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LEGÚJABB.
Budapest, december 12. A főhadiszállásról: A télies hegyvidék minden nehézségei
dacára csapataink a Kárpátokban folytonos
győzelmes ütközetek közepette föltartóztathatatlanul folytatják elönyomulásukat. Ez
ütközetben tegnap hétezer orosznál többet
fogtak el. Lupkovl hegységektől nyugatra
esö szorosok Ismét birtokunkban vannak.
Grubovtól és Ujszandectöl délre esö területen nagy harcok indultak meg. A nyugatgaliciai csata, amelynek arcvonala dél felől
Timbarktóf feeleíre eső vidékről indult ki, és
a Krakótól keletre esö területig húzódik, még
folyik. Tegnap az oroszoknak ismét több támadása tört meg a tüzérségünk erös tüze
alatt. Lengyelországban a helyzet nem változott. Przemysl védöserege legutóbbi kirohanásából kétszáz orosz fogolylyal és tizennyolc gépfegyverrel, valamint nagyszámú
iöszerrel tért vissza, fíőíer vezérőrnagy, a
vezérkar főnökének helyettese.
Ólubló, december 12. A helyzet Itt teljesen megnyugtató. Tegnap elég jól kivehető
volt az ágyúzás, de ma már alig hallható.
Elvétve hozza ide a szellő az ágyúdörej
visszhangját igen távolról, Galícia belső vidékéről.
Szepesóíalu, december 12. Tegnap elég
hevesen szólt a távolban az ágyuszó, ma már
minden csendes. Jó messzire kerülhettek tőlünk a hadakozó felek és ez a folytonos távolodás a mi seregeink győzelmét jelenti.
Izgalom itt már nincs. A nyugalom helyreáll.
Javorina, december 12. Nem látunk, nem
hallunk semmit. Bizonyára rendben megy
minden, ugy amint azt hadvezetöségiink jó
előre megtervezte. Itt a határon felvértezve
állunk mindennel, aini az ellenség esetleges
kísérletezését csirájában lehetetlenné tenné.
Ilyenre azonban kilátás nincs.
Szófia, december 12. Bukarestből a következőket jelentik a félhivatalos Kambanának: Bratianu román miniszterelnök teljes
erővel azon fáradozik, hogy rávegye Görögországot és Szerbiát arra, hogy nagyobb
területi engedményeket tegyenek Bulgáriának annál is inkább, mert Románia is elhatározta, hogy Bulgáriának átengedi Dobrudzsát, anélkül, hogy ellenköveteléseit ezért
megszabná. Athénből és Nisből azt a választ
kapta a román kormány, hogy elvileg hajlandók bizonyos területi koncessziókat tenni,
de ennek nagyságát akkor határozzák meg,
amikor meglátják, meddig terjednek a román
engedmények.
Róma, december 12. A kamara 260
szóval 45 ellenében elfogadta a hathónapos
költségvetési provizóriumot, mely 1915. junius 30-ig szól, valamint a provizóriumban
foglalt pénzügyi intézkedéseket.
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HI. évfolyam 321. szám.
Berlin, december 12. Péíervári lapok írják, hogy a német csapatok félelmes erővel
támadták meg a Lodztól nyugatra levő Koluzkit, amely a Varsó felé vivő uton van. Az
oroszok kénytelenek voltak a Petrikautől
északra levő Tiiszynt kiüríteni. Az orosz
vezérkar, amely Petrikauban tartózkodott,
kénytelen volt a hadiszállást hátrább elhelyezni.
Berlin, december 12. A londoni „Nauticus"-ban egy beavatottnak látszó egyén egy
meg nem valósult angol tervről emlékszik
meg, amely abból állott, hogy a német flottát
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Egyes szám ára 14 fillér.

Vasárnap, december 13.
még a háború kitörése előtt meg akarták lepni és lehetőleg meg akarták semmisíteni.
Battenberg Lajos bgrceg, aki akkor az angol flotta főparancsnoka volt, augusztus 1.
és 2. között levő éjjel parancsot adott ki a
Spittheadnál összegyülekezett flottának, hogy
azonnal teljes erővel jelenjék meg az Északiíengeren és a norvég vizeken tartózkodó német flottát, amely Ingenohl admirális parancsnoksága alatt állott, vágja el és kényszerítse harcra. Az angol kabinet habozása
akadályozta meg ennek a tervnek keresztülvitelét.

Az oroszok ujabban
150.000 embert vesztettek.
Mint néhány nappal ezelőtt a német főhadiszállás jelentette, Lodznál borzalmas
csapást mérteik a szövetséges seregek az
oroszokra. Részleteket alkkor még nem birt
közölni a hadvezetőség. Erre vonatkozólag
csak most jött meg az első bővebb hivatalos
jelentés, amely a maga valóságában tárja fel
a világ egyik legnagyobb hadseregének szétziillését.
,
A jelentés igy szól:
Berlin, december 12. A Wolfí-ügynökség jelenti: Lodz kiürítése az oroszok által titokban történt éjjel és igy
harc nélkül és eleinte észrevétlenül,
másrészt azonban ez csak a kiürítést
megelőző harcok eredménye volt. E
harcokban az oroszok borzalmas veszteségeket szenvedtek, különösen nehéz
tüzérségünk munkája következtében. Az
elhagyott orosz lövészárkok tele voltak
halottakkal. A keleti hadsereg harcában
még Tannenberg mellett sem haladtak
el csapataink oly sok orosz katona holtteste mellett, mint Louz-Lovic mellett
és egyáltalában Tabianics és a Visztula
közötti részekben. Habár mi voltunk a
támadók, veszteségeink messze mögötte
maradtak az oroszok veszteségeinek.
Ellentétben az oroszokkal, kevés halottat vesztettünk. A huszonötödik tartalékhadtestünk ismert áttörési mozdulatánál
e hadseregrész mindössze 120 embert
veszített, ami bizony igen csekély szám.
Az ellenség veszteségének arányára jellemző, hogy csak Lodztól nyugatra esö
egyik Lodomierstöl délre fekvő magaslaton 887 orosz katona hulláját találtuk
és temettük el. Mint a további harcok

után, most is elég pontossággal becsülhetjük fel az oroszok veszteségeit. Az
eddigi lengyelországi harcokbán az elfogott és időközben Németországba vasúton elszállított 8000 ellenséges harcossal együtt, az oroszok vesztesége legalább is 150.000 ember volt. Közli a miniszterein öfesé g sajt óosztálya.

Az oroszok kiverése
a Kárpátokból.
Máramarossziget, december 12. A határszélen mutatkozó egészen jelentéktelen orosz
erőket minden nehézség nélkül tartja távol a
belső területtől az itt összpontosított csapatunk. Csak Toronyénál voltak oroszok, de
beljebb annyira nincs veszedelem, hogy
Husztra például már is sok menekült család
tért vissza.
OROSZ HADTESTEK A ROMÁN HATÁRON.
jassy, december 12. Az orosz-román
határon megfigyeltek két orosz hadtestet,
melynek feladatáról közelebbit nem tudnak.
Rémület Doverben.
Rotterdam, december 12. Tegnap reggel
Doverben — mint egy londoni távirat jelenti — nagy izgatottságot keltett, hogy a parti
ütegek ágyúi sürün dörögtek. A kikötő bejáratánál lévő fényszórók működni kezdtek,
mert áthatolhatatlan volt a köd ós a fénysávok világánál a tenger szinén látszott egy
tengeralattjáró naszád tükre. Ezért kezdődött a nagy ágyúzás. Még nem lehet tudni,
vájjon csakugyan német tengeralattjáró naszád merészkedett-e Doverig.
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Német győzelmek a nyugati harctéren.
Berlin, december 12. A nagy főhadiszállás jelenti: Flandriában tegnap Francika Langemarcktól keleti irányban támadott az ellenség; visszavetettük őket, miközben mintegy kétszáz halottat és háromszáznegyven
foglyot vesztettek. Tüzérségünk bombázta
az yperni pályaudvart, hogy ellenséges csapatmozdulatokat megzavarjon. Arras körül
előbbre haladutok. Svain környékén a franciák ismét támadtak, de minden eredmény
nélkül. Az argennei erdőségben franciák több
heti tisztára passzív magatartás után néhány
előretörést kísérlettek meg, de ezeket mindenütt könnyűszerrel visszavertük. Ezzel
szemben a német csapatok ismét egy fontos
francia támaszpontot foglaltak el aknarobbanással. Az ellenség súlyos veszteségeket
szenvedett elesettekben és földomlás folytán; azonkívül kettőszáz franciát foglyul ejtettünk. Apremontól, Saint Michieltöl délkeletre a franciák többrendbeli támadását viszszavertük, szintúgy a Vogézek gerincén is,
Marckirchtöl nyugatra.

AZ YSER MELLETTI HARCOK.
Milano, december 12. A Corriere della
Serja londoni levelezője, természetesen angol
jelentések alapjait, foglalkozik \dz Yser melletti harc ókkal. A tudósítás megállapítja, hogy
az Yser mentén a németek Hagy haderőt koncentrállak és hogy támadásaiknak
erőssége
és a cúapatók hösiéssége minden képzeletet
felülmúl. A németek
gépfegyverei
iszonyú
pusztítást visznek végbe az ellenség sorai
között.
A FLANDRIAI HARCOK.
Rotterdam, december 12. A Times ÉszakFranciaországból azt jelenti, hogy a németek
szerdán megint elkezdték Furnest ágyúzni.
Több gránát egy ;belga sebesülteket vivő vonat mellett robbant széjjel és néhány viaggont
szétroncsolt, három katonát pedig megölt.
Angol lapok a német arcvonal több pontjáról jelentékeny csapateltolásokat jelentenek.

A török hajóraj Balom előtt.
Konstantinápoly, december 12. Az Ágens e Ottomane jelenti: A török hajóraj tegnap
bombázta Batum környékét és ezzel válasz'
adott az oroszok amaz állítására, hogy a török hajók elhagyták a Fekete-tengert és
hogy a Javus és a Midíli hadihajók harcon
kivül állanának. A tegnapi jelentett és a részünkre szerencsés lefolyású Deir mellett
vivott harcben az oroszok száz halottat és
sok sebesültet vesztettek. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

AZ OROSZ FLOTTA MOZGOLÓDIK.
Stockholm, december 12. A Stockbolms
Dagblad irja, ihogy az orosz flotta jelenleg
Oland finnországi kikötőben tartózkodik.
Oland felett tegnap német repülőgép jelent
meg, amely kikémlelte az orosz hadihajók
hollétét. Marienhamba az utóbbi napokban
sok orosz katona érkezett és hir szerint több
katonavonat van útban. Naponta rengeteg
teherhajó érkezik kőszénnel és élelmiszerekkel megrakodva.

