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A szerKesztésert telelós 
SIMA LASZLO 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér i. szám 
(rel. bérház) ide intézendők a lapot erdeklő mindenféle 

Küldemények, hirdetési és előfizetési dijak. 

Lucho v á r á t bevettük. 
Kelet-Galica felszabadulása. 

A foglyok száma eddig 15250. 
Abban a föltevésben, hogy fegy-

verekkel bajosan dönthető el az 
európai háború — irja a római 
Tribuna — leghelyesebb volna, ha 
a hadviselő felek összeülnének a 
zöld asztal mellett és békekonfe-
renciát tartanának azoknak az el-
veknek alapján, amelyek szerint a 
békét majd megkötik. 

Idézzük ezt a mondatot, mert 
különösen érdekesndv találjuk. 
ne felejtsük el, hogy ezt nem Pá 
risban, Londonban, de még csak 
nem is Szentpéterváron mondják, 
hanem Rómában, annak az Olasz-
országnak a fővárosában, amelyik 
Olaszország csak azért vesz részt a 
világháborúban, mert minden áron 
részt akart benne venni s ennek a 
minden áron való részvételnek egyik 
oka épen az volt, hogy fegyverek 
kel minél hamarább döntessék el a 
háború a központi hatalmak, az 
Olaszország volt szövetségesei ro-
vására. 

Külföldön azt a hirt terjesztik 
rettentő erővel, hogy a német csá-
szár minden héten kétszer három 
szór tesz béke ajánlatot az orosz 
cárnak s az utóbbi napokban min-
den untaion jön a hír, hogy az 
orosz cár kijelenti, hogy a háborút 
addig folytatja, mig a győzedelmes 
békét nem diktálhatja, 

Ha egy kis összehasonlítást 
teszünk a mi ellenségeink áltett 
kijelentések közt, azt kell észre-
vennünk, hogy a helyzet a mi ellen-
ségeinknél csakugyan kezd megérni 
Amikor legjobban viharzott a harc 
a Kárpátokban az egv'ik olasz lap 
azt irta, hogy v a l a m i másképen kell 
az antantnak megoldást keresnie, 
mert ugv látszik nem lehet meg-
törni a Kárpátokban a magyar né-
niét osztrák védelmi vonalat és az 
egész támadás a Kárpátok ellen 
haszontalan véráldozat. 

Az a sejtelmes ..más11 megoldás 

az olasz beavatkozás volt Be is 
következett hamarosan De már ké-
sőn, mert a gorlicei áttörés óta 
nincsen megállása az orosz haderő-
nek. Nem vissza kell vonulnia, 
hnnem észve /ett módon szaladnia, 
hogv a legnagyobb katasztrófába 
ne kerüljön. Az olaszok pedig ott 
keseregnek a határon és ezreivel 
küldik a mészárszékre fiaikat, hogy 
e#y talpala t t n y i - - e^a iább 
megközelíthessék azt a' területet, 
amelyei medkapták volna vér nél-
kül és amelynek birtokában még 
becsületesek is maradhattak volna. 

Most a becsület elvesztése és a 
remény nélkül való vér áldozatok 
után a legnagyobb római lap, 
amely véres szájjal uszította a ha-
bomba az olasz nemzetet föltevé-
seket kockázat meg és béke konfe-
renciáról ábrándozik. Mert ugv 
mond, akinek nagyobb zálog van a 
kezében az fogja diktálni a békét 

és most még a zálogok kiegyen-
lítik egymást. 

Hiszen nagyon szép dolog volna 
csakugyan, ha már ott tartanánk a 
béke konferenciánál. Nagyon szép 
dolog volna, ha a világ legrettene-
tesebb háborúja befejeződnék in-

; kább ma mint holnap. Csakhogy 
épen az olasz szirén hangok árulják 
el a valóságát annak, mennyire 

..j lehetetlen a mi ellenségeinkkel még 
békéről beszélni. 

