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Csete-paték a Kárpátoknál. 
A magyar miniszterelnöki sajtóiroda 

közli ma éjszaka a következőket: 
A Budapesti Tudósító jelenti: 

Áz oroszoknak egyes kisebb csa-
patai, ugy látszik, divergiókaí kísé-
reltek meg a kárpáti szorosoknál. 
Tegnap az ungmegyei Uzsoki-szo-
rosnál volt kisebb csatározás. A 
szoros védelmére kirendelt kis csa-
pataink és az oroszok között ma 
Máramarosmegyében Tornánál ke-
rült összeütközésre a sor, anélkül, 
hogy bármelyik ponton is sikerült 
volna az oroszoknak a határon be-
hatolni. Természetesen ezek a nagy 
események szinterétől messze ol-
dalt eső csetepaték egyáltalában 
semmi jelentőséggel nem bírnak. 
Céljuk csakis az lehet, hogy a fö-
harctérröl eltereljék a figyelmet és 
nyugtalanságot keltsenek a lakos-
ságban. Ezen nyilvánvaló szándék 
felismerése és helyes értékelésében 
egyúttal annak meghiúsulása is rej-
lik. 

Az oroszok tehát odafönt most kez-
denek mozogni, most kezdenek támadásba 
átmenni. És jellemzi őket, hogy eltelt egy 
egész hét, amikor föllépnek és akkor sem 
a főerejükkel mozdulnak, hanem csetepa-
tékat rendeznek. Az orosz támadni nem 
tud. Amilyen SZÍVÓS a védekezésben, olyan 
rossz a támadásban. Ez magyarázza meg, 
hogy miért csetepatékát rendeznek, holott 
a tervük az volt, hogy Berlinig és Bécsig 
meg se állanak. Már a tervüket föladták 
és örvendetes, hogy olyan hadmüvelete-
ket folytatnak, amelyekből a r ra lehet kö-
vetkeztetni, íhogy .Németország főseregé- ' 
vei egész nyugodtan végezhet a franciák-
kal, másodszor: a mi főseregünket hét-
számra békén hagyja az orosz. A Kárpá-
toknál próbálkozni, — ez igazán nyugod-
tan ihagy bennünket. 

Mi reméljük, .hogy a mi főseregünk 
rövidesen ismét átmehet offenzívába. 

Százezer orosz halott Galiciában. 
Zürich, szeptember 26. Hiteles jelenté-

seket közölnek a londoni nagy lapok az 
orosz sereg veszteségeiről Kelet-Poroszor-

szágban és Kelet-Galíciában. Nyíltan megír-
ják, — mint a Neue Züricher Zeitungnak 
Londonból jelentik, — hogy az orosz had-
vezetőség az osztrák-magyar sereg nagy-
ságát félreismerte és tévedését a galiciai 
csatatereken százezer orosz katona életével 
fizette meg. 

A NÉMET ERÖ PÁRIS KÖRÜL. 

Semleges országok lapjelentései sze-
rint a németek hadállása Páris körül erö-
sebb a páncélfalnál. Berlini jelentés szerint 
Verdun záróerödje elestének híre tőzsdekö-
rökben nagyon jó hatást tett. 

A magyar románok. 
Budapest, szeptember 26. A hazai ro-

mán tanítók a hazafias lelkesedésnek és ál-
dozatkészségnek impozáns bizonyságát szol-
gáltatták. Segélyező bizottságuk alig három 
hét alatt 18 vaggon rakomány inget, lábra-
valót, törülközőt, lepedőt és lenvásznat 
gyűjtött össze, amelyet ma küldtek a fővá-
rosba a Vörös Kereszt Egyesület cirnére. A 
18 vaggon rakomány a 100,00 korona érté-
ket is meghaladja és itulnyomó részben női 
kezek áldásos munkájának eredménye. 
(Közli a miniszterelnökségi sajtóosztály.) 

Dum-dum golyók az oroszoknál is! 
Nemcsak a franciáknál és angoloknál, 

hanem a szerbeknél, sőt az oroszoknál is 
találtak dum-dum lövegeket. Mint Bécsből 
jelentik, a kraszniki harctéren elfogott mu-
níció közt dum-dum lövegeket találtak. 
Külügyi kormányunk közölte ezt a szövet-
séges és semleges államokkal. 

Menekülnek a francia nagytőkések 

Rotterdam, szeptember 26. Ma délelőtt 
tiz órakor Calaisból egy nagy hajó indult 
Dowerbe, a legnagyobb óvatossági rend-
szabályok mellett. A hajón igen sok fran-
cia nagytőkés és bankvezér, akiknek a kor-
mánnyal igen jó összeköttetéseik vannak, 
vitték Angliába letéteiket, pénz- és arany-
készletüket, amelyeket eddig Bordeauxban 
tartottak. Ugyanezzel a hajóval a francia 
kormány ismét nagy pénz- és értékkész-
letet küldött át Angliába. 

A francia triumvirátus Londonban 
Milánó, szeptember 26. Francia lapok 

jelentik Bordeauxból, hogy Poincaré, Viviani 
és Briand e hó 20-án Londonba utaztak, 
hogy tanácskozzanak a mértékadó angol 
tényezőkkel. 

Virágcső a foglyoknak. 
Bécsből jelentik: A Relchspost ma azt 

irja, hogy a Lublinba vitt osztrák és ma-
gyar foglyokat a lakosság virágesövel fo-
gadta. 

KATONÁINK EGÉSZSÉGE. 
Krakkóból jelentik: Az északi harcté-

ren katonáink a kedvezőtlen időjárás da-
cára egészségesek. 

EGY NÉMET PROFESSZOR MISSZIÓJA. 

Boroszló, szeptember 26. A külügyi 
hivatal Kühnemann Jenőt, az itteni egye-
tem filozófiai tanárát Amerikába küldte az-
zal .a misszióval, (hogy világosítsa fel a 
közvéleményt a németek igazságáról. Küh-
nemann annak idején, amikor mint csere-
professzor Amerikában működött, rendki-
vül ünnepelték. 

Svédország álláspontja. 

Az Italie cimiü milanói lap közli, hogy 
Anglia a legkétségbeesettebb erőfeszítés-
hez folyamodik, hogy Svédországot sem-
leges álláspontja megváltoztatására birja. 
A nagy angol lapok hírneves irómunka-
társaikat küldték ki, a kormány pedig ne-
ves angol politikusokat küldött Stockholm-
ba, hogy igyekezzenek a kormány és a 
nép hangulatát megváltoztatni. Az akció 
eddig sikertelen. A s'kandináiv államok két 
nagy esemény hatása alatt állanak. Az 
egyik a német hadikölcsön jegyzésének 
hihetetlen nagy sikere, a másik pedig a 
három angol páncélos elsiilyesztése. Meg-
szűnt minden előítélet Nagybirtannia irá-
nyában és azt a nevezetes angol mondást, 
hogy a tengeren Nagybritannia az ur, már 
megmosolyogják. A stockholmi lapok, a 
melyek a kormányhoz közel állanak, gú-
nyosan emlékeztetnek Oroszországnak ar-
ra a fenyegetésére, hogy télen az orosz 
hadsereg ellen háborút vivni kész pusztu-
lás. Nos hát a német birodalom elegendő 
pénzt gyűjtött arra, hadseregével áttelel-
jen. 

FELROBBANTOTT VONAT. 

Krakkóból jelentik: A varsó—péter -
vári vonalon egyik orosz katonai vonatot 
felrobbantották. Állítólag közel ezer ember 
meghalt és megsebesült, köztük igen sok 
tiszf is. 
ROMÁNIÁBAN TÜNTETNI SE SZABAD. 

Bukarestből jelentik, hogy a román kor-
mány megtiltotta a bármely hadviselő fél 
mellett való tüntetést. 
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Budapest, szeptember 26 délelőtt 10 óra 
45 perckor. Hivatalosan jelentik szeptember 
25-én este: 

Haderőnknek a lembergi csata után a 
Santóí nyugatra eső területen megkezdett 
gyülekezteíése nem csupán az entente sajtó-
jának szolgáltatott alkalmat a legrosszabb 

'indulatu kitalálásokra és a legnevetségesebb 
kommentárokra, hanem másheíyütt is had-
seregünk helyzetének téves felfogására ve-
zetett. 

