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A német-francia

a cél
Irtózatos méreteket ölt a németek és
a franciák között duló csata,
amelynek
részleteiről borzalmakat közölnek a különböző világlapok. Az egyesült franciaangol seregek megdöbbentő erővel igyekeznek fö'ltartóztaíni a németeket előnyomulásukban, de — a jelentések legtöbbje
ezt hangoztatja — a német sereg minden
akadályt legyőzve
tör előre céljai
felé.
Mindkét részen rettenetes áldozatokat 'követel ez a szörnyű tusa, amelynek végül
is a németek föltétlen győzelméhez kell
vezetnie.
Hogy miként (harcol a német sereg,
azt elég fényesen ihisztrálja egyik — angol lap is, amikor a Daily News harctéri
tudósítója közli, h o g y a francia és német
hadseregek csatájának legvéresebbik rész-,
lete a Oh a te au-Tlh i e r r y nél lezajlott ütközet volt. A véres összecsapás
éjjel-nappal
szakadatlanul
tartott. A francia és angol
seregek hadállásai irányában
valósággal
hullámzott a német gyalogság. Valóságos
megkönnyebbülés
volt a franciákra és angolokra nézve a pusztitó ágyútűz után közvetetten érintkezésbe jutni az ellenséggel.
A német tüzérség lövései
mindannyiszor
pompásan találtak. Péntéken egy gránát az
angol főhadiszállásra
esátt, ott óriási riadalmat okozott, azonban a vezérkar tagjai élve maradtak. A németek az ütközetben nehéz ágyúikat a jobbszárnyon levő
dombokról működtették, közöttük
négy
harminccentimJéteres mozsarat. A szövetségesek csak óriási veszteségek
árán birtak előrenyomulni. A sáncok elleni ágyútűz
sokszor oly heves volt, h o g y még a halottakat és sebesülteket sem lehetett elszállítani.
Luigi Barzini, a „Corriere della Sera"-ban leirást ad a csatateret
elborító
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vérveszteség.

halottakról. A Marne-menti csatatéren a
francia halott katonák fekvéséből is meg
lehet állapítani — írja Barzini — hogy
a francia hadseregben
minő
rendetlenség
volt.
A német h a d s e r e g visszavonult
ugyan, mert vissza keltett vonulnia a túlerő elől, de egyáltalában nincs legyőzve.
A német hadsereg magva teljesen
intakt,
Minden akadályt legyőzve megyünk
előre Szerbiában.
Csapataink immár egy
hét óta vannak szerb földön és kergetik az
ellenséget maguk előtt. Sok foglyot ejtettünk Szerbiában is és a foglyok egytőlegyig azt mondják, hogy a
legnagyobb
nyomorúságban
vannak a szerb
katonák:
éheznek. A mi katonáink között a lelkesedés óriási. Veszteségünk a harcok a r á n y á t
és számát tekintve, kevés.

„Nem kell Oroszország
erejét túlbecsülni."
A Frankfurter Zeitung jelenti: Az orosz
félhivatalos lap, a Rjecs szerint Witte gróf
volt orosz miniszterelnök az odesszai hírlapíróknak kijelentette, hogy nem kell Oroszország erejét túlbecsülni. Azt is mondotta az
orosz államférfi, hogy az orosz lapoknak valótlan győzelmi híreket sem szabad ezután
közölni. A hirlapirők tegyenek meg mindent,
hogy előkészítsék a lakosságot esetleg bekövetkezhető súlyos veszteségekre.
Witte gróf nyilatkozata nagy jelentőségű, mert nyilt bevallása annak, hogy az eddigi orosz győzelmi hirek valótlanok voltak.
A HADIKÖLCSÖNPÉNZTÁR
IGAZGATÓJA.
Bécs, szeptember 24. A pénzügyminiszter Mansuet Kosel dr. valóságos belső titkos tanácsost, volt pénzügyminisztert kinevezte az osztrák hadikölcsönpénztár igazgatójává.

A Lokalanzeiger jelenti ma esti számában: A német francia harctéren a döntőcsaták immár befejezés felé közelednek. Még
azért idő kel! hozzá, hogy teljesen megérlelődjenek. Az eddigi német veszteségek fölötte súlyosak, de a franciák veszteségei
nagyobbak, tetemesebbek.
Az eddigi veszteségeink.
Ezideig tizenöt veszteséglistánk
jelent
meg. Az eddigi veszteségünk
összesen
a
listák szerint 15,840
halott és sebesült.
Ezek közül
269 tiszt
meghalt,
2400 közlegény
halott.
A listák ugy az északi,
mint a déli
veszteségeket
egyesítve hozzák.
Természetesen a listák időben nem közvetlenül
követik a harctéri eseményekét,
de
bizonyos,
hogy a hadvezetőség
mindent
elkövetett,
hogy a legminimálisabb
véráldozatunkba
kerüljön a háború. Megállapítható
az
is,
hogy az entente sajtója által terjesztett
hirek meg se közelitk a valóságot, amit
a
monarchia csapatairól hitvány
hazudozással
pertrakállak.
Károly király szimpátiája.
Bukarest, szeptember 24. Az Adeverui kiküldött munkatársa Szinajából keltezve cikket irt lapjának, amelyben hoszszasan foglalkozik Károly román királynak elfoglalt álláspontjával és megállapítja, h o g y a királynak minden
szimpátiája
Németország
és
Ausztria-Magyarország
mellett van és h o g y a hivatalos körök elhatározott álláspontja a semlegesség kérdésében, igaz és őszinte.
TISZA ISTVÁN BÉCSBEN.
A Neues Wiener Tagblatt
jelenti:
Tegnap Tisza István gróf miniszterelnök
és Berchtoid
gróf közös külügyminiszter
tanácskozása után a külügyminisztériumban közös miniszteri értekezlet is volt, a
melyen a közös minisztereken és a tengerészeti parancsnok képviselőjén kívül Tisza gróf m a g y a r és Stürgkh gróf osztrák
miniszterelnökök is részt vették.
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A Szerbia elleni hadjárat.
Szófia, szeptember 24. A „Dnevnik" jelenti kiválóan megbízható forrásból: Az osztrák-magyar hadsereg megujult offenzívája
óriási veszteségeket okozott a szerb hadseregnek. Nisbe már napok óta hosszú sebesültszállító vonatok érkeznek. A sebesültek
igen rossz állapotban vannak. A szerb egészségügyi szolgálat igen hiányos, ugy, hogy az
uton sokan elpusztulnak. Megtörténik az is,
hogy a harctéren megsebesült katonák
együtt érkeznek a kolerában megbetegedettekkel. A Dnevnik jelentése szerint 18-án
harminc waggon kizárólag súlyos sebesült
érkezett Nisbe, ahol már a sebesülteket el
sem tudják helyezni.
Budapest, szeptember >24. Skerlecz
Iván báró horvát bán tegnap óta Budapesten
tartózkodik és tanácskozást folytat a kormány tagjaival. E tanácskozásokra vonatkozóan Zágrábból tudósitónk a következőket jelenti:
A szerbek szerémségi betörése egyes
helyeken tekintélyes kárt okozott a polgári

lakosságnak. A betörés visszaverése után
Hideghéthy főispán, aki a háború tartamára
a Szerémség kormánybiztosa, automobilon
szemleuíra indult és bejárta a határmenti
községeket és városokat és minden szükséges intézkedést megtett, hogy a közigazgatást ismét a rendes mederbe terelje és a
normális helyzetet helyreállítsa. Igyekezete
sikerrel Is járt és az immár zavartalanul működő közigazgatási hatóságoknak első feladata, az ingókban és ingatlanokban okozott kár megállapítása volt. E kárösszegeket
teljes egészükben meg fogják téríteni és a
bán utazásának legfontosabb célja a kártérítés módja és a szükséges fedezet megállapítása.
Éppen ezért a bán mostani útját a horvát sajtó i.s méltatja és annak fontosságát kiemeli. Az „Agramer Tagblatt" hagy bizalommal van a bán utazásának eredménye
iránt és Horvátországban a közvetetlenüi
érdekeltek szintén nagy bizalommal várják
a tárgyalások eredményét.

A németek ujabb sikerei Páris előtt.
Berlin, szeptember 24. A nagyvezérkar
közli, a nagy főhadiszállásról jelentik szeptember 23-án este kilenc órai kelettel: A német nyugati hadsereg jobbszárnyán az Oison
tul áll a harc. A franciák áthatolási kísérlete
eredménytelen volt. Az Argontól keletre
fekvő Varennet a mai nap folyamán bevettük. A támadás előhaladásban van. Varenntöl délre fekvő várerödök ellen támadó seregrészek győzelmesen verték vissza a Ver.dunból a Maason át és Toulból intézett ellentámadásokat és hadifoglyokat ejtettek,
gépfegyvereket és ágyukat zsákmányoltak.
A nehéz tüzérség látható eredménnyel kezdte meg a tüzelést Troyon, Les-Paroches,
Campdes Ronaisne és Leonville várerödök
ellen. A francia Lotharingiában és az elzászi
határon a francia eiöcsapatokat egyes helyeken visszavertük. Döntés még sehol sem történt. Belgiumból és a keleti harctérről semmi ujabb hir nincs. (A miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
Berlin, szeptemlber 24. A Wolff-ügynökség jelenti a nagy főhadiszállásról
tegnapi kelettel: A Reimsnél harcoló csapatok f ő p a r a n c s n o k a ma a következőket
jólenti a legfelsőbb (hadvezetőségnek:
Mint utóbb megállapítást nyert, a
reimsi székesegyházra egy mozsárágyulöveget is kellett intéznünk. A 10. hadtest
jelentése szerint ez a z é r t volt szükséges,
mert a tábori tüzérség tüzelése nem volt

képes a székesegyház tornyában
levő,
tisztán felismerhető ellenséges megfigyélőállomást eltávolítani.
Páris ostrom előtt.
Páris, szeptember 24. (Rómán át.) Páris teljesen felkészülten várja a németek ostromát. Egyelőre visszatért a lakosságba
valamelyes nyugalom. Gallieni tábornok
közli a város lakosságával, hogy elegendő
élelmiszer van felhalmozva, bár egyelőre
nem félnek attól, hogy Páris ostrom alá kerül, sőt az itteni csapatok egy részét is a
harcba küldték. Az állapotok a tábornok kijelentése szerint most sokkal jobbak, mint
44 év előtt, a védelem is sokkal erősebb és
felkészültebb és a vízvezetéki vonalakat oly
erős őrizet alá vették, hogy a németek sehogy se férkőzhessenek hozzájuk. Adrién
Mithonard, a városi tanács feje kiváltványt
intézett a lakossághoz és mindenkit, aki nem
képes a fegyverforgatásra, felszólított, hogy
hagyja el a várost. Kivánatos, — igy mondja — hogy a még itt maradt asszonyok,
gyermekek és öreg emberek azonnal hagyják el a nehéz megpróbáltatásoknak elébe
néző Párist. Nevezetteknek
szeptember
25-ig feltétlen el kel! utazniok. A rövid határidőből arra lehet következtetni, hogy a
német hadseregnek a közeli időben való
megjelenésére már kezdenek számítani a
francia vezérkarban.

