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A szerkesztésért f e le lős : 
Sima László hadbavonulási ideje alatt 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bólint Utóda könyvnyomdája Kossutfa-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

előfizetési dijak. . \ / . 

9 harmadik arrasi csata vege. 
Az angol offenzíva nagy vesztesége. 

36 ezer halott. 
A harmadik arrasi csata, amely 

április 28-ikán virradatkor kezdő-
dött, délben már el is dőlt: Anglia 
súlyos vereséget szenvedett. Lu-
dendoríí jelenti igy és a csata je-
lentőségének szól az is, hogy ango-
lok helyett Angliát ir. 

A csata Lenstől Quéantig, te-
hát 30 kilométeres fronton tom-
bolt. A két, szárnyon gyalogsági 
harcra nem került sor, mert az 
angolok támadó hullámai már a 
német tüzérség megsemmisítő tü-
zében őszszeomlottak. Az ellenség 
lökésének fősulya a Scarpe-tól 
északra, a Roex és Acheville faluk 
közti 10 kilométeres német állás 
ellen irányult. De elkeseredett harc 
folyt a Scarpe mélyedéstől délre is. 
Érdekes jelenség, hogy az angol 
vezérkar első jelentése szerint a 
csata csak a Scarpe-tól északra 
eső frontra szoritkozott. 

LudendortT a csata lefolyását 
ugy adja elő, hogy az angolok a 
Scarpe-tól északra benyomultak a 
németek által előállásként megszál-
lott Arleux és Oppy falvakba, to-
vábbá előnyomultak Gavrelle és 
Reux falvak környékére, de itt a 
német g y a l o g s á g ellentámadása érte 
őket. Ebben a közlésben az a figye-
lemre méltó, hogy Ludendorff elő-
állásként megszállott német vona-
lakról szól; amiből ismét kitűnik, 
hogy a Síegfried-állás még csak a 
jelzett vonal mögött húzódik. Em-
ber-ember elleni közdelem követ-
kezelt, amelyben Arleux kivételével 
a németek maradtak leiül, az an-
golokat egyebütt mindenütt vissza-
verték, helyenkínt a régi állásokon 
tul is. A csata második napján az 
angolok már csak Oppy falu ellen 

intéztek négyszeres rohamot, de 
ezzel aztán erejüket teljesen kime-
ntették. A falu német kézen maradt. 

Mit mond az angol vezérkar a 
két nap esemenyeiről ? Arleux fa-
lutól északra és délre húzódó né-
met állásokat két mértföldnyi szé-
lességben elfoglalták a németektől; 
Oppytól délré pedig a német árok-
rendszer egy knoméler szélesség-
ben jutott a kezükre. Egyébként 
pedig az angol jelentések buzgón 
konstatálják a németek ellenállásá-
nak erejét, nagy erőkkel végrehaj-
tott ellentámadásaik hevességét. 

Mibe került ilyen eredmény 
után az angoloknak a harmadik 
arrasi csata, erre a kérdésre ma 
még természetesen csak ók felel-
hetnének pontos adatokkal. Luden-
dortT szerint veszteségeik ismét 
szokatlanul súlyosak voltak, óvalos 
becslés szerint az első napon 
6000-nél több emberük maradt 
holtan a némel állásokban és állá-
sok előtt. Hány e*»ett el már a né-
met tüzérség tüzében és hány se-
besültet szedtek tol az angolok? 
Rendkívül jellemző a fogolyszám is. 
Az angolok az első arrasi csatában 
13.000 németet ejtettek foglyul, a 
másodikban már a 3000-es számot 
sem érték el, az április 28 iki csa-

tonaprói pedig az angol vezérkar 
összesen 900 foglyot jelent. Ugyan-
ekkor a németek 1000-nél több 
foglyot és 40 géppuskát szállítottak 
be; a tankok közül pedig tízet 
pusztítottak el. Tehát több foglyot 
ejtettek, mint a lámadók. 