Ezzel szemben utalnunk kell arra, hogy 
az említett gyülekezés teljesen önszántunk-
ból történik, amire elég bizonyíték az, hogy 
az ellenfél megzavarni sehol sem tudta és 
meg sem kísérelte. 

Az ellenségnek a San vonalon való si-

Szóüa, szeptember 26. Az „Utro" című 
lap írja: Forradalmi jelenségek lépnek fel a 
szerb hadseregben. Ugy a tisztikar, mint a 
legénység elégedetlenkedik. Arról értesíte-
nek bennünket, hogy egy gyalogezred föl-
lázadt legényei megölték ezredesüket, két 
másik ezredben pedig az alezredest lőtték 
le. Bulgáriába átszökött szerb tüzérek be-
szélik, hogy a tüzérek az ágyú csövébe di-
namitot lesznek, hogy szétrobbantsák. A 
szerb hadsereg a legnagyobb válság előtt 
áli. 

Szófia, szeptember 26. A szerbek és -gö-
rögök nem elégszenek meg a macedóniai 
bolgár lakosság üldözésével. Most rákerült 
a sor a kuco-oláhokra is. Ugy a szerb, mint 
mint görög területen több kuco-oláhok lakta 
falut felgyújtottak és sok embert meggyil-
koltak. A szerb kormány a kuco-oláh isko-
lákat és templomokat bezáratta. 

MACEDÓNIA FORRADALOM ELŐTT. 

Bukarest, szeptember 26. Az ideérke-
zett jelentések a legteljesebb mértékben 

Berlin, szeptember 26. A nagy főhadi-
szállás jelenti szeptember 25-én este 9 óra-
kor: A hadmüveletek folytatása jobb szár-
nyunk legszélén ujabb harcokra vezettek, a 
melyekben eddig döntés nincs. A középen 
mindkét fél egyes előretörésein kivül sem-
mi sem történt. A Verduntól délre levő első 
záróeröd, Camp des Romains, St. Michiel 
mellett elesett. A Von der Taun bajor ezred 
az eröd ormaira a német zászlót kitűzte. 
Csapataink ott a Maast átlépték. Különben 
sem nyugaton, sem keleten semmiféle vál-
tozás nincs. (Közli a miniszterelnökség saj-
tóosztálya.) 

Rotterdam, szeptember 26. A Nieuve 
RotterdaMsche Kurant jelenti: Kapcsolatban 
azokkal a híresztelésekkel, melyek szerint 
Németország a béketárgyalások megkezdé-
sét sürgeti, az alábbiakban két levelet köz-
lünk. Az egyiket a birodalmi kancellár irta 
egy birodalomgyülési képviselőnek. Ez a le-
vél igy szól: 

„A mostani körülmények között ki kell 
tartanunk, amig Németország jövőbeli biz-
tonsága teljesen meg van alapozva". 

Moltke, a vezérkar főnöke e hó 27-én 

kereiröl szóló állítások teljességgel valótla-
nok. Mindössze egyes célszerűen biztosított 
és csupán kis erővel megszállott átkelési he-
lyeket bombáztak nagymennyiségű csapa-
toknak, nehéz lövegeknek és löszereknek 
felhasználásával. Ezeket az átkelési helye-
ket, miután céljukat betöltötték, a hidak fel-
robbantása után önként hagytuk el. 

Az a londoni hír, amely szerint Prze-
ínysl két erődje elesett volna, természete-
sen puszta koholmány. 

A balkáni harcszintéren a helyzet az 
egész világosan szóló legutóbbi kommüniké 
óta is változatlanul kedvező maradt. Höfer 
vezérőrnagy, a vezérkar főnőkének helyet-
tese. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztá-
lya.) 

megerösitik a Macedóniából elterjedt híre-
ket, A helyzet Macedóniában elérte a leg-
kritikusabb pontot. Az általános forrada-
lom kitörésétől már alig választhat el né-
hány nap. Az erőszakkal besorozott bol-
gár-macedón újoncok és törökök most már 
nemcsak hogy megtagadják az engedel-
mességet, hanem tömegesen szöknek meg, 
miután megkapták fegyverüket. Fegyver-
rel, fölszereléssel szöknek el a hegyekbe és 
ott bandákká alakulnak. 

A SzerémségÍ9€ii rend van. 

Zágráb, szeptember 26. Hideghéthy fő-
ispán Szeréin vármegye kormánybiztosa 
közhírré teszi, hogy a határszéli községek 
lakossága, mely a ,szerbek betörésekor el-
menekült volt, már teljes egészében vissza-
tért lakóhelyére. Az egyeseknek okozott 
kárt hivatalból meg fogják állapítani és 
megtérítik. Horvát-SzlavonorsZágban teljes 
a rend és nyugalom és valamennyi hatóság 
ugy működik, mint béke idején. 

ugyanerre a cirnre a következő levelet 
irta: 

„A háborút olyan békével kell befejez-
nünk, amely arányban áll a példátlan áldoza-
tokkal, melyeket a nép ritka egyértelműség-
gel magára vállalt, olyan békével, amelyet 
semmiféle ellenség nem mer többé megza-
varni." 

A FRANCIA JELENTÉSEK KÖZELEDNEK 
A VALÓSÁGHOZ. 

Páris, szeptember 26. (Rómán át.) 
A francia főhadiszállás 23-án éjjel a 'követ-
kező hivatalos jelentést adta ki: Az Oise-
tól a Woevreig a németek óriási támadást 
fejtettek ki végleges eredmény nélkül. A 
baloldalon az Oise jobb partján a németek 
némi területeket elfoglaltak. Az Oise és az 
Aisne folyók között a helyzet nem válto-
zott. Ezen a ponton a németek nem is foly-
tattak komoly támadást és megelégedtek 
azzal, hogy hadállásainkat (hosszabb ideig 
ágyúzták. A középen, Reims és Souain kö-
zött a németek offenzívába mentek át, a 
melyet 'azonban sikerült visszautasíta-
nunk. 

Souain és Argonnes között nétnileg 
előrehaladtunk. Argonnes és a Meuse kö-
zött semmi változás. Woevrenél az ellen-
ség vadul támadt, a támadás a Meuse mel-
letti magaslatok ellen irányult, a Cressau-
vant-Yigueulles Elandicours-i fronton anél-
kül, hogy a magaslatokon helyt foglalha-
tott volna. 

Jobbszárnyunkon Lotharingiábán a 
németek ismételten átlépték a ha tár t ki-
sebb csapattestekkel és visszafoglalták 
Doméwret, Bkunont északi oldalán. 

Ugyanekkor a hadügyminisztérium 
Bordeauxhan a következő hivatalos jelen-
tést adta ki: 

Balszárnyunk Noyon déli részén egy 
lobogót zsákmányolt. A reimsi katedrális 
előtt egész nap még mindig ágyútűz fo-
lyik. Egészbe véve a helyzet változatlan. 
Á szövetséges csapatok helyzete kedvező. 

Ugyanekkor a londoni hivatalos jelen-
tés a következő: 

A német csapatok egy hete a nagy 
esőben harcolnak, a kedvezőtlen időjárás 
csapatainhat nagyon megviselte. 

A FRANCIA „UDVARIASSÁG". 
Berlin, szeptember 26. A lapok jelentik: 

A fehérzászló durva megsértésével a fran-
ciák három német parlamentért, akik auto-
mobilon közeledtek egy városhoz, hogy azt 
megadásra szólítsák fel, elfogtak. A három 
tiszt, akiket egész Berlin ismer, a kővetke-
ző: Ármin őrnagy gárdalovasezredbeli Őr-
nagy, Wiener százados, az egyik főparancs-
nokság adjutánsa és Clewig Károly, a ber-
lini udvari színház ismert tagja, aki a tisz-
teket, mint a jelentés megtételére visszakül-
dendő lovas kisérte. Hir szerint a három el-
fogott tisztet kényszeritették, hogy gyalog 
masírozzanak Párisba. Sorsukról megbíz-
ható értesüléseket eddig minden igyekezet 
ellenére nem sikerült szerezni. 