Ma a valóság az, hogy ellensé-
geinkre nézve minden föltétel bekö-
vetkezett, amikor legyőzöttiiek kel-

! lene elismreniök magukat Az a cél, 
amiért tovább folytatják a háborút, 
hogy minket össze tudjanak törni, 
rájuk nézve már elérhetetlenség 
birodalmába tartozik. Olyan a hely-
zet, mintha valóban azt akarnák, 
hogy a szenvedett vereségek után 

! egészen a véres roncsokig tőrjük 
össze őket. 

Vezérkarunk j e l e n t é s e . 
Hivatalos (Bpest, aug. \.) 
Orosz hadszíntér: Luck vára 

tegnap óta a mienk. A mindenkor 
bevált felsőausztriai salzburgi Kai 
ner főherceg nevét viselő 59. cs. és 
kir gyalogezred szuronnyal verte 
ki oroszokat a pályaudvaron és a 
vártól északra fekvő elsáncolt sá-
tortábor körül levő ha Jállásokból 
és a menekülő ellenséggel egyide-
jűleg nyomult be a városba, ame-
lyet esti órákig teljesen megtisztí-
tott ellenségtől. Megvert ellenség 
dél és délkelet felé menekült. 

Böhm Ermolli tábornok had-
serege Bialy Kamiennél, Északkelet 
Galíciában ellenség harcvonalát 20 
kilométer re kiterjedő szakaszon 
törte át Ez a kettős vereség arra 
kényszeritette oroszokat, hogy ösz-

szes, még a Strytól nyugatra küzdő 
erőiket folyó mögé vigyék vissza. 
Ellenség visszavonulása ma reggelre 
már a Zborow körüli harcvonalra 
is kiterjedt. — Zborowot tegnap 
Bothmer gróf tábornok hadserege 
elfoglalta. Stry mentén még tart a 
küzdelem 

Oroszok egyik ellentámadása 
tegnapelőtt Korowa környékén egy 
német és egv osztrák-magyar dan-
dárt néhány kilométerre visszaszorí-
tott, de * visszaüzésük céljából in-
dított ohlultáinadásunk elől oro-
szok etámadásunk hatásának bevá-
rása nélkül sietve a Stry keleti 
partjára nyomultak vissza. Buczacc-
tól északra is több ellenséges táma-
dást vertünk vissza Oroszok súlyos 
veszteséget szenvedlek A legutóbbi 
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napokban Kelet-Galicíában és Wla 
dimir Wolinszkijtől keletre ejtett 
foglyainknak száma tisztre es 
15250 főnvi legénvskgre emelkedett. 
Augusztus folyamán a/, osztrák ma 
gyar főparancsnokság alatt kü/dő 
szövetséges csapatok összesen H»0 
tisztet és 53299 főnyi legénységet 
fogtak el, és 34 ágvut, 120 gépfegy-
vert zsákmányoltak. Ez a nadero 
május 1 óta összesen 2100 tisztet 
és 642500 főnvi legénységet fogott 
el és 3H4 ágyút (löveget) és 1275 
gépfegyvert zsákmányolt. 

Olasz hadszíntér: Olasz hadszin-
téren helyzet változatlan, 

H Ö F E R , altábornagy, 
a ve^érk^ főnökérek helyettese. 

Az orcszok kiürítik 
Kelet-Galíciát. 

