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A szerkesztésért telelós 
SIMA L Á S Z L Ó 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kussuth-tér 4. szán 
<iet. bérhez) ide iittézendók a lapot érdakIS nnodenJéle 

küldemények hirdetési és dótizetési dijak. 

Évforduló - Varsó alatt 
Török-bolgár megegyezés. 

9 semleges államok az általános békekonferenciáért. 
A véres princ, a század borzal-

mas csodagyermek$ egy eszteudős. 
Egy esztendeje, hogy a szerb kor-
mány visszautasító választ adott 
jegyzékünkre, aztán megindultak az 
erdők, a világ minden politikai 
égitestje összeütközött, a kő, ame-
lyik Belgrádban fójrepüit, végigzu-
bogott az t^ész globuszon és a 
nyomában világok borultak föl. A 
szövetséges katonák V#rsó alól pil-
lanthatnak vissza a világot másító 
e&tendő történetére és az, hogy 
ott vannak, valamelyes képlete, 
összefoglalója is az egész esztendő 
történetének és mindenesetre: ered-
ményeinek. A mi eredményeink: 
az ellenség veszteségei, ez a veszte-
séfjegyzék nemcsak hullajegyzék, 
nemcsak az elveszett muníciók üz-
leti katalógusa, ez a veszteséglaj-
strom egy világtörténelmi lajstrom: 
világtörténelmi erők és az — ellen-
séges értékelésbea — kincsek he-
vernek rajta. Ott hever a vcszte-
séglisztán a nagy szláv politika; ez 
mindörökre ott veszett Lembergbe 
nem akkor, amikor az az orosz 
futvást futott a városból, de már 
akkor, amikor egyetlen egy ember 
nem akadt egész Galíciában, egyetlen 
egy sem, aki fölszabaditót látott a 
kozákban. A veszteséglistán van a 
gőzhenger — a veszteséglistán van 
az a bizonyos túlerő, amelytől 
annyi csudát vártak — a veszte-
séglisztán van az az ábránd, ami 
mindmostanig szinte a Péter szik-
lája volt az egész entente politiká-
nak, hogy a dualisztikus monarchia 
az első ágyudörgésre fólbomlik 
Területileg: az orosz veszteséglaj-
stromban van nemcsak a diadalmas 
visszafoglalt terület, hanem Orosz-
Lengyelország egy jókora és gazda-
sági erőkben épp legjelentékenyebb 
része. Az orosz politikai körök a 
®unició fogytán ordítanak föl — 
közben azonban az orosz védelmi 
vonalak is elfogynak; ágyuk ulán 
lelkendeznek és elvesztik a váraikat. 

A szövetséges csapatok győzel-
mesen teperik, göngyölítik maguk 

elől az orosz sereget, — a Visztula-
vonalat, legfőbb védelmi vonaluk 
egyiket, talán a legfontosabbat el-
vesztette az orosz, a Narev-vonalat 
valami példátlan történelmi menet-
sebességgel keresztültörve, Osztro-
lenkától Pultuszkig átlépték a né-
metek és mig észak felől a pul-
tuszk—novogeorgievszki Narev-sza-
kaszon közeledik a katasztrófa Varsó 
felé, délről — huszonöt kilométer-
nyire Varsótól, tehát mindössze 
tizenöt—tizenhat kilométernyire a 
külső erődöktől — sorra vijja az 
útban álló orosz helységeket az 
ellenálhataTTan szövetséges roham. 
Az orosz csaknem mindenütt vissza-
vonul, igaz, hogy esaknem minden 
vonalon kisebb nagyobb ellenállás 
után, mint az izgatott játékos, aki 
nem tud fölkelni, mikor már az 
egész vagyonát elvesztette és min-
den romon éjra kísérletezik. 