PÁRIS ERŐDÍTÉSEI KÖZÖTT. 
Berlin, szeptember 26. Londonból je-

lentik Malmon keresztül: A Daily News tu-
dósítója megnézte az amiensi csatateret és 
útjáról a következőket jelenti: 

Parison és Páris erődítésein keresztül, 
amelyeket erősen őriznek, igen érdekes 
utam volt. Neuillynél és Pontoise-nál hatal-
mas erődítéseket láttam. A vasúti töltések-
ből óriási védimüveket csináltak és befedték 
rengeteg homokzsákkal, ugy, hogy a távol-
hói teljesen láthatatlan. Különböző társasá-
gokkal találkoztunk fctközben Gallieni tá-
bornok vezérkarával két francia miniszter-
nek mutatta meg a csatateret. Azután a 
meauxi püspökkel találkoztunk, aki automo-
bilon járta be a harcvonalat. Beauvins-ig ju-
tottunk el a vasúttal, a város zsúfolva volt 
katonákkal. Most már nem hallgatnak töb-
bé az illetékes körök a nyugati hadsereg-
ről, mert ennek az uj hadseregnek a műkö-
dése a leghatásosabb. 

EGY ÖREG TÁBORNOK KÍVÁNSÁGA. 

Páris, szeptember 26. Richepin, aki Gal-
-lieni tábornokkal ifjú korában egy csapat-
ban szolgált, nyilt levelet intézet Páris ka-
tonai parancsnokához, melyben kijelenti, 
hogy Párist' az utolsó franciának utolsó csepp 
véréig kell védelmeznie és nem szabad nyilt 
várossá deklarálni. 

A franciák halódása. 



Szeged, 1914. szeptember 27. DÉLMAGYARORSZAG 

Szlávjaink Oroszország ellen. 
A szófiai Kambana i r ja : Amíg Orosz-

ország nagy erőfeszítéseikkel a kettős mo-. 
narohia szlávjait mindenféle Ígéretekkel 
magálhoz alkarta és. akar ja csalogatni, ad-
dig ugyanezek a szlávok hősiesen küzde-
nek az oroszok1 ellen és meg tudnak halni 
csak azért, hogy lerázzák magukról az 
orosz liga veszélyét. Oroszország szociá-
lis és politikai rabszolgái fel fogják szaba-
dítani a szlávokat, akjk pedig összes fa j -
rokonaik köziül a kultura legmagasabb 

pontján állanak a monarchiában. Egy eset-
leges orosz győzelem a természetnek is 
szörnyű botlása volna és kiforgatná a tör-
ténelmet és a multat. 

A konstantinápolyi Tanin azt irja, 
hogy csodálatos erőt mutatott az osztrák-
magyar hadsereg, amikor a nagy túlerő-
ben levő orosz sereget offenzivájában fel-
tartóztat ta. Csak ugy történhetett ez, hogy 
magyarok, németek, szlávok és románok 
egyforma hűséggel és lelkesedéssel működ-
tek össze. 

E§§ sebesült katona háborús naplója. 

Augusztus 16. A tegnapi megerőltetett 
mais utáni a mai reggeli óráikat a feltört lá-
bák ápolása vette igénybe. A 'tőlünk 50 lépés-
nyire fcllyó kis 'csermelyben, fél mezítelen 
katonákat látni, akik 'hólyagolkkaí borított 
,lábaikait áztatták. Másfelől a század szar/Íté-
szei kötözgették a bakkamesok álltai okozott 
nyers ©ebeket. Ugy 10 óra felé nagy éhesen 
megrohantok a faliut. Óriási előnnyel -tért 
vissza az, ,aiki ia. szláv nyelvek valamelyikéi 
bírta s igy magát a lengyel parasztokkal 
megérttethette. Ilyen szerencsém veit nekem 
is a cseh nyelvvel. A csekély eseh tudásom-
hoz rajzoltam a falra egy tojást s igy adtam 
tudtára a lengyelnek, hogy mit alkarok. Egy 
egész tele sapka tojással tértem vissza. Dél-
után már kedélyesebb volt a. hangulat , mert. 
•akkor mór a tó szélén és a patak mentén bo-
garászó kacsáikkal és tyúkokkal megbarát-
koztunk s 'beszédbe elegyedtünk velük, ter-
mészetesen a magyar csirkeifegásiaat nyelvén. 

Augusztus 17-én. Fáradalmunkat alig 
pihentük ki, isimét nagyobb .gyakorlatok és 
szclgállattétieilelk következtek. Ezek után is-
mét élelmiszer után néztünk. 'Már sakkal 
nehezebb volt valamit találni :a faluban, mert 
a sek kaona mindent felemésztett. Jó bará-
taim: Zugsfübrer Földes, önkéntes káplár 
Ziinder és én elindultunk! •bajtóvadászatra. 
Egy liternyi tejet, egy darabka vajat, egy 
kosár burgonyát és egy nagyon sovány ka-
csát tudtunk szerezni. Ezt a készletet a hol-
napi ünnepre szántuk. 

Augusztus 18. Ismét nagy ünnep. Őfelsé-
ge 'születésnapja, mely tábori misével és 
más üninepi .aktussal járt. No de legalább nem 
volt foglalkozás1, mert ez nagy ünnep .ám! A 
cécó után engem két társam egyhangúlag ki-
nevezett szakácsnak. Leraktam a katonásdit, 
feilgyürkőztem s be a házigazda konyhájába, 
•ahol a kacsa — mintegy vészt sejtve — ször-
nyen hápogva fogadott, Uteuneki egy ott be-
verő baltának, leütöttem, vele a kacsa fejét, 
egy-kettőre kitéptem teste ékességét, ami ki 
nem jött. szabad tűzhely fölé tartva, lepör-
költem. .Hozzá fogtam azután az ón kis fele-
ségem főzési tudományá ból elsa j át itot t sze-
gedi kacsa-paprikás főzéséihez. Előkerült egy 
rossz, körülbelül nyolc literes fazék, mint a 
háziasszony összes főző konyhai felsz'erelése. 
Neíh veit több, hált igy kellett magamon se-
gítem. Alapos fciisurolás után a konmes edény 
a tűzre karült, bele a kompani-konyhán csent 
kókusz zsir.t és a bárom fej vöröshagymát, 
amelyet a. faluban még fel tudtam hajszolni 
egy órai jeti és magyarázás után. Alig. begy 
sustorogni kezd a hagymás zsír, már beállít 
az én Ziinder káplárom minit kukta azzal, 
hogy had kóstolja meg azt a híres szegedi 
p a p r i k á s t . Mondtam neki, hogy ehol van la. 
s .mutattam neki a pad végén összedarabol t 
vézna, busu kacsát. Er re csak ennyit mondott 

jó zalamegyelhez illő módon: A rossz seb 

A zaklikovi csata, — 
egye meg azt a gézengáneses -nyakai kacsát, 
de lassan készüli. 

Azonban csak elkészült a kacsa, burgo-
nyával. A szaga már megért hat menázsit. 
Oda is sereglett az egész század -a ,ió illatra. 
Mivel hogy e;gy barátiunk, Láng önkéntes oly 
rettenetesen nyalta a száját ártatlan kanjá-
ban, hát,meghívtuk vendégnek. De neim érde-
melte meg, mert a püspökfalatot dő re kikap-
kodta ia fazékból. Nagyszerű étvággyal fo-
gyasztottuk el ,a 8 liter kacsa paprikást s it-
tunk rá bor és sör hiányában féil liter jó len-
gyel pálinkát. De alig hogy a jó viccel pántli-
kázott szakács-dicséret elhangzott, jött a na-
pos és jelentette,, hogy az egész század szolgá-
latba megy. Mentünk is. Én Bereitschafts 
crdinánc voltam. Tudják mi az? Ugye nem? 
No majd ha lesz magyar vezényszó akikor 
mindenki fogja tudni, hogy éin írni volt,a,in. 

Augusztus 19. Szolgálatunk 24 óráiig, va-
gyis ma délig tartott. Igy hát baka nyelven 
mondva: megcsaptuk a. rukk-oláist. Miig a töb-
bi század kint a mezőn .gyakorlatozott, addig 
mi gúlába rakott fegyver mellett hűsöltünk 
a fák alatt. De délután mi is kirukkoltunk, 
•a tábori sátor építésit tanultuk. Haza jövet 
megtudtuk, hogy mészárosaink ma este 6 óra 
tájban 1,2 drb marhát vágnak. Nem szóltam 
senkiinek, csak Zündernelk annyit, 'hogy zsírt, 
hagymát és sót csapjon .a, komisz konyhán, 
én hozom a többit. (Már ég végeztek a mar-
hák fejbe verésével nyuzás -ás boncolással és 
én még mindig nem tudtam szerezni semmit. 
Egyszer azonban fé'lre nézték valami csoda 
végett a mészárosok, valami lány volt a do-
logban, addig én szépen megcsaptam egy ha-
talmas vesét, velővel, elsomfordálitam onnan 
és igyekeztem haza zsákmányommal. Fél óra 
múlva már a szabad tűzhelyen, a rőzse tüzén 
pirult az illatos vese-velő. Elkészült, el is fo-
gyasztottuk hárman, de alig végeztünk vele, 
jött a. ,napos s engem a vese végett ra,portra 
bestimmett. Hát majdnem kikívánkozott be-
lőlem a cselekvési tárgya — a lopott vese-
velő. Azután tudtam meg, hogy a napos vic-
celt, mert ő látta, amikor elemeltem a rae-
názsit. 