Lengyelországban fart a nagy küzdelem.
Berlin, december 12. A nagy föhadiszálllás jelenti: A keletporoszországi határon lovasságunk orosz
lovasságot visszavert és háromszázötven oroszt elfogott. A Visztulától délre Északlengyelországban
hadműveleteink tovább fejlödnek.
Déllengyelországban az oroszok támadásait az osztrák-magyar csapatok és csapataink visszaverték.

Semmiesetre sem Oroszországgal. A szerző
erélyesen kikel a röpiratban' azok ellen, akihez országban agitációt fejtenek ki az ententehatalmak érdekében. Románia nem foglalhat
állást Oroszország mellett, még ha :ki is kellene lépnie semlegességéből. Oroszország már
sokszor megcsalta Romániát. Ha valahová
csatiakozn-unk kell, ugy csak a középeurópai
hatalmakhoz csatlakozhatunk. „Ne felejtsük
el, — irja a szerző — hogy Ausztria-Magyarországnak köszönhetjük, hogy erdélyi rokonaink ott megalapították azokat a gócponto(Közti a miniszterelnökség sajtóosztálya.) kat, amelyek kiinduló pontjai voltak egész
kulturális életünknek. Ezért nagy elismerésA KRAKÓI HARCOK.
sel tartozunk nekik. Viszont Oroszország elBerlin, december 12. Az osztrák-magyar rabolta tőlünk Besszarábiát. elrabolta az othadisajtószállásról jelentik, a Berliner Tage- tani egyházi alapokat és amikor 1877-ben a
-blatt-nak, hogy a csaták Dél-Lengyelország- törökök élle-n segítségére mentünk, akkor is
ban kedvezően folynak. Az orosz frontot, megcsalt bennünket. De az eredmények szemamely eleinte -félkörszerüleg vette körül Kra- pontját tekintve is. Oroszország ellen kell álkót, ujabban hátrább nyomták. A városban lást foglalnunk. Ha a középeurópai hatalmakmindig erősen hallatszik az ágyúdörej. Egyes nak sikerül leverniök Oroszországot, akkor
orosz repülőgépek is merészkednek a vár- megkapjuk Besszarábiát és örök béke lesz,
övek fölé. Egy aviatikus bombát dobott a vá- mert a levert Oroszország oly gyenge lesz,
rosra. de emberek nem sebesültek meg. A hogy Besszarábia visszavételéről többé szó
környék falusi lakossága utánozza katonáink sem lehet." A röpiratot élénken terjesztik az
példáját és föld-alatti üregekbe ássa be ma- országban s különösen a szociálisták, akik a
gát, hogy az ágyúzás végét ott várja meg. legutóbbi vasárnap tartott népgyülésiikön
KMtó köriilzáfúsúról \ktgy
megostromlásá- nagy tüntetést rendeztek azok ellen, akik minról szó sem lehet.
dent elkövetnek, ihogy Románia a hármas enROMÁN HANG OROSZORSZÁG ELLEN. tente mellett beavatkozzék a világháborúba.
Bukarest, december 12. Nagy feltűnést
kelt itt egy röpirat, melyet az ismert -nevü
költő, Radu D. Rosetti irt. A röpirat cime:

SZERBIAI GYŐZELMÜNK HATÁSA.
Szófia, december 12. Egy bolgár diplomáid kijelentette a Dnevnik munkatársi elölt,
hogy ö, épp ugy az egész bolgár
közvélemény, riagy örömmel fogdáid azt a hírt, hogy
osztrák és magyar1 séregek diadalmasan haladnak előre Szerbiában, Véleménye
szórni
a Kardgyőrgyevicsek
unalma elveszett Szerbiában. A bolgár nép is te.ttm fogja magát elhatározni végije! Rövid idő kérdése,
hogy
megszállja Macedóniát.
AUSZTRÁLIAIAK A FRANCIA HARCTÉREN.
London, december 12. Rómán át. A
Reuter-ügynökség jelenti: Azokat -az ausztráliai és uj-zélandi csapatokat, amelyeket
előbb egészükben az egyiptomi partok védelmére rendelt ki és akart felhasználni, a hadvezetőség, legfelsőbb rendeletre, most kis kivétellel Marseilíebe fogják száll i tani és Marseilleböl viszik őket a -francia harctérre.

Mindenütt vannak
jé emberek.
A francia hadifogoly halála.

A rHumanité november 22-ik.i számában
„Mindenütt vannak jó emberek" cím -alatt
egy német ápolónő levelét közli, aki a lübecki
kórházban egy francia. hadifoglyot ápolt.
A hadifogoly belehalt lőtt sebébe. A l'.Hnm amiéhez intézett levél, amely ezekben a kegyetlen időkben kedves emberi dokumentum,
igy szól:
Ezt a levelet egy német katonaorvos
felesége intézi önhöz, akii férjét ápolta Lübeckben a kórházban.
A hadügyminisztérium utján ön -már két ségtelenül megkapta a szomorú hírt, hogy G.
Bizot u r -október 10-én .meghalt. írni akartam
önnek a temetésről és. el-mondani azt, -amit
utolsó napjairól tudok, -de akkor még nem
tudtam a cdmót. Egy, közben a kórházban ta lált önhöz intézett levélen most bukkanok a
címére. Szeretném elküldeni ezt az ön részére
annyira értékes levelet, de előbb tudni akarom, vájjon mostani levelem rendesen megérkezett-e.
Bizot ur október elején került hozzánk a
lübeckii kórházba, mint sebesült fogoly. a bal
combjába kapott egy golyót és ebből súlyos
seb keletkezett. Férjein mindent elkövetett,
hogy megmentse a sebesült lábszárát. Végül
-azonban nem lehetett -elkerülni az amputálást. De a műtét sem tudta már megmenteni
szegény Bizo-t-t. Annyira elerőtIe.u-edett már,
hogy nem bírta ki a vérveszteséget és az operáció után e-gy nappal csöndesen elszenderült,
Bizot ur szerénységével és tür-e-lmével,
amelylyel szenvedéseit viselte, nagyon megnyerte ugy orv-o-sa, mint -ápolónője rokoiv
szenvét.
-Mindent elkövettek, hogy szenvedéseit
enyhítsék és •megkönnyítsék utolsó óráit. Bizot u r igen gyakran eml-it-ette önt tisztelt aszszonyom és kis leánykáját. Annyira reménykedett, hogy viszontlátja önöket! Halála oly
gyorsan következett be, hogy nem is jutott
annak a tudatára, Ihogy hazájától távol fog
meghálni. -Szép temetőnkben az erdő közelében helyeztük nyugalomra. Német katonák
kisérték katonai díszben a.sírjához .Ha. ez önt
megvigasztalhatja, szívesen viszek virágot a
sírjára. Talán lesz szives és közli velem szegény férjének a születés- és névnapját?
Végül pedig kérem, fogadja őszinte részvétem kifejezését
Martfűi Hartmann.
A VHumanité megjegyzi, hogy örömmel
közli ennek a derék asszonynak a nevét, aki
ezt a megható levelet irta.

/lakozzunk az ingyentqre!

