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A szerkesztésért felelős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Siraánó Dónáth Eízter . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendfik a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési é* 

. \ . . előfizetési dijak. 

Az arrasl csata. 
M o b o l i h i d f ő e l f o g l a l á s á n a h j e l e n t ő s é g e . 

Az orosz forradalom fejleményei. 
Húsvét hétfőn megkezdődött az 

arrasi csata, ami Ludendorff napi 
jelentéseiből már régebben előre-
látható volt. A hétfő esti német je-
lentés szerint Arrastól két oldalt 
súlyos harc folyt; az (angoloknak 
sikerült a német állások egyes ré-
szeibe benyomulniok. 

Arrasnál és a várostól északra 
eső német front ellen az angolok 
már napok óta n leghevesebb tü-
zérségi akciót folytatták, minden-
féle kaliberű ágyúikkal próbálták 
puhítani a német állásokat. De ez 
előkészítő munkánál is jóval előbb, 
mikor még az arrasi szakaszon vi-
szonylagos csöndet jelezlek a hi-
vatalos jelentések, sejtettük, hogy 
Haig ezen a szakaszon próbál majd 
veszett Vélje után indulni, ép ugy, 
mint Nivelle Soissons-nál. A viszza 
vont német front két sarkpontjáról 
van itt szó; természetes, hogy az 
eiítente-nak elsősorban azon kellett 
igyekeznie, hogy ha az Arras és 
Söísaons közt provokált mozgó há-
borúhoz már kénytelen is volt al-
kalmazkodni, az uj n é m e t á l , á s o k " 
nak azt a két pontját, ahol a régi 
harcvouallal megmaradt az érintke-
zt$ megmozdítsa és igy az egész 
Huulenburg-tervet eredeti koncep-
ciójából kilendítse. Emellett az en-
tente eredeti offentivajába, ha a 
sofasonsi szakasz esetleg nem is, 
de az arrasi szakasz minden bizony 
nyal beletartozott, az is természe-
tes tehát hogv ha Haig tervezett 
offenzíváját Arras-tól délre Hinden-
burg már keresztezte, akkor az an-
gtfok legalább Arrastól északra 
fognak az offenzíva megmaradt le-
hetőségeihez ragaszkodni. 

C s a k h o g y : ami a két sarkpont-

ra entente-nézőpontből áll, azt meg 
lehet fordítani német nézőpontra is. 
A visszavont német front két szár-
nya Arrasnál és Soissonsnál stabil 
maradt s ezzel Hindenburg is biz-
tosította magának a tovább mozgó 
csata lehetőségeit — szembefor-
dulva i?. 

Az uj csata a nyugati front 
régi küzdelmeiből is nagyon isme-
rős harcvonalon indult meg Lilié-
től délkeletre, a la Bassée-csatorna 
és a Scarpe közötti front a legel-
keseredettebb közelharcok színhe-
lye volt már 1915 májusában, — 
akkor az angolok még csak a csa-
tornától északra álltak — mikor 
Joffre egy alig 25 kilométeres sza-
kaszon tizenkét hadtestet vetett a 
küzdelembe, hogy Lille felé áttörjön. 
A májusi offenzíva csúfos kudarccal 
végződött: a Lorelto-kápolna, a 
souchezi cukorgyár e kudarc leg-
emlékezetesebb nevei. 1915 szep-
temberében a champagnei offenzí-
vával egyidejűleg nz Artoisban is 
újra megindult ötven órai pergőlüz 
után a nagy áttörési csata, mely 
végül is azzal a szánalmas ered-
ménynyel járt, hogy a Bélhuue és 
Arras közt kiugró német frontot 
az angolok és franciák Loosnál, 
Soncheznél és Neuvillenél benyom-
ták ugyan, de Lens és Vimy előtt 
teljesen megakadtak, pedig hol volt 
még innem Lille és Douai I Az an-
golok veszégét a német vezérkar 
akkor 60.000 főre becsülte, a fran-
ciákét — természetesen a cham-
pagnei veszteségekkel együtt -
130.000 főre. 1916 január végén es 
februárban a németek némi terü-
letet még vissza is szereztek itt, 
Neuville, a Labyrinth állás és az 

Arrastól közvetlenül keletre fekvő 
St. Laurent között. 