S most az angolok kezdhetik 
újra — a negyedik arrasi csata 
tüzérségi előkészítését. Ollenzivájuk 
első két hetének municiófogyasztá-
sáról az angol inuniciós miniszté-
rium parlamenti titkára közölt meg-
döbbentő adatokat. Az első héten 
kétszerannyi gránátot hasznaltak 
föl, mint a Somme offenziva első 
hetében, a két offenzíva első1 he-
tében. a két offenzíva második he-
tének összehasonlítása alapján pe-
dig az ellőtt gránátmennyiség hat 
és félszeres emelkedése állapítható 
meg. Es a WolíT-ügynökség azt je-
lenti, hogy a Somme-csatával ellen-
tétben az angol tüzérségi fölény 
ma már teljesen ki van egyenlítve, 
a német gyalogság pedig nagy fö-
lényben érzi magát angol ellensé-
gével szemben s igy teljesen, a 
helyzet ura. Mikor kézitusára kerül 
sor, a német kézigránátvelő ügyes-
ségben is és technikailag is jobb 
fegyverével az angolt mindig fe-
lülmúlja. 

Pétain az uj francia vezér-
kari főnök, 

Lugano, ápr. í»0. 
A Corriere deli a Sera párisi 

levelezője szerint Pétain kinevezése 
annak n rendkívüli izgalomnak kö-
vetkezménye, amely a legutóbbi 
napokban a legújabb hadi ese-
mények miatt a parlamenti körök-

ben támadt. A parlament ugyan el 
van napolva, de a legfontosabb 
bizottságok üléseznek s különösen 
a Briand-kormánynyal szemben 
ellenzéki magatartást tanúsított had-
ügyi bizottság volt most igen se-
rény. Pénteken este több órai ülé-
sezés után közhírré vált, hogy Dal-
biez képviselő interpellálni fog a 
legújabb hadmüveletek vezetése 
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ügyében s most nyilvánosságra 
jutott az a hir, hogy a pénteki 
ülés után Ribot miniszterelnök 
Poincaré köztársasági elnökhöz 
ment. Szomboton a bizottság tagjai 
többrendbeli tanácskozást folytattak 
Painlevé hadügyminiszterrel, aki 
aznap este hosszú megbeszélést 
folytatott a külön Párisba rendelt 
Nivelle tábbornokkal. Vasárnap reg-
gel mindenek előtt minisztertanács 
volt Poincaré elnöklésével, azután 
pedig ugyancsak az 6 vezetésével 
a haditanács ült össze. Ezeknek a 
tanácskozásoknak eredménye volt 
Pétain kinevezése, aki a hadügy-
minisztérium kebelében újra létesi-
íött vezérkari főnök állását kapta 
meg. 

Az orosz kormány nem 
bir rendet teremteni 

Luganó, április 29 
A Corriere della Sera táviratot kapott 

Pétervárról azzal a hírrel, hogy Kronstadt-
ban nagy a veszedelem és a közbiztonság 
megszűnik. A forradalom első napjaiban 
a szociálistáknak úgynevezett Bolseviki-cso-
portja kinyitotta a börtönök kapuit és fel-
fegyverezte a kiszabadult fegyenceket. A ban-
dák raboltak, pusztítottak, aztán katonák 
is vegyültek közéjük és gyilkolták a tiszte-
ket. Hiábavaló volt az ideiglenes kormány 
felszólítása, a bandák foglyul ejtették a szi-
gorúságuk miatt gyűlölt tiszteket s nem 
engedték szabadon. Azóta a fegyházakból 
kiszabadult gonosztevőket katonapuskákkal 
és gépfegyverekkel is ellátták. 

Az egész város retteg tőlük. Maximov 
tengernagy, a balti flotta parancsnoka tá-
viratban kérte fel Kerenszkit, hogy lépjen 
közbe. Kerenszki felhívást intézett a krons-
<adti néphez, s mivel annak nem volt fo-
ana' most személyesen akar Kronstadtba 

u^zm, h> ¿y kiszabadítsa a fogságba vetett 
iszteket. 

