
Szentem, 1918. XLVlII-ik'évfolyam, 32 szám. Vasárnap, április 21. 

1 
J | . j i 
ff m a i l i J 1 4 i 
™ 

i 
Előfizetési árak: 

Helyben : egészévre 4 k. félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 6 k. félévYe 8 k. negyedévre t.50 

Egyes szám ára 4 fillér. 
M T Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 'Wm 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal . 
Vajda Bálint ütoda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide hrtéceMfftfc a fejlő* 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetésit ¿a 
M T . • előfizetési dijak. . . * 

KRÓNIKÁS JEGYZKTEK. 
Április 18-án országos esó volt. 

Hozzánk is is jutott belőle. 
Nem sok. De annyi mégis, hogy 
megenyhítette a fők* szomjúságát 
és lenditelt valamit a tenyészelen. 

Április 19-re Meteor fagyot jö-

vendölt. 

A tagy nem következett be 

s inkább enyhe, mint hideg, borús 

idő volt. 

Szinte különös lehel, hogy 
ilyen dolgokat jegyzek itt fel, de 
az ördög tudja talán most a mai 
napokban egy bejósolt fagy el-
mondása és egy be nem jósolt esó 
bekövetkezése mindennél fontosabb. 

Ki tudja mi lesz, kitudja mit 
hoz a jővó s talán ez a két nap 
amely jóslat ellenesen folyt le na 
gyon is megérdemli a följegyzést. 

Egy év múlva két évtizede, 

hogy az újság számára rovom a 

betűket, gondolatokat a papirosra 

amióta Krónikása vagyok az ese-

ményeknek. 

Sok minden változott e két 

évtized allatt. 

De egy dologban nem észlelek 

semmi fejlódésf. 

Ha csordajárásról van szó: a 

képviselőtestületben m i n d j á r t a 

szenvedelmek csapnak tói lángolnak. 

Miért ? 

Én nem tudom. Nem is értem. 

Nem is tudnám mégse érteni — 

mert ok nem volt rá soha. 
Hogy mindig téves megvilágí-

tásban és mindig téves nézőpontról 
tekintettek sokan erre a kérdésre 
azt tudom, de ezek még mindig 
nem adnak okot, a szenvedelmekről. 

Egyéni nézetem és egyéni meg-

győződésem szerint közpályán mű-

ködni nem érdemes és közhivatal-

noknak lenni a lehelő legkétesebb 

értékű valami. 

Meggyőződésemet a tapasztalat 
erósiti meg bennem. Életet élnek 
le emberek meddő küzdelemben, 
remények, álmok foszlanak szerte 
leikeikben s mikor a végső száma-
dást csinálják meg összetört tettel 
és megvénhedett lélekkel, akkor 
arra a következtetésre jutnak kár 
volt elkezdeni 

És most, amikor a város köz-

tfvíílése S z u d á n n l v í t n s v p n e n ü n -

nepelte a távozó Hugyi Antal fő-

jegyzőt s körül övezte negyed szá-

zados működését az elismerés pál-

májával, jól esik megállapítani azt, 

hogy vannak kivételes esetek. 

De mégis, az igazság megmarad 
igazságnak. A rosszat, a kellemet-
lent elfeledi az ember ha osztályos 
társa a siker — s bizony az a ne-
gyed század, amelyet Bugyi Antal 
a háta mögött hagyott, ha a sikerek 
jegyében folyt is le, nem rózsás 
utakon vitt keresztül s bizony csak 
törhetetlen mindennel szembe szál-
lani kész erős akarattal lehetett 
megfutni az ó pályáját. 

BARÁZDA. 

fl fogolytartás uj rendje. 
n i van az uj miniszteri rendeletben. 

Téves hirek keringenek a fo-
goly munkások jövőjéről mind a 
gazdák, mind a fogolyok körében. 
A honvédelmi miniszter rendeletét 
félremagyarázzák összezavarják ugy, 
hogy a munkaadó nein tudja mi 
a joga és a fogoly azt hiszi, hogy 
nincs kötelessége. 

