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Szakadatlanúl előre. 
Készül a döntés. 

Diadalunk jelentősége. 
Az egyik legutóbbi Hőfer-féle Jelentés tudomásunkra adja, hogy 

iukovina határon az oroszok ül-
dözése közben több helyen bessza-
rábiai községekben megvetettük a 
lábunkat. A Pflanzer Baltin-féle had-
sereg az orosz határt átlépvén, elér-
kezett Besszarábiába, minekutána 
Bukovinát szinte teljesen megtisz-
tította az ellenségtől. 

Ez a siker nem csupán poli-
tikai, hanem taktikai is, mérnők 
mondani, hogy elsősorban az. Bu-
kovinában hónapok óta a legma-
kacsabbul tanyázott az ellenség. 
Két izben is tett kísérletet arra, 
hogy birtokában tartsa az ausztriai 
korona e tartományának fővárosát, 
Csernovitzot. Gyakran Bukovina 
volt a galíciai operációk bázisa az 
ellenség számára és Lemberg bir-
tokolásának egyik garanciája volt 
hogy az oroszok Bukovinában van-
nak. Egyet magyar felvidéki járá-
sokat innen veszélyeztettek a télen, 
minden ausztriai hódításuknak kul-
csa ég biztosítása volt Bukovina. 
Ezt most elvesztették, vele együtt 
természetesen mindazokat az elő 
nyöket is, amelyek Bukovina bir-
toklásával jártak. 

Tisztán a haditechnika szem-
pontjából tekintve, a gorlícei és az 
azokat követő fényes napok egy 
csodálatos uj tapasztalattal tettek 
miuket gazdagabbá. Mondhatnók, 
hogy a világháború hadviselési ké-
pe csak most alakqlt ki teljessé-
gében. A nagy háború első hadi-
technikai meglepetése a szívósság, 
a hosszadalmasság, az időbeli és 
térbeli makacsság volt. A lövész-
árok jellemezte a világháborút, a 
lövészárokról beszéltünk, irtunk és 
Ugy volt, olyannak látszott, hogy 
ez igy lesz a háború végéig. Ami-
lyen sokat írtak és beszéllek a lö-
vészárokról, amikor az megszüle-
tett, éppen olyan keveset emiitették, 
hogy a lövészárok harcmodorát fel-

váltotta rendes, nyilt, frontális harc 
Pedig most ez bekövetkezett. Min-
denki elképzelheti, hogy amikor 
hat hét alatt tisztító tergetegként 

| vonultak végi^ Galícián és Bukovi-
nán ugy, hogy közben egy várat is 
elejtettünk, ez a harc nem a lövése-
árok lassú, pozicóis harcmodora 
volt, amikor ötszáz lépésnyi előha-
ladás is hetek munkája gyakran. 

Megtörtént az amit Hindenburg 
már novemberben megmondott. A 
győzelem akkor fog á fai reszühkfe 
szegődni, amikor sikerülni fog az 
oroszt a lövészárok elhagyására és 
a nyilt ütközetek elfogadására kény-
szeríteni. A japánt majmoló orosz 
csak a lövészárokba beleásva, bele 
ásva, belebújva beletemetkezve a 
földbe tudott ellentállni. Mihelyt 
sik földre kényszeritettük, a szám-
beli fölény rögtön alatta maradt az 
erkölcsi fölénynek, a fegyelemnek, 
a szívósságnak, a harci kézsségnek, ' 
vitézségnek és bátorságnak, a 
rendnek és a férfiasságnak, a szer** 
vezettségnek és a hősiességnek, 
amely sokkal inkább érvényesülhet 
a sik földön történő nagy frontális 
támadásoknál, amely lehetetlenül 
apró szakaszokra felosztja és ezzel 
egyszersmind el is odázza a küz-
delmet. 

Az oroszokat most az a sors 
éri, ami érte a második balkáni 

hadjáratban a bolgárokat. A bolgá-
rok akkor az egyesült szerb és gö-
rög sereg által a .Strummica völgyé-
ben frontális harcra kényszeríttet-
tek és ez az ütközet volt a bolgár 
hadsereg katasztrófája. 

