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UJ offenzivánkbsa 43300 oroszt fogtunk el.
Karácsony napjára étkezett meg az első részletes jelentés abból a hatalmas győzelemből, amelyet a mult hét első napjaiban az oroszok fölött arattunk. Szövetségesünkkel együtt kivivott lengyelországi diadal megbénította az orosz haderőt és a hivatalos katonai körökben az a vélemény
alakult ki, liogy az oroszokkal való hábora,
nehezebb részén már túlestünk.
E fölötti örömünk napról-napra annál nagyobb lehet, mert hiszen a harcokról érkező
minden ujabb részlet azt bizonyltja, hogy
a győzelem sokkal nagyobb, mint eleinte hittük. Az oroszoknak még az a törekvése sem
sikerül, hogy defenzívájukat sikeresen hajtsák végre. Bár u tévédül nagy erőket küldenek a harcba, ezeket mindenütt visszaszorítjuk és mint a német hivatalos jelentésből
kitűnik, valóságos katasztrófa fenyegeti az
orosz sereget.
Északi szárnyát Mlavánál és Miawánál
verték meg szövetségeseink. Centrumát már
messze a Bzura és a Rilica mögé szorítottuk. Déli szárnya pedig Galíciában és a Kárpátokban szenved súlyos vereségeket. Mindennél többet mond azonban az a hivatalos
jelentés, amelyben Hőfer altábornagy beszámol az orosz hadifoglyok horribilis tömegéről. Kétszázezer foglyot ejtettünk eddig, —
valóságos hadsereg, — és csak kilenc nap
alatt 43,300 orosz tette le a fegyvert.
Ez a hivatalos jelentés, amely először
tárja fel részletes képét uj offenzivánk óriási
eredményeinek, a következőképen szól:
Budapest, december 24. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Ökörmező mellett, Felsönagyág völgyében áll a
harc. A Latorca vidékén csapataink
több rendbeli támadást, oroszoknak súlyos veszteségeket okozva visszavertek
és egy ellenséges zászlóaljat Alsóvereckénél szétszórtak. Felsö-Ung völgyben támadásunk lassan az uzsoki szoros irányában tért nyert. December
21-én ezen kárpáti völgyek területén
650 oroszt ejtettünk foglyul.
Az ismert galiciai arcvonalon a harcok tovább folynak. Nida alsó folyásánál december 22-én egy ütközetben több
mint 2000 foglyot ejtettünk.
Tornászó vidékén és a Rawka—
Bzura vonalon tovább harcolunk.
December 11-töl 20-ig 43,300 oroszt
ejtettünk foglyul. A monarchiában immár 200,000 az ellenséges hadifoglyok
száma.
Höfer altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.

Az ©r©sz északi s e r s g e t
Berlin, december 24. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) A nagy
főhadiszállás jelenti: Soldau és Niedenburg felöl csapataink újból támadást
kezdtek és több napi harcban visszaverték az oroszokat. Mlava és Miava melletti ellenséges hadállások ismét birtokunkban vannak. Ezen harcokban több
mint egyezer oroszt elfogtunk, Bzura és
Rawka szakaszokon szabadlátást akadályozó időjárás miatt, mely miatt a tüzérség alig érvényesülhetett, számos helyen heves szuronyharc támadt; oroszok veszteségei nagyok. Pilica jobbpartján Tomasowtól délkeletre oroszok
többször támadtak, szövetséges csapatok súlyos veszteségeket okozva nekik,
támadásaikat visszaverték. Tovább délre a helyzet általában változatlan.
A fenti hivatalos jelentés gyors bekövetkezése annak, amit előzőleg az egyik legtekintélyesebb dán lap katonai munkatársa be
jósolt a következőkben:
Kopenhága, december 24. A Politiken
katonai munkatársa nagyobb cikket irt a
németek oroszországi eredményeiről és
jelenlegi hadállásáról. Cikkében kiemeli,
hogy ha a németeknek északról Mlaxváig
sikerül előnyomulniok, akkor az orosz seregnek Varsóval való összeköttetését veszélyeztetik és esetleg az orosz hadsereg
katasztrófáját idézik elő. A németek győzelme igy is elérte azt, hogy az orosz
offenzíva teljesen kudarcot vallott.
Turin, december 24. A Stampa jelenti:
Bár Varsó kormányzója öt nappal ezelőtt
falragaszokon hirdette ki, hogy a veszedelem elmúlt, most ujabb végnélküli vonatok
érkeznék menekülőkkel, akiket az orosz katonák űznek el lakóhelyükről, Skierniewicéből, Groizyból és Grodziskból Ez utóbbi
mindössze hét kilométerre van Varsótól.
Varsóban a hangulat nagyon izgatott, az üzletek zárva, a bankok elköltöztek, az utcák
kihaltak. A távolból már ágyúdörej hallatszik. (M. T. I.)
A következetes J a p á n .
Berlin, december 24. Oroszország Japántó! ismételten katonai segítséget kért. Japán
cserébe a Sachalin-szigetek egyik felét követelte és a legutolsó tárgyalások eredményeképen: meg is kapta. A japán kormány már
egy sereg ágyút Oroszországba menesztett,
a megfelelő kiszolgáló személyzettel együtt.
A GYŐZTES FÉL SZOMORÚ
MUNKÁJA.
Krakó, december 24. A Qazetta Krakowska közli: Messze, nagyon messze dörögnek már az ágyuk, halotti csend van a lima-