Legjobb lesz tehát rövidre 

fogva elmondani, hogy is lesz 

ezután. 

Az uj rendelkezések csupán 

az Oroszországból, Ukrániából és 

Finnországból való fogolyokra vo-

natkoznak, a többi velünk hadban 

álló (román, olasz slb.) állam ha-

difoglyaira nézve nincsen változás. 

Az orosz ukrán, finnországi 

foglyok nem tekintendők szabadok-

nak, hiszen nem régen még ellen-

ségeskedő katonák voftak és így 
egyéni szabadságuk bizonyos ftíéfV-
ben korlátoltalik. Ha a szabályok-
hoz nem alkalmazkodnak szigora 
büntetés éri őket nevezetesen ka-
tonai munkásoszta'gokba beosztás, 
korlátoltabb szabadság és a haBe-
térő szállítmányba leendő későbbi 
beosztás. 

A foglyoknak dolgozniok keff, 
hoffv megéljenek. A semmittevők 
részére nincs kenyér. Ha a mun-
kaadónak nem tetszik az Uj rend, 
a fogoly munkásnak 1918 májö$ 
hó t-ére 14 napra felmondhat, há» 
nem mond fel, már április I5-IÖI 
kezdve érvényre lépnek a gazdára 
és a fogoly munkásra az uj sza-
bályok. 

A munkaadó változtatása még 
a munkaadó beleegyezésével is ti-
los, a hadifoglyok áthelyezése iránt 
a hatóság intézkedik. 

A hadifoglyok napszámának 
megállapitása az elsőfokú közigaz-
gatási hatóság feladata. A napszanl-
bér minden orosz foglyot foglalkoz-
tató munkaadóval közöltetni fog. 

A napszám összegéből a hadi-
fogoly ellátásának összege le tog 
vonatni. A hatóság allapitja meg az 
élelem mennyiségét és pénzbeli 
ellenértékét. 

A legalacsonyabb bét, amit 

wl oros* hadifogolynak ki keli fi* 
zetni egy korotia a mezőgazdaság-
ban, két korona mássutt. A legna-
gyobb összeg, ami a hadifogolynak 
kifizethető 10 naponkint 50 koroua 
vagyis naponta 5 korona. Ai eset-
legas maradvány letétben tartandó 
vagy a fogoly kívánságához képest 
megengedett tárgyak beszerzésére 
fordítható. 

A katonai igazgatás az orosz 
foglyoknak hazatérésük előtt ruhát 

í nem bocsájt rendelkezésűkre; Ezért 
! a munkaadónak kell lehetőleg a 

ruhakérdést megoldani. Ha ad neki 
ruhái, azt ne rongálja különféle 
jelzésekkel. A munkaadó álfal adott 
ruhát a fogolytól csak akkor lehtt 
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elvenni távozása előtt, ha a fo-

golynak megfelelő saját, vagy kincs-

tári ruhája van. 

A hadifogoly vasúton csupán 

kisérettel utazhat. Köteles az éjjelt 

szállásán tölteni. A hadifogoly ka-

tona és este 9 órán tul s reggel 6 

előtt a rábizott munkák elvégzésé-

től eltekintve szálláshelyén kivül, 

mely tulajdonképpen az ő kaszár-

nyája, nincs mit keresnie. 

A hadifoglyok orvosi kezelé-

sére nézva az eddigi szabályozás 

marad' érvényben. 

A foglyok visszaéléseit szigo-

rúan büntettetik és azok, akik 

munkakészségük hiánya után bün-

tetést kaptak, utolsó sorban szálli-

tatnak haza. Munkamegtagadás vagy 

engedetlenség esetén a táborba szá-

litandók és katonamunkásosztagok-

ba osztandók be. 

dok aga-boga váii meg rsfl-

delsének, de ezek a főbb intézke-

dések, Ha egyébb vitás ügyek for-

dulnak elő, a gazdák forduljanak, 

ugy, mint eddig, a fögolyügyekct 

intéző hatóságokhoz. 