Orosz kaessotgafás Itália felé.
Milánó, szeptember 24. A félhivatalos Stefani-ügynökség
az orosz k o r m á n y tól származó közlést helyezett el az olasz
lapokban. A rendkivül érdekes kommüniké
Így hangzik:
Pétervárott a legnagyobb meglepetést és a legnagyobb megütközést
kelti az, hogy az olasz kereskedelem a
mai jelentős időkben teljesen távol tartja magát Oroszországtól. Ezt annál kevésbé sem tudják itt megérteni, mert
hiszen az olasz kereskedők és termelők
most kihasználhatnák
összeköttetések
szerzésére a különösen kedvező helyzetet. Olaszországnak most módjában vol-

Szeged, 1914. szeptember 20.
kelt visszhangot Itáliában. Az olasz lapok
közlik ugyan a pétervári csalogató hírt, de
egyetlen kisérő szóra sem méltatják.
A varsói hangulat.
Egy varsói kereskedő, akinek sikerült
szeptemlber elején Varsóból megmenekülnie,
a következőket írja a Neues Wiener journal-ban:
— Varsóban nyomban a háború kitörésekor nagy pénzügyi pánik volt, ezrek rohanták meg a "takarékpénztárakat cs vették
ki a bankokból betétjeiket. Az ipari üzemek
80 százaléka beszüntette munkáját és ennek következtében több mint hatvanezer
munkás kenyér nélkül maradt. A szinházak
a kormány szigorú kívánságára előadást
tartanak, amelyek azonban majdnem teljesen üres házak előtt folynak le. Szeptember
elsején a Censtohau védelmezése cimü hazafias szomorujátékot adták elő és ezt az
alkalmat az oroszok nagy németellenes tüntetésre használták föl. Nyomban a háború
megkezdése után néhány orosz agent provokateur ugratására, egy németellenes légiót alakították. Körülbelül ötszáz betörő és
csirkefogó lépett be ebbe a légióba, amelylyel szemben egész Varsó elutasítóan viselkedett. Általában a lengyel és a zsidó lakosság az oroszokkal szemben tartózkodó magatartást foglal el. Nikolaj Nikolajevics
nagyherceg manifesztuma egyáltalában nem
keltett lelkesedést, ép oly kevéssé, mint az
oroszok állítólagos sikereiről szóló hirek.
Varsóban, különösen a külvárosokban az
oroszok azzal boszulták meg magukat a zsidókon, hogy pogromba futó antiszemita tüntetéseket rendeztek.
A SIENIAVAI HIDFÖ. .
Bécs, szeptember 24. Hőfer vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese, jelentette már, hogy csapataink Jaroszlavtól
északra hősies védelem után, miután a harc
célját elérték, elejtették a sieniavai hídfőt.
Erről a stratégiai pontról egy szakember a
következőket mondja:
— Sieniava egynap járásra fekszik Jaroslavtól. Csak a mostani háborús bonyodalmakkor lett megerősítve táborszerüen. E
megerősítés célja az volt, hogy a Lesachow
mellett levő hidat, mely a San folyó fölött
épült, esetleges kozáktárnadásoktól megvédjük. Amikor Oroszországgal megkezdődött
a háború, aktiváltuk a sieniavai hidfőt. E
pont jelentéktelenségére vall, hogy csak a
régi hetvenötös tábori ágyukkal erősítették
meg és nem volt szándékában a hadvezetőségnek, hogv nehéz ütegeket vonultasson fel
a Ihidhoz. Az entente sajtója a sieniavai hídfő elestét nagyszerű győzelemnek fogja minősiteni, ezért mutatunk rá a hid stratégiai
jelentéktelenségére.
TELE VAN A DUNA SZERB HALOTTAKKAL.
Debrecen, szeptember 24. Egy (Ársaváról érkezeti utas
tegnap
elmondotta,
hogy a Timök-hadosztály
katonáinak
holttestével tele van a Duna medre. A szerb
katonák hullái ugy jutnak el
Oroszországba, ahová mindig vágyva vágytak. A merész szerbeket., akik életükkel fizették meg
hadvezetőségük
elhamarkodott
terveit,
tudvalevőleg
két héttel ezelőtt
csapataink
beszorították
a Szávába. A holttestek
a
Szávából a Dunába kerültek, amely a hullákat most lassan liömpölygeti
a Feketetenger leié.

na örökölni annak az óriási forgalomnak egy részét, amelyet az immár teljesen meggyülölt Németország bonyolított le eddig a cár birodalmában. De
nemcsak a jövőben érhetne el sokat Itália, hanem már most is, ám érthetetlenül
az olasz hajós vállalatok teljesen elhanyagolják a Fekete-tengeren levő orosz
kikötőket, ami olasz részről igazán meg' AZ ELSÜLYESZTETT ANGOL CIRKÁLÓK
bocsáthatatlan hiba.
London, szeptémber 24. Az elsiilyeszIgy csörgeti a rubelt és udvarol ve- tett három angol páncélos cirkáló egy merejtékezve az orosz kormány Olaszország- nekültje, aki Iiarwichba
érkezett,
kijelennak, hogy valamiképen rávegye szövetsé- tette, hogy a német tenger alatti naszád
ges társainak elárulására. Örömmel álla- támadása azon a helyen történt,
amelyéit
píthatjuk meg, hogy az orosz perfidia nem hetek óta gondosan átkutattak
volt.

Szeged, 1914. szeptember 25.
NINCS KENYÉR SZALONIKIBEN.
A szaloniki-i Nea Alitea azt irja, hogy
Szaloníkiben igen nagy a kenyérhiány. A
péküzletek előtt állandóan nagy tömegek
állnak. A lakosság igen el van keseredve és
felszólítják a hatóságokat, hogy tegyenek intézkedéseket a fenyegető kenyérhiány megszüntetése érdekében. Ha a helyzet 15 napon belül nem változik meg, egész Görögország kenyér nélkül lesz.
A NÉMET HAJÓRAJ ÉS AMERIKA.
Kopenhága, szeptember 24. A National
Tidende jelenti Londonból: A német hajórajnak Nyugatindiában a Karaibi-tengeren és
a déli Atlanti-Oceánon folytatott hadműveleteit a hatóságok különös figyelemmel kísérik, hogy megállapítsák, mennyiben sértetett meg a semlegesség és hogy amerikai
hajók nem látták-e el a német cirkálókat
élelmiszerekkel.
Vilmos császár és Wiison.
Konstantinápoly,
szeptember 24. Az
Oroszországból érkező lapok és a hármas
entente fizetett távirati ügynökségei vállvetve segítik egymást abban, Ihogy az események szinterétől távollevő
országokat
hamisan -értesítsék a világháború nagy eseményeiről. Különösen a Balkán-államokat
á r a s z t j á k el mindenféle kalandos és hazug
híresztelésekkel. Legutóbb Wilsannak,
az
amerikai Egyesült-Államok elnökének békeakció'ja kapcsán működtek a: valótlan
hírek gyártói. Azt írták, hogy a békeaikciőt
egyenesen Vilmos császár kérte Németország érdekében. Ezzel szemben, a török
lapok egyszerűen azt a hirt közlik, ihogy
Vilmos császár igen udvariasan az entente
hatalmakhoz utasította a békéköz,vetítő
Wilsont.
A FRANCIÁK MÉG MOST IS HAZUDNAK.
Páris, szeptember 24. Bordeauxból szeptember 19-én éjjel, a francia hadügyminisztérium a következő hivatalos jelentést adta
ki:
A német csapatok azon törekvése, hogy
a francia front centrumát áttörjék, eddig nem
sikerült. A németek elhelyezkedése nem igen
kedvező. Reimst mindeddig nem bírták viszszafoglalni. Az ütközet az egész vonalon a
megkezdett hévvel folyik tovább.
A francia csapatok az Oise partját egészen ellepték. Kluck serege folytatja a viszszavonulást.
EGÉSZ PÁRIS EGY KÓRHÁZ.
London, szeptember
24.
(Rotterdamon át.) A Daily Chronicle
haditudósítója, aki a francia főhadiszálláson
tartózkodik, azt jelenti lapjának, hogy egész Páris egy kórház.
Töméntelen
sebesültet
szállítanak folyton Párisba. Az elmúlt héten csak az orleansi pályaudvaron
17,000
sebesült érkezÁtt meg. Nemcsak az összes
nyilvános állandó kórházak, hanem a Vöröskereszt által fölállított
szükségkórházak
is már tömve varnak sebesültekkel.
A magánházakban
is vannak sebesültek
elhelyezve. Erre a hírre vonatkozólag
Rotterdamból azt jelentik, hogy a franciák céltudatosan szállítják a rettenetes
nagyszámú sebeéültet Párisba, ahol
lépten-nyomon
a kitűzött Vöröskeresztes
zászlót látni. Ezt
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azért teszik, hogy Páris bombázásakor
a
Vöröskeresztes
zászlókkal megjelölt
épületek megkíméltessenek.
Mint tudvalévő
a
Louvre legfelsőbb emeletét, a háború kitö-
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rése után azonnal kórháznak rendezték
be,
hogy
igy a nagy
értékkel
biró
múzeumépület
ne\ szenvedhessen
nagy húrokat.