novói csatatéren és megkezdődött a nagy temetés, ezrévei földelik el az orosz holttesteket, amelyek halomban hevernek a harctéren.
A rni sírásóink éjjel-nappal dolgoznak. Klhorkownál, 'Krosnó közelében megszámlálták,
hogy ott egy egész orosz ezred minden valószínűség .szerint az utolsó szál emberig elesett. Nagy volt a halál aratása Jedlicnél is.
Itt különösen sok orosz hadifoglyot ejtettünk.
R e o o e n k a m p h a d s z í n t e r e t cseréit.
Berlin, december 24. Rennenkamp tábornok és Kikolajevics Miklós nagyherceg között az egyetértés megbomlott.
Rennenkamp
a cár kegyét is elvesztette. Azok a hirek azonban, hogy a tábornok nyugdíjba ment, nem
igazak. Rennenkamp a törökök ellen harcoló
kaukázusi haderő parancsnoka lett.
ÉHÍNSÉG LENGYELORSZÁGBAN.
Milánó, december 23. A Secolo a következőket jelenti Pétervárról: Lengyelországnak az oroszok, majd a németek által megszállt részeiben leírhatatlan a pusztulás. A
legszükségesebb élelmiszerek hiányoznak és
a polgári lakosság körében sokan halnak meg
éhen. És ez a borzasztó helyzet napról-napra
rosszabbodik.

Szerbia békét akart kötni.
Szófia, december 24. A diplomáciai körökben beszélik, hogy december elején a
szerb király Pasics miniszterelnökkel való
tanácskozása után, Miklós orosz cárnak titokban levelet irt. Levelében tudatta a cárral, hogy Szerbia fennállása kockán forog;
kénytelen a monarchiával békét kötni. A cár
azt válaszolta, ha Petár király békét akar
kötni, akkor megfosztják a tróntól. Ezek után
utazott a szerb király csapataihoz.
Szaloniki, december 24. A szerb kormány
kevéssel ezelőtt az osztrák-magyar
hadifoglyokat Szalonikin keresztül, Monasztirba szállíttatta, Mivel Szaloniki
görög terület, az
athéni kormány felszólította
a szerb kormányt, hogy a Monasztirban levő
hadifoglyokat szállítsák vissza, minthogy ez ellentétben áll a nemzetközi joggal.
A belgrádi állapotok.
Genf, december 24. A párisi Journalnak
jelentik Nisből, hogy tegnap Péter király Pasics miniszterelnök társaságában visszaérkezett Belgrádból. A király maga nem nyilatkozott, a kíséretéhez tartozó tisztek azonban
elmondták neki, hogy Belgrád szánalmas állapotban van. A legtöbb középület annyira
meg van rongálva, hogy hasznavehetetlen.
Mindez a hónapokig tartó ágyúzás természetes következménye; a szerbek maguk is beismerik, hogy az osztrák-magyar alattvalók
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házai épp ugy meg vannak sérülve, mint a
szerb alattvalóké. Legjobban íáj a szerbeknek, ihogy az osztrák-magyar sereg kivonulása alkalmával magával vitte a (hadköteles
korban levő szerbeket, összesen /mintegy 1200
embert. Ezeken kivül letartóztatták az osztrá'k-magyar csapatok B.usserst, a belgrádi
villanyvilágítás társaság igazgatóját is, aminek az volt az oka, hogy Bussers egyszersmind Belgium konziuia is volt /Belgrádban.
Olasz-francia ellentét Tunisz miatt.
Róma, december 24. A lapoknak azt a
hirét, hogy Franciaország legközelebb annéktálja Tuniszt, mindeddig nem' cáfolták meg.
Olasz nacionalista körökben ez a körülmény
nagy lehangoltságot keltett. Az Idea Nazionale felháborodással ir a franciák tervéről, mert
az nemcsak a benszülött tuniszi: lakosságot
zuditaná maga ellen, hanem Olaszországot és
gyarmatait is provokálná.

