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Előfizetési á r a k : 

Helyben : egészévre 4 k félévre 2 k. negyedévre 1 
Vidéked ígéstévre 0 k. ftlévre 3 k. negyedévre 11 

Egyes szám ára 4 fillér. 
W T JUfjelánik vtsórntp ég csfttdrtökon. 

A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kladóMvatál 
Vajda Bálint Utóda kön\ vnyopiáála fa-
ter 4 szám (ref bérház) ide Intézlftttfc + lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

. \ előfizetési dijak. . \ 

9z appasi csata eredménye. 
Az orosz kormányprogramm. 

ü szoctátlsta párt és a kormány sereget toboroz egymás elten. 
Az arrasi csata harmadik és 

negyedik napjának eseményeit há-
rom esemény karakterizálja: az 
elsfr, hogy Biillecourtnál a németek 
erős ellentámadása újra visszavonu-
lásra kényszeritette az angolokat, 
akik átmenetileg be tudtak hatolni 
a németek itt ép ik t t állásaiba, az 
ellentámod&s az állások visszafog-
lalásán kivül ezernél több foglyot 
és 2Í gépfegyvert eredményezett a 
németek számára; a másik, hogy a 
Scarpe völgyétől délre az angolok 
nagy haderőtokehkereszlülvitt több 
rohanvuk meghiúsulása után végül 
mégis birtokukba tudták keríteni 
Monchy helységet és a hasonló nevű 
magaslatot; a harmadik: Monchylól 
északra és délre terjedő arcvona-
lon azonban az angolok támadásai, 
amelyekben gyalogságon kivül lo-
vasság is résztveti, nagy vesztesé-
geik mellett összeomlottak. 

/ i. 
Vegyük sorra ezeket az ese-

ményeket. Az arrasi csatavonal 
legszélsőbb jobbszárnya, a Bulle-
court — Queant vonal, amely már 
a visszavont német front körzetébe 
tartozik. Abból, hogy a németek 
eredményes ellentámadást intéz-
hették az angolok ellen, természet-
szerűen önként következik, hogy a 
harsba már beavatkozhattak tarta-
lékaik, amelyek trz ellenséges túlerő 
para izálására elegendőknek mutat -
koztak. Ho^y m u r i épen itt vetették 
harcba a tartalékokat, maga a hely-
zet magyarázza meg. Bullecourt az 
angol támadási front legszélsőbb 
szárnya, ha itt az ellenséget sikerült 
megállítani s nagyobbarányu tarta-
lékot szembeállítani, ezáltal a német 
hadvezetőség eléri azt, hogy az el-
lenséget ellenrendszabályokra kény-

szerili: saját tartalékainak más for 
mában való elosztására, annak a 
fenyegetésnek elhárítására, hogy a 
szárnyon alkalmazott előretörés ne 
veszélyeztesse az egész támadási 
fronton kezdetben elért eredménye-
ket. Ez pedig mindenesetre az offen-
zíva erejének csökkentéséi jelenti a 
németek számára. 

Monchyt a németek az utolsó 
emberig tartották, mini azt Ilaig 
jelenlése konstatálja. A kiadott pa-
rancsot az magyaráz/a meg, hopy 
az ellenség itt, a Fampoux és Wan-
court közötti arcvonalon e^v kelet 
felé irányuló ékel tudott kidolgozni 
a maga számára, amelynek tovább 
való hatolását minden áron meg 
kellett akadályozni. Minden jel arra 
mutat, hogy Ilaig ezen a vonalon, 
Csambrai irányában, tervezte az 
á t törést ; itt, Ko-uxnél, vetette harc-
ba lovasságát is, nyilván már abban 
a reményben, hogy az áttörés si-
kerrel jár és elérkezett az alkalom 
a lovasságnak az üldözés végre-
hajtására vonatkozó szerepe. E íöl-
tevéseben azonban alaposan csaló-
dott ; a német tüzérség szétszórta 
a lovastömegeket. Abból, hogv Lu-
deneoríí'jelentése szerint Monchvtól 
északra és délre az angol támadá-
sok összeomlottak, meg lehet alia-
pitani, hogy az angol áttörési terv 
a csata negyedik napján is meg-
hinsnll. 

