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Magyarország Népeihez! 
Az abszolutista osztályuralom 

s a régi alkotmányos pártok poli-

tikája végveszélybe sodorták Ma-

gyarországot. A vakmerő kénysze-

rűséggel és öntelt rövidlátással tel-

idézeit háború nemzetünk legjavát 

céltalanul vágóhidra vitte s felőrölte 

az ország népeinek legértékesebb 

szellemi és anyagi forrásait. Ez a 

nyegle, szűkkeblű és fenhéjázó po-

litika az egész világot a magyarság 

ellenségévé tette, az egész országot 

s egész népet leieiőssegre vonják 

az osztályabszolutizmus, a feudaliz-

mus és a bankhata:om bűneiért. 

Ily körülmények között az 

alulírott pártok, mint az ország 

valódi demokratikus erőforrásainak 

egyedüli polilikai szervezete, sú-

lyos erkölcsi felelősségünk teljes 

tudatában elhatároztuk, hogy 

megalakítjuk a magyar nemzeti 

tanácsot. 

Központi szerve kiyán ez lenni 

minden olyan mozgalomnak és tö-

rekvésnek, amely Magyarország meg 

mentésére és korszerű újjászerve-

zésére irányul. 

^ célból a magyar nemzeti ta-

nács a kővetkező pontokba foglal-

ja össze ama legsürgősebb felada-

tokat, amelyek nélkül el sem tudja 

képzelni az ország megmentését és 

a jövő előkészítését. 

1. A mai korrupt parlament és 

kormányrendszer, amelyben az or-

szág nem képviseletét, de ellensé-

gét látja, haladéktalanul eltávolí-

tandó. 

2 Késedelem nélkül biztosí-

tandó Magyarország teljes függet-

lensége ugy külpolitikai, mint gaz-

dasági és katonai vonatkozásban. 

A magyarországi seregek külföld 

ről visszahivandók és az itt levő 

'külföldi csapatok haladéklalanul 

eltávolitandók. 

3. Az immár teljesen remény-

telen háborúnak azonnal véget kell 
vetni s a megkötendő békénél vagy 
fegyverszünetnél egyes egyedül 

Magyarország érdekeit kell figye-
lembe venni a német szövetség 

felbontásával. 

4. A képviselőházat fel kell 

oszlatni és az uj választásokat ki 

kell irni. Haladéklalanul törvénybe 

iktatandó a teljesen általános, egyen- I 

ló, tilkos, nőkre is kiterjedő válasz-

tójog rendszere, amely a várme-

gyei és községi életben is tüstént 

keresztül viendő. 

5. A népek önrendelkező jogát 

késedelem nélkül biztosítani kell 

országunk nem magyar ajkú népei 

számára a wiUon i elvek értelmé-

ben attól a gondolattól áthatva, 

hogy ez az ország integritását nem-

csak nem veszélyezteti, de biztosabb 

alapra helyezi. A nemzetiségek kul-

turális és közhatósági önkormány-

zala a lehelő legmesszebbmenőieg 

kiépítendő. A különböző kul-

túrák békés versenye csak javára 

válik az ország minden népe anya-

gi, szellemi és erkölcsi fejlődésének. 

Ezen az uj Magyarországon értel-

mét vesztenék a nemzet és nem-

zetiségek közötti régi és megmér-

gezett külömbségek. Az ország 

az egyenlőrangu népek testvéri 

szövetségévé alakuljon át, mert l«V 

zös gazdasági és földrajzi összetar-

tozás, nem pedig nemzeti féltékeny-

kedés az, ami fónlartja mindenkor 

az ország területi integritását. Ezen 

összetartozás józan felismerésétől, 

nem pedig a kényszer erejétől vár-

juk, hogy az ország összes népei a 

régi sorsközösségben megmarad-

janak. 