Török síkerek.
Frankfurt, december 24. Pétervárról jelentik: A Riusikoje Slovo teheráni távirata
szerint a perzsa kurdok és a török csapatok

megszállották
Asserbeidsan
tartományt.
Dsullfa városát veszedelem fenyegeti.
TÖRÖK CSAPATOK SZUEZ ELÜTT.
Turin, december 24. Kairóból a következőket jelentik: A legújabb ihirek szerint a
Vörös-tenger felöl a török és beduin csapatok 15 kilométernyire
megközelítették
a
Szuez-csatornát. Nyolc nappal ezelőtt angol
aviatikusok 60 kilométernyi szélességben körül repülték a csatorna környékét, de ellenséget nem találtak sehol. Azóta minden csendes és igazán není lenne csodálatos, Iha egy
napon a török beduin lovasság, mint annak
idején Kantaránál történt, meglepő támadást
kisére'lne meg a csatorna mentén elhelyezett
angol katonák ellen.
A lakosság nyugodtnak látszik. A nemzeti párt tagjai között elégedetlenség észlelhető, de ez sem nyilvánul meg hangosan. Az
angol hatóságok bezáratták a főiskolai hallgatók klubját, mert kiderült, hogy ott kovácsolják a nemzeti mozgalmakat. A bezáratás
óta a felkelő lakosság mozgalma abbamaradt,
amihez mindenesetre a hatalmas angol apparátus is hozzájárult.

harcok Franciaországban.
Berlin, december 24. A nagy főhadiszállásról: Az ellenség Nieuport környékén tegnap nem ismételte meg támadásait. Bixscbooteruál csapataink december huszonegyedik! ütközetben kcttöszázharinmc embert ejtettek foglyul. Igen élénk volt megint
az ellenség ievékei) sége, chaomi tábor kornyékén. Ezen az arcvonalon a heves ellenséges tüzérségi tüzet Sonair és Perthes környékén gyalogsági támadások követték, melyeket visszavetettünk. Egy árkot, melyet ellenség állandóan tüzérségi tűz alatt tartott,
elhódítottak tőlünk, de este visszafoglaltuk.
E sikerült ellentámadás után a hadállást feladtuk, mert az árók egyes részeit az ellenség tüzelése csaknem elsimította. Több mint
egyszáz fogoly maradt kezeink között, tKözli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

18 francia tábornokot

elcsaptak,

Genf, december 24. Nagy feltűnést kelt
Parisban, — mint onnan jelentik — hogy a
Páris Journal, a francia kormány
hivatalos
lapja keddi számában tizennyolc francia tábornok idő előtt való meneszt élését közli. Az
elcsapott tábornokok közt vannak a következő
hadosztályparancsnokok:
Levillain,
Martin,
Leguay, Colle, Mottard, Brochin, Blocqu, Cos
tclli, Sauret, továbbá Laureus, Ressignac, Lavisse és Rossignol dandár parancsnokok.
Az első háborús ülés a francia
képviselőházban.
Genf, december 24. Parisból jelentik: Talán még soha o:yan nagy érdeklődés nem mutatkozott a képviselőház ülése iránt, nr.nt
most, mikor a háború kitörése óta először üit