Igaz, hogy az angolok a csata 
első napján semmiképen sem meg-
vetendő eredményeket értek e l ; 
igaz, hogy a német frontot helyen-
kint öl l'iloinéternél is mélyebben 
be tudták nyomni, mindezt azonban 
csak az első lökés páratlan inlen-
zivilásának köszönhették Mihelyt 

azonban arra került a sor, bo,gy 
kezdetben elért sikereiket kiakná*-
zák, a német ellenállás és ellentá-
madás teljes aktivitása föl tadVa 
fogni a lökést. Az áttörés raeg-
hiusult; ezt most, a csata negyedik 
napján kélségtelanül meg lehet 
állapi'ani. A válság percei elmultait. 
Az a vonal, amelyen most a tié* 
metek állanak, végig magaslatik 
sorárt támaszkodik; az ellenségnék 
kö/ben nehéz tüzérségét is előbbre 
kell tolnia, ami ujabb időnyereséget 
jelent a németek szamara az .elleap 
rend znbálvok keresztülvitelére. % 
leghevesebb harcok minden 
szinnség szerint Vimy szaJ***rfa 
várhalók, ahol Haig nyitva* JM0 
fogja kísérelni a Lens iráayábtit 
váló áttörést, illetőleg átkarolétik 

Mialatt Haig otTenzivájának'taf* 
veszélyesebb első, fólökését, föKo§-
ták a németek, Nivelle, ha • 
nem csalnak, megkezdte * 
ofíenzivájának bevezetését: 1 
dorff jelentése szerint Reim» *m 
Soissons között a (üzharc rendkí-
vüli hevességre fokozódot. ügy »te-
het, a gyalogsági támadások 
indukisa a legközelebbi. ÓMMMM 
már be is következik. A visszavont 
német front déli szárnyán <uj, 
héz csata körvonalai bontakoznak 
ki; amilyen kézenfekvő volt azon-
ban, hogy a* angol-francia.együtt-
működés a szárnyakon fog bekü 
vetkezni, annyira k é/.e n lé k vének 
kell tekinteni, bogy Himlenburg itt 
is fölkészülve várta a rob&tnol, 
hogy később, az ellenségslratégUú 
tartalékának bizonyos lemorzsoló-
dása után adja meg azt a jeíe|> 
amely az inicialiva végleges ofra-
gadására irányul. 
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A hadikrónika teljességéhez 
tartozik hogy Richthofen kapitany 
lelőtte a negyvenedik repülőgépet. 
Ennyi ellenséges repülővel csak a hő-
si halált halt Bölcke kapitány végzett. 

fl szociálista párt és a 
Kormány s ^ g e t toboroz 

egymás ell^n. 
Bécs, április 13. 

A r Achtuhr-Blatt-nak jelentik 
az orosz határról: Az orosz kato-
nai és munkásbizottság azzal a ter-
vel foglalkozik, hogy a fővárosban 
szociálista hadsereget állit össze, 
amely körülbelsl 80.000 emberből 
íog állani. Erre a hadseregre azért 
van szüksége a bizottságnak, hogy 
fegyveres hatalom álljon rendelke-
zésére, amely nagyobb súlyt ad 
neki, A kormány azonban szintén 
úgynevezett kormányvédő hadsere-
get toboroz. Mind a két párt vára-
kozó állásponton van, de titokban 
készül a nagy döntő összecsapásra 
Eddig minten közvetítő kísérlet ku-
darcot vallott, mert a kormány és 
a munkások pártja sem a hadicé-
lok, sem a háború folytatása, a 
cári pár sorsa, az agrárkérdések 
megoldása és Oroszország állam-
formája kérdésében nincsen egy 
állásponton. 

Amerika hadserege. 
-v . Rotterdam, ápilis 11. 

A Daily Telegraph washingtoni 
tudósítója jelenti: A kongresszus-
ban olyan áramlat nyilvánult meg, 
amefy a szolgálati kötelezettség 
bevezetése előtt az önkéntes jelent-
kezéssel akar megpróbálkozni. A 
képviselőházban a véderőjavaslat-
nak mindazok a pontjai, amelyek 
a szolgálati köelexettségre vonat-
koznak, ellenkezést keltenek. Való-
színűleg kompromisszumot kell 
majd kötni olyanképpen, hogyha 
be is vezetik a szolgálati kötele-
zettséget, ez a berendezkedés csu-
pán a háború tartamára szól. Pénz-
ügyi körökben sok kifogást tesz-
nek a kormánynak ama terve ellen, 
hogy 3 és fél százalékos kötelez-
vények alakjában kölcsönt akar ki-
bocsátani. A Wallstreelen megüt-
köznek rajta, hogy a kormány el-
sősorban nyilvánvalóan a Federal 
Reserve Board utján akarja pénz-
ügyi műveleteit intézni s a Wallyt-
reettt háttérbe szorítja. Sokan azt 
hiszik, hogy az ilyen alacsony ka-
matlábbal kibocsátott kölcsön meg-
zavarja az üzleti életet, a nép kö-

rében pedig kudarcot vall. Ezt a 
felfogást megerősíti az is, hogy ide-
gen államok nagyobb kamatot ho/ó 
papirosaiban egyre nagyobb a 
kereslet. 