hirdetése óta pedig Perzsia és Afganisztán
Wien, december 11.
Hőfer vezérőrnagy mai jelentésében a érzi, hogy a felszabadulás órája nem késhetik
kárpáti eseményekről jelentése élén emléke- soká.
A növekvő zavar e pillanatában, amikor
zik meg. Ez eddig ritkán történt meg és a
Lloyd
George ezüstgolyói sem' segítenek és
hadjárat lefolyásáról szóló eddigi jelentések
átekintésénél e hónap kezdete óta csak na- az angol bank minden aranya sem képes pógyon kevés kivételt találunk e tekintetben. tolni a lóban és lovasban való hiányt, ismét
Mivel e gondosan megszerkesztett jelentések- diplomáciai esábitók kiküldésére került a sor,
ben minden szó górcső elé kerül és minden hogy olyan bolondokat fogjanak, akik Oroszfordulat alapos vizsgálat alá kerül és minden országért és Angliáért harcoljanak és életüket
összefüggésében megtárgyaltatok, nehezen ke- adják oda azért, hogy a brit borsos zsákokat
rültek a Kárpátok közömbös indokból a jelen- ne zavarja a német világforgalom és hogy a
tés élére. Mert a vezérkar jelentései felvilágo- cár Konstantinápoly és környékének korlátsítást adnak a hadsereg és a hadvezetés napi lan ura lehessen. A londoni békekonferencián
munkájáról. A jelentés a nagy munkakimuta- Edvard Grey külügyi államtitkár csak hosztás és az emberek önkéntelenül is arról be- szas tárgyalások után fogadta a Balkán-állaszélnek, ami a legközelebb áll a szivükhöz és mok képviselőit: miniszterelnökeit, követeit
ebben rangkülönbség nélkül egyformák. Teg- és más férfiait, akik súlyt képviselnek (népüknap arról értesültünk, hogy a Kárpátokban nél. Hideg semmibevevéssel és anélkül, hogy
folyó harcok árán Magyarország tekintélyes dülyíösségét legalább udvariassággal enyhírészeit nyertük vissza és ma megtudjuk, hogy tette volna, megmondta nekik, hogy a szerzőaz ellenségnek csak az utóvédjei tanusitottak dést vagy feltétlenül írják alá, vagy rögtön el
kell utazniok. A Balkán diplomatái ugy érezellenállást, de az is megtört.
ték ezeket a szavakat, mintha korbácsütések
Ezek a megjegyzések és a sürgöny bevolnának és akkor meg kellett érteniök, hogy
osztása azt a benyomást keltik, mintha félreAnglia és Oroszország akarat nélküli és szolhúznák azt a függönyt, mely mögött fontos
gai teendőket követelnek tőlük.
események játszódtak ie s most a keskeny
résen a háttérnek egy darabkáját látjuk; nem
Ezek után az a hir, hogy az entente-dipsokat, de mégis eleget ahoz, hogy szüntelenül lomaták a Balkán-szövetség visszaállításán
a hivatalos jelentés azon helyére gondoljunk, fáradoznak, gúnyként hathat vagy nagyzási
mely szerint Magyarország tekintélyes ré- hóbortnak tűnhetik fel. Mintha .nekik csak keszét ismét a saját csapataink szállották meg. gyesen 'inteniök kellene, hogy minden sérelem
Hangulatból folyó ítéleteknek csák korlátolt elfelejtődjék.
értékük van, de mégis 'szükséges annak a
Milyen kár, hogy nem lehetett elfogulatmegállapítása, hogy a háború egy pillanatá- lan tanú jelen, amikor az orosz, angol és
ban sem volt olyan általános és kételyektől francia 'követek Szófiában felhivták a bolgár
mentes a hadjárat eredményeiben való biza- miniszterelnököt, hogy ismét belépjen a Ballom, mint most. A közönség az eddig eltelt kán-szövetségbe és Szerbiát kihúzza a csává140 háborús nap változó eseményei által mint- ból. Most már vannak közelebbi ismerteink
egy katonai nevelést is kapott, és ez beisko- annak a szövetségnek az eredetéről és kezlázódott és 'kifejlődött annyira, hogy m'ert ér- deteiről, melynek az lett volna a rendeltetése,
zi: Előhal adásban vagyunk, a Kárpátok lej- hogy az ententene'k egy millióból álló segédtőin, Galíciában, Dél- és Észak-Lengyelor- esapatot szervezzen.
szágban. Páris és London még a Lét kezdeBulgária azonban -nem: felejtette el. mint
tén meg voltak róla győződve, hogy három árulta öl a szövetséges Szerbia, mely a bolnémet hadtest mindenestül fogságba került. gárok hátán emelkedett.
Most pedig Pétervárott heves szemrehányásKigyót a keblünkön melengetni mindig
sal illetik a szövetségeseket, amiért az orosz
életveszélyes, a szerb és orosz megbízhatósereg, a sokat magasztalt, kimeríthetetlen
milliók terhein nem könnyitenek. Természe- ságban egyszer megbizni, menthető, de ugyantes, hogy ezen segélyhívás dacára ellensé- ezt megtenni másodszor öngyilkos meggongeink megesküsznek rá, hogy mi már meg dolatlanság.
Az ententenak rnost nincsen szerencséje,
vagyaink semmisítve, habár ép az utóbbi nasem
a harcmezőn, sem a diplomácia terén.
pokban sok orosz katona szívesen tért volna
A
Balkán-szövetség
az ő roncsaiból nem táki elevenségünk bizonyítékai elől.
kolható újból össze.
Az angol veszteségi lajstromok már a
nmlt hónap végén 84.000-nyi veszteségről száA politizáló r o m á n tisztek
molt be. A gyermekben szegény Franciaorkudarca.
szágnak bizonyára nincs fölöslege a csapatok
Bukarest, december 12. Tegnapelőtt egy
kiegészítésére, és a háború minden irányban
küldöttség
jelent meg Ferdinánd király udvari
terjed, amint a nyugtalanság Ázsiáin és: Afrikán keresztül is 'fokozódik. A török hadsereg marsaijánál. A küldöttség, amelyben a hadDátumot fenyegeti s előnyomult a Szuezi- sereg minden fegyvernemének tisztikara képcsatornáig. Marokkóban felkelők szorongat- viselve volt, arra kérte az udvari marsait,
ják a francia csapatokat, a szent háború ki- hogy jelentse be a küldöttséget kiilön kihail-
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gatásra, hogy u hadsereg politikai kívánságait u legfelsőbb hadúr elé
terjeszthessék.
Beszélik, hogy az udvari marsai rövidesein
közölte a tisztekkel a király elutasító válaszát.
A király nem fogadta1 a küldöttséget, azzal a
magyarázattal, hogy a tiszteknek tilos politizáinick .és a Románia semlegességének íentartása vagy feladása felett való döntés felelőttén tényezők kezébe nem játszható át.
Még egy adaí az Emden hősi
krónikájához.
Rotterdam, december 12. Londonból jelentik: Kolombóba és Ceylon szigetére vitték
az Emden megmenekült haditengerészeit, a
kik érdekes részleteket beszélnek el hajójuk
pusztulásáról és utolsó kétségbeesett küzdelméről, amelyet a Sidney ausztráliai cirkálóval vívott. Az Eimden pompásan célzott — beszélik a matrózok — egyik golyója elpusztította a Sidney távolságmérő készülékeit, egy
gránátja a Sidney fedélzetét törte át és láttuk,
hogy az ausztráliai hajón nagy kárt okozott.
Egy harmadik lövés tönkretette a Sidneynek
egy hathüvelyikes ágyuját. A Sidney csak
nagynehezen menekült, annyira meg volt
rongálva. Miután kifogtak bennünket a vízből,
megtudtuk, hogy egy gránátunk a Sidney
lőporos raktárába ütött be, de nem robbant fel.
A németek uj vezérkari főnökéről.
Moltke
gróf, amint már jelentettük,
nincs olyan állapotban, hogy a nagy vezérkar élén elfoglalhassa korábbi helyét. A nagy
vezérkar főnökének állását véglegesen betöltötték Falkenhayn Erik tábornok, porosz
hadügyminiszterrel, aki azonban e mellett a
miniszteri széket is megtartja. Falkenhayn
tábornokkal1 a német birodalomnak egyik legkitűnőbb katonája került a nagy vezérkar
élére, akinek S Z Í V Ó S energiáját, célra törő
egyéniségét kitűnően ismerik és méltányolják Németországban. Aránylag még fiatal
ember az uj vezérkari főnök, aki rendkívül
gyorsan futotta meg fényes pályáját.
1861-ben született Pozen tartományban.
A kadetiskola elvégzése után 1880-ban az
egyik gyalogosezred hadnagya lett. 1887-től
1890-ig elvégezte a hadiakadémiát és ekkor
beósztotíák a nagyvezérkarba. Hat év múlva elküldték katonai instruktornak Kínába.
Ezt a mun'kát három évig végezte nagy sikerrel, aztán Kiuocsau kormányzója lett. A
boxerlázadás kitörésekor áthelyezték a keletázsiai expedíció vezérkarához. Kinából 1903bari tért haza Falkenhayn és egy ideig osztályfőnöki állást töltött be a nagy vezérkarnál, majd az egyik gárdaezrednek lett a parancsnoka, később pedig a magdeburgi ne" " " "
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ICOPNY GYULE ?
Auer-fény világítási- rá
jókarhantartásl vállalat.

Szsgsá,

Mii Lsjos-sypriit 1, szárr {
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

Telefon: 468.

Telefon: 4SS. í

Megérkeztek az uj lia és Habig
kalapok, ingek, nyakkendők,
HammerSi keztyük és az öszszes divatcikkek, továbbá gal- 5zeged, Kelemen-utca 7.
Sérok, kézeiők, ingombbok,
Telefon 813.
parfüm és bőráruk.
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gyedi'k hadtest vezérkari .főnöke. 1912-ben
nevezték ki vezérőrnagynak
és másfél év
tnulya- már porosz hadügyminiszter 'lett. Mint
említettük, miniszteri tárcáját uj állása melléit is megtartja.

A Deák Ferenci-utca és
Aradi-utca sarkán levő

Megnyílt a babavásár.
(Saját tudósítónktól.)
Egy kedves és
amellett hasznos ötlet Valósult meg ma délelőtt 10 órakor, amikor .a Tisza Lajos-köruti
városi kereskedelmi iskolában megnyitották
•a babavásárral egybekötött bábakiállitá-st.
Finom női kezek íkönyed munkájából, a. csapongó fantázia rózsás álmaiból, a gyermek
szobák bájos díszeiből egy kiállítást- csinálni,
melynek tiszta haszna a liáboru véresen komoly harcaiból elhagyottan visszatérő katonák magányát enyhítse, — ez volt az az ötlet,
amely fényesen bevált.
A babakiállítás, minden ünnepi disz és
fölösleges keret nélkül nyalt meg ária délelőtt.
Meghívót senki nem kapott, mégis a. szeretet,
á katonáinkról váló gondoskodás jótékony
érzést nagyszámai ós előkelő közönséget vonzott a babavásár megtekintésére. A kereskedelmi iskola hatalmas tornatermében van a
babavásár és néhány perccel a kiállítás megnyitása után már annyian voltak a teremben,
/hogy mozogni sem lehetett. A közönség egyszerre szerette volna látni, mindazt a megkapó, hatásos képet, am.it az ügyesen csoportosított babák látványa nyújtott. Olyan sürgés-forgás volt egész délelőtt, liogy az ember
azt sem tudta, mit nézzen meg hamarosan.
Alig telt bele félóra, már hol az egyik,
hol a másik baba nyakába egy nagy cédula
került:
El van adva!
felírással. Ugyanis nemcsak a ílmsz fillér belépő díj, hanem a babák árából befolyó jövedelem is a Szegeden fekvő sebesült katonák
karácsonyfája javára fordít tátik. Igy a közönség, amely a saját gyermekeinek vesz karácsonyi ajándékot, juttat egy kis pénzt a katonák karácsonyára is.
A kiállítás ötlete és maga a rendezés is
Nónay Dezsőné érdeme. Az a fáradhatatlan
agilitás, amellyel Nónayné minden jótékony
cél érdekében dolgozik, eredményezi a babakiállitás szép sikerét is. A babák tizenöt nagy
•asztalon foglalnak helyet, festői csoportokban. A legkülönbözőbb öltözetű és alakú babák találhatók. A legnagyobb demokratizmussal ölelkezik a sovinizmus és arisztokratizmus.
Láthatók nagyszerűen utánzott
népviseletek: magyar nemzeti viselet, sváb-,
román-, tót-, matyó-viselet. Az előkelő rokokónak is van néhány képviselője. Urak, parasztok, népség, katonaság; hölgyek ős leányzók szintén akadnak szép számmal.
iEz a /babavásár gondos összeállításával
és- a benne felhalmozott rengeteg anyag feldolgozásával, ismét élénken tanúsítja, hogy
a szegedi társadalom kiveszi a részét a hazafias cselekedetekből és áldozatkészségből.
A babákat uri asszonyok és leányok vásárolták-össze, a saját ízlésük szerint öltöztették fel ás odaajándékozták a sok fejtörés ás
ambíció gyümölcsét a katonák karácsonyfájára.
Dicséretet érdemelnek az .ajándékozók
első sorban, de azok is, akik a nemes eszmét
a megválótulás stádiumába juttatták. Nónaynénuk a nagy munkában segítőtársai vol-