Ludendorff mai kommüniké jén 
nek, melyben bejelenti, hogy Arras-
nál a csata folyamatban van, e 
bejelentésen kivül van még egy 
igen érdekes közölni valója. Kamu* 
tattunk már több izben, hogy Hin* 
denburg nagy stratégiai visszavo-
nulása óla a nyugati harctéren a 
hivatalos jelentések következetesen 
mellőzték a front hadcsoporlbeli 
fölosztásait. Ma Ludendorff vissza-
tér a régi formához és mindjárt 
azzal a nngy újsággal, hogy Albert 
württembergi herceg hadcsoportjá-
ról, mely azelőtt tudvalevően Fland-
riában állt, a német trónörökös 
frontja után, a lotharingiai szaka-
szon emlékezen meg. Kitűnik to-
vábbá, hogy a német trónörökös 
frontja már Soissonsnál kezdődik 
s innen halad a Champagne felé. 
Rupprecht bajor trónörökös front-
járól Ludendorff ma Lenstől kezdi 
a beszámolót; hogy itt kezdődik-e 
a Rupprecht hadcsoport harcvo-
nala vagy tovább északra Lille-től 
a tengerpartig húzódó vonalat is 
magában foglalja-e, az egyelőre 
még nem derül ki a Ludendorff-
jelen lésből. Maga az is tény hogy a 
német hivatalos jelentés több heti 
átmenet után ismét hadcsoportokra 
osztottan regisztrálja a nyugati 
harctér eseményeit, szintén arra 
vall, hogy e több hetet kitöltő 
llindenburg-hadm ővele lek nyugvó-
pontra jutottak s a belga-francia, 
harctéren az események uj fázisá-
hoz érkeztünk. 
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9 toboli hidfű nagy jelentősege. 
Belin, április 9. 

A Vossische Zeitung-nak jelentik a 
kéleti harctérről: 

A foglyok nagy S2áma és az a nagy 
hadianyag, amely a toboli hidfő elfoglalása 
alkalmával a németek kezére került,; eléggé 
bizonyítja, hogy az orosz hadvezetőség mily 
fontosnak tartotta ennek a hidfönek a vé-
delmét, amely a legjobb támadási bázis 
Kővel felé. 

Az oroszok az elfoglalt pontot nagy 
erőkkel védelmezték, berendezkedésük azon-
ban meglehetősen silány volt. A fedezékek 
szinte ijesztő képet mutattak, oly nyomorú-
ságosak, piszkosak és hiányos felszerelésű-
ek voltak. A 27-ik, 73-ik és 5-ik lövész-
hadosztály egyes részei, atnelyek ezekben a 
hadállásokban velünk szemben állottak, 
egészen megsemmisültek. 

Mihelyt tüzérségi előkészítésünk véget 
ért és csapataink rohamra indultak, már 
meg is tört az oroszok ellentálló ereje. 

Az orosz árkok védőcsapatainak leg-
nagyobb része fogságunkba jutott. Egy he-
lyeu a drótakadályok mögött egy orosz 

zászlőalj várta rohamoszlopainkat, a nélkül, 
hogy egyetlen lövést tett volna. Egyik szá-
zadunk parancsnoka intett egy orosz kato-
nának, hogy vágja el a drótakadályt, amit 
az tüstént teljesített is. Elsőnek a parancs-
nokló tiszt adta meg magát a legudvariasabb 
formában, ugy tudniillik hogy átnyújtotta a 
német tisztnek a névjegyét. 