Augusztus 20. Ma reggel már 4 órakor 
,iött ,az avizó, hogy indulunk V-ról. Szent 
István napja vau, de mi sem látszik sem a 
tiszt urakon, sem rajtunk, legtöbb nem is 
tudja, hogy magyar ünnep van. Nyolc órás 
mars .után megérkeztünk R-a,m ,Sa,a,n nagyobb 
mezővárosba. Itt a,z egészben az a nevezetes, 
hogy bezárták előttünk a, pajta ajtókat, igy 
hát minden ajtót he kellett törnünk, hogy 
bemebeesünk. 

Augusztus 21. Induláskor már töltött 
fegyverekkel haladtunk az orosz határ felé. 
Nappal m e g l e h e t ő s meleg volt. ,A portenger 
ködként lepte el a mezőt,, mintha csak azt 
akarná, hogy észrevétlen menjünk ezután. 
Délelőtt 10 óra tájban keltünk át a Szaan fo-

lyón, egy e célra épített hadöai, mely nemcsak 
erősen, de nagyon' szépen is, volt építve. A 
déli órákban anemázsi volt egy erdőben, ami-
kor egy óráig tartó napfogyatkozást észlel-
tünk. Innen elindulva meglehetős -erős mars-
sal mentünk egész D-iig, ahcl az ,a nem éppen 
kellemes meglepetés ért, hogy ,a 12. századot 
szolgálatra rendelték. Ez volt ,a legszélső köz-
ség ,a határon. Meg is kezdtük az éjjeli szol-
gálatot, De egy kis szerencse ,móg,is ért ben-
nünket, Ugy féli 9 óra tájiban anásiik századot 
állítottak fel helyettünk. Mi pedig bevonul-
tur.k a faluba s egy félig kész pajtát elfog-
1alltunk. Mivel neim volt mire feküdni, uccu 
fel a tetőre, leszórtuk az összes szalma kévé-
ket a pajtáról, hegy fekhelyünket kellemes-
sé tegyük. 
BVBsaasaaaKaaiioaaiitaBuaaaiiaBBBaBaaBaBasaBKaasieaescKV 

A szegedi középiskolák 
a háború tanévében. 

(Sajói tudósítónktól.) A középiskolák nagy 
részének épülete kórházzá van átalakítva. Az 
iskoláikba beiratkozott tainulcik egy-két inté-
zetben vannak elhelyezve; ,a tanóráikat dél-
előtt és délután tartják az iskolákban s a 
máskor párhuzamos osztályok ,az óidén meg-
szűntek, helyiség és tanerők hiánya miatt, 
Az állami főreáliskolában délutánonként az 
állami főgimnázium növendékei tanulnak. A 
tanári terem egy külön kis szobában van s 
mint az igazgató kijelentette, a sok helyiség 
dacára meglehetősen szűkösen vannak az 
épületben. A felsőkereskedelmi a Madách-
utcai polgári fiúiskola hellyisógeiihen tart elő-
adást, beosztott órarenddel, hol délelőtt, hol 
délután. Rendkívüli tantárgyakat nem ad-
nak elő, sőt az .idén, a testgyakorlást is kiitö-
rölték a tanrendiből 

Az állami főgimnáziumba 680 rendes, 
15—20 .rendkívüli tanuló iratkozott be. A ma-
gántanulóik legnagyobb része león y,növendék, 
kiknek Jankovich Béla dr. kö-zt iktatásügyi 
miniszter ismételten megengedte a (lemos tra-
tiv tantárgyak hallgatását. Kárpáti Károly 
dr. igazgató kijelentette Jiogy az idei létszám 
majdnem rendes. Párhuzamos o-zíáilyckat 
még inem létesülhettek, mert .a főreáliskolá-
ban nincs annyi ihely. Külön,ben is a taná-
rok közül többet beszólítottak katonai szol-
gálattételre.. 

A főreáliskálába körülbelül 500 tanuló 
iratkozott be. 

Homár István igazgató .a Délmagyaror-
szág munkatársa előtt ugy nyilatkozott, begy 
a redukált vonatlközlekedés miatt még sokan 
nem jötteik be Szegedre, kok már csak mi-
niszteri engedéllyel, folyamodással Iratkoz-
hatnak be rendes tanulóikul. 

A felsőkereskedelmi tanuiloi közül sclkat 
visszatartott ,a háború. Tóth József igazgató 
szerint sokait üzleteikbe tartottak otthon, kik 
egyáltalán nem jöttek be jelentkezni. A felső-
kereskedelmiben emiatt sokkal kevesebb a 
diákok létszáma. A felsőbe 160, ,a középsőbe 
és az alsóba. 120—120 tanuló iratkozott be. Az 
első kerületi polgáriba eddig 500. 

A váróéi főgimnáziumba, .melynek épüle-
te szabad, mert nem alaMitottáik kórházzá, 
majd 600 tanuló iratkozott be. 

A női felsőkereskedelmi iskolának 150 nö-
vendéke van. 

Ezek a. számadatok bizo,nyitják, hogy 
Szegeden lényegtelenül kevesebb a tanulóik 
száma, mint tavaly volt. Minden esetre be-
folyásolta, -a háború a. rendszeres oktatást, de 
lehet idő arra is — mint egyik főtörzisorvrs 
kijelentette, — hogy esetleges járványok ter-
jedése miatt a csapatkor/házat járvány-
kórházzá kell majd átalakítani s akkor az 
iskolákat folytatólagosan tartaléiblkórh ázaikkú 
kell átalakítani. 

É T T E R E M ÉS NAGY SÖRCSARNOK 

L e g k e l l e m e s e b b n a g y t e r a s s z a l 
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Mégegyszer 
fordul az emberbarátok 'meleg, •nemesen érző 
•szivéhez a Feministák Szegedi Egyesülete. 
Fehérnemű adaményeikat kér >a sebesült ka-
tonák részére, akiik százával érkeznek napon-
kint tisztátalan, rongyos fehérneműekben. 
Szeged város közönsége hazafias áildiozaitikósz-
séggd adakozik, de ,a Fémmistia .mühély 
(Yár-n. 7.) mégis kénytelen a kórházak igen 
gyakran megismétlődő kéréseit váisisoautasl.-
tanii, mert nem rendelkezik már elég anyag-
gal, megfelelő készlettel. 
, Száz rnmnkásnő dolgozik ,a műhelyben, iké-
íiziil .a sok kórházi köpeny, törülő ruha, szal-
mazsák, párna, de a fáradt sebesülteik igé-
nyeit inem tudják kieilágirtemi. 'Ezért fordul az 
Egyesület ismét ia közönséghez, azzal a ké-
réssel, hogy .a legirongyoisabb fehérn-rimmt ás, 
(férfi, női iés gyermek fehérneműit) .adják oda, 
mert igy munkához jutnak ia hadiba vonultak 
szerencsétlen asszonyai is, akik mj fehérne-
műt varrni nem ituiduak, mert varrógépjük 
nincs és aiz élet már annyira megtörte őket, 
hogy ,ma már u j munkát nem tudnak meg-
tanulni. Ezek számára kér .munkái a Femi-
nisták Szegedi Egyesülete. 