Egy sebes&ilf katona háborús naplója.
— A zaklikovi csata, —
Szeged, 1914. julius 31-én. Általános moz- öltöztettek és elszállásoltak. A véletlen révén
gósítás. Mindem ajkon ez lebeg, -miniden i-rc-tt egy szegedi csialád által -c-tt bérbe vett házbetű -erről szól. Minden rét-ege ,a tátnsadálio-m- nál. 24-en v-oiltunk -oitit -egy -pajtában, ki a
íiaik -erről beszél. Az ifjúság 'zászlók alatt szénán, ki ia -szalmán széjjelszórva. Nevezetes
vonul végig -a népektől hemzsegő utcáikon. talán még az volt, liogy a tábori konyhát is
Egyik ismerős a Másiktól találkozás közben abban az udvarban sZáilás-oüitáik el, igy hát
es-ak aranyit kérdez, hogy: te is! mész? Én is egy -k.is protekciót is élveztem -a meiíázsii kömegyek. No akikor találkozunk. -Rendkívüli rül. Igy muil-t a;z -idő egész -nyolcadikáig a
újságcikkek -kerülnék forgalomba. -A rikkan- századok -és -szakaszok beosztásával. -Én a ÍZ.
csok szint-e felszabadulva -Tisza. István tilal- Comp. 2. Zug-jába kerültem.
ma alól, -tel-e t-crokkal ordítva aiz újság tartalmát, száguldanak -tov-a s közbem-közben
Augusztus 8-én.-Gyakori a-1-ozások és egyéb
elfelejtenek visszaadni -a 10 filléres, pénz- előkész ölelték folytak. lEze-n idő alatt megdarabból. Szóval: rendkívüli kiadás és rend- ismerkedtünk egymással s végül már nem
kívüli állapot uralja és. öleli fel -az egész vá- csak bajtársakká, h-anean -testvérekké lettünk.
rost. A késő éjjeli órák is ,a hazafias dalok, Engem például a mi öregünk néven ismert
a király, -a -hadsereg és a. háború éltetésétől mindenki. ,A többek közöt-t voltunk hárman:
visezihangzanak. A külvárosi részekein a sötét káplár Gyarmaty, önkéntes Gefreite-r Kjias
utcák mélyéből előbukkanó alak-ok rohannak és é-n, ikik minden este taikábbnál-tarkább
hangos beszélgetés és -fontoskodó jósolgat ás menüt- állito-ttunk -össze közös költségen. Ma
közben -a belváros felé, hogy részt, vegyenek példáiul Gyarmaty hozott valabonman 12 to-a lelkes tüntetésekben.
jásból rántottát, -Kiss hozott 6 üveg sört s én
•A kávéházak nagy üvegtábláin, sürgö- egy nagy tál -tejfölös uborkasalátát és szinyök .másolata, a forgalmas -üzlet-ajtók mel- vart. Igy kezdődött a, háború.
letti. falom az általános mozgósítás kövér beAugusztus 9-én. Vasárnap. Szent nap.
tűit -olvassa száz -meg -száz szem. Közbe-közb©
hátrafordul egy-egy jóképű szegedi azon A hadsereg felesketésének szent napja. Regmegjegyzéssel, hegy ,,-n-o- .ammyuk, nekem is. gel fél 6-fcor sorakoztunk -teljes felszerelésel ik-éiil anem-mi." Aki már végkép meggyőző- sel. Az egész ezred kivonult ia lövészeti térre,
dött sc-rsáról, higgadt fontolgatások között ahol már 7 órakor felálltunk ezredes ununk
bandukol hazafelé, -körülbelül arról gondol- Joh-a-un Pa-clio von Karst-erféls und Hegyalja
kozva, mit fog szegény anyám csiináílna táv-d- vezetése alatt. Úgyszintén az itt állomásozó
il-étemben, .miből fog élni. Avagy, mögyök én 20. h-o-nvédezred 3. zászlóalja. A fegyverek
örömmel a -háborúba, de piciny kis családom- óriási -tengere zuhant a földre a „beim Fuss"
mal mi lesz? Hasonló moumolások között, kommandóra. Egy magaslaton: -tábori sátort
hajtja; le kaki zug-ó fejét, ez -izgalom-teljes állítottak fel, mely .a 'templomot jelképezte.
napon s egész éjjel torz/képű ellenséggel A tábori lelkész -misét mondott, melynek fofoglalk-c-ziik -álmában, aki épen ő r á tör. No lyamata -alatt -a katonazene -több szent miseéneket játszott. Pld. „Ez nagy -Szentség valóde e-z még csak álom.
ban", „Égimádás" s-tb. A tábori mise végeztekor a zászlót felvit-ték a legmagasabb -dombAugusztus 1-én. Ami tegnap este kezdő- ra s oda felrendelték .a -tiszteket, kik elsőnek
dött, -az ma -folytatódott. -A koffer os bevon il- tették le az esküt a -szokásos módón. Azután
lóknak -nincs se vége, se hossza. Minden kö- a lelkész mondóit gyújtó -beszédet a magyar
telesség, mindlem munka sízümétél, -csak a haza fiuknak, hivatkozván arra, hogy a háborút
iránti -szent kötelesség éled és óráról-órára az Is-ten is ó h a j t j a és hogy ő vezérli a mi
sűrűbben önti a hadba szólit-ottak seregét, a csapatainkat most -is, mint a múltban, mert
kaszárnya if-elé. Délfelé m á r a nagykörúton különben nem -történne a háborúban olyan
-a felszerelt lovaik e-zreii láthatók, némelyek esc-da és oly hihetetlen dia-dal. -Ez-után „Zum
gépfegy verrel hátukon. A városban élénk az Gebet" kommain-dó szólított imára minden
élet. Bevásárlások -az, útra. Bucsuzásek ,a sze- katonát, mely idő tartama alatt a zene a
retettektől. Indulás a. vasút felé ökölbe szo- •magyar hymnuszt ós a .Gcitterhalte-t látrított kezekkel.
szotta, Azután az ezredes u r kezébe ragadta
az ezred zászlóját és szép, érces magyarsággal szólott az ezredhez.
Augusztus 2-án. É-n -is ökölbe szőrit ott
— Fiuk! Ti zalamegyei vitézek, hozzákezeikkel pici kézitáskám fogantyúját mar- tok szél-ok, a király és a haza -nevében. Titecangolva -hagytam el -a puha, meleg, és kétí- ket -tekint -a legfőbb Hadúr az ő -ismert vitéves családi fé-szkemet, hogy azt- -egy nyug- zeinek. Látott Ö már -titeket, Vitéz zalaiak,
talan, hosszú idővel felváltsam, amely min- golyózápor közepette, -ismeri a t i lelkes hadem előre -nem látottat tartogat -a, számomra. zaszereteteket s -azért szélit -titeket a. legnaIndultaim hajnali 4 órakor a -Szeged-Rókus gyobb bizalommal -egy vad nemzet eltém, ahol
állomásról. Hohó! egész -el ás, felejtem leírni, a 48-ais ezred zölldparolincs szurony erdeje
hogy jki vagyok és hova- megyék. Bevc-nulok! közepette meg fog jelenni az ő teglk-edvos-eh-b
Én v.a-gy-ok Re-servist Stefán Julius Mendly barátja is hadaival, az ő hűséges szövetségeIn-f. .Reg. No. 48 ma Nagykanizsa. Igen, oda se, Vilmos német csátszár, hegy velünk küzdutazom.
jön az igazságért. Fiuk! m-cst jött el az idő,
Augusztus 3-án és 4-én vidám társaság- r-mikor egy bandával le kell számolnunk és
gal u-tazva, -a vasut-állcm-ásckcn lelkes -népek egy gyűrűt kell ketté -törnünk, -amely oly
fogadtak. Igy értünk Urna, ahonnan aug. 4- elbizakodott erősséggel fonódik már évtizeén hajnalban 4 órakor átmentünk gyalog- dek óta .m-cnarcbiámlk köré, begy ezt tovább
szerrel a z-i állomásra és onnan ismét, vona- tűrni nem -lehet. Végre meg kell egy királyton N-ra, Megérkeztünk 8—9 óra közöt-t. A gyilkos néppel és az összes pártfogóival érváros itit is feldúlva, a nagy események ha- tetni, hegy -ezen hitvány nációk általi elkövetása .a-lallt; Egy jóképű, mór beöltözött ön- tett -gaz-Ságokat .monarchiáink ós szövetségekéntest pillantottunk meg jóil bepityókázva, sünk tovább -tűrni nem fogják. Fiaik, vitékezében egy hatalmas akácfa-doronggal. Azt zek, mindnyájan, akik itt vagytok, -kiált,sá-kérdezte min-den szembe jövőtől, .igy hát tő- tok most velem egyetemben, oly erős, szívből
lünk is, hogy -nem láttak-e erre egy szerbet, jövő hangon, begy a Kárpátokon is tül hanvagy egy oroszt? Arra, gondoltam, hogy még gozzék: Éljen a király, éljen a haza, éljen a
lehet benne módod. Még ezen ,a; napo-n be- háború!

4

DÉLMAG YA KOKSZA G

Szeged, 1914. szeptember 25.