csak mi emberek, akik öntelt hiúságunkban, j
a magunk imádatában elneveztük magunkat I
a teremtés koronáinak, mi, mintha /megválA szeretet ünnepe ma: a vérrel, az em- toztunk volna. De nem az emelkedés, nem a
bervérrel áldozó gyűlölség napja. Feneva- haladás irányában. Amit hosszú évszázadok
dakként törnek az emberek milliói egymás véres verejtékéivel szépet és nagyot alkotvagyonára, életére, hazájára . . .
Az an- tunk. most szétromboljuk, sárba tiporjuk,
gyalok kara ma hiába zengi ott ferin az ae- vérbe gázoljuk. S ez nem a furor bestiális,
theri magasságban: Békesség a földön a jó- ez a furor humánus, az emberi düh, vadabb,
akaratú embereknek! Az angyali éneket túl- szörnyűbb minden állati dühnél. S /nekünk
harsogja ezer meg ezer ágyú bömbölő sza- zeng az égi dal: Békesség a földön a jóakava, millió meg millió puska ropogása. Halál- ratú embereknek!
hörgés és siralom, mert még egy napi békesKeresztények sírjatok! S sírjatok mindség sem adatott meg Európa küzdő, vérző annyian zsidó és mohamedán és pogány emnépeinek. Hasztalan, a római szent aggas- bertársaink! Mert sirnak az ég angyalai is.
tyán szelíd békeszózata süket fülekre talált Békességet hirdető szavuk zokogásba ful s
a föld hatalmasainál. Krisztus hiába szállott könnyeik vérmezökre hullanak. Nem merle a földre, hirdetve az egyenlőséget, a test- nek leszállani a földre és fájdalmas szomovériséget, a békét, a szeretetet. Nincs trei<- rusággal röpülnek vissza az Ur zsámolya eic.
ga Dei s a krisztusi tragédia az emberek
Máskor „mennyből 'az angyal lejött hozgyülölsége tragikumában csak fokozza.
zátok, pásztorok". De most az ágyuk dörBékesség a földön a jóakaratú embereik- gése, a fegyvereik ropogása, a patakzó emnek! De a föld emberei gyűlölködésükben bervér, a gyűlölség, a pusztulás visszariaszmég egy napig, egyetlenegy napig sem tud- totta. Kigyúltak a karácsonyfa gyertyái, de
nak egymás iránt jóakaratnak lenni. A teg- valaki hiányzik, valakik hiányzanak a szenap vérben leáldozott nap sugarai ma is retetteljes, meghitt körből. Az anya a harcvérmezek fölé árasztják bágyadt fényüket. mezőn vérző fiát, a hitves a férjét, a gyerÁmde azért a napsugár megmaradt napsu- mek az atyját, a testvér a testvérét, a menygárnak, a hold és a csillagok miriádjai, ma- asszony a .vőlegényét siratja, mert ma a szega a föld és a tenger miben sem változott, retet ünnepe: a gyűlölség napja és nem ada-

Békesség a földön
a jóakaratú embereknek.