6. Biztosítani k í v á n j u k a 

gyülekezési és egyesülési -szabadsá-

got. A cenzúrát, amely immár nem 

véd hadiérdekekeket csak önző 

párt- és osztálytörekvések leple- , 

zésére alkalmas, el kell törölni és 

intézményesen kell biztosítani a 

sajtó és gondolat teljes szabadságát. 

7 Általános amnesztia adandó 

minden polilikai bűntett miatt elí-

téltnek, ugy polgárnak, mint kato-

nának ; a folyamatban lévő polili-

kai perek beszünteleiidök ugy a 

polgári, mint a katonai bíróságoknál. 

8. Megfelelő kfii* és belpolitika 

rendszabályokkal gondoskodni kell 

arról, hogy a lenyegető ellenség 

távol tartassák. 

9. Nagyszabású,* a népet föld-

höz juttató birtok- és szociálpoli-

tikai reformokkal a dolgozó nép-

nek, különösen pedig hazatérő ka-

tonáinkmrk életsorsa t h art ék oityan 

javrtaiii kell. A túltengő tőkefel-

halmozás megakadályozandó és 

közcélokra messzemenően igénybe 

veendő. 

10. El kell ismerni az újonnan 
|Aire ifiH ukrán Ifwi&ve! cseH dél-
szláv és osztrák-német nemzeti ál-
lamokat. Meg ke»l okét győzni árról, 
hogy a független és demokratikus 
Magyarország nemcsak hogy nem 
ellenzi jogos eleiigényeik kielégíté-
sét, de kész velük minél bensőbb 
gazdasági és polilikai szövetségre 
lépni attól a meggyőződésből ve-
zettetve, 1n»gy ezek az álJjwiok is 
respektálni fogják a mi jogos ér-
dekeinket. 

11 Alkalmas képviselők kikül-
désével gondoskodni kell arról, 
hogy a művelt külföld előtt kellő 
megvilágításba hozassanak 'a magyar 
demokrácia igazi céljai és kidom-
borit tassék az a teljes érdekfczoli-
daritás, mely a magyar népet a 
nem magyar lestVérnépHther. fűzi. 

12. Az általános békekongresz-
szusra Magyarország képviseletében 
oly férfiak küldendők ki, kik fén-
tartás nélkül barátai a leszerelés-
nek, kötelező békebiróságna'k és 
a nemzetek ligájának. A bresziti 
toyszki békeszerződések megsemmi-
sítendőig A* háború és béke kér-
désében a népképviselet döntsön. 

E sürgős feladatok megoldásán 
dolgozik a magyar nemzeti tanács, 
mely munkájában csatlakozásra hiw 
fel mindenkit, aki becsületesen és 
Utógondolat nélkül akarja az azon-
nali magyar békét, a demokráciát, 
a nemzetiségek egyenjogúsítását, a 
nemzetek szövetségét, a föld lei-
szabadi tását a dolgozó nép erőit 
fokozó modern szociálpolitikát. 

Körök, egyesületek, szerveze-
tek jelentsék be kiküldötteiket. — 
Reméljük, hogy az ország más 
anyanyelvű népei hivatott megbí-
zottak utján ezen közösen velünk 
együit fognak dolgozni az uj 
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Magyarország kivívásáért. Arról is 
meg vagyunk győződve, hogy ezt 
a Magyarországot megmentő és 
népét felszabadító programunkat a 
magyar katonaság is egész erejével 
támogatni fogja. 

Végül felhívjuk az összes 
külföldi népeket és kormányo-
kat, hogy minden magyarsá-
got érintő ügyben a mai kor-
mányhatalom helyett amelyik 
immár teljesen elvesztette min-
den összefüggését a dolgozó 
Magyarországgal, - a magyar 
nemzeti tanáccsal keressen 
közvetlen kapcsolatot, mint 
amelyik egyedül hivatott a 
magyar nemzet nevében be-
szélni és cselekedni, amelynek 
vére és munkája tartja fenn 
Magyarországot. 