Oroszországban folytatódik a 
szövetséges seregek csodálatos dia-
dalmenete. Az osztrák-magyar csa-
patok elfoglalták Kobrin városát és 
kelet felé Pinsk és Minsk irányában 
üldözik a vert ellenséget. Kobrin 
megvétele fontos azért, mert az j 
eddigi hadmüveleteknél is inkább ! 
megzavarja az oroszok menekülé- ! 
sét, két részre osztván a vert ellen 
séget. A monarchia csapatainak ez 
a szép és nagy diadala mihamarabb 
oda fog vezetni, hogy hirül adjuk : 
a monarchia területén nem áll 
egyetlen orosz katona sem A kob-
rini győzelemmel egyidejűleg érke-
zik hire annak, hogy az oroszok 
minden előkészületet megtettek 
Grodno kiüritésére és feladására. Ez 
örvendetes, de korántsem meglepő. 
A kovnói nagy német diadal után 
ez előrelátható volt. A németeknek 
okvetlenül szükségük van Grodnöra, 
mert ez biztosítja számunkra a vil 
nai vasutat, Oroszország legfonto-
sabb stratégiai vasutvonalának kö-
nyökét. Az oroszok, akik nem tud-
ták megtartani sem Ivangorodot, 
sem Varsót, sem Novogeorgievszket, 
sem Breszt-Litovszkot, sem Kovnót, 
kénytelenek lesznek kivonulni Grod-
nóból is. Mondják, hogy a vissza-
vonuló orosz sereg Grodno köze-
lében, Vilna határában fog ütközetbe 
bocsátkozni. Ez lehetséges és az 
orosz hadügyminiszter tett is ilyen 
fajta nyilatkozatot. A szövetséges 
seregek érdekében kívánatos, hogy 
Vilna közelében végre megtörténjék ; 
ez az ütköz t. Hiszen az oroszok | 
hetek óta egyebet sem tesznek, 
mint azt, hogy folyton és folyton 
pótolt utóvédekkel harcolván, cent-
rumokat elrejtik az ellenfél elől s 
tulajdonképen kitérnek a nagy üt-

közetek elől. Ez éppen ugy a regi 
kutusovi taktikához tartozik, mint 
ahogyan I. Sándor cár tábornoká-
nak egyszerű kopizálása *7 orosz 
sersgnek a birodalom belsejébe való 
visszavonulása. Akkor maga Napo-
leon kényszeritetle Kutusovot arra, 
hogy Borodinónál végre ütközetbe 
bocsátkozzék és most ugyanerre 
kényszerítik az oroszt szövetségesek 
győzelmei. Bizonyos ideig lehet 
hátrálni, de idő és tér multán ok-
vetlenül bekövetkezik az alkalom 
és a hely, amikor és ahol meg kell 
állani A végtelenségig nem lehet 
feladni területeket és várakat, nem-
csak azért, mert ezzel az ellenség-
nek szolgáltatják ki az oi^zág föld-
jét, a termő vidékeket, a munició-
g várakat, zi hadiipartelepeket és 
nemcsak azért, mert ezzel halálo-
san lehanyatlik a hadsereg és a la-
kosság normális hangulata, hanem 
főként azért, mert igy a visszjhó-
ditandő területek szá.na olyan mér-
tékben nő meg, hogy ez az egész 
háborút reménytelenné és céltalanná 
teszi. Az orosz sereg folytonos me-
nekülésével az elé a keserves kény-
szerhelyzet elé fog kerülni, hogy 
Lengyelországból megszalajtott cent 
rumát döntő ütközet elé állítsa. A 
döntő ütközet tehát akarata elle-
nére történik, nem ó választhalja 
meg annak helyét és idejét, és a 
rákényszeritett ütközet már fél ve 
reséget jelent ama fel számára, aki 
magával az ütközet elfogadásával és 
annak megkezdésével is csak az 
ellenség akaéatának hódol Ilyen 
körülmények között a legtermésze-
tesebb az általános forradalmi han-
gulat és a zendülő elégedetlenség, 
amely Oroszországi polgári társa-
dalmát is megtölti Valóságos szá-
nalom és siralom olvasni az orosz 
hivatalos jelentéseket. A legújabb 
jelentésben a galíciai jelentésben a 
galicia területek kiürítését, azokat 
a vereségeket, amelyeket Puhallo és 
Pflanzer-Baltin mértek rájuk, vall-
ják be ilyenformán: „Galíciában in-
tézkedéseket tettünk a szükséges 
csapateltolásokhoz" Ostoba és gyáva 
vallomástétel ez a letagadhatatlan 
vereségről Ugyanez a jelenlés em-
líti, hogy a Higa környékén nincs 
változás. Ám Higa neve rendszere-
sen fordul elő az orosz jelenlések-
ben, a Bohr völgyétől tel a Nje-
men tul egyformán haladnak előre 
a szövetségesek és mind nagyobb 
és nagyobb orosz területeknek el-
foglalásával győzelmek közben ál-
lítják önmagukat olyan feladat elé, 
amilyenhez foghatót sem ismert a 
NÜáglörténelem (M. H) 

űz offenzíva eddigi 
eredményei. 

