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0 

visszaverese. 
I . 

hiába volt az 

történt ott Ion 
amikor Szerbia 

Mindez akkor 
HZ északi harctéren, 
végső vonaglása délen megkezdődik. 

Nem lehetett benne kétségünk 
egy pillanatra sem, hogy az a szerb 
hadsereg, amely a múlt év harcai-
ban olyan erős ellenfélnek bizo 
nyúlt, ezúttal sem fogja magát 
egy könnyen megadni, sőt fanali 
kusan log helyt allani a harcokban 
és a s/.erbiai harcok épen ezért 
hosszabb idő alatt fognak megérni 
a végső döntésre. Maga a terep, 
ahol ezek a harcok most folynak a 
lehető legrettenetesebb Azonban a 
szö v e l sége s serege k e I ő re nyomulás á I 
sem a terep milyensége, sem a 
szerbek erős ellenállása meg nem 
állithatja s azok a harcok, amelyek 
ma folynak a szerb harctéren im-

Cirtorijsk körül négy teljem | 
héten keresztül dühön.-^f a harcok 
förgetegc. Iveknek a harcoknak, 
amelyeket az oroszok kezdemé-
nyeztek azzal a céllal, hogy itteni 
frontunkat áttörik, ered lénve az 
lett, hogv a támadt) oros/.ok min-
denütt vereséget szenvedtek es 
vissza kellett vonulniok a Styr ke-
leti partjára. 

Az orosz haditerv, amelyet itt 
Ivanov tábornok alkalmazott az 
volt, hogy észak és kelet felől való 1 

nyomással visszaveti a mi centru- j 
inunkat es e/.zel megnyilhk a mód j 
arra, hogy az orosz hadak ismét | 
elözönöljék G dicíát. A haditerv | 
nagyszerű volt s végrehajtása ér- I 
(lekében az emberek ezreit áldozta 
tol ismét a kimé let len orosz had 
vezetés, de a védelem, amelyre mi j 
ezen a ponton helyezkedtünk még 1 

nagyszerűbb volt az áttörési kisér i 
létnél s az eredmény uem íehetett 
más, mint az, hogy mi megállítottuk 
előbb az orosz offenzival, azután 
pedig visszavertük es a rengeteg 
véráldozat ismét 
oroszok részérő!. 

nt .r körülbelül a legutolsó küzdel-
mek b-vezelői. 

A szerbek meggyőződhetnek 
különben róla. hogy <z ánlánt, ha 
annyira akarmris, nem tudna raj-
luk immár se^íieui s hogy a han-
gulat. magul nak a szerbeknek a 
körében is mennvire megváltozott 
mi sem bizonyítja ékesebben, mint 
az, hogy a., liirdedi ibicsevies 
alezredest, aki trónörökösünk meg-
gyilkoltatásának egyik előkészítője 
volt, luiajdon ezredének katonái 
ölték meg. Ezt a sokat mondó hírt 
a bolgár vezérkari jelentés adta 
tudtul a világnak és ebből a hírből 
kiolvashatjuk azt is, hogy a szerb 
hadseregben magában fölütötte a 
fejét az elkeseredés és a kétségbe-
esés. Ha pedig egy hadseregben 
ilyen folyamat indul meg, az már 
a vég kezdetét jelenti. 

Egyébként u^v tapasztaljuk, 
hogy az antantban az egyeneth n-
kedes folyik tovább. Mind nyilván-
valóbbá válik, hogy a mi ellensé-
geink díszes gárdája körében min 
dent meg lehet találni csak azl az 

összhangot nem, amire föltétlenül 
szükség volna, ha a mostani helyzet 
lükben eredményesen akarnának 
dolgozni. De sem Oroszországnak, 
sem Olaszországnak nincsen kedve 
a balkáni játékban elvérezni, viszont 
ugy latszik Franciaország is megelé-
gelte az áldozatokat, amiket eddig 
hozott és nem hajlandó semmi 
további áldozatra azért, hogy Ang-
liát megvédje akár a szuezi csator-
nánál, akar Indiában. 

