
Szentes,. 1915 

Eiófizetesi árak . 

Helyben évre 4 K Vidéken : egész évre rt K 
félcVreí K negyedévre 1 K félév re 4 K negyedévre 150 
Egy lap 4 fMlér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

ggy t*p p é l d á n y á r u 4 f i l l é r . 
XLV-ik évfolyam, 88. szán. Csütörtök, november 4. 

TESI LAP 
A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és k iadóhivatal : 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szán 
(ref. bérhái) ide intézendök a lapot érdeklő miadenfé!e 

küldemények hirdetéai és előfizetési cUpk 

Mindig előre a szerb földon. 
Rémes olasz veszteségek. 

Sikeres harcok az oroszok ellen 
A hétfőn kiadott vezérkari je-

lentés két nagy fontosságú ese-
ményről tudósított bennünket. 

Az egyik az egyetlen szerb 
arzenálnak. Kragujevácnak bevétele, 
a másik a harmadik Isonzo csatá-
nak javunkra történt eldőlte. 

Mind a két gonosz egyszerre 
kapta meg a magáét. 

Mindeket tő maradhatott volna 
békén és mind a kettő fejjel ro-
hant a vesztébe. Mind a kettőt meg-
kógyalagositották az ábrándok, az 
őrült fantázia, amely birodalmaik 
határát messze bent festette a ma-
gyar, illetve az osztrák területeken. 
Az ábrándokból bizonyára már ki-
józanodott a szerb is, az olasz is. 

A szerb nemzet egész állami-
sága összeomlott és az olasz nagy-
hatalmiság, mint üres szappan bu-
borék foszlik szerte a mostani vi-
lágháborúnak annyi mindent föl-
forgató zűrzavarában. 

Ha a legridegebb tárgyilagos-
sággal szemléljük is az eseményeket, 
akkor is kidomborodik szemeink 
előtt az az el nem vitatható való-
ság| hogy az a négyesszövetség, 
amely a német, magyar-osztrák, 
bolgár és török nemzetek szövet-
ségéből keletkezett, föltétlenül ura 
a helyzetnek és ezzel a szövetség-
gel szemben a másik négyesszövet-
ség, amely voltaképen nyolc állani 
szövetsége, arra van kényszerülve, 
hogy minden rendszer nélkül cse-
lekedjék az események kényszerítő 
hatása alatt és mert ez a helyzel, 
semmiféle törekvését nem koro-
názza a sike r. 

A világháború bölcsője a Bal-
kán volt. Az események fejlődése 
azt mutatja, hogy igen könnyen 
meglehet, hogy a világháború sírja 
is a Balkán ieend. 

Az események most rohamlé-
pésben fejlődnek ki. 

Pár nap meghozhatja Szerbia 

végzetének beteljesedésén A bol-
gárok kelet felől állanak ott Nis 
kapujában, a német és magyar-
osztrák csapatok pedig észak és 
nyugat felől gyakorolnak el nem 
hárítható nyomást Szerbiára és I 
akárminő vitézséggel védi is magát 
és országát a szerb hadsereg, azt 
a tragédiát, amely 11 ár az utolsó 
felvonásába jutott; efnaiitanl többé 
nem lehet.' 

És, hogy mit jelent Szerbia 
teljes katonai megsemmisülése, mit 
jelent az a körülmény, hogy a köz- | 
ponti hatalmakkal szövetséges két 
állam hadserege közvetlen össze-
köttetésben fog lenni egymással, 
mindenki megérti bővebb magya-
rázgadás nélkül. 

Tudják ezt nagyon jól a mi 
ellenségeink is. Ezért indított re-

ménytelen offenzivá> uz orosz had-
sereg, ezért áldozt^' föl »Java csapa-
tainak óriási százalékát a francia 
generalisszimus ¿¿'ezért indult meg 
a harmadik Isonzo csata, amelyben 
nem kevesebb mint másfélszázezer 
főnyi veszteséget szenvedett az olasz 
hadsereg. Gyarló kísérletek valának 
mindezek azzal a céllal, hogy meg-
gátolják a balkáni események ki-
fejlődését. 

