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A szövetségesek hadműveletei az orosz
iőeröket Orosz-Lengyelországban csatára
kónyszeritették, mely az egész vonalon kedvező körülmények között fejlődött ki. Harcoló csoportjaink egyike tegnapi háromezer
oroszt ejtettek foglyul. E nagy harcokkal
szemben az orosz erőknek a Kárpátok ellen
való előnyomulása csak alárendelt jelentőségű. Az ellenségnek egy erős lovas csapatát Crybowból való kibontakozása közben
ütegeink meglepő tüze szétugratta.
Möíer vezérőrnagy,
a vezérkar főnökének helyettese.
A sajtóhadiszállásról jelentik: Bukovinában az oroszok állatiasan kegyetlenkednek,
gyilkolnak és gyújtogatnak.
Az Dbrenovác felöl előrenyomult csapataink Belgrád alá érkeztek és szerb földről
is megkezdték már a szerb főváros bombázását. Csapataink leírhatatlan lelkesedéssel
intézik támadásukat, ugy, hogy Belgrád nem
sokáig tud ellenállni a most már több oldalról folytatott ostromnak. A szerb főváros
eleste minden órában várható.
Bukarestből jelentik: Misi távirati jelentés szerint a szerb hadsereg legfelső katonai parancsnoksága elrendelte sztratégiai
okokból a valjevól szerb sereg számára,
hogy Valjevóbó! Lapovba vonuljon vissza és
ott erősítse uieg pozícióit.
Szófiából jelentik: Bulgária nemzeti komiíéja, élén Fitcheff hadügyminiszterrel és
Kovacsevics parancsnokló tábornokkal, felszólítja a népet, hogy szabadítsa fel Macedóniát, foglalja el a Timok völgyét és tegye
lehetővé, miszerint Orsovánál határos lehessen Magyarországgal; Romániának meg
kell hagyni a Dobrndzsákot, valamint a törökkel is jó viszonyban maradunk, Szerbia
és Görögország ellen azonban háborút akarunk. Ez a mozgalom óriási jelentőségű.
Tudnunk kell még, hogy Fitcheff a bulgárok
legelső — zseniális — hadvezére, a balkáni
háborúban ö volt a vezérkari főnök és ö dolgozta ki a törökök ellen az egész haditervet.
Budapest, november 18. (Hivatalos.) A
délnyugati hadszintéren a Kolubara folyó
elpusztított átjáróinál több rendbeli nagyobb
harc volt. Saját erőink már a túlsó parton
vannak. November tizenhatodikán ezernégyszáz foglyot ejtettünk és sok hadianyagot
zsákmányoltunk. (Közli a miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
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A németek a magyar Bismarcknak nevezik, ami a legnagyobb kitüntetés, amit
csak elgondolni lehet. Ausztriában is utat
tört már, hogy a monarchiának ma élő legnagyobb államférfia Tisza István gróf. Itthon pedig hallatlan a népszerűsége — Vilmos császárral együtt emlegetik és tudni
vétók, miket csinált Tisza a szerb ultimátum
szövegétől kezdve . . .
Ezen a helyen rendén való, ha Tisza
ls tv'á<n gróf útjával foglalkozunk. A miniszterelnök ugyanis ma váratlanul jelent meg
őfelsége előtt, majd elutazott. Bécsből a német .főhadiszállásra. Az erre vonatkozó hivatalos jelentés igy szól:
Miként a háború folyamán mindig
történt, a m. kir, miniszterelnök bécsi
tartózkodása ezúttal is alkalmat nyújtott a közös hadügyminiszternek és a
két kormányelnöknek a helyzet beható
megvitatására. Eközben ismét előtérbe
lépett az a már több izben tárgyalt és
a német kormány részérői rokonszenvesen fogadott eszme, hogy a szövetségesek között fennálló teljes egyetértés személyes eszmecsere utján megerősíttessék . A konferencia kezdeményezésére és kívánságára Tisza gróf
miniszterelnök e célból ma este a német főhadiszállásra utazott. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Minden magyarnak a legnagyobb lelkesedéssel kell tudomásul venni ezt a hirt. Jelenti azt, hogy amikor a magyar .miniszterelnök a német főhadiszállásra a monarchia
missziójában elutazott, nemcsak Tisza gróf
rendkívüli egyéniségéről van szó, hanem a
magyarságról, a magyar nemzetről. Magyarország ereje kivid és belül évszáziadok
óta nem nyilvánult meg olyan határtalan
nagyságban, mint most. Magyarország fénykora, Nagymagyarország mostanitól számítódik és tart, amig csak nemzetek és emberek
élnek ,a Földön.
A NÉMET GYŐZELMEK MÉLTATÁSA
OLASZORSZÁGBAN.
A Corriere della Sera feltűnő címmel
közli a Visztula-menti győzelmes német offenzíva hirét, amelynek nagy sikere leginkább a foglyok számából és a zsákmányolt
ágyuk mennyiségéből tűnik ki. Egyébiránt
az olasz katonai kritikák megerősitik, hogy
a német ellenoffenzíva a Visztula jobb- és
balpartján zavarja és megsemmisíti az orosz
felvonulást.
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KELET-POROSZORSZÁGBAN NINCSENEK JAPÁNOK.
Berlinbal j ölen tik: A
Nationalzeitung
azt a hirt közölte, hogy az Eydtkuhnen-né!
és Stallupönen-nél elfogott ellenséges katonák közt igen sok japán volt, japán egyenruhában. Ezek állítólag japán tüzérek voltak,
akik az orosz ütegeknél teljesítettek szolgálatot. E hirrel szemben most a Münchener
Neueste Nachrichten közli, hogy mértékadó
katonai körökben mit sem tudnak arról,
mintha a keleti hadszintéren japán katonák
harcolnának s közülök sokan hadifogságba
kerültek volna. A Nationalzeitung ihirének tehát semmi alapja sincs.
ÖTVENEZER OROSZ FOGOLY.
Berlinből jelentik: A keleti hadszíntérről állandóan kedvező hirek érkeznek. A
foglyok száma már meghaladja az ötvenezret,
A SZERBEK VISSZAVONULÁSA KRAGUJEVÁC ÉS UZICE FELÉ.
Valjevó eleste Szabács és Krupanje után
a szerb háború első fejezetében döntő győzelmet jelent. A támadás Valjevó ellen több
oszlopban történt Gracandcától Ublg, hat főközlekedési vonalon, miközben a fő roham
nyugatról, Kemenicaról és Gracanica felől
jöitt, míg a szerbek íőerejiiket észak felé
koncentrálták. A két napos ostrom után, a
melynek folyamán tüzérségünk megsemmisítette a szerb hadállásokat, a szerbek kényszerülve voltak minél gyorsabban visszavonulni. Visszavonulásuk Micnieán keresztül
Kragujevác irányában Go r ni - M illanóvá cb a és
Dracicon keresztül Uzice és Pozsega felé
történik. A szerb utóvéd Sojtsicát és Stubicát, főleg pedig a Suhovor P,latrinát védi, a
legközelebbi csaták azonban Milanovác irányában fognaik lefolyni. A mi hadmiivelereink valószínűleg ezután is az eddigi gyors
tempóban fognak folyni. Ezt ugy az uj csapatkiegészitések, mint seregeink kitűnő szelleme is lehetővé teszik.
AMERIKAI CSAPATOK KÍNÁBAN.
A Frankfurter Zeitung orosz lapok nyomán azt jeienti, hogy az Egyesült-Államok a
mukden—pekingi vasút védelmére csapatokat szállítanak Kinába.

