl Király távirata Vilmos 
császárhoz. 

Bécs, április 14. 

ó császári és apostoli királyi 
jelsége a következő táviratot küldte 
a német császárnak: 

Clémenceau urnák ellenem 
tett vádjai olyan alantasak, 
hogy nem vagyok hajlandó 
erről az ügyről Franciaország-
gal vitatkozni. Az ujabb vá-
laszt ágyúim adják meg a 
n y u g a t i harctéren. Hűséges 
barátsággal 

Károly. 

Czernin lemondása. 
Bécs, április 14. 

A császári és a királyi ház és 
a külügyek minisztere ma bolcr 
jesztette lemondását őfelségének, 
őfelsége a lemondást elfogadta és 
Czernin grófot utódának kinevezé-
séig megbizta az ügyek továbbve-
zetésével. 

flnya- és csecsemő-
védelem, 

A csecsemő- és gyermekha-
landóság, melyről a statisztika eddig 
is megdöbbentő adatokat tárt elénk, 
a háború alatt valóságos nemzet-
pusztító veszedelemmé fajult, már-
már depopulatióval fenyegetve az 
országot. Magyarországon évente 
600.000 csecsemő közül 130.000 hal 
el az első életévben és 50.000 már 
a legelső hónapban. A rendkívül 
nagyarányú csecsemőhalálozásnak 
okait a kedvezőtlen társadalmi és 
gazdasági berendezkedésünkben kell 
keresni. Általánosan tudott dolog, 
hogy a munkás családok, a leg-
alacsonyabb néposztály és az ille-
gitim házasságok adják a szomorú 
statisztikához a döbbenetes arány-
számokat. A legszegényebb osztály-
ból 7 szer annyi csecsemő hal el, 
mint a leggazdagabból. — Nem is 
szólva az angyalcsinálás, tiltott mű-
tétek szomorú következményeiről, 
tisztán az a körülmény, hogy a 
kenyérkereső munkásasszonyok 
nem táplálhatják kellően csecse-
mőiket és hogy a törvénytelen, 
rendszerint cselédsorban élő anyák 
áruba bocsájtani kénytelenek tejü-
ket, mig saját csecsemőjük magára 
marad vagy dajkaságba kerül, idézi 
elő, hogy oly sok élet körülbelül 
20—25 százaléka esik áldozatul a 

csecsemőkor rémeinek, veleszüle-
tett gyengeség-, bélhurut- és tű-
dőlobnak. 

A csecsemőhalálozások okai 
közt első helyen áll az anyák tu-
datlansága, a csecsetnógondozásban 
való tájékozatlansága is. A tör-
vényes csecsemőknek 12 százaléka 
hal el már az első évben, mert bár 
itt a gazdasági viszonyok kedve-
zőbbek is, mégis a leány >k telje-
sen tudatlanul léptek eddig az is-
kolából és otthonukból a házas-
ságba. Matematikát, ókori irodalmat 
mindig tanítottak a leányiskolákban, 
de legszentebb kötelességeikre nem 
készítették őket elő. Ujabban mi-
niszteri rendelet teszi kötelezővé 
az anya- és csecsemővédelem rend-
szeres tanítását. 

Az elnéptelenedés okainak ku-
tatásánál megállapítható, — hogy a 
nagyvárosok kedvezőtlen lakásvi-
szonyai, ae meg a kűiiura íejiőué-
sének folyományaként is csökken 
a születések száma. 

Mindezek mérlegelése már a 
háború előtt is nagy gondot oko-
zott minden országban az illeté-
keseknek. 

Németország ismerte fel leg-
helyesebben az orvoslás módját ! 
és küzdött legsikeresebben az el-
néptelenedés veszedelme ellen. — 
Azért is állja és győzi emberanyag-
gal a háborút, mert népesedési 
viszonyai a legkedvezőbbek. Anya-
és csecsemővédelmi intézkedései és 
intézményei első helyen állnak 
Európában. 

Magyarországon a háborús is-
tenverés, mely a nemzet szinevirá-
gát követelte áldozatul, terelte rá 
fokozott mértékben a figyelmet a 
népesedés óriási horerejü kérdésére. 

