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A szerkesztésért fe le lős: 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Sim&né Dónáth Eszter. 
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stockholmi zendülés. 
9z angolok olasz offenzívát sürgetneb. 

A skandináv királyok találkozása. 
Stokholmban, ahol a különböző 

országok szocialista kiküldöttei a 
béke érdekében óhajtottak tanács-
kozni, most a svéd szocialisták 
meglepő és szenzációs fordulatot 
adtak az eseményeknek. Slokliolm-
ban hatalmas munkásliintetés volt 
az élelmiszerhiány miatt. 

Tőbi) mint Jiusze/er munkás 
vonult a parlament elé, ahol éppen 
akkor Swarz miniszlereenök beszélt 
és megígérte, hogy amint csak lehel, 
megtesz a tűrhetetlen élelmiszerin-
ség ellen. A kormány megtiltja a 
hus, vaj kivitelét Anglia és a többi 
külső államok felé, azonkívül bur-
gonyát, műtrágyát CM» szenet fog 
vásárolni e egendő számban. A mi-
niszterelnök éppen befejezte beszé-
det, amikor a szocialista küldött-
ség a parlament elé érkezett. A nép 
erőszakkal akart behatolni a parla-
ment üléstermébe, hogy jelenlétéve! 
kényszerítse a kormányt a radika-
lis cselekedelekre. Az utolsó perc-
ben a rendkívül népszerű Branting 
akadályozta meg, hogy a nép erő-
szakosan tlö/önölje a parlament 
épületét. Az ismert szocialista vezér 
a képviselőház lépcsőjéről beszédet 
mondott a népnek, amelyet igyeke 
zett megnyugtatni. Szerinte a bajok 
és a hibák a régi, a bukott Hjam 
marsköld-féle kormány hibája, de 
ma demokratikus rezsim uralkodik 
Svédországban. Erre a beszédre a 
nép valóban megnyugodott és a 
felvonulás a nemzetközi szociálde-
mokrácia éltetésével véget ért. 

Ha a stokholmi munkások bé-
kében is oszlottak el, tüntető fel-
vonulásuknál; azonban mégis rend- , 
kivüli fontosságot kell tulajdoní-
tani. Stokholmmal egyidejűleg! 

ugyanis Svédország más öt váro-
sában is zendiilés-féle tüntetések 
voltak. A stokholmi felvonulók kö-
zül sokan a köztársaságot éltették 
és ami ennél is aggasztóbb lehet a i 
svéd kormányra nézve az, hogy a 
munkások tüntetésének eloszlása 
után nagyobb csoport tengerészka- , 
tona fegyvertelenül gyülekezett j 
Stokhofm egyik főterén A tenge-j 
részeket egy szocialista képviselő 
vezette és határozati javaslatot fo-
gadtak el, am? iy a szigorú szolga- ; 
lat és a kevés szabadságidő ellen I 
tiltakozik. Ez a gyülekezés magva- ; 
rázza meg talán azt is, hogy a kor- j 
mány a forrongó munkások ellen 
nem vezényelt ki se katonaságot, 
se rendőrséget. A királyi palota 
azonban fokozott őrizet alatt áll, 
de jellemző módon nem ka tónak, 
hanem a kadetiskola növendékei 
állnak őrt a palota előtt. 

Amilyen szenzációsan érdekes 
a stokholmi zendülés Ilire, éppen 
olyan kévésé lehet arról végleges 
ítéletet alkotni. A háború alatt a 
svéd polgárság és arisztokrácia né-
metbarát volt, míg a szocialista 
párt legnagyobb része Angliával 
tartolt. Ha élelmiszerhiány miatt 
panaszkodnak a munkások, akkor 
ez csak Angliának szólhat, mert a 
skandináv államok kivitelét már 
r ges-régen Anglia foglalta le ma-
gának. De gyermekesség volna 
állítani, hogy ez a példátlan mű-
veltségű luíiturország lakossága csa-
kis és egyedül az élelmiszerhiány 
miatt ragadtatta magát ilyen szélső 
lépésre. Másról van itt szó. Az 
orosz demokrácia győzelme elhárít-
hatatlan hatással volt a szomszé-
dos Svédországra, amely a cári 