Ugyanez történt most az orosz 
hadsereggel, a külömbség csak az 
időben van, az ütközet tartalmábau, 
de ez viszont természetes mert 
hiszen míg akkor három csekély 
balkáni állam küzdött, addig ma 
három világhatalom áll egymással 
szemben az északi harctéren. így 
történt most Galíciában és Bukó 
vinában és meg merjük jósolni, 
igy fog törlénni a nyugati harcté-
ren is. Keleten a dolog elintéztet-
vén, a franciákat ki fogják ürgelyu-
kaikból és csodálatos szövetsége-
sünk nyugaton is újra abba a len-
dületbe fog kapni, amelyet velünk 
vállvetve fejt ki most keleten és 
amely olyan dicsőségesen emléke-
zetessé tes*i a nyugati háború 
kezdetét is. A belgiumi napok újra 
meg fognak ismétlődni, a belgiumi r 

háború pedig éppen olyan kevéssé 
volt lövészárokharc, mint ahogyan 
nem volt az az a diadalmas szél-
vihar sem, amelylyel most Galí-
cián és Bukovinán végig száguld-
tunk. 

Harctéri helyzet. 
Budapest, jun. 16. Hadisajtószállásról jelenlik: Nagy orosz vereség 

Galíciában. Kelet-galicziai nagy csatában nyugati Sieniava és a felső Dny-
szter között harcoló arcvonalunkon teljes sikert értünk el Oroszok 
egész vonalon visszavonulóban vannak. Foglyok száma még meg nem 
állapitható, de annyi bizonyos, hogy igen nagy Dnyeszter mentén a le-
hető legnagyobb kilátással tovább támadunk és máris igen számbave-
hetó eredményt ériünk el. 

Olasz hadszintéren a harcok ugyanazok! an a keretekben maradnak, 
mint a legutóbbi hetekben, lényeges eredmény itt nem fordult elő. (M. EL) 
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Egyik hadsaregparancsnokunk az olasz helyzetről. 
íSaiióhadiszállás iunius 15) Egyik Olaszország ellen operáló had-

sefegünkpai^ncsnoka "na foga cl .a "a Magyar Hírlap .udósi.ó, • s «lelnvu-
flati hadszíntér mai helyzetéről a következő nyilatkozatot tette 

Amit a jelenlegi szitucáióról már most megmondhatok, csak 
annvT^hogv a viszonyok fejlődésével rendkívüli módon meg vagyok 
elégedve Nlinden ebbéli várakozásomat felülmúlja. Hogy nem kezdünk 
már most támadásba, annak nem az az oka. hogy nem tehetnők meg 
meg, hanem csupán az, hogy az alkalmas pillanat még "e«" erkezet eL 

Az olaszok azzal ke/.ték, hogy öreg asszonyokon eroszakot követtek 
el, loptak és raboltak, ami nem le,, meg engem Nem 
h í v az ellenség olyan jelentéseket terjeszt, amelyek nem veszik túlsá-
gosán szigorúan igazságot, a kezdők betegsége ez. Ha majd bizonyos 
S g o k nem hallgathatók el, megmondja az igazságot. A leguag^bb hu-
zalommal nézek az eljövendő eseménynek elebe s csak azt óhajtóm, 
hogy az egész lakosság ugyanigy tegyen. (M. H.) 

l t i i s 7 Ö h ö i & a <I<H1I<'«! 
Mind kedvezőbben alakul ki a 

galíciai harciéri helyzet. Sokan azt 
vélték hinni, hogy a jaroszlaui áttö-
rés következményeiben ugyanolyan 
lesz, mint volt a gorlicei áttörés A 
foglyok száma már most is roha-
mos arányban gyarapodik szinte 
óráról-órára és még egy feltűnő ha-
sonlóság van a két győzelem kö-
zött az, hogy a gorlicei és a jarosz-
laui áttörés is egyformán, főként a 
német és az osztrák magyar tüzér-
ségek munkájának köszönhető. Ez 
a támadás is, miként a másik, gon-
dos, féltve titokban tartott szorgal-
mas hosszú munkának volt az ered-
ménye, olyan munkáé amelyet leg-
inkább az éjszaka sötétjében és 
csendjében kellelt végezni. 

Maguk az orosz jelentések is 
bevallják a Dnyeszter melletti nagy 
csatákat, természetesen az ő meg-
szokott hazug ferdítéseikkel, amelyek 
annyiban menthetők, hogy kétség-
beesett és demoralizált csapataikba 
ilyen módon akarnak némi lelke-
sedést önteni. Lembergben a helyzet 
valósággal kétségbeejtő és az oro-
szok fejetlensége teljes. A fejetlen-
ség ugyanilyen a katonai adminiszt-
rációnál is, amelynek történelemre 
szóló tanúbizonysága, hogy a fon-
tos zuravnói ütközetben csak az 
első orosz raj vonalnak volt puskája. 
Csak az első vonal volt felfegyver-
kezve, a hátsóbb sorok ásóval, fej-

szével, baltával voltak ellátva Köny-
nyen elgondolható ezekulán, hogy 
milyen módon tudtak a zuravnói 
orosz csapatok a mi támadásaink-
nak ellentállni. 