Csatlakozó bejelentéseket el-
í c ^ d « Kórojvi Mihálv gróf elnök-
letbe alatt áiló függetlenségi és7 

48-as párt, a Magyarországi szociál-
demokrata párt és a Radikális párt 
központi irodája. Annak jeléül, 
hogy fenti követeléseinket az or-
szág egész népe támogatja e hó 
27-én, vasárnap délután 3 órakor j 
az Országház előtti téren gyűlést 
tartunk. Jelenjen meg mindenki, i 
aki akarja a szabad, független, né-

Sének jogot és kenyeret adó uj 
[agyarorszagot. 

Függetlenségi es 48-as Károlyi-párt. 
Magyarországi szociáldemokrata-párt 

végrehajtó-bizottsága. 

Országos polgári radikális-párt. 

A magyar borok hóhéra. 

Ezért kell önálló Magyarország. 

Irtunk már a magyar borok 

árának katasztrofális leszállásáról. 

Megirtunk, hogy ennek főoka a 

német kormány intézkedése, amely-

lyel Németországba minden borbe-

vitelt megtiltott. 

Németországba nmekor , min-

den borüzlet üres, — akármilyen 

mennyiségű bort megvenne a kö-

zönség és a szövetséges ország 

még se enged bevinni a területére 

semmi magyar bori. 

Németországban az egész bor-

bevitelt Weinzenlrale-ra bizták. A 

német Weinzenlralé-nak van egy 

megbizottjí* Budapesten, Herr Wel-

helm Hefter. Két éve él már Bu-

dapesten, a Hungáriában, lakik, a 

Ritzben étkezik bőségesen, itt hiz-

lalja magát kövérre s itt teszi 

tönkre a magyar bortermelést. Ő 

ád engedélyt magyar boroknak 

Németországba való bevitelére. Az 

ő engedélye egy liter bort se lehet 

Németországba küldeni. És Hefter 

ur roppant keményszívű. Nem ád 

engedélyt senkinek, Budapesten 

megissza ő is a jó magyar bort, 

de Németországba nem ereszti. 

Kétségbeesett német kereske-

dik jöttek a Tokajhegyaljára. El-

mondták, hogy tönkremennek, — 

nem folytathatják az üzletüket. 

Vettek ezer hektoliter bort s el-

kezdtek könyörögni a magyar mi-

nisztereknek, magyar mágnásoknak, 

hogy lágyítsák meg pártfogásukkal 

Hefter ur kemény szivét s eszkö-

zöljék ki tőle a beviteli engedélyt. 

A mágnások meghívták vadászatra 

Hefter urat s a német ur elfogadta 

a meghívást, hetekig élvezte a 

magyar vendégszeretett, de még 

igy se lehetett elérni, hogy hasonló 

vendégszeretettel nyisson utat a 

magyar bornak Németországba. 

Végre hosszú könyörgés után 

mégis megtett annyit, hogy az ezer 

hektoliter vásárolt borból beviteli 

engedélyt adott száz hektoliterre. 

Ez a nyáron történt s ez volt az 

utolsó magyar bor, amit Hefter ur 

bebocsátott Németországba. Azóta 

egyáltalán nem adott beviteli en-

gedélyt. Mostanában megint sokat 

ostromolták engedélyért magyar 

és német borkereskedők, de kér-

lelhetetlenül kijelentette, hogy egy 

kanál bor bevitelére se fog enge-

délyt adni. 

Es bizonyára meg is tartja a 

szavát. Es az ellenséges Angliába 

biztosan hamarább fogjuk tudni 

bevinni a magyar bort, mint a 

szövetséges és baráti Németországba. 

Néniét katonák olcsó vásárja. 