Alábbiakban azok névsorát közöljük, 
•akik részben pénz, részijein javítandó fehér-
nemű, részben pedig feldolgozandó anyagot 
voltak szíveseik a műhely számára küldeni: 

Engielmó, Eischof .Ági és Margit, Holló 
Samumé dr.-<nó, Zomboaú (Ödönné, özv. Dá-
mandné, özv. MirJhofferué, Lengyel Géza, Ker-
tész -Zsigmondmé dr.-né, Sós Albertinó, Czig-
lerré, Balassa Árminná idr.-né, Márer Árrnin-
mé, 'Szarnék iAdallfné, Jiuháisz (Erzsi, Újhegyi 
József, Metreger József, iKőrösi Bélámé, N. 
N., ,Bailog Záiigmomdnó, iGlückstáilmé, N. iN., 
Szántó József dr.-mé, Henger Mórné dr.-né, 
Wagner Gusztáv, Forbáth Leómé dr.-né, Var-
ga Istvániné, Eisemiberger Náudorné, Len-
dáczky Sándorné, EKőrösii Bálámé, Spigel La-
jcsné, Bogdánná, Alexander Mariska, Singen -
nó, Újhelyi Sánderné, Lengyel Margit, Dr. 
Szirákymé, Beikor Adolf, Grüner István dr., 
Weisz Bdiénié, Hantos Mórné, Lőwingcr Adoilf-
mé dr.-né, Spitz Aideifné, Békéi Nándor,né dr.-
né, Sugár Sándorné, Rózsa Sárika, Fisehof 
Henrikmé dr.-né, özv. Kelleme,n Sándorné, 
Weisz Fülöpné, (Kukáimé, özv. Grünfeld VM-
mosnó, Mollnár Válktomé, Bogdán István, 
Maciké Gyula, Vajda Sámmelmé, (Földi. Lajos-
aié, N. N., özv. Demtsch Fülöpné, Wolf De-
zsőmé, Német Mihállyné, László Adolf 'dr., 
Kertészné, Hoffmamné, Hegedű® F., tMóra Fe-
renené, Vajdia Béláné, Kőhegyi Lajosné dr.-
né,, Veszprémi V.ilmois dr., Boros Miksa, Raif-
fay Lászlóné, Eisenstadtsr S. és fiai, Morémé 
Henrikné, Székely Vilmosné dr.-mé, Wölfné, 
Kövesy Ödön, dr. Gidófalvymé, dr. iHiirsch-
lerné, Weiszn'é, Szarapka Erzsébet, Bauer Jó-
zsefné, Kelemen Dezsőmé, Holtzer S. és fiai, 
Seifmanm testvérek, iHoiltzer Kálmán, Szol-
esámyánó, .Bródy Mihály, Száeai Édóné, Kru-
riiseh (N., Patzauer Sándorné, Vén András né, 
Faibriczikymó, özv. Fischer Mórné, Földi La-
josné, 'Gerle Jenőmé, Soheiiiberger Anitáimé, 
Sza'lay József dr., özv. Martiimy Gyulámé, 
Klein /Mórné dr.-né, Wagmer Gusztáv, dr. 
Kaiinné, Veszprémi Vültíiosné, Szántóné, Kon-
trasztyné, Temesvári József, Bástyái: Holtzer 
Tivadar, Gutmnamné, Wimmer Fülöp, özv. 
Polzimer Jemené, Grosz Herma niné, Polli áfc 
Róza, özv. Oláh Lajosné, özv. Beck Mózevné, 
Geiigner Józsefné, Schw-arczmá, özv Grünfeld 
Vilmosné, Molnár Vik,törné, Bogdán István, 
Berta Dezső dr., Lengyel Lajosné, Lengyel 
Géza, Erdélyi Jenőmé dr.-né, Nagy Simon, 
Vajda Imrémé, Lauberné, Back Józsefné, 
Holtzer Dámielné, Weisisenburgné, Pidkmé, 
Angel Irón, Vitus Anna, Baiezó Valéria, N. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 
T e l e f o n : t l - 8 5 . W~~ 

Csak ma, vasáraap 

Dráma 6 felvonásban 

első eredeti felvétele 

A magyar-szerb 
báboru szenzációs 

részletes helyszíni fel-
vételben 

Nagy szenzáció! 

Az 

áíarczosok 

íl'P: ; 
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N., N. N., Bástyái Holtzer Ala dárnó, Bokor 
Mihállyné, Petrái Rozáka, özv. Diamantmé, 
Bernát Józsefné dr.-mé, !May Gyula, özv. Sa-
lamonná, Jaikobovits Boriisika, Lftndáczky Sán-
dor, Főnyié Somámé, özv. Vad-ász Adclfcié, 
Eisemstadter Ééterit, Fényé Somámé, Gyulai 
Nándor né, özv. Tóth Anitáimé, Kovács. Antal-
né, Scbreiber Ili, Bruoikmer Dezsőmé, Lltome-
riczky Kázmér, Seáller 'Belém, Fonyó Piri, Fo-
nyó Rózsi, KraUszné, Reieli Erzsi, 'Gurgulit® 
Anitáimé, Hessier Laj-osné, Aignenbá, Gserópy-
né, Alexander Lajosné, Bástyái Holtz-er Ti-
vadarné, Steimita Ferenc, Szabó Gyulámé, 
Stdimitzné, Imimé,rbluim Ignáitzmé. 

Ezen adakozók jósága tette lehetővé' a 
kövotiksző haimilk széjjidlicisstását: 

7,20 ing, €12 lábravaló, 430 pár harisnya, 
124 tollas párna, 154 párnahuzat, 505 zseb-
kendő, 20 beteg/köpeny, 120 pár komótcipő, 
paplanok, lepedők, és kötezierelk. Azonkivül 
adományoztunk a hiadbavoinultakniak 151. hó-
sap'káit, 187 haiskötőt és 161 pár csuíkíóvédőt 
ós ismét iilyen magy-obbmérvü szálliitmány 
van imunkia alatt. , 

mm 

— A derék szőregi gazdák. Az ujsze-
gedi Árpád-Otlibon telepén, amialy nagyon kö-
ze;] van iSzőreghez, ötven sebesül! t Ibatanát 
5zállíásollitak él. A feateinák ifieógyógyultak 'és 
mivél hoilna.p njiahb sebesül t-iszálllitinány ér-
kozák aiz Árpád-Otthonba:, uziek sgaibadsáigot 
kaptak, hoigy inébány napot üdüiés oéljábóil 
otthon töltsenek «ik Ma délután utaztak ei! a 
katonák. A szőregi gazdák megtudták az uta-
zás idejét és hogy ina kelljen a még gyön-
gélkedő katonáiknak a;z 'állomásig vivő nagy 
utat gyalog megtenni, a szőregi gazdák ko-
csikkal jellent,ek meg laz Árpád-íOtthcm előtt 
és ingyen edszáíllitották ,a katonákat. Ezt a 
cselekedetet még szimpatikusabbá teszi az, 
hogy a gazdáik jó része szerb volt és való-
sággal büszkélkedtek, amikor la katonák fel-
ültek a kocsijukra és kényelembe helyezked-
ve utaztak az állomás felé. 

— Közgyűlés. Szeged város törvényható-
sági bizottsága szeptember 30-áu délután 4 
órakor rendes közgyűlést tart. 

— Aranyat —vasért. A Délmagya o szág ki-
udóhiiivatnil'áibiao ujabban a következők cseréi-
tek ki ékszerüket „Pro patria ,1914." feiüráisu 
vasgyárüvei: Back Mária 1 ezüst ilánc, Ko-
vács Ella 1 .aranygyűrű, K. ,F. 1 larany.gyiirü, 
Strausz István 1 ezüst iróuturtó, Horváth 
Pálmé 1 női icaüst óra töi-ve, Lindenfeld Ma-
ca 1 pár ,arany fülbevaló, Acél Erzsiké 1 
arany fómicszemi, Niislki Erzsi 1 .aranygyűrű, 
ökrös Jiütianina 1 aranygyűrű, LámdémlMd La-
jos fél pár lalramy fülbevaló, Pásztor Jancsi-
ka 1 arany szív, Nónay Dezső 2 ezüst gyürü, 
1 bross, 3 ezüst karperec, Nónay Dezsőmé 1 
aranyigyürü, N. N. 1 arany fog. 