H Í R E I N K . 

— Rekvirálási szenzáció. A 

gabona rekvirálások során itt is, 

ott is szenzációk szoktak kipattanni 

Nálunk eddig az összes rekvirálá-

sok azonban minden szenzáció nél-

kül zajlottak le, milyen mig len 

a napokban éppen a pénzügyőrség-

nél tartott rekvirálás szolgáltatott 

egy szenzációs esetet. Bartha Sán-

dor rekviráló biztos Pintér Lajos 

szemlésznél nagyobb mennyiségű 

gabonát, cukrot, nyerskávét és több 

ezer korona értékű dohányt -talált 

felhalmozva. — A szemlés* ellen az 

eljárást megindították. 

— A drágaság okai. A há-

borús drágaság érdekes indokolását 

találjuk az Economist legutóbbi 

számában. Mig az európai államok 

bankjegyforgalma a háború elején 

24 millárd volt, 1917 végén már 

120 milliárdra szaporodott. És mig 

1914 juliusában 64'7%-nyi ércpénz 

és 35*3% bankjegy volt forgalom-

ban, 1917 év végén a forgalomban 

levő pénzösszegek 18%-a volt csak 

érc, 82%-a pedig bankjegy. A for-

galomban levő ércpénz és bankjegy 

eme kedvezőtlen aránya okozza az 

árak állandó emelkedését. Hogy a 

drágaság épen monarchiában és 

Oroszországban a legnagyobb, an-

nak oka — az Economist gondolat 

menetét követve — azzal magya-

rázható, hogy az Európában forga-

lomban levő összes bankjegyek 

15%-a monarchiára, 35 százaléka 

Oroszországra esik, mig Németor 

szágra nem jut több 10 százaléknál. 

— Eső volt csütörtök, pénte-

ken csepergett egy keveset, szom-

baton hajnalban is rákezdte, déle-

lőtt is huldogált, de megeredni 

nem tudott. Pedig igazán el kel ne 

egy kis jó eső. Kiadós tartós. A 

föld szomjúhozik utánna és a te-

nyészeten meglátszik az állandóan 

tartó szél, amely kiszárítja a földet. 

— Tavaszi vásárunk. Ma van 

a szentesi nyári vásár. Az idő bo-

rongós, kellemetlen. A vásári ké-

szülődés elég nagy, mert a városi 

járlat kezelő hivatal alig győzte 

a pakszusokat kiállítani. Tekintettel 

a nagy takarmányinségre és a jó 

arakra bizonyára nagy is lesz a 

felhajtás, de kérdés, hogy a vétel 

kedv arányos lesz-e a felhajtással. 

Ennek a vásárunknak egyébbként 

az a jelentősége is van, hogy ez 

alkalommal lesz első vásárunk azóta 

hogy az uj tarifa életbe lépett. 

— Városi zenekarok szerve-

zése. A közoktatásügyi kormány 

a zenekultura fejlesztése érdekében 

nagyobb vidéki városokban, állandó 

városi zenekar szervezését tervezi, 

amelyek részére államsegélyt fog. 

adni. Az államsegély ellenében az 

lesz a kitötés, hogy a városi zene-

kar a színház állandó zenekara 

legyen s a színtársulat időnként 

opera előadásokat is köteles tartani. 

-- A tömeges lóvásárlások 

ellen. A földniivelésügyi miniszter 

a tömeges lóvásárlások ellen lei-

ratot intézett. Közölte, hogy ujab-

ban több oldalról érkeztek pana-

szok, amelyek lókereskedónek és 

tüzéreknek tömeges lóvásárlásairól 

és lócsempészésról szólnak. A mi-

niszter felhívja a hatóságokat, hogy 

az ország lóállományára felette 

káros tömeges lóvásárlásokat a le-

hetőséghez képest nehezítsék meg. 