A kronstadti események is bizonyít-
ják, hogy Lenin pártja és a Pravda igazga-
tásai megtették hatásukat. Ennek a csoport-
nak az a jelszava, hogy legyen vége az 
üres szónokiásnak, itt az ideje, hogy a 
forradalmárok cselekedjenek és magukhoz 
ragadják a hatalmat. Hirek vannak arról, 
hogy a kronstadti vérontásokhoz hasonló 
összeütközések voltak a Lenin-csoport em-
bereivel Moszkvába, sőt Pétervárott is. Pé-
tervárott szombaton Lenin népgyűlést tar-
tott és azt hirdette, hogy a forradalmároknak 
végre cselekedniök kell. 

A gyűlésen az ideiglenes kormány 
hivei is megjelentek és megtámadták Lenin 
követőit, akik közül husz agitátort elfogtak 
A Kazán-székesegyház előtt diákok és ka-
tonák egy gyűlésen a háború befejezését 
követelték. Szerencsére a pétervári helyőr-
ségi csapatok nyugodtan viselkednek s 
nekik köszönhető, hogy ez a gyűlés nem 
végződött vérontással. 
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l a p k i l i o r i l ó 
felvétetik e lap kiadóhivatalában. 
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Bethmann ismertetni 
ja Németország 
békecéljait ? 

Berlin, április 30. 
Az összes pártok egyre foko-

zódó nyomást gyakorolnak a bi-
rodalmi kancellárra, hogy ismer-
tesse hadi, vagy jobban mondva 
békecéljait. Habár a birodalmi kan-
cellár e nyilatkozatát igyekszik 
minél kijebb tolni, a minden oldal-
ról növekvő nyomás miatt kényte-
len rövid időn belül ilyen nyilat-
kozatot tenni, még pedig a legkö-
zelebbi birodalmi gyűlési beszédé-
ben, az államháztartás háromszori 
olvasása alkalmából, tehát néhány 
hét múlva. A birodalmi kencellár 
vezérlő gondolata a semleges lapok 
tudósítóinak tájékozása szerint al-
kalmasint az lesz, hogy addig az 
oroszországi állapotok annyira tisz-
tázódtak, hogy legalább kelet felé 
lehet majd a békecélokat fejtegetni. 

Berlin, április 30. 
A Berliner Tageblatl értesülé-

se szerint parlamenti körökben 
számítanak rá, hogy a birodalmi 
kancellár a birodalmi gyűlés ki 
vánságának engedve, még e z e n a 
héten ujabb közléseket fog lenni 
a hadih lyzetről és Németország 
hadicéljairól. A birodalmi gyűlés 
köreiben azt hiszik, hogy a kancel-
lár már a keddi ülésen fog beszélni. 

Az angol munkáspárt 
békefölhivása a 

kormányhoz. 
Berlin, április. 29. 

A Vossische Zeitung jelentése 
szerint az angol független párt felhí-
vási intézett az nngol néphez, amely-
be súlyos szemrehányást tesz az an-
gol kormánynak, hogy a központi-
hatalmak népeivel való igazságos 
békét minden áron meg akarja 
akadályozni s a német és az oszt-
rák-magyar államférfiak őszinte 
indítványait rendszeresen hazug-
ságnak és csalfa játéknak igyekszik 
feltüntetni. A háborús őrület part-
jának e lépései ellen a pártvezető-
ség sorompóba szólítja az angol 
nép lelkiismeretét. Követeli, hogy 
az ország szabadítsa meg magát a 
rabszolgaság jármától és becsüle-
tes módon eggyezzék meg Német-
országgal, amely sohasem gondolt 
az angol nép megsemmisítésére. 

A franciák nem 
mennek Stockholmba 

Páris, április 28. 
A Humanité közli a szocia-

lista párt vezető bizottságának vá-
laszát a németalföldi bizottságnak 
a stockholmi nemzetközi konferen-
ciára szóló meghivására. A párisi 
bizottság válasza kijelenti, hogy a 
szocialista tagjai közül senki sem 
fog megbízást kapni a stockholmi 
utazásra, mivel ennek a konferen-
ciának egyetlen célja, hogy külön-
béke kötését kísérelje meg. A fran-
cia szucialisták pártja nem járulhat 
hozzá ilyen törekvéshez akkor, 
amikor a német kormány vonako-
dik hadicéljainak megismertetésé-
től. Oroszország a szabadságra 
szervezkedik, az Egyesült Államok 
pedig a nemzetközi jogon alapuló 
tartós béke megteremtésén fáradozik 

A skandináv minisz-
terek tanácskozása. 

