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Kedd, december 22.

émet győzelem
az egész francia fronton.

Berlin, december 21. Tizenöt-tizenhat
nappal ezelőtt az antant országai azt a felhívást intézték Norvégiához és Svédországhoz, hogy a narvicki kikötőt nyissa meg száHajnali három órakor érkezett a német tunk. Elérkezett a pillanat, hogy mutatkozó
mukra és tegye lehetővé, hogy ezen a vofőhadiszállás jelentése, melyben a megszo- gyöngeségüket kihasználjuk, miután embernalon át hadianyagot szállíthassanak át
kott tárgyilagossággal, minden dicsekvés ben és anyagban megerősödtünk. Ütött a
Oroszországba, amely tudvalevőleg a Dar- nélkül fontos és nagyjelentőségű győzelmektámadás órája. Miután a német erőket sakkdanellák elzárása óta teljesen el van zárva ről számol be a német hadvezetőség.
A ba n tqrtottuk, most már arra kerül a sor,
nyugati szövetségeseitől. A követelést Svéd- franciák abban a hitben, hogy szövetsége- hogy megtörjük őket és hogy az orszáország és Norvégia azonnal a leghatározot- sünk erejük nagy részét keletre vitték az got a betolakodott ellenségtől megszabadíttabban visszautasította. A malmöi király- oroszok ellen, néhány nap előtt az egész suk. Katonák, Franciaország ma inkább, mint
fronton offenzívába kezdtek. Joffre fővezér valaha, számit bátorságtokra, erélyetekre és
találkozáson állítólag az antantnak ez a kökiadta a parancsot, hogy a „betolakodott" eltökélt akaratotokra, hogy minden áron
vetelése is szóba került és teljesen egyhan- ellenséget ki kell űzni az országból és az an- győztök. Győztetek már a Marne mellett, az
gú megállapodás jött léire az irányban, gol-francia csapatok végső erejük megfeszí- Yser .mentén, Lotharingiában és a Vogézekhogy a skandináv államok minden ilyen irá- tésével támadtak a németekre. Támadásuk ben, tudtok majd' győzni a végső diadalig.
nyú kísérletet továbbra is a leghatározottab- óriási kudarccal és súlyos veszteségekkel Joffre." (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
végződött, amirő az alábbi jelentés szól:
ban vissza fognak utasítani.
Berlin, december 21. A nagy főhadiszálLondon, december 21. A Daily Telelásról.
A francia támadásokat Nieuportnál
graph megállapítja, hogy az Egyesitlt-Álla2 6 . 0 0 0 orosz foglyot
tegnap
is
visszautasítottuk. Richeburg
mek, amely három uj hadihajó építésébe foejtettünk Limanovóná!.
gott, még két nagy hadihajó, hat torpedó- L'avous és Airó a Lapasse csatorna között
zuzó, nyolc tengeralattjáró, egy olajszállitő megtámadtuk az angol és indus csapatokat.
Berlin, december 21. A Berliner Tagehajó és egy ágyúnaszád építését határozta Az ellenséges lövészárkokat rohammal el- blatt osztrák-magyar főhadiszállásra küldött
el. Az egyik hadihajót viüamoserőre rende- foglaltuk. Az ellenséget állásaiból súlyos tudósítója jelenti:
veszteséget okozva visszavertük: 1 ágyút,
zik be.
A Limanova, a Dunajec vidéke é s Pop5 gépfegyvert, két aknavetőt zsákmányolBerlin, december 21. A német császárt, tunk és 270 angolt és indust/ köztük 10 tisz- rád mellett vívott tizennégy napos ütközetek
aki tegnap utazott el a nyugati harctérre, a tet elfogtunk.
meghozták szövetségeseink fegyvereinek a
birodalmi kancellár, a hadügyminiszter, a
remélt sikert: az orosz összharcvonal balNotredame és Lorete mellett az ellenség
tengerészeti és a külügyi államtitkár kísérszárnyának teljes eltolását, amely Varsótól a
te el útjára. A császár a karácsonyestéí a által december 18-án elfoglalt lövészárkun- Kárpátclkig terjed. Ennek a sikernek közvetkat visszavettük.
harctéren fogja tölteni.
len jelentősége Magyarország
megszabadítáSeuain—Massigers vidékén, Chalomtől sa \a betörő oroszok
nyugtahmitásától
és.
London, december 21. Az admiralitás
északkeletre, a franciák tegnap hevesen tá- Ny ugat-Galicia újból, való megnyerése.
A
közli, hogy a Tritonja angol gőzös Írország
madtak és egy helyen egészen előárkainkba közvetett hatás, amelyet e győzelem az összészaki partján aknára futott. Azt hiszik,
hatolták. Tüzelésünk hatása alatt azonban ihelyzetre gyakorolni fog, ma még beláthahogy a hajó elveszett. A legénységet megtámadásuk összeomlott. A franciák 4 tisztet tatlan. De tisztán számszerűen is számottevő
mentették.
és 310 főnyi legénységet hagytak kezeink ez az akció. Boethnia területén erős orosz
Berlin, december 21. A Times azt je- közt. Állásaink előtt nagy számú elesett
haderő állott, amelyhez Nen-Sandec kerületélenti Buenos Airesböl, hogy a Dresden kis francia hever.
ben nagy lovasság és a 8. hadtest két hadnémet cirkáló megmenekült. Azt is mondja
Az Argonneokban egy fontos erdei ma- osztálya csatlakozott. Az oroszok ezenkívül,
ez a jelentés, hogy a hajó tisztjei szikratáv- gaslatot elfoglaltunk.
amint a Hmanovai csatatéren hadifoglyoktól
Le Four de Paris mellett 3 gépfegyvert, megtudtam, az utolsó napokban Kiewböl
irón való beszélgetést fogtak föl, amely szerint a tengeri csatában három angol hadihajó egy revolverágyút zsákmányoltunk és 275 Lembetgen át megerősítéseiket is kaptak. A
franciát foglyul ejtettünk.
csapatok Lemberg előtt egy állomással elsülyedt el. Az angol hajók elsülyedését más
Verduntól északnyugatra ellenünk nagy hagyták a vasutat és Przemysl megkerüléséDélamerikábó! érkező jelentések is megerődöntést
hevességgel intézett francia támadások tel- vel gyalog fejezték be az utat. a
sítik. Buenos Airesböl azt jelentik még, hogy jesen meghiúsultak,
azonban ép oly kevéssé tudták
megváltoztatí z angol hajók tisztjeinek és legénységének
ni,
mint
a
Kárpátokból
visszaözönlö
oszlopok.
A franciáknak egész arcvonalunk előtt
Az
oroszok
ezekben
a
harcokban
a
S
OK ezer
nagy részét megmentették.
tapasztalható élénk tevékenységet megmahalotton
és
sebesültön
kívül
huszonhatezer
Berlin, december 21. A Reuter-ügynök- gyarázza Joffre tábornoknak 1914. decemfoglyot
veszítettek.
•Ségnek jelentik Newyorkból, hogy Callauba ber 17-ről kelt következő hadiparancsa, meérkezett távirat szerint a Dresden néhány lyet egy elesett francia tisztnél találtunk:
nappal ezelőtt a North Wales angol szénszálHUSZONEGY LEFOGLALT OLÁSZ HAJÓ.
„HADSEREGPARANCS
J
'íó gőzöst elsülyesztette ós a legénység há1914. december 17-én.
Köln, december 21. Rómából táviratozr
°m emberét a Racotís uevü német gőzösre
zák aKölnische Zeitungnak: Huszonegy olasz
Három hónap alatt számtalan heves tá- szállítóhajót zár alá vettek és fogva tartanak
tétté át. A három angol matrózt a német
madással sem voltak képesek sorainkat át- francia és angol kikötőkben. Több olasz szál^Özös Callauhan partraszállitotta.
törni. Mindenütt győzelmesen
ellentállot- lítógőzöst erőszakkal kényszeritettek az an-
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golok, 'hogy rakományukat Londonban partra tegyék. A Corriere d'Italia erélyes íelszö-

litást intéz a külügyminiszterihez, hogy ezt az
állapotot ne tűrje tovább.

A sikertelen francia offenziva.
X FRANCIA VEZÉRKAR ELHALLGAT
VERESÉGEKET.
Genf, december 21. Joffre tábornok a
tegnapi hadseregparancsban elhallgatja, hogy
a szövetséges serég Neucapellcnél kudarcot
szenvedett és hogy a németek több lövészárkot szurúnyröhammal
elfoglaltak. (A francia
fővezér hadseregparancsa csak annyit mond,
hogy Mirecourttól északra egy német század
kézigránátokkal kiverte a frajicia csapatokai
hadállásaikból és hogy a németek az Argonneokban eddig megszállva tartott magaslatokon ki'vül némi tért nyertek. A francia főhadiszállás azt híreszteli, hogy ezekért a vereségekért az angolok felelősök.
ARMENTIÉRES BOMBÁZÁSA.
Amsterdam, december 21. A németek
ujabb erővel láttak hozzá Armentiéres bombázásához. Péntek este kilenc órától szombat
reggeli hét óráig több mint ezer gránát rö-

pült a várrísba. A gránátok igen tiagy pusztítást vittek véghezr de emberéletben aránylag igen kevés kár esett.
NÉMET GYŐZELEM YPERN
KÖZELÉBEN.
London, december 21. (Stockholmon át.)
A Daily Chronicle az Ypern közélében fekvő
saint-eloisi heves harcokról a következő részleteket irja:
— A németek heves ágyutüzet kezdtek
a francia vonalak ellen. Az ágyuharcban német részről nem kevesebb, mint kétszáz ágya
vett részt. Az irtózatos ágyúzás, amely hat
órán keresztül tartott, csak akkor szűnt meg,
amikor a német gyaldgság rohamba ment át.
Iszonyú kézitusa fejlődött ki az ellenséges sorok között. A németek a harc közben megerősítéseket kaptak és végül kicsikarták
a
győzelmet. A franciákat kiszorították
lövészárkaikból.