Szeged, 19.14. december 13.
ta-k: ;Eeöck Ivánn-é, 'Boros József dr.-né, Maiina Gyuláné. Berdeniieíh Jenőné, özvegy Halász Miklósaié, Sz.arva.dy iBimbi, Jczerniczikr
nővérek és Má+uskovich Imrén é
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esetleg több kisebb részben is, májusra bérbe
adandó. - - Tudakozódni
lehet Deák Ferenc-utca
24. szám. Telefon 521.
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A Hadsegitő-Bizottarig

dicscrefc-

Annak a páratlanul álló munkásságnak,
mellyel a, Szegedi Női-pari ós- Hámpari Egyesület Had segítő Bizottsága
aJmdbavoün-ó
katonák ezreinek meleg ruhával való ellátását eszközli, igen Szép closmeré-e az alábbi
levél:
Átvéve a huszár-legénység ré.-zére. ad,"
Hiányozott téli óvó ruházatot, nem mulaszí
#
v)r hatom el, begy legmelegebb k-öszöpete-met ki
es egy nagy
ne fejezem a neme-,, szép, nagylelkű ajánd;
közősért. Most már bmetélten rcvzesnlve de még dúsabb mennyiségben
a szegedi
hölgyek által nemes buzgalommal összegyűl
tött meleg ruháza ti an, örömmé! gon dolok
arra, hegy amely nrrnzetu.ok ily.-n társadalazonnal eladó.
ma, ilyen hölgyei vannak, az a legnehezebb
Cím a kiadóhivatalba.
harcokból is csak diaidallal kerülhet ki. Meg
vágyóik győződve, hogy huszárjaink ezen jótéteményt, hősie-végükkel, áldozat készségükkel fogják .meghálálni. M. kir. szegedi 3.
honvédhuszárezred pótszázad. Brókés alezredes.
A Hadsegitő Bizottságot hazafias és humánus céljában osztatlan áldozat,készséggel
támogatja. Szeged város társadalma rang és
mód figyelembe vétele nélkül év éppen ez a
szép öszetairt-á.s eredményezi a 'bizottság munkájának sikerét. De nemcsak a. szegediéi
hanem a közel vidék jólelkű társadalma i.s
1915. évi május hó l - r e kiadó
megható szeretettel hordja be naponta a belvárosi óvóiskolában levő műhelybe a hadbaPetőfi Sándor-sugás'űt 32. szám.
venulóknak a meleg téli ruhákat, a. eebesütteknek pedig .a híres vidéki toll párnáikat, feBővebbet
a háztulajdonosnál.
hérítem üeket, szappani, sőt ilcészpéiiz-adományt is. A mai napon a dorozsmai asszonyok folytatólagos adománya gyanánt Kiss
Józsefné átadott a bizottságnak 7 párnát 31
huzattal, 1 zsebkendőt, 1 lepedőt, 9 drb szapa
l - i1 pant és 4 korona készpénzt meleg .ruhára.
•Sándorfalca érdemes jegyzője Molnár István
ra,
a ugyancsak folytatólagosan beszolgáltatott a
község adománya gyanánt: 51 hó sapkát, 18
[^p tgazg. Vas Sándor.
Telefon 11-85.
pár érmei,egitöt, 4 nadrágot, 7 inget, 1 pár
fi]
a
harisnyát, 1 pipát, 7 könyvöt é . 1 botot.
Hétfőn é s kedden
i»1
Zsahlyárál Kund Vilmos az ottani Vörösa
kereszt elnöke n következőket küldte: 89 ing,
9 Riagpp Hinomefog^pliia
51 alsónadrág, 17 lepedő, 12 törülköző, 3 vászondarab, 3 paplanhuzat, 1 dunyha,huzal, 2
Az első iRoit film
abrosz, 2 fásni, 32 párna huzattal, összesen
192 darab. Ezenkívül ,n Had,segítő Bizottság a
következő adományokat nyugtatja: .A Szegedi Kenderfonógyár betegsogélyző pénztára.
300 tagjának hozzájárulása 100 ,korona a ha.dbnvonult katonák téli ruhaneművel való ellátására, Back Bernátné (havi hozájárulásn)
300 K. Rartuska Miksáné 30 K, Orosz Pálné
(havi hozájár lilás) 10 K, Rózsa Izidornö
gyűjtése 3 ,K, Turzó Ferencnél (iDorosma) 4
Kolii suszter inas ... .. üsff SáncüP
párna 8 huzattal, 6 borogató ruha, 12 zsebElső kobius Mezopotánia h. Folies Caprice t. 113
kendő, Kiniger Lajosné (Horgos) folytató®
Zsuzsi szakácsnő
_ I Türk EsPía
lagosan
l hósapka, 4 pár éraetegitő, 2 pár
Folies laprice t.
a
térdvédő.
Egy tanító 3 ing, 1 mellény, SinVanicsek Tóbiás ... .. Berő lúzsef
©
ger Jakabné 3 kabát, Csanády Imre 2 trikó
Folies laprice t.
cipész mester
ing, N. N. Szentháromság-utca 5 mellény, 1
Eulalia hitvese
... .. HíDoiH lossffn
maminuszeipő, 1 érmelegitő, Orosz Józ«efné 3
Folies iaprice t.
plaid, Szönt-Galy Káilmáuné 2 téli i ng, 10 drb
Hauka Icig házaló
fcáSZlfl !ü!F8 ü l
a bohém
Sehiicht szappan, 3 hósapka, 8 pár érmelegitő.
Foiles laprice t.
Hedvig ...
... - OBPüf'ti SranHa
Supicza Ottóné 20 drb kiszacskó. Bíró Imre
Mezopotánia hercegnője
Fővárosi orf. t.
tanár 12 trikóing, Mariska é? Rozi 12 trikó

f
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par 1 á 1 >,szá rvédő, Gn tt nadrág, 3 ihósapkt
raann Sámuel né 2 kis párna 2 huzatra!, W«is?.
Vilmos 10 drb barehet mellény. Karika Mari
2 ing. 3 pár harisnya, 1 trikó ing, 3 trikó
nadrág, 1 kiló tépés. Letth (Róza 4 méter színes flanell, Balogh Lajosné 3 ing, 2 mellény,
7 pár kapca. Bokor Izsóné 6 ing. 2 kispárna,
3 nagypái na, 4 huzat kispárna, 2 huzat nagypárna, 2 lepedő, 2 prémsapka. Kőhegyi Lajos dr. 1 mellény. Gál Kálmán 1 doboz eso-
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kóládé', 1 d-oboz gyuf.a, 2 hósapka, 3 lepedő, gedi katonai kórházakban ápolt sebesült kaN. N. 3 gyermekjáték ós 10 drb evőeszköz. tonákat délutáni uzsonnával ellássák. Az
Sebwalm Jánosné (folytatólagos) 6 haskötő, uzsonna osztás november 10-én kezdődött ós
1 trikó ing, 2 csomag berogató-ruha, 45 ihö- azóta 18.400 -uzsonna osztatott -fel -az -ezen jó•apka, 2 pár érmalegitő. Prémeket adomá- tékony mozgalomban résztvett hölgyek által.
nyoztak: iScbwartz H-enr-iikné 15 nyulbőr, 2 A már ihirlapil-ag nyugtatott pénzbe,lá adoőzbőr, Tschepp Józsefné 1 drb szőrme, Dr. mányokon. ikivül ujabb folytatólagos adomáPrsper Sándorné (Szőreg) 1 boa és 1 mellény, nyok: Aczél Gézáné 10, Bach Testvérek 24,
Tury Báláné 2 prém, 1 kabát, Radiszlovics Balassa Ármi-nnó dr.-né 1.0, Domá-n MátyásLajosné 1 szőrme, 1 pár érmelegitő, Sonko- -né 8, Eis-enstiidter Róbert 25.50 -Kr-ausz Dávios Bella 1 prém, Vass (Margit és Böske 1, vid né 5, Landesberg Sándorné 8, Lövész AnVasúti Leszámoló Hivatal 3, (Gerslii Margit talné 16, Máté Adolf 15, i-fj. Vén András 10
1 prém, 1 érmelegitő, Bisobof Samu 2 nyul- korona. tEzen összeg igen nemes célt szolgái,
bőr, Balogh Józsefné 2 nyulbőr, Jungen Já- leginkább arra if-or-dittiatik, hogy -azo-n súlyos
nosné 1 nyulbőr, 1 szőrme kabát bélés, 5 fe- -betegeik erősítésére -és -üdítősére, akik napokig
hérnemű, N. N. szőrme és vatelin, Dobó Já- nem tudnak szilárd táplálékot élvezni, állandó
nosné 1 prémgallér, 1 prémmel bélelt kabát, készlet legyen eliina. vasborból, cog-nacból,
Bohin Antal hadnagy 1 nyulbőr, 1 szőrme ka- kakaóból, teából, tojásból, málnaszörpből és
bát, 3 mellény, Káldor -József 20 -delca- szőr- limonádéból. Sok természetbeni adományt
me, Kiss Mérné 17 deka prém, 1. nyulbőr, küldték már eddig r-s: özvegy Bi-edl Adolf né,
Szirovicza Lajos 4 nyulbőr, iHoffmann Ignác- Fenyves Cornélnó dr.-né, Fisclier Mayer
né 3 prém, 1 nyulbőr, 1 mellény, Frankó -An- (Zaablya), Frank-ó Andorné, Gerőfy Józsefné
dor 7 -nyulbőr. -Hósapkát, érmelegit-őt, kéz
(Zsablya), May Ferencné, Orikonyi Edéné
védőt adományoztak: Tömörkény Ist ván né 1 dr.n-é, Ormódi Béla-, PoJáesek iNina -(Zsablya),
drb, iKro-ó Boriska 3 drb és folytatólagosan P-eslke Károly,né (Bezdán), PitroíT Cor-nélné,
200 drb cigaretta a harctérre, özv. Tarján Reiniger Jakabné, özvegy Vincze Mártonné
Péterné 5, dr. Eisenstein Jakabné 23, Móra (Zsably-a) és még szám c-s jólelkű adakozó.
Ferencné 3, Sz. Szigetlhy Vilmosné 3, Zom- Orkonyi Edéné dr.-né.
bory Antalné 2, Vajda Ilonka 1, Polgár Ár— A hadbavonuűak családtagjai segémin né dr.-né és Polgár Anna 6, Király Kályezésére
akkuit bizottság pénztári jelentése
roly,né dr.-né 4, iFranz iZöltánné dr.-né 1,
-Schaffer Ila és IMi-ci 4, -Serényi Henriknó 3 1914. ,november 21-i,kétől december 12-ikéig.
kötött ruhadarab -és 3 mellény, Horváth Ju- Arany Károly háromszor heti 10, Csík József
liska 3, Wolf Julisk a7, Vass Böske 2, Nagy 10, Osilk Mária 10, Csala Károly 4, Dortsák
Mariska 2, Szentgyörgyi iskola 17, Posgay iMactaBSiHisBBBiBBssaaHBdBBaKaBBBBBHBffOBaaaoKKacaEiüi/
Károlyné 2, Pavkovics Rezsőné 1.1, Kluosik
Istvánná 3, Kelemen Béláné dr.-né 8, Weisz
Fanni 2, Bőrösök Erzsi 1, B. Nagy Margit
13, Fiischer Alad-árné 7, Buday Jáncsné -5,
Margit-utcai polgiárfi íkjányisk-ola 5-8, Boirs
Mihály 7, Szem-er j-ay Károly né 4, Felsőbb
leányiskola 2, Léner Gizella 5, 'Csongrádi sugár-utii hskola 47, dr. -Szántó József 1 nyulbőr.
— Fogytán Szegeden a tűzifa. Váratlanul, csendben, de egyre bizonyosabban ujabb
baj -és gond szakad az itthon maradt szegedi
társadalomi nyakába, amely aggódó figyelemmel kiséri a iharctéri eseményeket és a hadsegités legkülönbözőbb ágaiban buzgalomímal,
szeretettél és lelkesen foglalatoskodik. Szeged
valamennyi tüzifakereskedésében -fogytán a
tűzifa. Az -egyik üzlet készlete három napig,
a másiké -legföljebb egy hétig tart. Aki abban
a nem irigylendő helyzetben; van — é s mii 1 yen
sokan vannak az ilyenek — hogy például
csak tiz nap múlva jut pénzhez és tűzifájával addig csak ugy jön ki, hogy nagyon takarékosan (bánik vele, ha tűzifát akar majd, akkor vásárolni, elmehet érte a — s-óhivatalba,
A bajon haladéktalanul és sürgősen segíteni
keli Már eddig i-s mulasztást követett el a hatóság, hogy nem gondoskodott a közönség
számára 'kellő tüzifakészletről. De sokkal nagyobb mulasztást követtek el a fa-kereskedők,
akik legjobban tudván, hogy mii a helyzet,
•nem kérték a hatóság intézkedését. A haj még
ma is megelőzhető, remélhetőleg sürgősen
gondoskodás történik arról, hogy a rendelkezésre álló készlet kifogyásáig ujabb készlet
érkezzék Szegedre. De el kell egyúttal intézni
az egész télre a tüzifa-kérdést.
— Egy kis statiszttika. E lapban már
említés történt arról, hogy Szeged város jótékony hölgyei összeállították, hogy a- szeVendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
Füszerkereskedésben
Csemegeüzletben