A végzetet megállítani nem le-
hel. Ellenségeink még mindig azt 
beszélik, hogy addig harcolnak, amíg 
meg nem semmisítenek bennünket. 
Mi rendületlen nyugalommal né-
zünk az események elé és az ai 
érzés hat át bennünket, hogy a vi-
lágháború borzalmainak vége is 
olyan arányban közeledik, amilyen 
gyorsan beteljesedik Szerbia végzete. 

Vezérkarunk jelentése. 
Érkezett éjjel 10 órakor. 

O r o s z h a d s z i n t é r. Strypa 
menti harcok még folynak Oroszok 
erősítéseket állítottak harcba. Bu-
czacztól északkeletre oroszok egy 
támadása tüzünkben összeomlott. 
Bilnivától északra egész nap heves 
harc folyt. Siemikovce község bir-
tokáért osztrák-magyar csapatok 
tegnapi jelentésben említett ellen-
támadása változo szerencsével foly-
tatott küzdelem után délutáni órák-
ban azzal végződött, hogy oro-
szokat elűztük a faluból és major-
ból uj orosz erők támadlak, ugy 
hogy néhány házcsoportot újra el-
vesztettünk, ma tovább folyik a 
harc, Siemikovcetól északra fekvő 
tó körül is harcolnak. Linsingen 
tábornok vezérlete alatt áll«') oszt-
rák, magyar és német haderőből 
alakiloti áttörő csoport Bielgownál 
Czartorvsktől nyugatra bétört oro-
szok főállásába 5 tisztet és 6G0 

| főnyi legénységet elfogtunk és 3 
' gépfegyvert zsákmányoltunk. Eszak-
I keleten helyzel egyébként válto-

zatlan. 
D é l k e l e t i h a d s z í n t é r . 

Montenegró ellen küzdő osztrák 
magyar csapatok rohammal elfog-
lalták Artováctól déle ellenséges 
területen f /kvő Bobija magaslatot 
és még három hágócsúcsot melyet 
a montenegrők szívósan védtek. A 
Bojiba hadallás elleni rohamnál egy 
tizenkét centiméteres olaszoktól 
származó ágyul zsákmányoltunk. 
— Szerbiában közdő szövetséges 
haderő egy osztrák-magyar hadosz-
lopa bevonult Uzicebe. Más cs. és 
kir csapatok Cacaktől délre és dél-
keletre állanak harcban a Cacaklói 
Kregujevácba vezető úttól délre, a 
Kragujeváclól délkeletre valamint 
Jagodinátől északra és északkeletre 
fekvő magaslaton osztrák magyar 
és német csapatok támadásai ellen-
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Minden becsületes magyar hadikölcsönbe fekteti pénzét! 
ség legszívósabb ellen tálása dacára 
mindenütt tért nyertek. Kragujevác-
bau két ágyút, husz ágyúcsövei, 
tizenkét aknavető néhány ezer pus-
kát, sok lőszert és egyéb hadianya-
got zsákmányoltunk. 

O l a s z h a d s z í n t é r : Ola-
szok megszakítás nélkül folytatják 
Gőrz ellen irányuló erőfeszítései 
ket Klava harcvonalon a Doberdői 
fensik északi szakaszáig tegnap újra 
igen nagy haderő támadott minde-
nütt visszavertük. E harcokban több 
olasz ezred létszáma felet vesztette 
el. Ma éjfél után egy kormányoz-
ható léghajó Gőrz városára számos. 
bombát dobolt le, Délnyugati harc-
jér egyébb pontján nem volt jelen-
ósebb esemény 

H Ö F E R altáboénagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 

t 

Japán nem Küld 
csapatokat! 

hivatalos nyilatkozat. 
Tokió, nov. 1. 