Halad az orosz elleni offenzivánk.
Budapest, december 21. (Közli
a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Kárpátokban a támadásunk a Latorca felső területén Jól halad előre.
Lupkowi
szorostól északkeletre,
Krosnó—Stüchowtól ésjzakra és a
Dunajec alsó részén, Ovoson tovább
folyik a harc. Déllengyelországban
a helyzet nem változott.
Höfer altábornagy,
a vezérkar .főnökének helyettese.
Berlin, december 21. A nagy
főhadiszállás jelenti: Kelet- és Nyugat-Poroszországban a helyzet változatlan. Lengyelországban támadásunk előrehalad azon állások ellen,
amelyekben ellenség velünk szembe fordult. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Hindenhurgot ünneplik a katonái.
Berlin, december 21. A B. Z. am Mittag
tudósítója jelenti a keleti német hadsereg főhadiszállásáról,
hogy ott is lelkesen ünnepelték a győzelmet és a lakosság nagy tömegben vonult Hindenburg tábornagy főhadiszállása elé. A fővezér néhány keresetlen szóval megköszönte az ünneplést, majd igy szólott:
— Most pedig menjenek haza,
nekem
még ma sok dolgom van.
ANGOL MESÉK 10 MILLIÓ OROSZRÓL.
Amsterdam, december 21. Az oroszok
lengyelországi vereségének enyhítésére az
angol lapok most nagy cikkeket közölnek arról, hogy a népfölkelőknek
Oroszországban
elrendelt mozgósítása milyen hatalmas uj seregeket fog szolgáltatni az orosz hadvezetőségnek. A Daily Telegraph például egy beszélgetést közöl, amelyet kopenhágai tudósítója
folytatott egy Lodzból érkezett orosszal.
— Most érkeztem meg Lodzból, — mondotta az orosz — ahol a Vöröskeresztnél szolgáltam. Oroszországban a minap rendelték
el a népfölkelők mozgósítását. Ezzel az orosz
hadsereg néhány nap alatt tiz millióra fog

szaporodni, nem számítva a tizenhetedik kormányzóság népifölkelőit, ahol eddigelé még
nem rendelték el a mozgósítást. A műit héten, mikor Pétervárról Varsóba utaztam, útközben minden tizedik percben egy katonai
vonattal találkoztam, amelyeik mindegyike ötven vaggonból állott. A vonatok zsúfolva voltak újoncokkal. Az angol lapok természetesen
hozzá íeszi'k, hogy az orosz seregek csakhamar fel fogják szabadítani Lengyelországot.
Oroszország nem támadhat többé.
Milánó, december 21. Gatti Angeio, a
Corriere della Sera ismert katonai szakértője
irja a következő igen érdekes fejtegetést a
legutóbbi lengyelországi helyzetről:
— Oroszországnak kevésbé van képessége offenzívára, mint Németországnak, Mindenekelőtt hadseregében rejlő belső okokból.
Egy .dö óta apró jelekből azt következtetem,
hogy az orosz seregnek nincs meg többé az
a szép korrspaktsága, biztonsága, -mozdulatainak pontossága, ami a háború' elején volt.
Tán egy válságon megy most keresztül. Tán
a veszteségek, amelyeket a németek és az
osztrák-magyarok ellen való szakadatlan akciói közben szenvedett, hézagokat
okoztak
csapataiban, amelyeket eddig még nem tölthettek ki. A szövetségesek fölött való számbeli fölénye ma már nagyon
megcsappan:.
Legénység az újoncozás utján bizonyára van
bőven; de ugy látszik, kezdenek kifogyni a
tisztek és a fölszerélés, ellátás. Azonkívül talán — és itt érezhető a török közbelépés hatása a háborúban — harcoló sereg egy részét
a birodalom déli részére kellett küldeni. Föl
lehet szóval tenni, hogy az orosz hadsereg
nem képes többé eh ""súlyozni a veszteségeket pótlásokkal és ebb-.i nagy előnyt ad a németeknek, amelynek sokkal g ormbb felfrissítő szervezete van. Más oroi *nak, hogy az
orosz hadsereg kevésbé a!: . 1 s az offenzívára, a stratégiai helyzetből következnek.
Egy erős offenzíva Lengyelországban, mig
északon a németek kitűnően tartják magukat,
Kelet-Poroszországban
és délen az osztrákok
és magyarok a Kárpátok és Przemysl vidékének egyes részein, egyáltalában nem volna

Szeged,, 1934: d r c m b e r 22.
könnyű. A hadisereg, miután hosszú esatanapolkon ment keresztül, ugy érkeznék; az ellenséges határokhoz,, hogy az ellenség, bár megverve tovább tartaná véle' szemben a frontot, m'ig más ellenséges csapatok
oldalait
fenyegetik; ez a helyzet bizonyára nagyon
gondolkodóba ejtheti a vezetőiket.

Nagy angol csapatok
Egyiptomban.

v

Milánó, december" 21. A Gazetta dél Popolo jelenti Kairóból: Az angol kormány az
angol protektorátus kikiáltása alkalmából
óriási csapatösszevondsokat
esziközölt. A város- nyugodt. A lakosság megbotránkozásának első jeléül kell felfognunk, hogy Egyiptom főpapja megtagadta a protektorátus kihirdetését és a khedive lemondásának kinyilatkoztatását. Ennek következtében az egyházi törvényszék első elnöke fogja a protektorátust kihirdetni.
ARAB TÖRZSEK CSATLAKOZTAK
A TÖRÖKÖKHÖZ.
Konstantinápoly, december 21. A Túrán
cimü lap irja: Ibn Soud arab vezér hatezer
lovasból álló csapatot szervezett, köztük h á romezer meharistát (tevés-csapat) és katonáit Bussorah irányába küldte, hogy ott csatlakozzanak a török sereghez. A vezér maga
>a főcsapattal Jemenbe megy. Egy másik hatalmas törzsfőnök, Ibn Resid, szintén nagyobb
csapatot szervezett és legközelebb a harctérre indul.

Hir a déli hadseregünkről.
Napról-napra szaporodik a Szerbiából
visszatért katonák, ágyuk és trénkocsik száma. A különböző utakon visszavonuló csapatok egyes részei ugyanis elmaradtak. A feneketlen nagy sárban lehetetlen volt a lőszeres élelmi kocsikkal előrejutni. Sok helyütt, az
utóvéd harcba bocsátkozott a szerbekkel, nehogy visszavonulásunkat
üldözéssel zavarhassák. Ezek az elmaradt és harcba bocsátkozott csapatok most érkeznek vissza és aki
most tekinti át visszatért csapataink, ágyúink
és kocsijaink számát, az azonnal megállapíthatja, hogy balkáni haderőnk jelentékeny része sértetlenül tért vissza és tüzérségi s egyéb
fölszerelésünk túlnyomó rtagy része teljesen
használható állapotban
birtokunkban
van.
Ezek a csapattestek
most rendeződnek
és
Szerbia nagyon hamar maga is tapasztalni
•fogja, hogy visszavonulásunk — bár veszteséggel járt ugyan, ami nem is kerülhető el
— egyáltalán nem fosztotta meg seregünket
attól a támadó erőtől, amelyre szüksége lesz.
A SZERBEK KÉK KÖNYVE.
Genf, december 21. A Times kivonatot
közöl a szerbek kék könyvéről. A mü a legellenszenvesebb és leghencegőbb irat, amely
valaha napvilágot látott. A kék könyvnek sem
értéke, se ereje nincs; egyszerűen
elsikkasztja a Belgrád, Páris és Szentpétervár
között
váltott táviratokat és csupán csak a bácsi
szerb követ tudósításait, valamint a szerb
miniszterelnök válaszait teszi közzé, amelyekhez méltó módon csatlakozik a belgrádi
német követ meggyanusitása.

Szegjed, 1914. .december 22.
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Menekülnek a tengerpartról az angolok.
Krlsztiánla, december 21. A Daily Mali
szerint az angol keleti partvidék bombázásakor az áldozatok száma 671 halott és sebesült volt.
Amsterdam, december 21. A Times legutóbbi száma a következőket jelenti: Hartlepoolban a városi hatóság a rendőrök utján
figyelmeztető a lakosságot, hogy
senkise
menjen a tengerpart felé, sőt tanácsos, ha a
nép domboldalon levő nyaralónegyedbe vonul vissza. A rendőrök félreértették ezt az
utasítást és valósággal rémhíreket
terjesztettek a lakosság között a német flotta támadásáról. Növelte a rémületet, hogy a munkásokat a hajógyárakból elparancsolták. A
férfiak hamar összeszedték a gyermekeket
és az asszonyokat és a legszükségesebb holmival a vasúthoz siettek. Oly nagy volt a tolongás, hogy a íhartlepooli állomásfőnök kénytelen volt külön vonatokat indítani Hulli felé.
Hiába hirdette ki azután a polgármester plakátokon, hogy félreértés történt, Hartlepool
-népe már elmenekült.
Amsterdam, december 21. Hiábavaló az
angol városi hatóságok minden hirdetménye
a keleti partvidéken, a lakosság nem tud
megnyugodni. Harflepoolban hirek keringenek, hogy a német flotta közel van és ismét
bombázni fogja a várost. A nép menekül az
ország belseje felé.
A francia kormány előlegre szorul.
Béén, decépiber 21. A Bmque de Francé
a francia kormánynak december lOág 3600
millió frank előleget adott.
Küzdelem a tengerpartért.
A Berliner Tagebla>t-iiak -táviratozzák:
Üiinkirchenből jelentik az amsterdami Tijdnek: A belgák és-franciák közös támadása
Nieuiporttól északra a szövetségesek vezérkarának d ő r e elkészített terve szerint történik. Az angol hajórajt a szárazföldi csapatmozdulatokról előre értesítették, hogy a belga-francia offenzíva és az angol ihadihajck
működése között bizonyos közösséget létesítsenek. A hajóraj a német parti csapatokat
foglalta le, olyképen, .hogy ezek a délről jövő
szárazföldi támadások ellen semmi segitséget
nem nyújthattak. Westende erős tüz alá került. A németek, hogy a partmenti támadásokat ártalmatlanná tegyék, ellentámadást intéztek Satut Qeorges környékén, Nieuport és
Mannekens'veere között, a hajóágyúk lőtávolán kivül. A szövetségesek offenzívája Ho'llebecke és Wytsclhate között folyamatban van,
a szövetségesek különböző pontokon területet
is nyertek. A németek elveszítettek néhány
futóárkot. (A Berliner Tageblatt szerkesztősége ehhez a .következő megjegyzést fűzi: A
szövetségesek tíborából származó jelentéssel szemben elég a nagy főhadiszállás híradására utalni, amely szerint a nieuporti küzdelem kedvezően ált, de még nincs befejezve.)
Vendéglőben
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A Telegraaf sluisi levelezője jelenti: Itt
az a hir terjedt el, hogy a franciák Westenáeig nyomultak előre. Lehetséges, hogy járőrök megjelentek, a tulajdonképeni hadsereg
a támadást csak Lombartzydeig folytatta. Az
Angol hajúk támogatták a franciákat. Hajóágyúk tüzelését lehetett hallani, ám nem
olyan erősen, mint az októberben lefolyt harcokban. Az Ysermeníf csata, ami az. utolsó
napokban folyt le, nem viselte magán a kétségbeesésnek azt a jellegét, mint Ypern mellett, ahol a nyomás még mindig a legerősebb.
ÉHSÉG ÉS HIDEG PARISBAN