Az orosz tisztek sokat panaszkodnak 
az utóbbi időben amiatt, hogy ha támadásra 
kerül a sor az orosz katonák nem akarják 
a parancsot teljesíteni. Ebben nagy része 
van annak a körülménynek, hogy az ideig-
lenes kormány eltörölte a halálbüntetést 
azokra nézve, akik az ellenség előtt gyá-
ván viselkednek. Az orosz katonákat a tisz-
teket rendszeresen feivilágositják a forra-
dalom eseményeiről. Ezenfelül miután meg-
szűnt a levét és ujságcenzura, halomszámra 
érkeznek a táborba levelek és hírlapok, 
amelyekből kimerítően értesülnek a csapa-
tok a frontmögötti eseményekről. Az élel-
mezési viszonyok a fronton megfelelőek 
ugyan, de a tisztek nem hiszik, hogy az uj 
kormány segíteni tud a rettenetes forgalmi 
viszonyokon. 

Uj államcsíny készült 
Pétervárott. 

Monarchista összeesküvés. — A 
munkások megkísérelték a volt 

kormány letartóztatását. 
Berlin, április 9. 

A Lokalanzeigernek jelentik 
Hágóból: A Times pétervári távi-
rata szerint a köztársaságnak azon 
nali proklamálása érdekében folyó 
agitáció nagy mértéket ölt, bár 
nagy számúak azok az ezzel el-
lentétes elemek, akik nem tudnak 
megbarátkozni a köztársaság gon-
dolatával. A lakosság nagy része 
a konstitucionális monarchia meg-
alapítása mellett van. 

A kozákok nagy részének is 
ez a véleménye és a Péterváron 
kivül táborozó katonaság is nagy-
részt annak a nézetnek hódol, hogy 
Oroszország a monarchikus állam-
forma nélkül nem alhat fenn. A 
munkások és katonák bizottsága 
sok jót tett, de sok rosszat is. 
A bizottság, mint a távirat mondja 
a csapatok között forradalmi han-
gulatot terjeszt és felelős azokért 
a káros cselekedeteért, amelyeket 
a csapatok Kronstadban és Hel-
singforsban véghezvittek. 

Jelenleg négy testület működik 
mint törvényhozó testület, nagy-
részt mint a hatalom adminisztratív 
közegei és pedig: 1. az ideiglenes 
kormány, 2. a duma bizottsága 
3. a duma katonai bizottsága és 
4. a munkások és katonák bizott-
sága. Az utóbbi kivétel valamen-
nyien lojálisán támogatják az uj 
kormányt. 

A munkások és katonák bi-
I zottsága azzal az indoklással, hogy 
egy uj ellenforradalomtól lehet tar-
tani, elhatározta az előbbi kor-
mány összes tagfainak letartóztatá-
sát. Letartóztatás! parancscsal és 
szuronyokkal felfegyverezve hatol-
lak be a tauriai palotába, a duma 
üléseinek helyére, ahol egy gárda-
ezredet találtak. Amint a gárda 
katonák a munkások bizottságának 
szándékáról értesültek, igy válasz-
tottak : „A duma tagjait akarjátok 
letartóztatni ? Ebből nem lesz sem-
mi!" A munkások engedelmeskedtek. 

Erre határozták a cári párnak 
letartóztatását és a Péter Pál-erőd-
be való elszálitását. Százötven fel-
fegyverzett embert küldtek ezzel 
a parancsai Carszkoje Szelóba. Az 
ott őrt álló katonák az acukba ne-
vettek és csak annyit engedtek 
meg nekik, hogy Romanov ezredest 
láthassák, akkor, amikor a kertben 
sétára indul. 

Értesítés. 
Baktaí András értesiti a zene-
kedvelő közönséget, hogy mint 
rokkant katona szabadságoltatott 
és elvállal cimbalom tanítást és 
hangolást úgyszintén zongora 
hangolást is. Lakása Tóth Jó-
zsef-utca 70 szám. 

