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A szerkesztésért felelős:

Simáné Dónáth Eszter.

Megjelenik vasárnap és csütörtökön.

Kis diákok.
S o h a még kis diákok olyan
keveset nem járlak az iskolába,
mint a háború négy esztendejében.
A háború első esztendejében beállott fejetlenség és zűrzavar hirtelen becsukta az iskolákat, — az
cs?í*!ytiM>ól kórházi termek lettek i
és a kis diákok kiszorultak a lanitas házaiból s isten tudja, mennyi
ideig tartott volna ez az állapot,
ha maguk a szülők és a diákok
nem lázongtak volna az ellen, hogy
a gyermekek iskolai évei esetleg
é v e k k e l eltolódjanak a háború
miatt. Az iskolák tele voltak kórházakkal s ekkor kénytelen volt a
hatóság egyes iskolákat összevonni,
egyikben délelőtt tanítottak, a másikban délután, amolyan féltanitás
volt, ez éppen csak a forma kedvéért és sokkal megeróltetóbb, —
mint a békeidóbeli rendszeres és
nyugodt tanulás. Emlékezünk még
azokra a sztrájkokra, amelyeket a
tanulók és szüleik rendeztek és
amelyekben a háború harmadik
és negyedik esztendejeben tiltakozni kezdtek az ellen, hogy gyérmekek egyes kiválasztott iskolákban
összezsúfolva, hol délelőtt, hol pedig délutántól késő estig habzsolják
fel a megemésztheletlen nagy tananyagot. Végre ez a kérdés is valahogyan rendeződött, — de azért
még mindig ott tartunk, hogy soha
a középiskolai diákok olyan keveset nem ültek az iskolában, mint
mostanában, soha annyi vakációjuk nem volt, mint most, amikor
rendszerint egy hónappal később
kezdődik a tanév és körülbelül egy
hónappal előbb is végződik. Mos t
is megjelent a legújabb rendelet,
amely megparancsolja a középiskoláknak, hogy pünkösdre fejezzék
be a tanítást és legkésőbb junius
15-én minden diák kezében a bizonyitványnyal mehessen vakációra.
Mi történt az emberek fejében,
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kérdezzük, milyen átalakulást hozott ez a háború olyan helyeken
is, ahol a háború aránylag keveset
pusztított, mi történt azóta, hogy
az iskolai évkönyvek első lapjain
minden esztendő végén ott van
gyászkeretben, hogy az iskola hadbavonult katonái közül kik haltak
hősi halált ? Talán azóta veszik
komolyabban ezeket a kis diákokat és gondolnak rájuk több szeretettel, amióta nincsen átmenet
kisdiák és a nagy diák közolt, es
a tizennyolc éves iskolásfiuból, aki
tegnap még szekundát kapott, holnapra már katona lehel.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája KoMufthtér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és
B C
előfizetési dijak.
" M

Angliában
behívják
a papokat.