hogy beterjesztettek egy indítványt a kongresszus elé, mely követeli, hogy az EgyesültAllamok kormánya tiltsa meg, hagy amerikai
gyárak fegyvereket és tengemlatt járó hajókat száUitsamk a hadviselő államok részére,
a másik pedig ugyancsak egy indítvány, mely
az Európába való ló-kiviteli tilalmat kívánja
életbe léptetni, Anglia és Franciaország ugyanis óriási mennyiségű lovat rendelt Amerikában. Itt azonban egyrészt nem akarják,
hogy Anglia és Franciaország ilymódon kapjon segitséget a semleges Amerikától.
AMERIKAI KRITIKA A MEGBÉNULT
ANGOL FLOTTÁRÓL.

Washington, december 21. A Washing* Basel, december 21. A Nationalzeitung
tonban
megjelenő Washington-Pest cimü újpárisi levelezője lefesti a Parisban uralkodó
szénihiányt és elmondja, hogy még a tehető- ság igen erélyes hangon, fordul az angolok
elien. A cikk többek között a következőket
sek közül is igen sokan dideregnek lakásuktnrtaimazza:
ban. A munkanélküliség mind nagyobb lesz
„Anglia siralmas szerepe és tevékenyséés óriási feladat elé állítja a szegényekről
ge
a
háború hónapjai alatt szövetségesei kögondoskodó bizottságot, melynek naponkint
hatvanezernél több ember élelmezéséről kell rében nagy csalódást keltett. A szövetségegondoskodnia. Ezek az embereik nem is tar- sek becsapottnak érzik magukat. Már most
toznak mind1 ia munkásosztályhoz, mert sok megállapíthatom, hogy Anglia eljárása által
ezren veszik igénybe a támogatást olyanók igen sok barátját elveszítette. Ennek az oris, akik még soha életükben nem fogadtak el szágnak, amely most békéért küzd, vezetői
gyöngék és megbízhatatlanok. Minden kezdeajándékot.
ményezésre képtelenek. A német flotta csak
az utóbbi évek szülötte és mégis tisztjei, vaA VÁLTOZÓ FRANCIA KÖZHANGULAT.
lamint matrózai a vitézség és az ügyesség
Genf, december 21. A Gazétta de Lau- dolgában előljárnak, mig az eddig leghataisanne közli párisi tudósítás alapján: Kétség- masabbnak tartott angol flotta teljesen megtelen, hogy beállott, ami előre volt látható: bénult és tehetetlen. Ha egy nemzet egyszer
nemcsak elhidegülés, hanem ellenszenv kapott lábra a francia közvélemény és Anglia lejtőre kerül, akkor hamar is elmerül. A mult
között. A párisi nép uton-utfélen az angolo- az ilyen esetben keveset számit akkor, ha
kat okolja minden balszerencséért. Csak er- egy nemzet nem akar vagy helyesebben nem
ről beszélnek kávéházakban, az utcán, a sza- tud előmenetelt íelmtuatni.
lonokban, az elkeseredés általános az angolok
ellen. Mindenütt azt mondják, hogy Anglia
A FRANCIA FŐVEZÉR.
kutca!ai seffitsege majdnem semmi.
Anglia
szándékosan akarja nyújtani a háborút, mert
Stockholm, december 21. Érdekes tudóigy kívánja saját érdeke és nemtörődömsége
vérlázító most, mikor iBelguim le van tiporva sítást küld lapjának Joffre fővezér személyéés Franciaország területének hatodrésze ide- ről és a nyugati harctéren elkövetett baklövégen járom alatt nyög. Ez igy nem mehet to- sekről a Svenska Dagbladed párisi tudósirója.
vább. A kormány nem ismeri az igazi közvé- Lgv irja le a francia fővezért:
leményt és ha a francia nép körében általá— Joffre szivvel-lélekkel republikánus,
nossá válik az a tudat, hogy Anglia önzőén
ellentéte
a nyugati harctéren parancsnokló
kényelmesen ül' szigetországában, anélkül,
többi
frtneia
tábornoknak, igy Fochnak és
hogy szerződéses kötelezettsége szerint megfelelő katonai támogatást adna szövetségesé- különösen CaUclnaunak, akik maguk sem titnek, akkor ellennállihatatlan erővel fog kitör- kolják, hogy szívből gyűlölik a deniokrá. iá".
ni a nép követelése, hogy Franciaország kös- Katonai szolgálat közben Joffre k i n y c r e l e n .
sön békét Németországgal, Angiidra való te- mindenkit érteke szerint becsül, üldözi a kötelességmulasztást,
hideg, számító fej é- hikintet
hetetlen önbizalom van benne. A legnagyobb
Az Egyesült Államok
háború.

és a

világ-

Bécs, december 21. A washingtoni kongresszus ülését, amelyen az Egyesült-Államok valódi közvéleménye fog megnyilvánulni
az európai háború dolgában, nagy érdeklődéssel várják a diplomaták. Ismeretes dolog
ugyanis, hogy csak a newyorki sajtó lelkesedik az angolokért és az amerikai közvélemény nagyobb része, különösen Chicago és a
keleti államok egyáltalában nem szimpatizálnak a hármas entente hatalmaival. Az ideérkezett jelentések szerint ez a közvélemény
a kongresszus tanácskozásaiban megfelelő
formában meg is fog nyilvánulni, amire nézve két igen jellemző adat van. Az egyik az,

hiba a nyugati harctéren az volt, hogy már
a háború kezdetén 850,000 embert vont össze
Joffre Elzász-Lotharingta ellen. Még most se
tudja ennek okát adni. de beavatott helyen
azt mondják, hogy ezért .a baklövésért nem
egyedül és nem elsősorban Joffre felelős. A
francia haditervről egy fölötte érdekes részletet sikerült megtudnom. A főhadvezetőség
csapdát állított a németeknek. Szándékosan
nyitva hagyta a két nagy lyukat Meziéres és
Verdiin, Tóul és Epinal között, arra számítván. hogy a németek vakon fognak tódulni a
kát lehetséges betörési pont felé. De a németek nem mentek lépre. Joffrenak minden tekintetben szabad keze van és bár terveit senki sem ismeri, feltétlenül
bizik benne mindenki.
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Hogy harcolunk Montenegróban.
K. M. szegedi iparos, aki a déli harctéren teljesít szolgálatot, érdekes dolgokat ir
a montenegróiakkal folytatott harcokról. Levele napló alakjában mondja el a harctéri
eseményeket:
— szeptember 30. d. u. 6 óra.
Kint ülőik az 'udvarban, éppen haza gondolok, mikor hirtelen alármiroznak. Egyszerre megváltozik minden, az alőbb még
mindenki békében üldögélt, hazagondolva,
vagy levelet irva. otthonmaradt szeretteinek.
— Megyünk Montenegró ellen — mondják, újságolják mindenfelé és a legjobb kedvvel, dalolva készülnek a katonák.
'Rövidesen megtudjuk, hogy tényleg Montenegróba megyünk egy kis vizitre. Parancs
szerint 9 óra 30 perckor indulunk. Türelmetlenül várjuk az indulás idejét. A hold fényesen ragyog fönt az égen, a csillagok is ugy
fénylenek, mintha a mi diadalunkat hirdetnék. A keleti égboltot hatalmas üstökös dominálja, az apró csillagoktól környezve,
mintha hadvezér volna és végig akarná söpörni csóvájával az égboltot. Meleg szellő
lengedez s jókedve kerekedik mindenkinek,
dalolni szeretnénk, de nem szabad, csöndben
haladunk előre.
Már négy órája meneteltünk, pihenő nélkül. Reggelre át kell mennünk a határon, ami
uég elég messze van. Nyolc-kilencszáz méter
magas hegyeket kell megmásznunk, de semmi fáradtságot nem érzünk. Kis lovaink, .mint
valami zergék, ugy ugrálnak, oly biztonsággal, hogy bámulatba ejtik az embert.
— október h
Virradni kezd s mi még menetelünk. A
nap is megjelenik a látóhatáron, sugarai véresre festik az égboltot: Véres napunk lesz
ma. Még vagy másfélóráig megyünk s elünk egy hosszú völgvhöz, közepén a T. foő, rajta tul magas hegy húzódik, ez már
montenegrói hegy.
Alig érünk le a völgybe, hatalmas golyókaporral fogadnak a montenegróiak. A rettenetes golyózápor dacára megyünk tovább.
Még mi nem lőttünk. Egy kis erdő fedezete
alatt kezdjük el a tüzelést, felállítjuk gépfegyvereinket is. Javában diri az ütközet, mikor
észrevesszük, ihogy az ellenség egy része a
közeli szakadék felé tart. Nyilván be akartak
keríteni, de egyszerre négy gépfegyver vette
célba őket s tüz alá fogta a hegyszorost, be
kellett lótniok, hogy tervük kudarcot vallott.
A montenegróiak folytatták az élénk tüzelést,
közben erősítéseket is kaptak. Ennek dacára
megkíséreltük átkelni a T. folyón, de csak a
második kísérletnél sikerült egy szakaszunknak a túlsó oldalra átjutni. Veszedelmes
gyorsasággal nyomulták fel a hegyoldalon,
mitsem törődve a nagy veszéllyel1, aminek ki
voltak téve. Az ellenség észrevette őket s a
bátor kis csapatot körülvette. Azt hittük,
hogy végük van, mikor egy másik határvadász szakasz kelt át a folyón.
Izgalmas percek következtek, ember ember ellen harcolt, mig végre áttörték az ellenséges gyűrűt és egyesült erővel verték vissza
az ellenséget. Később lassan visszavonultak:
öt sebesülttel és hét halottal. Újra megkezdtük mi is a tüzelést s a lefelé húzódó ellenséget újra visszanyomtuk. Közben a zugoommandans magához szólított, hogy egy katona
sebét kötözzem be. Egy gyalogos volt a sebesült- és megborzadtam az iszonyú, tátongó
seb láttára. — A golyó átszakította szegény
bajtársam alsó karját, átszakította az ütőereket s a hust vagy 3 centiméter szélességben
teljesen leszakította a csontról. Nem tudtam
eleget örvendezni, hogy értek valamit a kötözéshez, mert különben eh érzett volna a szegény ember. Megállapítottuk, hogy a rettenetes sebet csak robbanó dum-dum golyó okozhatta. Idáig még nem tapasztaltuk, hogy a
montenegróiak ilyet is használtak volna.
Feladatunkat megoldottuk: az ellenségnek a folyón való átkelését megakadályoztuk. Erre rendben vissza is vonultunk. Két