Erre hatalmas, meffinyclörgiéssaarii éljen
volt hallba tó. Az összes tisztek kardjaikat
kirántották hüvely ükből és az ezredes ur kezében lévő zászló nyéléhez fektetve, éljenezték -a király t ós Vilmos császárt. Azután megtörtént ;a mi feilesketésünik s minidlen tiszt h
századához vonult vissza, de alig hogy .a rendekbe beértek, a legények mintegy vezényszóra váillrakra emelték tiszteiket s dübörgő
éljenzéssel tüntették ki őket. iKendkivül nagy
örömükre szolgált a tiszt uraiknak látni azt,
hogy a legények mennyire ragaszkodnak
hozzájuk.
Augusztus 10-én. Teljes tábori felszereléssel maigy itiávlait-llö vészét éles golyóval, a
távolban felállított célokra. Közben ,a rajvonalak fedezet alatti élőre vonulását nagy
gonddal intézték tisztjeink. Az első rohamnál alaposan felbuktam valami pocsolyában
is vagy r.égyet hömpölyögve elestem. Megilletődve gondoltam a tényleges ütközetben
való elesésre. A gyakorlat dicséretes eredménnyel végződött Innen haza érve délután
kiadták mindenkinek a 120 éles golyót és
végül a parancsból megtndtník,, hogy 11-ón,
azaz liolnap lelindu'lnnk. Volt nagy öröm és
készülődés.
(Folytatjuk.)
»BlSI3iaillSl»ll

főtörzsorvos az első megbetegedés alkalmával ki fog bővíttetni. Megbetegedés esetén,
ha tömegesen lépne fel a járvány, az egész
csapatkórházat átalakítják
járványkórházzá.
Lichtenegger Lajos dr. főtörzsorvos a vész
bizottság megalakulásán ajánlotta a hatóság
vezetőinek, hogy egy Oly nagy helyiséget
adjanak rendelkezésére a ihegligyelő bizottságnak, mely legalább 500 embert fogad magába. Természetesen arra is kell gondolni,
hogy a villamos-járat közelében legyen, a
betegek szállításának könnyítése céljából.
.>sHBaBSBSsasBSBBiiEBBB»BBBBBBsnBBBBB0BaiiHBBBBsa»as««BS»
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Incidens felekezeti alapon.

A szegedi katonai
járványkőrház.

A német hadvezetőség áitai

— Erélyes óvóintézkedéseket tesznek. —

láttamozva és engedélyezve

(Saját tudósítónktól.) A szegedi honvédcsapatkórház nagy udvarán három évvel ezelőtt felállították a katonai járványkórházat.
A kórház hátsó nagy udvarán — elkülönítve — van felállítva .a járványbarakk. A szó
legszorosabb értelmében felállítva, mert bármikor felszedhető s más helyre helyezhető.
Most a háború folytán ennek a kórháznak, — ha egyelőre „várakozási állományban" is — de fontos szerepe van. A harc
téren, távol idegenben, bármikor kiüthet va
(amilyen járvány, tífusz, koler'a, pestis vagy
más veszedelmes kór, ami beláthatatlan módon visszavethetné és hátráltathatná a csapatok győzelmes előrehaladását.
Hivatalos jelentésekből értesülünk, hogy
itt-ott már is felütötte ifejét a kolera. Most
jönnek sebesülten katonáink és a szerencsét
len véletlen következtében némelyik magá
val hozza a járványos betegséget s ha előre
kellő óvintézkedéseket nem tesznek, megmé
telyezheti az egész várost.
Tegnap délután megtartatta első ülését
a járvány-bizottság, amelyre a katonaság
részéről Lichtenegger Lajos dr. és
Réthy
László dr. főtörzsorvosok voltak hivatalosak és ma- már az egész városban óvintézkedéseket tett a hatóság.
A honvéd-csapatkórházban,
melynek
Lichtenegger Lajos dr. a) parancsnoka, megtörténtek az előkészületek.
A csapatkórház hátsó udvarán egy hatalmas papírmasé, járványbarakk van felállítva, amelyet „Aradi barakknak" neveztek el
Másfél ember magasságnyi ez az épület. A
cölöpök, amelyek erősen és szilárdan tartják, bármikor kiemelhetők a földből s a barakk áthelyezhető könnyűszerrel más helyre. Olyan ez, mint egy tábori, hordható nagy
sátor. A szobák belső falai világos szürkére
vannak festve; matracos réz ágyak állnak
benne, a szekrények és asztalokat bádoggal
fedték be, hegy könnyen moshassák és állandóan tisztán tarthassák. A barakknak külön udvara van, hová a betegszobák modern
nagy ablakai nyílnak. A folyosón az első terem az orvosi vizit-szoba, azután van egy
közös-terem, majd sorban a beteg-szobák állnak. Egy-egy szobában 2—3 ágy van. A
szobák ajtaján kis tábla, rá karcolva a járvány-kór neve.
A papir-masé járványbarakk előállítása
költséges volt, ezért a helyiség kicsi és csak
kevés beteg számára van benne hely.
A közös esapatkórházban szintén (van
egy elkülönített rész, járványos betegek részére, 150 ágygyal, melyet Réthy László dr. '
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11 imM retenetes irtásai
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s gépfegyverek
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A két a n y a
Dráma 2 felvonásban.
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Előadások 5, 7 és 9 órakor, j
vasárnap 2 órálól éjjel 12 óráig

Katona, diák é s gyermekjegyek
vasárnap d. u. 2 órai előadásra | |
adatnak ki.
ü

(Saját tudósítónktól.) Néhány nap óta kínos incidensről beszél a szegedi társadalom,
amelyet Dobay Gyula dr. ügyvéd egy meggondolatlan és tulbátor kijelentése idézett
elő. Az ügyet tudomásunkra hozták. Közreadjuk annak' a megjegyzésével, hogy csupán
a tényékét közöljük, a kommentárt a jó ízlésű, liazafiasan érző és liberálisan gondolkodó közönségnek tartjuk fenn.
Az esetnél jelen volt egyik ügyvéd igy
adta elő a történteket:
— Kedden délelőtt a királyi törvényszék pertárában több ügyvéd ült együtt —
köztük én is, — és természetesen a háborúról beszélgettünk. Közben háborús anekdotákat adtaik elő. Az egyik ügyvéd régi tréfát
kezdett mesélni. Kolin Jakabról, a zsidó viccek közismert prototípusáról. Ekkor Dobay
Gyula dr. közbevágott: „Hallgassatok a
Kohnjakabokról, mert a galíciai zsidók vezették be az oroszokat, ók árulták el a seregünket".
— Dobaynak ennél a kijelentésénél Rökuy István dr., Fekete Béla dr., Dózsa Emil
dr., Barta Dezső dr., Rainer Ágost dr., Lévay Ferenc dr. ügyvédeik, Korpássy Elemér
törvényszéki jegyző és Bihari József joghallgató voltak jelen. Ezek az urak kivétel nélkül felháborodással tiltakoztak Dobay ügyvéd állítása ellen, sőt Kókay dr. mindjárt
meg is cáfolva azt, kijelentette, hogy ő csak
a ruthénékről hallott ilyesmit. Dobay erre
indulatosan mondta: „De én tudom, hogy a
zsidók is árulók voltak."

— Erre ínég nagyobb lett a megbotránkozás; sokan el is hagyták azonnal a pertárt.
Ennyit mondott az incidens emiitett tanuja. Mint értesülünk, az ügynek következményei is lesznek. Több szegedi ügyvéd
megbízásából Sebők Ferenc dr. feljelentést
tett Dobay Gyula ellen a büntető törvénykönyv 172. szakaszába ütköző felekezet elleni izgatásért. Mint Sebők dr. kijelentette, a
mostani háborús időben, amikor a legcsekélyebb bajért isi bűnbakot keresnek az emberek, Dobay állításai nagyon alkalmasak arra, hogy a zsidó felekezet ellen izgassanak.
Egyébként Dobay dr. levelet intézett Sebők
ügyvédhez, amelyben revokálni akarja
a
pertárban tett kijelentéseit, de az ügyvédek
ezt egyáltalában nem tartják elégtételnek.
Sebők ;dr. följelentésével kapcsolatosan
egy másik szegedi ügyvéd a katonai hatóságnál is lépéseiket tett Dobay ellen. Schulteisz
Emil altábornagy, kerületi parancsnoknál Jelentette föl Dobayt, mivel az ő felfogása szerint a hadvezetőség szempontjából is ártalmas olyan pánikszerű liir terjesztése, hogy a
hadseregünk cl van árulva.