Igen, az orosz elvesztette a 
játszmát és ahogy Lembergból ki-
vonult az orosz katona, posta, iskola, 
hetman és titkosrendőr, nemsokára 
valószínűleg majd kivonul Varsóból 
is. Mindezzel szemben az orosz tart 
néhány keskeny csikót Kelet Galí-
ciában — ez az egész, amit el tu-
dott érni, ez az egész, amit meg 
tudott tartani és hogy ez mit je-
lent orosz értékelésben, azt Orosz-
ország messzerobajló belső omlásai 
mutatják a legjobban. Most már ott 
tartanak, hogy uj okot keresnek a 
háborúhoz, — eddig csak célt ke-
restek hozzá, s most Bizánc meghó-
dításában láttatják az indokolást. 
Most a háború tizenkettedik hón «p- | 
jaban keresnek uj szövetségest és j 
ahogy szinte térdrehullva könyörg'k 
Japán véd- és dacszövetségéi, ez i 
maga beszédes beösmerése a ret- J 
tenó csatavesztésnek: nemcsak a i 
harctereken valóknak, de a politi-
káiknak is; mert azt jelentik, hogy 
Oroszország vérző fejjel, letépett 
borjúval, üres zsebbel és elpusztult 
illúziókkal megy Ázsiába, miután 
Európában nincs keresnivalója. 

A vad üldöző, aki „Varsó falán I 

s az égő falvakon" vérrel irta a 
nevét, most maga is meuekült, — 
a vad üldözőből üldözött vad lett, 
és a menekülése, a futása: Ázsia 
futása Európa elől. 

Ez a rettenetes esztendő mér-
lege és ez a mérleg: sommázása 
az összes harctéri helyzeteknek is. 
Az egész világ szinte egy stratégiai 
egység és a lengyelországi nagy 
győzelmek ebbeli jelentőségét talá-
lóan fejezi ki a francia sajtó, ami-
kor megállapítja, hogy ezek után a 
francia—angol—olasz szövetségnek 
egészen ki kell hagynia az orosz 
erőt a számításaiból. Ez már a 
nagy fölszámolás kezdetét jelenti, 
aminthogy ha akármelyik londoni 
részvénytársaság közgyűlése elé 
olyan mérleget terjesztenek a britt 
világparcellák urai, mint a háború 
egy évi „üzemét44 összefoglaló — 
egész Belgium, tiz francia vár.aegye 
elvesztét, milliókat magával sülyesz-
tett hajók pusztulását, az angol 
alkotmányhoz intézményesen hoz-
zánőtt princípiumok bukását, a 
világtermelés egész rendjének fölbo-
rulását, a nngy világbirodalom köz-
gazdasági csátornázatának bepené-
szesedését, — akkor az nyomban 
ki is mondaná a fölszámolást. így 
még várnunk kell, leméljük, nem 
sokáig, hisz ha az évnek fordulóján 
a múltnak, jelennek és jövőnek ez 
örökké véres mesgyéjén visszapil-
lantunk és előre nézünk, az elért 
eredményekben mindenütt benne 
látjuk az elérendőket is. Varsó alatt 
állunk — és az öngyilkos robba-
násban elvérzett támadások rom-
jain állunk az olasz határon: ez az 
esztendő mérlege — a többi a tör-
ténetíró dolga és mi még csak 
idézzük a sajtóhadiszállási jelentést: 
csapataink mindkét harctéren ered-
ményesen küzdve, ülik meg a 
döntő nap évfordulóját. 
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Bulgária maximális követeiébeL 
Ellentétes irányú lapok értesülése szerint a négyesszö-

vetség tapogatózásaira, hogy melyik a bolgár maximuus 
igények a kővetkezőkben vázoltattak: Egyelőre egész 
Szerb-Maeeujnia Monasztirral és Uszköbbelmert külön-
ben Pirotra és Msre is igényt tartanak. Utóbbi időben 
feltűnő szélcsend állt be Görögország és Bulgaria eddigi 
egymás elleni sajtóharcában. De azért a megegyezesrot 
való híresztelések még nagyon koraiak. 

D i i r c l i t i i o l l a t k e l l e i a i a k r i í i 

S i ' i i e í e í l e " . 