DÉLMAG Y ARORSZÁG
halottat és tiz sebesültet vesztettünk, de a
montenegróiak vesztesége legalább ötször
annyi. Mikor hazafelé indultunk, ismét ránk
mosolygott a hold.
Október 2.
Reggel 3 óra. Itthon vagyunk megint 41
órai ut után. Ebbő! 14 meneteléssel, 13 óra
tűzben. 14 órát újra meneteléssel töltöttünk
el. Végre ismét pihenhetünk . . .
KaiiBsaaBaaaitaaBBBaaBBBBBBaBflBaaBBSBaBBaaBaBBseaaai!

A helyközitelefon megnyitása
Szeged és Budapest között.
A Gyáriparosok Országos Szövetsége szegedi fiókjának kérelme.
(Saját tudósitónktól.) A háború kitörése
óla szünetel tudvalevőleg iá helyközi telefonforgalom Szeged és Budapest között. Ez a
gyárosoknak, kereskedőknek és iparosoknak,
de meg a nagyközönségnek is kétségtelenül
kárára van. A Gyáriparosok Országos Szövetségének szegedi fiókja épen ezért azzal a
méltányos kérelemmel fordul a postaigazgatósághoz, hogy amennyiben az igazgatóságnak módjában áll a hadviselés érdekeinek
megsértése nélkül, az interurbán forgalmat állítsa vissza.
Az érdekes felterjesztést itt közöljük
egész terjedelmében:
Nagytekintetü m. kir. Posta- és Távirdaigazgatóság V. oszt. Bpest. Azon tisztelet-teljes. kéréssel bátorkodunk ezennel a nagytekintetü Igazgatósághoz, elsősorban a helybeli
gyáriparosok képviseletében-, de kétségtelenül
az egész város kereskedői és iparosai érdekében fordulni, 'miszerint az interurbán-telefonforgalmat, főképen Budapesttel, de azonkívül legalább a Budapesten alóli vidéki nagy
városokkal is (Temesvár, Nagyvárad, Arad
síb.) öt havi szünetelés után végre újból m-egn y i t n i szi ve sk edj'élk.
E kérésünket külön indokolni és a nagytekintetű Igazgatóság előtt külön kifejteni
azon elengedhetetlen szükségességet, am-elylyeí a telefonforgalom ma már minden kereskedőre és iparosr bir, nem tartjuk szükségesnek. Egész tisztelettel bátorkodunk azonban rámutatni arra, hogy mily nagy mérvben sérti az öt hónap óta tartó háborús idő
az iparosok és kereskedők- legnagyobb részének érdekeit azon kevesek kivételével, a
kik katonai szállításoknál' foglalkoznak é.s
hogy ennélfogva az állam kötelességé, ezen
a viszonyok által keresetükben és megélhetésükben- úgyis nagyon kedvezőtlenül érintett
köröket minden lehető módon támogatni é§
segiíeni.
Ha már most ezzel szemben rámutatunk
arra. hogy a monarchia másik felében. Ausztriában a telefonforgalom a főváros (Wien)
é s a többi nagv városok közt már hetek,, illetve hónapok óta megnyílt iés hogy azon álláspont. mely szerint a háborús események
leginkább hazánkat érintik és ennélfogva itt
hazánkban a telefonforgalom katonai 'intézmények által még -nagyon le van foglalva, ma
már aktualitásából nagy mérvben vesztett,
akkor egyenesen mostoha eljárásnak mutatkoznék a magyar ipar és kereskedői világgal szemben, ha a nagytekintetü Igazgatós-ág,
illetve a .magas, kormány tiszteletteljes 'kérésünk elől tovább is elzárkóznék.
Különösen a budapest—szegedi vonal
megnyitása ellen, -amely a szegedi ipar és
kereskedői világ érdekeit nagyban élősegitené, hathatós érv alig hozható fel és végső
esetben egy oly intézkedésihez kellene folyamodni-, hogy vagy a napnak egy bizonyos
szakát — reggel, este — kellene a 'magánforgalomnak reserváhii, vagy pedig egyszerűen kimondani azt, hogy minden szorosan
katonai beszélgetés természetesen eísőbbséséget élvez.
Reméljük, hogy a nagytekintetü Igazgatóság tiszteletteljes kérésünket jóindulatulag
elintézni, esetleg azt a kereskedelmi kormán? hoz pártolólag felterjeszteni szíves lesz
és mielőbbi kedvező elintézést kérve és várva maradunk teljes tisztelettel a Magyar

Szeged, 1914. december 29.
Gyáriparosok Országos Szövetségének Szegedi Fiókja, Wirnmer Fülöp elnök.
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A Felebaráti Szeretet Szövetség beszámolója.
— A szegedi társadalom jótékonysága. —
(Saját tudósitónktól.)
Reök Ivánné, a
szegedi Felebaráti Szeretet Szövetség vezetője, a következőkben számol be arról a nagyarányú és sikeres akcióról, melyet a szövetség a hadbavonultak és sebesült katonák érdekében indított:
A szeretet ihóditó hatalma értette meg
velünk, hogy a társas együttlét és az együttes munkálkodás milyen áldásthozó és nélkülözhetetlen kelléke, feltétele a boldogulásnak. Millió szivnek vannak közös reményei
vagy télelmei és milliók harcolnak közös jóért: nemzeti érdekeink védelméért, tehát
mindegyikünkért küzd s áldozza életét, vérét.
A testvériség -érzetétől inspirálva minden- gondolatunk s érzésünkkel a harctéren minden jót
nélkülöző, a háború sokféle sanyaruságaitól
gyötört és mégis SZÍVÓS kitartással küzdő katonáinkká' foglalkozunk és törtük a fejünket
hogyan, lehetne 'apró figyelmetességünkkel nekik örömet szerezni s a kereszténység szent
ünnepén őket némi, -otthonról származó jóval
ellátni. Jó megoldási módnak választottuk,
hogy megjelölt helyiségekben csoportonként
naponta reggeli 9 órától esteli 7 óráig várjuk
és fogadjuk, miközben a sebesültek részére
papucsokat varrunk — a felhívásunkra siető
jószivü emberek adományait. A város tekintetes tanácsa méltányolta ezen törekvésünket s a szegedi had-testihez tartozó katonáink
részére nyújtandó -karácsonyi ajándékok beszerzésére, elkészítésére a felebaráti szeretet
szövetséget kérte, rendelkezésére bocsájtva a
városi törvényhatósági b'zottság által e célra megszavazott hitel felhasználását.
Az összeg gyarapodott társadalmunk és
egyesek adományaival; s szövetségünk hozzájárulásával. A sok mindenféle összehozott jóból iigyes asszonyi kezek fáraöhatatlanságával, helyes összeállításban „szeretet" -csomagokat készítettek a hadfiak részére, címül illesztve rá a jó 'kívánat-okkal, szíves üdvözletekkel ellátott levelezőlapot.
Dohányt vásároltunk s nap-nap után
szorgalmasan töltötték a váltakozó csoportok
cigarettákat és iószivü l'és'c^^és prafonyok, leányok százával, udvarias jótékony
férfiak ezrével vállalták el készítését. Az
elcsomagoiás, sz-állitás nehézségeitől felmentett bennünket a Ihad-kiegészitő- és kerületi
parancsnokság, szíves előzékenységével intézkedett az adományok átvételéről s azoknak
a- harctérre való szállítását is elvállalta. Az
összes adományoknak illetékes helyről kapott
tájékoztatás után 60 százaékát a honvéd gyalog-. huszár- és tüzérezredeknek. 40 százalékát a cs. és kir. 46-os gyalogezred, utászok
és árkászokn-ak szolgáltattuk ki. Az összes
adományokból következők kerültek kiosztás
alá: 450,000 cigaretta, 15,000 csomagKügarettadohány megfelelő mennyiségű Cigarettapapirral, 300 kg. pipadohány, 1500 pipa, 4500
gyújtó, 1000 vízhatlan csufclya, miket a szövetség tagjai varrtak. Továbbá nagy mennyiségben csokoládé, szalonna, kolbász, doboz
Cakes, mézeskalács, faggyú, szivar, szappan,
levelezőlapok, gyufa és a „szeretet csomagok", meleg mellényeik, -kapcá-k.
Mélységes hálás köszönetünket tejezziiiv
ki mindazoknak, akik szives segítségükkel és
adományukkal támogattak és a sajtónak,
hogy hozzájárultak elvállalt feladatunk megoldásahoz.
Eddig tart a beszámoló, mely végül a
csoportvezető úriasszonyok névsorát közli:
Back Bemátné, Benedikt Ferencné, Budav
Jánosné, Budinszky Ernőié, Fluck Dezsőné,
dr. Kovács Józsefné, Mali'n-a Gyuláné, Molnár
Elemérné, Mennyei Lászlóné, Nónay Dezsőné, Perjéssv Lászlóné, Rieger Lajosné, Seide
Rezsőné, dr. Szele Robertné, Vajda Sándorné. Veres Károlyné, Vén Andrásné. Vészits
Lajosné, Uray Zoltánné.