uralomtól örökösen rettegett, de 
amely ugylátszik testvéri szimpátiá-
val fogadja az uj Oroszországot. 
Az angol blokád és a ném-ei ten-
geralattjáró harc teljesen tönkre-
tették Svédország kereskedelmét, a 
harminchárom hónapos habom még 
a semleges országokkal is lehetetlen-
né teszi az élet normális folytatását. 
A svéd szocialisták ciozgalma, a 
köztársaság éltetése tulajdonképpen 
a végtelen háború ellen való láza-
dás, a nyomorba* szorított világ 
jajkiáltása, vágy és óhaj, hogy • 
béke és a mnnka, a kenyér én a 
tisztesség korszaka térjén v i sm 
erre a világra Ez a mozgatna 
végtelenül fontos jelentőségű, mat 
ugylátszik nem egyedülálló, fcanea 
csak része annak a szabadság év 
békevágynak, amely a világ facet 
becsületes társadalmait eltörli. 

Svédországba, ahol most 
tén rendkívüli állapotok vannak, 
már hatodik napja nem érkefett 
orosz posta. E mögött általában 
rendkívüli eseményeket sejtenék, 
azt hiszik, hogy Oroszországban n| 
forradalom ütött ki és a katonák 
és munkások bizottsága most vég-
rehajtja az ideiglenes kormánnyal 
való azt a leszámolását, amelyre 
már olyan régóta készülődik. Va-
lóban vannak hírek arról hogy a 
forradalmi szocialisták vezére, Le-
nin kijelentette, hogy az orosz prole-
tariátus legnagyobb hibája az volt 
hogy a forradalom kitörésekor nem 
ragadta magához a teljes hatalmat 
Anglia vakmerő népjogellenes mó-
don jár el olt, ahol teheti, az orosz 
forradalom ellen Trocki hírneves 
orosz szocialista lóbb társáivá 
együtt egy norvég gőzösön igyeke 
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zett haza Oroszországba. Angol ka-
tonák feltartóztatták a gőzöst, át-
vizsgálták utasait és megtiltották 
Trockinak és társainak, hogy útju-
kat folytassák. Amikor Trocki ez 
ellen tiltakozott, egyik angol ka-
tona revolveréből rálőtt és ót meg-
sebesítette. A külföldön élő orosz 
szocialisták most táviratilag Keren-
szki igazságügyminiszterhez fordul-
tak, hogy ennek a tűrhetetlen ál-
lapotnak véget vessen. 

A nyugati offenzíva úgylátszik 
megállóponthoz ért. A harcok he-
vessége csökkent anélkül, hogy a 
támadó angol-francia fél valami-
lyen eredménnyel is elkérkedhet-
nék. A német császarnak a trónö-
köshöz intézett levele azt bizonyítja, 
hogy a német csapatok véglegesen 
meghiúsították a francia áttörési 
kísérletet. 

Hír érkezik arról, hogy Amerika 
szoros szövetségi viszonyba akar 
Ityni Franciaországgal és Angliával. 
Oroszországról nincs szó. Egyálta-
lán Ügylátszik, az orosz forradalom 
megszüntette a régi francia-orosz 
szövetség történelmi karakterét és 
eüttek helyére a felbonthatatlannak 
látszó francia-angol szövetség lép. 

A skandináv királyok 
találkozása. 

•Stockholm, április. 
Gusztáv, svéd király tegn.p 

a Svenxand had hajón Stockholm-
ba érkezett X. Keresztély dán ki-
rály fogadására, a ki hétfőn déle-
lőtt a rendes malmöi vonattal ér-1 
kezett. Az eredeti terv szerint Ke- I 
resztély királyiyai kellett volna jön-
nie tiának, a trónörökösnek is 
de ez a terv megváltozott és a 
trónörökös Kopenhágában maradt 
hogy atyja kétnapi távoláte alatt 