Az írek n e m a d n a k újoncot.
Stockholm, november 18. Az ir lapok
megállapítják, hogy az angoloknak Írországban tett ujoncozási kísérletei tökéletesen
meghiúsultak és világossá tették az angolok
előtt, hogy milyen érzületre számithatnak
Írországban.
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Német siker az orosz jobbszárny ellen.
A német nagy főhadiszállásról jelentik:
Lengyelországban a Lodztól északra eső
területen harcok fejlődtek ki, melyekben
döntés még nincs.
Soldautól délnyugatra az ellenséget
Mlavára való visszavonulásra kényszeritettük.
A legszélső északi szárnyon erős orosz
lovasságot tizenhatodikán és tizenhetedikén megvertük és Pilkallenen át visszavetettük. (Közli a magyar miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
AZ OROSZOKKAL ELÉGEDETLEN
FRANCIÁK.
Párisból jelentik Rómán át: A Temps
legutóbbi számában igen elkeseredett hangú
cikk bírálja az oroszok taktikáját. A cikk
szerint a keleti harctéren a franciák remélte
háború helyett csak nagyméretű hadgyakorlat folyik, amely egyáltalán nem köti le
a német haderőt annyira, hogy a nyugati
harctérről erejök egy részét eltereljék. A
folytonos előjáték és felvonulás után — irja
a Temps — most már jogosan várja Franciaország a végső, komoly döntést.
NÉMET BOMBÁK ÁZ OROSZOKRA.
Pétervárról jelentik Rómán át: Német
„Albatros" repülőgépek az oroszoknak Gonin—Kutnó—Polav-i vonala felett bombákat

dobtak le. Rüppen fölött Zeppelinek jelentek
meg, amelyekre orosz dragonyosok lövöldöztek.
Hindenburg

hadseregparancsa,

A Berliner Tageblatt Hindenburg tábornagynak a következő hadseregparancsát jelenti Thornból:
Vilmos császár őfelsége tegnapi távirati
jelentésemre a következőképen válaszolt:
Berlin, november 18.
„Hindenburg tábornagy! Az Ön által vezetett hadmüveleteknek már tegnap
és ma elért sokat igérö eredményeiért
nagy örömmel küldöm Önnek császári
köszönetemet. Az Ön vezérkarának főnökéről és többi segítőtársairól is a legnagyobb elismeréssel
emlékezem
meg.
Derék csapatainak, amelyek
Önt soha
sem hagyják
cserben, adja át szintén
üdvözletemet és köszönetemet a menetelésben és harcban egyaránt felülmúlhatatlan teljesítményükért.
Legjobb kivánfítaim kisérik Önöket az
elkövetkező
napokban is.
Vilmos."

vói védővonal elestével a szerb hadsereg kénytelen volt hanyatt-homíok és nagy veszteségek árán utolsó

védővonalába,

a

kragujevácí

megerősített állásba visszavonulni.
Hadseregünk elért sikerei

követ-

keztében az ellenállást itt sem folytathatják sokáig a szerbek. Előrenyomulásunknak Ilyen nagy
re szinte automatikusan
számunkra

sike-

biztosítja

a fővonaltól

elvágott

Belgrád birtokát. A szerb főváros
ellen három oldalról folyik az ostrom, amely különösen
harcok tekintetében
szép és biztató

tüzérségi

már eddig is

eredménnyel járt.

Szerajevó, november 18.

Hadseregünk

valjevói hadizsákmánya legközelebb ideérkezik s további intézkedésig a

Filippevich

táborban fogják őrizni. A polgárság nagy ünnepséggel készül fogadni a zsákmányszállitó csapatokat.
A szerb visszavonulás.
Bukarest, november 18. Nisből hivatalosan jelentik, hogy a szerb hadsereg legfőbb
parancsnoksága
elrendelte a
hadseregnek
stratégiai okokból Valjevóból Takovo-ba való
visszavonulását, mire a valjevói seregek itt
erősítették meg pozíciójukat.

redekből való katona, hatvan — különböző
ezredekbe tartozó, — tiszt. A monarchia seregei ezenkívül huszonnégy gépfegyvert,
tizennyolc ágyút és számos zászlót zsákmányoltak.
GYŐZELMEINK KIHIRDETÉSE A MECSETEKBEN.
A bécsi lapok jelentik Milánóból: Konstantinápolyból jelentik: A szultán-kalifa elrendelte, hogy a kalifátus valamennyi mecsetjében a szövetséges osztrák-magyar
és német seregek győzelmei is közöltessenek a hívőkkel

A francia centrum

veresége.

Berlin, november 18. A nagy főhadiszállásról jelentik: Nyugat-Flandriában a harcok tovább tartanak. A helyzet lényegileg
változatlan.
Az Argonnei erdőben támadásunkat sikeresen előbbre vittük.

Hindenburg tábornagy
hadseregparancsában a császár e táviratához a következő
megjegyzést fűzi:
E legfelsőbb elismerés indítson bennünket a jövőben is kötelességünk teljesítésére.
Hindenburg,
a keleti hadsereg főparancsnoka.

Verdimtől délre a francia támadásokat
visszavertük.
Saint—Michielné!
nyugati
Maas partra előretolt haderőnk ellen intézett támadás sikeres kezdet után tökéletesen összeomlott.
Cireytöl délnyugatra támadásunk arra
késztette a franciákat, hogy hadállásaik egy
részét elhagyják.
Chatillont csapataink rohammal bevették. (Közli a magyar miniszterelnökség sajtóosztálya.)

SZABÁCS VÉDŐJE HADITÖRVÉNYSZÉK
ELŐTT.

NÉMET REPÜLŐGÉP AZ ANGOL. PARTOK FÖLÖTT.

Metkovic, november 18. Az a ihir, hogy
Stefanovics tábornok, a szabácsi szerb sereg
főparancsnoka agyonlőtte magát, nem felei
meg a valóságnak. A tábornokot visszahívták
a főhadiszállásra, ahol György herceg közölte vele, hogy törvényszék
.elé állit ják.
György herceg legutóbbi hadparancsában kijelenti, hogy azokat a hadseregparancsnokokat, akik nem tudják megvédeni a rájuk bízott területeket vagy pedig megadják magukat az ellenségnek, azokat
haditörvényszék
elé fogják állítani.

Londonból táviratozzák Rómán át a
Vossische Zeitungnak: Ismét két német repülőgép jelent meg az angol partok fölött,
az egyiket Sheerness, a másikat Harwich
fölött látták. Az angolok ágyutüzeléssel fogadták a repülőgépeiket, de nem tettek bennük kárt.

Belgrádot
Szerbia, november 18. A valje-
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A BELGA HADSEREG MARADVÁNYAI
PARISBAN.

Brüsszelből jelentik a Deutsche
Tageszeitung-nak: Belga katonák
Franciaországnyert,
Az oroszok „segítenek" Szerbiá- ból érkező leveleiből megállapítást
hogy a belga hadsereg maradványait a pának.
A Neue Freie Presse haditudósítója je- risi erődvonalba dirigálták, hogy a francia
segédkezzenek.
lenti: Románia azokat a szerb katonaszöke- főváros esetleges védelmében
vényeket, akik Románia területére menekül- A hatodik divízió már el is foglalta téli száltek, kivétel nélkül kiszolgáltatta Szerbiának. lását Páris mellett a vincenessi erődben. AlOrosz altisztek érkeztek Szerbia a Bülgarie bert belga krály a legközelebbi napokban itt
román dunagőzösön. Az oroszok továbbra is
tartózkodó csapataihoz fog érkezni, amelyek,
szállítanak muníciót és eleségét Szerbiába.
Kladovónál a Dunán egy orosz dandár szál- hogy az esetben, ha számítani kell a némea
lott partra. Az orosz tisztek állítólag becs- teknek Páris felé való előrenyomulásával,
mérlőleg bántak a szerb tisztekkel. Igy tör- francia fővárost nyilt városnak jelentik ki és
tént azután, hogy egynéhányszor civódás tá- lemondanak a védelméről.
Csakis! a külső
madt a szövetségesek között.
erődővet fogják védelmezni. A francia kormány megváltozott magatartását
annak a
ELFOGTUNK NÉGY SZERB EZREDET.
körülménynek tulajdonitják, hogy a kabinet
Szófia, november 18. Nisből érkezett jeszocíálista tagjai kijelentették,
hogy csakis
lentés szerint, a szerb hivatalos körök is elismerik, hogy a valjevói ütközetben az osz- abban az esetben hajlandóak a minisztériummegóvják
trák-magyar hadsereg fogságába került négy ban megmaradni, ha Páris népét
teljes szerb ezred, háromezer, különböző ez- egy ostrom irtózatától.

BÉKEVÁGY FRANCIAORSZÁGBAN.
Baselből jelentik: A párisi rendörpretektüsának tudomására jutott, hogy az utóbbi
időben .számos levél érkezett párisi kereskedők és iparosok cimére, amelyekben felszólították az illetőket, hogy agitáljanak a mielőbbi békekötés
érdekében. A levelekben
élénk színekkel ecsetelik Franciaország szomorú helyzetét, a betegellátás elégedetlenségét, a gazdasági élet megbénulását és tudatják a cimzettel, hogy Emánuel Brousse képviselő a kamara legközelebbi ülésén interpellálni fog a nagy pénzintézetek kapzsisága
miatt, amelyek a francia takarékbetéteket és
az ország hitelét nagy mértékben veszélyeztetik. A levél végül kijelenti, hogy ha Franciaország mihamarabb nem köt békét Németországgal, akkor Belgium sorsára jut. A párisi
rendőrigazgató utasitotta a rendőrséget, hogy
az ilyen levelek további körözését tegye lehetetlenné és a levélírókat nyomozza ki. Ezzel
a jellemző és- feltűnő békeakcióval hozzák
kapcsolatba, hogy az igazságügyminiszter
rendeletet adott ki, amelyben utasitja az állumiigyészeket, hogy az élelrniszerdrágitó
spekulánsok ellen a legszigorúbban járjanak
el.
A német támadás

iránya
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Calais.