(Havas) A japán miniszterei 
nök újságírók előtt kijelentette.hogv 
japán rtéhi küldi el csapatokat a 
szövetségeseknek, mert nincs ele-
gendő szállitóhajója. Ezzel szemben 
készségesen segiti szövetségeseit 
azzal, hogy rendelkezésükre bo-
csátja arzenáljait és tengerészeti 
segítséget is nyújt. Japán a távoli 
Keleten védőpajzsként sztrepel: 
megakadályozza, hogv a moha 
medán népeket lázadásra bírják. 
Japán őrködik azon, hogy a szi 
bériai vasutvonalat, amelven Orosz-
ország ellátását bonyolítják le, ne 
pusztítsák el. Japán örül, hogy 
Franciaország iránti rokonszenvé-
nek bizonyságát adhatja azzal, hogy 
csekély pénzügyi eszközeivel szol 
gálatára lehet s igv talán hozzája 
rulhat ahhoz, hogy síeltese a há 
ború befejezését 

Szerbia összeomlása. 
A Morava völgyében halad előre 

a bolgár hadsereg diadalról dia-
dalra. Agyukat és foglyokat zsák-
mányol mindenütt a győztes bolgár 
sereg, amely hátulról Uszi lehetet-
ienné, hogy a Gallwitz német tá-
bornok által ü/ött szerb sereg visz-
szavonulhasson. Az entente még 
miudig kísérletezik a Balkánon. Az 
angolok és franciák közel kétszáz-
ezer katonát szállítod partra, az 
oroszok pedig Várnánál igyekeztek 
bolgár földre szállni. Igyekezel fik 
természetesen eredménvíclen ma-
radt, noha árulás utján is igyekez-
tek a városba bejutni 

Szerbia helyzete igv ís ment-
hetetlen. Utolsó védelmi vonalukat 
keresik most a szerbek, de elűzik 

őkel onnan is. A bolgárok hatal-
mas meneteléssel tarlanak Ni* és 
Leskovác felé, az ország másik ha-
tárán pedig a Montenegró és Al 
bánia felé visszavonuló szerbek 
helyzete szánalmas. A szerb udvar 
újra menekülő ulon van és állító-
lag Monasztirba vonult most. Két-
ségbeejtő a szerbek diplomáciai 
helyzete is Romániát az orosz-
francia hitegetés, francia Ígéretek, 
orosz tagadások tartják vissza at-
tól, hogy szövetségese mellett ak-
cióba lépjen, Görögország semle-
gességi pedig véglegesen biztosi 
toll A. bolgár górö : jó viszony za-
wntakm és a bolgárok állítólag 
szívesen átengedik Macedónia déli, 
Monasztir körű i részét a görögök 
nek, Iiz ezek nem lednek segítsé-
gére a szerbeknek és ha az entente 
csapatok további kísérletezéseit 
megakadálvozzák. 

folynak. Az angolok meg vannak 
győződve róla. hogy a németek tá. 
madni fogják a Szuez-csatornát 
mihelyt a Balkánon át való ut 
Konstantinápoly felé részükre sza-
bad lesz. A Palesztinából a Szuez-
csatorna felé való vasútépítés csak-
nem be van fejezve. Az angolok 
hangulata igen bizakodó. Az angolok 
egyúttal energikus intézkedéseket 
tettek egyúttal a lybiai nagysze-
nusszi setleges támadása ellen. 

A n g o l f e n y e g e t é s 
( i ö r o g o r s z á g n a k . 

London, nov 2. 
A Pali Mail Gazella írja: Gö 

rögorszá^ azonnal engedékenyebb 
lesz, ha Anglia más hangon fog 
vele beszélni. V\ Balkánnak csak az 
erő és energia imponál, tehát erő-
szakos fellépéssel már most kény-
szeríteni Kell a görög királyt, hogy 
a többség akarata előtt hajoljon 
meg. 

,Görögország magatartása 
még mindig ketseejes 

és zavaros t * 
- A román félhivatalos cikke. — 

Bukarest, nov. 2. 
A Lindépendance Roumaiiu 

eiőre állítani, hogy 

k angolokat visszaszorították a 
Dardanellák északi részén. 

Konstantinápoly, nov. 2. 
A Reuter-ügynökség jelentette 

hogv az angolok a Dardanellák 
északi frontján tért nyer ik . Ezzel 
szemben a Milli ügynökség megál-
lapilja, hogy nemcsak tért nein 
nyertek az angolok, hinein több 
ponton veszítettek is. 

Szerbia lemondott 
minden reményről. 