Kopenhága, április 29. 
A Politiken jelenti: A három 

skandináv állam miniszterelnöké-
nek és külügyminiszterének május 
9—1 l-iki stockholmi találkozását 
hivatalosan bejelentik. E találkozás 
ujabb bizonyítéka a három ország 
baráti viszonyának és annak a kí-
vánságnak, hogy lojális és pártat-
lan semlegességük megtartása mel-
let!. továbbra is együtt működje-
nek gazdasági természetű megálla-
podásokkal egymást támogassák. 

A Politiken a hivatalos köz-
léshez ezt a megjegyzést fűzi: Ez 
a hivatalos közlés főképen utolsó 
mondatáért figyelemreméltó, amely-
ben a gazgasági együttműködés le-
hetőségél jelzi. Mondanunk sem 
kell, hogy az ilyen együttműködést 
örömmel üdvözölnénk. A bizony-
talan helyzetre és a fenyegető le-
hetőségekre való tekintettel igen 
nagy jelentősége lenne a kölcsönős 
segítség s gazdasági együttműködés 
megteremtésének. 

Az angol offenzíva 100.000 
főnyi vesztesége. 

36 ezer halott. 
Rotterdam, ápr. 30. 

Az angol veszteség-jegyzékek 
a tavaszi csaták kezdete óla ápri-
lis 25-ig 101.703 embert tüntetnek 
fel, köztük 36.140 halottat. 
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Román álhir a romániai 
német visszavonulásról. 

Berlin, április 30. 
(WollT-ügynökség.) Jassyból azt 

a hirt terjesztik Péterváron keresz-
tül, hogy Braila, Foksani, Rimnik 
városok lángban állanak, amiről a 
nemetek közeli visszavonulására 
következtetnek. Ez a híresztelés 
teljesen qlaptplnn és átlátszó román 
sajtómé . 

j * 

A n£itietkoíífciervativ 
párt annexiót és 
hadisarcot akar. 

Berlin, ápr. 30. 
A német konzervatív párt elnöksége 

tegnap Berlinben ülést tartott amelyen egy-
hangnlag elhatározta, hogy kifejezést ad an 
nak a komoly és súlyos aggodalmának 
amellyel a kormánynak a szociáldemokrácia 
egyre növekvő befolyásával szemben gya-
korolt magatartása iránt viseltetik. A német 
konzervatív párt szerint a szociáldemokrá-
cia ama párthatározata, amelyben az anexio 
és kárpótlásnélköli békét követelték Német-
országot örvény felé vezetné. Megfosztana 
minket, — ugymondják, — oly béke le-
hetőségétől, amely a szárazföldi és tengeri 
haderőnk roppant áldozatainak és fényes 
fegyvertényeinek megfelelnek. A párthatá-
rozat a birodalmi kormányt fölhívja, hogy 
világosan és határozottan foglaljon állást a 
szociáldemokrácia fölfogásaival szemben. 
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Eladó üzlethelyiség. 
A vásár eiyi-ut mentén, forgalmat 
Helyen, i- hold beltelekkei egy üzletet 
helyiség teljes bolti berendezéssel 
együtt eladó. Bármilyen ipartelea 
céljára is igen alkalmas. Cim a 
kiadóhivataiban. 

Angol jelentés a németek 
„csodálatraméltó ellentáma-

dásairól." 
Rotterdam, április 3(j 

A Reuter ügynökségnek az angol fő-
hadiszálláson levv tudósítója jelenti: 

Az angol csapatok szilárdan harcol-
nak, de a németek valóban csodálatraméltó 
hevességgel intézik ellentámadásaikat. Be-
széltem vezérkari tisztekkel, akik kijelentet-
ték, hogy a mérkőzés hihetetlenül elkesere-
dett és a csata ide-oda hullámzik. Nyilván 
elérkezett a sorsdöntő óra, amelyre Anglia 
három éve készüli és a melyet sikeresen ki 
kell állania, ha Németországot a harctéren 
le pkarja verni. 
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„Fejjel rohantak" a franciák 
a Hindenburg-állások falának. 