Szabadkai lapokban olvassuk, 

hogy a balkáni front visszavoná-

sával a fronton és a front megett 

alkalmazott német vitézek most 

nagy számban utaznak Bácska va-

súti vonalain. A németek utazásai 

egyáltalában régen ismert tényezői 

a háborúnak s ezúttal is csak egy 

szokatlanul olcsó vásár miatt te-

szünk róluk említést. 

napokban a Bród felől jövő 

egyik vonaton az utazó német ka 

tonák, akik egyáltalában szeretnek 

sok podgyásszal utazni, meglepően 

olcsó vásárt rendeztek. A kalauzok-

nak és az utasoknak ajánlottak 

fel megvételre néhány dunyhát és 

párnát. Nemesmiliticsen az állomá-

son történt egy ilyen olcsó vétel. 

Egy dunyhát négy és két párnát 

két-két koronáért adott el egy jó-

ravaló német hadfi. A dunyha 

súlyát 8—10 kilóra, a párnákét 

3 — 4 kilóra teszik a szemtanuk, 

kik azt mondják, hogy kiváló baj-

társaink még mintegy liz dunyhát 

és ugyanannyi párnát bocsátottak 

útközben áruba, 

Az ágyneműbe való toll ma 

300 koronába kerül Magyarorszá-

gon. Egy dunyha felső és alsó hu-

zat ára együtt 400 korona mini-

málisan, egy párnára való pedig 

legalább 200 korona. 

Csak most láljuk, hogy a gaz-

daságilag jól szervezett Németor-

szág mellett mily botrányosan ki 

vagyunk szolgáltatva az árdrágítók-

nak. íme egy gazdaságilag jól szer-

vezett német birodalmi katona 

még a szerbia visszavonulás köz-

ben is veszteség nélkül képes elad-

ni nyolc koronáért a többezer ko-

ronát érő ágyneműt. Ezt kellene 

— no természetesen csak az ela-

dás olcsóságát értve — bevezetni 

Magyarországon is. A beszerzés 

módját nem ismerjük ugyan, de 

nem tartjuk kizártnak, Wilson bá-

csi nem haragudnék-e meg érte. 

Az uralkodóház házat és 

telket vásárol a vidéken. 
A mostani nagy világesemények 

óriási változással lesznek Magyar-

ország jövendő sorsára s az ural-

kodóház jövőjére A királynak 

minden valószínűség szerint Ma-

gyarország lesz egyetlen megbizha-

hato támasza. A budai királyi pa-

lota Őfelsége állandó tartózkodási 

helye lesz. Előkelő és az udvar-

tartásban nagy szerepet játszó egyé-

niségtől a Kecskeméti Lapok arról 

értesült e hírekkel kapcsolatban, 

hogy Károly király legkésőbb ta-

vasszal meg togja látogatni Kecs-

kemétet. Erre nézve a következő-

ket mondták. 

A királlyal együtt az uralko-

dóház több családja költözik Ma-

gyarországra szorosabb kapcsolatot 

teremteni az uralkodóház s nem-

zet társadalmi élete közölt. 

A főhercegi családok egy része 

Budapesten, más része a vidéken 

fog letelepedni Mihelyt az építke-

zési viszonyok megjavulnak, Buda-

pesten tiz-lizenöt, vidéken nyolc-liz 

nagyszabású főhercegi palota fog 

épülni. A vidéki városok közül csa-

kis a szininagyarok jönne;; tekin-

tetbe : Kecskemét, Szeged és Deb-

recen. 
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A király a béke megkötése 

ulán Budapestre jön, onnan sorra 

keresi fel a vidéki városokat, ame-

lyekben a királynéval együtt löbb 

napot szándékozik tölieni. A ki-

rály a mag var nép eleiét, kulturá-

lis és gazdasági intézményeit, vala-

mint szociális berendezéseit szemé-

lyesen akarja megismerni. Ez a cél 

vezeti Kecskemétre is, amelyet az 

eddigi tervek szerint tavasszal fog 

meglátogatni. 

A főhercegi családok részére 

már most keresik a budapesti és 

vidéki alkalmas házakat vagy lel-

keket. Kecskeméten átmeneti lak-

helyet s kisebb birtokot vagy szőlőt 

fognak vásárolni. 

Védekezés a spanyol 

nátha ellen. 