Egyelőre még ugvan a régi 
nótát fújják mindenütt: Németország 
letöréséről szónok »Inak, de már nem 
abban a szilaj tempóban, mint 
félévvel ezelőtt sőt az angol felsó-
házban már elhangzott egy nagyon 
kétségbeesett hang, hogy mi lesz 
akkor, ha az angol birodalom kény* 
telén lesz nem kielégítő békél kötni? 
Es e kétségbeesett hanghoz hozzá-
fűzhetjük azt is, hogv a békéről a 
mi ellenségeink mind többel kez-
denek beszélni. Ug\ látszik kezd 
megérni a helyzet. M gérlelik diadal-
mas fegyvereink. 

Vezérkarunk jelentése. 
[{pest, november 17. 1 livatalos. 

Orosz hadszíntér. Nincs újság. 

Olaaz hadszíntér. 
Tegnap (iörzi szakaszon nem 

voltak nagvobb gyalogsági harezok. 
Előző n a p h o z arányítva olasz tüzér-
ség is lényeges kisebb tevékeny-
séget lejtett ki. Helyzet egész dél-
nyugati harczvonalon változatlan. 
TegnapelölI egyik repülőgép rajunk. 
IJresciára bombákat dobott. Repülők 
erős tűzvészt figyelhettek meg több 
ponton. 

Délkeleti hadszíntér: 
Szandsák határ küzdő osztrák-

magyar csapatok az utolsó monte-
negrói utóvédekel is visszavetették 
a Limen lul. Szerbek üldözése min-
denütt folyik. A Szenica felé elő-
nyomuló osztrák-magyar hadoszlop 
elűzte ellenséget Jávortól északra 
levő szívósan védelmezett hegyi 
állasaiból. Kövess tábornok német 
csapatai tegnap este Kaskatói fél-
napi járásra voltak. Kursumljában 
ulcai harezok fej ődtek ki. 

11 0 F E l\ altábornagy, 
a vezérkar főnökének helyettese. 
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Egy jófiú nyomdásztanulóul felvétetiK-

II bolgárok megveptéh a franciákat. 
fl balkáni háború. 

Győzelemről győzelemre halad 
előre a bolgár hadsereg. Macedó-
niai sikereiket ujabbakkal gyarapí-
tották és a Monasztir közelében 
levő fronton küzdő szerb sereg fö-
lött több győzelmet is arattak. 
Ugyancsak komoly győzelmet vet-
tek a bolgárok a franciák fölölt, 
akiket Karasunál megvertek. A szer-
biai hadjárat menetsebessége eddig 
is csodálatraméltó volt, mégis arról 
van most szó, hogy az előrenyo-
mulás még gyorsabb lesz. A Nistól 
nyugatra, Prokuplje mellett meg-
vert szerb sereget a bolgárok ker-
getik keletről, Kövess és Gallwitz 
északról. Megálló hely ennek a se-
regnek a számára nincs. Egv svájci 
hír szerint a szerbek már Monasz-
tirt is kiürítették és egy másik hir 
szerint tovább mennek Mitrovicá-
ból is, noha legutóbb arról volt 
szó, hogy a szerb kormány épen 
Mitrovicába helyezi át székhelyét 

Görögország álláspontja v;ilto 
zatlan, ellenben nem lehetetlen, 
hogy érdekes esemenyek elé került 
Románia Arról van szó. hogy a 
román politikusok leglehetségeseb-
bike, Carp Péter, aki legutóbb a 
királynál volt és aki nagy barátja 
a középhatalmi szövetségnek, moz-

Boroevics tábornok nyilat-
kozata a meghiusult olasz 

támadásokról. 
Berlin, november 16. 

Boroevics tábornok a Lokal-
anzeiger haditudósítója előtt nyi-
latkozott a harmadik Isonzócsatá-
ról és többek között a követke-
zőket mondotta: 