Érdekes feljegyezni, hogy már 
1911 óta csak a bevándorlókkal 
szaporodott az ország. Épp a leg-
főbb ideje, hogy minden illetékes 
faktor akcióba lépjen. A Társa-
dalmi Muzeum nagy odaadással 
végzi a felvilágosítás munkáját a 
tuberkulózis, alkoholizmus és nemi 
betegségek faj- és nemzetromboló 
következményeiről. Miután megál-
lapítást nyert, hogy a külföld gaz-
dag és müveit országaiban a miénk-
nél hasonlíthatatlanul kedvezőbb 
a csecsemőhalandósagi arány, (Nor-
végiában pl. 100 csecsemő közül 
csupán 7. míg nálunk némely vi-
déken 30—40 százalék pusztul el, 
holott szükségképen 5 százaléknak 
kellene elpusztulnia, mig a többi, 
ha megfelelő anyagi körülmények 
közt születtek, életben maradhatlak 

volna), a társadalom is megmoz-
dult és kulturális és jótékony egy-
esületei révén nagy összegek foly-
tak be a csenevész kis Lázárok 
felöltöztetésére üdülő telepeken 
való nyaraltatására, anyák segíté-
sére stb. De a társadalom minden 
áldozatkészsége kevés ahhoz, hogy 
ez a nagy probléma minden irány-
ban kellően megoldassék. 

Ne könyöradományokat adjunk 

az elhagyott és szegény csecsemők-
nek, mert minden csecsemőnek 
joga van az élethez és egészséghez. 
Az anya- és csecsemővédelmi in-
tézkedéseknek teljesen be kellene 
hálózni rendszeresen állami és ha-
tósági intézkedésekkel és befolyás-
sal a legkisebb falura is kiterjedően 
az egész országot; nagyobb váro-
sokban bölcsődék az egészséges, 
dispensairek a beteg csecsemők, 
napközi otthonok a gondzás nélkül 
maradó munkásgyermekek számára, 
az általános közegészégügyi vi-
szonyok megjavításával egyetemben 
immár elengedhetetlen szociális kö-
vetelmények. 

rawmmmmmummam^ammmm^mm 

H Í R E I N K . 

Városi közgyűlés. 
Rendes közgyűlését tartotta 

tegnap a képviselőtestület dr. Há-
téffy Ferenc polgármester elnökle-
tével. Valami különösebb eseményt 
senkisem várt a közgyűléstől, mind-
össze azt, hogy a lemondott Bugyi 
főjegyző meleg ünneplése fogja ki 
emelni ezt a közgyűlést a hétköz-
napi szükeségből. Azonban nem ez 
történt, mert a közgyűlésen kínos 
szó harcok keletkeztek, amelyek-
nek végül a polgármester erélyes 
közbelépése vetett végett. 

A közgyűlésről egyébbként ez 
a tudósítás számol be: 

A közgyűlés különben csende-
sen indult. Élénkséget a kezdetnek 
mindössze dr. Cicalricis Lajos napi-
rand előtti fölszólalása adott, aki 
a rekvirálások dolgáról szóllott s 
általános halgatásra talált beszédé-
ben kérte a polgármestert arra 
hogy a fölirattal forduljon a föld-
mi v e t < sügyi miniszterhez a gazda-
Közönség megvédése érdekéből. 

Áttérve a napirendre simán 
ment minden addig, amig Kalpagos 
tanácsnok nem kezdett referálni 
a városi földek bérbeadása dolgában. 
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Dr. Cicalticis Lajos szólott a 

kérdéshez és igazán indokolatlan 

kíméletlenséggel támadta a gazda-

sági tanácsnokot személyében, majd 

azt igyekezési bizonyítani, hogy a 

100 K-ás szájbér mellett a városra 

pénzügyileg előnvösebb, ha nem 

bérbe tartja a csorda járási földeket 

hanem legelőnek hagyja meg. 

A megismételt támadások után 

dr. Mátéffy polgármester figyelmez-

tette dr. Cicatricis Lajost arra, hogy 

föllépésével nem tesz szolgálatot a 

közügyeknek, mert tisztán személyi 

támadások mindent szolgálnak csak 

éppen a közérdeket nem. 

A közgyűlés egyébbként ki-

mondotta, hogv a város alkalma-

zottjai a várostól nem bérelhetnek 

földet. 

A bökényi komp és a tiszai 

ártéri hid ügyének tárgyalása után 

dr. Kiss Béla fölolvasta Bugyi Antal 

!2IÍJOS-56 Sevelél h«»séd-

ben méltatta a lelépő fötegyző 

érdemeit és terjesztette elő a tanács 

javaslatot amely a lemondott fő- 1 

jegyző érdemeinek szép hangon 

való megörökítését tartalmazza. 

Dr. Friedman Gyula emelkedett 

most szólásra Költői hangulatokban 

gazdag szép beszédében szóllott 

Bugyi Antal működéséről. A telterós 

és tett kész férfi mintája ő, mondotta 

akivel szemben méltatlanság volna 

példa gyanánt nem állítani a jövő 

nemzedék elé. Pataki Imre szóllott 

ezután, formás beszédben ismervén 

el a volt főjegyző érdemeit, örömét 

fejezvén ki a fölött, hogy öt a 

képviselők sorában üdvözölheti a 

város közügyeinek szolgálata. 