Az Ulro jelentése szerint Hamilton lábornok kiilftn tü'ár utján ar-
ról értesítette Lord Kitchenert, hogy a Dardanellák elleni akció folyta 
tására gondolni sem lehet. Egy ujabb támadás csak akkor kecsegtethetne 
a siker kilátásával, ha sikerülne valamelyik balkáni állammal megegyezni. 
Ennek a megegyezésnek ugy kell szólni, hogv az illető balkáni állam 
vagy saját haderejével vesz részt a Dardanellák elleni harcban, vagy 
pedig arra kötelezi magát, hogy az Oroszország által e célból rendelke-
zésre bocsátandó hadseregét átengedi az országon. 

Az olaszok teljes veresége Tripoiiszíian. 
Hivatalos jelentések nyomán most kerültek itt nyilvánosságra azok 

a veszteségek, amelyeket az olasz csapatok az északafrikai harctéren 
szenvedlek. A szines katonák egy része megtagadta az engedelmességet 
és mikor a tisztek büntetéssel fenyegetődztek, az őrizetükre bízott Irén-
nel együtt átszöktek a felkelőkhöz. Miután az élelmiszer és a municó 
is fogytán voltak, az olasz koloniális hadsereg ereje nagyon meggyen 
gült és kénytelen volt a tenger felé visszavonulni. 

A tervszerű visszavonulás azonban csakhamar meneküléssé fajult, 
mert a felkelők az olaszokat három oldalról bekerítették, az olasz 
frontot áttörték, ugy hogy . egy részüket francia területre s/ori-
toták, míg a másik része Sokna és Sirknél döntő vereséget szen-
vedett. Az első helyen az olaszoknak 3000, a másodiknál 2500 halottjuk 
volt. Hadieszközökben 45 ágyul, 50 gépfegyvert és sok e/t 
vesztettek. 

üzám. 

fegyvert 

A semleges államok az általános békekonferenciáért, 
A Zeit berlini levelezőjének értesülése szerint n semleges államok 

altalános békekonferencia egybehivásán fáradoznak A konferencián, a 
terv szerint, a hadviselő államok is képviseltetnék magukat. A ludviseló 
államok a terv e őlerjesztését egyáltalán nem tekintették barátságtalan 
aktusnak, sőt késznek nyilatkoztak a konferencián való részvételre 
egyedül Franciaország mondott nemet és Delcassé, a teljes elutasítás 
álláspontjára helye/ke leti. Franciaország vonakodása ellenére is, a 
semleges államok már hozzáláttak az előkészítés munkájához. A 
meghívásokat vagy Svédország, vagy Hollandia küldené szét, de 
ennek az időpontja még nincs meghatározva 

A török-bolgár megegyezés. 
A Times tudósítója a következőket jelenti Szófiából arról az egyez-

segrol, amelyet Törökország és Bulgária kötőitek: Bulgária sem n 
semlegességre, sem a Törökországba irányítóit hadiszernek bolgár terű 
leten való keresztül bocsátására nem kötelezi magát A megegye/és sze 
rint Bulgáriának jut a/, egész dedeagacsi vasút Karagacs? Dimitika és 
Kuleiburgas állomásokká). A Maricától nyugatra eső egész területet 
Bulgáriához csatolják. A tudósító szerint Szófiában izgatottan várják az 
entente valaszat Bulgária legutóbbi jegyzekére. Valószínűnek láls/ik a*' 
n felleves hogy Bulgária megváltozt atja eddigi politikáját, ha . n ^ i i y t i / 
tato igeretet ka > Macedónia jövőjét illetőleg és az entente garantáln 
azt, hogy a s z o m s z é d a államok nem fogják megtámadni, lizek u"van 
nagyon megnyugtató hirek lennének Angliára nézve, azonban a Times 
K T w í U i n W * s t fűzi hozzájuk, hogy nagyon valószínűtlen 
hogy Torökorszag ekkora aldozatokat hozna anélkül, hogy Bulgáriától 
megfelelő ellenszolgálmányokat kapna. u ^ u a m . 

fl magyar 
nemzethez! 

A művész szobrot farag a fából 
a nemzet áldozatkészségepedig ércbe 
önti, hogy épen összetételének cso. 
dálatosságával végtelen időkig hir-
desse a magyar társadalom dicső-
séget. 