— A lefolyt harcokat immár 
történelmi szemmel lehet nézni és 
körülbelül három nagy periódusra 
lehet beosztani. Október közepén 
több jelből az olaszok tervezett 
nagyobb akciójára lehetett követ-
keztetni Október 18 tói 22 ig tar-
tott az olaszoknak frontunk ellen 
intézett támadása, amely kiterjed 
a tengertől a tolineini hídfőig. A 
második periódus 22-től 26 ig tar 
•ott és olyan vállalkozásokat ered-
ményezett, amelyek főként a do-
berdói fensik északi része ellen 
irányullak. Huszonnyolcadikán a 
küzdelmek az egész fronton újra 
feléledtek és néhány nyugalomban 
altéit nap után bekövetkezett a h.ir-
madik periódus, bekövetkeztek a 
görzi híd tó elleni támadások és a 
legforróbb harci napok. Ez főként 

gatmat kezd abban az irányban, 
hogv az ország h «tározottabban 
csatlakozzék Németországhoz és a 
monarchiához és vege veltessék 
annak a russzofil imitációnak, amely 
vasárnaponkint botrányoktól leszi 
hangossá a bukaresti utcát Carp 
akciója egyáltalán nem irányul 
Bratianu ellen, aki eddig becsüle-
tesen áll őrt Románia fegyveres 
semlegessége melleit Oroszország 
a legnagyobb bizalmatlansággal van 
Románia iránt és mélységes csa-
latkozással látja, hogy Románia 
tétlenségével előmozdította Szerbia 
bukását. Arra persze nem gondol 
Oroszország, hogy Románia annál 
kevésbé lett volna köteles Szerbiát 
segíteni, mert hiszen a Szerbia el-
leni hadjárat nem a balkáni or-
szágok és népek érintetlensége, nem 
a Balkán önkormányzásának elve 
ellen irányul, hanem egyesedül 
büntetés azért, hogy Szerbia egy 
bűnös propaganda fejlesztésével há-
borúba kényszeritette a monarchiát 
és büntetés azért is, hogy Szerbia 
az elrablott itlacedón területeken a 
bolgár lakosságot kínozván, meg-
csúfolt mindent, ami a jog és tisz 
tesség fogalmához tartozik, vagy 
azzal rokon. 

november elsején, másodikán és 
harmadikán történt. A fensik déli 
szélén a csatát október 24-én már 
teljesen befejezettnek lehetett te-
kinteni. A tartalékok előnvomulási 
feltételei kedvezőtlenek voltak, a 
rossz időjárás az utakat járhatat-
lanná tettek és Vermeglianon tul 1 

az olaszok első támadásai olyan 
veszteségteljesek voltak, hogy csak-
hamar belátták, hogy ezen a front 
szakaszon a vállalkozások kilátás' 
talanok. Miként a második Isonzó-
csatában, itt is az történt, hogy az 
olasz támadás főereje a fensik 
északi szakasza ellen tört, ahol a 
Monté San Michele elzárja a Görz-
höz vezelö utal, ugy, hogy ennek 
a támaszpontnak az elfoglalása volt 
az ellenség összes erőfeszítéseinek 1 

központjában. Néhány előállásunkat 
kikerült is ideiglenesen elfoglalniok, 
ellentámadásainkkal azonban mind-
annyiszor kiragadtuk az ellenség 
kezéből. A fensiknak ez az északi 
része Peteanotól San Mícheléig 
koncentrációs pontja volt a csata 
egész folyama alatt az olasz lüzér 
ségnek Az olaszok ismét minden-
fele kaliberű ágyukból lőttek. Ez-
úttal 34 centiméteres gránátokat 
is használtak, hatásuk azonban a 
muníció- fogyasztáshoz arányítva 

nagyon kicsi volt, sokkal kisebb, 
mint az első és második Isonzó-
csatában. Csapataink fedezékeiket 
augusztus óta még sokkal eróseb-
ben kiépítették és megtanulták, 
hogy a gyorsan kezdődő tüzérségi 
tüz elltn hogyan kell védekezni. Az 
olasz tüzérség ismét kilünően dol-
gozott. Hogy milyen precízen lőtt, 
azt az állásaink előtt elvonuló grá-
náttölcsérek sorai is bizonyítják. 
Amíg a tüzérségi harc tartott, ár-
kaink szinte ki voltak halva, sem-
mi nem mozdult. Az olasz megfi-
gyeló meg is állapította, hogy lö-
vészárkainkban nem mozdul senki 
s a tisztek figyelmeztették is erre 
katonáikat, így mondották ezt el az 
olasz hadifoglyok. A/, olasz gyalog-
ság abban a hitben közeledett, 
hogy nem lesz ellentállás és üres 
árkokat fog találni. Mikor aztán jó 
belövést mutattak, megnyitottuk a 
tüzelést. Az ellenség közül senki 
sem juthatott el árkaink széléhez. 