Szeged, 1914. december 355.
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a harcmezőn.

(Saját tudósítónktól,) A® északi harc téren t ö r t é n t . . . Olyan, mintha -mese volna,
amely álomalakban hajliik a szivünkre és Ibedéje lopja a régenmult idők szent romantikáját. És eszünkbe jut- a daliás kuruckor,
amikor még ÍBszerédi llova-gcilt a fejedelem
ő nagyságai huszárjai élén. Akkor szólt utoljáira a tárogató, mint harci kiirt, sírása, zokogása imbolyogva szállott a 'nagy kuructábordk- környékén. '.Mintha egy egész nemzet
bánata, öröme, könye, nevetése, álma, vágyé,
bizakodó reménye olvadt volna bele a tárogató szavába.
És jött egy kor, mely elfelejtette a multat. Elhallgatott a tárogató, csöndesek tettek
4 zempléni meg a sár esi völgyek. 'A tárogató
muzsikáló szerszám lett s a kávéházban siránkozott. a cigáuylegény bajusza alatt.
Olyan tett, mint a kalitkáé madár, nem volt
meg az igazi hangja, meg az igazi lelke.
Aztán fordult egyet ikereke az időnek és
jött a háború. Honvédek mentek idegen országba, taposták a végtelen orosz föld egyik
sarkát, egyik peremét. ,A honvédek egyike
elvitte magával a tárogatót ás. Megszólalt az
ágyn, ropogott a fegyver, izzó 'tülekedéssel
rohantak a muszkára a magyarok. Mintha
a kuniékor lelke száUotta. volna meg őket,
Majd beásták magukat a katonák s a lövőárok mélyén elkezdődött az élet. Egy alkonyatkor, a mikor a csípős szél tépkedte a fákról a maradék levelet, eleven lett az oross
lövőáirolk. Szóit a pufska & a dombtetőről röpködtek a felhőibe pólyált tizifont csók. A honvédek káromkodtak és .lőttek, tüzeltek. És
egyszerre a csatazajon keresztüli zokog valami. A tárogató. Bánatos hangja kiszállt aa
árokból, végigterjedt a völgyben.
És szólt a dal: tiej Rákóczi,
Bercsényi..
A honvédek ízemében megesi 1 lant a köny.
Soha nem markolták olyan .koményen a puskát. mint akkor. Ugy érezték, hogy a nagy
fejedelem lovagol el soraik előtt szellőm
alakban és biztatja őket: rajta, fiuk!
De más csoda történt. :Az orcez lövőárokba u -elhallgatott, a puska, hallgattak az oroszok. Talán az ő lelküket is megérintette a
magyar dal bánatos harsogása. A tárogató,
rtti'nd -hangosabb fett, mind elevenebb. Frissebb lett a nóták ritmusa és szólt <a versük
TynkocH pajtásról. Majd harsogva zúgott a
•-ip. A régi nótát f ú j t a :
Piros bársony süvegem.
Most élem gyöngy életem.
Balogh A dám a nevem.
Ha vitéz vagy, jer retem ...
A honvédek visszafojtott léfekzcítal hallgatták a nótát. /Amikor vége volt, elszá.llott,
szétfoszlott a levegőben az utolsó (hang is,
akkor odaát valami furcsa ropogás támadt,
A honvédek puskájukhoz nyúltak, de golyó
nem jött. egy setm. Csodálkozva nézlek egymásra a -magyarok. A muszkák
tapsoltak...
— Katonagyennekek karácsonyi öröme.
A szegedi Dugonics-utcai polgári .leányiiskola
tornatermében lélekemelő ünnepség volt ma
délután. Hetven kis gyermeket láttak e! karácsonyi ajándékokkal, azokat a kicsinyeket,
akik a Teleky-utcai napközi otthonban kapnak naponkint ellátást, amig csak édesatyjuk
a harctéren küzd, helyesebben: ellátják őket
a háború egész tartamára. A .mai karácsonyt
ünnepségre zsúfolásig megtelt a tornacsarnok. Megjelent Bokor Pál polgármesterhelyettes, Rósa Izsó dr. országgyűlési képviselő, Gaál Endre dr. kulturtanáosos, Jánossy
Gyula tanfelügyelő, Orkonyi Ede dr. kúriai
biró, megjelent Bartuska
altábornagy né,
Bohr Jakabné, Hauser iR. Sándor né, a napközi otthon felügyelő bizottságának tagjai,
az adakozó úrhölgyek közül is számosam.
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Piukovich Ilona tanárnő leány-növendéket
énekeltek, a gyermekek szavaltak, -majd kiosztották minden gyermeknek az ajándékot,
végül a napközi otthonban gazdag uzsonna
következett a kicsinyek számára. A legnagyobb elismerés illeti Ádám Sándorné elnöknőt és Szögi Imrémé alelnökinőt, akiknek vezetésével a bizottság íaradhatalanul és eredményesen buzgólkodik. Kedden délután a
Hétvezér-utcai napközi otthonban íesz karácsonyi ünnepség.
— Városatya választás. Az első közigazgatási kerületben -megüresedett két törvényhatósági bizottsági tagságra vasárnap
folyt !e a városatyavá'Iasztás. Mint előrelátható volt, a szegedi munkapárt jelöltjeit, a
város, közéletének két kiváló és érdemes tagját: Ivánkovks Sándor dr. nyugalmazott
tiszti főügyészt és Lertdvai Sándort, a Magyar
Általános Biztosító Társaság szegedi fiókjának vezértitkáráí választották meg egyhangúlag. A választásokat Turóczy Mihály dr.
tiszti főügyész elnök és Bokor Adolf törvényhatósági bizottsági tag, helyettes elnök vezette. Reggel nyolc órától délután négy óráig
jöttek szavazók, hosszú szünetelésekkel, mert
ellenjelölt nem volt és igy azok, akik leszavaztak, pusztán kedvtelésből érvényesítették
jogaikat. Négy órakor aztán az elnök kihirdette az eredményt.
— Köszönet. A cs. és kir. fartalékkörház
III. csoportjának (felsőipariskola) vezetősége
bálás köszönetet mond a. sebesült, beteg katonák részére tcljesi'ie-tt ujabb adományokért
és hazafias jószívűségükért: Bárczy Antalné,
Láng Antalné, Barboez Miihályné, Nagy Károlyné, Wiener iSándorné, Goklgrüber Lászlóné, özv. iDorner Ecrenené, özv. Takáts József né, Biró Alibertné (Kupáról) úrnőknek,
a tömörkényi bizottság által nagy gonddal
összeállitott fehérneműkért és párnákért •Tömörkény község'ben, Wim'mer 'Fülöp urnát:,
a szegedi kend.erfonógyáo' igazgatójának, •:-.
szegedi fe-ksőr-pariskola önképző körének hazafias és lelkes ifjúságának szép könyvgyűjteményéért.
— Megérkezett a Jázon. A kriszkmdlit
hozó csodahajó, melyet sok-sok ezer bus,
epekedő gyerek álmatlanul vár, megérkezett.
Mintegy ötmillió korona értékű játékszereket, meleg ruhákat stb. tartalmaz. A hajóban
nemcsak ajándéktárgyak voltak felhalmozva,'
hanem ezer és ezer apró levél, amelyeket ismeretlen amerikai gyermekek írtak ismeretlen európai társaiknak. Nem egy van közöttük, amely könnyekig megható. Természetesen meg fogják találni a módját, hogy válaszoljanak rajuk. Az -olasz hatóságok — mint
Budapestről jelentik, — a legnagyobb készséggel jártak kezünkre, a kikötő-dijat, amely
.mintegy ötezer lirát tett ki, ők fizették és ingyen szállították az ajándékokat az osztrák
határig. Ithon a képviselőházban csomagolták a szállítmányt, -egész bizottság /fáradozott a csomagolásban, sőt nem egyszer Tisza István gróf is részt vett a munkában. Az
ajándékból jutni fog Horvátországnak is, lakossága arányában, Bosznia pedig megkapja
az Ausztriának és Magyarországnak küldött
karácsonyi ajándékok felét. Közigazgatási
utón kérték be a badbavonultak családjainak
névsorát és ennek az alapján meg van a reményünk arra, hogy egyetlen egy elhagyott,
vagy apátlanná vált gyermek se marad ez évben karácsonyi ajándék nélkül.
_. A Szabadoktafási Egyesület Előadásai.
A Szegedi Szabadoktatátei Egyesület vasárnap délután 4-től 64g népies- előadásokat tartott.. 'Az egyik előadás a 'Boldogasszony su garaton levő tanítóképző intézetben volt,
ahol Geller Kristóf tanítóképzői igazgató „A
szuezi csatornáról" és Guláosy Sándor tanár
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„Állataink takarmányozása' és®.háború" cin.miel tartott érdekes előadást. Ugyanazon időben folyt le ia másik előadás a Madách-uiteai
áLlamii polgári iskola tornatermiében, ahol
„Oroszország földje és népe" címmel olvasott föl nagy közönség érdeklődése mellett.
— Minden hónapban pótsotvzás lesz.
A .honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a
jövő élvtől kezdve minden hónap 20-án pótsorozások tartassanak.
— Hétszáz hold inegmüveletlen föld.
Az ország összes- vármegyéinek h'atóságaiilioz
rendeletet küldött a kormány, amelyben annak ellenőrzésére hivja föl őket, hegy ia me
gyók területén lévő bérbeadott birtokokat a
háború tartania alatt- is ugyanolyan gonddal műveljék ée használják ki a bérlők, mint
békeidőben. Csongrád vármegye alispánja
ennek alapján ma átiratot küldött Szeged varos törvényhatóságának, amelyben megkérdezi, hogy a város birtokát képező tápéi hét
földekből 700 hold miért nincs az idén művelve. A tápéi bérlőik közül, mint annak idején megírtuk, óvadékuk elvesztésével elhagyták bérföldjeiket, mert a bérösszeget fizetni
nem tudták, a város pedig csak néhány kivételes esetben adott haladékot. Bokor Pál polgármester-helyettes a mai
tanácsülésből,
hogy -eleget tegyen ia csongrádváraiegyei alispán kérésének, a meg nem müveit 700 hold
felülvizsgálására kiküldte Bagáry Kálmán
gazdasági felügyelőt, a mérnöki hivatalt és
Turóczy Mihály dr. főügyészt.
— Az ingyentej-mozgelom. Braun János
5 koronát, özvegy Krausz Dávidné 5 koronát
adományozott az in gy ent ejmozgalam javára.
A BerUtz-iskola gyűjtése: Singer nővérek 2,
Schlesinger N.-né 1, Balogh —.20, Lőwinger
Mici —.20, Ü-rinényi Antal —.50 fillér.
— Milyen az élet az orosz fogságban.
Amikor az. első levelek jöttek az orosz vagy
francia fogságból, mindenki megnyugodva
vette tudomásul, hogy a bár rövid éri •--rések csupa jót tartalmaznak. „Jól vagyok. Jól
bánnak velem. Semmi bajom." — hangzottak
németül vagy franciául a hir adások. Időnként azonban föléledt a gyanú: a levelek nagyon is egyformán és nagyon is hidegen
hangsúlyozták, hogy a hadifogságiba került
magyar tiszt, vagy baka jó bánásmódnak örv.-nd a szomorú száműzetésben. Később azután az internáltak és hadifoglyok /módot találtak rá, liogj közöljék hozzátartozóikkal a
valóságot. Az Éhezem, és rosszul vagyok szavaik ötletes beillesztése a levélbe, megdöbbentő kópét tárta ellenségeink inbuman izmusa nak. íEgy Pécsről telsaártmazott, Isebesüiltlefn
orosz fogságba került .tiszt i.s mód;,', talált,
.hogy lítlalió hozátartozóit feivilág; -1-sa nem
éppen fényes helyzetéről. Német nyelvű levelében azt irja: „Jól érzem ma,gáti. Olyan jól.
hogy Vácon, Illa ván, Mária-Nosztrán sem lehelnék jobban." Az or-osz cenzor, nyilván valami kedves nyaraló helyet gondolt e három
helységnév /mögött. Arra nem igen gondoltak, hogy ilymódon ad hirt, a barbár bánásmódról a; sebesülten fog.-ágba jutott magyar
katonatiszt.
— A rossz idők következtébe mindenki
hasznos ajándékot vásárol szere tetteinek.
Legjobban megfelel e célnak kávé, tea, caioa-6,
csokoládé, eognac, valódi, jamaikai rum vagy
szegedi paprika, melyek elismert jó minőségben kaphatók a világlhiirü Kotnnyi János cég
szegedi fiókjában, Kárász-utca. 5.
— A kereskedelmi és iparkamara teljes ülése. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1914. évi december hó 22-én (kedden)
délután 2 órakor tartja e havi teljes ülését a
következő tárgysorozattal: Jegyzőkönyv hitelesítésiére két tag kijelölése. Elnöki bejelentések: ,A Ferenc Ferdinánd főherceg és neje
Hohenberg Zsófia, hercegnő elhunyta alkalmával kifejezett részvétért legfelsőbb hely-