— Rendelet a nikkel tizfillé-

resekröl. Bécsből írják : Az osztrák 

pénzügyminiszter rendeletet hocsá-

csátott ki a forgalmon kivül hely-

ezett nikk( l-tizfilléresek kivételes 

beváltásáról. A rendelet ugy intéz-

kedik, hogy az 1918. április 30. 

napjáig a közforgalomban meg-

hagyott nikkel-tiztilléreseket az ösz-

szes hivatali pénztárak fizetés és 

beváltás céljából a jelzeit időpon-

ton tul is teljes értékben elfogadni 

köklesek. 

— Békekötésig nem szállít-

hatók katonai hullák. Hivatalos 

helyről közlik : A császári és ki-

rályi hadseregfóparancsnokság köz-

li, hogy a vasutak jelenlegi nagy-

méretű igénybevétéle miatt meg-

szünteti a harctéri körletekből és 

az okkupált területekről a harctéri 

hullaknak elszállítását. Utasították 

a katonai parancsnokságokat, hogy 

hullaszállitásra vonátkozó kérlemet 

ne továbbítsanak és annak, aki 

ilyen tárgyú kérelemmel vagy fel-

világosításért fordul valamelyik ka-

tonai hatósághoz, magyarázzák meg, 

hogy a jelenlegi szállítási nehéz-

ségeik miat halasszák az összes 

exhumálásokat és huilaszállitásokat 

a békekötés utáni időre. 

- A „Vasárnapi Újság" 14-iki 

számának képei nagyrészt a nyu-

gati nagy német offenzívával fog-

lalkoznak, bemutatják a csataterek 

érdekes jeleneteit, a főbb vezére-

ket stb. Ebbe a körbe vág Sztro-

kay Kálmán kiválóan érdekes czikke 

a németek nagy ágyújáról, melylyel 

Párisi bombázzák. A többi képek 

József fóherszegnek a Szent István-

renddel való kitüntetésére, Szomory 

Dezső űj darabjának Nemzeti szín-

házi előadására. Drina hajó kataszt-

tófájára stb. vonatkoznak. Szép 

irodalmi olvasmányok: Szemere 

György regénye, Színi Gyula no-

vellája. Schöpfin Aladár színházi 

czikke, Szőllősi Zsigmond tárczája 

stb. Egyéb közlemények : báró Lu-

kachich Géza t á b o r n o k arc-

képe a rendes heti rovatok. — 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 a magyar nép számára, fél-

évre 2 korona 40 fillér. 

Kiadja 

Vajda B. (Jtóda Könyvnyomdája. 

6037—1918 szám. 

Hirdetmény, 
Felhívom Szentes Város gazda-

közönségét, hogy úgy a kukorica-

szárat. mint a kukoricatövet (csut-

katő) f. évi május hó 31-ig okvet-

lenül tüzelőanyagul használják fel 

vagy pedig egessék el, hogy a 

benne tanyázó kukorica moly el-

pusztuljon. 

Figyelmeztetem a gazdákat, hogy 

ha e felhívásomnak május hó 31 ig 
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nem tennének elegei, a mulasztók 
ellen kihágási eljárást megfogom 
iinditatni és kukoricaszárat és lövet 
költségükre hatóságilag fogom elé-
gettelni. 

Szentes, 1918 április hó 10. 

d r I t l i í t é f l y 

polgármester. 

6141—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A honvédelmi miniszter úr 

rendelete alapján értesitem az ér-
dekelteket, hogy a mögöttes ország-
részekben szolgálatot teljesitó pat-
koló kovácsok két hétre haza 
szabadságoltatnak. Ezeknek a sza-
badságot parancsnokságuknál kell 
kérelmezniük. 

A meghatározott időre felmen 
tett kovácsokat ezúttal hivom fel, 

folinontp í̂íU mptfhossr.ahbi-
tása végett a városi katonaügyve-
zetónél azonnal jelentkezzeneK. 

Szentes, 1918. évi április hó 12. I 

Dr. Mátéffy I 
polgármester. 