Berlin, augusztus 31. 

A nagy főhadiszállásról irják a 

Wolff-ügynökségnek: A jelen idó-
pontcan, amikor az orosz belső vé-
delmi vonal elestével a folyó had-
müvelntek egy bizonyos szakasza-
hoz érkeztünk, igen tanulságos do-
log röviden megállapítani az offen-
zíva eddigi eredményét, amely má-
jus 2-án A gorlicei áttöréssel kez-
dődött. Az orosz seregkötelékek 
erejét, amelyekre a tulajdonképpeni 
nyomás egymásután nehezedett, 
alacsonyan számítva 1,400.000 em-
berre lehet t> nni. A harcokban kere-
ken 1,100 000 ember esett fogságba 
és legalább 300.000 ember elesett 
vagy megsebesült, ha az utóbbiakat 
(a betegeket nem értve bele( igen 
alacsony számítás szerint az elfogot-
tak 30 százalékára tesszük, ami 
azonban biztosan több, mert mióta 
az ellenség tüzérsége maradékának 
megmentésére a gyors visszavo-
nulást emberéletre való tekintet 
nélkül, gyalogsággal kísérelte meg 
fedezni, természetesen rendkívül 
véres veszteségket szenvedett. 

Azt lehet tehát mondani, hogy 
azok a hadseregek, amelyekkel of 
fenzivánk során ütkö/.tünk, egyszrr 
teljesen megsemmisültek. Hogy az 
ellenségnek mindazonáltal vannak 
még csapatai a harctéren, az ugy 
magyarázható, hogy a Törökország 
elleni offenzíva részére Dél Orosz-
országban készen álló hadosztályo-
kat odva vonta, hogy nagyon sok 
félig kiképzett tartaléklegénységet 
Oroszország belsejéből sürgősen a 
harctérre vetett, továbbá, hogy 
azon arcvonalakról, amelyeken a 
mi nyomásunk kevésbé volt érez-
hető, nagyszámú legénységet egyen-
ként és kisebb kötelékekben ész?«k 
felé tolt el. Mindezek az intézkedé-
sek a végzetet nem tarthatták fel. 
Galíciából, Lengyelországból, Kur-
landból és Litvániából elűztük az 
ellenséget, zárt frontja szét van 
szakítva, hadserege két teljesen 
elválasztott csoportban özönlik 
vissza. Nem kevesebb, mint 12 vár 
közöttük négy nagy és modernül 
kiépített erősség, vitéz és hü harco-
saink kezéóe esett s azokkal együtt 
az orosz birodalom külső és belső 
biztosító vonala. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdija. 
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Angol lap az európai 
egyensúlyáról és a 

béke közelségéről. 
Londoc, auguszfus, 31. 

Az Economist a nagyhatalmak 
egyensúlyáról szóló elmélet fejte-
g, ti és hangsúlyozza, hogy Glads-
tone ás Salisbury nem tették magu-
kévá ezt az elméletet. A lap azt 
mondja, hogy Németorszf^ ^zét/u-
zása és Ausztria Magyarország felda-
rabolása angolul értő ember előtt 
nem lehet az egyensúly fentartásá 
aak politikája. A cikk e szavakkal 
végződik: Ha az egyensúlynak álta-
láb n van értelme és az angol poli 
tika szellemét és célját jelenti, ak-
kor a béke már nem lehet oly 
messze és nem lehet oly nehezen 
elérthető, mint azt némelyek hinnék. 
Ha a mi szándékunk, hogv az 
euyensulyt az 1869. vagv 1913-iki 
alapon helyreállítsuk, a Keleten tör-
ténendő olyan változásokkal, ame 
lyek a kis nemzetek kívánságainak 
megfelelnek akkor ezt a sélt arány-
lag rövid idő alatt elérhetjük anél-
kül, hogy a gyógyitható kimerülés 
állapotából gyógyíthatatlan nyo-
morba és csődbe zuhannánk. 