Londonból jelenti a Reuterügvnökség: A londoni püspök kijelentette hogy a papságnak a katonai szolgálattól való felmentés
ellenére is behivhatnák a londoni
egyházmegye valamennyi katonaköteles korban lévő lelkészét. A
püspök szerint teljesen elegendő,
ha minden közsétíben csak egv
pap marad. A püspökök egy, a napokban tartandó gyűlésén határozalilag ki fogják mondani, hogy
ezt az elvet a többi egyházmegyéTalán használt is ez a háború ben is alkalmazni kell.
egy kicsit az iskoláknak, talán az
első évek zavarából es rendszertelen tanitásmódjából* egyetlenegy
üdvös tanulság is kikerült és pedig |
az. hogy nem muszáj a fiuknak
Az Exelsior szerint Párisnak a
annyi hónapot a fülledt iskolaszobában eltölteni. Külföldön már ré- messzehordó ágyúval való lóvetése
gen, békeidőben is rövidebb lett ' eddig 354 áldozatot követelt. Ezekaz iskolai tanév és erre nálunk ! ből 118 életét vesztette. 236 megcsak most jöttek rá, amikor a diá- sebesült. E lap emjékeztet arra,
kokra mint emberekre és katonákra hogy a bombázás már 29 napja
is szükség lehet. Megtanította az folyik. Párisnak 1871 évben való
embereket a háború arra, hogv a lövetése csak 22 napig tartott,
kis diák az iskolakönyvekból soha amikor is 474 áldozata volt a bomnem tanulhatja meg azt, amit az bázásnak. 105 halott és 369 sebesült.
életből megtanulhat és merjük
állítani, hogy a három hónapos
vakáció alatt egy diák legalább is
annyit tanul meg a nagy életből,
mit amennyit a kilenchónapos iskolaév alatt megtanul mindabból,
amit tudnia muszáj, de amire az
éleiben igazán csak kevés szüksége
Londonból jelentik: (Reuter.)
lehet. Háborúnak kellett jönnie, — Az alsóház ír nacionalista tagjaihogy az iskolákal egy kicsit meg- nak gyűlése elhatározta, hogy Írreformálhassuk, hogy a tanítást országban marad és olt szervezi az
gyorsabbá, frissebbé és szabadabbá ellenállást a véderőtörvény ellen.
tegyük s most csak arra vagyunk
Az angol lapok jelentése szekíváncsiak, mi lesz a háború után,
vájjon azokat a tanulságokat, — rint az angol kormány nagyon
amelyeket a háború hozolt, értéke- aggódik Írországnak az uj véderősíteni fogják-e az iskolai tanítás- javaslatokkal szemben tanúsított
magatartása miatt. Az irek mindent
nál is.
elkövetnek a szolgálati kötelezettség végrehajtásának meggállására.
A dublini községtanács konferenciát hivolt össze, amelyen a naoio-

Paris bombázása

Lázongás
Írországban.

nalisták és a sinnfeinesek vezetői
és az összes szakszervezetek képviselői részt vetlek. Ezen a konferencián azokról az intézkedésekről
tárgyaltak, amelyeket a kormány
hatóságaival akaruak elrendelni. Letették azt a régi ir esküt, amely
valamennyi résztvevőt kötelezi az
ellenállasra. Váratlanul az ulsteirek
is az általános szolgálati kötelezettség mellett foglaltak állást és most
történik először, hogy egész Írország egyetértően cselekszik. Írország
mindenben számithat az Egyesült
Államok segítésére. Az angol szabadelvű sajtó egyre élesebben ir
Lloyd George ellen, akiről azt mondja, hogy éppen a legválságosabb
pillanatban tesz olyan intézkedéseket, amelyek az ország hadierejének fokozása nélkül elpusztítják
Angliagazdasági szervezetének utolsó
maradványait is.
Drbüüb?" p r^rvdőrséc nr/ összes fegyverkereskedésekből eltávolította a fegyvereket és minden
lőszert. Hír szerint hasonlóan fognak eljárni egész Írországban.
Devlin ir nacionalista Belfastban több ezer főre rugó tömeg
előtt bes/édet mondott, amelyben
az íreket sürgősen felszólította, hogy
a véderótörvény elismerését minden tekintetben tagadják meg.
Az egész lelkészi kar Írország j
területén a védkötelezettség ellen
prádikációt tartott. Számos lelkész
az istentisztelet után nagy néptömegeket megesketett, hogy a védkötelezettséggel szemben ellenállást
fog tanúsítani.

Osztrák-magvar
csapatok Belgiumban.
Bécsi jelentés szerint a Telegrsph írja; Az utóbbi napvkban
hosszú vonatok érintették Lüttichet
Antverpenben és Genfben is van
sok osztrák és magyar katona. Más
jelentések szerint is sok magyarosztrák katona érkezett Belgiuba.
Hosszú vonatok haladlak át Líittichen, Antverpen és Genfen is.