Szobrot emelünk magunknak 
büszke hiúsággal, hogy fiaink, uno-
káink, elkövetkezendő uj nemzedé-
kek megcsodálják alkotásunkat és 
ha hasonlón históriai idők szereplói 
lesznek, tanuljanak belőle. 

Szobrot emelünk magunknak 
szerény alázatossággal, mert nem 
magunkért csináljuk, hanem hero-
ikus csaták borzalmas tüzében el-
pusztult hősök özvegyeiért, árváiért, 
kezét, lábát vesztett, megvakult, 
boldogtalanná letl nyomorék, rok-
kant hőseinkért. 

Szobrot emelünk magunknak 
; jogos kérdéssel, hogy az egész világ 

lássa a dicső magyar nemzet kime-
ríthetetlen erőbirásának gyönyörű 
szimbólumát! 

Megalkotjuk a Nemzet Áldozat-
kész Szobrát! 

Mi. akik most 0 Felsége Apos-
toli Királyunk legkegyelmesebb 
pártfogása, — Auguszta kir. főherceg-
asszony és Károly István kir. fő-
herceg O fenségeik magas védnök-
sége, — gróf Tisza István m. kir. 
miniszterelnök, Csernoch János bi-

i boros hercegprímás és báró Hazai 
Samu m. kir. honvédelmi minister 
diszelnöksége alatt ezzel az indit-
vánnyd lépünk a magvar nemzet 
elé, — úgy tervezzük, hogy az em-
lék megalkotásában közvetlen közre-
működéssel vegyen részt a magyar 
társadalom minden tagja. 

A művész fából kifaragja a 
szobrot, a hazafias társadalom pedig 
az adakozók nevével bevésett apró 
fémpikkelyekkel borítja azt be. 

Igy oldjuk meg a szobor fel-
építésének munkáját mindannyian, 
akik a nagy históriai időt éljük, — 
valamennyien, ahányan e szép ma-
gyar hazái vérünkkel, szellemi és 
anyagi erőnkkel védelmezzük. 

A magyar társadalom minden 
tagjának rendelkezésére áll egy fém-
pikkely, — amelyet áldozatkészsége 
es anyagi képessége arányában tet-
szés szerinti összeggel válthat meg. 
de minimális ára kel korona. 

ű,z emlékből, melyet fanatikus 
I Ikesedéssel és áldozatkészséggel 
magunk építünk meg, i história le-
vegője árad, hogy i magyar nemzet 
dicsőségének és hősi nagyságának 
hirdetője legyen évezredek mul-
tán is. 

A szobrot befújta majd a patina, 
de alkotóink nevét remekművű al-
bum őrzi meg a Nemzeti muzeum* 
ban, sót minden adakozó e r e k l y e k é p 
okmányt kap az áldozatkészség szob-
raink rajzával, amelyen fémleme-
zének helye meg lesz jelölve. 

Minden magyar embernek részt 
kell v e n n i e b b e n a n e m z e t i j ó t é k o n y 
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munkában, itiert az actió jövedelme 
az elesettek özvegyeinek és árváinak, 
továbbá a rokkantaknak nyugalmas 
jövőjét is biztosítja. 

Mindenkit kérünk, hogy a gyűjtő 
iven jegyezze elő a lemezét, hazafias 
adományát pedig a befizetési lap 
felhasználásával küldje be „A nem-
zeti áldozatkészség szobrának végre-
hajtó bizottságához." 

A szobor Mátyás király ragyogó 
korának büszke lovagját 'ábrázolja. 
A dicső királyról egy legenda azt 
tartja, hogy nem halt meg, hanem 
egy barlangba alszik. Barlangja előtt 
a Megváltó születésének éjj« lén ki 
virül egy hársfa és édes illatot 
árasztva virágzik. 

A nagy király páncélos lovag-
jának fából készült szobra mintha 
képviselné a költői képzeletet. Bol-
dog jövőnk megváltásának küzdel-
mes éjszakájában viruljon ki a jó-
tékonyság fája, virágozzék, árassza 
balzsamos illatát. Ha majd felvirrad 
az áldozatkész napja, olvassza fel a 
szenvedés zord jégmezejét és szá-
rítsa fel a köny harmatot, amit öz-
vegyek, árvák és minden életörö-
müktől megfosztott rokkantak hul-
lajtanak! 