Bulgária'háborús céljai. 
Berlin, november 16. 

A Berliner Lokalanzeiger tudó-
sítója jelenti Szófiából: Az ente-
csapatok Strumicánál folytonosan 
nagyobb és nagyohb vereségeket 
szenvednek a bolgár defenzíva ré-
vén amely nemsokára offenzívává 
lesz, hogy ily módon elűzze az 
utolsó ellenséget is Macedónia föld-
jéről és bizton remélik ezt az ered-
ményt akkor is, ha még annyi 
enlentecsapatot szállítanának is 
palira. Szaloniki és a mögötte lévő 
területek csakis uj Gallipolivá lehet-
nek sőt, még ennél is rosszabb is 
várhat a szövetségesekre. Ezek sze-
rint tehát Bulgária máris majdnem 
elérte céljait és nem gondol tovább 
hódító politikára. A három év alatt 
lezajlott három háború után jól 
tudja Bulgária, hogy a legköz lebbi 
jövendőnek nagy béke- és kultur-
munka a feladata és bízik benne, 
hogy az uj négyes-szövetség révén 
hosszú időre biztosítva lesz ennek 
a munkának elvégezkelése. Ha te-
hát további háborús célokat tulajdo-
nítanak Bulgáriának, akkor ez nem 
egyéb, mint az eutente hazudozása, 

Ua a szerb csapatok görög 
területre vonulnak vissza. 

Paris, november 16. 
A Havas-ügynökség jelenti At-

hénból ; A félhivatalos Embros közli, 
hogy hivatalos forásból származó 
iuformánciók szerint a szerb csapa-
toknak görög területre való vissza-
vonulása nem okoz aggadalmat ab-
ban a tekintetben, milyen hatása 
lehetne Görögországnak a négyes-
szövetséghez való viszonyara. E'te-
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kintve attól, hogy a szerb hadsereg 
mozdulatait tekintve bizonyosnak 
látszik, hogy ez a lehetőség nem 
fog beállani, a görög kormány 
kijelentéseit az entente hatalmas-
ságai elég világosaknak tekinthetik 
abban a tekintetben, hogy konflik-
tus lehetőségétől egyáltalában ne 
tartsanak. 

A görög király ncin fogadta 
el a kormáuy a demobi-

lizációs javaslatai. 
— Venizelosz pártja nem vesz részt 

a választásokban. — 
Szaloniki, november 16. 

Az Ethnos jelenti: Konstantin 
király nem fogadta el a miniszter-
tanács javaslatát a demoblizációra 
vonatkozólag. A Venizelosz párt 
szerdára ezért értekezletet hivutt 
össze. Hir szerint Venizelosznak az 
az álláspontja, hogy a Skuludisz-
kormánynak le kell mondani. Ha a 
dembizáJás el nem rendelése után 
is megejtik választók nélkül a vá-
lasztást, Venizelosz pártja nem vesz 
részt a választásban és ez esetben 
felelőtlen mozgalmat tog kezdeni az 
országban, melynek vege belátha-
tatlan következményekre vezethet. 
A helyzet a legsúlyosabb, melyet 
valaha a királyság átélt. 

Olaszország hadat üzen 
Németországnak? 

Amsterdam, nov. 16. 
Római táviratok szerint az an-

gol diplomácia minden eszközzel 
iá akarja birni Olaszországot, hogy 
Németországnak üzenje meg a há-
borút. 

Berlin, nov. 16. 
A Neue Züricher Zeitung mila-

nói levelezője állitólag megbízható 
forrásból ugy értesül, hogy egyne-
hány olasz üzletember igyekszik a 
német cégekkel fönnálló összeköt-
tetéseit fölbontani, mert elkerül-
hetetlennek tartják a Németország-
hoz intézendő olasz hadüzenet. A 
köszübón álló hadüzenet nyilván-
való összefüggésben állana Olasz-
országnak a balkáni akcióban való 
részvéielével s valószínű, hogy a 
kormány a kamarát ebben a tekin-
telben már megváltó/hatatlan tény 
elé fogja állítani. 