A járvány alakjában pusztító 

spanyol betegség ismerteid jelei 

ínég nincsennek biztosan megálla-

pítva, valamint az ellene való vé-

dekezés tekintetében is- tapogatód-

zunk még. A legjobb utmulatás 

amelyet e tekintetben ismerünk, a 

budapesti polgármesteri hivatal ál-

tal e tárgyban kiadott hirdetmény. 

Miután jelenleg időszerűnek 

tartjuk alább közöljük : 

A mostan elterjedt influenza 

ŝpanyol betegség) járvány köny-

nyebb esetei náthával, rekedtség-

gel, köhögéssel és kisebbfoku rosz-

szullétben jelentkeznek, súlyosabb 

esetekben az einlitett tünetek na-

gyobb mértékűek. A láz 39—40 

fokig emelkedhetik, a betegek erőt-

lenek, étvágytalanok, sokszor erő-

sebb tagfájdalmak kínozzák őket, 

sót súlyos szövődmények (kompli-

kációk) is jelentkeznek, amelyek 

közül leggyakoribbak a tüdőgyul-

ladás és a mell hártyagyulladás. 

Tapasztalás szerint a fagyai ott 

terjed leginkább és a legnagyobb 

gyorsasággal, ahol sok ember sű-

rűn egymás mellett, különösen 

egy zárt helyen huzamosabb ideig 

tartózkodik együtt'mert a fertőzés 

főleg a levegőn át történhetik. 

Ez okból a védekezés néző-

pontjából a következőket tartom 

szükségesnek a közönség figyel-

mébe ajánlani: 

A tömeges összejövetelektől 

lehetőleg tartsuk magunkat távol. 

Színházakat, mozgószínházakat, ka 

barékat, orfeumokat, banketteket, 

kávéházakat, vendéglőket, kávé és 

pálinkaméréseket, klubokat, gyűlé-

seket, népmulatságokat kerülni kell. 

A nagy vasutakon, a villamos vas-
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"li és a többi helyi közlekedési 

eszközökön, amelyeken a zsúfolt-

ság nem akadályozható meg, csak 

szükségesetén utazzunk, mert szom-

szédaink lehelete és nválkaszipor 

kái, valamint esetleg az érintkezé-

sük u'ján ha például otthonukban 

ilyen ragályozó beteg van, mi is 

megkaphatjuk a bajt. 

Szájunkat és torkunkat napon-

kint többször fertőtlenítőszerrel 

öblítsük ki. Testünket s ruházatun-

kat és lakásunkat tartsuk tisztán. 

Szappan nélkül is, különösen me-

leg vizzel elég jól lehet tisztálkodni 

Minden étkezés előtt mossuk meg 

a kezünket. A háztartásokban figyel-

jünk arra, hogy mindenki lehető-

leg a saját asztalkendőjét hasz-

nálja. Óvakodjunk a meghűléstől. 

Kerüljük a mulatozást, valamint az 

éjjelezést, mert akkor ellenálló ké-

pességünk nagyobb lesz és ennek 

következtében több kilátásunk le-

het arra, hogy a ragályt elkerüljük 

mint ellenkező esetben. 

Nátha, torokfájás, rekedtség. 

köhögés vagy láz esetén forduljunk" 

azonnal az orvoshoz. Az ilyen be-

teg zsebkendőjét és törülközőjét 

forró vizben, még jobb, ha forró 

I lúgban főzzük ki. 

Értesítés, 
A m. kir. m i n i s z t e r i u m 

120.535—1918 szánni rendeletével 

a friss szólólörköly árát 24 K.-bau 

| állapította meg, amit a „Városi 

közp. szeszfőzde" vezetősége a fu-

vardíjjal 30 K.-ára egészitki, s igy 

a termelők a folyó évadban beszá-

litott és 20 K-val kifizetett szóló-

törköly ulán métermázsánként a 

birtokukban levő bárca szerint 10 

K. ráfizetésben részesülnek 

A ráfizetést Hajnal Géza üzlet-

vezető I Klauzál u 34 sz. a. üzle-

tében f hó 29 és 30-án teljesiti. 