. az uralkodói teendőket ellása 
A királyok találkozása kapcsán 

állítólag a három s kandináv állam 
miniszterei is közös konferenciára 

* gyűlnek össze. Ez a hir Stockholm-
ban annál nagyobb elégtételt kelt, 
mert az utóbbi napokban nem 
minden aggodalom nélkül várták 
(̂ orvégia további magatartását a 
világpolitikában. Most azonban, 
hogy a norvég képviselőház kétna-
pos titkos ülése, melv behatóan 
foglalkozott a külsőpolitikai. élel-
mezés, szénhiány és a szigorú viz-
alatti harc egyéb következményei-
nek kérdésével, véget ért, tNorvé-
gia magatartása ismét világossá 
vált, mert a képviselőház elhatá-
rozta. hogy Norvégia továbbra is 
a legszigorúbb semlegeségben ma-
riad és nem fogja felfegyverezni 
kereskedelmi hajóit. Ez a külpoliti-
kai állásfoglalás ismét tökéletes 
egyetértést teremtett a norvég po 
htikai pártok között. 

A franciák német támadást 
várnak offenzivájuk után. 

Beriin, április 24. 

A Berliner Tageblatt-nak jelentk Genf-
ből: Miután az angol és francia nagy offen-
zívához fűzött nagy várakozások nem tel-
jesedtek, a párisi lapok katonai szakértői 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy német 
részről mi lesz az offenzíva következménye 
és azt hiszik, hogy Hindenburg mint kiváló 

stratéga nagy tartalékokat összpontosít egy 
döntő csata céljaira. 

A Matin és a PétitfParisien kifejezet-
ten azt írja, hogy az offenzíva után német 
támadás várható, csak a támadás helyére 
nézve tér el a vélemény. Hasonló értelem-
ben írnak a semleges lapok katonai szak-
értői is. 

Olasz offenzívát 
sürgetnek az angolok 

és franciák. 
Genf, -április 22. 

A francia offenzíva, ametyWl eleinte a 
döntő győzelmet remélték, már a hetedik 
napon keserű csalódást okozott. A félhivata-
los Havas-jelentések most már csak arra 
szorítkoznak, hogy bőbeszédűen leírják az 
egyes csapatok hősiqiségét és egyetlen egy 
falu elfoglalását is győzelemnek mondják. 
Rousset alezredes ma igy ir: 

— Meg kell állapítani, hogy a had-
műveletek lassúbbak lettek, még pedig több-
féle okból. Reméljük, hogy ez csak átme-
neti állapot. 

Rousset és a többi katonai kritikus is 
most már Olaszországhoz fordul és abban 
reménykedik, hogy egy olasz offenzíva arra 
kényszeríti majd Hindenburgot, hogy a nyu-
gati frontról csapatokat vonjon el. Az en-
tente-miniszterelnökök találkozásának az 
olasz határon szintén az volt a célja, hogy 
segítséget kéjen az olaszoktól. A francia 
offenzíva sikertelensége nagy lehangoltságot 
keltett. Általában félnek az orosz külön-
békétől. Azokat a híreket, hogy Pétervárotf 
nyugtalanságok vannak és hogy Lenin párt-
hívei nem adják ki kezükből az arzenálból 
szerzet fegyvereket, a cenzúra nem engedi 
közölni. Néhány lap már gúnyos megjegy-
zésekkel kíséri Amerika beavatkozását. A 
Betaille például ezt irja: 

— Nincs szükségünk néhány ezer ön-
kéntesre. Wilson jobban tenné, ha félmillió 
munkást küldene nekünk. 

Semleges vélemény 
a mi békelépé-

sünkről. 
Genf, április 22. 

A Journaj de Genéve április 
2l-iki vezércikke a magyaroszt-
rák és német kormányok legújabb 
békelépéséről elhangzott francia 
sajtónyilatkozatokból megállapítja, 
hogy párisi és londoni politikai 
körökben a monarchia iránt ba-
rát >ágosabb hangulat észlelhető 
Czernin g'óf politikája, amely — 
kerülve az ep'ente megtámadását 

barátságos hangon teszi meg 
javaslatait, jó hatással volt London 
és Páris .»liánt fér fiaira éz ezek 
hajlandók bízni az ifjú uralkodó 
bekekészségének őszinteségében. 