P á n i k Orosz-
országban . 

Kopenhága, aug. 31. 

A Berlinske Tidende-nak jelen-
tik Pétervárról: 

Mindig ujabb és ujabb orosz 
területeket üritenek ki. Az idege-
neknek el kell hagyniok Révait 
Pétervárt és Helsingforsot. Péter-
várról kezdik a menekültek száz-
ezreit továbh szállítani a birodalom 
keleti részébe. Az országutakat el-
öntik a menekülők élő hullámai. A 
magán és állami segítség teljesen 
elégtelenek. Leírhatatlan nyomor és 
kétségbeesés uralkodik. Á mene-
kültek áradata kifosztogatja a ftl-
vakat és mindenüvé elviszik az 
oroszok összeomlásának rémét. 
Olyan katasztrófa ez, amilyent meg 
nem élt át Oroszország. 

Oroszország 
kritikus helyzete. 

Vilna és Bjelisztok kiürítése. - Oíinaburyban 
anarchikusak az állapotok. 

Stocholm, nug 31. 
Az orosz katonai körök alig 

titkolják többé aggodalmaikat ka-
tonai helyzet tekintetében és lehelő 
kíméletesen további nyomasztó ese-
ményekre készítik elő a lakosságot. 
Ugyanilyen célt szolgálnak a hiva-

talos és félhivatalos közlemények 
l s: nielvck különösen a napoleoni 
naboru reminiszcenciára támasz-
kodva, azt akarják elhitetni a kö-
zönséggel, hogy Oroszország k i fogj» 
heverni a szenvedett vereségeket és 
ismét átveszi a támadó szerepét. A 
Hjecs kifejti, ho«:y a beállott komoly 
események előtt nem lehet ugyan 
szemet hunyni, nem szabad azonban 
kétségbeesni a helyzet miatt. A harc 
folytatódik, s igy nem veszett el a 
remény, hogy az orosz csapatok 
ilyen vagy olyan módon megszerzik 
a lehetőségét annak, hogy a saját 
javukra kicsikarják a döntést. 

Tumanov herceg tábornok, a 
vilnai katonai kerület főparancs-
noka, kihirdette, hogy Nikolajevics 
nagyherceg generalisszimus paran 
csára ki kell üríteni az egész várost, 
miután lehetséges, hogy az ellenség 
megszállja. Mindent, amit el lehet 
vinni, haladéktalanul Moszkvába 
kell szállítani. Vilníban pánik ural-
kodik és pedig nemcsak azért, mert 
az elleusége^ repülők állandóan 
bombákat vetnek a városra, hanem 
azon kíméletlen mód miatt is, aho 
gvan a hatóságok a kiürítést végzik. 
A magántulajdon kiinéléséről egy-
általán nincs többé szó. Amit nem 
lehet elvinni, megsemmisítik. Azo-
kat az egyéneket, akik vonakodnak 
elutazni va^v vagyonukat feláldozni, 
elfogják és elfogják és eltoloncolják 

Hasonló állapotok uralkodnak 
Bjolosztokban is, ahol az esti órák-
ban semmi világítás sincs. Az üzle-
tek zárva vannak, nz utraforgafom 
szünetel, a lakosság sötét házakban 
rejtőzik. Nappal Zeppelinek, éjjel 
aeroplánok úsznak a város tölött. 
A kiürítés lázas sietséggel folyik. A 
gzárakat, melyeket nem kötöztet-
hetnek át, egyszerűen leégetik. A 
menekülők nyomora leírhatatlan. 