Hollandián keresztül jelentik Londonból:
A Daily Mail nyugati harctéri tudósítója vasárnapi kelettel érdekes részieteket táviratozott meg lapjának Párisból az északi tengerpart birtokáért vivott küzdelmekről. A német támadás iránya Calais. Ypern közelében egy erdőben rendkívül elkeseredett ütközet folyt. A toll nem képes leirni és az agy
nem tudja felfogni, hogy mi mindent el nem
t;r az ember és hogy a német katonák milyen hihetetlen nélkülözéseket tudnak elviselni. Szuronyharc volt, amelyben senkisem
kért és senkisem adott pardont. Ameddig a
szem ellátott, a harcmezőn sebesült nem
volt, de annál több holttest.
A Daily News tegnapi kelettel jelenti,
'nogv a németek kétségbeesett
támadásokat
intéztek Ypern ellen és a szövetséges csapatok ezen a helyen válságos körülmények közé jutottak. Minden attól függ, vájjon a szövetséges sereg képes lesz-e még néhány napig tartani a most elfoglalt hadállásokat,
mert a német offenzíva sokkalta
hevesebb,
semmim eddig bármikor volt. Mind a két részen rettenetesek a veszteségek. A szövetségesek ez idő szerint még megszállva tartják
Ypernt. Tegnap és ma korán reggeltől késő
estig a mi egészségügyi csapataink a végső
kimerülésig dolgoztak, hogv a sebesülteket a
tengerpartra szállítsák.
REPÜLŐGÉPEINK ANTIVÁRI FÖLÖTT.
Cettinjei híradás szerint szerdán az osztrák-magyar hadsereg több repülőgépe jelent meg Antivári fölött és bombákat dobott
íe. Emberéletben, ugy látszik, nem esett
kár.
AZ INDIAI SEREG VESZTESÉGE.
Londonból jelentik a Frankfurter Zeitungnak: Az indusok veszteségeiről szóló hivatalos kimutatás szerint ezek százharmincnyolc benszülött tisztet és hat angol ezredest
vesztettek.
A PÁRISI HÍREK ÉS AZ OLASZ SAJTÓ.
Milánóból jelentik: Az olasz lapok megállapítják. hogy a párisi telefonszolgálat sokszor napokon át szünetel. A megszakítás oka
nem a rossz időben vagy más technikai okokban keresendő, hanem a francia kormány intézkedésében, amellyel megtiltotta, hogy az
olasz lapok párisi tudósítói újságjaikat érte-

sítsék, Amikor a francia seregek dolga roszszul áll, egyszerre megszakad a Parissal való közvetlen összeköttetés. A sajtó több orgánuma ehez a tényhez megfelelő kommentárokat füz.

Az északi népeknek
a németekhez kell állani.
— Sven Hédin felhívása. —
Berlin, november 18. Sven Heddin, aki
a nyugati harctérről Berlinbe érkezett, a kopenhágai „Politiken" számára érdekes tudósítást irt, amelyből itt adjuk a következőket:
Abban a két hónapban, mialatt a harctéren tartózkodtam, mély benyomást tett
rám az a lelkes bizalom, amely az egész német hadsereget, a császártól a legfiatalabb
katonáig áthatja. A német csapatok virágokkal diszitve és énekelve indulnak a harctérre,
mintha valamilyen ünnepélyre mennének.
Csakis egyetlen magyarázatát találtam a német katonák odaadásának és áldozatkészségének és pedig azt, hogy tudják: Németország
exisztenciájáért harcolnak
és szent ügyért
folytatnak igazságos küzdelmet.
Anglia ellenben azért fogott fegyvert, hogy egy másik .államot és azt a jólétet tegye tönkre, a
melyet német szorgalom, német munka, a vele rokon német nemzet józansága
teremtett
meg.
Anglia vad néptörzseket és pogányokat
hoz Európába és nekiereszti őket a kereszté-

nyeknek. Amióta Kain a fivérét Ábelt meggyilkolta, azóta nem történt olyan szégyenteljes gaztett, mint Angliáé, amely Ázsia és Afrika vadjait szabadítja rá Európa civilizált népeire. A német katonák a hazájukért küzdenek. az angolok a csengő jutalomért. Az angol mriden megvetésre érdemes, de a francia
katonák iránt, akik szintén hazájukért hurcolnak, a németek is tisztelettel és szimpátiával viseltetnek. Én egy pillanatig se kételkedem ez óriási küzdelem kimenetelét illetőleg, miután két hónapig alkalmam volt ezt a
küzdelmet közvetlen közelről látni. Németország erős; erőt kölcsönöz neki az igazság
tudata és én már régebben is azt a meggyőződést vallottam, hogy egyedül Németország
az, amelyhez az északi államok.
Norvégia,
Dánia, Hollandia, Skandinávia
hozzáköthetik
sorsukat. De mi a helyzet most északon? Németország cselekszik, északon meg csupán
beszélnek. Ott a békét .dicsőitik. amely a valóságban nem egyéb agybénulásnál. Most hívja az észak népeit a szabadság és a valódi
béke! Ha. most nem ismerik fel világosan és
érthetően az önmaguk iránti kötelességüket
és végre be nem látják, hogy a germánok
exisztenciájáért folytatott harcban hol van a
helyük, akkor napjaik meg vannak számlálva!
Ha most se látják be, hogy elérkezett az ideje, mikor a szószaporítás helyett cselekedni
kell. akkor ez az idö is elmúlik és akkor végük van! Azok, akik ilyen magasztos időkben, mint a jelenlegi, félreállanak és nem
vesznek aktiv részt a germánság küzdelmében, azok egyáltalán nem érdemlik meg, hogy
tovább éljenek!