Egész Finnországban
harcok folvnak.
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Kik az igazi dohányspekulánsok ? Tévedés lenne azt hinni, hogy
azok, akiktől itt-ott egynéhány
darabot veszünk. A pincérek, szállodai portások, a nyilvános- és
mulatóhelyek vándorló cigarettaárusai csak sztrény krájzlerosai
ennek az üzletnek, bár ők is szépen keresnek. Az igazi tekintélyei
irányítói és vezetői a mai dohánykereskedelemnek (hiába, ezt igy
hangsúlyozni kell) a háttérben dolA Stockholms Tidningen érte- goznak. Nagy tőkéket dirigálnak,
sülése szerint azt jelentik Péter- táviratilag csinálják kötéseiket s
várrol. hogy Haaplainent, a finn- olyan messzemenő összeköttetéországi vörös gárda vezérét, egv sekkel bírnak, hogy akármelyik
nagy behozatali cég megirigyelhetné
vörös gárdista megölte.
őket.
és két használható mozdonyt, sok
vasúti kocsit, három gépfegyvert és
aknavetőket zsákmánvoltak. Lempaalánál, Tammerforstól 20—30
kilométernyire délre, élénk tüzérségi harc. A kareliai (keletig arcvonalon sok helyütt ágyútüzelés.
Az északkeleti Finnországban az
oroszok és a vörös gárdisták folytatják rablásaikat. A határon Kandalakstól délnyugatra, a Murmannvasut mentén élénk harc.

Sikerült egy kis bepillantást
nyernem ezeknek a dohányfejedelA japanok kiürítik meknek a boszorkánykonyhájába.
Informátorom, a háború alatt, saját
az Amur-vidéket.
bevallása szerint 110.000 koronát
Amsterdamból jelentik: Egy keresett a dohány-murin (igy monitteni lap éíiesüiésc szniul ¿zí jc ootia;. Nemrégiben jóiiuk ¡áUa
len l ik a Tiniesnek Tokióból, hogy visszavonulni s ma már abban a
|a japánok a bolcevikiek nyomása fölényes helyzetben van, hogy a
miatt megkezdték az Amur vidékén nyilvánosság számára — saját
levő parti telepek kiürítését.
egyéni biztosságának a veszélyeztetése nélkül — érdekes közléseket tehet.

Nem változik a német
bekerezolució.

Ezek szerint tehát a csempészett cigaretta- és dohány kereskedelemnek három export-végpontja
van : Konstantinápoly, Lemberg és
Durazzo.

Berlidbűl jelentik : Egy kőnyomatos laptudósitónak az a közlése
Konstantinápolyban a háború
hogy a kormány és a birodalmi
gyűlés többsége között tárgyalások eleje óta rengeteg ügynök vásárolja
folynak a legutolsó evi békerezo- a dohányt. Az anatóliai es kisázsiai
lució hatálytalanítása tárgyában, — partvidék legnitványabb és legamint a Nordd. Alg. Zeitung je- rosszabb dohányfajtáiból itt készül
lenti, valótlan.
a szépen csomagolt egyptomi cigaretta, melynek százát 40—50 koronáért vásárolják Budapesten.

A dohányuzsorások
titkaiból.
A háborús általános árdrágulásnak egvik természetes alakulása
a cigaretta és a dohányspekuláció
is. A trafikokban már régen szánakozva néznek arra az emberre, aki
dohányárut kér. Aki a napi cigarettaszökségletét mégis biztosítani
akarja, az kénytelen elfogadni a jótékony spekulációt, amely mégis
juttat egynéhány méregrossz es
drága cigarettát a nélkülözőknek.

A dohányspekuláció ma már I
az etfyik legjövedelmezőbb kereStockholmból jelentik: A finn seti forrássá nőtte ki magát. Fogfőhadiszállás jelenti április 19-én : lalkoztat sok s/áz embert és szerA fyin kormánycsapatok elfoglal- vezete úgyszólván egész Középták Turvis állomást a björneborg— ! európára, a Balkánra és a megszáltammerforsi vasul vonal mentén lott területekre is kiterjed.

A török fővárosnak
méltó
versenytársa Lemberg. Itt a legnyiltabban folyik a kínálat s megállápitható, hogy a magyar spekulánsok legnagyobb része Lembergben szerzi be az áruját. Lembergi
zsidó kereskedők a legnagyobb természetességgel ajánlják fel, soha
nem latolt idegeneknek is a cigarettabeszerzést. Egy órai terminusra
képesek százezer darab cigarettát
előteremteni, aránylag nem is tuldrágán. Meglepő itt a hatóságok
hihetetlen közönye, amellyel ezeket a dolgokat szemlélik.
Kedveli a spekuláció az albán
dohányt is. meglehetős olcsósaga
miatt. Durazzóból azonban kész
cigaretta nem kerül ki, onnan nyers
állapotban szállítják Magyarországba
a dohányt. A dohányt az onnan
mindenfelé irányuló, főleg katonai