Szeged, 1914. szeptember 25.
— Prémet a katonáknak. Vitéz katonáinknak, főiként az északon harcolóknak, az
eddigin kívül csakhamar egy u,i ellenséggel,
az északi hideggel kell szembe szállani. E
küzdelem szintoly erős lesz, mint az élő ellenséggel való harc, de ebben az itthon maradottak is részt vehetnek, segíthetnek. Ép
azért az áldozatkészségnek már is annyi jelét tanúsító magyar társadalomhoz fordulunk. A hadsereg jól el van látva, de mivel
az éltető melegből soha sem lehet elég, ezennel felkérjük a közönséget, hogy ami nélkülözhető, uj (vagy ócska ,prémes holmi, azt
•katonáink számára küldje be a hadsegélyző
hivatalihoz. (Bi^dapesít, IV. Váczi-utca 38.)
E küldeményeket, csomagokat a posta teljesen díjtalanul szállítja. Karmantyút, bekecset, Sipkát, keztyüt, iprémgallért st'o. A hadsegélyző hivatal mindent szívesen fogad és a
szükséghez képest felhasznál és átdolgoztat.
— Aranyat vasért. A Délmagyarország
kiadóhivatalában napról-napra többen jelennek meg, hogy arany ékszereiket felcseréljék a jellegzetes vasgyürüvel, amely a mostani nehéz időkben méltó szimbóluma a hazafias áldozatkészségnek. Épen a mozgalom
nagyarányú pártolása miatt a vasgyüriik a
napokban elfogytak és kiadóhivatalunk a behozott adományokért utalványokat bocsájtott ki vasgyürükre. Ma megérkeztek az
ujabb vasgyáruk és akinek utalványa van,
az most már beválthatja a kiadóhivatalunkban. (Várnay-íéle könyvkereskedés.) Az
ujabban adakozók névsorát itt közöljük: ;if.i.
Boldizsár Mihály 1 aranygyűrű, Szabó Sári
1 arany medallion, Vajda Ilona 3 drb tön
arany, Blau Margit 1 aranygyűrű, Blau Bösk e 1 aranygyűrű, Rehorovszky Jenő 1 aranygyűrű, Weiszbrunner Erzsi 1 női aranylánc
függelékekkel, Gunszt Lajos arany melltü,
Bach 1 ezüst lánc, Gerő Béláné 1 drb ezüst
pénz, Szarnék Manóné 1 aranygyűrű, Hartrnann Rózsi 1 ezüst gyűrű, Kiss Józsefné 1
ezüst lánc, Kiss Sándorné 1 korona, Szeiler
Helén 1 aranygyűrű, Kőnig Sándor l aranygyűrű, 1 ezüstgyürüy Ransburg Rózsika 1
ezüst lánc, Steril Erzsi 1 pár arany fülbevaló, Szögi Etel 1 tört ezüst karperec, fél
pár aranyifüggő, Braun Mihályné 1 -arany
karperec, 1 ezüst érem, Táborosi Mariska 1 |

A reimszi katedrális.
A reimszi katedrális, a francia építőművészet egyik legimpozánsabb és legfejedelmibb monumentumát a német-francia világháború legújabb fordulata pusztulással fenyegeti. Bizonyos, hogy nem csak a mai kor,
de a késő történelem is a remekmű pusztulásáért a franciákat fogja felelőssé tenni, a
kik hihetetlen perfidiával és gyávasággal ép
>a németeknek lovagiasságát és a művészeti
emlékek iránt való pietását használták föl
védőpajzsul. Azt hitték, hogy a reimszi katedrális mögé helyezett ágyúikból büntetlenül eláraszthatják a z ellenséget halálthozó
golyóikkal s mikor a németek kényszerű önvédelemből a templom felé irányították ütegeiket, undok farizeus képpel tiltakoznak a
németek barbársága ellen.
A katedrális gyönyörűen iveit oszlopaival, a keleti mesemondók fantáziáját meghazudtoló gazdag faragott diszitésével és
mérhetetlen műkincseivel a francia művészet
és a francia kultura legragyogóbb szimbólumainak egyike. 1212-ben kezdtek épitéséhez
Róbert de Coucy vezetésével. De jó néhány
emberöltő eltelt s több század művészei pazarolták rá áhítatos lelkesedéssel tehetségük
legjavát, mig ott állt készen, szűzies tisztaságában a művészeteknek e kőbe faragott
imája, hogy áhítatra gerjessze időtlen időkig
a hívőknek százezreit.
De ugy látszik, másképen volt a sors
k ö n y v é b e n "megirva. S mintha nem is a véletlen vak sora lenne, hogy a francia nemzet végzetszerű összeomlását ép a reimszi
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aranygyűrű, Rózsi Mariska 1 aranygyűrű,
Hoífer Ilona fél arany függő, 1 arany horgony, Nónay Márta 1 aranygyűrű, Lakos
DezsŐné 1 arany lánc, 1 arany törött gyürü,
Schorr Ottóné 1 aranygyűrű, özvegy Aranyné 1 pár arany fülbevaló, Seifmann Margit
1 aranygyűrű, Tanner Vilma 1 ezüst gyürü,
Hernyák Esztike 1 aranygyűrű, Gózon Eszti
1 ezüst gyürü, B. .1. 1 ezüst lánc, Nesserné
Arany Ermni 1 aranygyűrű, Somlyódy Ferenc 1 arany melltü, Strausz Gyuláné Horgos 1 aranygyűrű, Balassa Józsefné 1 pár
arany függő, 1 női aranygyűrű, Grosz Marcell 1 arany lánc, Dömsödi Franciska 1 arany
gyürü, Dömösi János 1 pár ezüst függő, fél
pár arany függő törött.
— Tisztújító közgyűlés Makón. Szerdán
délelőtt tisztújító közgyűlés volt Makón.
Húrvay István alispán elnöklésével polgármesterré választották Galambos Ignác dr.-t,
Wizinger Károlyt főügyészszá, Tóth Ferencet főpénztárnokká. A választás után Hervay
István alispán meleg szavakkal üdvözölte a
megválasztott uj tisztviselőket, kik a közgyűlési teremben le is tették a választások
után a hivatalos esküt.
— 559 kilogramm pamut érkezett Szegedre. Csütörtökön az ügyvédi kamarában
Rása Izsó dr. országgyűlési képviselő elnöklésével ülést tartott a segélyosztó bizottság.
Az elnök bejelentette, hogy minden csütörtökön ülést fog tartani a központi segályosztó
bizotítság ;aljbizott^ága. Végman Ferenc dr.
előterjeszti a mult ülés óla kiosztott segélyezések összegét, amelyek most kizárólag
pénzbeli segélyből állanak. A bizottság hölgy
tagjainak érdeklődésére Rósa Izsó dr. bejelenti, hogy a hósapkák és csuklóvédők készítésére szükséges pamut-anyagot megrendelték Temesvárott s meg is érkeztek Szegedre.
Az 550 kilogramm pamut 5500 koronába került, tehát kilója tiz korona.
— A moratorium meghosszabbítása.
Néhány nap múlva tudvalevőleg lejár a íneghosszabbitott moratórium és ujabb prolongálás szüksége áll be. Kétségtelen, hogy a moratóriumot ép ugy, mint a -többi hadviselő
államban, nálunk is fönn kell tartani, egyelőre azonban — mint illetékes helyről értekatedrális megsemmisülése előzi meg, melyet
a régi francia vallásosság és királyhüség
emelt az Isten és a dinasztia iránt való törhetetlen tiszteletének jeléül. A mai müveit
világ a művészet egyik remekének pusztulását fájlalja benne, de a franciák a nagy nemzeti gloire-nak kétségbevonhatatlan és végleges alásiilyedését sirathatják elmúlásán.
A katedrális impozáns méretei ellenére
is a leg,kecsesebb alkotások egyike. A hajó
szédületes iveinek merészségét a vonalmenet
abszolút harmóniája oldja föl s egyesíti magában mindazt, ami tökéleteset a művészet,
ízlés és tudás saját eszközeivel csak létrehozhat. Az építésihez fölhasznált anyag elsőrendű minőségű s az építkezés lelkiismeretes gondossága szinte meglepő abban a korban, amikor gyorsan és gyakran anyagi gondokkal küzködve építkeztek.
Talán legnagyszerűbb része az épületnek a nyugati homlokzat. S ha Róbert de
Coucy eredeti terve az idők folyamán több
változást szenvedett is, a nyugati homlokzat
kristálytiszta képet ad a XIII. századbeli
építőművészet s főkép a-lánglelkü építész
koncepciójának zsenialitásáról. A templomot
minden részében számos, sokszor monumentális méretű szobor disziti. A szobrok részint
a szentírás, részint pedig a francia történet
legnevezetesebb alakjait örökítik meg, harmonikus mély értelmű panteonjaként a francia nemzet két legerősebb támaszának: a
vallásnak és a királyságnak.
Ablaküvegei egymagukban is szerepet
juttattak volna a templomnak a művészetek
történetében. Tudjuk, hogy ez -a technika ép
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sülünk — még nem történt döntés afelől, vájjon meddig és milyen módosításokkal hoszszabbitja meg a kormány a moratóriumot.
Előreláthatólag december elseje lesz az ujabb
terminus, azokból a kívánságokból és javaslatokból pedig, amelyeket az érdekelt testületek a kormány elé terjesztettek a moratórium hátrányos intézkedéseire vonatkozólag,
illetékes helyen elsősorban azokat fogják figyelembe venni, amelyek az adósok és általában a kisemberek érdekeit védik. A megfelelő kormányrendelet a legközelebbi napokban fog nyilvánosságra kerülni.
— Boroevics Szvetoiár kitüntetése. A
hivatalos lap mai száma közli, hogy a király
bo.inai Boroevics Szvetozár gyalogsági tábornoknak hadtestének győzelmes vezetéséért az I. osztályú vaskoronarendet a hadi
ékítménnyel díjmentesen adományozta.
— Egy sebesült katona naplója. Ezen
a cime-n a ma.i számunkban egyik megsebesült katonánk nagyobb terjedelmű naplójának
közlését kezdjük meg. Az érdekes napló a
mozgósítás első napjától íródik, szerzője egy
egyszerű iparos ember. Annál érdekesebb és
karakterisztikusabbak megfigyelései és értékei, amelyek bizonyára vonzó olvasmánnyá
avatják mindenki számára.
— A megújhodó nemzetköziség. Ezzel
a címmel a Népszava mai száma vezércikket ir, amely idézi mindenekelőtt Sándor János miniszter következő sorait:
— A társadalomnak a hadifoglyokkal
szemben megnyilatkozó könyöriilete nincs
ellentétben a hazafisággal. sőt az ilyen viselkedésre egyenesen késztet az az óhaj,
hogy *az ellenség fogságába került fiainknak hasonló emberséges bánásmódban legyen részük.
Majd igy folytatja: Őszinte örömmel
üdvözöljük Sándor belügyminiszternek e szavait; őszinte örömmel üdvözöljük azt a meleg világpolgári hangot, amely egész fölhívásában megnyilatkozik. Az ő példája bátorít föl bennünket arra, hogy most, amidőn
a munkásság legjobbjai hősi harcot harcolnak a haza védelmében; amidőn testvéreink
piros vére tesz tanúságot a magyar munkása XII. században s ép Franciaországból indult hóditó körútjára. Kétszeres jelentősége
van tehát, hogy akkor, amikor a XII. és XIII.
századbeli üvegfestészetnek emlékei Európa
templomaiból javarészt kipusztultaik már,
Reimszben még ma is gyönyörködhetünk
abban a páratlan színpompában, mellyel a
katedrális ablakain átszűrődő misztikus fény
a templom belsejét elárasztja. Különösen
gazdagok, mind elgondolásukban, mind fényüknek izzó tüzében a XIII. századból származó ablakok. S érdekes megemlíteni, hogy
az egyik ablak az Istent Jupiter szimbólumaival ábrázolja, bizonyságául annak, hogy
még a reneszánsz művészeinek kezemunkája
is hozzájárult a templom ékiitéséhez.
És ott van a nagy aranyozott fa-oltár,
mely előtt 1173 óta — IV. Henrik kivételével — a francia királyok hosszú sora esküdött hűséget nemzetének és hazája törvényeinek, s mely előtt a hercegprímás a királyi hatalmat szimbolizáló koronát tette
fejükre. Reimszha vezette Jeanne d'Arc az
orleánszi győzelem után a francia trónörököst, hogy VII. Károly néven a megszabadított Franciaország királyává koronáztassa.
A templom fali kárpitjai a világ leggazdagabb muzeumainak is megfizethetlen ékességei lennének. Egy részük Róbert de Lénoncourtnak 1530-ból származó ajándéka. Egt
másik sorozatot ismét a lotaringiai kardinális ajándékozott a székesegyháznak 1640—
ben. Sajnos, ez utóbbiakból már csak két
példány maradt ránk épségben. E kárpitok
már valóságos festmények, melyekben eleven hűséggel támad föl bámuló szemeink
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ság .kötelességteljesitéséről: ezekben a nehéz
időkben hitet (tegyünk meg nem rendült nemzetköziségünkről.
— A jótékonyság hiénái. A háborús idők
egyik legönzetieinebb és legszebb mozgalma,
melyet jótékony és önfeláldozó emberek indítottak és támogatnak: „aranyat vasért"
jeligével. Az a nemes gondolat vezérelte ennek a mozgalomnak megindításában és pártolásában a társadalmat, hogy mivel a fegyverek védik meg az ember életét és vagyonát, vagyis az aranyat is, arannyal kell legelőször is elősegíteni a fegyverek diadalát és
arannyal kell megóvni a nyomorba sinylődő
százezrek életét, mert a régi bölcs mondás
azt tartja: a háborúhoz három dolog kell:
pénz, pénz, pénz! És ennek a mozgalomnak
sikerét, amely az egész nemzetnek létérdeke, veszélyeztetik mostanában Szegeden kétes ekzisztenciák, lelketlen szélhámosok, a
kik a legszentebb dolgokat is saját önző,
alantas céljaikra akarják felhasználni, részint némelyek jóhiszeműsége, részint pedig
a hiúsága révén. Mint értesülünk, a város
forgalmasabb utcáin többen árulnak vasgyűrűket, aranyat vasért felhívással,
fuisz fillérért. Az értéktelen holmit igy nagy nyereség mellett eladják, mert a gyűrűknek talán mondani sem kell, van kelete. Először is
a jóhiszemű emberek abban a hiszemben veszik, hogy a hasznot az árusító jótékonycélra adja; a hiu emberek pedig azéjt veszik,
hogy mások azt higyjék, hogy aranygyűrűt
adtak érte. A rendőrség figyelmébe ajánljuk
azokat az aljas szédelgőket, akiik mások hazafiságából akarnak nyerészkedni.