Stauning miniszter a 
stockholmi konferen-

cia határozatairól. 
Stockholm, április 23. 

Stauning dán miniszter, aki Stockholmi 
útjáról a mult hét végén tért vissza Kopen-
hágába, több újságíró előtt nyilatkozott 
stockholmi tanácskozásairól. Nyilatkozatairól 
ujabban még a következőket jelentik : 

Arra a kérdésre, hogy melyek lesznek 
azok a békefeltételek, amelyeket a stock-
holmi konferencia elé terjesztenek, Stau-
ning igy felelt: 

— Korai lenne erről beszélni, de azt 
hiszem, hogy azt, amit előterjesztenek, az 
összes hadviselők képviselőinek a beleegye-
zésével el is fogadják. A konferencia rész-
leteiről nem nyilatkozhatom. Igaz, hogy már 
is tudok néhány ilyen részletet, de éppen 
azokat, amiket csak a konferecián akarunk 
nyilvánosságra hozni és megvitatni. 

Értesülésünk szerint Stauning a na-
pokban ismét Stockholmba utazik. A kon-
ferencia mindenesetre össze fog ülni, még 
akkor is ha az angolok távolmaradnának. 
(Azóta olyan kirek is jöttek Londonból, 
hogy az angol kormány állítólag már is 
megengedte, hogy az angol munkások kép-
visalői Stockholmba utazzanak.) Dániát a 
konferencián Stauningon kivül Borgbjerg 
szociálista s.erkesztő, aki most érkezett 
vissza Haparandából, és Madsen fogja kép-
viselni. 

Kina hadat üzen 
i a 

Németországnak. 
Stockholm, ápn 24 

A pekingi félhivatalos sajtó 
azt irja, hogy Kina még ezen a 
héten háborút üztn Németország-
nak. Legközelebb összeül a hadi-
tanács. 

Értesítés. 
Baktai András értesíti 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 
megkereséssel háziioz is megyek. 
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A nők választójogá-
nak kérdéséhez 

Irta: Dr. Wlassics Tibor báró. 
Most, hogy az orosz forrada-

lom és Vilmos császár húsvéti reu 
delete megint exponátlan előtérbe 
állította az állandóan felszínen le-
vő választójogi kérdést, kétségki 
völ helyén v«ló, hogy a magyar 
nők is újból felemeljék szavukat 
választójogi követelésüket hangoz-
tatva. 

Bédy*- Schvimuwr Rózsa a női 
jogok kitűnő előharcosának nagy-
érdekű előadása vezet U fee+z ujabb 
tetterős mozgalmat 

A magam résoér&l teljesen 
magamévá teatem a magyar nők-e 
jogszerű és természetei követelését 
a ttiely a iuai 4ör szükségszerű 
jelensége« csekély rrGtmi a leg-
uagyobt) öröouttél ajánlom fel ezen 
kiválóan m m s cé4 szolgálatára, 

Kétnégttlen, hogy a magyar 
nők a világháború keserves és 
itiMMár iK>swzúranyúló idejeben a 
nélkülözését és sanyaruságok egész 
sora között minden téren sokat 
dolgoztak, nagy tapasztalatot sze-
reztek, az élet vitelében különös 
gyakorlatot sajátítottak el és szép 
eredményeket értek el. Egyes ma-
gasabb társadalmi osztályok eddig 
dologtalan eleméből a társadalom 
hasznos tagjaivá változtak ál. Régi 
szerepüket mely a lélektelen let-
szelgésben, túlhajtott öltözkedések-
ben és piperezésben merült ki ko-
moly, gondolkodó munkássággal 
cserélték fel, s igy küzdő harcosai 
lettek a súlyos lerhektál görnyedő 
arcvonal mögötti Magyarországnak. 