Pataki beszede után a kö/gyü-

lés egyhangú határozattal elfogadta 

a tanácsi javaslatot, amely Bugyi 

Antal főjegyző 25 éves működésé-

nek méltó elismerése s amely bi-

zonyára híven fejezi ki a város 

egész közönségének érzéseit. 

Farkas Mihály adóügyi tanács-

nok ujabb három havi szabadságot 

kapott s a tanácsnoki teendők el-

látásával — dr. Cicatricis Lajos 

ellenző fölszó'alásóval szemben — 

ezúttal is Papp László főszámvevő 

bízatott meg 

Néhány aptó ügy elintézése 

után a közgyűlés 12 óra kívül 

véget ért. 

— Foglyok-e még az orosz 

hadifoglyok? Erre a már sokat 

felvetődött kérdésre a hadügymi-

niszter m o s t rendelettel leiel, 

amelyben precizirozza az orosz 

hadifoglyokkal való bánásmódot. 

A rendelet szerint a hadifoglyok 

n e ni lekinthelők szabadoknak 

mindaddig, amig gazdasági és más 

viszonyok meg nem engedik haza-

szállításukat. A hadifogoly mo/gási 

szabadsága általában nem halad-

hatja meg az eddigi kereteket. — 

Azokkal a hadifoglyokkal szemben, 

akik szökést kísérelnek meg, vagy 

jjj^n akarnak dolgozni, az lesz a 

retorzió, hogy legutoljára fogják 

hazabocsátani őket. — A rendelet 

előirja, hogy a hadifoglyainknak 

május elsejétől ugyanolyan nap-

számbérre van igényük, mint az 

ugyanolyan szakmába dolgozó sza-

bad munkásoknak. Az a munkaadó, 

aki e rendelkezést be nem tartja, 

a különbö/.et megfizetésére kény-

szeríthető, vagy a fogolynak fel-

mondhat két hétre. A rendelet a 

hivatalos lap vasárnapi számában 

jelent meg. 

— r\i volt az oKa a tavaszi 

hidegnek? Néhány nappal ezelőtt 

még kellemetlen hideg t lehetett 

érezni nálunk, ami annál feltűnőbb, 

mert előtte már tavaszi időjárás 

volt. A stockholmi és kopenhágai 

obszervatóriumokban pedig meg-

I állapították, liogv hideg hullámok 

árasztották el Európát, amelyek 

| Skandinávia északi részéről indultak 

| útnak és igv jutottak el déli Euró-

pába is. Azokon a napokon, ami-

kor nálunk a télikabát alatt is láz-

iunk, Stockholmban tizenhárom 

fog hideg volt, Skandinávia egyébb 

részeiben pedig nvolc fokra sülyedt 

a hőmérő. 

— fl rekvirálás a megkezdett 

módon folyik tovább, miután a köz-

élelmezési miniszter nem járult 

hozzá a szentesi gazda közönségnek 

Malatinszky György kormánybiztos 

előtt tett előterjesztéséhez. 

— fl Szinhází Élet, Ince Sándor 

népszerű hetilapja legújabb számá-

ban Szomory Dezsőnek a világhírű 

magyar írónak cikkét közli II Jó-

zsefről, a Nemzeti Színház művé-

szeiről és önmagáról. Szomaházy 

István folytatja reitéjes regényét 

egyben a Színházi Élet pályázatot 

hirdet arra a kerdésre, ki a Szo-

maházy regény hőse, ki a titokza-

tos szerző ? írásban és képben szá-

mol be ez a szám is ;i legújabb 

színházi eseményekről és részletes 

tudósítást közöl Beck báróék es-

télyiről, mely a főváros társas ele-

tének egyik legnevezelesehb ese-

ménye volt. Kotlamellékletül ezen 

a héten a saison legnagyobb alag-

erét, a Höldöfodraszt adja a Szín-

házi Élet és közli a 11. József leg-

szebb részletét. Intim Pista, Heti-

vers és a többi népszerű rovatok 

egészilik ki a legújabb számot is 

melynek ára 80 fillér. A Színházi 

Élet előfizetési á ra negyeoévre 8 

korona 50 fillér. Aki most előfizet 

ingyen kapja a husvéli Kosáry és 

a Karácsonyi Molnár- albumot. Ki-

agóhivatal Erzsébet kórul 29. 

— házasság. S i p o s Erzsikét, 

S í p o s Lajos városi pénztáros és 

neje K i s s Erzsébet leányát, kedden 

délután vezette oltárhoz S í p o s 

József tartalékos hadnagy, rózsa-

hegyi bőrgyáros. 