m

Lajos, Uj-iSz-eged 10, Főreáliskola tanári kara 21.89, Heesser és Buehwald k-oszerumegválfcás 20, Kelemen Béla dr. 30, a, törvényszék
bir ói kara ós tiszt-viselői 172.80, Kataszteri
II. helyszínelő felügyelőség 35, Kiss Ferenc,
erdőt,anácsos 16, K. L. 15, Kókay Béla 10,
Konrád Lajos 3, König Salamon 30, Oldal
József 3.20, Pénzügy-igazgatóság tisztikara
53, Rotenlterg Pál dr és -Ödön koszorú-megváltás 10, Róhonczy Béla 10, (Rohonczy iGéza
10, Rókusi isk-ola tantestület,e 24.22, Saliwarz
Jenő 10, Si-nger Antal 10, P. Szabó János,
Szegedi temetkezési egyesület 100, Végmann
Ferenc dr. 20 korona.
— A szegedi honvédtisztikar hangversenye. A szegedi honvédgyalogez ed tisztikara
nern-es módon adja bizonyságát bajtársi érzelmének, amikor december 18-én -este nyolc
órákor a városi színháziban nagyszabású és
válogatott müsoru hangversenyt rendez a
szegedi összes fegyvernemekhez tartozó k a tonaárváik fölsegélyezé-sére. A hangverseny
védnökségét lovag beben-bergi Karg János
báró altábornagy és Lázár György d-r. udvari tanácsos, polgármester vállalta el. A
hangverseny műsora a következő: I. rész:
Prolog. Előadja Al-mássy Endre. Hofímann:
„Raynrund" nyitány. Előadja u in. ikir. honv-é-dzenekar. Vezényli Fiohtner Sándor karnagy. Költemények. Szavalja Gömöry Vilma
szinrnüvésznő. Bach S. J.: Kromatikus fantázia. Játsza Kiss Sándor zongoraművész.
Mozart: Ária a „Varuzsfuvola"ból. Énekli
Ilii-bért Janika énekművésznő. II. rész. Hubay
J.: „Csárdajelenet". Játsza Arany János hegedűművész. Alkalmi dalok. Énekli Déry
Rózsi énekművésznő. Fiohtner S.: „Air-e".
Játsza Fiedler Walter cellomüvész. Katona
dolgok. Előadja Solymossy Sándor szinmiivész. Haydn J.: „Andante" a g-dur -symplióniából. Előadja a m. kir. honviédzeuekar.
Vezényli Fiohtner Sánd-or karnagy. Előadás
után a Kass-ban honvédcigáiny-ze-ne.
— Népies előadások. A szegedi szabadoktatási Egyesület vasárnap délután 4-től
6-ig -népies előadásokat tart- a Boklogasszonysugáruton levő tanítóképző intézetben, ahol
Gidácsy Sándor tanár „Állatállományunk
védelme a háború alatt" és
Waldmann
György tanár "A háború szinhelye, történelmi és földrajzi vonatkozásokkal" címmel
tart előadást. Ugyanazon időben a Madácbutcai állami polgári (fiúiskola tornatermében
Muzsnai Dénes tanár „A világbéke" címmel
tart előadást. Az egyesület vezetősége kéri ,a
t, közönséget, hogy -ezen ingyenes előadásokat minél számosabban látogassák.
— A tanítóképző Internátus kaszárnya lesz.
Január közepe táján vonul be a most besorozott wépfölkelők -néhány korosztálya. Mivel a
kaszárnyák már nem képesek befogadni a sok
újoncot, a város ugy gondoskodik elhelyezésükről, hogy a nagyobb középületeket ideiglenesen felhasználja kaszárnya céljaira. Igy
a -szegedi tanítóképző uj i-nternátusa is, mielőtt még eredeti hivatásának átadnák, kaszárnya lesz. Az internátus átadása céljából
ma délelőtt a megyés püspök megbízásából
Szegeden időzött Pacha Ágost oldalkanonok,
aki ebben az ügyben a helyszínen tárgyalt a
katonai és polgári hatóság küldötteivel.
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— A szegedi rendőrség a kenyér és
liszt árusításáról. A szegedi rendőrség ma
•két hirdetményt tett közzé. Az első hirdetmény a kenyér és péksütemények, a másik
pedig a liszt árusítására vonatkozik. A két
hirdetmény fontosabb részeit közöljük:
Burgonyát csak olyan kenyér sütéséhez
szabad használni, melyiknek a lisztje árpavagy tengeri-liszttel van keverve. Ha a kenyérnél 100 rész búza- vagy rozslisztre 20
résznél több burgonya esik, akkor azt a kenyérre ragasztott cédulával jelezni kell. Eladott, de a vevő üzletében visszamaradt kenyeret \1agy péksüteményt (zsemlye, kifli stb)
a isütoknek, a péknek, a kenyérgyártó vállalatnak, (Valamint az isimételadóknak nem szabad sem visszavenni, sem pedig ilynemű friss
cikkeket kicserélni. Aki e rendelkezéseket
megszegi, az 15 napig terjedhető elzárással
és 200 korona pénzbüntetéssel sújtható.
Az őrlésre vonatkozó hirdetmény szerint
a malmok ezentúl további rendelkezésig búzából csak a) finom tésztalisztet 15 százalék
erejéig, b) főzőlisztet további 15 százalék erejéig, c) egyfajta kenyérfisztet a többi mennyiségből állithatnak elő. A búzából való finom
tésztaliszt vegyitetlmül is Szabadon árusítható és használható.
Főzőliszt 30 százalék
árpaliszttel, a kenyérliszt pedig 33 százalék
árpaliszttel vagy 30 százalék tengeri- burgonya- vagy rizsliszttel keverendő és csak ily
állapotban szabad forgalomba hozni. A kenyérlisztet a felsoroltak közül kétféle liszttel
is lehet keverni, de ez esetben, a keverék 30
százaléknál -több nem lehet. íKeveréklisztet
akár zsákokban, akár egyéb zárt csomagolásban csakis ti liszt kevtírt váltának és a ke-

verék arányának feltüntetése mellett szabad
árusítani.
Szegeden, december 10-től kezdve a legmagasabb gabona- és lisztárak ezek: Buza
métermázsánként 40 (K, rozs 30,60 K, tengeri
20 K, tiszta finom búzaliszt 67 K, Tiszta főző
búzaliszt 63 K, tiszta kenyér búzaliszt 46,96
korona. A zsákot a súlyba beszámítani nem
szabad, de annak ára külön felszámítható.
Ha az itt megállapít ott lisztáraik a közvetlen
fogyasztás céljait szolgáló forgalomban (kicsinyben való vagy részletkereskedésben pl.
szatócsok, kis lisztkereskedők. 1 miétermázsán
alóli eladások) történik, az eladó ez árakat
fölemelheti, de nem aránytalanul
magasan,
hanem csak a tisztességes kereskedelmi hasznot számíthatja hozzá, mert különben büntetésnek teszi ki magát. Ezt minden egyes esetben a rendőrin ró itéli meg. Fűszer-, vegy esés kiskereskedők, ideértve a szatócsokat is,
tiszta buza- és rozsliszt készleteiket
1914.
december 24-ig bezárólag kevárés nélkül is
kiárusíthatják, a fenti árszabályok azonban
kötelezők.
— Halálozás.'[.Özvegy idősb Magyar Jánosné dr.-né, született Szilber Jozefa folyó
hó 9-én életének 75-rk évében Budapesten elhunyt. Az elhunyt tetemét Szegedre szállítják. Temetése december 13-án délután fél 3
órakor lesz a Szeged vasúti állomástól. Az
engesztelő szent mise áldozatot pedig a .szeged-rókusi plébánia templomban mutatják
be. Az elhunytban Magyar Endre ipariskolai
kii-, főigazgató édes anyját gyászolja.
—• Hadbírósági tárgyalások. A szegedi
honvédihadbiróság ma ikét bűnügyben ítélkezett. Salymu Márton 8-i'k gyalogezredben
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6. A lövegek szállítása.
7. Egy 30.5 centiméteres löveg kicsomagolása.
8. A motoros mozsár töltése.
9. Az elevátio beállítása.
10. Egy 30.5 centiméteres ágyú elsütése.
11. Egy léghajóban megfigyelik a lövegek hatását.
12. A mi 30 5 centiméteres mozsaraink szájában
kényelmesen elfér egy emberfej.
13 Csapateltolások naplementekor.
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„ öélmagyarország "
kiadóhivatalába.