A nemzeti hadikölcsön.
(Saját tadósitónkjtól.) A lelkesítő szavak 7500 kor. Lippai Nagy Antal 20.000 kor át
helyébe a lelkesítő tettek léptek. A magyar jegyzett.
hadikölcsön jegyzése ma már hir szerint tui
A szegedi zsidó iskolában a tanitók hajár a négyszáz, millió koronán. Amint dicső zafias felszólításának igazán zsép eredményű
katonáink napról-napra uj hadállást foglal- lett. A kis elemista diákok megtakarított
nak el, mi, kik idehaza élvezzük hadseregünk pénzükből az alábbi jegyzéseket nyújtották
bátorságának s harcképességének
gyümöl- ina be: .Danán Miklós 1000, Winternitz Ilona
csét. szintén naponta uj hadállást hódítunk 200, Simon János 100, Kármán Andor 100,
meg pénzügyi harcképességünk mezején. A Varga László 100, Bur-ger Margit 100, Györgv
nemzet áldozatkészsége gyönyörűen nyilat- Endre 50, Radó Olga 50, Paul Margit 50,
kozik meg es ez uj perspektívát nyit az ál- Kaufman Jenő 50, Kaufinan Lajos 50, Staulami pénzügyek jövendőjére is.
ber Tibor 50, Márkus Anna 50 korona.
S ahogy a nemzet széles rétegei tömeÉrdekes megemlíteni, hogy a Szécsi Ede
gesen jelentkeznek az aláiró'helyeken, nincs bankházában megjelent ma egy munkás emkétségünk abban, hogy az ország vezetőkó- ber Végh István és ötven koronát jegyzett.
rei: a mágnások, a főpapság, a pénz-, ipari- Végh engedelmet kért, hogy heti 5 koronás
és kereskedelmi világ képviselői is napról- részletekben fizesse le az 50 koronát, mert
napra fokozódó mértékben fogják szaporítani az aláírók lajstromát és különösen az alá- napi keresményéből áldoz a hazafias célra.
irási összeget. Az ország financiális és gaz- A bank természetesen készséggel járult hozdasági erejét is kell ezúttal demonstrálnunk, zá a derék ember szándékához.
egyrészt önbizalmunk megszilárdítására, más
részt a világ szemében, melynek figyelme
A budapesti legutóbbi nagyobb jegyzésemost a magyar név iránt, fényes haditetteink ket itt közöljük:
nyomán egyre élénkül.
Hornig báró veszprémi biboros
Szegeden ma is tovább folyt a kölcsön
érsek a veszprémi római kajegyzése. Részleteket még ma sem közölhetolikus egyházmegye nevétünk. Azon jegyzéseket azonban, amelyekről
ben
1,000.000
értesítettek bennünket itt közöljük: A szeDessewffy
Miklós
gróf
100.000
gedi kegyesrendi társház összesen 39.000 koNemes
János
gróf
100.000
rona névértékű badikölosönkötvónyt jegyZsolnay
Miklós
zett. A esanádi káptalan Glattfelder
Gyula
főrendiházi
200.000
püspök elnöklésével elhatározta, hogy a haditag
250.000
kölesönre 1,200.000 koronát jegyez. A káptaYVeiss Bertkoklné
200.000
megyery Megyery Izidor
lan a hadibavcnultak családtagjai részére
B pest i Álla tv ás á r pén z t á r r.-t 500.000
20.000 koronát szavazott meg. A szegedi zsidó
100.000
Magyar Belhajózási r.-t.
hitközség és a kebelében fönálló jótékony
100.000
Schiller József cég
(gyesületek a hadikölcsönből
együttesen
Bátor i és Szüszer vád lakozók 100.000
100.000 korona értékű kötvények jegyzését
Groedel Testvérek Budapest 1,000.000
határozták el. Ezekből esik a szegedi zsidó
Wetzler B. és Társa Bécs
1,000.000
jótékony nőegylet tartalék- és árvaalapjára
Pesti Viktóri gőzmalom
300.000
30.000 kor., a szegedi szent-egylet alapjaira
Bacher Emil vezérigazgató
100.000
25.000 kor., a hitközség alapjaira 15.000 kor.,
Pesti
Viktória
gőzmalom
nyrttgbvtegsegélyző-egytet alapjára 12.500 kor., az
dijegyesülete
100.000
árvaegyletre 10.000 kor. ós a leányegyletre
Pesti Cbevra Kadisa
500.000
Winterberg Gyula, a. Cbevra
Használjunk
Kadischa elnöke
300.000
hadiscgélg-posfabélyegeí l
özv. Raenberg Gyuláné TápIá nf a
400.000
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Koliner Adolf fiai Budapest 300.000
Teudloff-Ditrich gépgyár
250.000
Hungária Mütrágya-kénsav és
Vegyiipar r - t .
150.000
Tallér K á l m á n
100.000
Monta.g Akcsné Pusztakengyel 100.000
H u t t e r József vegetalmüvek
•szappan- és növényzsirgyár 100.000
Miiller Vilmos
100.000
Neumayer Fülöp
100.000
özv. Adler Hourikné szül. Braun
100.000
Paula
100.000
Simon .Miksa
100.000
Kaszab Aladár udv. tan.
100.000
Latzikó N. és Popper A.
Deutsch Zsigmond Fiai buda100.000
pesti málátagy ár a
Az angol bank budapesti. fióktelepének s a j á t jegyzése 2,000.000
Zrígmondy (Béla és családja 600.000
Zsigmondy Béla. és Zsigmondy
Dezső együttesen
400.000
Hoffmann József cég
500.000
Hirber József
250.000
özv. Stern Frigyensé
200.000
báró Strallendorff Brunóné
150.000
Nagy István
150.000
Landesmann L. József
150.000
Ágérto® Lajos
100.000
Aitstöcfc Gyula
100.000
WéUisch Hugó
100.000
Schreiber Lajos" földbirtoks
Homok
100.000
Schreiber Kerus földbirtokos
Homok
100.000
Ambrózy Gyulá gróf a. Délmá•gyarországi Kereskedelmi és
Gazdasági Bank r.-t. u t j á n 100.000
H a m m e r Antal
100.000
Magyar
Országos
Központi
Tkp. saját számlájára
2,000.000
okányi Seliwarz J a k a b
000.000
Bpest székesfőváros árvaszék© 510.000
(Első Magyar Részvény Ser főző le
400.000
Gschwindt-féle üzesz-, élesztő-,
likőr- és r u m g y á r r.-t.
250.000
Gá-esi .gyapjúszövet és finom.
posztógyár
200.000
Pannonhalmi főapátság
200.000
•haraszti J d l i n e k Henrik
200.000
Kollerich P á ! és Fia
150.000
Magyarországi Munkások .Rokkant- ós N y u g d í j egylete
150.000
Wolfner Józsefné
150.000
.Telllnék A r t ú r dr.
130.000
Hiiltl Hümér dr.
100.000
Sváb Gyula Szolnok
100.000
Rickl Gézán© Debreczen
100.000
Hirs-eh József Lajos
100.000
Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérei? és Kávéssegédek Országos N y u g d í j egyesülete
100.000
Wolfner Nándor
100.000
Törley Józsefné
150.000
Deutsch Ignác és fia cég által
•Hirsclh Oszkár
125.000
Ké.gl Dezső
100.000
B'askovicb A ladár
100.000
Deutsch l g . és fia cég által özvegy Hirscli J a ka l-né
100.000
Ha klek Ign áenó
100.000
Pe trozsén y-Gsíim paii F a i p a r
(Poliacsek és Selieiber)
500.000
ü n l ó élet- és Gyermekbiztositó
Intézet ,a.z általa jegyzett
1,500.000 kor.-nak harmada 500.000
Hungária Műtrágyagyár
150.000