Kiadja , 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

6027-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesitettetik a lakosság, hogy 

a csordajárásra váltandó tehenek 

utáni legelőbért darabonként 100 

koronában állapította meg a köz-

gyűlés. A legelóbér április 15-tól 

kezdve a városi házipénztárnál fizet-

hető. 

A csordajárásra csakis városi 
lakosok tehene váltható ki. 

Tekintettel arra, hogy a felső-

járáson 200, az alsón 200 járás van 

figyelmeztetnek a tehénlartók, hogy 

a legelóbér! minél előbb fizessék 

be, mert a járás betelte után több 

járás nem fog adatni. 

A ki hajtás május hó 6-án dé-

lelőtt 7 órakor lesz, mikor is min-

den tehén kötélen vezetendő elő. 

Szentes, 1918 április hó 11. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

5430-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az 1894 évi január hó 1 nap-

jától az 1899 december hó 31 nap-

jáig született és az eddigi népfel-

kelői szemlén alkalmatlannak ta-

lált, valamint az eddigi bemutató 

szemlékről elmaradt 1900, 1893— 

1865 évfolyambeli népfelkelők be-

mutató szemléje Szentesen, a vá-

rosháza közgyűlési termében a 

folyó évi április hó 24 napján 

d. e. 7 órától kezdődőleff fog 

megtartatni. 

Ezen a napon vizsgáltatnak 

meg a fenti évfolyamhoz tartozó 

ö «s/és szentesi és vidéki illetőségű 

népfelkelők. 
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Minden népfelkelő hozza ma-

gával az előző szemléken kapott 

igazolványát, az egyévi önkénlesi 

szolgálatra jogosítottak ezen kiviü 

iskolai képzettségüket igazoló bizo-

nyítványokat is. 

Aki a szemléről elmarad, kar-

hatalommal állíttatik elő és szigo-

rúan büntettetik. 

Szentes, 1&\S március 30. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

4954-1918 azám. 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-

siti a tanács azokat a k) tulajdo-

nosak«!, fciH Saen^es város által 

fentartott fedeztetési állomáson fe-

deztetnek, hogy miután a fedezte-

tett kancák után szedett fedeztetési 

pótdij nem elég a ménlovak fan-

tartására, ugy határozott a képvi-

selőtestület, hogy a fedezetlen mén-

ló tartási költséget a fedeztető kan-

ca tulajdonosok kötelesek megfizet-

ni a fedeztetett kancák számának 

arányában. A fizetendő költség rész-

tel a fedeztetési idény után julius 

hóban fog megállapitattni, kivetettni 

és beszedetni. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1918 ápril hó 4 napján tartott ülé-

séből. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

Ügyes fiuk 
szobafestő tanoncnak, fel-
vétetnek Orosz István szo-

bafestő mesternél. 
Simányi Ernő u. 1 sz. alatt. 

ELflbÓ FÖLb 
Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. alatti 5 hold tanya-
föfdje szép szöllős kerttel 
sok jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el-
adó értekezhető ugyanott. 

Eladó föld. 
DanQa Mihálynak a 

kistőkei csatorna őrház 
közelébe levő 258 szám 
alatti hat kis hold tanya-
földje eladó, értekezni lehet 
II ker. Veselényi utca 87 
szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 
ifj, Jelenfi Sándor Báró Ha-

rucker utca 28 szám alatti 

háza, egy fedett kuglizó, egy 

keveset használt jégszekrény 

és egy bolt berendezés is 

eladó. Értekezni lehet a tu-

lajdonossal. — Ugyanott jó 

házikoszt is kapható. 

Eladó föld. 
berek^gyházi oldalon 30 
hold jóminőségü tanya 
föld van eladó, c»m kiadó-
hivatalunkban megtudható. 

Kiadó föld. 
Ecseren kukorica alá 
6 hold ugyancsak ka-
száló és 18 hold föld 
van haszonbérbe ki-
adó, értekezni lehet 
Zrínyi utca 2 0 . szám 

alatt. 

- 75í>t> rendbeli zsák 
van eladó, cím a kiadó hivatalban. 

dinnyeföld teléből 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 bármilyen 

üzletnek is alkalmas szabadkézből eladó, értekezni lehet 

a helyszínen Kovács Jenővel a tulajdonossal, akinek ugyan-

csak két húzatós és egy magánjáró cséplőgép garnifurja 

is van eladó. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban 30M k a i * h o l t l k l t i í i i o 

f i z á i i t ó f f i l l l a rajtalevö tanyaépületekkel, szöllős és 

gyümölcsös kertel örökáron eladó, esetleg haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

fldohozzunli az elesett hősök árváinak 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