Az orosz 
kormányprogramm. 

Pétervár, április 11. 
A Rjecs, amely a külügymi-

niszter felfogását tükrözi vissza, 
foglalkozik a kormánynak a hadi-
célokra vonatkozó nyilatkozatával 
és hangsúlyozza, hogy mindenek-
előtt az ország megvédése szüksé-
ges. Az igazságnak egyesítenie kell 
az összes pártokat. Néhány egészen 
szélső párt súlyos hibát követ ei 
ezzel a szélsó magatartásával. Ami-
kor az ideiglenes kormány vissza-
utasítja azt a célt, hogy Oroszor-
szág hatalmát más népek rovására 
megnagyobbítsa, — egyáltalában 
nem engedi meg a haza megalázá-
sának, életereje és elévülhetien 
jogai csökkenté ének lehetőségét. 
A kormány egyidejűleg megerősíti 
hogy teljes mértékben be fogja tar-
tani a szövetségesek iránt Ennek 
a gondolatmenetnek feladása az 
orosz demokrácia öngyilkossága 
volna. A konkívt békefeltételeket a 
nép a szövetségesekkel szoros kap 
csolalban fogja megállapítani. 

Berlin, április 12. 
A Lokalanzeiger í r ja : 
Az ideiglenes kormány mani-

fesztumán messziről meglátszik az 
a szándék hogy Kerenszki igazság-
ügyminiszter által képviselt nép-
osztályok felfogásának és követelé-
seinek a lehetőséghez képest ked-
vezzen. Ezek a néposztályok nem 
ellenezték eddig a háború folytatá-
sát, azokról az imperialista hadi-
célokról azonban, amelyekről a 
kadátek, tőképpen a vezérük, Mil-
jukov beszéllek, semmit sem akar-
nak tudni. Minthogy Miljukov fel-
esküdött az entente háborús cél-
jaira, meg kellett kísérelni, hogy 
hidat verjenek neki Kerenszki állás-
pontjához. 

A Vossische Zeitung ezt i r ja : 
Miljukov hadicéljai ma már 

nem olyan magasan szárnyalók, 
mint tegnap voltak. A munkások 
és katonák bizottságának nyomá-
sa alatt közeledik a radikáli ok 
álláspontjához A valóságos hadi-
helyzetet még most sem látja tisz-
tán. Visszaköveteli a - vezzteséget, 
anélkül, hogy ellenértéket adna. 

A Vorwaerst azt mondja, hogy 
a kormány nyilatkozata diplomá-

ciai irásmü, amely minden ajtót 
nyitva hagy. Amit azonban elmond 
föltétlenül a legkülönb az orosz 
kormányok eddigi nyilatkozatai kö-
zött. Most első izben jut el hoz-
zánk olyan hivatalos hang, amely 
nem kiabálta magát rekedté1 a 

' gyűlölettől és a pusztitő dühtől. 

Az arrasi csatában 
az egész angol had-

sereg résztvesz. 
Bécs, április 13. 

A Vossische Zettung-nak je-
lentik Genfből : A Daily Mail je-
lentése szerint az Arras körüli 
csatában majdnem az egész an-
gol hadsereg résztvesz. A had-
műveleteket Haig tábornagy, to-
vábbá Horné és Allevy tábornok 
vezeti. 

Több ezer nehéz 
ágyú harca a nyugati 

íronton. 
Genf, április 12. 

A Petit Párisién jelenti : Artois 
körül a mostani ütközetben több 
ezer nehéz ágyú dolgozik. 1915-ben 
az akkori offep/iva idején alig 400 
nehéz ágyú volt működésben. 

Dr Adlirt ós Scheidemannt 
Stockholmba várják. 