ről nyilvánított köszönet, A kereskedelemügyi ni. kir. miniszter felhívása a hazai iparra nehezedő háboruokozta károk lehető mérséklése és elhárítása ügyében. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter értesítései a konzuli szolgálat körül beállott változásokról. A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter értesítése
az adókivetések Ifelfüggesztésót kérő kamarai
felterjesztés elintézéséről. A kereste delamiiigyi m. kir. miniszter értesítése a müncheni
cs. és kir. követség által szervezett központi
hivatal alapításáról tett jelentés tárgyában.
A kereskedelemügyi na. kir. mimiszer értesítése a pezsgő-bor adóijegyeinek előzetes ibeszerezlhetéso tárgyában. A kereskedelemügyi
m. :kir. miniszter értesítése a motorbenzin 'és
nyersolaj beszerzés tárgyában. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter értesítése az újvidéki! villamostsági részvénytársaságnak nyújtott állami kedvezményék tárgyában. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter értesítése a
technológiai iparimizeumlban rendezett gépipari kiállításnak látogatására engedélyezett
utazási kedvezmény visszavonása tárgyáhain.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter válasza a vasutakon érkező küldemény ríkn ek 6
órai kirakása és elfuvarozása tárgyában tett
felterjesztésre. >A kereskedelemügyi m. kir.
miniszter értesítése a ibadikalösön pénztár
budapesti üzlethelyének felállítása és az intézmény ismertetése tárgyában. A kereskedelemügyi m. (kir. miniszter értesítése a szeszes ialt tartalmazó zárt palackok mennyiségtartalmának elhalasztott kötelező megjelölése tárgyában. A kereskedelemügyi m. bir.
miniszter értesítése az elmaradt bajai, ábécééi és icsantavéri orsz. vásárok helyett engedélyezett pótvásárokról. A in. kir. államvasutak válasza a rayon bérletjegyek tárgyában tett kamarai előterjesztésre. Jelentés1
Sclimauez Endre kamarai levelező tag, nyűg.
főispán elhalálozásáról. Titkári jelentés az
iroda tevékenységéről. Interpellációk és indítványok. Előterjesztés Tonelli 'Sándor ur.
titkár véglegesítése iránt, 'Előterjesztés Landesberg Jenő dr. fogalmazó véglegesítése
iránt. Az elnökség jelentése a kamarának a
háború alatt kifejtett tevékenységéről. 'Miniszterelnöki leirat a hadi jövedelemadó felhasználásával
megindítandó
segélyakció
ügyében. Kereskedelemügyi miniszteri leirat
a benzinnel dolgozó munkások védelme érdekében kiiadandó szabályrendeletről. Rendelkezések a legmagasabb gabona és lisztárak
megállapítása körül. Szilberek község kérelme hetivásári állatfelhajtás engedélyezése
iránt. Szeged város tanácsának átirata a/
iparos tanonciskola elhelyezés kérdésében.
Szeged várcs tanácsának átirata az iparos*
tanoncokra vonatkozóan létesítendő szabályrendelet ügyében. A soproni kamara átirata
a gyarmatáruk Ibelhozaltaili vámjának mérséklése ügyében tett felterjesztésének pártolásáért. A Wödianer alapítvány kamataiból
segélyezendők kijelölése. iSegélykérésietk. A
kamara 1915. 'évi költségelőiirányzalta. Jelölések a törvényhatósági ipartanácsokba.
— A III. kerületi polgári skolában levő
kórház karáceonyesitéjének sikere érdekében
fölkérj ük az adakozó közönséget, szíves,kectjék adományaikat 23-árn délig Baranyai Gyuláné Bö'ldogasszonysugárut 6. sz. alá (oldal
kapu) juttatni. Különösen befőttet, teasüteményeket, fügét, narancsot és zsebkendőt
kérünk.
— Szegednek nem kell hadifogoly. A
hadifoglyok száma egyre növekszik. iMir.t az
ellenséges államokban, ugy nálun'k is közmunkák végzésére alkalmazzák őket, hogy
némileg kárpótoljanak azokért a nagy kiadásokért, amelyekbe ellátásuk kerül. A belügyminisztérium most mindazokba a, várasókba
küld hadifoglyokat, amelyekben közmunkák
végzésére nagyobb munkaerő szükséges. Igy
Szeged tanácsához ;is érkezett egy leirat,
amelyben azt kérdezik, hogy közmunkákra
kel lenének-e hadifoglyok. A tanács ma azt
felelte, hogy ha Szegeden nincs is általános
nagy munikahiány, de a háború következtél)en itit is több a munkákereslet, mint a
munka. A hadifoglyok ennélfogva csak ron-
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tanák a munkakeresők érdekeit. Nincs tehát
rájuk szükségünk.
— Buksi. Asta Nilsen-nek a legérdekesebb
szerepe. Olyan alakítás, melyben vidám oldalról m u t a t j a az életet. Egy i f j ú , csitri leányt játszik a moziprimadönna, illúziót keltőén, elragadóan. Érthető tehát, hogy Szeged közönségének közkívánatára a Korzómozi igazgatósága most Miozatta az 5 felvo
náisos filmdarabet, A "Buksin kiivüíl többek
közt egy Psylcmder-dráma is előadásra kerül. A kitűnő műsor kedden ás szerdán látható.
?