LACHER

JÓZSEF

bőröndös és finom bőrdiszntüvek készítője

HíMsm

12.

isHola-üüa 14.

szeged,

P r ó f é t á v a l s z e m b e n . - B r a u s w e í t e r ó r á s s a l szemben
Szegeden és a délvidéken hiánytöí"
pótló, teljesen modern b e r e n d e 1
zésii bőröndüzlet és műhely.
W !
Raktáron s a j á t készítésű, valamint
^MwdszilLemU külföldi utazócikkek és bőrdiszmüárú-kiitönlegességek. J vitások és rendelések
elfogadtatnak.
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EZEN

és akkor bizton nálam vásárol:

A háború szenzációi!!!

TARTALOM :
1.Egy az oroszok által megrongált hid.
2. Egy az oroszok által Przemyslnél visszahagyott
felrobbantott ágyúcső.
3. A mozsarak útközben.
4. A tüzérségi főfelügyelő, Lipót Salvátor főherceg
egy 30.5 centiméteres mozsárnál.
5. A mozsarak beépítése és felszerelése a főherceg
előtt.

100000000000000®®®

LCSÖ ÁRAKAT

0
[•
£
ií

OnaMll^l j
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Telefon:
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v javítását és jókarban t a r t á s á t jutányoq san elvállaljuk. » Carbon-papirok, író™ gép^szallagok l e g o l c s ó b b beszerzése.
£
Smith-Yost irógép képviselet. «<>
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14 kar. arany nyakláncok . 15.— K-tól felj.
14 krr. arany férfiláncok . 2 6 , — „ „
14 kar. aranyg/ürti . . .
6.—
„
„
14 kar. arany férfiórák . . 80.—
„
„
14 kar. arany nőiórák . . 3 0 —
„
„
14 kar. arany jegygyűrűk m i n d e n s ú l y b a n
Aiany grammja 2 K, munkadíj 3.— K-tól felj.
Finom fulaórák . . . .
6.80 „ „
Eztist karórák
10.—
„ „
14 kar. arany karórák . . 4 0 . —
„
„
Pontosan szabályozott ébresztő órák
3.63 „
„
Ingaöfák mlndannom!! fokban állandóan raüfám

Bármily

K I - 8 0

ha :-:
törött is

Egyéb ékszerjavitások és átalakítások
g y ű r ű s k ö v e k b e t é t e l e IGEN OLCSÓN
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SZEGED, KÁRÁSZ U. U .
(Ungár-Mayer-palota.)

Korzó-kávéház mellett.

'Szeged, 1914. december 13.

DÉLMAG YAROESZÁG

népifölkelő volt az első vádlott. örség-elha: gyás bűntettének cimén indult meg ellene az
•eljárás. Sólyma a dömányasom'jai hid őrizetével volt 'megbízva. 'Közben pár percre elhagyta az őrhelyet és az ellenőrző őrség az
.egyik közeli bódéban találta. A hadbíróság,
mivel a bűncselekmény leigazolást
nyert,
nyolc hónapi súlyos
börtönre ítélte a népföikelőt. — Nagy Sándor 4-ik gyalogezredbe!: honvéd volt a másik .vádlóit. 'Nagy egy
bajtársának ellopta a pénzét, amikor az aludt.
A hadbíróság két hónapi súlyos börtönre ítélte a vádlottat. Mindakét tárgyalást végighallg a t t a Tóth István ezredes, honvéd koronaagyész is, aki ma Szegeden tartózkodott.
— Hősi h r t á l . A 46-ik gyalogezred egyik
zászlósa, Horovitz Imre, a „Magyar f r a n c i a "
szegedi vezérűgynöklségének tisztviselője elesett a szerb harctéren. A mozgósítás idején
behívták őt is és a szegedi élelmezési osztályirodájába osztották te, ahol 'fölebbvalóinak
teljes megelégedése mellett végezte a rábízott
teendőket. Jött azonban a rendelet, hogy hadba kell vonulnia. Az osztályvezető tiszt nélkülözhetetlennek találta Horovitz Imrét az
irodában és ittimaradása érdekében illetékes
helyen szót akart emelni, de Horovitz Imre
azt kérte, hogy engedjék őt a harctérre, hogy
ott végezhesse a magyar katona teendőjét.
Végezte is bátran, hősiesen, több ütközetben
vett részt, a legénység szerette, vakon követte
és állta a harcokat Vitézül, sebesülés nélkül.
A Valjevó melletti csatában azonban ellenséges golyótól találva, szörnyet halt az ifjú hős,
aki mindössze 27 esztendőt élt és akit bajtársai a Valjevó mellett való országúton, egy
nagy diófa a! átemették el. Idegen, véráztatta
földben, ahol az álmok álmát alussza Horovitz Imre, aki 27 éves korában halt meg a
hazáért, a magyarok igazságáért.
— Munkások,

jelentkezni

tessék.

© Cr 2k

szájpadlás
nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat trljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve

Bari a Ágoston
Ü
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'Munkaközvetítő Bizottság felhivja a mnnkakerésőkct, főleg az .ipari szakmunkásokat és
napszámosokat, férfiakat és nőket egyaránt,
hogy saját érdekükben jelentkezenek a .Munkaközvetítő Bizottságnál, (Iparkamara)) mert
a bizottság minden munknkeresőt el tud helyezni ha az illető komoly és szakképzett
munkás.
— A napközi otthonok javára. A szegcdi
„Szabadoktatási Egyesület" Jánossy Gyula
tanfelügyelő vezetésével a helybeli Napközi
Otthonok karácsonya j a v á r a december 17-én
•délután 5 és 7 órakor jótékouycélu előadást
t a r t a következő műsorral: 1. Mozgókép.
Berlini állatkert. 2. a;) H u b e r K. Nemzeti
zászló, b) Réffy G. Áldd meg Isten szép hazánkat. c) Gell J. Induló. Előadja a tanítóképző énekkara Na szó J . t a n á r vezetése mellett. Yárady Antal: Imádkozik a király. Szavalja: Örlőssy Ilonka. 4. Mozart: EantasieOp.
•28. zongorán előadja: Dobay Annuska. 5. a)
Löwe: Felismerés, b) Kardal a Fekete Dominóból. Éneklik Szántóné Ladányi ,M. tanítványai: Vágó Irén, V á r a d y .Maca, Nécsey Boriska, iBagány Klári, Berónyi Margit, Szinger
Böske, Sebvartz Iza, Balassy Irina, Sölétormós Évi, Win terűit z Katica, Fejős Ilona,
•Szemmer .Adél, Ország Blanka, Ország Vilma, .Bruner Aranka, Cziner Margit, Schwariz
Rózsi, Kormányos Etelka és Kraíocbviil
Ilonka. 6. Szavalat: Előadja Szalag Antal
-zinmüvész. 7. Téli álmok. Táncolják Bödőné
Trinksz P a u l a tanítványai: Várady Maca,
•Göndöcs Juliska, Molnár Ilonka, Ország
Blanka, Ország Vilma, Szilágyi Ilii, Maréknyié Izuska, Fearso Valér, Kornfeld Ella,
Brüchncr Aranka, Sölétormos Évi és Strasser
beírna. 8. Mozgókép. Karácsony csodája. Jegyek még válthatók a Szent István-Társulat
és a Várnay-féle könyvkereskedésben.

fogtechnikus

Mozgószínház
Telefon 8 0 7 .

Csak vasárnap
Izgalmas detektív

d r á m a

IMS mm
3 felvonásban

II. Vilmos császár é s
gróf Zeppelin előtt

Cow-boy dráma 2 részben
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— Pártoljuk a hazai ipart Bármit vásároljunk: gyermekeinknek játékszert, karácsonyfadíszt ; kedveltjeinknek dísztárgyat;
magunknak háztartási és ruházati t á r g y a t ,
k é r j ü n k itthon készült cikkeket. De követeljük később is a hazai g y á r m á n y u á r u t , hadd
szokja meg a kereskedővilág azt, hogy magyar árut kell tartania. A szegedi
Magyar
/ parpártoló
Szövetség.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
V A S Á R N A P d. u.: Napsugár
kisasszony.
Operett,
E S T E : Vendrey Ferenc, a Vig színház
művészének bucsufelléptével, bérletben leszállított helyárakkal Vén bakancsos és fia a
huszár, eredeti .népszínmű. (Páratlan 3/Ws-.)
H É T F Ő N : Szünet.
K E D D E N : Pethes I m r e vendégfelléptével Gyurkoeics lányok. Életkép. Bérletben leszállított helyárak. (Páros V3 os.)
SZERDÁN: Pethes I m r e rémdiégfelléptével Az egyszeri királyfi. Mesejáték. (Bemutató). Bérletben jlészáííítotfc helyárakkal.
(Páratlan 2/:>-os).
CSÜTÖRTÖKÖN: Pethes Imre b 110=11felléptével másodszor Az egyszeri
királyfi.
Mesejáték. Bérletben leszállított helyárakkal.
(Páros 3/a-os.)
P É N T E K E N : Bérletben leszállított helyárakkal a sebesült katonák karácsonya
jómra II. ker. honvéd zenekar
Szimfonikus
hangversenye.
SZOMBATON: Bérletben leszállított hely
árakkal először Tengerész
Kató. Operett.
(Páratlan 1/»-os.)
V A S Á R N A P : Bérleiben leszállított helyárakkal másodszor Tengerész Kató. Operett.
(Páros 2/»-os.)
V e n í r e y Ferenc vendégszereplése. Vékony gerincű, helyzet komikumra épített énekes bohóságban: az Ezüst pille-ben folytatta
ma Vendrey Ferenc a vendégszereplését) Hihető, hogy akik m a összesereglettek a nézőtéren, nem a magyarba ojtott képtelen bohóságra voltak kíváncsiak, haSnem a Vendrey
Ferenc pompázó kedélyére, nagyszerű vidámságára és színészi egyéniségének kedvességére. Pompás figurát mutatott az ecetgyáros
alakjában, amelyet felruházott gazdag ötletességével, mely humorával és azzal a jóizüséggcl. ami csak egészséges kedélyből fakad,
íme az igazi színjátszó, aki feledtetni tudja a
korát és fiatalokat megszégyenítő mozgékonysággal táncol, nótázik, vigad, mintha sok
tegnap el se múlt volna, hanem csak még
•most következik a holnap, a sikereket hozó...
Semmi mesterkéltség, vagy erőszakosság a
játékban, hatni akarás a beszédben', minden
természetes a szereplésében, innen is ered a
közvetlensége, aminek mindig jelentkezik a
hatása. Csupa derű volt a nézőtér, mosoly ült
az arcokra és ebben a nagy háborús szomorúságban eltelt egy pár gondtalan óra. Hálásak
is voltunk érte ás a kiváló magyar színészt,
aki megszerezte nékünk a mostanában való
ritka hangulatot, szeretettel ünnepelitük, elismeréssel honoráltuk. Holnap népies alakban
lép elibénk a színpadon Vendrey Ferenc. Régi,
híres alakítását újra láthatjuk, meg is nézzük
mindannyian, akiknek hely jut a nézőtéren.
Zavartalan élvezet kínálkozik, olyan alkalom,
amikor tttegfiRöszthetjük a lelkünket a művészet tiszta, pormentes levegőjében. Holnap a