Dünaburgban anarchikusak az 
állapotok. A rablás napirenden van. 
A városi vízvezeték hivatalát ál-
arcos banditák világos nappal meg-
támadták és kifosztották Magukat 
a hivatal tisztviselőit gyanúsítják a 
rablótámadással, vagy legalább is, 
hogy részt veitek benne. A ható-
ságok tehetetlenek, A legtöbb állami 
tisztviselő elhagyta Dünaburgot. 

Vilna kiürítése. 
Berlin, aug, 31, 

Kopenhágából jelentik a Ber-
l i n e r Tageblattnak . ARuskij Invalid 
megerősíti Vilna kiürítésének hirét. 

Zolnay Károlynak 
alsóréti, a görgős-dűlő ut mellett fekvő 
öt és fél hold földje akár tele* munka 
alá, akár haszonbérbe kiadó. — Bővebb 
értesítésit a földtulajdonos ad I. kerület 

Pólya-utca 4. szám alatt. 
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Iskolai értesítés. 
A HELYBELI ÁLLAMI FŐ-

GIMNÁZIUMBAN az 1915-16-ikl 
iskolai évre a beiratások folyó 
óvi szeptember hó 1., 2. és 3. 
napján délelőtt 8-12 óráig lesz-
nek. Az iskolai év megnyitása 
szeptember 4-én lesz. A tanitás 
rendes időben megkezdődik. 

H Í R E K 
Szeptember. 

Oh őszi nap, szeptemberi őszi nap, 
Ne csókold még pirosra a lombokat! 

A t ani/rozsdás levelekkel 
Ne hintsd még be a sárguló dom-

bokat ! 

Bikanyálnak fehér szárnyán ne siess 
Virágevő, csendes őszi lieruadás! 

Hadd maradjon hadd késsen még 
A szürke csend, a borongó haldoklás/ 

Ne arasd le még a mezők virágát 
Oh ősz/ — Dért még ne hullás le rdjal 

Csak őrizil még, mert ma-hotnap 
Szükségünk lesz minden kis szál 

[virágra 

Zászlóinkkal van az Isten kegyelmef 

Minden uj nap uj diadal, győzelem: 
Most virrad meg a magyarnakt 

Most lesz majd nagy az én drága 
[nemzetem t 

Ami virág magyar mezőn megterem 
Dísznek kell mosl diadalmas zász-

lónkra. . . . 
Rokrélás lesz, I OZ ma ringós 

Mindm magyar honvéd piros csákójaf 

Térdig jár majd violában rózsában 
Délceg lova hős magyar huszár-

[nak . . . 
Oh szeptember, hadd késsen még 

líervadása a mezei virágnak. 

Csak őrizd még mezőknek virágát 
Gyilkoló dért ne hullass még re-

Iája . . . 
S ami virág a zászlóra 
A csákóra. 
Rá nem fér: 

Rászórjuk majd hős fiaink 
Idegenben domboruló sírjára . . . 

HEVESI JÓZSEF. 

— A ki rá ly e l ő t t . Budapest kez-
deményezésére az ország törvény-
hatóságai a mai napon járulnak 

! ófelsége elé hódoló küldöttségben. 
' Csongrádvármegye részéről a kül-

döttségben dr. C i c a t r i c i s Lajos 
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jn, dr. N a g y Sándor alispán, 
B ö c k Iván orsz. gyul. képviselő, 
T h u r y Károly plébános, C s a I h ó 
Zsigmond nvug főispán lörvénv-

bizottsá^i tagok vesznek hatósági 
részt. 

— A hösok emlékére. Nagy Imre városi 
árvaszéki ülnök a tegnapi napon 20 
koronát adományozol! a hazavédelmé-
ben eleseit é.< meghalt szentesi hősök 
emlékének megörökítésére gyűjtött a 
városi alup javára. 