^— Villamos karambol. Vasárnap este
két villamos kocsi összeütközött a Széchenyitéren, a törvényszék épülete előtt. lAz ottani
kitérő előtt a 35-ös és a 12-as számú villamos
kocsi szaladt egymásnak. A két villamos teljes sebességgel rohant egymásnak. A karaimból (következtében a két kocsi erőseu megrongálódott. Ablakaik csörömpölve összetörtek.
Az üvegszilánkok megsebesítették az arcán a
12-ős kocsi vezetőjét. Utasok szerencsére kevesen vciltak. Ezeknek az ijedtségen kivül
semmi "hajuk sem történt. A rendőri nyomozás fogja megállapítani, hogy terheli-e felelősség a kocsivezető'ket.

kabaré..
Kezdete pontban 9 órakor.
a ŰSOR:

I. rész:
1. Mozgókép.
2. Beköszöntő (Czobor).

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

3. Meztelen valóság.

oooo

4.

MŰSOR:
KEDDEN: Márkus- Emilia vendégfeléptóvel (bérletben, leszállított belyárakkal Boszorkány. (Páratlan 3/3-os.)
SZERDÁN: Márkus Emilia vendégfelléptóvei bérletben leszállított helyárakkal
Czárnő. (Páros Vs-osJ)
CSÜTÖRTÖKÖN: Szünet.
PÉNTEKEN: D. u. Vörös ördögök. Este:
Kabók Győző színművész vendég-felléptével
bérletben leszállított helyárakkal A bor. (Páros 2/.i-os.)
SZOMBATON .1. u.: Vasgyáros.
Este:
bérletben leszállított helyárakkal Mozitündér.
(Páratlan 3/s-os.)
VASÁRNAP d. u.: Tatárjárás.
Este:
bérletben leszállított helyárakkal Cigány
primás. (Páros V3-0S.)
A színházi Iroda hírei. A nagy művésznő két estére megint vendégünk lesz. Két
este árasztja le színpadunkról kivételes tehetségeinek csodaszép virágait. Brody Sándor a
most megjelent Fehérkönyvében azt, irja
róla: minden magyar művészek közt a legpompásabb és a legnagyobb. Elpanaszolja,
hogy munka nélkül nefelejcset árul — ez a
nagy talentum. A szegedi színpadé a 'szerencse >és diesőlség, hogy segít iBródy Sándor
jogos panaszán. Hisszük, « közönség is megragadja az alkalmat, a művésznő játékát- élvezhetni — s az utolsó zugig megtölti a. színházat, A nagy művésznő a szegedi közönség
iránti báláiból januárban dijtalamiul közreműködik egy a sebesültek javára tartandó estélyen. — A bor — Kabók Győzővel. Kabók
Győző Göre Gábor ,alakjának pompás megelevénitője, aki Gárdonyi legkedveltebb
genre figurájának az íróhoz méltó színpadi
alakot adott, karácsony első estéjén szülővárosa közönségének is bemutatja országos hír ű alakítását. A kitűnő "darab elsőrangú szereposztásban kerül színre. Baraies Mihályt
Almássy Endre játsza, feleségét Gömöry
Vilma, Durlhinfe Solymossy lesz Esztert Déry
Rózsi játsza és énekli, Kút.- a cigányt ÍBékésy
játsza és ő maga hegedüli -a darabban előforduló énekszámokat. Jegyek előre válthatók.

5.
6.
7.
8.

Czobor Ernő tréfája.
Játsza: az egész társaság.
Kálny István
(aktuális strófák).
Mészáros Aranka.
Zilahy Gyula.
Berky Kató.
Czobor Ernő.

9. Sorozás a franciáknál.
Vágó tréfája.
Személyek:
Az ezredorvos
Zilahy Gy.
Egy katona
Kálnay 1.
I. jelentkező... _
Czobor Ernő
II. jelentkező
... Czobor Ernő

Mikorka Kálmán.
Egy operaénekes.
Szünet.

II. rész:
10. Kiadó szoba.
Személyek:
A férj..
Ziiahy Gy.
A feleség.
Berki Kató
A gólya ...
Czobor Ernő

11. Mészáros Aranka.
12. Zilahy Gyula.
13. Mozikikiáltó.
(Psyiandes* képről).

14. Berki Kató.
15. Czobor Ernő.
16. Mozgókép.
17. Az uzsoki rézsalány.
Vágó Géza bohózata.
Személyek:
Britanikott, orosz generális Zilahy Gy.
Marika
Berki Kató
Sanyi..
Kálny I.
Bimbó István
Czobor Ernő
Juli, szolgáló
Mészáros A.

Helyárak : eme eti páholy ülés

Adakozzunk az ingyentrj e!

3'—, zölye 3 - — , I. hely 2-—,
II. hely 1-50, III. hely 1 — kor.
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DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1914. december 2-2.

KORZÓ-MOZI

Igazgató VAS S Á N D O R .

Telefon 1 1 - 8 5 .

Csak kedden é s szerdán

A főszerepet

Asta Nielsen
es

W. Psylander
játszák.

Vígjáték 5 felvonásban. A f ő s z e r e p e t :

ASTA NIELSEN
játsza.

Dráma 4 felvonásban. A f ő s z e r e p e t :

VI. PSYLANDER
játsza.

vvvv
vvv
vv
V
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OROSZORSZÁG A NYOMOR TANYÁJA.
űalac, december 21. Néhány orosz menekült érkezett ide, akik Oroszország belsejéből jötték. Ezek beszélik,
hogy naponként
rengeteg sebesültet helyeznek el minden városban. Oroszországban nincsen Olyan család, amelynek ne volna halottja. A lakosság
között ugyan állandóan győzelmi
híreket
terjesztenek, de ennek dacára tudja, hogy az
orös'z fegyverekét egy idő óta a balszerencse
kiséri. Az országban a nyomor leirhal\atlan.
Az orosz kormány nem igen gondol ama,
hogy az általános nyomoron
segítsen.
Az oroszok ügyesen tudnak
visszavonulni.
Katonai szakember az orosz főerő viszszavonulásáról a Neue Ereie Presse hasábjain a 'következő, mindenek figyelmére méltó
fejtegetést közli:
A legyőzött ellenség üldözését végző csapatok tevékenysége jelentékenyen függ az ellenséges utóvédek magatartásától. Fődolog az
hogy az ellenséggel megszakítás nélkül érintkezésben maradjunk, A vezetőnek másrészt
nem szabad elfelejtenie, hogy az üldözésnek
vége van, mihelyt csapatait áahimi kudarc éri;
ennek következtében mindig /nyilt 'szemmel
kell figyelnie az ellenség magtartását és biztosítania kell magát meglepetéssel szemben,
Mert az ellenség gyakran az erős utóvédek
védelme alatt, amelyek mozdulatait leplezik,
erejének fontos eltolását végzi el, hogy hirtelen, valamely, az üldözőre nézve érzékeny
irányból ellentámadásba menjen út. Az üldözés bizonyos körülmények között fontos felvilágosítást is adhat a csatában kivívott siker
nagyságából és a veri hadsereg állapotáról.
Az elcsüggedt és belsőleg szétmorzsolt sereg
visszavonuló útját eldobott fölszerelő tárgyak,
elhagyott fegyverek, fölfordított kocsik, állva maradt ágyük mutatják.
A mi vezérkarunk és a német vezérkar
jelentései nem adnak hirt ily fajta jelentésekről. Talán a legközelebbi napok számára tartják ezt fönn. De bármily nagyra tartjuk is a
Ikivivott sikert, nem szabad elfelednünk, hogy
az oroszok még minden háborúban a visszavonuló operációk mestereinek
bizonyultak.
iMég a mandzsuországi csaták után. is, amikor a döntés az orosz harcvonal többszörös
átkarolása következtében történt, sikerült az
oroszoknak jelentékeny veszteségek nélkül
seregeiket hátrább álló helyeken ismét rendbe
szedniök. Valószínű, hogy a csata hosszú tartama ellenére Lengyelországban is váltak még
meg nem renditett tartalékaik, amelyek a főtömegnek meglehetősen rendezett
visszavonulását teszik lehetővé.
Ilyen utóvédek védelme alatt még energikus üldözés esetén is nemsokára sikerülni
fog csapataikat kedvező terepszakaszokban
ismét összegyűjteni és a rendet 'helyreállítani, amire elsősorban van szükség. .Az utóvéSzebbnél

czukrászdáját
Széchenyi-tér 6.

Társasjátékok!

szám.

Korzó sarkára
(volt

Angyal - drogéria)

^ ^

helyezte

át. =====

FOGAK
szájp adlás
nélkül.
Az általam készitett
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
»

B a r ! a Ágoston fogtpchnikus
m

SZEGED, KSGYO-UTCA 1. SZ.
TELEFON 1364.

Petőfi Sándor-sugárút 32. szám.
Bővebbet

a

háztulajdonosnál.

Öt szobás
lakást keresek.
kérek

a

„ Délmagyarország "
kiadóhivatalába.

Diszmüvek, ifjúsági iratok,
mese- és képeskönyvek
az ifjúság legbecsesebb

ÍÓ
S lift! 3Í
mely

óriási

választékban

Alig használt
l

kapható:

gáz-kályha
es egy

nagy

töltő kályha
SZEGED, Kárász-utcza 9. szám.
Telefon 81.

m

1915. évi május hó l - r e kiadó

Ajánlatokat

szebb

karácsonyi és újévi képeslapok!
Névjegyek!

i János

azonnal eladó.
= i = Cim a kiadóhivatalba. = =

360.