A hadba vonult proletár fele-
sége, a katona polgár asszonya, a 
gentry úrhölgy és a mágásnő egy-
arányt megtette a haza iránti »kö-
telességét. Az anyaság és hitvesség 
kettős magasztos fefoéatának hű 
beUtttéte wtttoM áWandó, vá«ve*ett 
saorgrftorras k-Wtevéketfységben ta-
láljirk Magyarország minden rendű 
női társaságát. Mindegyik lársadal-' 
mi osztály női a maguk módján $gy-
k6*1 <ho*«á)ft»ltak atthoz, hogy a 
4élüitteért folytatót, reámk kéttfsű-
rített, rettenetes küzdelemében 'he-
lyrtrttet tmcnMtn tel magéi hassuk. 

Betegápolás, rokkantgvámolitás 
a szamaritánus cselekedelek egész 
sorozatinak önzetlen és lankadást 
nem ismerő teljesítésében buzgól-
kodva elölj ár tak főrangú hölgyeink 
polgárasszonyairtk egyaránt. E dicső 
munkálkodás szorgos végzése mel-
lett az o thon ellátásának egyre 

nyomasztóbb gondja önsúlyként 
nehezedett a szegényebb sorsuak 
asszonyaira. Az inteligens magyar 
uó ezzel a háborús működésével 
kétségkívül csak uj érdemet szer-
zettfHira, hogy a h b( rú után vég-
re ő is beleszólhasson vogsával az 
ország sorsának intézésébe. 

Folyt Köv 

Zavargások az orosz 
hadseregben. 

Páris, április 22, 
A Petit Parisiennek jelentik 

Pétervárról: Gurko tábornok a 
centrumon lévő hadseregeknek na-
piparaucsot adott ki, amelyben 
megengedhetetlennek mondja hogy 
az aktiv hadseregben katonai bizott-
ságok akarják megválasztani. Na-
gyon sajnálatos, hogy ezt a kér-
dést több parancs ellenére még 
mindig feszegetik A tiszteknek síi-
goru fegyelmet kell követelniök, a 
katonai bizottságok eljárása azon-
ban annak a veszedelemnek teszi 
ki őket, hogy vagy elkergetik őket 
vagy pedig le kell mondaniok ál-
lásukról, mivel nem akarnak saját 
katonáikkal szemben függő hely-
zetbe kerülni. Arról sem lehet szó 
hogy a vezérek és más nagyobb-
raugu tisztek olyan alantas tisz-
tekkel dolgozzanak együtt, akiket 
nem ismernek. 

HÍREK. 
V á r o s i k ö z g y ű l é s . 

Szen'es város képviselő testü-
lete folyó évi április 25-én tegnap 
délelőtt 9 órakor tartotta rendes 
havi közgyűlését Bagyi Antal pol-
gármester helyettes elnöklete alatt 
A közgyűlésnek főbb tárgyai vol* 
4ak: A városi villám-teteinek a 
Hazai Villamossági R.-T. csődbe 
jutása folytán saját kezelésbe vé-
tele. A %A«gyftlés elhatározta, hogy 
a város a telepet vegye birtokába, 
n társaság kaucióját a társasággal 
szemben fennálló tartozásainak fe-
jében magának tartja meg. A köz-
gyűlés köszönetét fejezi ki Hahn 
Izidornak a Szentes-Vidéki tpénz-
tár igazgatójának a józsefszállási 
900.000 koronás váltó stornó dij 
elengedésének kijárásáért. Követ-
kezett a csordajárási szájbéreknek 
ujabb megállapítása, Ennél a tárgy 
nál hosszabb vita indult meg végre 
többek hozzá szóllása után elhatá 
rozta a közgyűlés, hogy a száj-
bért 40 koronáról 75 koronára 
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emeli fel A gazdasági tanácsnok 
előterjesztése alapján a szénaszük-
séglet beszerzésére 27.000 korona 
póthitelt szavazott meg a közgyű-
lés. özv. Zsoldos Ferencné ajánla-
tát — a gyár telep előtt levő göd-
rös terület megvétele iránt — el-
fogadta a közgyűlés s a területet 
20.000 koronáért adták el. Tárgyal 
tátott Szeged város átirata az is-
kolai szünidők idejére németor-
szági középiskolai tanulók felvé-
tele és ellátása ügyében. A köz-
gyűlés Kálmán Imre tnok elnök-
lete alatt bizottságot alakított. Sí-
pos Istvánné Szabó Sándorné Gás-
pár Sándor Czakó Jánosáé és Dau-
csik Mihály kérelmét földhaszon-
bérlet meghosszabbítása iránt elu-
tasította, Póttárgyként szerepelt 
Papp László főszámvevő előter-
jesztése Pass Ferenc fizetésének 
rendezése iránt. A főszámvevő ja-
vaslatára közgyűlés ugv határozott 
hogy Pass Ferenc nyugdijából annyi 
visszatartandó, amennyit a h. köz-
gyámi fizetése ki tesz. Több kisebb 
ügy letárgyalása után a közgyűlés 
déli 12 órakor véget ért. 