Hazafias üdvözlettel 

A NEMZETI ÁLDOZATKÉSZSÉG SZ03RÁNAK 
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA. 

A nemzeti áldozatkészség szob-
rára szerkesztőségünkben is lehet a 
kitett gyüjtöiven adakozni, illetve két 
korona lefizetése ellenében egy egy 
fémlemezt váltani. 

A trónörökös látogatása 
a Zlota-Lipa-fronion. 

Károly Ferenc József főherceg 
a julius 19-étől 2t>-ikáig terjedő idő-
közben legfelsőbb megbízásból meg 
látogatta a Zlota Lipa mentén álló 
csapatainkat. A frontra való utazás 
Magyarországon és Stryjen keresztül 
történt és közben a főherceg meg-
tekintette a Dunajec es a Dnyeszter 
között levő seregrészeinket is. A 
trónörökös utazása folyamán sze-
mélyesen meggyőződést szerezhe-
ted a csapatok pompás állapotáról 
és rendkívül kedvező taktikai hely-
zetéről. Azonkívül alkalma volt is 
mételten saját állásainkat és az 
ellenséget, valamint az utóbbi har-
cok területét közvetlenül megszem-
lélni. A főherceg ez alkalommal 
nagyszámú tisztet és a legénység-
hez tartozó katonát személyesen 
díszített föl kitüntetésekkel Különös 
elismerésben részesült ez alkalom-
mal Szaszik János, a 7 ik huszár-
ezred őrmestere, akit már mind a 
négy vitézségi éremmel kitüntettek 
és akinek a trónörökös szerencsét 
kivánt és kézfogással tüntetett ki. 
Hasonlóképen tüntette ki a főher-
ceg Hlavthv őrmestert, a 88-ik 
gyalogezredből, aki már tulajdonosa 
a két ezüst vitézségi éremnek, az 
arany vitézségi érmet a trónörökös 
nyuj>otta át. A Zlota-Lipánál álló 

csapata.nk vezetőivel folvtatolt nieg-
beszelese után vissz,tert a parancs-
noksághoz es ma Bécsbe érkezeti 
¡ ¡ ^ f e l s é g é n e k jelentést L ^ e n 

fl pápa 
a háborúról. 

A Stokholm Dagblad mai szá-
mában Annié Wall, előkelő svéd 
hölgy, érdekesen irja le annak az 
audienciának a lefolyását, amelyben 
XV. Benedek pápánál május 2-án 
része volt. A svéd nő azt irja, hogy 
a pápa szokatlanul kicsiny és vézna, 
rendkívül finom megjelenés. A római 
katolikus egyház fejedelme szeren-
csét kívánt a svédeknek ahhoz, hogy 
semleges álláspontot foglaltak e' és 
olvan magatartást tanúsítanak, amit 
ő Olaszországtól is a legszívesebben 
látott volna. A svéd nő szerint a 
pápa az olasz ember élénkségével 
beszél és taglejtésekkel kiséri mon-
danivalóját, látogatója előtt a pápa 
egy pillanat alatt disztingvált poli-
tikussá változott. 

Az egyházfejedeleni nagyon iz-
gatottnak látszott, mert éppen azon 
a reggelen kapta Ferenc Józseftől 
azt a jelentőségteljes hirt, hogy 
Magyarország és Ausztria szinte az 
összes olasz követeléseket hajlandó 
teljesíteni; az olasz kormány is meg-
kapta Magyarország és Ausztria e 
jegyzékéJL de eltitkolta, hogy ez az 
értesitésérkezeit hozzá. Elképzelhető 
tehát, hogy Olaszország hadüzenete 
mily súlyos csapás a pápára nézve, 
aki egész tekintélyét latba vetette 
az ellen, hogy Olaszország beleke-
veredjék a háborúba 

Annié Wall biztos forrásból ér-
tesül arról, hogy a pápa Német-
ország és természetesen a központi 
hatalmak iránt általában is rokon 
szenvvel viselt; lik és hogy bizalmas 
környezeiében igy nyilatkozott: 

— Az erkölcsi igazság Német-
ország oldalán van és ezt igazán 
tiszteletben kellene tartani. 