Csemegefizictbe
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Budapesti Kerületi Munkásbiztositó Pénztár
150.000
Újságkiadó tisztv. 'egy.
150.000
Hawerda-Wekrlandt
Ferenc
v. b. t. t., őfelsége magá.nés családi alapjainak vezérigazgatója
100.000
Návay Aladár és nejei Chrtfimann Hermina
100.000
Magyar Tudományos Akadémia
100.000
Jegyzők Árvaház Egyesülete 100.000
gróf Szapáry Istvánná
200.000
Rétmesterek Özvegyei és Árvái
Segélyalapja
100.000
Tiszai Ármentesitő Társulat
közös nyugdijsgyesülsie
100.000
báró B a j dá esy-alapitvány
100.000
báró Révay Ferenc
200.000
Apponyi Sándor gróf
100.000
Baaungartner Henrik
100.000
Festetich Pál
200.000
Baiélf Mihály báró
100.000
Waídböcfc Basisénbaim F r i g y e s
báró
200.000
A Magyar Kir. Folyam- ésTengerhajózási R.-T.
500.000
h vállaat nyugdíj •egyesülete 50.000
Linzer Károly és
fia
125.000
B'érg Miksa báró, Kapuvér
100.000
•Kecskeméti Taka rékpénztár
Egyesület
500.000
Szentiváuvi Oszkár
100.000
győrvári Srrassér Rudolf
100.000Boroevio- Szvet-ozár előbbi
40.000 koronás jegyzéséhez
még
30.000
Haggeninacber Henrik s fiai 1,250.000
Dre.her Antal Kőbánya
.1,000.000
A pesti ág. bitv. e varig. m a g y a r és német egyházközség közös képviselőtestülete a
tegnap tartott gyűlésén elhatározta, hogy a
templomépitő alapból 100.000 koronát, a Glosius Artner-alapitványból 45.000 koronát és a
•nyugdíjintézeti alapból 6000 koronái jegyez
a hadikölcsöi. javára.
Gróf Zichy Gyula pécsi püspök
és a káptalan
760.000
Takács Meny-bért jászéi prépost
500.000
Eszék város
100.000
Eszéki Árvaszék
100.000
BIau Gusztáv Eszék
135.000
Gróf Schönbora Károly
260.000
Dráva g y u f a g y á r
100.000
Zombory Richárd
500.000
Bartók E r n ő és neje
100.000
Törley Józsefné
150.000
Hirsch "Oszkár (Mannbeim)
125.000
özvegy Birsek .] akabné
100.000
Biaskovicli Aladár
100.000
Kegl Dezső
100.000
Báró Hornig, veszprémi bíboros
1,000.000
Gróf Dessewffy Miklós
100.000
Gróf Nemes János
100.000
Zsolnay Miklós
200.000
Weisz Berthoklraé
250.000
Megyery Izidor
200.000
Magyar Belhajózási R.-T.
100.000
Pannonhalmi főapátság
600.000
Jellinek Henrik
200.000
Jelűnek Arflmr
130.000
Hiiltl Hümér dr.
100.000
Eiblitz Hugó, vezérigazg.
100.000
Szabómesterek Orsz. Szöv.
412.000
Szerb nemzeti alapok
700.000
Eperjesi g. k. káptalan
500.000
Phönix biztosító
500.000
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Bécsben, mint jelentik, ma száz milliónál többet jegy-ertek az oszt rák hadikölcsönre
Azok közül, a kik a magyar hadikölcsön re
•is jegyeztek felsoroljuk a következőiket: A
Dynarnit-Nobel r.-t. egy millió koronát jegyzett a m a g y a r kölcsönre, a szabadalmazott
osztrák államvasút az osztrák kölcsönre egy
milliót, a magyar kölcsönre szintén egy millió koronát, az általános biztosi-tó r.-t. ;.z
'••sztrák had ; kölcsönre egy milliót, a magyar
hadi kölcsön re 500.000 koronát, a briinni L'm
Beer cég az osztrák hadikölpsönre 500.000, a
magyar h-adikölcsönre 200.000 koronát jeg>zet t.
A vidéki városok és megyek jegyzéseit a
tegnapi jegyzések kiegészítéséül -itt közöljük:
Temes vármegye törvényhatósága a hadi kölesönre 450.000 koronát jegyez. Fepenezv
Sándor alispán és Hollósy Gyula főjegyző
10.000—10.000 koronát jegyeztek.
Kassa város törvényható-ági biret "ága
a hadikölcsönre 250.000 koronát jegyzrí i.
Ezenkiivül a. törvényhatósági tagok között
mozgalom indult meg a hadikölcsön jegyzésére -s a mozgalom m á r eddig rí nagyon
szép.eredményeket é r t e i . A bizottsági fogok
•alig egynegyed része több mint 500.000 koronát jegyzett.
Nagykőrös kíépyiiselőjtcsl iiiic, © Benetvác
János nagybirtokqs indítványára -egyhangúan 300.000 koronát szavazott meg a hadikölcsön céljaira. A jegyzés- az ottani pénzintézeteknél szép eredménnyel folyik.
Brassó város 250.000, a brassói katolikus
egyházközség 30.000, a brassói ref. egyház
község 11.000 koronát jegyez a hadikölcsön •
bői. Brassói bankoknál tömegeseri folyik a
jegyzés./-, feltűnő nagy a román jegyzés-k
száma.
Újpest varos képviselőtestülets 1 egközelebb rendkívüli 'közgyűlést fog tartani, amelyen 200.000 koronát f o g jegyezni.
lí ákos palota
község képvisel őtestii 1 ©te
1:00.000 koronát jegyzett.
Bresnubúnyu
város tanácsa elhatározta,
hogy az ottani takarékpénztáraknál elhelyezett különböző ás mintegy 800.000 koronát kitevő alapjaiból 125.000 koronának a hadikölcsön jegyzésére való felhasználását fogja javasolni ta- sürgősen összeliivott városi közgyűlésnek. Ennek az összegnek felét zárolt,
felét pedig szabad kötvények jegyzésére fogják fordítani.
Szdkolcán a városi intéző körök részvételével értekezlet volt, amely elhatározta,
hogy a v á r o s a hadikölcsönre 100.000 koronát
fog jegyezni. Az ügyben e hét folyamán hívják Össze a közgyűlést, amelynek hozzájárulása .egészen biztosra vehető.
Péterréve bác-megyei község 300.000 kiróna, Tarja község pedig 100.000 korcnn értékű kötvényt jegyzett a nemzeti hajikö 1 csönből. A jegyzések a megyében másutt rí
szinte nem várt eredménnyel járnak.
Zólyom város tanácsa szombatra, november 21-ére hívta össze a város képviselő testületét gyűlésre, a melyen a hadikölcsön
jegyzésében való részvételről fognak határozni.
Somos sáros-megyei kisközségben tegnap,
a li adikölctön-jegyzés első napján a község
lakosai több mint 30.000 koronát jegyezlek.
Magyarkanizsa
város a hadikölcsönre
250.000 koronát, a képviselőtestület t a g j a i
szintén 250.000 koronát jegyeztek.
Gömörmegye
törvényhatósági bizottsága
elhatározta, hogy a megyei alapokból 302.600
korona, a gyáimpénztári alapokból pedig
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409.100 korona járadékot dombardirozíat és
az igy nyert összeget hadikölcsön jegyzésére
fordítja.. A .főispán a -megyei pénzintézetek
vezetőit értekezletre hivta össze, amelyen a
bankok képviselői közölték, ihogy .1,200.000
koronát jegyeztek a lmdikölesönre.
Nagyváradon eddig a Hitelbank fiókjánál és egyéb intézeteknél magánosok é» testületek öt milliót jegyeztek.
Békése ármegye területén levő községeik,
azok különböző egyesületei, .egyházai ujabban -a következő összegeiket jegyezték: Gyula
Város 150.000, Orosháza község 200.000, Békcs
község 10.000, Orosházi betegsüegylet 4.000,
Orosházi olvasókör 4.000, Orosházi izraelita
nőegylet 6.000. Békés község kimondta, hogy
ha .sikerül a •Icnvbardirozás, a.z esetben 100.000
koronát jegyez.
A badiikölesön jegyzése Zágrábi mi élénken folyik. A vagyon községek .képviselői mai
konferenciájukon elhatározták, hegy megkérik a kormányt, hogy nevükben 5,800.000
koronát jegyezzen. Ebből a brpdi vagyonközség 3 milliót, a péterváradi egy milliót jegyzett. A kormány igazgatása alatt álló alapok
•:•••:>,vében « kormány ezenkívül továbbá
4,400.000 koronát fog jegyezni. Bauer Antal
dr. zágrábi- érsek 350.000 koronát jegyzett,
egyben 20.000 koronát adományozott az elesettek családjainak támogatására. A varaséi
község-tanács .100.000 koronát, a zágrábi zsidó
hitközség 124.000 koronái jegyzett a kölcsönre.
Pozsony város 400.000 koronás jegyzéssel
fog hozzájárulni a hadikölcsön sikeréhez,
ezenkiviil pedig gondoskodik a háziezred leg/niy.-:égének féli holmival való ellátásáról.
Makón a mai nap folyamán mintegy
2oq.OÓ0 korona összegű jegyzés történt,
Zotnborban tegnap volt a nemzeti hadikölesönre az első aláíró nap. E napon a m.
kir. pénzügyigazgatóságlioz beterjesztett jelentések szerint a zomhori pénzintézeteiknél
összesen ,201.650 koronát jegyeztek.
Kolozsvár egymillió koronát jegyez a
ke dik öles ön részvényeiből. A nagyobb kötV;
'nyvásárlások a következők: 'Kolozsvár váí'ps 1,000.000 K, -Ernke 500.000 K, Kolozsvári
Takarékpénztár -500.000 K, Erdélyi re!f egyház 200.000 ,K, Erd. Gazd. Egylet 200.000 K,
Ügyvédi kamara 50.0000 K, R . Katii. Státus
200.000 Ki Unitárius Egyiház 200.000 korona.

A tél.
*

A tél az idén nem olyan kétarcú, -mint
csöndes- esztendőben. Ma volt az első .télies•nap s tisztán látni lehetett a különbséget.
Má.s esztendőben a.z egyik arca pirosan mosolygott és a neve volt: téli szezon; a másik
.arca kéken didergett és az! mondták róla:
téli nyomor. Az egyik arca beszélt fűtött szobáról, színházról, karácsonyról, ujeszteudöről farsangról; a másik fűtetlen szobáról,
mnnkabiányról, ingyentejről, ingyen-kenyérről. Ez >a két arc keringett körülöttünk, otthon és az utcán, az életben és az irodalmában, egymást kiegészítve, egymással összeszokva, mint két testvér, kinek egyike szép,
a másika csúf, de azért karonfogva jelennek
meg mindenütt.
Az idén egy arca van a télnek: szomorú,
komoly arc, tágranyilt, aggódó és mély
szemmel, mely állandóan a csataterek felé
néz. Odanéz a fűtött szoba és a fűtetlen, a
jólét iéé a nyomor. Egy színpadunk van csak
ebben a téli szezonban s ez a. harctér és egy
nyomorunk lehet csak é ez a katonák szenvedése. Ila a nagy színigazgató ezen a színpadon diadalmas darabot rendez számunkra,
szívesen mosolyog a tél a fűtetlen szobában
is, de ha rosszra fordul sorunk, kékem didergőnk a 'fűtöttben is.