A jaroszlaui, a szieniavai, a 
zuravnói ütközetekből egy általá-
nos nagy csata fejlődött ki, a nely 
Szieniavától Bukovináig az egész 
fronton tart. A Dnyeszter mentén 
ellentállást igyekeznek kifejteni az 
oroszok, mig a San vonalán már 
nem képesek egy hathatós delenzi-
vára sem. Ezen az óriási fronton 
alakulnak most az események és 
ha a fegyverek szerencséje el nem 
hagy minket, akkor egész Galícia 
és egész Bukovina területe már a 
legközelebbi napokban és véglege 
sen megtisztul az idegen ellenségtől. 

Lemberg kiürítésére már min-
den előkészületeket megtettek az 
oroszok, amit most már a francia 
sajtó is beösmer. Az orosz gőzhen-
ger is megállott, mert elfogyott a 
munició és az orosz hadvezetőség 
a rajvonalban álló liszteket azzal a 
hazusággal tartja, hogy nemsokára 
uj ágyuk és uj municiók érkeznek 
Amerikából. De az orosz csapato-
kat most már semmivel sem lehet 
bátorítani s ezzel magyarázható meg, 
hogy közöttük napról-napra növek-
szik száma azoknak, akik a szövet-
séges csapatoknak megadják ma-
gukat. (M. H) 

Az oroszok rémuralma. 
Az orosz uralom alól felszabadult községek lakói, akik végígszen-

vendték az oroszok invázióját, beszélik, minő elviselhetetlen volt az 
oroszok üldözése. Pryzemyslben egy lembergi hazaáruló ügyvéd, dr. 
Gluszkiewicz volt a polgármester. Az ő polgármestersége alatt egy rabló-
gvilkos viselte a rendőrfőnöki tisztséget, aki addig a przemysli fegy-
házban ült. Ez a rendőrfőnök minden elképzelhető módon üldözte a la-
kosságot. A városból valamennyi oroszt eltávolították csaladjukkal 
egyetemben. Az intelligenciát utcaseprésre kényszeritették. Czechowicz 
püspöknek sem volt nyugta a folytonos zaklatásoktól. Több mint ezer 
embert, akik katonaköteles korban voltak, s/.intén elvittek A városi 
pénztárból 1,013.000 koron U elemeltek. Przemyslből az oroszok már 
május közepén megkezdték a részleges kivonulálást. Ebben az időben 
mar hadi aviatikusamk több ízben megjelentek a város fölött és ka-
tonailag tonlos pontokra bombákat vettetek alá. Egvik bomba eJv 
oszlopban vonuló orosz csapatra esett. A város maga különben nem 
szenvedett az oroszok uralma alatt Az élet most isméi normális 
valamennyi üzlet, vendeglo es kávéház megnyílt, a mozikban is játszanak 

48 szám. 

„Küszöbön a döntés 
Keleten." 

Berlin, junius 15. 

Moraht őrnagy a Berliner Ta-
geblatt hasábjain Küszöbön a dön-
tés Keleten cimmel a többi között 
a következőket írja: Legészakibb 
hadvezetóségiink az offenzív gon-
dolattól csak akkor távolodott el, 
ha a körölmények okosabbnak mu-
tatták nem áldozatokkal kierősza-
kolni azt, amit alkalmas időben ez 
áldozatok nélkül a hadvezetési mű-
vészet elérhet. Most a Libau és Mi-
tau közölt lefolyt harcok biztosí-
tották a balszárny szabadságát. 
Savle vidéken az előnyomulás dél-
kelet felé tért nyert. A Kovnó fe-
lől fenyegető veszély megszűnt. A 
német, osztrák magyar támadás 
észrevehetően északkelet felé halad 
előre. A kárpáti hadseregeknek volt 
a sakkhúzás fenntartva. Pryzemvsl 
meghódítása után a hadseregek ke-
let felé kissé meglazították köte-
lékeikel és a menekülő oroszokat 
észak felé szorították. Itt Péter 
Ferdinánd főherceg serege fogadja 
őket. A német seregek elől a szé-
les orosz tömeg kelet felé vonul 
vissza, szorítva Böhm-Ermolli és 
Linsingen seregeitől, amel veknek 
egyes erős csooortjai egységes 
s/empontok szerint előremennek. 
A grodeki tóvidék az oroszok utolsó 
nagyobb arcvonalállását tehetné 
lehetővé, de veszélyezteti az orosz 
arcvonalat Pflanzer Baltin eredmé-
nyes előnyumuláss a Dnyeszter és 
a Purth között. Az oroszokat ha-
rapófogószerüen szorítjuk. Mind-
ezekben a tényekben meghatottan 
ésslelhetjük a sors gigantikus dön-
tését. 