Köln, nov. 16. 
A Kölnische Zeitung jelenti a 

hollandi határról: A turini Stampa 
nak egy párisi jelentése szerint az 
olasz hatóságok vizsgálatot indítot-
tak annak megállapítása végett, 
hogy az Anc nát elsülyesztó teneger-
alattjáró milyen államhoz tartozik 
Amennyiben megállapítást nyerne 
hogy német tengeralattjáróról van 
szó, ugy megüzennék Németország 
nak a háborút. 

Cambon levele. 
Köln, november 16. 

A Kölnische Zeitungnak jelen-
tik Berlinből: Jules Cambon volt 
francia nagvkövet, aki ma a kül-
ügyminisztérium fótitkára, levelet 
intézett egyik kiváló barátjához. Ez 
a barátja a Figaro és az Echo le 
Paris egykori berlini k pviselője, 
sietett Cambonnak e levélben fog-
lalt érdekes gondolatait az éppen 
most megjelent „Croyez á la Francé" 
cimű Könyvben közzétenni. Cam-
bon az emiitett levélben igy ír: 

A négyesszövetség gvőzel-
mében határtalan a bizalmam. 
A német kormány hihetetlen 
intézkedéseit, amelyeket gazda-
sági és katonai téren tesz, azt 
bizonyítja, hogy odaát borzal-
masan nagy a az ar. Kedvezőt-
len fordulatot a németek aligha 
tudnának elviselni, éppen ugy, 
mint 1806 ban, sót 1870-ben 
A legkisebb kudarcz elveszi 
bátorságukat. Ugy hallom, lovas 
karabélylyal felfegyverzett tisz-
tek lőnek soraikba, hogy ro-
hamra menjenek. Rohamnál 
kimerült, meghajszolt hordá-
nak látszanak, amelyek resz-
ketve szoronganak egymás 
mellett. A dolgok természeté-
ből folyik, hogy az ilyen mo-
rális tulfeszités csak rövid tar-
tamú lehet Ha az összeomlás 
megkezdődik, rövidesen álta-
lánossá lesz. A németek ereje 
ugyan nagy; de csak szervező 
tehetségükre szorkkozik. Lelki 
nagyágnak nyoma sincsen. 
Ebben réjlik a mi fölényünk. 
Nálunk minden egyes katona 
gvózni akar, mert meg van győ-
ződve róla, hogy igazságos 
ügyet védelmez. 
A Kölnische Zeitung megjegyzi: 

Greindl báró, az egykori berlini 
belga követ, a kitűnő emberismerő 
és rendkívül tapasztalt diplomata 
1908-ban ezt irta kormányának 
Cambonról: Cambon rosszul van 
értesülve, mint minden diplomata, 
aki kémekkel dolgozik. 

Városi közgyűlés. 
Szentes város képviselőtestü-

lete kedden délelőtt tartotta I)r. 
Mátéffy Ferenc polgármester elnök-
lésével havi rendes közgyűlését. A 
képviselőtestület tudomásul vette, 
hogy a polgármester 2000 koronát 
utalt ki a hadbavonultak család-
tagjai részére indokolt esetekben s 
ugyancsak jóvá hagyta a tanács 
azon előterjesztését, mely a szük-
séges pénzkészletről való gondos-
kodásra vonatkozott. A közgyűlés 
Dr. Kiss Béla közigazgatási jegyzőt 
és Gyulavári Géza katonaügyvezetót 
egy egy fizetési osztálylyal előlép-
tette, továbbá kimondotta a köz-
gyáir.i állás megszüntetését. A köz-
gyám teendőit ezentúl az árvaszéki 
ülnökök lógják 6 0 0 - 6 0 0 korona 
személyi pótlékért ellátni A kép 

viselőtestület tudomásul vette a 
vármegyei törvényhatósági bizott-
ság azon határozatát, mely néhai 
Dr. László Vilmos kiskorú gyer-
mekei részére fejenként 600—600 
korona nevelési járulékot állapított 
meg. 

A közgyűlés a katonák meleg 
ruházatai'«« 500 koronát, a háború-
ban feldúlt tűzhelyek újjáépítésére 
1 százalék pótadónak megfelelő 
3000 koronát szavazott meg. Több 
apróbb tárgy elintézése után a köz-
gyűlés, melyen a képviselők igen 
szép számmal jelentek meg, délelőtt 
10 órakor véget ért. 