Tanyai istentisztelet. Pap Lajos 
református lelkész f. hó 29-én, azaz vasár-

! nap d. e. 8 órakor a vekerháti, d. u. 2 óra-
' kor a nagytőkéi iskolánál istenitiszteletet tart 

— Városi képviselők. A f. hó 
21-én megtartott városi képviselő 
választás alkalmával megválasztal-
ak városi képviselőkké az első 
kerületben: Burián Lajos, Nagy 
György Bálint, Dr. Cvúcs iáaos, 
Mócz Kálmán, Krisztiáni István. 
Póttagok: Dr Vajda Antal, Ugrat 
Antal A második kerületben: Sar-
kady N. Mihály, Korsós T. Sándor, 
id. Rúzs M. Ferenc, Szólláth József 
Czakó B. Perenc, Póttagok : Ar-
gyellán Mihály, Balogh József. 
Harmadik kerületben: Gyulay Bá-
lint, Kalmár István, Kunos András 
Lakos Sándor, Morecky Zsigmond, 
Póttagok: Banga János, Papp Jó-
zsef. Negyedik kerületben: Buzi 
Sándor. Egri Szilágyi János, Hor-
váth Imre, Dóczi Ferencz, Dobos 
Ferencz, Póttagok: Kun Imre. Mé-
száros Lajos. Ötödik kerületben: 
Pataki László, Balogh István, N. 
Kovács Lajos, Kanász N. Antal, 
Soós Imre. Póttagok • Lévai Gás-
pár, Berényi Sándor. Hatodik ke-
rületben: Bene István, Fekete Al-
bert, Horváth Jenő, Kátai Pál Já-
nos, Piti Mihály. Póttagok: Deme-
ter I'̂ re, Zsoldos Imre. Hetedik 
kerületben: Bálint Imre, Bálint Já-
nos, Varga József, Sarkady Sz. Im-
re, Héjjá Imre, Póttagok: Edei Sá-
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muel Fekete László. Nyolcadik ke-
rületben : Bíró József, Khírer Jó-
zsef. Bugyi Ferencz, Jordán Zsig-
mond Vajda Ernő. Póttagok : Köl-
ber Ferenc, Kálmán Ferenc. Kilen-
cedik kerületben: Gilic/e János, 
Gyulavári Géza, Jelenti Antal, Biró 
Gábor, Kiss Bálint. Póttagok : Détár 
Ferenc, F. Török János. Tizedik 
kerületben: Rúzs Molnár Ferenc, 
Papp Imre, Török Imre, Berezeli 
István, kristó N. József, Póttagok : 
Szabó József Kanász N. Mihály. 