Mikor az északon kiizdő 
tiroliak szembe kerülhet-
nek ősi ellenségükkel. 
— „Nemsokára eljön az idő" — 

A sajtóhadiszáltásról jelentik: 
Az olasz hadüzenet óta a magasabb 
katonai parancsnokságokhoz és ha-
tóságokhoz megható és az ősi hazafias 
érzéstől áthatott kéréseket intéznek 
Tirol minden részéből, hogy bizzák 
ez ország védelmét a tiroli csa-
tiatokra. Tirol népe meg lehet győ-
ződve arról, hogy a hadvezetőség 
teljes mértékben méltányolja azo-
kat az érzelmeket, amelyek a tiro-
liakat ezekre a kérdésekre késztetik 
és hogy nemsokára eljön az idő, 
amikor a vitéz tiroli csapatok, ame-
lyek most az északi harctereken 
küzdenek, szembekerülnek gyűlölt 
ősi ellenségükkel és legyőzik azt. 
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Galícia után Páris felé. 
Berlin, május 14. 

A Neue Züricher Zeitung je 
lenli Párisból, hogy Henry Beran-
oer a Paris le Midiben igy ir a hadi-
helyzetről : „A németek most ösz-
szes nehéz ágyúikat vissza hozhat-
ják Galiciából és ismét kísérletet 
lehelnek Páris felé való elónyomu-
lásra." 

Hogyan akarja Anglia 
a békéi siettetni. 

Berlin, junius 15. 
Anglia május 2-a, vagyis a gor-

licei áttörés óta meg van győződve 
arról, hogy Oroszország nem képes 
többé a hadjárat sikeres folytatá-
sára. Hogy a dolgök egészen idáig 
jutottak, annak egyik íóoka a ló-
szerhiány, amelyen már alig lehet 
segíteni Angliának az a szándéka, 
hogy Amerika által teremtsen olyan 
helyzetet, amely lehetővé teszi szá-
mára a békekötést. Az angol kor-
mány meghitt embere ebben a do-
logban Bryan, akinek a lemondása 
is ezzel függ össze. Nem lehetetlen, 
hogy az amerikai kormány meg 
fogja tiltani a lószerkivitelt. Anglia 
fölhasználhatja azt a körülményt 
arra, hogy elváljon szövetségeseitől 
és a hadműveleteket a maga részé-
ről befejezze, amitől azután a béke-
kötés csak egy lépés. 

Oroszellenes plakátok 
Bukarest utcáin. 

Bukarest, jun. 15. 
A román főváros főbb utcáin ! 

általános meglepetésre nagy plaká- ' 
tok jelentek meg. amelyeken több 
román az orosz hadsereg megsem-
misülésére hivja fel a román kö-
zönség figyelmét. A plakátok arra 
intik a polgárságot, hogy ne adja-
nak hitelt Filipescu, továbbá Take 
Jouscu és hiveik megfélemlítő és 
hiveik megfélelemlitő és izgató 
szólamainak. 

Ezek az emberek — mondja a 
plakát — tévútra vezetik a népet 
— s még a korona ellen is agitál 
nak, csak azért, hogy a letiport 
orosz óriást megmentsék. 

A plakátoknak igen sok olva 
sója volt. 

Az angol flotta ujabb 
vesztesége. 