Eladó üzlethelyiség. 
A vásárhelyi-ut mentén, forgalmas 
helyen, 2 hold beltclekkel egy üzlet-
helyiség teljes bolti berendezéssel 
együtt eladó. Bármilyen ipartelep 
céljára is igen alkalmas. Cim a 
kiadóhivatalban. 

H Í R E K . 
i 

— A domány. Heltai és Mó-
ricz t nezlanitók által folyó hó 9-éa 
megtartott tánezvizsga bevételéből 
346 korona 25 fillér jutott a had-
bavonultak csalódtagjainak, — a 
hadiözvegyeknek és a hadiárváknak 
gyámolitására. 

Áruminta küldemény a táborba 
h kereskedelmiügyi miniszter, a hadveze-
tőséggel egyetértve, megengedte, hogy áp-
rilis 1-től 500 gram súlyú áruminta külde-
mények is küldhetők a tábori postahivatalok 
ahoz. A tábori árúminta dija 350 grammig 
50 gramonként 5 fillérrel, de legalább lu 
fillér 350—500 gramm súlyig terjedő áru 
mintáért egységesen 50 fillér díj jár. 

— A nikkel buszfilléreseket a kir 
dóhivatalok csak e hó 30-ig fogadják el 
Figyelmeztetjük újból a közönséget, hogy 
nikkel huszfilléreseiket április 30- ig okvetlen, 
vájtsák be, mert azután értéküket vesztették 

— A városi vendéglő Szegeden 
Vasárnap nyilt meg Szegeden a városi köz-
élelmezési hivatal kezelésében a városi 
vendéglő. A vendéglőben a hét öt napján 
az ebédhez hét deka sült, vagy főt hús jár 
valamint leves és főzelék. A vacsora kol-
bász, virsli tojás üs főzelékkel. Az ebéd 
és vacsora, hat deka kenyérrel 2 korona. 
A valoszinó deficitet a közélelmezési üzem 
jövedelméből fogjak pótolni. 

— A - Vasárnapi Újság» április ő-iki 
száma számos érdekes hareztéri 
fölvételeken kivül, melyek közül 
különösen kiválnak Lenárt Róbert 
rajzai az olasz harcztérról, Bató 
József rajza Üszkübból, szép képe-
ket közöl a censtochaui kolostorról, 
a Szépművészeti Muzeum Ferenczi-
bronzairól, Katona Nándor festő-
művészünkről stb. Szépirodalmi ol-
vasmányok : Pékár Gyula regénye, 
Vargha Gyula és Haraszthy Lajos 
versei, Szóllósi Zsigmond tárczája, 
Juszkó Béla hareztéri czikke (a 
művész saját rajzaival). Egyéb köz-
lemények : Jákó János czikke Arz 
tábornok vezérkari főnökről s a 
rendes heti rovatok: A háború 
napjai. Irodalom és művészet, Sakk-
játék, Halálozás, stb. A «Vasárnapi 
Újság» előfizetési ára negyed évre 
Ót korona» a «Világkrónikáival együti 
hat korona. Megrendelhető a «Vasárnapi 
Újság* kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a „Képes Néplap", 
a legolcsóbb újság a magyar nép 
szómára, félévre 2 korona 4 0 Iliiéi. 

Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Je ladó ház . 
Az I.ker. Báró Harucker u, 

32 sz. BaláZSOVltS féle ház eladó. 
Tudakozódni lehet Nagy Kál-

mán városi adópénztárnok urnái 
vagy levélben dr. Balázsovits De-
zsőnél, Budapest. I. Kruspér u. 3. 