Kopenhága, április 12 
A Politiken című lap jelenti, 

hogy Stockholmban békekonferen-
ciát fognak tartani; Stockholmban 
erről egyelőre mit sem tudnak. 
Bizonyos csak az, hogy a közzé-
tett békefeltételek önkényes kombi-
nációnál nem egyebek. Dr. Adler 
Viktor osztrák és Scheidemann 
német szociáldemokrata pártvezé-
rt ket meg ezen a héten Stock-
holmba várják. 

Az orosz szociálisták meg-
kezdik a tárgyalásokat a 

német szociáiistákkal. 
Mint a Corricre della Será-nak Péter-

várról jelentik, a munkásbizottság albizott-
ságnt alakitott a külügyek intézésére s ezt 
a bizottságot felhatalmazta, hogy kezdje 
meg a tárgyallásokat a námet szociáiistákkal 

Eladó üzlethelyiség. 
A vásárhelyí-ut mentén, forgalmas 
helyen, 2 hold beltelekkel egy üzlet-
helyiség teljes bolti berendezéssel 
együtt eladó. Bármilyen ipartelep 
céljára is igen alkalmas. Cím a 
kiadóhivatalban. 
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Arrasnál lasubb az 
angol offenzíva. 

Nínet fogifik í i angol katonák bacitkozisa. 
Angii t s trancla jelentések a nagy csatáról. 

Rotterdam, április 12, 
A Times haditudósítója jelenti 

a franciaországi főhadiszállásról: 
A harc kedden Blangynál, /\rras 

külvárosánál nagyon heves volt. 
Az elleuség ott homokzsákokkal 
erősen eUáncoita magát a házak 
romja között és a kertek falai mö-
gött.' Tovább északra azon a pon-
ton, amelyet általában vasúti há-
romszögnek neveznek, Arrastól 
északkeletre, gépfegyvertüzzel tar-
toztatták fel a skót csapatokat, mert 
ágyúzásunk nem tudta elpusztítani 
az ellenség védelmi müveit. 

A tudósító végül megjegyzi: A 
foglyok és a mi katonáink között 
az érintkezés nagyon barátságos 
volt. Látszott, hogy nem haragsza-
nak egy másra. 

Luganó, április 12. 
A^Rcuter-ügynökségnek a harc-

téren levő ludósitrja jelenti a Lens 
és S l Quentin közti támadásról: 
Egész éjjel szakadatlanul dörögtek 
az ágyuk és hajnalban néhány pil-
lanatra a folytonos ágyúdörgés csak 
azért , hagyott kissé alább, hogy 
azuian olyan mértéket öltsön, a 
minőre a háború kitörése óta még 
nem volt példa. Számtalan ágyú 
ontonta szakadatlanul a lövedékét 
ugy hogy az ágyúk torkából kicsa-
pó láng mértföldekre menő terüle-
teken szinte nappali világosságot 
árasztott. Az eső csak ugy zuhogott 
a nrff&'r megkezdődött a támadás 
K é s ő b b azt jelentette a tudósító 
hogy a csata hevessége növekedett 
de még korai voljia a harc kime-
neteléről beszélni. A nagy szél több 
angol megügyelő léggömböt! szét-
tépett/ í í 

Genf, április 12 
A félhivatalos Havas-ügynök-

ség jelenti: Hideg eső és havazás 
akadályozza az arrassi hadmüvele 
ket, az angolok ma mégis elfoglal-
ták Monchyle Preurt, Arrastól dél-
keletre. Azok az angol különítmé-
nyek, amelyek Bullecourt ellen 
nyomultak eíőre.kénytelenekvo Itak 
az ellenség ellen támadása elöl 
vUröaHuxódni. Egyébbként nem 
várható, hogy az angol offenzíva 
továbbra is oly gyorsan haladjon 
előre, mint az első két napon mert 
valdkzinfi, hogy hadműveletekben 
szünet áll be. Az angoloknak előre 
kell vinni tüzérségüket az uj állá-
sokba. A francia fronton n nes vál-
tozás. 

HÍREK. 
— Istentisztelet taratatik a 

helybeli görög templomban f. hó 16-án 
hétfőn húsvét második napján d. e. 
10 órakor, egyházi beszéddel. 