Köln, november 2-
A Kölnische Zeitung jelenti 

Szalonikiből : A szerbek lemondot-
tak arról a reményről, hogv a 
szövetségesek a vár hathatós segí-
tségben részesíthetik őket. Egész 
Szerbiában navy félelem veit erőt 
az embereken. Aki csak hozzáfér-
hetett a vonatokhoz, Uj-Scerbiába 
vagy Görögországba menekül. Köz-
ben a biztonság hiánya miatt az 
egész vasuli forgalmat beszüntették. 
A hangulat Szerbiában Görögország-
gal szemben nagyon barátságtalan. 

irja: Nem lehet 
sikerülni fog Görögországnak sem 
legességet végig megőrizni. Görög-
ország magatartása ma ép olv két 
seges és zavaros, mint amilyen éti-
dig volt. Ezen nem változtatott 
semmit sem az entente demarsa, 
sem Zaimis ketérlelmű válasza. I 

Szuez-csatorna vedelmure. 
Lugano, nov 2. 

Napolyi) i és Am x uidri .ba ér 
kezelt ut.isok jelenti.;, hogy Anglia 
a Szuez csatornán hatalmas előké-
születeket trll esetleges torok né-
ni A támadás ellen. Nagy hidrauli-
kus épii ke/esekel haj toltak vé<»re 
hogv a csat orna mentén nagy te-
rüleieket viz alá helyezhessenek, 
amelyből egyes c rödített helyek 
szigetekként emelkednek ki, ame-
lyeknek az élelmezéséi torpedóim-
szádokkal fogják ellátni. A török-
nemel rés ről a készülődések ró-
mai lapok szerint a legbuzgóbban 

Az entente Görögország 
megkérdezése uélkííl szái-
liíotu parira rsapalail, 

Athén, november 2. 
Az. enlente-csapaloknak Szalo-

nikiben történt partraszállása és e 
görög kikötőnek az idegen vezér-
karok által való formális birtokba 
vételére vonatkozólag mérvadó 
részről fontos nyilatkozatok történ-
tek. A iélhivalalos Embros koiis 
t a l á l j a h o g y a c s a p a t o k p a r l r a s z á ! 
ülása a Ku aIv előzetes tudta nélkül 
történt. A Pa ris ezt kiegészilöíeg 
kijelenti, hogy Yeni/elosz csak 
annyiban tárgyalt az entente vei, 
hogv a négvesszövelségi hatalmakat 
I gyelmeztette arra, hogy a szerb 
görög szerződésben kikötött száz-
ötvenezer főnyi ségelyesapatol ez 
idő szerint Szerbia nem teremtheti 
elő, hanem csak az entente. Veni 
zeloszt azonban a küszöbön l»vó 
partraszállásról soha sem értesítet-
ték és még sokkal kevésbbe lehet 
szó arról, hogy ó a p irlras; állításba 
beleegyezett. 
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A nemzeti kölcsön. 
A nemzeti kölcsön aláírásának 

első periódusa befejeződött Most 
ni a r 30 fillérrel nagyobb összeg 
szükséges minden száz korona ér-
tékű kötvény jegyzéséhez. Ez a kü-
lönbség azonban látszólagos, mert 
\ ¡szont már november hó t-tő! 
I.e/Hve kapja meg a 6%-os kama-
tot. Tehát a mostani betek telese 
visszatérül annak idején a kamat-
ban. 

Amennyire láthatók az eddigi 
eredmények a magyar nemzet ez 
alkalommal is méltónak bi/onyult 
ahoz a hős hadsereghez, amelynek 
legkiválóbb katonáit épen a magyar-
ság szolgáltatta. 

Kétségtelennek tartjuk, hogv a 
még hátralevő két jegyzési heten 
a nemzeti kölcsön sikere igazán 
nem várt nagy arányokat fog ölteni 
A hazaíiasságlól eltekintve kell, 
hogy mindenki jegyezzen, akinek 
megtakarított pénze van, mert olyan 
előnyös jövedelmet semmiképen 
sem tud magának senki sem bizto-
sítani, mint ha a nemzeti kölcsön 
kötvényeibe fekteti. Hol van az az 
ingatlan, amely adómente en hoz-
zon évi hatvan korona jövedelmet, í 
amelyért 974- koronát kellett kifi-
zetni? Hát ilyen jól jövedelmező j 
ingatlant nem lehet sehol sem 
találni. 