A római katholikus egyház ősi 
ellenségének tekinti a pápa Orosz-
országot; Angliával szemben pedig, 
bár Anglia ismételten megkísérelte, 
iiogy a pápa kegyeit megnyerje, 
teljesen hideg marad. 

3 oldal. 

HÍREK 
Egyházi közgyűlés. A szentesi evang. egy-

házközség vasárnap d. e. 10 órakor 
rendkívüli egyházi közgyűlést tart melyen 
képviselőit választja n.e<j a f. évi agusz-
tus 12-én Szegeden larlandó esperességi 
közgyűlésre. 

- Justh Gyula Budipisten A független- | 
ségi párt vezére, Justh Gyula tornyai tar-
tózkodásából rövid időre Budapestre ér-
kezett. Hivei igen nagy örömmel üd-
vözölték. 

— A szultán gyógyulási Konstant iná-
polyim n kiadott hivatalos orvosi jelentés 
szerint a szultán állapota igen jó. Ai 
uralkodó már járhat-kelhet szobájában. 

— A c s i s z l r l i | kU« l )D unokájának k i n i / t e -
l0|e. Fostdami távirat szeriut Oszkár p o -
rosz herceg és felesébe, Huppin grófnő, 
fiúgyermekének kedden délután volt ke-
resztelője a háxaspar o t thonában , Quanti 
villában. Az ujszutött a keresztségben 
az Oszkár Vilmos, Károly, János és 
Kunó neveket kapta. 

— A bolygó nyomda. Minél mélyebre 
hatolnak be csapataink Oroszország tes-
tébe, annál tágabb téren virul ki a sza-
badság fája. Az orosz elnyomatás alól 
fellélegző lengyelség, zsidóság, munkás-
osztályok és polgári rendek megköny-
nyebhülten lélegzenek fel, amikor a me-
nekülő oroszok utolsója is eltünika sze-
mük elől, Í m e egy kis példa, mely Dob-
rowa elfoglalása után jegyezhetniük fel 
a hadikrónikaha. Ennek az orosz-lengyel 
városkának többek között volt egy szo-
cialista újságja is, a Hobotnik, mely busz 
észtendőn át a legnagyobb nehézségek-
kel, bujkálásokkal és bajokkal je lenhe-
tett csak meg, ab< an a pillanatbau azon-
ban, mikor diadalmas csapataink utilapot 
kötöttek az orosz közigazgatási hivatal-
nokok talpa alá is, a lap másnap tel-
jes nyilvánosság előtt akadájtalanul je-
lenhetett meg. Az oroszországi lengyel-
ség megkönnyebbülten lélekzik fel, amint 
nem nehezedik rá ju* az orosz bilincs. 
A lap felszabadulásának örömére maga 
mondja el, hogy 18(J4-ben való alapí-
tása óta milyen nehéz küzdelmek árán 
tudta csak a maga párthiveit szolgálni. 
Jellemző bizonysaga ez a kálvária, hogy 
mindaz amit mi Oroszoszágról hiszünk 
és tudunk, nem túlzás, hanem bizonyság. 
Eleinte ezerkétszáz példányban csupán 
Varsóban jelent meg ez az újság, azaz 
hogy Varsóban szerkesztették, a nyo-
más pedig Litvánia egy kis városában 
történt. A gépeket és betűket Angliából 
hozatták az Edytkuhnen-Wirbaf len kö-
zötti vasúti vonalon, ami azért is volt 
lehetséges, mert az egyik orosz vámhi-
vatalunk tagja volt a lengyel szocialista 
pái Inak. Egy félreeső ház pincéjében 
nyomták a lapot. A szedő azonban ki-
fecsegte kedvesének, Hogy milyen titkos 
munkát végez • ez fel akar ta jelenteni 
a rendőrségen. A leányi ugyan sikerült 
elhalgattatni, de a part emberei nek.i 
valtak már biztosak a dolgokban és tit-
kos nyomdájukat Wilnába vitték. A ren-
dőrség ezidőtájt Varsóban, Kadomlmn és 
Dohrováu egész sereg eredménytelen 
házkutatást rendezett , mig Wilnában a 
nyomda esztendőkön át nagytitokban, 
de nyugodtan dolgozol Kevéssel utóbb 
aztán a szerkesztőséggel egyetembe Lodz-
ha helyezték ál mert ott lakott álnév 
alatt a lap szerkesztője Egy napon, m i -
kor a szedő a laphoz szükséges p a p í r -
anyagot vásárolta be egy titkos r endőr 
utáuna ment é? megállapította, hogy 
hová viszi. Éjszakának idején maga a 
csendőrezredes végzeit nagyon szigorú 
házkutatást a megjelölt helyen, a nyom-
dát lefoglalta, a szerkesztőt és két sze-
dőjét letartóztatta. Természetesen nyom-
ban uj gépeket hozattak külföldről s 
most Higáha vándorolt a lap. Itt maradt 
1901 ig 1905-től 1908-ig Varsóban nyom-
ták, majd mikor a rendőrség újra nyo-
mába jutott, 1914 ig különböző apró 
helyeken bujdoslak, ezeknek a nevét 
azonban ovatossaghól még most sem 
irja meg a robot. Most aztáu a szoci-
alista ujsag szerkesztői Dobrován talál-
koztak a s zabadsaga i , amelyet diadal-
mas hőseink hoztak számukra. Hogy ez 
nem áls/ahadság, nem cifra igéret, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
Hobotnikot másnap nyilt utcán áru-
sították. 