17 szám.

forgalom miatt könnyűszerrel lehet
szállítani. A pénzügyőrség minden
elővigyázat« sem képes az óriási
szemelv- és podgyás/forgalmat kellőleg e! enőri/ni.
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polgármesterének arcképét. Lénárd jesen fö'ösleges és nlaptaían nyugRóbert ukrániai r jzaii. p o m p á s talanságot. Több hétlel ezelőtt szó
képeket a nyugati harctérről, üdesz- volt arról, hogy össze kell írni a
szából csapataink bevonulása utan háztai Iásókban 1< vó készleteket, igy
slb Vasárnapi Újság előfizetési ara ne- a fehérneműket ív A tévesen kiagyedévre 10 korona. — Megrendel- dott lendelet al« kor i-, nyugtalanhető a Vasárnapi Ujsái; kiadóhiva- ságot idézett elő. am< y fölött azonban a közönség napirendre tért, a
talában (Budapest, IV., Egyetem
ulca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető mint a kiadott rendeletet, a bejea »Képes Néplap«, a legolcsóbb lentési kötelezettséget illetékes helyújság a magyar nép számára, fél- ről visszavonták. Azóta semmiféle
ily irányú rendelet nem érkezett
— Tanyai-istentisztelet. Pap évre 2 korona 40 fillér
— Milliós dohánycsempészet a hatóságokhoz, tehát legfeljebb
Lajos ref. lelkész f. hó 28 ;in vasára
Bánátban.
Nagybecsű erekről je- mint a korábbi rendeletből visszanap d. e. 9 órakor a külsődónali
lentik : Az itteni csendőrségen is- maradt mumus járja a közönség
iskolánál istentisztelelet tart.
meretlen tettesek ellen feljelentést köreit.
— Önkéntes árverésen ápril
— A zsir- és szalonnaárak
telt Weiterschán Utvánné sváb föld
29-én hétfőn d. e. 10 órakor a bel
mivesass/.ony, mert háza kertjéből az országban. A közélelmezési
só piactéren eladatik teljesen jó
ellopták azl a 70 kiló sonkái, ame- miniszter egyik legújabb rendelekarban levő dívány, asztalok, rulyet ó a rekvirálók elő! elásott. tében ugy intézkedik, hogy a serhafogas bunda es lábzsák.
A csendőrök felkutatták az eges/ tés, zsir és szalonna árak seliol— Ballet szám Incze Sándor környéket es a n omozá.*» során seni lehetnek magasabbak, mint
népszerű lapjának, a Színházi Elei- szenzációs leifedezést lettek. Henrich Budapesten. Éppen ezért közli a
nek legújabb száma, [smerteli az Jánosné istállójában gyanúsnak la- most már az egész országban érMn*>r«h}y/ htillfliél il'á^b^ll
4
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ben és bemutatja a bailet külföldi 1 azl telásláü, 8 zsák leveles szüzdo- csak az kellene, hogy ezeken az
árakon meg is lehessen kapni
nevezetességét is. Rés/Jeles ismer- , hány került eiő. Árva Mátyásáé
a cikkeket. Eszerint a termelő és
házában
hasouio
körülményék
KO
letést kö/öl a lap Hatvány Lili
zölt 4 zsák s/iizdohanyt talállak viszont eladó közti forgalomban
bárónő uj darabjáról, a Noé bárés itl ráakadtak azokra a gépekre az árak a következők : A nyers
kájáról és beszámol a Vigszininz
is, amelyekkel az asszonyok a do- disznózsír (hály és friss nyers
és a Városi Színház soron követhányt jeldolgozlak. Kiderüli, h> gy szalonna, sózott vagy sózatlan
kező újdonságairól. Vezető cikkel
nagvohb arányú doWauvcsempészel- állapotban, továbbá sózott vagy
Szász Zoltán irt, Paulay Erzsiről
ről van szó, amelynek száiai az sózatlan tábla vagy oldal szalonna
akinek szavaló művészetei méltatja
eges/. Délvidék re kiterjednek Maga akár forrázott, akár perzselt serSzomaházy István folytatja izgala panaszt levő Weiterschanne, aki tésből származik) kilogramonkint
mas regényét. A titokzatos szerző! j
vagyonos asszony, felhajtó asszo- |0.70 kor. Olvasztott disznózsír
Egy egész egy felvonásosl ad ez a
nyokkal ósszevásároltatta a toron- kilogramonkint 11 kor., füstölt
szám is, Földes Imre: Báró Tramtál- es lemesniegyei d »hánytermelő paprikás, perzselt szalonna 11 kor.
bolinját, melyet az Apollóban játfalvakban a s/ü/dohányt es azt ; Bármilyen c s e m e g e szalonna,