6039—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A vármegye területén mind-

inkább csökkenő állatállomány vé-
delme érdekéből a vármegyei Fő-
ispán Ur őméltóságának 1859—1915 
sz. a. megadott felhatalmazása alap-
ján a következőket rendelem el: 

1. Az eladásra szánt 3 éven 

alóli üszök, továbbá fejős és hasas 

tehenek nyilvántartásba vétel vé-

gett minden hó 1-10-ike között 

az állattulajdonosok által a helyi 

hatóságnál bejelentendók; és a 

marhalevelek csakis az oly állatokra 

állíthatók ki, melyeket tulajdono-

saik a helyi hatósághoz előzetesen 

bejelentettek. 

2. A 3 éven álóli, továbbá a 
fejős és hasas tehenek forgalmát a 
vármegye területére korlátozom; 
ezen állatokat tehát a vármegye 
területéről kivinni tilos és az ezt 
célzó eladásoknál a marhalevelek 
ki nem állithatok. A vármegye te-
rületén belől az állatforgalom a 
fennálló törvényekben és utasítá-
sokban foglalt egyéb korlátozások 
épségben tartása meg van engedve. 

3. A éven alóli üszőkről és 
hasas és fejős tehenekről a helyi 
hatóságnál vezetett nyilvántartás 
az érdeklődők által megtekinthető, 

4. A vágómarha forgalomban 
való vásárlástól az alkalmi üzérek 
eltiltatnak. Alkalmi üzéreknek te-
kintendők olyan egyének, — akik 
eddig állatkereskedéssel rendszere-
sen nem foglalkoztak, továbbá akik 
mint áll itkereskedők magukat meg-
felelően igazolni nem tudják illetve 
akik nem tényleges szükségletükre 
vásárolni kívánó gazdák, hizlalók, 
vagy, mészárosok. — Az ily egy-
ének által történő vásárlásoknál a 
marhalevél nem állitható ki 

Ezen rendeletem azonnal ha-
tályba lép. 

Szentes, 1918. évi április hó 12, 

Dr. Hátéffy 
polgármester. 

6681—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A hadisegélynek postán való 

elnuiucicui! ¡sracidten zsvar tá-
madt a miatt, hogy egyesek pontos 
címüket máig sem adták föl. Föl-
hívom az érdekelteket, hogy laká-
suk voltozását mindenkor azonnal 
jelentsék be a számsevóség hadi-
segély kezeléssel megbizott ügy-
osztálynál-

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 
belterületiek hadisegélyei pósiára 
a következő napokon adatnak föl: 

1— 380 számig minden hó 5-én. 
381— 800 számig minden hó 6-án. 
801 —1200 számig minden hó 7-én. 

1201—1650 számig minden hó 8-án. 
1651—2000 számig minden hó 9-én. 
2001—2800 számig minden hó 10-én. 
2801 -3500 számig minden hó 11-én. 
azzal a megjegyzéssel, hogy vasár-
nap és ünnepnapokon pénz a pos-
tára nem adható fel, s igy a föl-
adásban egy napi késedelem áll elő. 

A tanyaiak kifizetése minden-

kor a hónap 17, 18, 19-ik napján 

történik még abban az esetben is, 

ha ez nap, vasárnapra vagy ün-

nepre esik. 

Május hónapban 19-én — pün-

kösd első napján — kifizetés kivé-

telesen nem fog történni. 

Azok, akik valamely tévedés 

folytán a postai feladást követő 

napon pénzüket nem kapták volna 

meg, pár nappal később a városi 

adópénztárnál érdeklődjenek, ahol 

a visszaérkezett pénz részükre ki-

fog fizetettni. 

Föltétlenül be kell jelenleni 

a következőket; 

a , ha a családból meg hal 

valaki, 

b., ha gyermek születik, 

c., ha a család lakását meg-
változtatja, 

d., ha a bevonultat mint rok-
kantat elbocsájtjiik, 

e., ha a bevonultat hétnél hosz-
szabb, vagy bizonytalan időre sza-
badságolják vagy felmentik, 

f. ha a hadbavonult meghalt. 