Vida Szűcs Istvánnak 
Fábián-Sebestyén 107 szám alatt 
14 hold földje örök áron eladó. 
Értekezni lehet a fenti sz. alaK 
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h i r d e t h é h t - a felmentettek jelenttaésére s o n a M a g . 
A felmentettek ellenőrzése és felAl»;,. .-i . 41 

, . . . . , , " «eiuuusfialata céljából katonai, honvéd, vagy népfelkelési szolgálati 
WU.«elUeg .dol meghatározott, vagy bizonytalan időre felmentett összes tisztek, tisztelőitek é . ' 
l . t í . y . é f i ál lományú egyének az alábbi beo.ztás szerint a városi katonaügyvezetőné. jelentkezni 
kötelesek. 

Folyó évi április hó 16. napján azaz hétfőn 

jelentkezni tartoznak . felmentett összes gépészek, gépészkovácsok és mezőgazdasági kovácsok, 

folyó évi április hó 17. napján azaz kedden 

összes felmentett egyébb iparosok, a kereskedők és oz oly üzemek, vállalatok, intézetek, pénzintézetek, 
társaságok, kereskedelmi és iparvállalatok felmentetijei, mely üzemben, vállalatban csak egy felmenteit 
katoua van. Ahol két, vagy ennél több felmentett katona van, azokra vonatkozólag külön intézkedés tétetik 

folyó évi április hó 18. napján azaz szerdán 

a mezőgazdasági érdekből felmentett és 1899., 1898., 1897.. 1896., 1895., 1894., 1893., 1892., 1891., 1890., 
1889, 1888, 1887., 1886., évben született felmentettek, 

folyó évi április hó 19. napján azaz csütörtökön 

jelentkezni kötelesek ugyancsak a mezőgazdasági érdekből felmentett és 1885., 1884, 1883., 1882., 1881., 
1880., 1879., 1878., 1877., 1876., 1875. évben született fe lmente t tek , 

folyó évi április hó 20 napján azaz pénteken 

ugyancsak a mezőgazdasági érdekből felmenteit és 1874 , 1873., 1872., 1871., 1870., 1809. évben született 
felmentettek, 

folyó évi április hó 21. napján azaz szombaton 

ugyancsak a mezőgazdasági érdekből felmentett é? 1868., 1867., 1866. és 1865 évben született felmentettek. 
Mezőgazdasági érdekből felmentett egyéneknek tekintetnek a földtulajdonosok, a cselédek, a gazdaság 

vezetők és intézők. 
A jelentkezés alkalmával a felmentett által mindazon ténykörülményeket igazolni kell a katonaügyvezető^ 

előtt, ami felmentése alapjának indokát képezi. Be kell mutatni a katonai igazolványi könyvel, vagy igazolvány! 
Lapot, esetleg a felmentési lapot, vagy a felmentésre vonatkozó külön rendelkezést. A felmentett által munkált 
földbirtok nagyságát, a családi állapotot szintén igazolni kell. 

Az adatok valódiságáért a jelentkezésre 
kötelezett egyént is felelőssé teszem. 

A jelentkezés megtörténtét a kalunaügyvezető igazolni fogja. 
A jelentkezőket névjegyzékbe vétetem, s ez a névjegyzék a felmentetlek nyilvántartásának és a 

felmentések felülbirálalának, a nélkülözhetetlenség elbírálásának alapját fogja képezni. 
Jelentkezni személyesen kell. A kitűzött időpontban mindönkinek pontosan meg kell jelenni, mert 

a k i n e m j e l e n t k e z i k , tekintet nélkül arra, hogy von-e az illetőre tovább szükség vagy nincs, a*onífol : 

bevonultatom. Ep ugy bevonulásra szorítom a/l is, aki téves adatokat vall be és azt is akj bármi ütött" 
módon a katonaügyvezetőségei félre vezetni akarja. 

Később togom értesíteni azokat a felmenteltekel, akiknek a felmentése hatályon kivül fog helyez-

etni , ftogy mikor tartoznak bevonulni. Bugyi Antal 
Szentes, 1917. évi április hó 10. polgár.nesterhelyettes. 
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6476—1917 szám. 