Bern, április 30. 
A nyugati harctér eseményei miatt 

Clémenceau a L'Homme Eenchainé-ben 
rendkívül hevesen támadja a szövetségesek 
hadvezetőségét, mert még mindig nem tud-
ták megvalósitani az akciók egységét. Kér-
deznünk kell, — irja Clémenceau — vájjon 
szükséges volt-e Hindenburg visszavonulása 
után, amely lehetetlenné tette az ellenség 
üldözését, fejjel nekimenni éppen annak a 
két pontnak, ahol az ellenség jól elsáncolt 
állásaiban minden előnyt biztosított magá-
nak. Hindenburg visszavonulása legnagyobb-
részt meghiúsította a franciák terveit. 

HÍREK. 
— Tanyai istentisztelet. Pap 

Lajos ref. lelkész f. hó 6-án, vasár-
nap (1. e. 9 órakor a kajáni, d. u. 
2 órakor pedig a belsóecseri isko-
lánál istentiszteletet tr.rt. 

— Takarékoskodjunk a liszt-
tel. A hatóság figyelmezteti a kö-
zönséget, hogy lisztkészletével min-
den család a legmesszebbmenő kö-
rültekintéssel takarékoskodjék, A 
saját jól telfogott érdekében cse-
lekszik mindenki, aki lisztkészletét 
akként osztja be. hogy a meghatá-
rozott mennyiségen tul kőzellálásra 
egyáltalán neszoruljon. A hatóság 
a legnagyobb sajnálattal kénytelen 
volt már eddig is egész sereg 
takarékoskodni nem tudó családot 
azzal elutasítani, hogy közellátás-
ban uj lisztig nem részesülhetnek. 

— Sorozás. Az 1867 -1871 évben 
született népfölkelők bemutató szemléje 
Szentesen I hó 18 án és 19-én lessz. 
18-án megv zsgáltatnak az 1807—1871 év-
ben születetett szentesi illetőségűek. 19-én 
az 1807—1871 évben született vidéki ille-
tőségűek és azok akik az eddigi szemlékről 
igazolatlanul elmaradottak. 

— A kenyérárusitó boltok szapo-
rítása. Azok a tűrhetetlen állapotok, ame-
lyek a kenyérelárufitó boltok előtt voltak s 
az, hogy a mostani munkaidőkben fél na-
pokat is eláldogáltak az emberek a kenye-
res boltok előtt, arra indította a vmegyei 
közéielmezési hivatal vezetőjét, hogy a ke-
nyér elárusító boltok számát szaporítsak s 
igy a tolongást a boltok előtt megszűnte-
sék. Az eddig meglevő kenyérelárusitó bol-
tokon kívül a város különböző részeiben 
még 12 helyen árulnak kenyeret. A liszt 
elárusitás ezen tul is a kenyérgyár kezében 
marad. A hét folyamán minden reggel 7 
órától a Közélelmezési Hivatal vezetője Dr 
Csergő Károly osztja be a vevőket az egyes 
üzletekbe s ezentúl csakis abban a boltban 
vásárolhat, amelyikhez a kenyérjegy szól. 
Lisztet azonban bár hová is szóljon a ke-
nyérjegy, csak a kenyérgyárban Lhet be-
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— uj kenyérjegyük kiosztása, 
Április 2(J-én vasárnap kezdődött meg az 
uj kenyér jegyek kiosztása. Az uj kenyérje-
gyek 13-hétre szólnak. Ezeknek az uj ke-
nyérjegyek kiostása május 5-ig történik meg 
a közgyűlési teremben. Ugyancsak itt vizs-
gálják mindenkinek jogosultságát. A ható-
ság kénytelen volt ugyanis elrendelni, hogy 
az összes kenyérjegyesek ellátási viszonyai 
a legszigorúbban megvizsgáltassanak, mert 
több vörös tapasztalatból meggyőződött 
arról, hogy nagyon sok esetben követnek 
el egyesek a kenyérjegyei, részint az által, 
hogy akiknek van gabona vagy liszt kész-
lete, ellátatlannak jelenti be magát, részint 
pedig azáltal, hogy a valósággal szemben 
több családtagot jelent be, mint ahány a 
családban van. Ezek a visszaélési esetek 
eredményezik azután azt, hogy az ellátatla-
nok száma oly rohamosan megnőtt, hogy 
a hatóság rendelkezésére bocsájtott lisztből 
nem tudják ellátni azokat a polgárokat, akik 
a közhatósági ellátásra tényleg rászorultak. 
Ezen visszaélések megszüntetésére a ható-
ság a legszigorúbb büntetéssel sújtja azo-
kat, akik a hatóságot hamis adatokkal félre 
akarják vezetni. Az uj kenyérjegyért min-
denki aznap jelentkezzék, amely napon a 
kenyérjegye lejár. 