— Ujabb rendelet a felmentettek-
ről. A honvédelmi miniszter a felmentések 
revíziójára legutóbb kiadott rendelete ki-
egészitésekeppen a felmentési kérelmekkel 
és javaslatokkal követendő eljárásra nézve 
ujabb pótló intézkedéseket rendelt el. A 
rendelet első része a folyamatban lévő fel-
mentési kérelmekkel követendő eljárást sza-
bályozza. Eszerint április 20-án tul meg-
szűnik a katonai parancsnokságok minden-
nemű, tehát mező- és erdőgazdasági fel-
mentési joga is, úgy hogy a felmentések 
ügyében a döntés kizárólag a honvédelmi 
miniszter részéről történik. Mindazok a fel-
mentések, amelyeket április huszadikáig be-
zárólag az előzőkben emiitett fórumok ren-
deltek el, revízió alá kerülnek. Akiknek fel-
mentését még nem intézté* el, azonban be-
várási engedélyt kaptak, a revizíó kereté-
ben sem jelentkezni nem kötelesek, sem 
pedig a névjegyzékbe nem veendők fel, 
mert a bevárási engedély még nem felmen-
t s . Az 1917. ávi április 30-ika után lejáró 
felmentések meghosszabbítását célozó ké-
relmeket és javaslatokat nem kell tovább 
terjeszteni, hanem utasítani kell a kérelme-
zőket, hogy a felmentés meghosszabbítása 
iránti kérelmüket a revízióból kifolyólag 
szükséges jelentkezés, illetve összeírás al-
kalmával adják elő. A rendelet második sza-
kasza a jövőben előadott felmentési kérel-
mekkel követendő eljárást szabályoz?, és bő-
séges utasítással szolgál az erdőgazdasági 
felmentések tekintetében. A harmadik, ne-
gyedik és ötödik szakasz a tnár bevonult 
egyének fölmentéséről, kivétéles intézkedé-
sekről és a fölmentések nyilvántartásáról 
szól. 

Halálozás. Mint részvéttel értesü-
lünk Nagy Mártonné, szül. Varga Terézia 
életének 47-ik évében elhunyt. A megbol-
dogultban Nagy Márton árm. társ. hivatal-
nok feleségét, Nagy Teréz ref. tanitónő, 

Nagy Márton felsőpárti ref. lelkész, Nagy 
Ferenc szegvári s. jegyző sőt kis testvérük 
édesanyjukat gyászolják. Temetése kedden 
délután ment végbe nagy részvét mellett. 

— A kenyérjegyek kiadásánál 
mint értesülünk változás fog beállni. A vá-
rosi tanács ugyanis tekintettel arra, hogy 
a most beálló munkaidőben a közönség ne 
töltse minden héten órákon át az időt a-
városházán a kenyérjegyek kiváltásával, el-
határozta, hogy április 29-től kezdve junius 
hó végéig 13 hétre szóló kenyérjegyet fog 
kiadni, melyeknek szelvényei azonban csak 
azon a héten lesznek érvényesek, amelyre 
érvényességük ki van tüntetve, vagyis azok-
nak előzetes beváltása nem lesz megen-
gedve. Ezen a helyen figyelmeztetjük isme-, 
telten a közönséget, hogy a kenyérjegyekre 
vigyázzon, mert aki kenyérjegyét elveszti, 
nagybajbakerül. 

— Football-mórkőzés Vasárnap 
délután az .Erzsébet kertben érdekes mér-
kőzés lesz. A 21-sek játszanak a közönség-
nek bemutatkozó V. kerületi honvéd tiszti 
iskola csapatával. Mindkét fél erősen am-. 
bitionálja a győzelmet, mely* teljesén nyilt 
és érdemesnek ígérkezik/A matschet mely 
jótékonycélu Nagy Tibor , fogja vezetni. 

— Egy hústalan nap. A közélelme-
zési hivatal intézkedése folytán ezután he-
tenként csak egy hústalan nap lesz a pén-
teki i ap. Szerdán tehát a mészárosoknak 
és henteseknek szabad húst kimérni. A ven-
déglőkben is lehet hús ételeket kiszolgál-
tatni. 

— Kukoricazsir. Hír szerint a tengeri 
olajból, egy osztrák szabadalom segítségé-
vel, sikerült volna jóminőségü kukoricazsirt 
előállítani. Ezt a zsirt osztrák gyárak készí-
tik és az első küldemények már útban van-
nak Budapest felé. A kukoricazsir árát és 
forgalombahozatalát illetőleg móg nem tör-
tént döntés, valószinft azonban, hogy ható-
sági uton kerül forgalomba. 