— A Szegedi Katholikus Nővédő tiszti 
kórháza részére ujabban a következő adomá-
nyok érkeztek, melyeikért ezúton mond köszö-
netet az Efapkség, Lányi Jáinoisné 50 krémes. 
Különféle dolgokat küldtek: Boros® József-
né, Magay Lajosiné, Sandbcrg Henriik, Ker-
fósz-nyomda, Klug Péter, özvegy Diaimantné, 
Kátay Lajosné, özvejgy Válj dáné Lev inszky 
Sarolta, Saekeuke Lajcsné, Ká'k CsiVaig, Woiff 
Dezisőné, Aigner Gyulámé, Fillack Dez-őné, 
Lőw Immánuel, Ifkovits Ivaindakics János né, 
dr. Satánky Józsefné; tésztát, gyümölcsöt, 
bor.t és cigarettát: Sohorr Ottómé, Árvay 
Sándor és fia, Reök Ivánná, Kelemen Béilá-
nó, iScbwieaiger Sarkady Györgyné, Berger 
Mór dr., Jeszenszky,né, Meá-k Gyula, Vég-
uiain Ferenc, Gerle Jenő né, dr. Holló Samur 
•né, iStíhwiarzué, özvegy Korpáissy Menybé.rt-
né, íSinger Pál, Simits Eerencné, dr. Boros®' 
Józsefné, 'Rteger Lajosné, Gyuritea Magda, 
Jánoissy Gyuláné, Bartucz István, özvegy 
'László Gyuláné, Hansner Adolf,né, dr. Scb.ir-
cbiob Györgyné, özvegy Tóthué Tóth Ida, dr. 
Gyurit,z.a Sándorné, dr. Kúszó Iistvánné, Fi-
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sebét -Máimé, Arany Káro-lyn-é, Szigeti Ist-
vánná, Molnár .Elemérné, Andrássovitis Jó-
zsefeié, SSzék-erlbe Lajosn-ó; W-einer Ármin 10 
K, Pfcíhl Frigyes 10 K, 'Pásztor Imre dr. 10 
K és Bartucz István 10 korona, 

— Ujabb adományok a Vörös Keresztnek. 
A szegedi Vörös Kereszt Egyesülethez ujab-
ban ia következő pénzbeli adományok érkez-
tek: Almássy -Endre 50, Kot-ányi rekláimla-
pok 18, Jurá-novics Gyullá 100, Jurán-ovics Fe-
renc 200, Schaffer Lajos 20, iSehwartiz Károly 
25, Gergely Baba-persely 17.62, Riinghoff-er 
La-josné 10, Sá.ndberg reklámilapok 20, -Bandik 
Júl ius Sulimé (Hcltzer S. és Fiad által) 35.94, 
Zeisler Henrik és László koszorú megváltás 
1 ifi. Tóth Péter) 10, Keindie-rfanógyár 50, Wim-
mer Füllöp 25, Becsei Bertaílian persely 5.64, 
Baittó István 6, özvegy iKorpássy Menyhért-
iné 10, Salgóozi lEltemérné 10, iHutter és Fe-
rencsevlts 500, Ó- és Ujszentlváni, Mária-Tár 
sulat (Ujlaky Antal utján!) 20, Kroó-peirsely 
23.05, ó- és ujszentáv-áni állomás-vezető gyűj-
tése 3, Baigi Juliska perselye -20.22, Mül.ler 
Laij-o-s F-efisőt-ainya 2, Kát-a-i Mariska- perselye 
18.86 korona, összesen: 1100.33 korona. Ko-
rábbi gyűjtésünk 4330.43, összsis eddigi ado-
mányok 5430 korona 76 fillér. -A nemes ado-
mányok-ért hálás köszönetet mond a Vörös 
Kereszt Egyesület elnöksége. 

— A betegnyugvó állomás részére. A 
Szeged-állomáson barenideizett beteg nyűg ró 
állomás részére, mely iaz átvonuló sebesült 
katonákat lá t ja el él-almi és kötszerekkel, 
ezen ia héten -a következő adományok érkez-
tek: Almássy Endre .20 K, Deutseh Lipót 40 
K, özvegy Wihlitzhaus-arné príznic -ruhák, 
Molnár né Zelei Erzsébet (Kistelek) 100 drb 
cigaretta, Somorj-ay Andorné •(Eeketetó) 7 
párna 14 huzattal, Vörös Kereszt fiók (Óbe-
senyő) 1 doboz sütemény, Englanid-e-r József -
né 4 -párna 8 húzattál, Arany Oszkár (Buka-
rest) 32 -sebesültnek kenyér és -cigaretta, Tóth 
Péter 100 iiv-eg ásványvíz, Málnámé Ze-lei Er-
zsébet. uj-ahban 2 -párna, bot, Hapcik, 200 ciga-
retta, özvegy Molnár Leopoldiina- -2 kis párna, 
Babóts Ekikn-é 2 ing, 3 pár harisnya, H'alimá-
gyi Benőné (Kistelek!) 4 párna 10 huz-att-al, 5 
-ing, Arany Irén 3 kiló cukor, 1 üv-eg rum, 
két szegedi magyar -asszony 1 n agy kenyér, 
2 kiló szalonna, Ungár Benőné kenyér, 20 
tojás, vaj, ifjabb A-ign-er József 1 kiló t-ea, 4 
kiló kávé, cukor, rum, Kis® Gusztávaié 2 pár-
na, fehérneműk, Szluh-a Imre gyűjtése -a per-
cs-o-rai majorban 10 párna, 1 nagy láda fe-
hérnemű, Árvay Sándor -és fi-a 50 drb -cukrász-
sütemény, az Alföldi -Gőz-fürész sz-emélyzete 
Szik-lain-é úrnő gyűjtése 06 beróna, dr. -A-n-
dirássy Fer-emc 21 K, B-aMs íEl-ekuá 2 K, N. N. 
2 K, Kr-o-ó Margit -persely-e 8.40 K, kisebb 
ad-o-máinyoik 1 K, Balogh .Jó-zs-e-fné 6 korona. 
A hét folyamán ellátott a Vörös Kereszt bi-
zottsága élelem- és kötszerrel 566 átutazó se-
besültet. iA nemes célra v-aló •tekántet-teH to-
vábbi készpénz adományokat és nem rom-
landó élelmiszereket hálás köszönettel fogad 
a bizottság (Szeged-állomáson). 

— A szegedi nőipar és háziipar-iskol3 

Margit-utca 25. szám laflatt, tekintettel a há-
borús időkre, -e-z idién -csak október 1-én .nyí-
lik meg. I t t fehérnemű v.arrás, -szabásha-n, 
mü- és ifehérlhimzésibein, továbbá felsőruha-
varrásban és szabásban -a legj-obb kiképzés 
nyerhető. Az elnökség. 

— A hadbsvonultak családtagjai fel-
is-egélyezósére -alakult hizcitts-ág heti jelenté-
se szeptember 18-tól 26-ig: Állami leány,isko-
la tanári testületé 29.-65, Arany Károly lieó-
10, Bartucz István a Szegedi Na-pló u t ján 20, 
Bach Jeirtő. -és testv-éire é;s -clr. Kár-oilyi 17, P-e-

-renca-ek Srat. Antal perselye- 100, Huttex és 
Ferencs-ev-i-tis cé-g 500, Piukovic® Ilona -Sze-
red iés Vidéke utján 225, Rókusi Népkör 6-6. 
gy. ;iv-e 290, Szegedi temetkezési -egylet 50, 
Sz AK fáthall mérkőzés 28.15, Szegedi vendég-
lősök szikvizgyára 50, -Szeg-edi vendéglősök 
ipart ársul-ata 50, -Szegedi gyufagyár -szeptem-
beri gyűjtés© -Szeged -és Vidéke ut ján 50, Sze-
-merjaii Károly 20, főtisztelendő -Zbörek Lász-
ló (Kecskemét) -a szegedi ferenei-ek által! 50 

t URAWIA ' 
Álagyar Tudományos Színház 

T e l e f o n 8 7 2 . 

Egy katonai pilóta 
bravúrja 4 részben 

A főszereplő: 
EINAR ZAUGENBERG. 

Eredeti felvétel. 

Folytatólagos előadások 

vasárnap délután 2 órától. 

-ss 
M H M E S 

Vasárnap 

l i l U ! 

szerelem 
Egy színésznő drámája 
4 felvonásban. 

Korona. Helyesbítés: 12/9. kimutatásban -a 
szegedi belvárosi gazdasági -egyesület 50 K 
adománya tévesem Paláwki Gazdasági Egye-
sületnek -lett -nyugtázva. 