— A paprika maximális ára. 
A kormány rendelettel szabályozta a 
paprika forgalomba hozatalát és 
megállapította a maximálás árát 
A rendelet értelmében a száraz, 
nyers úgyszintén a feldolgozás alatt 
álló mindennemű paprika készlel-
a házi szükségletet meghaladó ré-
szét zár alá veszik és azt csak a 
Haditermény R. T-nak lehet eladni 
s ha a készlet birtokosait felszólít-
ják köleles készletét a Haditer-
ménynek átengedni. A Haditermény 
az országos Közélelmezési Hivatal 
utasítása szerint gondoskodik a 
paprika szükséglet biztosításáról 
A rendelet hatályába lépése után 
feldolgozott paprika csak háromféle 
minőségben állitható elő és hozható 
forgalomba, édes paprika, erős 
paprika és merkantil. A földolgo-
zott paprikáért követelhető legma-
gasabb ár: a nagy kereskedelmi 
torgalomban édes paprika 26 korona 
erős paprikáért 21 korona, mer-
kantinért 16. korona. 

— Apponyi Szófiában. Gróf 
Apponyi Albert, a bolgár vöröskereszt 
magyar bizottságának elnöke kétnapi 
tartózkodásra Szófiába rkezett. Tisz-
teletére ünnepélyt rendeztek a bolgár 
képviselők, akik annak idején Buda-
pesten tettek látogatást. Hétfőn este 
részt vett az udvari ebéden, kedden 
délután nyilvános előadást rendez és 
szerdán utazik vissza Budapestre. 

— A lengyelek ünnepe. A lub-
lini lapok közlik a varsói államtanács 
határozatát, amely szerint május 3-át 
nemzeti ünnepként fogják ünnepelni. 
A tanács nem állapit meg általános 
ünnepi programmot, hanem az egye-
sek kezdeményezésére bizza az ün-
nepségek rendezését. 
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—A «Vasárnapi Újság » április 29-ikí 
! száma számos rendkívül érdekes 
képeket közöl a magyar huszárok-
nak az olasz haláron, magas he-
gyeken vivotl harczairöl, az elpusz-
tított Arrasról és St. Quentinről, 
az uj hadügyminiszterről, az épülő 
Száva-hidról stb. Szépirodalmi ol-
vasmányok: Pékár Gyula regénye, 
Bodor Aladar verse, Szőllősi Zsig-
mond tárczája, Braun Lily regénye, 
czikk a Romanovház tragédiájáról. 
Egyéb közlemény: Cseidze és Ke-
renszki orosz foradalmár-vezérek 
arczképe s a rendes heti rovatok: 
A háború napjai. Irodalom és mű-
vészet, Sakkjáték, Halálozás; stb. 
A «Vasárnap Újság» előfizetési ára 
negyed évre ót korona, a «Világkró-
nikáival együti hat korona. Megren-
delhető a «Vasárnapi Újság» kiadóhi-
vatalában (Budapest, IV., Egyetem-
utca 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető 
a „Képes Néplap", a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre 
2 korona 40 fillér. 

Kiadja: 
Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 

Értesítés. 