szanak nagy sikerrel. A kotla nelazután nagy nyereséggel kic>eni 1 11.00 korona. Ezen árakban a csoléklet Kurucz Jánosnak, a zeneszerpészte Temesvárra, S/.egedre és magolási költségek nincsenek bezőnek gyönyörű uj dala. A népszeBudapestre, valamin? Bécsbe, Eg\ számítva. A közvetlen fogyasztási
rű Intim Pisfá, hetivers stb. egéW e l d Ferencne nevű asszony célokra — kiskereskedelmi forszítik ki a gazdag számot. Aki neakine a férje Amerikában van, galomban — szánt friss, nyers
gyedévre előfizet a Színházi Életre i
volt a csempésző szövetkezet iei'ue oldal vagy tzbla szalonna bőrrel
ingyen kapja a karácsonyi Molnár- és szervezője. A dohányt kilónként 11.60 korona. Lebőrözött vastag
albumot és a húsvéti Kosáry-albu 6 1 k rónáért vásárolták és 120 ko- szalonna vagy háj 11 korona.
mot. Előfizetési ár negyedévre 8 K. ronáért adták el. Mintegy 40 mé- () I vasztc)tt d i sznózsir 12.40 korona
50 f. Kiadóhivatal: Erzsebet kői ut 29 |termázsál tesz ki az a mennyiség Füstölt, perzselt vag}r paprikás
— A Vasárnapi Újság április amelv kezünkön megfordult es kenyérszallonna 12 kor. A cse2l-iki száma is az aktuális képek melvnek közel fél millió korona mege szalonna 12 korona.
*s közlemények nagy számával bő- az »rteke Heinrich J uiosne a saját
— Cikkek postai korlátozása.
velkedik és változatos szöveg és bevallása szerint egymaga 12 méA hivatalos lap keddi száma közli
illusztráció tartalmával lepi meg termázsa dohányt adott e'. A ha
olvasóit. Szemere György eredeti ború kitörésekor szegény ass/.onv a kormány ogy rendeletét, amely
regényének és Arnold Benneth for- volt es legutóbb 17 ezer koronáért egyos cikkek postai szállításának
dított regényének folytatásos köz- házal veit. A csendőrök a talált korlátozásával és ezen korlátozás
lése mellett Balla Ignáclól novellát, dohányt lefoglalták és átadlak a betartásának ellenőrzéséről szól,
Vargha Gyulától köleménvt közöl pénzügyőrségnek, amely most to- A rendelet meghatározza, hogy
e szám, s Lampérih Géza az or- vább nyomoz a csempészés ügyében a postaalkalmazottaknak joguk
van a gyanús csomagokat felbonszágos levéltárai ismerteti érdekes
tani
és a feladójuk ellen a felje-Nem
rekvirálják
a
fehércikkben, több képet közölve a most
lentést
megtenni. A határszélre
neműt.
Sok
oldalról
érdeklődnék
épülő uj palotáról és a levéltár
régi otthonáról. Báró Ullmann Adolf igaz-e, hogy a fehérneműt rekvirál- a következőket irja elő a rendearczképen és életrajzán kivül e ják ? Ellenőri* ludellen a hírnek a let : A körzetben fekvő helyekre
szám képei közt találjuk meg Bár- forrása, amely a közönség köreben feladott gyanús postai küldeméczy István, a székesióváros uj fő- nyugtatanságot kell, uieg pedig tel- nyek tekintetében szabályozott
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eljárás annyiban módosul, hogy
ezeket a csomagokat a postahivatalok nemcsak felbontás után ad
hatják át a közigazgatási (rendőri)
hatóságnak, hanem a felbontás
mellőzésével is érthesithetik a
feledási, illetve rendeltetési hely
szerint illetékes közigazgatási (ren
dőri) hatóságot] és annak intézkedéséig, de legfeljebb három napig
a csomagot visszatarthatják.
— A tarifa meghalt. Nagybecskereken egy úriasszony bérkocsin hajtatott ki a vasúti állomásra és mikor fizetésre került
a dolog, a kocsis négy korona
helyett tizenkettőt számított föl
A nagysága persze tiltakozott és
a tarifára hivatkozott, de minden
eredmény nélkül, mert a tizenkét
koronát meg kellett fizetnie. A
bérkocsis ugyanis azt a rövid kijelentést tette,
„a tarifa már
régen meghalt s a nagysaga, na
látni akarja, menjen ki hozzá a
temetőbe." Miután pedig a fiakkeres a tarifát ilyenképen eltemette, a (pénzt zsebrevágva elégedetten tért vissza a standjára
Az úriasszony később följelentést
tett ellene s a becskerek i rendőri
biró negyven korona pénzbirsággal sújtotta a kocsist, akinek
a nyolc korona kölönbözetet is
vissza kellett fizetni, dacára, hogy
a tarifa meghalt és kint nyugszik
a temetőben.
Kiadja
Vajda B. Utóda