DÉLMAG Y ARORSZÁG

deknok az a nehéz föladatuk, hogy 'megadják téke. Az ittilakóknak "télen tulajdonképen
az erre szükéges időt. Helyt kell állantok ad- nincsen sok dolguk. Helyes volna tehát, h a
dig, ameddig a cél megköveteli, de nem sza- néhány f á t vágnának ki és fél/szereket építebad elmulaszianiok azt a pillanatot, amikor nének, ahelyett, hogy a szénát kazlakba rakvisszavonulással elkerülhetik a megsemmisü- ják, amelynek nágyrészét tönkreteszi az őszi
lést. Másfelől az üldöző arra fog törekedni, nedvesség és a téli hó.
ihogy szárnyain karolja át az ellenséges utólEste kilenc órakor, koromsötétségben kövédet, Ihogy az ellenség ne érhesse el célját: töttünk ki Szultanovszki Szelő előtt. A téraz időnyerést. Igy Piotrlkow és Wolbrom vi- képen Palavinaja-nak hívják a helységet,
déke között kivétel nélkül sikerült csapataink- •ami felet jelent. Ennek bizonyára az az érnak eiüzniök az orosz utóvédeket. Csapataink telme, hogy fele utón, két állomás1 között,
valószínűleg uj orosz utóvédállásokba fognak
A sötétségben hallom künn az erdő zúbeleütközni. Hol van ez idő szerint az ellensé- gását. Megszokott érzés. Ugy érzem magages főerő, mily szándékból történik az ujra- mat, min+ha otthon volnék, a nagy erdősécsoportosulásulk, ez a távol állónak termesze-' gekben. Itt is a végtelen síkságok fölött az
tesen ép olyan ismeretlen, mint az ellenség erdők örökös zúgása!
által netán tervezett ellentámadás.
Messzebb, mindig messzebb délfelé. Most
néhány tehén és ló legel a parton. Csaknem
benyomást kek az emberben.
„Szibéria, a jövő országa." otthonias
Ugyanaz a vörös fenyő és jegenyefenyő
•í"
erdő, közben sok lombos fával, többnyire
Fridtjof íNansen ,a muilt éven Norvégiá- bükkfával, de nyárfával ós néhol sötétvörös
ból a Kara-tengeren á't a Jeniezei folyón Szi- berkenyefávaJ. Ugyanaz a sik föld, a legkibéria szivéig utazott. Tanulmányútját a sebb emelkedés nélkül a folyó partján, amely
nagy szibériai vasúton folytatta Vladivosz- itt még alacsonyabb, mint észak felé. A keleti
tdkig. Utazásáról könyvet irt, amely „Szibé- oldalán alig lehet busz méternél magasabb,
ria, a jövő országa" címen niOot jelent meg. a nyugati oldalán pedig még alacsonyabb.
Az alábbi cikket ebből a könyvből vesszük Az erdő nem ni,agas és nem siirü, de befödi
át:
az egész környéket.
Kék ég alatt, szép napsugaras délelőtt!
Ugyanolyan, mintha ,a'tengeren volnánk;
Pompás dolog a fedélzeten kinyújt ózva fe- az egyik látóhatár a másik után kél ugyanküdni, a meleg napsugárban.
abból a kék hullámzó vízből. Itt, a,hol a foDél felé a fáik észrevétlenül sűrűsödtek lyón hajózunk, napról-napra ugyanazt a vízés most valóságos erdő van előttünk. Kisse tükröt látjuk, ugyanazt a lapos partot,
ritkás ugyan és nagy fák néllkül, de mégis ugyanazt, ia. sima, végtelen erdőséget. Előttünk
erdő. Nagyobbrészt vörös fenyő, köziben azon- és mögöttünk a folyó tükre és partja alámeban jegenyefenyők és bükkfák, amelyek már rül ta látóhatárba. Mihelyt a lejtős részek elegészen megsárgultak. Itten korán kezdődik távolodnak tőlünk, a levegőtükröződés követaz ősz.
keztében szabadon lebegnek a levegőben,
.Ez az erdő, amelytbe .most lassankint be- mintha viz volna alattuk, amelyben visszahatolunk, a világ legterjedelmesebb erdeje. tükröződnek.
Innentől kezdve megszakítás nélkül terül el
Szép este volt és éjszaka enyhe. Fél kimessze a Baikál -tavon tul délre levő megmű- lenckor Szuskovó előtt kötöttünk ki. A sötétvelt területekig és sivatagokig — egyenes ségben partraszálltunk és fölkerestük aa
vonalban 2000 kilométernél hosszabban nyú- egyetlen házban lakókat. Postaállomás volt a
lik északdéli irányban — és azonkívül több folyómellett. Csak asszonyokat találtunk ott•mint 6000 kilométernyi szélességben terjed hon, bét fiatalembert és néhány kis gyermenyugatról, az Uraitól keletig, egészen a Csen- ket, A férfiak halászni mentek. Ezek az emdrs-óceánig és Kamcsatka félszigetig. Egyet- berek itt laktak együtt két nagy szobában,
len, összefüggő erdős terület, amelyet csak a amelynek gerendás mennyezete ein'berma
szóles vízfelületek és a lassan folydogáló fo- gasságnyi sem volt. Mellette volt még egy
lyók szakítanak meg. E z a szibériai Taiga.
szoba, amelyben — .amint bizonyos büszkeMicsoda végtelen egyforma, gyöngén séggel elmondták — a pópa lakik, amikor
emelkedő síkságok, lapos, alacsony völgyek- esztendőnkint egyszer erre utazik. A házikel a folyók és a patakok mentén. Eleinte asszony Turuehanskból való és sohasem jutöbbnyire csak puszta fölületek, azután mólba tott annál messzebbre. Nem tudott sem irni,
és egy kiis f ü következik, amoda fönn észa- sem olvasni; bizonyára a férje sem tud; ez
kon a kietlen Tundra; azután imi'tt-amctt meglepő lehet ugyan egy postahivataInuk•egy kis legelő, azután égerfák és néhány nál, de ezen' .a környéken ritkán akad olyan
biiklklfa s toválbb semmi a végtelenségig. Le ember, aki olvasni tudjon, legföljebb egy kiekkor azután megint erdő kezdi boritani a csit számolni, hogy a hal ász-xáui Iákat rendsíkságot: ritkás erdőség; ez mindegyre sű- ben tarthassa. A férfi huszonhét éves volt és
rűbb és magasabb lesz, a föld azonban csak idevaló, ahol már apja és nagyapja fis élt.
egyhangú marad. És mégis valami sajátos
Csak egy lányka volt ott, aki apjával és
bája van. iA messze látóhatár magáhcz vonz- fivérével az Angaráról (szibériai folyó) jött,
za a gondolatunkat és vágyat érzünk, hegy hogy a nyáron halásszanak, télen pedig vaa. nomádókat kövessük ezen a határtalan sík- dásszanak, mialatt az anyjuk a kicsikével az
ságon, korlátlanul szabad életükben.
Angara mellett maradt.
A Tundrának és a Taigának As megvan
A posta kezeléséért az állani fizet valamit;
•a maguk költészetük, buskomorságuk és busz ir amiszar vast tartottak, amelyeket többkönnyű áimulk, nagy egyszerű vonásokban, nyire a postán és jármüvekben használtak.
az örökös hullámokban; nyáron, amikor min- Az iramszarvasok nyáron valahol az erdőben
den zöld; az ősz vöröses aranysárga színében, tartózkodnak egy osztyák felügyelete alatt.
kék tavaival és a náddal benőtt partokkal; Ezenkívül két tehenük és egy lovuk volt az
télen a csillogó napsugárban elterülő végte- ittlakóknak. Egyébként nyáron .a halászat,
len fehér takaróban, a csípős hidegben és a télen pedig a vadászat és a vadfogás a föporzó hóban és azután a ihcsszu, téli éjszaká- jövedelimük.
ban, mialatt a hóid csöndes nyugalomban vo
,Az erdőben különböző vadak tanyáznak;
mi 1 e.l ia nagy ihófeilűlet fölött; de tavasszal fajd kakasok, nyirfajdok, itt-ott császármadais, amikor ú j r a ébred az élet, a tavak mor- rak is, nyulak, vad irainszarvasok, jávormogni kezdenék a hó alatt, itt-ott eltisztul a szarvasok, vörös és fehér rókák és sok medhó és a imadárseregek huzmak dél felől, vad- ve; néhány nap előtt három-négy egészen köludak és kacsák, fenyvesmaidarak és hattyúk zeiben mutatkozott. Farkas nincsen sok.
ezrei és milliói.
Amikor távozni akartunk, az Angaráról
A folyó mindkét oldalán lassankint zöld való leányka orvosságot kért tőlünk; uiár
rétek mutatkoznék, amelyeken a lekaszált régóta betegeskedik. Orvos dolgában nem
fii vet nagy szénakazlakká hordták össze; a igen jól állnak itt. "Valahol :a szomszédban
széna valószínűleg ugy marad itt, arnig majd lakik ugyan1 egy felcser; egyébként az egész
a télen el nem hordják. Sajátságos látvány, turuiohanski kerületben, amely másfélmillió
inert itt a nagy erdőség és annyi fát vághat- kilométernél nagyobb területre terjed, egyetnak, amennyit akarnak, hiszen nincsen ér- len egy tanult orvos van.
Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

Szeged, 1914. december 29.
Városi
>Naassagsa*e»osRB«

szinlház.
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BOSZORKÁNY.
H a j h u l l á s , hajkosp.s
APhÚ HIRDET ÉábU gyorsan
elmúlik a LeinIzzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Legjobb h a j f e s t o az
országosai elismert Leiníinger-féle 4ra 2 ko ona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
5?0
Majőszblés elien
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer'
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Gyomorbajosok

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.

zinger-féle
„I n a h a }
s z e s z " árt ol. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
yóreyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

t

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

fflodern
képkereteket
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

ES TAÜSA
készít

Iskola-utca 18.

fix fizetéssel és inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

,Délmagyarország'
kiadóhivataléban.
Jelentkezni lehet d. e. 10 órakor.

Vcrsenyáruház
Főiizlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth iajos-sugáruf 1.

i véleüek l
140 széles cosztüm szövetek . . .
K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 6 8 fiiléitől 8 0 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 24-ig
Divat bársonyok
K 1-90
Pargett és flanel pongyolák
K 5-—
Cloth alsó szoknyák
K 1 -90
Pargett és flanel női blúzok
K 3"—
Parget leányruhák
K I -50-től K 3-ig

Női kötények K 1'50-től K1'90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek

rr

lesznek

árusítva ! ! 1

Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várraay L

könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-ti. 9-