Sajnos, hogy ennek ellenére , 
még is akadnak épen azoknak a 
körében, ahol a háború nagv összegű 
pénzek összegyűjtését jelentette, 
akik elzárkóznak a nemzeti köl-
csöntől és ráfekszenek a pénzükre, 
akik nem nézik meg a saját jól 
felfogott érdeküket sem, hanem 
egyszerűen kihúzzák magukat. Keve-
sen vannak ezek az emberek, de 
bizonyára lesz gondja rájuk a vá-
ros társadalmának. Megérdemlik a 
kiközösítést, megérdemlik a megbé-
lyegezést 

Még van idő arra, hogy jóvá-
tegyék bűnüket és reméljük is, 
hogv jóvá lógják lenni 

Azt értse meg mindenki és 
vésse jól lelkébe, hogy 

egy som becsületes magyar az, 
akinek pénze van, aki magának, 
vagy családjának a habom 
okozta drágasság folylán pénzt 
halmozott össze és ezl a pénzt 
nem fektuti a nem eti kölcsönbe! 
Ez a nemzeti kölcsön mmdaiiy-

nyionknak legóhajlottabb célját van 
hív» tv a biztosítani a nemzet nagv 
háborújának diadalmas minélelobbi, 
befej ezésél 

Ezt elősegíteni nrm 
fias, hanem becsületbeli 

Mennyivel többel 
aki (»11 a lóvészaro 
rohamokban életét 
kára, mint az aki soha nem 
várt jó kamatazásra adhatja 
pénzét kölcsön a nemzetnek 
azért, hogy diadalra segítse vele 
a nemzet nagy ügyét. 

Kéazit&iínk 
meleg- ruhát a katonáknak! 

3 oldal 

ik lK<zn-
lesség. 

áldoz az, 
,vl> m és a 
teszi koc 

A katonai iskolába való 
felvétel. 

— A honvédelmi miniszter két kör 
rendelete. — 

A Budapesti Közlöny szerdai 
száma a honvédelmi miniszter ket 
körrendeletét közli a katonai inté ! 
zetekbe való felvétel tárgyában. Az 1 

egyik körrendelet a hadügyminisz-
ternek a katona, akadémiákba, vala-
mint a gyalogsági hadapródiskolák 
harmadik évfolyamába a jelen tan-
évre leendő felvételre vonatkozólag 
kibocsátott hirdetményét, — a má-
sik körrendelet pedig a Ludovika 
Akadémiában a jelen tanévre betol- ! 
tendó kel vekre vonatkozó hirdet-
ményt tes/i közzé. A két rendelet 
módot ad a magyar ifjaknak arra, 
hogv nagyszámban bejuthassanak a 
közös hadsered és a honvédség : 

tisztikarába, — s ha a felvételre 
valóban kellő szánni magyar ifjú 
jeienlke/ik is. egyszerre gyökeres 
orvoslást találhat az a panasz, hogy 
a közös hadsereg tisztikarában 
k és Ü magyar elem. Ajánlatos, 
h a magyar fiuk a Terézia katonai 
akadémiába kérik felvételüket, hová 
épen most jelentékeny számban 
juthatnak be. 

A katonai akadémiákban, had-
apródiskolákban és a Ludovika 
Akadémiában rendkívüli felvé el lesz. 