— Labdarúgás. Bizonyára rendkívül 
nagy érdeklődés fog megnyilvánulni a ma 
délután 3 órakor megtartandó jótékonycélu 
football mérkőzés iránt, tekintettel, hogy a 
Szegedi Atlétikai klub csapata fog játszani, 
akiknek ellenfele a 2t-es tisztikar és a 
szentesi volt 1. csapat néhány itthon levő 
tagjával kiegészített combinált csapat lesz 
Tudva azt hogy mindkét csapatban kiváló 
játékosok szerepelnek, a többek közt Nagy 
József hadnagy is, szép játékra lesz kitátás 
A játék kifogástalan lefolyását a szintén ki-
váló játékos Nagy Tibor hadnagy bírásko-
dása biztosítja. Ssünet alatt zene= 

— Felmentettek jelentkezése. 
Holnap veszi kezdetét a felmentett 
egyének jogcímeinek átvizsgálása. 
Holnap a felmentett gépészek, gépész 
kovácsok és mezőgazdasági kovácsok 
tartoznak jelentkezni. Aki nem jelent-
kezik, azt azonnal bevonultatják. 

— Városi képviselők válasz-
tása. A városi képviselők választá-
sának határnapjául f. hó 21-ét, szom-
bati napot tűzte ki Dr. Nagy Sándor 
alispán. A választás mind a tiz kerü-
letben reggel 8 órakor kezdődik. 

— Elhalasztották a bevonulást. A 
IV. pótszemlén alkalmasnak osztályozott 
népfelkelők közül azok bevonulását, kik 
187J 1885 években születtek április . hó 
16-áról május hó 14-ére halasztotta el a 
honvédelmi miniszter. A többi évfolyam-
beliek és az elmaradottak csak április 10-án 
kötelesek bevonulni. 

— Mégis aiitioszabbltjík a zárérit Az eny-
hébb idő beáltával sok szó esett a lapokban 
a szénhiány miatt elrendelt szigorú zárróa 
rendelet meghosszabbításáról. Nap nap után 
olyan hirek merültek fel, hogy a kormány 
á zárórát egy — két órával meghosszabbít-
ja, de ezeket a híreket mindig megcáfolták 
Mint értesülünk a zárórát már a közeli na-
pokban meghosszabbtiják 12 óráig, sőtfog-
lalkoznak azzal a tervvel is, hogy a zár-
óra éjfél után 1 óra legyen. Döntés még 
nem történt csak a meghosszabbítás bi-
zonyos. 

— Orszá|M Vásár. Szentesen a tavaszí 
országos vásár e hó 22-én máhozegyhétre 
lesz megtartva, víszmentes helyről minden 
féle álat felhajtható. 

Megazinletik iz étlap szerint tálé kiszoi|álást 
Kürth; Lajos báró, a Közélelmezési Hivatal 
elnöke, ma tett nyilatkozata szerint, döntés 
még nem történt abban a tekintetben, vájjon 
az állani lefoglalja-e az öászes gabonane-
müeket, de az ő intenciója az, hogy meg 
kell menteni a közönséget az örökös rek-
virálással járó zaklatástól, ennek pedig egyet-
len módja, ha az állam már a cséplésnél j v é t e , é v e l a „Szegedi Napló" cimü újságba 
kezébe a termést. Vaiószínű, hogy a jövő 
hó vége felé megállapítják az uj gabona 
árakat. A tej maximálásáról szóló rendelet 

az ünnepek után meg fog jelenni. A hivatal 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a Kö-
közönség részre olcsóbban hozzáférhetővé < 
tegyék a liust. A kö. önség érdekében vég-
leges rendet akarnak teremteni a vendég-
lőkben. Az étlap szerint való kiszolgálást 
valószínűleg teljesen megszüntetik, áttérnek 
a menürendszerre és a vendéglőkben csak 
teríték szerint lehet majd étkezni. A zsírtalan 
nap föntartására szükség van, mert zsírban 
még hiány van. 

Senkise csináltasson u j 
ruhát és clpöt! Sándor János be- fK 
iügyminiszter rendeletet intézett a 11 