H I R D E T M É N Y . 
A m. kir. honvédelmi minist^r ur 6100 -1917 számú rendelete alapján felhívom az 1 8 6 7 Január 

hó 1 és 1871 december hó 31. közötti időben született s az eddig megtartott népfölkelői bemutató 
szémléken alkalmatlannak talált, vagy alkalmasnak talált, de katonai szolgálatból elbocsájtott népfelkelőket 

továbbá az 1893. január htf l-e és 1868 december hó 31 közötti időben született 
és a sorozáskor vagy népfelkelői szemléken, vagy felülvizsgáló bizottság álíal törlendőnek v a g y minden 
nemű népfölkelői szolgálatra alkalmatlannak nyilvánított, az eddigi népfelkelői szemlén való megjelenés 
kötelezettsége alól felmente-1 összes népfelkelőkre kötelezetteket hogy az alábbi beosztás szerint és 
időben a népfelkelői összeírásba való felvétel végett a városi katojiaügyosztálynál jelentkezzenek. 

Folyó évi április hó 13-ik napján azaz pénteken az I87L, 1870., 1869. 
Folyó évi április hú 14. napján azaz szombaton az 1868,1867. évben született népfelkelők tartoznak jelintkozni 
Folyó évi április hó 15. napján azaz vasárnap az 1893. Január hó 1. és 1868 deoMabw 

hé 31 közötti időben született azon népfelkelők akik a korábbi szemléken sorozáskor, felülvizsgáló 
bizottság által törlendőnek v a g y mindennemű népfelkelői szolgálatra alkalmatlannak osztályoztattak 
és eddig a szemlén való megjelenés kötelezettsége alól fel voltak mentve. 

Ugyanosak folyó évi április hó IS napján tartoznak Jelentkezni azok ia, akik eddig bármi 
oknál fogva az eddigi szemlékről elmaradtak. 

A népfelkelői összeírásban való felvételre mindenkinek jelentkezni kell. Jelentkezni tartoznak a 
fenti évfolyambeli összes rokkantak is és mindazok, akik eddig a jelentkezés kötelezettsége alól bármi oknál 
fogva fel voltak mentve. 

Jelentkezés alkalmával fel kell mutatni a katonai igazolványi könyvet és egvébb katonai igazol-
ványt (népfelkelői igazolványilap, elbocsátási okirat stb.) 

Aki jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, a törvény teljes szigorával fogom hintetni. 
Szentes, 1917 évi április hó 10. 

BUGYI ANTAL 
polgármesterhelyettes. 

6475—1917 szám. 

H I R D E T M É N Y . 
Felhívom az 1871 január hó 1-től 1867 december hó 31-ig terjedő időben született,:» n é p f e ü e l ü 

szolgálat teljesítése alól meghatározott, vagy bizonytalan időre felmentett azon népfelkelésre kötelezetteket, 
akiknek a felmentés újbóli átvizsgálása végett a 6 - k . ü. 917 szám alatt kibocsájtott hirdetményed értel-
mében nem hivatalomnál kellett jelentkezni, hogy azok jogcímük fennállásának igazolása végetí * ' * 

folyó évi április hó 17 napján d. u. 2 órakor 
a városi katonaügyosztálynál jelentkezzenek. 

A jogcím fennállásának igazolására a közhivatalokban álló egyének külön igazolványt felmutatni 
nem tartoznak, - a magán és pénzintézetekben, szövetkezetekben alkalmazott egyének az illető intézet, 
szövetkezet által kiállított — s további nélkülözhetlenségüket igazoló bizonyítványt tartoznak felmutatni. 

Aki jogcímét nem igazolja, vagy nem tudja igazolni, annak bevonulása iránt fogok intézkedni. 
Szentes, 1917 évi április hó 10. 

BUGYI ANTAL 
-. polgármesterhelyettes. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917, 