— Tizenhetedszer a törvényszék előtt.
A szegedi törvényszék Pókay tanácsa előtt
érdekes vádlott állott ma: Welker Ádám, a
„Síid Baesker-Zertung" szerkesztője, aki
nemzetiségi elleni gyűlöletre való izgatással
volt vádolva. Welker tizenhetedszer áll a
törvényszék előtt, amely őt már a legkülönbözőbb bűnökért elitélte. Ma egy évi államfogházra és 500 korona pénzbüntetésre ítélte.
előtt a XV. század katonai szelleme. Hamarjában el sem lehet dönteni, vájjon az alakok
ruházatának pompáját, a színek élénkségét,
avagy az alakok mozdulatainak élethűségéi
bámuljuk-e inkább rajtuk .
Ott von továbbá Tizián, Tintoretto, Zuccharo, Paussini, Pujol és több hires festő
ecsetjének egy-egy remeke, valamint az
arany és ezüst kincsnek töméntelen sokasága, mely a reirnszi katedrálist már régen
Franciaország második leggazdagabb templomává avatta. A templom hálójában tizenegy Mária-szobor van: hat ezüstből és öt
aranyozott ezüstből.
Gazdagon disziteít
serlegek, oltárfölszereiések és ereklyetartók
seregével. Ez utóbbiak közül egyet II. Henrik
ajánlott föl koronázásának emlékére, egy
másik ismét a gótikus művészetnek alkotása.
Szent Péter és Szent Pál (ereklyéit őrzi s a
XIV. század ötvösiparának remekbe készüli
mesterműve. Egyszóval ahány emléket, a
hány kincset csaik rejt magában a katedrális,
mind egytől-egyig a francia történelem egyegy darabkájának élő tanúsága.
Fogják-e még valaha hallani a főtorony
százhúsz mázsás harangóriásának
hegyetvölgyet átható mély hangját, ki tudja? Közel
háromszáz éven át hirdette az Isten és a
francia nemzet dicsőségét, de lehet, hogy
nemzetének immár második megalázását nem
fogja kibírni. A világon átnyargaló bősz orkán a béke e szimbólumát is elsodorja helyéről s a franciák talán majd csak kijózanodáskor fognak ráeszmélni, hogy a jövő szebb
reményeért a múltnak micsoda dicsőséges
emlékét dobták oda áldozatul . . .
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— Orosz és szerb foglyok harca. Sopronból táviratozzák a N. W. Tagblattnak:
Orosz és szerb foglyok, akik Moson közelében egy uradalomban dolgoznak, összeverekedtek. A harcban három szerbet agyonütöttek.
— Zsilinszky Tibor temetése. Zsilinszky
Tibor dr. miniszteri segédfogalmazót, aki
mint a császári és királyi 44. gyakogezred
tartalékos hadnagya, a grodeki ütközetben
29 éves korában hősi halált halt, pénteken
délután három órakor a fővárosi Kerepesitemető halottasházából ugyané temetőben
örck nyugalomra fogják helyezni.
— Öngyilkosság vagy gyilkosság. Juiius elején a tápéi országúton hanyatt fekve
találták meg M. Szabó József békésgyulai illetőségű szabó segédet. Mellette egy hatlövetű revolvert tatálak, melyből két golyó hiányzott. A nyomozásnál akkor öngyilkosságot
állapítottak meg; az ügyészség most exhumáltatni fogja, mert nincs tisztázva, hogy
öngyilkosság vagy gyilkosság esete forog-e
fenn, mert a boncolást annak idején nem ejtették meg.
— Hadiadó Hódmezővásárhelyen.?//óí/mezővásárhelyről
jelentik: Balog Sándor a
város törvényhatósági bizottságának tagja a
közgyűléshez indítványt nyújtott be jótékonysági hadiadó kivetése tárgyában. „Nagy
időket élünk — mondja az indítványozó, —
amikor mindenkinek részt kell vennie a haza védelmében. Ezért indítványozom, mondja
•ki a közgyűlés, Tiogy egyszersmindenkorra
hadiadót ró ki azokra, akiknek
családtagjai
nincsenek katonai szolgálatban. Ötven korona állandó adó után tiz korona és minden 50
korona emelkedésnél ujabb tiz korona hadiadó fizetendő."
— Bnkovina? csángók — magyar önkéntesek. Bálint Péter, a bukovinai Istensegits
római katholikus plébánosa, amint értesült,
hogv hazánkat az orosz sereg megtámadta,
felhívta a bukovinai csángókat, hogy mint
önkéntesek sorakozzanak a magyar zászló
alá. Hazafias és lelkes felhívására 120 önkéntes jelentkezett, kiket a hazafias plébános
besorozás végett Besztercére hozott. A katonai sorozó bizottság a 120 jelentkező közül
112-őt hadi szolgálatra alkalmasnak
talált.
— A „kitűnő" alkonya. A vallás és
közoktatásügyi miniszter .elrendelte, hegy
az cisztáilyoziáis az összes állami, .községi, társulati (egyesületi) és magán polgári és fe',ső .népiskoláiknál a folyó tanévtől kezdődő•]©g á. következő érdemjegyekkel történjék:
Magaviselet: jó (11), szabályszerű (2), kevésbé szabályszerű (3) é.s rossz (4). Előmenetel:
jeles (l), jó (2), elégséges (0), és elégtelen (4b
Szorgalom: dicséretes (1), kellő (2), változó
(3) és csekély (4). A.z eddigi kitűnőnek, mint
les-jobb érdemjegynek tehát, beborult, a legjobb tamilénak is jelessel tói beérnie.
— A hadsegitö-bizottság ma délután tartotta meg rendes bébi ülését a tagek- szokatlan érdeklődése mellett. Az elnökség beszám o l n. hizekásásnak ia .minit bét munkájának
eredményéről. A beszámoló örvendetes tanúságot tett. 'arról:, hogy a közönség mranden
elismerésre méltó áldozatkészséggel támogatja. állandóan a hadsegitő bizottságot hazafias
munkájában és készséggel küldi pénz, téli
ruhanemű, párna:, cigaretta és csokoládé adományait. a belvárosi óvodában levő műhelybe. Á bizottság éljenzóssel vette tudomásul,
hogy a Korzó-mozi áldozatkész tulajdonosai
a szeptember 28-án megtartott 3 előadás jövedelmének 4 százalékát a bizottság téli rmliagyiii.tő műhelye javára, ajánlották fel, egyúttal -köszönetet, mondott, az, előadásokon sz—
replő három művészinek, .Szántóné Ladányi
Mariska, Szuehányi őimag'yné és Járosy Dezsőnek értékes közreműködésükért, valamint
a jegyeik eláru,sitá^-n körül fáradozott hölgyeknek szive® mimikájukért; A bizottság
kérelemmel fordul a szegedi, papucsos mesterekhez, hogy a sebesült katonák részére papucsokat küldjenek a belvárosi óvodában levő .műhelybe. A mai napon befolyt adomá-
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nyokat itt közöljük: Schulteiisiz 'Emiimé 20 K,
N. N. 5 trikó, 1 ing, iMárer Gyulámé 4 párna,
12 huzattal, 30 fehérnemű, dr. Masa Jánosáé 1 img, 10 haskötő, 2 pár téli keztyü, 1 pár
kézvédő, 1 ihósapfea, Domám Mátyásné 3 párna 6 huzattal, Lőwy Rozália 2 párna 4 húzatta], 4 haskötő, Ba.rcsa.y Károlyné (fetiytatólakcs) 2 hósapka, Jeaerniczky Ákos né 6
ing, Maitháás Józsefiné 24 fehérnemű, Sehmidt
Bélámé 6 pár kézvédő, Árv'^ry Ibolyka. 12
hósapka, Bérczy Ámtatmó 6 pár harisnya, és*
ruha diarabok, Papp Kileinma 4 párna 8 huzattal, 26 fehérnemű, Brenmer Sárika 2 párna 4 huzatital, Nováiky iBertaüamnó 10 fehérneműi, 10 pár kapca1, Tóth (Gyulámé 2 img, Rátikay Endrémé 2 flanelt-ing, 1 pár lábszárvédő,
1 myákvédő, 1 nadrág, Müliler Miksámé 2 párna 4 huzattal, 6 pár téli kapca, 3 .pár ilábszárvédő, 18 haskötő, 10 drb szappan, dr. Diitrói
Nándorné 1 párna 2 huzattal, 2 trikó, 4 fehérnemű, 1 papiam, Torday Imrémé (folytatólagos) 10 pár kapcának való, Ríeger Lajcsmó
(folytatólagos) 3 hósapka, özvegy, Nagy Sándorné 5 pár kézvédő, Berger Mór 4 párna, 4
huzattal, Halai Franciska 1 párna 1 húzattál,
Zombory Amtalmé 5 hósapka, 7 pár kézvédő,
Róhr Jakabné 3 pár kézvédő, Rólír Gizi 3
pár kézvédő, Holló Lilike 6 párna, 8 pár harisnya, 1 csomag gyapot, 1 csomag fiaméitdarab.