Szeged, 1914. december 18.
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Magyar kir, államvasutak

vén bakát ábrázolja 'kedves szinészünk, Vendrey F e r e n c . . . •

i o i i i i M az mgyemejre

Pethes Imre fellépései és az Egyszeri
királyfi premiérje. A s z í n h á z i i r o d a j e l e n t i :
Pethes Imre, a Nemzeti Színház illusztris
miivésze, a szegedi közönség egyik méltán
ünnepelt ¡kedvence e héten ¡háromszor lesz a
színház vendége. Kedden Herceg Ferenc elévülhetetlen vígjátékában a híres
Gyurkoeics lányokban játsza el híres szerepét, Horkait. A szerdai és csütörtöki fellépése meg
egyenesen a szenzáció erejével hat, mert e
napokban kerül színre először Szegeden Szép
Ernőnek e népszerű ¿rónáik fliáres mesejátéka
az Egyszeri királyfi. Az ujabb magyar szín
padi irodalomnak ez a g y ö n g y e egymagában
is minden érdeklődésre számot tarthat, ele
Pethes Imre felléptével valóságos e-eménynyé nő. Pethes Imre Cyranó óta a nemzeti
.-./iiibázban .akora és oly mély hatású sikert
— sok sikerei közt — sem aratott, mint az
Egyszeri királyfi főszerepében, a Vén juhászban, aki a darabban a Halált szimbolizálja.
A darab címszerepét a .törékeny ¡királyfit a
népmese kedves .alakját Bánky J-udit játsza.
Mindhárom előadásra jegyek előre válthatók.

Főiizlet : R e f o r m á t u s
paSofa.
Fióküzlet: ^ o s s u f h L a j o s - s u g á r uf 1.
S
140 széles cosztüm szövetek . . .
80 széles finom pargetek

Lepedő és fehérnemű vászon . . K 1 3 - t ó l K 2 4 - i g
Divat bársonyok

K 1-90

Pargett és flanel pongyolák

K

Cloth alsó szoknyák

K I «90

Pargetl és flanel női blúzok

K

Parget leányruhák

5'—
3'—

K I «59-től K 3 - i g

Női k ö t é n y e k K 1'50-fől K 1'90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek,

érmelegitők,

hósapkák, keztyíik, harisnyák, férfi és női divatcikkek

Bérletliirdetés. December 19-től, szombattól (10 előadásra és pedig 30 páros és 30
páratlan előadásra uj bérletet nyit a. színház
vezetősége leszállított helyérakkal. A z uj ciklusra az árak következők: Páholy 30 előadásra 201, zsöllye 30 előadásra 48, I. rendű
körszék 30 előadásra 40. II. rendű körszék
30 előadásra 32.40 Korona, Bérelni lehet dec.
15-től kezdve délelőtt 10 órától 12-iig a nappali pénztárban.
-"r.titmnuFisaxxncoasBBKaaaaBaaasaanaaaiii.gssasiaEa'.r.ii»
Hozzájárulhatunk sok könny felszárltásához,

K 2 - t ő l 8 K-ig
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A nemzetközi gyermek- és leánykufárok ellen való védekezéssel
h a f ó s á g i S a g megbízott Arnat Henriette hiteles adatai alapján összeállította :
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Szeged.

különféle anyagok szállítására.
A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetősége ezennel nyilvános pályázatot hirdet. a vonalain 1915. évben szükséges, alább megnevezett anyagok szállításának biztosítására.
850 kg.
faggyú
700 kg.
fehér szappan
3600 drb.
czirok seprű
620 kg.
kender és kötő
zsineg
30 pár
halina csizma.
A szállításra vonatkozó részletes feltételeket
magában foglaló ajánlati felhívás a magyar
királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségénél
megszerezhető és a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál és üzletvezetőségeinél
megtekinthető. Ugyancsak az említett hivataloknál tekinthető meg a hivatalos órák alatt a
szállításra vonatkozó általános és különleges
feltételek is, mely utóbbiak a magyar királyi
államvasutak igazgatóságának budapesti nyomt atványtárából megszerezhetők.
Az általános feltételek ára 50, a különlegeseké pedig 30 fillér darabonkint, melyhez
postaszállitás esetén bérmentesítésre még 20 fillér beküldendő a nevezett hivatalhoz.
Az ivenkint egy koronás magyar okmánybélyeggel ellátott ajánlatok ezen kiilezimmel:
„ajánlat a 34291/1914. sz. pályázati hirdetményt
ben kiirt anyagokra" 1914. évi december hó 30-ik
napjának déli 12 órájáig a magyar királyi
államvasutak szegedi üzletvezetősége I. osztályának főnökéhez benyújtandók vagy postán
beküldendők.
A bánatpénz az általános feltételek 3. §-a
liatározmányainak megfelelően legkésőbb 1914.
évi december hó 29-ik napjának déli 12 órájáig
a szegedi üzletvezetőség gyiijtőpénztáránál leteendő, esetleg posta utján beküldendő.
Az ajánlat felhívástól eltérő szabálytalanul
kiállított, az ajánlattevő által alá nem irt, javított vagy vakart szövegű, sértett, vagy pecséttel le nem zárt, borítékba helyezett, elkésve
vagy táviratilag tett és oly ajánlatok, melyekre
nézve bánatpénz le. nem tétetett, figyelembe nem
vétetnek.
Szeged, 1914. évi november hóban.
Az üzletvezeiőseg.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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Sokszorosítások, másolások,
irógépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Állandó gépir. tanfolyam.

Szeged, 1914. december 13.
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Mikor a járőr az ágyúnak támad.
(Saját tudósítónktól.) A gucevoi harcokéban résztvett szabadkai honvédezred nagyszerű 'históriáiból kapjuk a következő rendkivüí érdekesen megírt 'harctéri részletet:
Oucevo magaslatain már szeptember közepe óta mi vagyunk az urak. Véres fejjel,
óriási veszteséget okozva - vertük vissza a
szerbek minden abbeli törekvését, hogy e
fontos pontot visszafoglalhassák. Több mint
egy hónap óta dörögnek az ágyuk, ropognak
a fegyverek, de csapataink hősi hatással állják meg helyüket és lépésről-lépésre nehéz
harcok árán nyomulnak előre. Nincs az az áldozat. melyet a szerbek meg ne hoznának t
fontos hegylánc birtokáért, mer/t hiszen ez a
kulcsa Szerbia legtermékenyebb vidékének,
Macsvának. Éjjel-nappal a legerősebb puskaíiizzel támadják vonalunkat. Mi hallgatunk.
A napokban egy elfogott szerb járőrtől megkérdeztük, hogy mi céljuk van ezzel a hasztalan töliténypazarlással. Azt felelték, hogy
nagyon félnek attól, hogy a „numeracsik" igy
pevezik honvédjeinket — áttörik a vonalunkat.
Néhány nappal ezelőtt támadást kiséreitek meg elleniünk. Nagy zsiviózásukkal a k a r tak megfélemlíteni. Alig dördültek el fegyvereink, a támadás azonai megszűnt.
Járőreink az ellenség és a mögötti helyzet felderítése végett állandóan künn 'tartózkodnak. A napokban B. őrmester ment ki járőrbe ötödmagával. Szerbiának hegyes-völgyes
vidékeim, ilyen kis járőrök nagyszerűen végezhetik dolgaikat. Csak bátor sziv és leleményesség kell hozzá. Mind a kettő meg volt B.ba'n, aki eliszánt kemény katona.
A járőr portyázásának célja az volt, hogy
e g y repülő gépről észlelt vonattábort riaszszon fel. Természetesen e feladattal kapcsolatban a járőrnek 'minden oly alkalmat is ki
kell használni tudni, mely által az ellenségnek kárt lehet okozni. Igy történt, h o g y a járőr előnyomulása közben egy ellenséges ágyút
fedezett fel, mely ismeretilen rejtekhelyről nekünk már oly sok bosszúságot s olykor bizony elég kárt okozott. Nagy ködben indult
útnak a járőr. Csendben lopództak előre a
bokrok között. Feszült figyelemmel hallgattak minden neszre. Itt látszik meg, mekkora
önuralma s milyen idegzete van az embernek.
A levelek zörgése mind megannyi jel, amelyből következtetni lehet. A közismert szerb furfanggal szemben eredményt csak szivós kitartás, habozást nem ismerő merészséggel
(ehet elérni.
B.-nak helyén is volt a szive. Kuszvacsuszva törte magát órákon át, mig végre
nesz ütötte meg a fülét. A lassan foszladozó
ködből egy szerb tiszt alakja bontakozott ki,
aki lovagló pákájával csapkodta lábszárát és
hevesen magyarázott katonáinak. A következő pillanatban eldördült az egyik mesterlövész
Puskája s a tiszt szó nélkül húnyutlott a földbe.
"Erre a lövegek fedezetére kirendelt csapat
golyó záport zudit járőrünkre, mely azonban
hirtelen irányt változtatva látatlanul elmenekült.
A nagy tüzelésbe beleszóltak a szerb
ágyuk is. A keresett ágyú is két srapnellel
tisztelte meg- a járőr hűlt helyét. Erre vártak
csak B.-ék. Már betek óta kerestük ezt az
ágyút, amelyet különös repedt hangjáról
mindannyian igen jól ismertünk.
B.-nek is megdobbant a szive, midőn tőle
.alig 600 -800 lépésre -hallotta a dörgést, látta