6325—1917 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

6100—1917. számú rendelete alapján össze-
írt IV népfelkelői bemutatói szemlére köte-
lezett 1867-1871. és illetve az 1H93 1872 
évben születtek közül szemle kötelesnep-
felkelők népfelkelői bemutató szemléje az 
alábbi beosztás szerint és időben Szente-
sen fog megtartani és pedig naponként d. 
e. 7 órától kezdőleg a városháza I. emelet 
55 számú helyiségében. 

1917 május hó 18 napján megvizs-
gáltatnak az 1#71, 1870, 1869, 1868, és 
1867 évben született szentesi illetőségűek. 

1917 május hó 19 napján megvizs-
gáltatnak az 1871, 1770, 1869,1868 és 1867. 
évben született vidéki illetőségűek, továbbá 
ugyanezen a napon megvizsgáltatnak mind-
azok a népfelkelők, akik az eddigi bemu-
tató szemlékről igazolatlanul távol maradtak 
továbbá azok az 1893—1872 évben szüle-
tet népfelkelők, akik az eddigi szemléken 
azért nem jelentek meg, mert mindenemű 
népfelkelői szolgálatra voltak minősítve, vagy 
törlendőnek stb. osztályoztattak. 

A népfelkelői bemutató szemlére min-
den népfelkelő hozza magával az előbbi 
szemlékenilletve katonai felülvizsgálaton ka-
pott igazolványát. 

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

Aki a szemléről elmarad, azt a törvény 
teljes szigorával fogom büntetni. 

Szentes, 1917 április hó 25. 
Bugyi Antal. 

polgármesterhelyettes. 

¡HBaWwRBBMgB 

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 
megkereséssel házhoz is megyek. 

3 5 l a d ó h á z . 
Az I. ker. Báró Harucker u, 

32 sz. B a l á Z S O f l t S féle ház eladó. 
Tudakozódni lehet Nagy Kál-

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

Ne mulassza eLsenki 
ifj. Fazekas Antal által feltalált és szabadj 
mázott tö vényesen védett varrott rat^ 
czipőt, csizmát és szebbnél szebb var^ 
fatalpu papucsokat megtekinteni, amelyn^ 
tartósságáért felelek. Cipőket fatalpalá^ 
elvállalok. 

Kurcaparti-utcában kedvező fizetési 
feltételek meHett eladó egy jókarbau lévő 
ház. Szentes, (Ref. Bérház.) Piac-tér. 

1 Kiváló tisztelettel 

I F J . F A Z E K A S A N T A L 
6413-1917. szám. ~ 

.Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy *z 

1102—1917. számú kormányrende-
let alapján a kicsinybeni árusítás-
nál a cukor kilógramonkénti árát a 
következőképpen állapítottam meg: 

nagysüveg cukor . . . * I K. 56 £ 
kissüveg cukor . . . . 1K. 58 f. 
kockacukor ládában . . 1 K. 62 f. 
kockacukor dobozban . 1 K. 60 f. 
lisztcukor ládában . . 1 K. 62 f. 
lisztcukor dobozban . . 1 K. 60 f. 
lisztcukor zsákban . . 1 K. 60 f. 
daracukor zsákban . . 1 K. 60 f. 
daracukor ládában . . 1 K. 62 f. 
kristálycukor zsákban . 1 K 60 f. 
kristálycukor dobozban . 1 K. 58 f. 

Szentes, 1917. április hó 30. 
Bugyi Antal 

polgármeslerhelyeües. 

Házasság. 
Egy intelligens fiatal úriember házas-

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

V f l J b f l B f l L I N T U T Ó D A 

D K Ö N Y V N T O n b f l J f l j y 
SZENTES, KOSUTM-TER 4. SZ. 

S Z E N T E S I L A P 
k i a d ó h i v a t a l a 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
Hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Heghivók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonalazott Cégkártyák 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdai 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készítetnek. 

Hirdetések és nyilt-íéri 
közlemények a Ieg-

jnfányosabb árak mellett 
közöltetnek. 

hirdetni is e lapban érdé 
Pontos és tiszta Kiállítás. és itt a legolcsóbb 

Nyomatott VAJDA B. U T Ó D A villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe», Szentes 1917. 