Köln, junius 15. 
A Kölnische Zeitung jelentése 

szerint a Nevvcastle on Tyneben 
kiadott Shibspuilder nevü folyó-
iratban többek között ez olvashato : 
Devonport az általa épitett hét pre-
dreadnought közül már harmat 

veszített el. Az Óceán volt az első 
nagy hajó, amelyet itt bocsátottak 
vizre. A másik két hajó volt a 
Montague, amely ködös időben a 
Lundy-sziget partjaira futóit és ket-
tétört és a Bulwai k, mely Shirness 
kikötőjében belső robbanás követ-
keztében a levegőbe repült A Mon-
tague vesztéről idáig semmi sem 
kerüli a nyilvánosságra. Az angol 
flottának ez az ujabb vesztesége 
nyilvánvalóan azokhoz a flottalit 
kokhoz tartozik, amelyeket csak 
igen ritkán szellőztetnek 

„Szerbia nem engedi meg, hogy 
Olaszország Durazzót megszállja." 

Genf, junius 15. 
A Journal jelenti Nisből, hogy 

a szerbek Elbasszanból nagy csapa 
tokát vittek Durazzó felé és a len 
gerpart irányába. Szerbia nem fogja 
megengedni, hogy Olaszország Du-
razzót megszállja. 

HÍREK 
Sorozás nélkül 

megyünk . . . 
Az Est tegnapi* száma közöl egy 

levelet amely hű tükre a magyar nem-
zet lelkületének. Ezt a levelel az alábbi-
akban sz6szeri.it közöljük : 

Tekintetes szerkesztőség! A ma-
gyar népnek az olasz hadüzenettel szem-
ben kialakult hangulatára megemlítésére 
méltónak tartom, hogy a krassószörény-
megyei Igazfalva kincstári telepközség 
lakosat közül a 43 -50 éve« férfiak most 
lefolyt sorozása alkalmával a jelentkezők 
túlnyomó része minden vizsgálat mellő-
zésével kérle bcsorozását. (Volt pedig 
köztük még bicegő is!) Sőt többen kér-
ték azonnal régi ezredükhöz leendő be-
osztásukat a harctérre. Némelyik öreg 
huszár közülök azt it bejelentette, hogy 
saját lován idul az első hivó szóra 

A sorozó bizottság katonai vezetője 
megindult szivvel dicsérte s köszönte 
meg a hazafias felbuzdulás szülte ajánl-
kozást s mindegyik ily jelentkezőt be is 
soroztak. 

Szó sincs c s ü g g e d t r ő l ; csupa bi-
zalom, öntudatos bátorság hat át itt min-
den lelket ! Igazfalva, junius 7. N e m e s 
Elemér református lelkész. 

És mikor ez igy igaz, amikor tud-
juk, hogy a rendületlen bizalom milyen 
erős a magyarságban, akkor mernek a 
mi ellenségeink a magyarok csüggedé-
séről irni . . . 

Fegyvereink, a magyar hőiok fegy-
\erei , adják meg a diadalmas harcok-
ban a választ . . . 

— Gyászmise egy elesett hősért. Hol-
nap, pénteken reggel fél nyolc óra-
kor a szentesi rom. kath. templom-
ban ünnepélyes engesztelő szent 
mise lesz, melyen a hősi halált halt 
PITI PAL cs. és kir. 23. vadász-
zászlóaljbeli főhadnagy lelki üdvéért 
fognak imádkozni A mindenható 
Istennek akarata életének 26 eve-
btn a királyért és hazáért hosi 
halállal szólította magához a fiatal 
hőst akkor, amidón folyó évi április 
hó 7-én a Lupkow körül vívott 

emberfölli csatákban imádott hazá-
jának földjét hősi zászlóaljának élen 
véres küzdelmek árán védelmezte. 
A gyilkos golyótól átütött hősi sziv 
vérével pecsételte meg hazájának és 
magas/lós hivatásának lángoló sze-
retetét a azért hősi emléke szent 
lesz mindenki előtt, aki átérzi, hogy 
elmúló hőseink porából kell fakad-
nia a boldogabb jövőnek. A 2 3 . 
vadászzászloalj tisztikara az elesett 
hós haiáia felett érzett mély rész-
vétét a gyászoló családnak írásban 
fejezte ki. 

— KlmvezéS. Dr. C i c a t r i c i s Lajos 
főispán K o v á c s Ede vármegyei iroda -
tisztet vármegyei irodaigazgatóvá nevezte 
ki. K o v á c s Ede kinevezésével sok év-
tizedre vissz jnyuló szorgalmas és fárad-
hatatlan munkájáért méltó juta lomba 
részesült. 