Városi Központi szesz-
főzde vezetősége. 

H I R E I N K . 
— Adományok a hadiárvák-

nak: Német Jenő a nála elhelye-

zett osztrák gyerek tartásdíjában 

kapott 60 koronát, Temesvári Ede 

Veeserv Miklós koszorú megváltás 

címén 20 koronát adományozott a 

szentesi szegény hadiár vák részére. 

— Czukorjegy és élelmiszer 

könyvek kiadása. A városi közél-

mezési hivatal vez«tóje újból fel-

hívja az I. II. és III. kernletbeli 

azon lakosokat, a ik a meghirde-

tett rendes időben lörzskönvvi lap-

ra vonatkozó bejelentéseiket a köz-

gyűlési teremben megtették, — s 

mindez, ideig könyvecskéiket át 

nem vették; azokért folyó hó 28, 

29 és 30-án (hétfő, kedd és szerdán) 

városháza 42-es számú termében 

feltétlenül jelentkezzenek. Akik a 

jelzett időben könyvecskéiket át 

nem veszik, — illetve be nem cse-

| rélik, a párnap múlva kiosztásra 

kerülő cukor s egyébb élelmiszer 

járandóságaiktól elesnek, Akik a 

közgyűlési teremben törzskönyvi 

lap felvétele céljából késedelmesen 

jelentkeztek, azoknak uj könyveik 

átvételéért későbben meghirdeten-

dő időben kell jelentkezniük. A IV 

kerület és a külterület házlartásai-

nak jelentkezési idejét későbben 

hírlap utján közli a közélelmezési 

hivatal vezetője. Az uj jegyek és 

könyvecskék a régiek beszolgáltatá-

sa és k e t t ő korona nyomtatvány 

költség térítési dij ellenében adat-

jiak .ki. 

— A huszkoronás II. kiadás-

ban. A hivatalos lap mai számában 

! megjelent hirdetményben az Oszt-

rák-Magyar Bank jelenti, hogy ok-
1 tóber 28-ikán 0 koronára szóló 

11. kiadású bankjegyek kibocsátását 

lógja megkezdezni. E bankjegyek 

kelte 1914 október 2. A magyar-

szövegű oldalon csak a színekben 

van eltérés a régi bankjegyektől, 

a németszövegű oldalon az eszme-

n-i fej rajza is kissé eltérő. 

— Polg. 1. isk. igazgató ez-

' utón figyelmezteti azokat, akik a 

szentesi áll. polg. I iskolánál decem-

beri határidőben magánvizsgát tenni 

óhajtanak, hogy ezirányban Csong-

rádvármegye tek. kir. tanfelügyeló-

ségéhez címzett, kellőleg felszerelt 

folyamodásaikat nála e hó folyamán 

okvetlenül adják be. 

Hozzák haza a magyar katoná-

kat az olasz frontról! Magyarország ön-

álló állam lett, Ausztriával nincs többé 

közös háborúnk. Amikor délen veszé-

lyeztetve vannak határaink, komoly fon-

tolóra kell venni, hogy továbbra is réaz-

vegjünk e vér és pénzáldozattal Auszt-

riának Olaszország elleni háborujn-

! ban, A magyar katonaságnak itthon 

van a helye s idegen érdekek védelmé-

re nem kötelez benünkel semmiféle tör-

vény. A magvar katonák hazahozataláról 

mint lapzártakor értesfttflnk, már foly-

nak is tanácskozások. 