törvényhatóságokhoz, amelyben 
felszólítja a hatóságokat, hogy a 
lakosságot szorítsák takarékosságra 
a bőr- és szövetanyag felhasználása 
tekintetében. A harmadik éve tartó 
háború — mondja a rendeletét 
— egyfelől a munkáskezek száz-
ezreit vonja el a nyers anyagok 
feldolgozásától, más felől pedigie-
temesen megnöveli a különböző 
anyagok fogyasztását, amelyekből 
behozatalunk alig van. E kettős 
nehézség teszi szükségessé, hogy 
az olyan anyagok, amiket a had-
sereg nem nélkülözhet, elsősorban 
a véderő számára tartassanak fenn 
az itthon maradt lakosság pedig 
igyekezzék az illető anyagokat 
megfelelővel pótolni A törvényha-
tóságoknak kötelessége ilyen akciót 
indítani és az akció szolgálatába 
állítani tisztviselőket, akik a hábo-
rú nyomán támadt külünbözó fei 
adatok megoldhatása érdekébea 
egdig is odaadóan és sikkerrel mű-
ködtek közre. Vegyék a tisztviselők 
kipróbált kezükbe az ügyet és ígyer 
kez/enek köztudomássá tenni, hogy 
mindenki hazafias kötelességet tel-
jesít, ha a hadsereg részére szüksé-
ges bór es szövetanyagok haszna-
latát mellőzi, A magyar közönség 
pedig, amely-a nehéz időkben n é l -
külözéstől sem riad vissza, lemond 
a hadsereg javára olyanokról, amit 
más anyaggal, vagy a már h á e z u á l t 
anyág helyreálitásával pótolni lehet. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Nyílt-tér. 
E rovat alatt közlötekért a f e l e l ó u é g a 

beküldőt terheli. 

Helyreigazítás. A „Szentesi Lap" f . k 6 
R-iki számában közölt nyilt-térl közlemé-
nyemre vonatkozólag kijelentem, hogy a 
nyilt-téri közleményt az utolsó bekezdés f i -

ttem át. 
Csuca János 
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H I R D E S S E N L A P U N K B A N . 

esetleg több 

l a p lii h o r d ó 
sürgősen felvétetik 
lapunk kiadóhivatalában. 

lüFj Házasság. 

_ J LAP- kiadóhivatala Szentes J 
Kossuth-tér 4 szám (ref. bérház.) 

Egy teljesen 
uj kosztüm, 1 szoknya, 1 bluz 
és egy hozzá való kosztüm-kabát 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Vida Szűcs Istvánnak 
Fábián-Sebestyén 107 szám alatt 
14 hold földje örök áron eladó. 
Értekezni lehet a fenti sz. alatt. 

Egy intelligens fiatal úriember házas-
ság céljábói megismerkedne 17—IS éves 
csinos leánnyal. Hozomány megkívántatik. 
Leveleket dupla borítékban „Jósziv" jelige 
alatt a kiadóhivatalba kérek. 

Értesítés. 
Baktai 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. Levélátali 
megkeresései házhoz is megyek. 

Eladó ház. 
Az 1. ker. Báró Hnrucker u, 

32 sz. Ba*áZSOVltS féle ház eladó. 
Tudakozódni lehet Nagy Kál-

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

4813—1917 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom az 1872 január l és az 

1891 december 31 napja közötti Időbfn 
született, a megtartott IV. pótszemlén al-
kalmasnak laUHt összes népfelkeKísre kfíte* 
lezetteket, hogy népfelkelői igazolványi lap-
jukon feltüntetett kiegészítő parancsnoksá-
gukhoz < • 
1917. április hó 16 napjuk 1 e II órájáig miij&RUUt. 

A Békéscsabára és Qyulára bevonu-
lók április hó 15 napján tartoznak Szen^ 
tesről elindulni. 

A behívott népfelkelésre kötelezettek 
megfelelő ruházatot (erős lábbelit legalább 
két inget két alsónadrágot evőeszközt pu-
coló eszközöket) vigyenek magukkal, ezen 
kivől egynapra való élelmet. 

Mindazok a népfelkelésre kötelezet-
tek kiknek n'épfelkelési Igazolványi tápjuk 
szerint a Máramarosszigeti kiegészítő ke-
rületi vagy az ugyanitteni honvédkiegészjtő 
parancsnoksághoz keilene bevonulni, azok 
ne Máramarosssigetre, hanem Szatmárné-
metibe és akiknek Csíkszeredára kellene 
bevonulnia ne ide, hanem Székelyudvar-
helyre vonuljanak be s az ottani kiegészítő 
parancsnokságnál jelentkezzenek. 

Aki bevonulási kötelezettségének nem 
tesz eleget a törvény teljes szigorával fbf 
büntettetni. 

Szentes, 1917 évi március hó 28. 

BUGYI ANTAL 
polgármesterhelyettes 

+ 
Wajda B. Utóda 

- = = könyvnyomdája 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó , 
munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivi-
- télig, gyorsan, pontosan a legjutányosabb árért. 

TESI Y&PM 

Kossuth-tér 4. sz. ± k i a d ó h i v a t a l a ± (Reform, bérház) 