— A dohánygyárak és a hadsereg. A 
szegedi, budapesti és néhány kijei ölt vidéki 
dohánygyárban most nyolc -órai munkaidő 
helyett 12 éra hosszat dolgoznak, mert a hal-
sereg -számára késziták a szivart ós cigaret-
tát. Háromféle magyar dohány közt válo-
gathat a magyar -katona, mig -a lisztek szl-
vart és is-ziga-r-ettát kapnak. De megrövekc-
idett -a dohánygyárak munkája füzért. és, mert 
a dohán yfogyasztás- áiltallába-n 'emeók-edait a 
háború kitörésé éta. Nyers dohány rtiá-fó'-
esatendőre elegendő van, külföldi fajtából is, 
épen csak az eredeti havanna és -az -sgy.ipi-nmi 
gyártmány fog elfogyni, melyeiket m; s-t m m 
lehet póit-olmi. 

— Szétrombolt Vilmos császár-szobor. 
A német-birodalom fővárosából jelentik, hogy-
,a - Berlin nevű kanadai német városban, gya-
lázatos merényi atet követtek el a-z ang lok : 
szétrombolták az ottani Vilmos császár-szob-
rot, amelyet a bevándorolt rémetek tizenöt 
évvel ezelőtt óMittattak fel. Ez -a .Jiőstet 
még ;a kanadai angol lapokban is magrová-s-
b-am rész-esülit. 

— A hadikölcsönpénzfár igazgatósága. 
A pénzügy rnániszteir a Málliiií-amdó m. kir. ha-
di kölcsönpénztár igazgatóságának cincikévé 
Márffy Albin belső titkos tanácsos, nyugal-
mazott államtitkárt -rendes tagjaivá: Valkó 
Lajos -dk. pénzűgyiminns-z-t-e.ri oszt.árytanáe?r "t, 
Mnly Ferenc dr. műszaki .főtanácsost, Eli-
scher Viktor udvari t-a.nácsost, az Osztrák-
Magyar Bank központi felügy-eilőjót ós Hein-
rioh Lajost, az Os-ztrák-Maigyar iB"r'k f ő f e l -
ügyelőjét, -pó-ttagjaivá: Marinovich Imre dr. 
jogügyi főtanácsost és Gesztessy -Ferenc dr.it 
-az Osztrák-Magyar Bank je1 zálog brUetesztá-
Űy-áínak jogtanácsosét és budapesti képviselő-
jét, szakértő tanácsadóvá re-d-ig: Lánczy L?-ó 
belső titkos itamác®cs+» a Pesti íMagya«v K >-
r-aslk-e-délmi Bank lellnökét, UUmann Ad-oíf fő-
ren-di'házi tagot, -a. M-agy-ar Altailáncs Hitel-
bank vezéH-gazgaltój-át, báró Kohner Ado'f 
udvari tanácsost, Thék Endre udvari taná-
csos, inaiTyi-parost é? Tsehőgl H-mrik nagy-
kereskedőt nevezte ík:i és- egyúttal Elischer 
Vibter udvari -tanácsost, -az Osztrák -ÍM a -gye r 
Bánk k-özponti- felügyelőjét m-egbizta -az el-
nök 'helyettesítésével. 

— Gorkij fia a francia hadseregben. 
Prágából táviratozzák: A lapoknak jelentik 
Nizzából, hogy Gorkij fia belépett a francia 
hadseregbe. Maga az orosz író orosz hadse-
regben harcol. 

— Meleg ruhát katonáinknak. A sze-
gedii had-segitő bizottság műhelye részére -a 
-maii napon- a következő adományok érkeztek 
a belvárosi óvodába: D-ancz,inger János 50, 
-Arany Oszkár 30, R-Oisenberg -Zsigmondn-ó 
gyűjtése 7, -Zombc-ry Ant-alrné folytatólagos 
gyűjtése: özvegy Kun Bertatanné 10, -Stei-
ner Klotild (iBudapest) 5, Zombory Antal,né 
5 K, özvegy if jabb Gál Ferencné 4 hósapka, 
6 pár kézvédő, 1 pár harisnya, özvegy Z-ilahy 
Józse f n-é 2 hósapka, 4 pár csukló védő, Nagy 
Mihályné 1 hósapka, 2 pár kézvédő, Zombori 
Ferenc 1 k. s-zappam, 15 f-ebér-nemü, Beöthy 
Káilimánné 7 fehérnemű, Sz.-.né 7 tri-oó, 2 a sz-
tall-teri-tő, 27 -fehérnemű, Veress Károly 6 has-
kötő, <jr. Lázár György,né 14 haskötő, 34 pár 
kapca, Winkl-er Bernátná és Mihályné 5 vég 
iszglsg, 4 í-c!.1 vánkos, 3 lepedő, 4 őriznie ru-
ha, 8 triicó, 11 m. paichet. 6 pár ikéz-mrtegV ő, 
3 i-ngr? f!a.ne]'l, dr. Pa.np Róbrrfná 4 pár kéz-
védő, 1. ik. tefe-párna 2 huzuj-ai, Kunertb Fc-
ren-ené 4 párnahuzat, özvegy H-cff-z-r Jakab-
né 1 véig -gyolcs, Fisc-ber Mór-né 5 drb tricó, 
3 pár kapca, 5 drb hósapka, özvegy Faragó 
.Edéné 8 párnahuzat, 5 ing, 4 törülköző, 4 
zsebkendő, 4 tányér, Huhacsek Ilonka 2 bú-
sapka, 4 pár kézm-elagitő, 1 térdvédő, G?á-
ny-i Jánosiné (folytatólagos) 1 vég flanell, 1 
v-a-ságy, zsidó árvaház 3 tricó ing 4 sapka, 
F-iiseberné 5 ing, 2 pár ikomót-eipő, 3 -n-adrég, 
24 pár harisnya, 1 ilábv-édő, -1 tricó, Pa-taky 
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tériek célja a 'fedélzeten. A rendelkezésére ál-
ló terület rendkívül szűk; az a hely, amelyet 
a gépek és a kazán és egyéb 'technikai be-
rendezések 'szabadon hagynak, az első sor-
ban a szén és az élelmiszerek számára szük-
séges. Az embereknek meg kell élégedniök 
azzal a kis hellyel, amely a hajó elején akad, 
amelyet villamosság világit meg ugyan, 
azonban bárminek, csak kényelmesnek nem 
nevezhető. A helyiség mindkét oldalán fapad 
húzódik végig. Az asztalok a födélen lógnak 
s csak akkor eresztik le őket, amikor szük-
ség van rájuk. A födélen vannak azok a füg-
gő zsákok is, amelyeket alvás céljára hasz-
nál a legénység. A helyiségek oly alacso-
nyak, hogy a járatlan ember beleüti a fejét 
a födémbe. A fedélzetről a torpedó belsejébe-
keskeny vaslépcső vezet. A lyuk, amelyen 
levezet, oly szűk, hogy kövér ember nem fér-
ne át rajta. A gépalkatrészek útvesztőjén át 
egy keskeny vaskorláttal ellátott, megrögzi-
tett folyosó vezet, amelyen a gépészek tar-
tózkodnak. Mert sebes menetnél, vagy ha a 
tenger nyugtalan, könnyen ki van téve az 
ember annak a veszedelemnek, hogy beie-
esheti.k a mozgó gépek közé. A teljes gőz-
zel való dolgozó gépek dübörgése, kattogása, 
zúgása elfojt minden hangot, szót és ezért a 
parancsokat nem szájról-szájra adják vagy 
hallócsővel közvetítik, hanem távíró segélyé-
vel, amelynek minden parancsra külön jele 
van. 

A régi parti torpedónaszádokkal szem-
ben a mai tengerjáró torpedónaszádok tisz-
teletreméltó jármüvek. Az egész technikai 
berendezés ös-szehasonlóhatatlanul kompli-
káltabb lett és sokkal nagyobb legénységre 
van szükség, mint régente. A rendelkezésük-
re álló hely aránylag még kisebb, mint a régi 
apró naszádokon völt. Ezért nehéz megmen-
teni katasztrófa esetén a hajó belsejében ösz-
szezsufolt legénységet. Ha a naszád gyorsan 

1, a 'legénység még a födélzetre sem 
juthat. 
• scsBBsancEBsaRaBBBBBBaaiiBasssBBoaasHaaleaaaBBaaüaBi 

Kiew. 
Tudvalevő, hogy amikor a világháboru 

kitört éis a német hadihajók megjelentek a 
balti vizeken, majb bombázni kezdték Li-
balti vizeken, majd bombázni kezdték Li-
veszélyeztetve, még a finn tengeröbölbe is 
behatoltak, Miklós cár az első rémület órái-
ban Moszkvába, Oroszország hajdani fővá-
rosába meneküli. Innen, mihelyt a közvetlen 
veszély elmúlt, csakhamar ismét visszatért 
szentpétervári nyári palotájába, Carszkoje 
Szeioba, ahol azonban, amióta seregét Kelet-
Poroszországból kiverték és >a német csapa-
tok biztos lépésekkel nyomulnak előre orszá-
ga belsejébe, ismét nem jól érzi magát a min-
denható cár. Változtatott tehát a taktikán és 
Moszkvát messze elkerülve, ezúttal Kiewet 
szemelte ki menhelyévé. 