— Az 1918 évi szeptember 

hó l-én megtartott szentesi ka-

tonanap elszámolása: Színi elő-

adis a Tóth József szinházterein-
1 ben bevétel 4493 korona, kiadás 
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1732 kor. 20 fillér. A szentesi tu-

dományos mozgőszinház előadásá-

nak tiszta jövedelme, mely a jó-

tékonycélra átengedtetett bevétel 

530 korona 90 fillér. Apolló mozi 

előadásból bevétel 1240 kor. í)o fillér 

kiadás 464 kor. Szeptember l-én 

délelőtt a Kossuth téren a szegedi 

m. kir. honv. gy. e. zenekarának 

közreműködésével térzene tartatott 

mely alatt urna és persely gyűj-

tésből bevétel 3759 kor. 64 fitl. Sör 

és sósperec árusításból bevétel 1060 

kor 20 fillér. Az elfogyasztott 2 hl. 

sör árában kiadás 320 korona. Dél-

utáni nagy séta hangversenyen kü-

lönböző mulatságok belépődíj és 

felülfizetésekből 11509 korona. Be-

lépőjegyek készítéséért nyomdának 

96 korona. Az italmérési bérlő által 

kiszolgált Becsali csárda jövedel-

méből részesedés bevétel 665 ko-

rona. Nagy vendéglő (buliét) étel és 

ital eladásából bevétel 7952 koro-

na Cl fillér.....fiuffetnél különböző | ván verse s a „Megátkozott szere-

íillér. Összeskiadás fősszege 10345 

korona 35 fillér. 

Érdeklődőknek helyben. A 

t ö r k ö 1V k¡főzésére v o n a t k o z o I: i g 

mai s/ámuukban jelenik m<-g Kr-

tesilés című hirdetés hogv miként 

váltják be a törkölyt, azonban anv 

nvit bizalmasan elárulhatunk, hogy 

ugy Kiskunhalason, mint Felegyhá-

zán a központi szeszfőzdék felél ől 

főzik ki a beszállított törkölyt. 

A „ V a s á r n a p i Ú j s á g ' 

október 20-iki száma cius anyagát 

közli az érdekes képeknek a né-

metek nyugati nagy visszavonulá-

sáról, A Ferenczy-család kiállítása, 

néhány kép küh'mibözó ágyuk lö-

véseinek formáiról. Miksa herceg 

német kancellár arcképe slb. Szép-

irodalmi olvasmányok Havas Gyula 

regénye, Zsoldos László novellája, 

Schöpflin Aladár színházi cikke, 

Sztrokay Kálmán erdekes cikke a 

háború zsibvásárjáról, Szegedi Ist-

árukért stb. kiadás 3639 korona 

30 fillér. Czukrázdánál bevétel 2190 

kor. 23 fillér, kiadás 771 korona. 

Vásárcsarnokban eladott árukért 

bevétel 1796 korona 99 fillér, áru-

kért kiadás 690 korona 70 fii ¡ér 

Szerencsekereken kisorsol ásókból 

bevételt 4111 kor. 74 fillér. Malac 

sorsolásból bevétel (515 kor. Sors-

jegyekért nyomdának kiadás 78 kor. 

S0 fill. A távbeszélő tanloiyam által 

felállított tábori távbeszélő állomá-

sokon beszélgetési dijakból bevétel 

35 kor. 30 fillér. Kacsa vadászatból 

bevétel 301 kor. 20 fillér. Nyerő 

karikák készítéséért kiadás 30 kor. 

Balatoni helászat bevétel 200 k Bii 

vészsátor bevétele 264 kor. 90 fill. 

kiadás 52 korona. Szerencsegaly 

eladáséból bevétel 28 kor. 07 fillér. 

Pénzváltóbank bevétele 460 kor. 

98 fillér. Pénzbeli adományok be-

vétele 11080 korona. Gyűjtői veken 

befolyt készpénzbeli adományokból 

bevétel 2035 kor. 82 fillér. A meg-

maradt tárgyak eladásából bevétet 

58Ö korona, Általános kiadások 

Tűzijátékra 73 kor. Engel Lajos 

szegedi cégnek színes reklám pia 

kátokért portóval 600 -kor 90 fillér 

Katonanap plakátért nyomdának 

és ragasztásért 193 kor Apolló 

mozi előadásnál elhasznált g\erly;? 