— A záróra meghosszabbitas. Ér-
tesülésünk szerint a záróra meghosszabbí-
tása tárgyában az illetékes tényezők elvileg 
már megállapodtak. A záróra valószínűleg 
12. órakor lesz. Pozitív intézkedés azonban 
még semmilyen irányban sem történt. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Házasság. 
Egy intelligens fiatal úriember házas-

ság céljábói megismerkedne '17—18 éves 
csinos leánnyal. Hozomány megkívántatik. 
Leveleket dudla borítékban „Jósziv" jelige 
alatt a kiadóhivatalba kérek. 

E g y e s e t l e g t ö b b 

l a p k i h o r d ó 
sürgősen felvétetik 

lapunk kiadóhivatalában. 

6325—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

6100—1917. számú rendelete alapján ösut -
irt, IV népfelkelői bemutatói szemlére köte-
lezett 1867—187). és illetve az 1893- 1972 
évben születtek közül szemle kötelesnép-
felkelők népfelkelői bemutató szemléje az 
alábbi beosztás szerint és időben Szente-
sen fog megtartani és pedig naponként é 
e. 7 órától kezdőleg a városháza i, emele 
55 számú helyiségében. 

1917 május hó 18 napján megvizs-
gáltatnak az 1871, 1870, 1869, 1868, és 
1867 évben született szentesi illetőséglek. 

1917 május hó |9 napján megvizs-
gáltatnak áz *1071, 1770, 1869,1868 és 1867. 
évben született vidéki illetőségűek, továbbá 
ugyanezen a jiapon megvizsgáltatnak mind-
azok a népfelkelők, akik az eddigi bemu-
tató szémlékről igazolatlanul távol maradtak 
továbbá azok az= 1893—1872 évben szüle-
tet népfelkelők, akik^ az . eddigi szemléken 
azért nem jelentek meg. mert mindenemii 
népfelkelői szolgálatra voltak minősítve, vagy 
törlendőnek^ stb, osztályoztatok.. 

Á népfelkelői bemutató szemlére min-
den' népfelkelő hozza magával előbbi 
szemlékenilletve katonai felülvizsgálaton ka-
pott igazolványát. , v v ; 

A szemlére a megjelölt napokon min-
denki pontosan, tisztán jelenjen meg. 

v • Aki a szemléről elmarad, ait a törvény 
teljes szigorával fogom büntetni. 

Szentes, 1917 április hó 2$. 

Bugyi Antal. 
polgármesterhel/etteft. 

5638—1917. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy miuda-

zok, akik bármiféle gyapjúnak és 
bőrhulladékoknak termelésével,ela-
dásával vagy feldolgozásával fog-
lalkoznak, továbbá azok, akik más 
részére gyapjút vagy gyapjas bőrt 
őrizetökben tartanak, kötelesek 
készleteikat a magyr szent koroat 
országai gyapjuközpontja rt.-aak 
(Budapest városház utca 14) és pe-
dig a már meglévő gyapjiit április 
hó 18-ik napján, a később termelt 
vagy beszerzett készleteket legké-
sőbb a beszerzéstől vagy termeié«-
tői számított 14-ik napon megvé-
telre felajánlani. 

A gyapjuközpontnak közvetldft 
felajánlás kötelezettsége alól aic«-
tesek azok a termelőt, akik a 
gyapjuközpont állal megbizóttakaák 

j írásbeli megbízást adnak arra, hogy 
gyapjú és gyiipjuhull&dékkészletei-
ket a gyapjuközpontnak megvételre 
felajánlják, továbbá azok a terme-
lők; akik óOÖ kgm megnem haladé 
készleteiket * gyapjuvásárlásra fel-
jogosított kereskedőknek a térme-
..léstöl számított.. 14» napon bleől 
eladjak. * v* 

A gyapjuközpontnak szóló aján-
latot a kereskedelmi és ipar kama-
ránál díjtalanul kapható űrlapok 
felhasználásával postán ajánlva kell 
a gyapjuközpontnak megküldeni. 

A gyapjuárakról az iparügyi 
tanácsnok ad felvilágosítást. 

Szentes, 1917 április hó 17. 
Bugyi Antal 

polgárn^sterhelyette« 
Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villan verőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1917. 