HÍREK 
Maximális árak. 

Piacunkon vasárnaptól 
következő legmagasabb árak 
Sertéshús csontos 1 klg. 4 
Sertéshús pecsenye 1 klg. 
Sertés szalonna friss 1 klg. 
Sertés szalonm régi 1 klg. 
Sertés szalonna füstölt I 
Sertés háj 
Sertés zsir 
Vöröshagyma 
Foghagyma 
Burgonya 
Káposzta 
Bab fehér 
Bab tarka 
Tojás 
Tej 
Tejfel 

Aki ezen áraknál 

klg-
1 klg. 
1 klg. 
1 klg. -
1 klg -
1 klg. -
1 klg -
1 klg. -
1 klg. -
1 drb. — 
1 lit. — 
1 lit. 1 

többet 
többet fizet, kihágást követ el 
teljes szigorával büntettetik. 

kezdve a 
érvényesek. 
kor. — fill. 
kor. 70 fiit. 
kor 20 fill. 
kor. 50 fill. 
kor. 50 fill. 
kor. 50 fill. 
kor. — fill. 
kor. 44 fill. 
kor. 70 fill. 
kor. 14 fill. 
kor. 25 fill. 
kor. 52 fill. 
kor. 50 fill. 
kor. 12 fill. 
kor. 28 fill. 
kor 20 fill. 
kér, avagy 

s a törvény 

- Tanyai Jsteoflsztellf. Pap Lajos ref. 
lelkész e hó 21-én d. e. a királysági, d. 
u. a külső fábiáni iskolánál is tenl iszte-
letet tart. Rossz idő esetén nem lesz meg-
tartva az istentisztelet. 

- U| orvos. Dr. Földes Aladárt, Föl -
des Samu szentesi tanitó fiát, e hó 13-án 
avatták az összes orvosi tudonmáyok 
tudorává a budapest i királyi Magyar 
Tudomány Egyetemen. 

HalilOZÉS. Csőreg István, vá-
rosunk egyik Uözbecsülésben állott 
polgára, tegnap hosszas betegség 
után elhunyt. A mélyen sújtott 
család a halálozásról az alábbi 
gyászjelentést adta ki: „Alólirottak 
mélyen lesújtott gyászunkban fáj-
dalmas megtört szívvel jelentjük 
szerető jó férjem és a gyermekeit 
forrón szerető gondos jó apa és ro-
kon Csőreg István élete 53 ik, bol-
dog házassága ö-ik évében, folyó 
hó 16-án hosszas betegeskedése 
után bekövetkezett elhunytát. Ked-
ves halottunk temetése tolyó hó 
18-án, csütörtök délután fél 3 óra-
kor fog a református egyház szer-
tartása szerint a III ker. Páva-utca 
8 számú gyászosházánál végez-
tetni. Hült tetemeit onnan a kö-
zépső ref. temelőben levő családi 
sirhoz fogjuk kisérni. Szentesen, 
1915. november 16. Nyugodjék 
békében ltf. 

- A hadikólesón jegyzts eredmény« 
Szentesen. Ma zárult le a hadikölcsön-
jegyzés határideje. A pontos ered-
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mény ezidószerínt nincs összeállítva 
de már is bizonyos, hogy Szente-
sen a jegyzések összeredménye a 
2.600 000 koronát meghaladja te-
hát az minden várakozást felül-
múlt. 

— Megl ivó. A/ ál Unni főgimn:? iumi 
Segilő Egyesölet f. é. november 0 ikan 
s /ombalon d. u. 4 órakor a főgímuasi-
uiu tanári szobájában k ö z g y ű l é s t 
tart. Erre, a most ismételten Összehívót' 
közgyűlésié, mely az alapszabályok j21-
§ a értelmében a jelenlevő tagok szá-
mára való tekintet nélkül fog határozni 
az Egyesület alapító, rendes és párioló 
tagjait tisztelettel meghivja az elnökség. 
Tárgysorozat. 1 Választmányi és könyv-
tárnoki jelentés. 2. A számvizsgáló bi-
zottság jelentése. 3. Költségvetés. 4-
Esetleges indítványok 5. A tisztikar és 
választmány megválasztása. 