DELMA GY ARORSZAG

HIREK
0000

Magyar bajtársi hűség.
(Saját tudósítónktól.) A magyar- bajtársi hűség jellemző példáját írja meg a Frankfurter Zeitung haditudósítója, megkapó közvetlenséggel. Ebből a jelentésből Idézzük az
alábbi részletet.
— A patrouille éjszakai földerítő szolgálatra kapott parancsot. Két óráig tartó menetelés után valahonnan, fedezet mögül, tüzeltek rája. Ezzel azután véget is ért volna
a feladatuk s most már csak jelentést kellett,
tennie, hogy ellenségre bukkant. Hanem a lövések közül az egyik a jókedvű Jánost érte,
— irja a német tudósító, — aki még az imént
jóizii adomákkal mulattatta a társait. Egy
pillanatnyi idejük sem volt veszteni valló,
mert a patrouille másik két emberét is érhetné lövés, már pedig nekik minden áron jelentést kellett tehniök. Minthogy János a maga
lábán tovább nem mehetett, két társa a sötét, lejtős mélyedésbe cipelte, ahol megvizsgálták a sebét. Kezükkel gyöngéden kitapogatták, hogy hol fáj; de János csak gyönge
nyöszörgéssel árulta el fájdalmát. Az egyik
társa a jobb oldalán valami nedves meleget
érzeti. Bugyogva folyt a vér a jobb felső
combból. Egy pillanat alatt föltépték a János ruháját s a fehérneműjéből egy darabot
lehasitvá, jól-rosszul bekötötték a sebet. Így
sikerült a vérzést egv keveset csillapítani. Azután leterítették a földre a János köpönyegét, óvatosan ráfektették sebesült társukat s
egyikük még a saját köpönyegével is betakarta. Most még csak el kellett rejteni a beteget,
mig a sebesülthordozó katonák érte jöhetnek. Hamarosan- cserjét és ágakat vágtak ki
s ezekkel takarták -el Jánost, kinek csak az
arcából látszott ki valami.
i
— Négy óra múlva érted jövünk, pajtás!
súgta egyik társa s azzal odanyújtotta
neki teli tábori palackját s legféltettebb kincsét, egy jó darab magyar szalonnát,
amit
eddig tartogatott. Búcsút intve, a két baka
sietve távozott. Hogv azonban később rátalálhassanak Jánosra, ötven méternyi távolságban kenyérdarabokat szórtak az útra; megbízhatatlan jel ugyan, de mégis valami. .Mind
a hárman egy falu szülöttei s már gyermek-

a

korukban jól jüagyabugyálták egymást. Hogy
ne volnának hát kenyeres pajtások! Most
aztán a két baka verejtékes arccal rohant
vissza csapatához. Ám amikor már a csapat
őrtüzét megpiilanatották, felhangzott a kürtjei:
— Sorakozz!
A csapat elindult, de egészen más irányba. -mini ahol Jánost elrejtették. Jelentésüket megtették ug«an, de a hadosztálynak egészen másfelé kellett masírozni; a komarovi
ütközet előcsaiározásai megkezdődtek. János
megsebesülését jelentették ugyan a -szakaszparancsnoknak, ,dc mindhiába, mert hát két
óra járásnyira most már nem- mehettek volna
vissza ellenkező irányba, bár a jóakaraton
netn mult. Csatlakoztak hát ők ,is dalolva menetelő társaikhoz. De a gondolatuk ott járt
szegény sebesült pajtásuknál, aki most hiába
várja vis'szajöttüket . . .
— Még jó, hogy odaadtam neki a szalonnámat, — mondotta az. egyik.
János pedig ezalatt csak várt, csak várt
s a jelzett négy órai idő nagyon hosszúnak
tetszett neki. A nap -már felbukott az ég peremén; világosodott s messziről Komarov
felől, megdördültek az ágyuk. Elővette a szalonnát. jóizüen elfogyasztotta s most már elég
erősnek érezte magát arra, hogy századához
csatlakozzék. Ámde erején felüli dologra
vállalkozott, mert már a galyakat is oly szokatlanul súlyosnak találta, hogy moccanni
sem birt. Visszahanyatlott fekhelyére s a nagy
magánosságban hallgatta az ágyuk dörgését
és várt, várt . . .
Meg is szabadították.
— A miniszterelnök Blesben. Bécsből
jelentik: Tisza István gróf miniszterei nőik
titkára, Latin ovics Emlro dr. ki,sőréiében ma
reggel Bécsbe érkezett,
— Tisza István gtéf a helyzetről.
Tiszt István gróf miniszterelnök,
Cicatricis
Lajos dr. főispánhoz ma az alábbi táviratot
intézte:
Szerbiában Vuljevót bevettük, eddig
8000-nél több foglyot ejtettünk, 42 ágyút,
31 gépfegyvert stb. zsákmányoltunk,
az
ellenséget tovább üldözzük.
Az orosz harctéren a németek két
nagy győzelmet arattak, 28,000 foglyot

A hőmérő, melyet reggel fagypont alatt aki valaha közelébe jutott? A német család
•lelünk, nem azt mondja, amit máskor: Ma is kétfelé szakadt: egyik fele a harcmező famelegebben kell öltöznünk; hanem ezt: gyos földjébe ásta magát, a másik otthon néz
Mennyire fázhatnak hatmáink a fürészárok- szembe, büszke, rendületlen bizalommal, a
ban! A fűtött kályha fényes szemében nem sorssal. És a német filozófia is rábízta, csakbarátságos, meleg, kedves téli képek álmo- úgy, mint a többi nemzet, a bölcs© ségek böldoznak, hanem szikrázó, fehér, havas mezők, cseségót a fegyverékre. Vagy liol van Bécs
•beléjük temetkezett katonák vonalaival ge- gondtalan, gazdag, naiv és kacagástól gyöngyöző; Budapest cigányzenés, tangótáncos,
rezd ez ve.
legénykedő
és bűvös asszony,szemtől égő tele?
Micsoda tél az, mely ma 'beküldte hozA
világ
fővárosai
ugy emelkednek ki, oly
zánk a küszöbről hideg 'leheljeiét! Más tél az
emberéket födél alá, falak közé hajtotta, komoran, oly zordonan a beköszöntő tél kémost a félvilág kun marad és kiin tolong a péből, mint egy-egy óriás fenyegető kéz,
távoli, vad téli mezőkön. S egyre nagyobi) mely egymásra mutat: ti vagy mai! És mindtömegek özönlenek ki a tél ködébe és fagyá- egyik ujjának iránymutatását fegyveres emba, mintha egyszerre megunta volna az em- bereik milliói követik záporban, hóban, viharberiség azt, 'amit évezredek 'munkája ós( szor- iban, 'fagyban.
Oh, ti kedves, hazug, álorcás elmúlt telek,
galma épített számára: a civilizációt.
,
mikor
a világ fővárosai összehangolták hang•Hol van a párisi tél, mely az egész viösszeegyeztették
tánclépésük et,
lágnak ilyenkor a báli toalettját szabta ós a szereiket,
finom, raffinált, Ínycsiklandozó díszebéd jóit- egymás mintájára szabták kabát,jukat, kalapfőzte? Páris szabói és szakácsai az ypresi és jukat, összemosolyogtatták fejedelmeiket, tuverduni lövőárkokban térdelnek. Hol van a dósaikat, •politikusaikat és bohócaikat, hová
brüsszeli tél, mely nemcsak a fákra hintett tűntek? Hol vannak az elmúlt telek szín•bűbájos, ábrándos csipkét, hanem ,a meny- házai, melyek komoly vagy ledér művészete
asszonyok, az egé-z világ boldog teáaynépé- sókul könnyebben elfoglalta és rabul ejtette
nek kelengyéjére. A brüsszeli leányok sze- a világ fővárosait, mint most a hadseregeik?
mét most nem a .csipkémunka vakítja meg, Hol vannak a uralt telek könyv-folyamai, mehanem, a köny. Hol van Berlin tele, -a szende, lyek gyorsabban özönlöttek egyik országból
nyájas, családias, karácsony.fás, filozóf, né- a másikba, mint amily gyorsak azok a vértől
met tél, melynek bája mindenkit, meghatott, megáradt folyamok, ,melyeik partján küzd;--