Kiadj* ; 
Vajda 8 (Jtóda Könyvnyomdája. 



4 oldal. 

K i a d ó f ö l d . 
Idősb KÜRTI MIHÁLYNAK 

Mucsihálon 43 bold szántó. 12 
hold kaszáló ós legelő tariya-
fl&ldje tanyaépületekkel ha-
szonbérbe vagy feles mun-
kálatra kiadó. 

Értekezoi lehet Széchenyi-u 27. sz a. 

K I A D Ó F Ö I y D 
F ö l d \ á r i N. Imrének Dónáton 50 
hold . Ecseren 14 hold tanyafőJd-
ie h a s z o n b é r b e kiadó. É r t ekezn i 
lehet Dóná ton 78 szám alatt. 

SZENTESI LAP 60 szioa. 

Kiadó föld. 
Özv. Böszörményi Janosnénak 

a lapistói 29 hold, darekegyház oldali 
23 hold szántóföldje a rajta levő épü 
lotekkel haszonberbe, esetleg feles 
munkálatra kiadó, 

Értekezni lehet LapUtó 44. sz. a. 
vagy III. ker., kátai utca sz. alatt. 

ECTJÓTTIJÁTSZOTT i J 

KONCERT HEGEDŰ! 
JUTÁNYOS ÁRON AZONNALI 
ELADÓ.- ÉRTEKZNI LEHET! 
NACYCÖRCŐS-UTCA 25. sz A j 

I UCYANOTT ECY SZÉP BÚTOROZOTT J 
! S Z O B A V A N K I A D Ó :::::::::::::::::::: j 

T U D O M Á N Y O S M O Z C Ó S Z I N H Á Z 
1 1 SZENTES EGYEbÚLI SZÖIMKOZ6hELYE.~| 1' 

E l o x e l c M j e l e n t é s ! 
Legközelebb a Szentesi Tudományos MozgószinliázbaR 

1915. augusztus hí l-én, Vasárnap délután 6 és este fél 9 érakor: 

Dráma 5 felvonásban. 
flz előadást Lehota Bandi cigányzenekara Kiséri. 

VAJDA B. UTÓDA 

könyvnyomdája 
IS: :U«:I :I :HUIUS 

V 

:::::::::::::::::::: 

elvállal minden a könyvnyom-
dászat körébe vágó munkálatot 
a legegyszerűbbtől a legdísze-
sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 
a lehető legjutányosabb árért. 

SZENTESILAP kiadóhivatala 
Kossuth-tér i 52. (Kef. bérház] |1H| 