a füstöt felszállni s a szerb tüzéreket körülötte mozogni. J ó fedezéket keresett magának
s a járőrünk közel e g y hónapos bosszújának
szabad folyást engedett. Az öt puska csak
ugy öntötte a tüzet a tüzérekre, akik fegyvertelen kezdtek menekülni. A löveg fedezetül kirendelt szakasz állta útját a járőrnek, amely
már egész közel férkőzött a z ágyúhoz.
Ezeil azonban nem fejezte be működését
a járőr. Ugyanis a szerbek átható bosszúsággal üldözni kezdték, 'mire az 'védővonalunk
oltalma alá igyekszik kerülni, mely törekvése
közben egy szilvásba ért. Ekkor látja, hogy az
ellenség egyik bajtársát szuronyok között kiséri, nemes bajtársi érzülete erre önfenntartási ösztöne fölé kerekedik s féktelen- dühhel
hirtelen, ráveti magát a mit sem sejtő ellenségre, azt szétugrasztva, bajtársát, ki ugyanannál a századnál őrvezető, megmenti.
Örvendezve futott B.-hez az őrvezető és
hálálkodva mondta: Kedves őrmester ur az
életemet -mentette -meg a biztos haláltól!
Bevonulása után B. pontosan megmutatta az egyik felfedezett ágyú helyét, amely
nem birván ki ágyúink immár eredményes
tüzelését, azóta állást is változtatott hátrafelé.
A derék őrmestert kitüntetésre ajánlotta
a parancsnokság és remélhetőleg rövidesen
megkapja hősies magatartásáért a méltó jutalmat.
NIHILISTA MERÉNYLET

OROSZ MUNI-

CIÓS KOCSIK ELLEN.
Berlin, december 12. Genfből érkezett pétervári jelentés szerint két orosz tehervonat
Pétérvár mellett összeütközött egymással. A
két vonat összesen hetvenkét bombaszállitó
teherkocsit vitt. A bombák felrobbantak és va,
lamennyi kocsit a szó szoros értelmében porrá zúzódott. A robbanást hatvan kilóméter távolságban is hallották. -A vonatok kisérő személyzetéből senki sem maradt életben és igy
az összeütközés okát még nem lehetett megáll a.pi tani. Egy későbbi genfi távirat szerint az
összeütközést nihilista merénylet okozta.

Magáncsomagforgalom a tábori postákkal. December 5-től, bezárólag december
15-ig minden tábori postahivatalhoz újból
lehet csomagokat küldeni. A csomag súlya
legfeljebb 5 kilogramm, terjedelme pedig tóimely irányban 60 centiméter .lehet. Tartalmazhat ruházati cikkeken kívül könnyen
nem romló élelmiszereket (füstölt hust, szalámit, sajtot, kétszersültet, csokoládét, konzervet, st'b.) és dohányt, szivart is. A burkolat csak viaszos vászon, vagy vízálló más
szövet, avagy jól -leszögezett faláda lehet. A
cirnet lehetőleg m a g á r a a burkolatra, vagy
külön vászonlpra ugy kell írni, mint a t á b o r i
postai leveleknél. A vászonlapot nem szabad
a burkolatra ragasztani, hanem tartósan
oda kell varrni. Célszerű, h a a eim.irat másolata a csomag belsejében el van helyezve. A
feladó tartozik a Szállítólevélre „saját részé
lyemre"
szavakat felírni. A szállítólevél
szelvényére csak ,a feladó nevét és lakását
szabad feljegyezni. Bérmentesítési díj 60 fillér. Ha a csomagot a címzettnek bármely okból nem lehetne kézbesíteni, a tartalmat a
rászoruló legénység közt osztják szét.

Adakozzunk az % yentejre!
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Pancsova! levél B e l g r á d elestéről.
Egy Pancsován tanuló diák érdekesen
•festi Pancsova hangulatát azokból a nagy napokból amikor Belgrád elesett. A tevéi igy
szól:
Pancsova, dec. 4.
Belgrád elestének alkalmából írok. A mult
kártyában már emiitettem, Ihogy várunk egy
kis zene-bonát, mert mindenféle készülődés
arra vallott. Hogy komolyan indu-lt meg minden-, ezt leginkább az bizonyltja, hogy Borcsa
község népét kilakoltatták. Zene-bona azonban nem volt, mert a szerbek — látván, hogy
aluliról s minden oldalról körül -vannak véve
— átadták Belgrádot.
Ez dec. 2-án, szerdán reggel 9-kor történt. Pancsovára délig is csak egy sürgöny
érkezett, ugy, hogy biztosra senki sem vette.
Csak mikor több sürgöny erősítette meg, akkor dobolták ki (d. u. 4-kor) tősgyökeres m a gyarsággal :
Belgrád a mienk, katonák lefoglalni, zászlót kidugni éS világosságai tenni az ablakba
és 7 áriakor tüntetni.
Első dolgunk volt az igazgató úrhoz -menni, engedélyt kérni a tüntetésre. Útközben közmunkásokkal találkoztunk, akik magasan lóbálták ásójukat és énekelték:
Megállj, megállj, kutya Szerbia . . .
Az örömhirre korábban mehettek haza.
Az igazgató ur megengedte a tüntetést,
de nem osztozott azon véleményemmel, h-ogy
'holnap szünet legyen. Meg kellett tehát elégednünk a tüntetéssel s hogy le ne késsünk,
hazamentünk -vacsorálni (fél 7). Hazamenet
már 'minden házban volt világítás, zászlók lobogtak és katonák énekeltek. Aki hazafias
volt, mind hangosan örült, ugy, hogy az egész
város egyszerre zajos volt. Csa'k akkor némult el mindenki, mikor egy félév óta először
szólaltak meg a —- harangok. -Mély lélegzettel
szítta mindenki a levegőt s a harangszó valami ünnepies érzést keltett fel minden-ki szivében. Mint mikor -a kisgyereknek csenget a Jézuska, első pillanatban meggyökerezett mindannyiunk lába, kitátoituk ijedtünkben a szánkat s csak akkor élveztük az édes. meleg
hangját, mely olyan szépen tud-ott muzsikálni,
mint az angyalok dala.
De csak egy kis időre szólalt .meg, azután megint elszállt s ki tudja mikor jön viszsza?...
A tüntetést a diákok vezették. Nagy közönség verődött ösze, mely a városházán tartott polgármesteri beszéd után nagy zajongása! hömpölyögte körül a várost s szünet
nélkül éljenezte főleg azon katonákat, akik
éppen szolgálatba mentek. Közben három szónoklat is elhangzott. A megnyitó beszédet egy
nyolcadikos gimnazista mondotta. Félóra
muiva egy kereskedelmista beszélt. Majd kilenc táján ismét egy nyolcadikos gimnazista
szólította fel oszlásra a közönséget.
Ez volt a tüntetés.
*

A harangszó után legszebb jelenet volt a
tegnapi, a csütörtöki, mikor katonáink átmentek hajón Nándorfehérvárra. Kora reggel
kezdték, én csak délután 2—4 óra között láttam, de visszamenet is óriási tüzérség és trénnel találkoztam, amint gyönyörű trombita szóval mentek a Temes-partra, hogy h a j ó r a rakodjanak. A Temesuél óriási közönség jelenlétében indult útnak egy slepp . . . tiz . . . A
parton rengeteg ágyn, trén, municiós kocsi,
szénával és lisztes zsákokkal telt szekerek,
tábori konyha, iovak és katonaság táborozott.
Egy kisebb hajón keresztül mentek a nagy
sleppekre. Tiz-tizenöt ember cipelte az ágyukat, a lovak nyugodtan mentek fel s a legénység hangulata kitűnő. Voltak, ahol már gőzösök várták őket, amelyek vígan füstölögve
cirkáltak a szabad Dunán, mely a mienk, akna
már nincs lienne, de biztonság okáért a gőzös
előtt aknafogó van. Még távolról is hallottuk
a lovak dobogását.
A nagy zaj elképzelhető. Hasonlóképen
fölösleges emlitenem az örömöt, mely mindenki arcán sugárzott.
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E L S Ő R E N D Ű SZAKOPTIKUS
VEZETÉSE ALATT KÉSZÜLNEK
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most igen alaposan kell védekeznünk,
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus,
himlő és egyéb r a g á l y o s betegségek f o k o z o t t a b b
erővel
léphetnek fel, miért is szükséges, hogy
minden háztartásban egy megbízható
fertőtlenítő szer kéznél legyen. A jelenkor legjobb fertőtlenítő szere a

ÉS EGYÉBB OPTIKAI

OZIKKEK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN ÉS MÉG
EDDIG SZEGEDEN NEM LÉTEZETT
RUHAÁRUNÁZÁT

ol

só

árakon

scapkatóic

S z e g e d e n ,
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 80 fillérért minden
gyógyszertárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért
is az összes orvosok betegágyak fertőtlenítésére, antiseptikus kötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigacióra, stb. mindenkor
ajánlják.

finom, gyenge pipereszappan 1 százalék lysoformot tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél
is; szépíti, megpuhítja és illatossá
teszi a bőit. Egy kísérlet és Ön a
jövőben kizárólag ezen szappant fogja
használni. Darabja 1 korona.

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

beküldése

esetén 3

üveg Lysoformot, 2 darab szappant
és 1 üveg szájvizet.

SZÉCHENYÍ-TER 2. SZ.

OPTIKAI MÜifíTÉZETÉSEN

SZEGED, Széchenyi-tér 18.
a ás Ktfwc* na luxán* sa tű® "sT es«sa'as u&x a «a «a at táfá
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Modern 6 szobás lakás
minden megfelelő mellékhelyiséggel, erkélylyel a
Kállay Álbert-utcára, májusra bérbe adandó. Tudakozódni lehet Deák Ferencutca 24. sz. Telefon 521.
G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged
Legjobb hajfestő

az

országosan elismert Leinzinger-féle 4ra 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
izzad v a l a m e l y

test-

része? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert, üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Fájós fogára

ez

az eredeíi

Q valódi

vegyen

mielőbb a híres Leinzinger-féla r o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

Modern
képkereteket;
legfinomabb kivitelben j
a legrövidebb idő alat

Sztlstván
Duplömalátasör.

HOFFER
ÉS TÁRSA!
készit
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9.
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