s nagymennyiségű
ágyút és
gépfegyvert
zsákmányoltak.
Ez a fényes
fegyvertény
vezeti be az oroszok elleni jól előkészített ujabb akciót. Az a tény, hogy a Kárpátokban egy kisebb orosz hadoszlop határainkhoz közeledett, ama nagy eseményekkel szemben
semmi
jelentőséggel
nem bir. Tiszt s. k.
miniszterelnök.
— Esküvő. Kaszó Elek, Szeged város
főpénztárosa, hol,nap délaitán négy órakor
t a r t j a esküvőjét a református templomban
Békefi Erzsivel, Békefi Sándor, az Első magyar titkárának leányával.
— A debreceni példa. A debreceni polgármester, ki a város közélelmezési bizottságát összehívta és ott kimondották, hogy a
nagy drágaság enyhítése céljából maga a város fog gondoskodni a legszükségesebb
élelmi cikkek: a buza, rozs, bab, lencse, borsó és
burgonya beszerzésérőt a lakosság
részére,
hogy ily módon a legjutányosabb árakon
tudja a fogyasztóközönség igényeit kielégíteni, azonkívül azt is elhatározta, hogy az árak
minél minimálisübb megúüapíthaÉúsa
végett
a jelzett termények szállítási ügyében szállítási kedvezményt
kér a kormánytól. Sőt tovább ment a debreceniek páratlanul derék
s nagystílű polgármestere. A gyűlésen megszavaztatta, hogy az élélmicikkek árának meg
szorítása és leszállítása végett az élelmicikk
készleteket
egyszerűen lefoglalja,
nem erőszakosan ugyan, hanem egy bizonyos megállapított ár mellett s azokat ily módon a
fogyasztó közönség rendelkezésére
bocsátja.
A mi drága piacunk érdekében is lehetne tenni valamit. Hogy hagyjon egy kicsit alább az
a lehetetlen drágaság, amely ma-holnap türelmetlenné teszi a megélhetést szépséges
városunk falai között.
— Mozielőadás az Ingyentej mozgalom javára. A Feministák Szegedi Egyesülete ujabb és ujabb tanújelét adja agilitásának
és jótékonysággal párosult szociális munkásságának. Alig fejezte be foglalkoztató műhelyének nagyarányú szervezését, ahol ma
átlag 120—150 asszony kap munkát, már serényen munkálkodik ujabb segítő akcióján, a
melyet a társadalom igazán határt nem ismerő áldozatkészségével egyetemben a közeli napokban valósit meg. ,A téli 'hónapokban
tejet és kenyeret oszt ki szegénysorsu iskolás gyermekeknek; s hogy e valóban humánus és szociális szempontokból is igen nagyfontosságú segélyakciót minél nagyobb mérenék egymással e könyvek nyája® olvasói?
Ebben a mostani télben minden nemzet más
dallal ostromolja az eget, minden tánc meghalt és minden ország fér fi n épe más szabású
és szin ii formaruhában néz egymással farkasszemet. Melyik volt szebb tél? Az a hazug,
de kellemes, mikor a nagyvárosaik ás népek
összemosolyogtak, inig a köpenyük alatt tőrt
rejtegettek, vagy ez a mostani, .mely őszinte,
bár zord? Vad, de hatalmas. Enyészetet és
örök életet hoz havas fellegein.
E z a tél a halhatatlan telek anyajegyével születik. Ennek viharaiban ezernyi akkord -üvöltöz felénk: egy hang a Napoleon
f.-(-.regének szörnyű szenvedéseiből, más az
északsaiíki utazók türelmes gyötrelmeiről,
Görgetnek a K á r p á t hó-ösvényein vett diadaláról, a Sipka-szoros hófellegeinek egyhangú, szakadatlan zizégéséből. Ezek a félelmes .hangok azonban egy nagy, hatalmas
kórussá egyesülnek, az Igarnág
diadalának
világraszóló himxnmzává, — mert a, világ U r a
csak azoknak a nemzeteknek f o g j a elviselhetővé tenni a borzalmas megpróbáltatást, melyek vállán nemcsak a hó, hanem az igazság
fehér palástja ragyog. Az igazság pedig a
mi ügyünk f e j é t koronázza és a mi katonáink
szivét acélositja meg.

Szeged, 1914. november 15.
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KORZÓ-mozi

I g a z g a t ó VAS SÁNDOR.

Csak

ma,

Telefon 11-85.

csütörtökön

Tartalom:
1. Képek a nyugati harctérről:
2. Az ellenség vandalizmusa, szétrombolt hidak.
3. Pótliid, amelyet a németek
zsákmányolt csónakokból építettek.
4. A franciák menekülésük előtt
sok ezer kerékpárt használhatatlanná tesznek.
5. A fegyverköteles franciákat a
németek őrizet alá veszik.
6. Egy francia falu megtámadása.
7. Kopenhága. Uj helyőrségi
csapatok behajózása.
8. A német császárné meglátogatja
a sebesülteket
9
és hosszabb tartózkodás után elhagyja a kórházat.
10. Vilmos császár ellenséges földön disszemlét tart a tiizvonalba induló csapatok felett.

Sláger !

: Dinamit :

csempészek
Szenzációs dráma 3 felvonásban

n

ia í \

r

tekben fejlessze, hogy az „ingyentej" adományból minél több gyermeknek jusson, folyó hó 23-án, azaz hétfőn délután 5—7—9
órai kezdette! a Korzó-moziban
az „Ingyentej" javára előadásokat rendez, illetve a Korzó-mozi áldozatkész tulajdonosai a három
előadás tiszta jövedelmét juthatják e célra.
Semmi kétségünk sincs aziránt, hogy e három előadásra zsúfolásig megtelik a mozi,
hiszen .akkor nern is a szórakozás, hanem az
emberszeretet vezérel bennünket, mert ki ne
érezné ma az elesettek szenvedését, kinek a
léikében nem lobog a szeretet lángja, melynek melegénél uj életre ébred az önhibáján
kiviil szenvedő gyermeki lélek. Minél többen
leszünk ott, annál több bögre tej, annál több
darab kenyér jut a jövő nemzedék munkásainak. Az előadásokra jegyeket hétfőn reggeltől kezdve árusít a Korzó-mozi pénztára.
—• A hadsegitő bizottság rendes csütörtöki ülései, tekintettel a folyamatban levő miiheiyi munka sürgős voltára, egyelőre elmaradnak és ezentúl csak minden hónap első
csütörtöki napján délután 5 órakor fog ülésezni a bizottság. A Szegedről naponta hadbainduló katonák téli ruhával való ellátását
a legnagyobb áldozatkészséggel eszközli a
bizottság és ezúttal ismét kéri a közönséget,
hogy mindennemű meleg alsóruhát, különösen pedig kéz- és térdvédőket kegyeskedjék
sürgősen a belvárosi óvodában levő műhely
részére kíidleni.
— Szegeden is működik az Augusztaalap. Az Auguszta-alap központi vezetősége az
A ugrasz ta -virágolk
á rusitásávak
Szeged en
Arany Károlyné lr.-nét bízta meg, aki D. M,
K. E. palota, földszint 5. sz, alatti lakásán
készséggel adja át a virágokat a jelentkezőknek. Az Auguszta virágok viselői egyszersmind tagjai lesznek a Gyors segély
Auguszta,
alapnak és a virág megváltásáért jobban
mondva a tagdíjért egyszer s mindenkorra
legalább 2 koronát tartoznak fizetni. Az
Auguszta virág árusításából mai napon Pilist/ Mariska 20 .koronát gyűjtött. Az adakozók névsorát legközelebb fogjuk közzétenni.
Ugyancsak Arany Károlynónál az Auguszta
alap vasgyürüit legutóbb a következők váltották be készpénzért, illetőleg értékes a r a n y
és ezüst tárgyakért: Leitner Vilmos dr.-né
10 K. N. N. 5 iK', Pál Kovács Rózsi 5 K , F a r kas Miklós 5 K, Farka® iMiklósné 5 >K, Pitroff Kornél ékszer és 3 K , Szilussy Erzsébet
ékszer és 3 K , N. X. ékszer és 1 K, Osztermaran Rózsika ékszer és 1 K, Altmann Matild ékszer és 1 K, özv. Freikot Ádámné ékszer ós 1 K, íHalics Margit ékszer és 1 K .
Igen értékes ékszereket, adományozott Leiuzinger Gyula családja 5 drb vasgylirüért, valamint R á d a y Lajosné (lr.-né családja 2 vasgyürüért. Ezenkívül értéktárgyakat ajánlottak fel a hazafias célra: T a r j á n Oszkár ésneje, Haidegger Bözsi (iN.-Becsk-erek) T a r j á n
Pál, Füzessy Márton, Linde-nfeld Rózsika., X.
N„ Vicsay Árpádné, Zimonyi Istvánné, .VIföldy Albertné (Kistelek), Radó Sándorné"
Horváth János, Bérezi Miklós, Dezső és Andor, Vaszlov.ik Jánosné, Szabó Sándor és neje, F ü r i Hona, Vas® Endrémé, Bőrösök Sylvesterné, Vágó Árpád, Thököly Mariska, X.
X., Molnár Lászlóné, Molnár Lilike, Biró E r zsi, N. N„ Katona István, Russ Kálmán, Fehér Erzsi.
— Halálozás. Özvegy Fodor Mihályné"
Teréz 78 éves korában meghalt. Csütörtökön délután 3 órakor temetik a Kossuthutea lő. számú gyászházból. Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.
Pricáry

— Katonai kórház-élelmezés. A zombori cs. és kir. tartalékkórház parancsnoksága a felügyelete alatt levő beteg katonák élelmezésének ellátása céljából árlejtést irt ki. Az
árlejtési hirdetmény a szegedi kereskedelm 1
és iparkamarában tekinthető meg. mig a közelebbi feltételeket tartalmazó füzetek minden csapatkórház parancsnokságánál szerezhetők meg. A beérkezett ajánlatok felett a
tárgyalás november 24-én Zomborban a rn.
kir. lionvédkaszárnyában lesz.

Szeged, 1914. november 19.

5

DÉLMAGYARORSZAG

A modern tengeri esafa.

A francia flotta az Adrián.

Az Eíthözct előkészítése.
Az ágyuk pusztítása.