A katonai akadémiákban most 
kivételesen a Vil. középiskolai osz-
tály-bizonyitványnval is felvesznek 
pál\ázókat. míg máskor a VIII. osz-
tály elvégzését kívánták meg. Egyéb-
ként az általános feltételek ugyan-
azok, mint béke idején, azzal a 
kálönsséggel, kogy most a túl nem 
haladott tizenhetedik év (1808. szü-
letési év) is megkívántatik. A pá-
lyázati folyamodványok a kiskoiu 
pályázóit törvényes képviselői által 
nyújtandók be vagy írandók alá. 
A wiener neustadti Terézia katonai 
akadémiába a férőhelyekhez képest 
a közös hadsereg részére való 
ajánlás mell tt oly ifjak is felvehetők, 
akik a Ludovika Akadémiába lölös 
s/amban pályáztak és a jelvételi 
vizsgát olt sikerrel telették A mű-
szaki katonai akadémiába leendő 
felvételt kéró folyamodványokban-
l e l e m ülendő, hogv a pályázó a 
tüzéiségi, vag\ az álI sz , utász , 
\ ag\ a köziekedé n c ipátok osztá-
lyába kéri a felvételt A különös 
felvételi felvételek s/.inlén azonosak 
a beké idej n 1'eiiná In felvélrli 
szabályokkal. A kinc- lári helyek 
belől lésénél azonban, amennyiben 
a pálvázo apjának katonai szolgálati 
éveii ól van szó, szabály, hogy ha 
a lolvatnodo apja az ellenség előtt 
esett el vagy a hadi fáradalmak 
következtében halt meg, a szolgá-
lali időt nem lehel figvelembe venni 

A fizetéses h Ivekre a katonai 
akadémiákba minden magyar vagy 
osztrák állampolgár, illetve boszma-
hercegovinai illetőségű egyén banak 
¡.lénve van. Főiskolai bizonyítvány-
nyal rendelkező iljak, különösen 
pi-di" lisztek, katonai hivatalnokok, 

továbbá udvari, állami slb hivatal-
nokok tiai azonban előnyben része-
sülnek. Az ellátási dij a katonai 
akadémiákban évi 1000 koronában 
van megállapítva. — A katanai aka-
démiák első évfolyamába való felvé-. 
telt kérő valamennyi folyamodvány 
mellekleteivel együtt legkésőbb no-
vember 25-ig közvetlenül a cs. és 
kir. hedügyminiszteriumhoz nyúj-
tandó be. 

A cs. és kir. ha lapródiskolákba 
való felvételei nagyjában ugyanazok. 
Itt csak az emelendő ki, hogy a 
pályázók a középiskolai IV. osztály 
elvégzését tártoznak igazolni. 

A Ludovika Akadémiában ezút-
tal a magánalapítványi helyeket 
nem töltik be. Itt a felvételi felté-
telek ugyanazok, mint a katonai 
akadémiáknál, azzal a különbséggel, 
hogy itt magyar állampolgárság 
kívántatik meg A fizetéses helyek 
elnyerését kérő folyamodványok-

| hoz hivatalos bizonylat csatolandó 
t arról, hogy a szülők a lizeléses 

helyivel járó költséget viselni képe-
sek. A folyamodványok közvetlenül 
a honvédelmi minisztériumhoz leg-
később november 25 ig nyujtan-

I dók be. 

Adakozzunk a katonák 
meleg ruha szükségletére! 

HÍREK 
Tanyai i s tent i szte let . Papp Lajos ref. 

i lelkész f. hó 7-én — vasárnap reggel 
' II órakor a kajáni, — délután 2 órakor 

a vekerháli állami iskolánál islenlisz-
| teletel tart. 

— S z e m é l y i Itlr. A tegnapi nap fo-
lyamán ÍJ a r I) 1) e 1 d y István al tábor-
nagy városunkban időzött s itt megte-
kietette dr: ('. í c a t r i c i * Lajos főispán 
és ej>y főtörzsorvos társaságában a szen-
tesi Vörös Kereszt Korházat és a vár-
megyei közkorházban ápolt katonákat . 
A magas vendégeket dr, N é g y e s s y 
Imre főhadnagy, korházparancsnok ka-
lauzolla, aki előtt a latoltak és tapasz-
taltak felelt legmelegebb elismerésük-
nek adóiak kil'elvezést. 

Zugsführtr Fekete. Már t ö b b íz-
ben megemlékeztünk arról, hogy 
F e k e i e Imre a lol gyalogezred 
bős s/akaszvezetője milyen vitézi 
lettekei vitt véghez s hogy ezzel a 
bronz, továbbá a kis és nagy ezüst 
vitézségi érmekkel lett ki tüntetve. 
F e k e I e ujabban egy ellenséges 
állá k ¡kémlelésével egy orosz tá-
bori őrség elfogásával és két gép-
fegyver zsákmányolásával annyira 
kitüntette magát, hogy felebbvalói 
ismét kitüntetésre terjesztették lel. 
Ezúttal az arany vitézségi érmet 
kap a meg Zngsiührer F e k e t e, 

i^v az összes kitünfelések bol-
dog birtokosa. A nagy arany érmet 
az elmúlt bélen tűzték Jel Budwe-
isban nagv ünnepségek keretében 
E e k e t e Imre löldink mellére. 