Minthogy a hadisegélyezés te-
rén számos visszaélést tapasztalok 
mindenkit fölhívok arra, hogy a 
kezeléssel megbizott hivatalnál föl-
tétlenül jeientse be, ha valamely 
hadbavonult legalább egy havi it-
hon tartózkodása ellenére a család 
a hadisegélyt még is fölveszi, ha 
valamely hadisegélyben részesülő 
család tagja szándékosan kerüli a 
munkát. 

Szentes. 1918 április hó 20-án 

dr MatélTj 
polgármester. 

6027-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesitettetik a lakosság, hogy 

a csordajárásra váltandó tehenek 
utáni legelőbért darabonként 100 
koronában állapította meg a köz-
gyűlés. A legelőbér április 15-től 
kezdve a városi házipénztárnál fizet-
hető. 

A csordajárásra csakis városi 
lakosok tehene váltható ki. 

Tek intettel arra, hogy a felső-
járáson 200, az alsón 200 járás van 
figyelmeztetnek a tehéntartók, hogy 
a legelőbért minél előbb fizessék 
be, mert a járás betelte után több 
járás nem fog adatni. 

A kihajtás 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 8zentesen, a vá-
rosháza közgyűlési termében a 
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folyó évi április hó 24 napján 

d. e. 7 órától kezdődőleff fog 
megtartatni. 

Ezen a napon vizsgáltatnak 

meg a fenti évfolyamhoz tartozó 

összes szentesi és vidéki illetőségű 

népfelkelők. 

Minden népfelkelő hozza ma-
gával az előző szemléken kapott 
igazolványát, az egyévi önkéntesi 
szolgálatra jogosítottak ezen kivül 
iskolai képzettségüket igazoló bizo-
nyítványokat is. 

Aki a szemléről elmarad, kar-

hatalommal állíttatik elő és szigo-

rúan büntettetik. 

Szentes, 1918 március 30. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

1051 !9t* C7am 

Hirdetmény. 
A képviselőtestületnek 13/22— 

1918 számú határozat alapján érte-
siti a tanács azokat a ló tulajdo-
nosokat, kik Szentes város által 
fantartott fedeztetési állomáson fe-
deztetnek, hogy miután a fedezte-
tett kancák után szedett fedeztetési 
pótdíj nem elég a ménlovak fen-
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. 

ELflbÓ FÖLb 
Farkas Jánosnok fábián 
123 sz. alatti 5 hold tanya-
földje szép szöl lős Kerttel 
s o k jo épületekkel, mely 
bármiféle üzletre is alkal-
mas, az összes kovács 
szerszámokkal együtt el-

adó értekezhető ugyanott. 

Eladó föld. 
Danca Hihálynak a 

kistőkei csatorna őrház 
közelébe levő 2 5 8 szám 
alatti hat kis hold tanya-
földje eladó, értekezni lehet 
II ker. Veselényi utca 8 7 
szám alatt a tulajdonossal. 

Eladó 
ifj. Jelenti 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. 

V i z s g á z o t t g é p é s z 
cséplésre ajánlkozik, 

cini megtudható La-

punk k i a d ó -

h i v a t a l á b a n . 

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

alatt. 

Több rendbeli zsák 
van eladó, cím a kiadó hivatalban. 

m old 
dinnyeföld feléből kiadó, ugyancsak egy idős 

ember csősznek fel fogadtatik, értekezni lehet 

Lapunk kiadóhivatalában. 

^ E l a d ó h á z . ^ 
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 huzatos és egy magánjáró cséplőgép garniturja 

is van eladó. 

E l a d ó f ö l d . 
Kiskunhalasi határban '¿OS k a i . h o l d k i t ű n ő 

N x n n t o f o h l a rajtalevő tanyaépületekkel, szöllős és 

gyümölcsös kertel örökáron eladó, esetleg haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet Lapunk Kiadóhivatalában. 

Adakozzunk az elesett hűsöli árváinak. 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