Rómából jelentik: A Temps
legutóbbi
ideérkezett számában egy tengerészeti szakértő véleményét közli a farneia flotta adriai
operációiról. A szakértő véleménye szerint a
franciák akcióját le nem győzhető nehézségek akadályozzák.
A flotta csakis Cattaro
környékén operál, mert az Adrié felső részében igen nagy meglepetések érhetnék. Teljesen meddő fáradozás lenne a francia hajókat
vizal'atti naszádok, torpedók és1 aknák veszedelmébe vinni, amikor Róla a tenger felől
amúgy is bevehetetlen. Ennek a kikötőnek az
erődítménye van olyan hatalmas, mint PortArturé.

•Már jóval az. ütközet előtt — olvassuk a
Magdeburger Zeitung-ban — a dróttálan táv•
irószerkezetek
szakadatlanul. dolgoznak, parancsokat hordanak széjjel és a hajóknak utasításokat visznek a parancsnoki hajóról. Miután a parancsnokló tengernagy szikratávírón
megkapta a jelentéseket, hogy az ellenség
feltűnt a láthatáron, a hajók csatarendből
harcállásba helyezkednek. A csatát a tengernagy vezeti. Minden hajó parancsnokának a
íegfeszültebb figyelemmel kell arra ügyelnie,
hogy harci eszközeivel a tengernagy tervei
szerint dolgozzék. A parancsnok a (felső födélzet fölött elhelyezett páncéltól védett házikóban áll. Egy tiszt állandóan a tengernagy
irányában figyel, hogy a jelzéseket közölhesse a parancsnokkal, aki törzskarától körülvéve, dróton adja le utasításait a páncélóriás
különböző részeibe. Amint a hadsereg törzskarát -távíró köti össze az egyes csapatrészekkel, ugy köti össze a hadihajó parancsnokát hajója egyes részeivel.
Már 9000 méternyi
nagy
távolságból
megkezdik a legnagyobb kaliberű ágyúcsövek
borzalmas menydörgésüket. közelebbről pedig a középkaliberü és gyorstüzelő ágyuk is
beleszólnak az ütközetbe, A csata teljesen
kifejlett. A hajók (födélzetén minden harci
lelkesedés mellett is, a legnagyobb nyugalom uralkodik. Az ágyú tornyokban sem kevesfcé komolyan végzik a dolgokat. Minden
páncélajtót becsuktak, az óriás ágyuk megtöltve, készen várnak a tüzelésre. A kézifegyverek a födélzetén pokrócokra fektetve,
használatra készen hevernek. Minden külső
világosságot eltompítottak és csak az ágyuk
célgömbjének izzó lámpácskái, mint szentj'ános bogárkák, fénylenek át a torony félelmetes sötétségén.
Hirtelen fehér fénysugár árasztja el a
tengert, annyira, hogy a sugár a toronyig
hatol. A saját fényszórója dolgozik és a világos fénysugarak mellett még sötétebb minden, mint azelőtt. Most megkezdődik a kis
gyorstüzelő lövegek, majd fokozódó, majd
csökkenő szabálytalan durrogása, valamint
az ágyuk éles dörgése. Nyilvánvalóan csak
a melíékütegek tüzelnek, mert még nem- hallatszik a nagy ágyuk öblös, mély hangja. A
legközelebbi töltés páncélgránátjai csörömpölnek a fölvonóval. A hajó megremeg és
mintha fordulna, mert jobban az oldalára
dől.
i
A viharban megint-csöngetés hangzik: az
irányt helyesbítik. Aliig intézték ezt (el, a
mutató a „Tüzelni" jelzőre ugrik. Tompán
dörmög az ágyu. Megrázkódtató ütés következik és az óriási ágyúcső simulékonyan lökődik vissza ágyába, hogy nyomban automatikusan előjöjjön és lövésre készen helyezkedjék el.
Súlyosan találtak egy ellenséges hajót.
Ágyúit ellőtték. Robbanás robbanást követ
rajta, mig végre a hatalmas kolosszus teljesen harcképtelen lett. Oldalt dül és merülni
kezd. Hörögve tűnik el a hullámok között és
a legénységét magával viszi a mélységbe.
Most már csak a szerte úszkáló roncsok mutatják, hogy itten egy iszonyú nagy hajót
ért el a vég.

szájp adlás
nélkül.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teliesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
r
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Találkozás a Goebennel.
Fiume, november 18. A fiumei kikötő
dákjában lomhán és tétlenül pihen egy tízezer tonnás német gőzös. Hónapok óta áll a
kikötőben, a kéményét azóta ú j r a festették,
az oldaláról dologtalan matrózok thztitják a
rozsdát, a tisztjei pedig esténkén! csendesen
olvasgatják az egyiik tengerre néző fiumei
kávéházban azokat a híreket, amelyek a német flotta vakmerő bravúrjairól számolnak
he. A hajó, a May Rigmers Hamburgból indult el útjára és Szuez felé igyekezett, hogy
•kirakja a német árut, amelyet vitt és nyers
anyagot vigyen a rajnaparti német gyárak
éhes gépei számlára.
Augusztus elsején
hagyta el a Gibraltári szorost és csendesen
úszott a Földközi-tengeren. Algírból, ahol
•szenet vett föl a ltajó, indultak tovább Portszaid felé. A tenget .színén már jelezte a
csillogó és erős kékség, hogy közel van a
Jóni-tenger, amikor valami váratlan dolog
történt. A markonista jelzést kapott és végigfutott r a j t a az .izgalom, amikor felvette
a levegőn át jövő jelzést:
Itt őfelsége Goeben hajója,
Németország megüzente a háborút Oroszországnak és
Franciaországnak.
A markonivta megrendült az izgalomtól. A 'Goebenről azonban ujabb jelzés jött:
Azonnal befutni egy semleges kikötőbe. Hoz
zatok élelmiszert.
A Goeben elhallgatott, a fiatal marlkonista pedig vágtatva rohant a kapitányhoz.
Egy perc latt együtt volt a hajó egész tisztikara és legénysége, a tengeren hatalmas
erővel, tisztán és erőteljesen zendült fel a
Wacht a-m Rhein, aztán a gépészek lerohantak a gépházba és a hajó irányt változtatva,
teljes gőzzel vágtatott az Adrián fölfelé
északra, a semleges és szövetséges partok felé. A May Figmers két nap múlva elérte
iSevenikó kikötőjét. Lázas sietséggel történt
meg az élelmiszerek behajózása, a hajó harminc embere száz helyett dolgozott és éjnek
idején, miikor a munkával elkészültek, indultak nyomban, vissza a nyílt tengerre. A hajó
markonistája ia Gcebent kereste.
Itt vagyunk. A hajó meg van rakva élelmiszerekkel. Hol keressünk
benneteket
A csillagos éjszakán keresztül jött a válasz:
Őfelsége Goeben hajója elmenekült az ellenség elől. Éljen Németország.
A May iRigmersről ú j r a megkérdezték:
Hol vagytok'? Kenyeret viszünk.
A Goeben azonban elhallgatott. Négyszer, ötször, tízszer kérdezte a May Rigmers,
hogy hova vigye a •megparancsolt rakományt, de a Goeben hallgatott. Ki tudja, hói
volt, hol lebegett a vizek fölött, ki tudja, talán ép most röpítették a legények a gyilkos
torpedót az angol Warrior felé, vagy talán
vágtatva szálltak u j partcik felé, amíg mögöttük harminc •ellenséges hajó kazánja dobogott. iA May Rigmers sohase tudta meg,
hogy merre kalandozik a Goeben. A német
hadihajó felfogta a markonigrammokat, de
válaszul csak azt a rövid parancsot küldte:
Teljes gőzzel nyomban Póla felé.
A May Rigmers megfordult és rakományává] indult vissza Pólába. A tisztek ezen
a napon keveset beszélteik, de sokat gondoltak a vakmerő Goebenre, antely árbocán titkos sötétjén keresztül röpíti a diadalmas német lobogót. A h a j ó befutott Pólába, onnan
néhány nap unulvia Fiúméba parancsolták, a
fiaital markonista bevonult katonának és
most talán a legázolt Belgium földjét tapossa. A tisztek pedig egy-két nappal késői:!)
boldogan olvastálk, hogy őfelsége hajója, a
Goeben a Dardanellákon keresztül (befutott a
Boszporusba.
Hozzájárulhatunk sok könny felszáriíásához,
ha varrási, javítási és kötése munkáinkat a feministák varrómiihelyében rendeljük meg.

Szeged, 3914. november 19.
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Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
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140 széles cosztüm szövetek . .
80 széles finom pargetek . 6 8
Lepedő és fehérnemű vászon .
Divat bársonyok
Pargett és flanel pongyolák
Cloth alsó szoknyák
Pargett és flanel női blúzok
Parget leányruhák
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K 1 -90
K 5*—
K 1-90
K 3-—
K 1-50-től K 3-ig

Női kötények K 1-50-től K 1 90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek
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