A táska.
+
Roda Rodának, a kitűnő írónak
egyik
legutóbbi kötetében olvasható az alábbi humoros apróság, mely érdekes,
karakterizáló
ronatkozásban áll a mai
rilágbonyodalomrnal.
— Egy nizzai kávéházban ültein egy ízben Clairrel — szól a történet. — A másik
asztalnál több ur foglalt helyet.
Fmnciávl
beszéltek.
— Ugyan minek beszélnek ezek franciáid, ha nem értenek hozzá? — kérdeztem Clairtöl egy kissé bosszúsan.
Claire tudott rá válaszolni:
— Bizonyára idegenek. Mindegyik más
országból való. Valahogyan csak meg kell
értetniök
egymást, azért tehát
franciául
kon verzálnak. Nagyon egyszerű,
Tényleg egyszerű. De azért tovább figyeltem őket. Egy másik sarokban egy elegáns nő ült, aki csakhamar fizetett, felállt és
távozott, közben természetesen ott felejtette
a kis táskáját.
Az árván maradt táskát elsőnek az angol
vette észre, de nem törődött vele és hallgatott.
A francia villámgyorsan
felugrott:
— Quel bonheur! — kiáltotta, — Meg
fogok ismerkedni a drága növel . . . és utálta szaladt.
Hirtelen megszólalt az osztrák:
— Nézzék csak, hogy nekiiramodott ezaz ember és a táskát mégis itt felejtette: Legjobb lesz, ha átadjuk a pincérnek, ö majd elintézi a dolgot.
— Azt éjien nem! — szólt közbe a porosz.
— Én majd elviszem a. rendőrségre, legalább
megkapom érte a jutalmat.
Az orosz közben alattomosan,
irigykedve
nézegette a, táskát.
A román hirtelen a helyzet magaslataiba
emelkedett és azt mondta, hogy az a nő az ő
nővére. Csak adják át neki a táskát, ő majd
átjuttatja
neki.
— Na, — rágott közbe az osztrák, — ha
a testvére, akkor oda kell adni neki a táskát.
Igen ám, csakhogy ekkorára már nyoma
sem volt a táskának.
Eltűnt.
Én tisztán láttam s a főesküt is le merném tenni rá. hogy a táskát a görög vitte el.
At is kutatták az atyafit. Hiába! A táska
szőnn-szálán
elveszett.
Eközben pedig a japán nagy sunyin kiosont az ajtón és fütyörészve loholt el. fjáfet
volt a táska . . .
.
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Petőfi riadója - ma is aktuális

Szerbia anyagi helyzete.
Szerbia hadikészleteit a legutóbbi
két
véres háború szörnyen megapasztotta.
Tüzérségi fölszerelését némileg pótolhatta a törököktől és bolgároktól zsákmányolt hadiszerekkel, de egyéb készletei nagyon megfagyhattak,
Pénzügyi tekintetben Szerbia a legutóbbi háborúban meglepően volt ellátva; állandóan bővében volt a pénznek, sőt pénzelte
Montenegrót is és mindig bővelkedett pénzben, amikör albán árulókat és lázadókat kellett fizetni, a monarchia ellen irányuló összeesküvőket kellett anyagilag támogatni. Műit
évben 250 milliós kölcsönt helyezett el, ennek az összegnek nagyobb részét már megkapta és kifizette a háború alatt kibocsátott
kincstári utalványokat és rekviziciós utalványokat.
Az ujon elfoglalt területek egyelőre nem
jelentettek Szerbia részére gazdasági erősbödést, mert azoknak a 39.000 négyzetkilóméterre terjedő területeknek a termelőképessége normális időkben is minimális, amennyiben ott a termőföldnek csak 10—15 százaléka volt müvelés alá véve. És ezen a kis
megművelt területen is nagyon megcsappant
a termelés. A háború alatt a gazdaságoknak
amúgy is kezdetleges fölszerelése elpusztult,
a lakóházak és gazdasági épületek egész tömege a lángok áldozata lett, a lakosság tízezrével elmenekült és a háború után szakadatlanul vándoroltak ki a kegyetlenül üldözött mohamedánok, albánok és bolgárok. Uj
vasutak építéséhez még hozzá se fogtak a
szerbek. Az országutak ugyanabban a siralmas állapotban vannak, mint voltak a háborúban.
Ami kis jólét még volt azokon a területeken, az is megszűnt, mert a Szerbiából odaözönlött hivatalnokok az ellenséges érzületű
lakosoktól két-háromszoros adót és tömérdek önkényesen kirótt bírságot harácsoltak
össze, de az adókból és bíróságokból ezek
csak egy részt szolgáltattak be a kincstárnak, a többit maguknak 'tartották meg, mert
az a balsejtelmük volt, hogy a tulkönnyen
szerzett hódításnak hamarosan vége szakadhat.
A szerbek most abban bizakodnak, hogy
Franciaország megint bőven fogja őket pénzelni és ömleni fog az országba a francia
arany.
Ebben erős csalódás éri őket. Párisban
már a monarchia ultimátuma a tőzsdén valóságos deroute-ot idézett elő. A francia és az
orosz papírok árfolyamai rohamosan hanyatlottak, a szerb papirok árfolyamai meg épenséggel hanyatt-homlök zuhantak lefelé.
Az Agents de change-ok hatalmas testülete kénytelen volt rendkívüli intézkedésekhez folyamodni, hogy a szörnyű pánikot leplezze. Hivatalosan kimondta, hogy 3%-os
francia járadékot nem enged 80%-on alul jegyezni. Pedig a piacon ezt a papírt nyakrafőre kínálták 75 és 74%-os árfolyamon. A
nagy orosz bankok papirjai pedig egy napon
25—28%-ot vesztettek.
Az Agents de ohange-ok testülete kijelentette, hogy bianco-eladásokat nem enged
meg és csak olyan ikinálatot jegyez, melynél
az eladó a kínált papirokat a valóságban bemutatja.
Ilyen körülmények közt a szerbek a
francia piacon egy sou-t nem fognak kapni.
Az ellenünk gyakorolt pénzügyi és kereskedelmi bojkottot most uzsorakamattal fogjuk
visszaadni Szerbiának.
i l ] ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
22-én délben a Tisza szálló előli