— >VasárRipl Ujsáq« november 14-ki 
számaban szenzációs képeket hoz a 
sierbiai harctérről, de a többi harcte-
rekről is. Külön művészi és háborás ér-
dokességgül szolgálnak Zádor István 
festőművész pompás harctéri rajzai 
melyeket mint katonBtiszt a fronton ké-
szítet. Az uf közös címer is megtalálha-
tó a lapban. Szépirodalmi olvasmányok: 
Lacifó Géza és Kuprín regénye, SZŐIIŐM 
Zstfjfcond tárcája, cikk Lütich varáról. 
Egyébb közlemények. Újházi Ede és 
Bárány Róbert, a Nobeld jat nyert or-
vos arcképe, s a rendes heti rovatok: a 
háború napjai, Irodalom és művészet, 
Sakkj'iték, Halálozas stb. — A »Va-

sárnapi Újság« előfizetési arai : ne-
gyedévre 5 korona, »Világkronika«-val 
együtt f> korona. Megrendelhető a »Va-
sárnapi Újság« kiadóhivatalában (Buda 
pest IV. Egyetem utca I.) Ugyanitt m<g 
rendelhető a »Képes Néplap« a legol-
csóbb újság a magyar nép szamára 2 
korona 40 fillér. 

Szent BtííOkráCius. A pálisi I /Oeuvre 
cimü lapban olvassuk ¡dal bi jellemző 
és fölötte érdekes históriát. 

Egy párisi Caffé reslauránl tulaj 
doncsál üzletének nyolc napra való be-
zárásra Ítélték a ininapába azért, mert 
allitólag a rendőrség megfigyelte és 
megállapította, hogy — a fennáló szi-
gora tilalom dacai a — es lHiz óra után 
egy katona lére be és »/t ki is «zolgal-
ták a helyiség egyik hátsó szobájában, 
phol a/ ilieiő keg yelmesen éikezeit. A 
tulajdonost váratlanul é n e a vád, mert 
teljes« n artatlannak érezte magát és — 
az ég minden szentjeire és a csillagokra 
is esküdözve, — valtitf hangoztat ta és 
erősilelte, hogy tévedésnek kell lenni a 
dologban, mert az ő helyiségéhen esti 
tíz ora mán soha egyetlen egy katona 
vendég sem fordult meg és epyallalán 
nála hosszú idők óla nem láttak és nem 
szolgáltak ki katonai személyeket Mind-
ez azonban nem használt semmit, a ha-
tóság kérle'hetetlnn maradi és kimondta 
a szigorú Ítéletet. 

Kétségbeesve és lesnjlva érkezett a 
kávés a tárgyalás után haza, amikor is 
nyomban előfogta a pincért és szigo-
rúan ráförmedve a kevelkező kérdések-
kel ostromolja : 

— Kiszolgáltál te este liz óra után 
egv katonát ? 

— Természetesen ! —• válaszolta a 
pincér. 

— Kit ? 
— Önt, magát, uram ! 
A kávés ugyanis bevonult a moz-

gósítási parancsra és igv természetesen 
bar o t thon lakhatott , nappali kato-

nai szolgálata miatt katona ruhába járt, 
ö tért tehát haza este a szolgálatból é* 
ő került ellenkezésbe a törvényes tila-
lommal azza' . hogy saját helyiségében 
és egA enruhabán este tiz után érkezeit. 

Ám azért a kávés hiába kért per 
újítást, elutasítottak. Az ítéletet ki-
mondták és natósag nem volt hajlandó 
az iigvet revidialni avagy a büntetést 
elengedni. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda könyvnyomdája. 

Nagyobb mennyiségű 
kátránypapir és külön-
féle számú vassodrony 
jutányos árban, kisebb 
mennyiségben is eladó 
Lakos utca 1. sz. alatt. 

H r t C N i t C K . 
Kimaradt 4 drb. uj vető gép még 
a régi ár szerint eladó. Cím meg-
tudható a „S/entesi Lap" kiadóhi-
vatalában. 

VAJDA B. U T Ó D A j 
t 

k ö i i y v i n 

V 

ni:w:iu:ur.:i:i 

elvállal minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

¡{Hl Kossuíii-tér i sz. (Bei bérház] j jj| 
Nyo'uutotl Vajda B Uloiia villanyerórr berendezett konyvnyomdajaban Szentes. 