Az önkéntesl kiegészíts vizsgálat. A szo-
kásos egyévi önkéntesi vizsgálatokat 
legközelebb szeptember 9-én és 27-én 
október 11 én és november 9-én fogják 
megtartani. A vizsgárabocsátás iránt a 
folyamodványokat az utolsó tanulmá-
nyi bizonyítvánnyal, a járási tisztviselő 
által kiállítandó személyazonossági bi-
zonyitvánnv továbbá a népfelkelési iga-
zolványi lap másolatával felszerelve, 
legkésőbben nyolc nappal a vizsgái 
határidő elő t kell benyújtani. Annak, a 
ki a pécsi honvédhadapród- , avagy a 
soproni honvédfőreáliskolában szándé-
kozik vizsgázni, kérvényét a honvé-
delmi miniszterhez, aki pedip ezt a 
vizsgát u budapesti vagy pozsonyi had-
apród iskolában óhajtja letenni, a fo-
lyamodványt a tartózkodási helye utún 
illetékes katonai parancsnoksághoz kell 
beterjesztenie. 

— Beiratások a szentesi evangélikus 
egyház elemi iskolájában szeptember 
1-én vette kezdetét a beiratkozás és tart 
a h é t végéig. A tanitás c h ó 6-án veszi 
kezdetét. 

— Mennek az olaszok. A vármegye fő-
ispánja leiratban értesilelle a városi 
tanácsot, hogy a Szentesre internált 
osztrák alattvaló olaszokat L e i t e r-
n i t z b e fogják elvinni. 

— »A Vasárnapi Újság« augusztus 29-ikí 
száma az oroszországi harctér legújabb 
eseményeiről mutat be képeket : azokroi 
a területekről és városokról, amelveken 
át csapataink gyors iramban kergetik 
maguk előtt az oroszokat. E sorozat 
érdekes francia gunyképeket mulat be, 
melyeket nemrég az angolokra csinál-
tak Szépirodalmi olvasmányok : Lackó 
Géza és Strug András regénye, cikk a 
balli németekről és fejedelmekről *tb. 

| Egyéb közlemények : Ludovika növen-
dékeinek tiszté a válásáról a rendes heti 
rovatok : a haboru napjai. Irodalom 
és művészet, Sakkjáték, Halálozás slb 
— A »Vasárnapi Ujsag« előfizetési ára 
negyedévre 5 korona, >Világkronika«-val 
egvült fi korona. Megrendelhető a »Va-
sárnapi t jság« kiadóhivatalában (Buda-
pest IV Kgyelem-utca 4.). Ugyanitt meg-
rendelhető a »Képes Néplap« a legol-
csóbb újság a magyar nép sz;tuiára 2 
korona 40 fillér. 

70 szám. 

Iskolai és egyéb 

KÖNYVEK 
BEKÖTÉSE 

legjobb kivitelben, 
gyorsan es ponto-

san eszközöltetnek 
TÓTH BÉNIMÉ UTÓbfl 

könyvkötészetében. 
Pólya-ut^a 3. szám. 

•rjr -tj»- -TjT- TJT- -TJT- -T̂ T- -»JT 

Eladó cséplő garnitúra 
Csongrádon, Janovics Istvánnak 

gróf Aponyi-utca 45. szám alatt egy 
cséplőgarniturája van eladó. — Ér-
tekezni lehet a fent ti szám alatt. 

Byulay Bálintnak 
Dónáton (kórógvparton) , Sebesi Mihály-
féle földje haszonbérbe vagy feles mun-
kára kiadó. Értekezni íehet II. ker., 

Deák Fernnc-u tca 27. szám alatt. 

Közei a városhoz 
§ - I O SÍOÍII 

íöld haszonbérbe kerestetik. 
Cim e lap kiadóhivatalában. 

i Uj VAJDA B. UTÓDA f 

Mii»t:t:c:i:i::::i 

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

Ca .1 • > . . * . . . . . . . . i a . i 
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