elveszett
képem

Jutalom

pisztoly,
ellenében

szában beadni.
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„Száraz ágon, hallgató ajakkal, meddig
ültök, csüggedi madarak?"
Hol vagytok, hova lettetek, dicsőséges
modern poéták, akik ákkora gőggel pattantatok a magyar Pegázus nyergébe, kiszorítva s kidobva onnan mindenkit, aki megszokott csengésű ritmusokban, hagyományok
által megszentelt érzelmekről mert még dalolni?
Ugye, most nem tudjátok: mihez fogni,
hogy egy világfölfordulásnak ránkszakadtával egész mélységében és egész fönségében
megnyilatkozott a magyar ember lelke?
Ugy-e, elment a szavatok, látva, hogy egetverő hullámokban csap föl körülöttetek mindaz a nemzeti érzés, ősi nemes indulat, amelyet ti a „nyugati kulturáltság" címén a nemzetköziség generálzaftjába igyekeztetek belefoj fogatni?
Ugy-e most meg kellene, hogy ihlessen
benneteket a Petőfi lelke? A nemzet ma azt
várja a poétától, hogy szavakba öntse az érzelmeket,
melyek a szivekben
tombolnak.
A katonának is, a polgárnak is vers kell, nóta
kell, amely ébren tartsa, fokozza harci kedvét, lelkesedését, minden lelki és testi erejét. „Százezer katonát küldjetek vagy egy
példányt a Marseillaiseból!" — üzente Napoleon Egyptomból Parisba, Hihetetlen hatása
van ilyenkor egy gyújtó versnek vagy dalnak. „Nincsen nótánk, uram!" — panaszkodott a napokban egy altiszt. A ikatonák már
ráuntak arra az egy-két tákolmányra, mely
a szerbekről szól; szeretnének már valami
egyébről is énekeim: muszkáról, franciáról,
angolról, — ha volna mit. De nincsen. A magyar poéta cserben hagyja a magyar katonát.
Addig is, mig megjön, megszólal a mai
időknek a nemzethez méltó dalnoka, —
ugyan hova fordulhatnánk biztató, erösiíö
szóért gazdagabb forráshoz, mint a mérhetetlen hazaszeretetnek, egetvivó lelkesedésnek öröktüzü forrásához: Petőfi dalaihoz?
Vegyük elő Petőfi Sándor hallhatatlan
harci riadóját és tegyük azokat némi átalakítással (nem szöveg-változtatással, csak
egyszerű törlésekkel) alkalmivá. Lényegükből e szózatok nem veszítenek ezáltal semmit. De álljon itt egy példa: a „Föl a szent
háborúra!" költemény, mely néhány versszak elhagyásával a legaktuálisabb és leghatásosabb harci szózattá válik, lángra lobbantva minden honfi szivét. íme Petőfi riadója:
Föl hazámnak
valamennyi
Lakója,
Ideje, hogy tartozását
Minden ember lerója;
Ki a házból, ki a sikra
Emberek,
Most az egész Magyarország
Legyen egy nagy hadsereg!
Sok az orosz, nagy a száma,
Mi Hasznai
Többen leszünk mi ott; talán
Száz is jut egy oroszra.
És ha volnánk kevesebben
Mint azok:
Hála Isten, minket hí ugy
A világ, hogy magyaroki
Ne féljetek, gyermekink, ne
Féljetek,
Nem szúr által dárdájával
A vad kozák titeket;
Feleségink, kedvmink, ne
Sírjatok,
Idegenek ölelése
Nem tesz csúfot rajtatok.

S ti apáink, anyáink, szent
Halottak,
Sírotokon ellenség ne
Tapodjon, nem tapodhat;
Inkább vesszen ki nemzetünk
Egy szálig,
S dagadjon föl kifolyt vérünk
Arja az ég boltjáig!
Minden, ami szent előttünk
Kockán van,
Ha a világ tárríml is meg,
Győznünk kell e csatákban;
Ha mii jómnak el kell veszni,
Vesszen dl
Ki fog mostan
fukarkodni
Életével, vérivel!
És te Isten, magyarok nagy
Istene!
Légy népeddel, hű népeddel,
Jó népeddel, légy vele!
Tedd hatalmad fiaidnak
Lelkére,
Világdöntő
haragodat
Fegyvereink
élére!
Adhatunk-e tüzesebb és — alkalomszerűbb buzdítást katonáinknak, mint Petőfinek
ezt a hatalmas riadóját!
«BBBBaBaaBaBBBaaBBBBaBBBaBaBBBBaBBBBaBBBB»aaaaaa*»aj

A harcmezőről az oltárig,
az oltártól a harcmez őre.
(Saját tudósítónktól.) A harc vér virágot
termő mezejéről megsebesülten került Szentesre a kórháziba. S amit eddig tán hiába keresett: a szerelem, a kórágyon lopta bele
magát a szivébe. Fiatal, daliás hadnagya az
osztrák-magyar ármádiának Regula Antal,
kinek a szive a szentesi kórházban gyúlt
szerelemre a szépséges Forgó Valéria tanárnő iránt. Mindkettő szép és fiatal. Istenem,
• mi könnyen terem ilyenkor a szerelem. Nem
az ellobbanó lángú, könnyű szerelem, a kalandot kereső, hanem a halálosan komoly, a
párját, az élete párját kereső, sarjadt ki a
szivükből, a sebesült hadnagyébői és az irgalmasságot gyakorló, sebesültápoló tanárnő
szivéből. Egymáséi akartak lenni és lettek is.
Az egyetlen akadályt, mely egyesülésük útjában állott, elhárította a legfelsőbb hadúr,
a mi jóságos királyunk, a:ki nemcsak katonai
érdemrendekkel ékesiti fel vitézeit, 'hanem az
ő oly sok megpróbáltatáson keresztül ment,
megértő, nagy szivével a szerelemben is meg
tudja jutalmazni az ő harcos hőseit. Egy
tollvonással boldoggá tette az ö vitéz hadnagyát, Regula Antalt és megengedte, hogy
kaució nélkül léphessen Forgó Valériával az
oltár elé. Tegnap még nászát ülte a felgyógyult, derék hadnagy s ma már viszi megint a vonat messze Galíciába. Az alig megmelegedett puha, édes családi fészekből a
harcmezőre, ahol vérözön fölött halálthozó
golyó és jeges szellő sivit. A halálthozó golyókkal és jeges szellővel bátran száll szembe az uj férj, akinek életéért remeg, aggódik
és imádkozik az ő egynapos, szerelmes hitvese, Forgó Valéria. A minden seregek ura
ott fenn a csillagos égben pedig bizonyára
'meghallgatja a könyörgő, ifjú feleség imáját
s épségben és sértetlenül visszahozza neki
az ő vitéz hadnagyát: Regula Antalt.
l»BXBBii«BBBSBBBBBBBB»BB»BB»SBBBBBBBBBBBBsaBBia6»«»«

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.
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Auer-fény világítási- és
Jókarbantartási vállalat.

ezüsttel uaiű üélelése • H 2-40
14 Kap. anyai ualő Bélelése H 5 —
Gyorsan és pontosan készölnek
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Szagad, Kosuth Lgjos-sugárut !, szán,
Szeged szab. kér. város feiiiggeieíe alatt álló nyelviskola

0

igazgatóságától.
ékszer műhelyében

Szeged

S Z E G E D , Kárász-utca 10. szám.

alatt

*HHOíliBl)£]£SE*
Ifaiőszölés etíen
csakis az ártalmatlan Les'ízinger-féle „Hajres'torer,
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
230
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leinzingir-féia f o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
Legjobb h a j f e s t ö a z
országosan elismert Leinzinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

értesiti

a

nyelviskolában
olasz nyelvű

ümzlán-ii. és Bajzs-u. sarok
(Politzer-ház.)

hogy

megnyilnak.
arra, hogy sok iskolában

tanuló

hogy a

még bizonytalan s igy

ifjúságnak alkalmat
nyelvek

tanulásával

ad

töltse el idejét.
Beiratások (nyelvtanitónői
kurzusokra
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A z általam készített
rámisra kitűnően használható a valódi fogaktól' fel nem ismerhető az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagnál, kizárólagosan a iáb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
- - A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.
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HARISNYÁK

MÁS

CZIKKEK

bámulatos olcsó árban
lesznek elárusítva.
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Vászon blousok
Hímzett női ingek
Cloth női kötények
Mosó pongyolák
Női fodros nadrágok
Női cloth alsók

KARTONOK, VÁSZNAK,
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V

kik hajlandók Sápot
árusítani, n a p i 2 - 3
órai foglalkozással,
napo.aía 4 - 5 koronát
kereshetnek.
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finom, gyenge pipereszappan 1 százalék lysoformot tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél
is; szépíti, megpuhítja és illatossá
teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön a
jövőben kizárólag ezen szappant fogja
használni. Darabja 1 Esorona.

erősen antiseptikus hatású szájvíz.
Szájbűzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja. Használandó továbbá orvosi utasítás szerint toroklobnal, gégebántalmaknál
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány
csép elegendő egy fél pohár vizbe.
Az összes lysoform-készítmények kaphatók minden gyógyszertárban, drogériában és ujabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve megküldjük az
Egészség és fsHőtíemfés
cimü érdekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kapható,
oda közvetlen is küldünk 6 korona
előzetes

beküldése

UESUM mm,
üiíkr

Pete'ős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

esetén 3

üveg Lysoformot, 2 darab szappant
és 1 üveg szájvizet.
33 !
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szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 8 0 fillérért minden
gyógyszertárban és drogériában kapható.' Hatása gyors és biztos, miért
is az összes orvosok betegágyak fertőtlenítésére, antiseptikus kötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigacióra, stb. mindenkor
ajánlják.
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Baf tmátus palota — Gőzfürdő vei szeniben.H
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este 7 óráig.

képkereteket?

szájp adlás
nélkül.

a

arra,

most igen alaposan kell védekeznünk,
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus,
himlő és egyéb r a g á l y o s betegségek f o k o z o t t a b b
erővel
léphetnek fel, miért is szükséges, hogy
minden háztartásban egy megbízható
fertőtienitő szer kéznél legyen. A jelenkor legjobb fertőtienitő szere a

hasznosan
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szeptember hó első napjaiban okvetlenül

a
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közönséget,

kezdő és haladó kurzusai

a rendes tanítás
FÉRFISZABÓ

város felügyelete

német, angol, francia és

Tekintettel

=

kir.

Telefon: 4S8. I

Telefon: 468.

álló nyelviskola igazgatósága tisz-

telettel
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmuiik a Leinzinger-féle
in ah a j
s z e s z " árüi. Ara í kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyó^yszertaráb n Szeged,
Széchenyi-tér.
250

szab.

Csillárok, gázfözők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9.