ért 1 kor. Katonazenészek ellá *.si 

költsége 427 kor 10 fillér. Katona^ 

zenészek utazási köllsége 118 kor. 

70 fillér. Magyarzenészeknek 200 

kor. Farkas Géza zenésznek 20 kor. 

Jelző fatáblák festésére 100 kor. 

Apolló mozi előadás falragaszért 

nyomdának 120 kor. Óss/esen be-

vétel főösszege 55522 korona 88 

lem" cunü regény 

Egyébb közlemények : Andor József 

most elhunyt iró arcképe s a ren-

des heti rovatok A Vasárnapi Újság, 

előfizetési ára negyedévre 10 koro-

na. Megrendelhető a Vasárnapi Uj 

ság kiadó hivatalában (Budapest IV., 

Egyetem utca 4 sz.) Ugyanitt meg-

rendelhető a Képes Néplap, a legol-

csóbb újság a magyar nép számára 

télévre 2 korona 4''! fillér. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Árverési-hirdetmény. 
A szentesi állami főgimnázium 

igazgatósága a 109.848 1918-dik 

számú vallás- és 

miniszteri rendelet 

sözok lalásü: 

alapjai 918-ik 

évi október hó 29-én délelőtt 10 

órakor a főgimnázium építkezésé-

nek színhelyén az alábbi épület-

alkatrészeket és felszerelési tárgya-

kat nyilvános árverés utján a leg-

többet Ígérőnek el fogja adni kész-

pénzzel való fizetés mellett. 

Megjegyezhetik, hogy a becs-

értéken alól a tárgyak nem - adat-

nak el és a v. o a megvett tárgyuk 

elviteléről gondoskodni tartozik, 

mert az árverés megtartás;; után 

az igazgatóság nem vállaihal értük 

felelőséget. 

A lárgv megnevezése. 

Darab- Becsérték illetőleg 

szám. kikiáltási ár 

koronában. 

1 12.00 m. hosszú 320 magas 

hengerelt vasgerenda 200 

1. Kis öntött vaskályha . . 10 

Asztallakaréktüzhelv . .30 

Tölgy fa-lépcsőfok 2.2o w 

200 
K<">!« pc iőfok átlag 2 80 

20. 

hosszú . 

10 

i\ >SSZU . . . 

9. Meidin 

gas, 50 cm. átmérőjű 

9. Kályha-vasajtó . 

< i' 
. 

r-kálvh.» :>.20 m u, 

. 7.0 

. . 720 
I. Vasrács 2.40 2.30 . . . 30 

Szentes, 1918 október 26. 

fiz igazgatóság. 

Egy f n - i i y i t * 
kerestet ik 
Belső-ecser 88 szám alá, 

éPteliBzni leltet 
l l á l 4 Ó e z i - t é r fi n z . , 

t a j í y i l e í s f h e c s e r 6 9 

' 11» % i a t t " l ü g ; 

Deb r c c zen i - S á n d o r r a l . 

E l a d ó h á z . 
Pardi örökösök II k^r. 

Széch^h i utca 37 sz. 
házuk szabadKézből el adó 
es azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk kiadó-
hivatalában. 

r : 
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ügyökben és minden-

nemű értékpapír vé te-

lő ós e ladásáná l tekin-

tettel a jelenlegi gazda-

sági viszonyainkra, — 

valamint értékeinknek 

biz to n sá g a sz<1 m po i >t-

j^.ból, minden irányban 

0 készséggel szolgál 0 

szakszerű tanáecsol és 

fe I y i I á g o s í tá s s a I a 

Hazai Kereskedelmi 
R é s z v é n y t á r s a s á g 

ér lékpapi r -osztá l j fa , BUüAPEST, 
IV-, M a y / a r - u l o a 3 szám 

: J 

HIRDESSEN E I A P B A N ! 

Nyomatott VAJ tM B. UTÓDA villanyeröre berendezett nyomdai műintézetébe». Szentes 1918. 