Kiew valamikor szintén fővárosa volt ti 
Hatalmas orosz, birodalomnak. Vértől ázta-
tott múltja van s története ezer év előtti idők 
folyamán vette kezdetét. Léte Oleg fegyver-
tényéhez fűződik, áki hamisítatlan orosz raffi 
nériával tette magáévá a várost. Mint jó-barát 
jött a város elé!és azt üzente a város 'két leg-
hatalmasabb védőjének, Askold és Dir vezé-
reknek, hogy nagyon betegnek érzi magát 
és hogy emiatt nem jöhet be a városba, pe-
dig fontos megbeszélni valója lenne. A ra-
vasz ember tudniilik vánd-orkereskedönek ad-
ta ki magát, aki igazgyöngyökkel kereskedik 
és a- betegségéről szóló üzenetével azt akarta 
elérni, hogy a két gyanútlan vezért minden 
nagyobb kiséret nélkül magához csalogat-
hatja. 

© 
(Tisza-szálló I. em.) a tanítás október 4 - é n 
d. u. 5 órakor megkezdődik. Irafkozások a la-
káson (Vidra-u. 3. sz. I. em.) bármikor és f. hó 
28-tól a Tisza-sz. kistermében (I. e.) d. e. 11 — 12-ig. 

Külön gyermek kurzus. 
Felnőtteknek esti kurzus. 
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IPROlHBüETESEK. 
0(|OínorS>a{oso3i di-

csérik a Leinzinger-féie 
gyomorcsepp jó hatását. 
Üvegje 80 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged. 
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Cfaszlán-ü. és Bajza-u. saruk 

(Politzer-ház.) 

Modem M 

k é p k e r e t e k e t [ 

legfinomabb kivitelben j 
a legrövidebb idő alat \ 

ES T A R S A ! 
készít 

I s k o l a - u t c a 1 8 . ; 

K o p a y Q y u l e 
Auer-fétiy világítási- és 
jőkarbantartási vállalat. 

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut 1. szám. 
Csillárok, gázfőiők és 
mindennemű gázfelszere-

lési cikkek raktára :: 

1 

Telefon: 463. Telefon: 488. 
ÜJ 

L V A S S A E Z E N - m \ 

L C S O A R A K A T 

és akkor bizton nálam vásárol: 
15.— K-tól felj. 
2 6 . - „ „ 

» » 
80.— .. .. 
30 

14 kar. arany nyakláncok 
14 kar. arany férfiláncok 
14 kar. aranygyűrű . . 
14 kar. arany férfiórák . 
14 kar. arany nőiórák . 
14 kar. arany jegygyfir-ük minden s ú l y b a n 
Arany grammja 2 K, munkadíj 3.— K-tól felj. 
Finom tulaörák 
Eziist karórák . . . . 
14 kar. arany karórák . 
Pontosan szabályozott éb 

resztő órák. . . . 

6.80 
1 0 . — 
4 0 . -

3.63 

ha :-: 
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Bármily 
űrajaufíás 
E g y é b é k s z e r j a v i t á s o k é s á t a l a k í t á s o k , 
g y ű r ű s kövek be té te l e IGEN OLCSÓN-

FISCHER K. 
I ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ 1 

SZ E G E D , K Á R Á S Z U. 14. 
(Ungár-Mayer-palota.) Korzó-kávéház mellett. 

Az agyafúrt kelepce sikerüht. Askold és 
Dir alig néhány emberből álló .kísérettel el-
hagyták a városi és megjelentek a megüzent 
találka helyén. A többi már a ravasz Oleg 
dolga volt. Néhány rövid 'sípjelzést adott és 
elbujtatott emberei előroníottak rejtekhelye-
ikről és kímélet nélkül legyilkolták a két ve-
zért s holttestüket egy közeli hegyoldalban 
nyomban elföldel fék. A szomorú sirok felett 
ma már apró kápolnák állanak és az utókor 
még ma is nagy kegyelettel keresi fel a rútul 
felkoncolt vezérek pihenőhelyét. 

Kiew sorsa ezzel a borzalmas „hadvise-
lés"-sel egyszersmindenkorra meg volt pe-
csételve. Oleg gzon nyomban rá tette vértől 
szennyes kezét az elfoglalt városra, melynek 
nagy értékét és jövőjét már az első napokban 
megismerte. Fel is kiáltott örömteljes eksz-„ 
taxisában nem egyszer: 

— Kiew lesz az orosz városok anyja! 
Kijelentése valóra vált és jóslásában ez-

úttal sem csalatkozott. A város azóta nagy-
gyá, hatalmassá fejlődött és a két meggyil-
kolt vezér Sírhelyének közelében tevő domb-
oldalon ma is meghatottan, furcsa megillető-
déssel szemléli az orosz nép (hegnek, Kiew 
első vakmerő hódit ójának nyugvóhelyét. 

Gyilkossággal kezdődött az orosz ura-
lom és azzal folytatódott. Oleg utóda, Igor, 
ugyancsak különös halállal mult ki, ameny-
nyiben saját hívei által elárulva, -szintén meg-
öletett. Testvéröesose, Jaropolk, tulajdon 
bátyja utasítására gyilkoltatott meg. A de-
rék testvért Vladimírnak hívták, aki később 
a kereszténység apostolának 'szerepében tisz-
telgett magának és „hősi tettei" révén állan-
dó alakja lett az orosz legendáknak. Emlékét 
•hívei azzal tartották felszínen, hogy az 1853. 
évben Kiewben egy Vladimir-emléoszlopot ál-
líttattak fel, melynek művésziesen kifaragott 
alakját ma is káprázó fényszórók világítják 
meg az esti órákban. Nevét egyébként még 
más alkotások is megőrizték. A kiewi egye-
tem például szintén Vladimír nevét viseli, a 
város egyik legszebb utcáját pedig — „a 
nagy ember" emlékezetére — ma is Viadi-
mirskajának -nevezik. Végül „Vladimirsky 
Sobor" a 'neve Kiew egyik legszebb és legmo-
dernebb templomának is. 

Régiségekben -egyik oroszországi város 
sem bővelkedik annyira, mint Kiew, bár az is 
igaz, hogy egyik várost sem dúlták fel és 
rombolták szét oly gyakran, mint ugyancsak 
Kiewet. Egy régiséggyüjteménye csupa ér-
meket, ezüsttárgyakat, festményeket, sző-
nyegeiket, templomi kegytárgyakat stb. fog-
lal magában, melyek valamennyien tíz év-
század szerzeményei. Ezer éves múltra te-
kinthet vissza több temploma és kolostora: 
a Kiew-Pecserskaja Lawra egyike Orosz-
ország legtekintélyesebb 'kolostorainak1,, 
melynek évenként mintegy egy millió rubel 
bevétele van. Az Usperisky-kaéedrál, mely-
nek hét aranyozott kupolájával messze föl-
dön hire van, már jóval több mint ezer éve 
áll fenn; -a Mihály-kolostor -ezerkétszáz éves; 
a Deszjatinna-templom meg Vladimír korá-
ból való, a Szófia-templom ,meg Vladimír 
fiának a müve, Szent Antal, valamint Szent 
Theodózius barlangjai ezer éves helyek, me-
lyeket ma is nagy tömegben látogat meg a 
zarándokló orosz nép. 

Emellett Kiew, az oroszok Jeruzsálemje 
és az orosz városok 'anyja, még fontos erő-
dítmény is és mint ilyen székhelye a 9. és 
21. orosz hadtestéknek. Lakosainak száma 
félmiláó. Amint Vilna a Németország ellen 
szóló hadseregek centruma, ép oly fontos 
gyűjtőhelye Kiew a Galícia ellen rendelt se-
regnek, A most -d.uló világháború forgatagá-
ban igen nagy az aktualitása ránk uézive. 

Vendéglőben 

KÁVÉHÁZBAN 

MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 
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