Könyvnyomdája.

a következő napokon adatnak föl:
l— 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 vasárnap és ünnepnapokon pénz a postára nem adható fel, s így a föladásban agy napi késedelem áll elő.
A tanyaiak kifizetése mindenkor a hónap 17, 18, 19-ik napján
történik még abban az esetben is,
ha ez nap, vasárnapra vagy ünnepre esik.
Május hónapban 19-én — pünkösd első napján — kifizetés kivételesen nem fog történni.
Azok, akik valamely tévedés
folytán a postai feladást követő
nspon
npni kapták volna
meg, pár nappal később a városi
adópénztárnál érdeklődjenek, ahol
a visszaérkezett pénz részükre kifog fizetettni.
Föltétlenül be
a következőket;

kell

jelenteni

a., ha a családból meghal
valaki,
b., ha gyermek születik,
c., ha a család lakását
változtatja,

meg-

d., ha a bevonultat mint rokkantat elbocsájtják,
e., ha a bevonultat hétnél hoszszabb, vagy bizonytalan időre szabadságolják vagy felmentik,
f. ha a hadbavonult meghalt.

Minthogy a hadisegélyezés terén számos visszaélési tapasztalok
mindenkit fölhívok arra, hogy a
kezeléssel megbízoll hivatalnál föltéllenül jeienlse be, ha valamely
hadbavonull legalább egy lia\i ithon larlózkodása ellenére a család
a hadisegélyt még is fölveszi, ha
valamely hadisegélyben részesülő
család tagja szándékosan kerüli a
munkát.
Szentes, 1918 április hó 20-án

d r

Mátén*}
polgármester.

ELflbÓ FÖLb
Farkas Jánosnok fábián
123 sz. alatti 5 hold tanyaföldje szép szöllős kerttel
sok jo épületekkel, mely
bármiféle üzletre is alkalmas, az összes kovács
szerszámokkal együtt eladó értekezhető ugyanott.

V i z s g á z o t t gépész
cseplésre ajánlkozik,
cim megtudható Lapunk k i a d ó hivatalában.

Kiadóhivatali üzenet.
K. S. nyug. rendőr tizedesnek
Helyben. A szalonna és zsir felajánlása és rekvirálása dolgában előadott remek megoldást legközelebbi
számunkban teljesj terjedelmében
szíves készséggel leadjuk.

6681—1918 szám.

Hirdetmény.
A hadisegélynek postán való
elküldésénél ismétellen zavar támadt a miatt, hogy egyesek pontos
címüket máig sem adták föl. Fölhívom az érdekelteket, hogy lakásuk voltozását mindenkor azonnal
jelentsék be a számsevőség hadisegély kezeléssel megbizott ügyosztálynálTájékoztatásul közlöm, hogy a
belterületiek hadisegélyei pósjára

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesíteni, hogy elvállalok minden féle női ruhák
u. m. aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szakmába vágó különleges azsourok elkészitését is
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt
elkészítem.
Tisztelettel:

llatille

Anna
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