— BöszArméfiyi Jenő itthon. A felső -
párti református lelkész az első 
mozgósítás óta, mint tábori lelkész 
teljesít a harctéren szolgálatot. 
Tizenegy nehéz hónap küzdelmei 
után rövid néhány napra hétfőn 
este hazaérkezeit. Ismerősei, hívei 
nagy igaz örömmel fogadták őt. 

— Főispáni megbízás. Dr. C i c a t r i c i a 
Lajos főispán dr P a n y i k Tóth Derne-

| ter várra, főlevéltárost a főispán titkári 
teendők ideiglenes ellátásává! megbízta. 
A főispáni titkári teendőket eddig a had 
bavonult D o b a y Andor aljegyző he-
lyett K o v á c s Ede az ú jonnan kine-
vezet vm. irodaigazgató látta el. 

— Tlsitulltó közgyűlés. Dr. Nagy Sándor 
alispán, mint városi tisztujitószék e lnöke 
szombaton délelőtt 10 órára a tisztujilfc 
szék tagjad gyűlésre hivta össze. Ezen 
az ülésen töltik be az elhalálozás foly-
tán megüresedett főorvosi állást, melyre 
nényen ndták be a pályázói dr. Csák 
liéla, dr. Takács Manó, dr Molnár Sán-
dor és dr Eisler Samu. 

— A repce •iiIréüs ára. A hivatalos, 
lap mai száma közli a minis i tér ium ren-
deletét a repcéért kövelelhető legmaga-
sabb ár megállapításáról. A rendelet é r -
telmében repcéért (repcemagéri) köve-
telhető legmagasabb ár a magyar szent 
korona országainak egész területére 
nézve métermázsánként liszta súlyra 
káposzta repce tekintetében 46 koroná-
ban, réparepce tekintetében 4* koroná-
ban, vadrepce tekintetében 22 koroná-
ban állapitlalik meg. Ezt a legmagasab-
árat, amely magába foglalja a l akodó 
állomáshoz való szállilá» költségét is, 
zsák nélkül, az álvétel helyén és kész-
pénzfizetés mellett történt eladás esetére 
kell érteni. A repcére megállapított leg-
magasabb ár 1916. évi junius hó 15. nap-
ján lép hatályba. 

— Időjárás. Közép-Európában az idő 
aránylag kfivós volt és elvétve eső eselt 
Hazánkban az idő északi szelek mellett 
hűvös lett és a Dunántúl, meg a Duna-
Tisza közének déli felén, a Tisza-Maros 
szögénél és Erdély déli részein minde-
nütt volt eső, melynek mennyisége tőbb-
nyire 10 mm.-en alul maradt, A hőmér-
séklet maximuma 30 fok C Tál rafureden. 
AZ országos raelaorologiai intézet jós-
lata: Lényegtelen hővállozás és elvétve 
etŐ várható 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 
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BsSsűecser 83 szám alatt TUDOMÁNYOS MOZCÓSZINHÁZ 
Lakatos József féle 25 hold jó 
minőségű föld haszonbérbe ki j 
adó. Értekezni lehet Mentő j 
utca 4 szám alatt a tulajdo-
nossal. 

Egy magabiriTasszony | | 
tanyára kerestetik, ¡ 1 
w m m 

értesítem 
mindazon család apákat akiknek 
hadba kell vonuli liogv a Hazai 
Biztosító Társaság hadban vonulás 
esetére életbiztosításokat elfo-

Ía d , halálesetén a családnak a 
iztositott összeget teljes egé-

szében kifizet. Bövebet a Hazai 
Biztosító Társulat N a g y Ferencz 
úr házában levő irodában tud 
ható meg Életbiztosítás, tűz és 
jég biztositások jutányos dijak 
mellett veszek föl. 

Tisztelettel: 

Hazai Biztosító Társulat 
megbizottj a. 

1 SZENTES EGYEDÜLI SZÓRAKOZÓHELYE 

Caütörtököú, 1915. évi junius hó 17-én este 8 Órakor u to l ió 
csütörtöki e l őadás . A nyár íolyaman a íudományos Mozgószinház 

csak minden vasárnap tar t előadást A csütörtöki buc tu előadáson 
szinre kerül a következő íenyes m ű s o r : 

1-14. LECUJABB HARCTÉRI FELY. 
15-1<3. Az aj szobaleány vigj. 
17, 18, 19, 20 . 

Nagyszabású detekt ív történet 4 te lvonáeban. 

21,22. Erősebb mint Scherlock Holmes. VigjátéK. I 
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elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 
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