Szürizabó Nagy Kálmán 25 e s z t e n d e j e 
szedi az adót, kiduknlna neki valami 
ünneplés féle, hogy Is mondják csak ? 
.1 u b i I e u m I Igen, igen. De ő roppan t 
szerény ember s elhárít magáról min-
den parádét, a / t azonban szívesen veszi 
ha minden adózó tiszteletét leszi nála 



4 oláaL SZENTESI KA»3 88 

az adópénítárban annyival inkább mert 
fertály it van hát kellői az üunep. 
Aztán Itrójja az államnak i z i m U u is 
a kötelességét Nagyobb őrömet ugy se 
lehetne szerezni, mint ba mindenki 
befizeti az adói. Egyébként mé# ina is 
aszal ás ambícióval ét munkakedvvel 
szedi a porcról ariot 25 évvel ezelőtt, 
kivánuok in neki ujabb 25- öl. 

— Eff Mié MrhUM! kát korma ivolivii fillér. 
E*#élyofszd#b«in. Csiitvermegyáben van 
ilyen buldog világ. Mint bepsiszeut-
gyéfgyr&l jelentik, a tekintetes vár-
megye a nyomasztó drágasag enyhí-
t ő é r e Hotaániában olcsóáron száznegy-
ven darab marhái vásárolt. A mar-
hákat sajnt árbau árusí t ja ki. Egy 
kiló marhahús két korona nyolcvan 
fillérbe kerikl. 

— >VlSáfAI0l û ftáfl« október 3l-iki 
száma poiupas képeket kö /o l a szerbiai 
harctérről: Üszkübbdl, Szatonikiből s az 
oroszországi és a tiioli harcokból . Be-
mutatja a bolgárok vezérférliaiuak ké-
jeit, a katonak uj előirasszerinh meleg 
mitváil. Szépirodalmi olvasmányok : Lackó 
Gáza és Kuprin regénye. Szép Ernő és 
Ssólósi Zsigmond tárcaja E#yéb közle-
mények : Gabárwi Árpád es Makray 
László a rcképe SzamovoUzky Ödön 
síremléke s a rendes heti rovatok a ba-
b o m napjai. Irodalom és művészei, 
Sakkjáték, Halálozás stb — A »Va-
sárnapi Ujsag« előfizetési árai : ne-
gyedévre 6 korona, »Világkronika«-val 
együtt 6 korona. Megrendelhető a >Va-
t é r a s p i Ujsag« kiadóhivatalában (Buda-
pest IV. Ejyetem-ulca 4.) Ugyanitt meg 
rendelktlő a »Képes Néplap« a legol-
csóbb ujsag a magyar nép számára 2 
korona 40 fillér. 

— TórtftNlnl Mvtzetesságü ablakok. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy a mult évi német 
mozgósitá? elrendelésekor Vilmos császár 
palotája egyik ablakából gyújtó beszédet 
intést* a Luotgartenben a paiota előtt ösz-
sze sereg lett néphez, a berliniek és a né-
ma! nép azt a bizonyos ablakot történelmi 

jelentőségűnek nevezi és bizonyára sok 
évek multán is lesznek olyanok, akik ezt a 
históriai jelentőségű ablakot ölkeresik 
aminthogy a történelembe is belekerül a 
császári beszéddel együtt az ablak is Cs 
még a késő unokák is gyakran fognak ez 
ablakra és az onnét elhangzott beszedre 
hivatkozni. Ilyen töiténelmi nevezetességű 
ablak azonban nemcsak ez az egy, de több 
is akad a Hohenzollernek és a többi ne-
met uralkodó családok várkastélyain. Az 
összes berliniek és egyáltalán az egész ne-
metség előtt például mint ilyen ablak is-
meretes az öreg Vilmos császár palotájá-
nak sarokablaka az Unter der Linden-en, 
az öreg Frigyes emlékművével szemben, 
ahol majd minden berlini és sok-sok alatt-
valója látta legalább egyszer az ősz és sze-
retve tiszteli Vilmos császárt, aki még ki-
lencven esztendős aggastyán korában se 
mulasztotta el naponta az ablakban meg-
jelenni és onnét üdvözölni a palota előtt 
elvonuló katonáit. És ennél az ablaknál 
dolgozott a császár egy egész emberöltőn 
át. Hasonló történelmi nevezetességű sa-
rokablak van az emsi fürdőben a Kurhaus 
első emeletén is, ahol 1. Vilmos gyakran 
üdült és ott tartózkodása idején lendesen 
ennél az ablaknál dolgozva intézte el az ál-
lamügyeket és 1870-ben, a német-francia 
háború kitörésekor és az első diadalok 
örömmámorában ő is ebben az ablakban 
jelent meg a hódolva lelkesedő és diadal -
mámorban uszó német nép előtt. A pots-
dami kastélynak meg épen több históriai 
nevezetességű ablaka is vau, melyek közt 
e^yik legnevezetesebb a Lustgartenre néző 
azon sarokablak, amelyből 1. Frigyes Vil-
mos nézte az óriás testőrgárda gyakorla-
tait, — azután meg az a Langen Brücke 
felől eső sarokablak, amelyből mikor Nagy 
Frigyes kinézett és meglátta a hidon álló 
és hozzá bejutni kívánkozó kérvényezőket, 
ő maga hivta fel őket és személyesen vette 
át kérvényeiket és nyugtatta meg őket. A 
Küstrinyár citadellájában is mutogatnak egy 
ablakot, amelyből Frigyes hercegnek mint 
fogolynsk kellett végignézni egyik hívének , 
és barátjának utolsó halálutját és ugyanott ! 

mutatnak egy másik ablakot is, amelyben a 
herceg ájultan esett össze, mikor meglátta 
a vérpadon barátját és halotta annak utolsó 
szavát : „szeretetreméltó és kegyes her-
cegemért szívesen halok meg." A rossbachi 
birtokon a kastélyudvaron ugyancsak mu-
tatnak egy ablakot, amelyből állítólag 3z 
öreg Frigyes ftgyelte meg az ellenséges 
seregek felvonulását és utána nyomban in. 
nét közölte vezéreivel a látottakat és adta 
ki rendelkezéseit. A Sanssouccí kastélyban 
történelmi nevezetességünek jelölik azt az 
ablakot, amely azon s/obából nyílik, amely-
ben Nagy Frigyes meghalt és amelyből rö-
viddel a halála előtt sokáig nézegetett ki 
gyönyörködve alkotásában. A königsbergí 
várkastélyban is van egy történelmi neve-
zetességü ablak, amelyben I. Vilmos két-
szer is állott rendkívül fontos és döntő 
jelentőségű pillanatokban, és pedig 1807-
ben mint 10 éves herceg, mikor épen tiszti 
kinevezését adták tudtára, abban a pilla-
natban, amint a várudvaron gyakorlatozó 
csapatokat szemlélte, továbbá 18(>l-ben 
már mint porosz király, amikor épen azon 
gondolattal foglalkozott, hogy ünnepélyes 
megkoronáztatása felöl tegye meg rendel-
kezéseit. Ám ezek az ablakok történelmi 
nevezetesség dolgában eltörpülnek azon 
ablakkal szemben, amelyből II Vilmos a 
mozgósítást proklamálta s ezzel szabadjára 
eresztette azt a háborús lavinát, amelyhez 
fogliato vérzivatar még nem voh soiia, 
amióta a világ áll. 

Kiadja : 
Vajda S Utóda Könyvnyomdája. 

Eiadó ház. 
Kasza Ferencz Regöczi telepi háza 
szabadkézből eladó. Értekezni lehet 
a helyszínen a tulajdonossal. 
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elvállal minden a Könyvnyom-
dászat Körébe vágó minden-
nemű munKálatoKat a legegy-
szerűbbtől a legdíszesebb Ki-
vitelig gyorsan és pontosan, 
a lehető legolcsóbb árért. 
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