/Szeged, 1914. decemiber 25.
össze a népképviselet. A karzatok zsúfolva
voltak, főleg hölgyekkel, akik majdnem Kivétel nélkül gyászruhában jelentek meg. Nagv
feltűnést keltett a diplomaták páholyában Tiitoni olasz nagykövet, aki mellett a japán
nagykövet iilt. Deschanel elnök formás beszéddel nyitotta meg az ülést. Siri csendben
hallgatták, csak akkor tört ki a tetszés, amikor Franciaország .hii szövetségeséről. Japánról emlékezett meg, másodszor pedig, midőn ezzel a hatásos frázissal fejezte be szavait: — „a jognak diadalmaskodni kell a
nyers hatalom fölött, mert erősebb emennél"
— tapsorkán zugot: végig a termen. Sokkal
nagyobb sikere volt Viviani-nák, aki pompás
szónok. Megérzett minden szaván, hogy a
kormány nyilatkozata az utolsó sorig az ő
dagályos stílusa. Jól kiszámította a hatást.
Mikor például azt mondta:
— A francia nemzet minden áldozatra
kész, mert a dicsőség legszebb aratása kecsegtet és Franciaország nagyobb lesz, mini
volt valaha.
Beszédét igy fejezte be:
— Barbarizmus, deszpotiizmüs, örökös
provokációk és fenyegetések — /mindezt a
németek békének nevezték. Gyilkolás és rablás — a németek szerint hadviselés. Szent
meggyőződés é! bennünk, hogy a szövetséges
hadsereg le fogja tiporni a gyilkosok és rablók
hadát. Zugó tapsvihar volt rá a felelet.
Bauer hadnagy a szegedi 3-asokról
A iimanovói. csatatéren, egy magyar Nád-asdy-huszár beszél a döntő ütközet után. Elmondja, hogy itt ugy megvadultak a mieink,
mint sehol a világháború folyamán, mert az
oroszok legyalázták a magyarokat.
— Itt kiáltották át hozzánk az oroszok
magyarul, hogy gyávák vagyunk!
— 'Magyarul?
— Magyarul, rosszul magyarul, de magyarul. Azt kiabálták bele az éjszakába:
-- Gyere magyar, gyere gyáva magyar,
itt folyik a magyar vér.
Nem vártunk mi ekkor se vezényszót, se
azt, hogy a hornista fújja, — mondja a huszár, — hanem ész nélkül ugrottunk ki a fedezékből és előre a hang irányába.
Szuronyunk nincs, hát megfordítottuk a \kai\abélyt
és ugy és ott vágtuk az oroszt, ahol értük,
tott meg nekik, -nemhogy szeretteiik körében
lehessenek, de az sem, hogy szjent karácsony napján, vérözön közepette, -legalább
huszonnégy óráig kipihenhessék véres munkájuk test- és lélekgyötrő fáradalmait.
Nem mi akartuk igy. A mi ősz királyunk
és Németország protestáns császára 'készséggel hajoltak a pápa kérő szavára, ámde
az entente hatalmai a rideg visszautasítás
álláspontjára helyezkedtek. Mi, 'a győzők,
most is nagylelkűek akartunk lenni, ámde
a legyőzöttek tehetetlen és telihetetlen dühe
ünneprontással keseríti meg -millió meg millió ártatlan, gyermeknek, millió meg millió
sirva aggódó asszonynak az egynapi lelki
pihenőt. Hogy legalább azon az egy napon
— a szeretet ünnepén — ne kelljen aggódniok, remegniök szeretteik véreért, életéért.
Harc dühöng a csatamezőn és -nincs
öröm, nincs béke a karácsonyfa csillogó
fény-köréiben. Akik a szeretet ünnepén (óh,
mennyi guny van most e kifejezésben!)
összegyülekeztek az ajándékos karácsonyfa
körül, azoknak a lelke nem talál megnyugvást, örömet, mint máskor, a meghitt körben. Lelkük ott szállong a galíciai és szerb
harctéren, ahol szeretteik vére hull és pirosra festi a fehér havat. Fagyos szél siivitása
és halálthozó golyók fütyülése a szent ünnep zenéje, templom!! orgonája; i az anya,

szeged, 1914. decemílmr 25.
ahol találtuk. Vagy a karabély tört él vagy
a fej, amelyikre vágtunk. A fírnter hadnagyot
tetszik ismerni a szegedi hármasoktól? Ott a
hegytetőn egymaga tizenkét maszkát vágott
agyon; /mindjárt onnan jobbra egy kicsit Ihá-
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emlékezésen kivül külön ajándékban is részesültek, még pedig Kass János és családja részéről. A derék és szivjóságáról ismert Kass
János két leánya: Brana Iván, dr.-né és Demeter Lajosné és fia: ifi. Kass János sorra
járták a betegeket és mindenkinek egy-egy
csomagot adtak át, amelyben Ízes falatok és
cigaretták voltak. Ezt is hálálkodva, könnytelt
szemekkel köszönték meg azok, akiknek mi
betegeik halovány arcát. A folyosón a városi tartozunk köszönettel, örök hálával.
gimnázium énekkarának mintegy ötven tagja
Szivekből jött, szivekhez férkőzött ez a
állt sorfalat és Prellog József kegyesrendi ta- kórházi ünnep. Minden tisztelet és elismerés
nár vezetése mellett egyházi dalokat énekelt, azoknak, akik lehetővé tették ajándékaikkal
majd Himnuszt adta elő. Az ismétlődő énekek Boross Józsefné dr.-né akcióját és hódolat
közben Reinholz Odorik alsóvárosi barát te- Boross József dr.-uénak, aki kezdeményezőremről-teremre járt és beszédet mondott, a
je volt ennek a szépséges, szeretettől áthamelyben a haza nevében, köszönte meg vitéz
tott kórházi ünnepnek és hódolat e nehéz
hőseinknek azt az áldozatot, amit a hazának,
munkában való társnőiének, Berger Mór dr.a hazáért hoztak. A beszéd végeztével Bonénak.
ross József dr.-né, Berger Mór dr.-né, Bodnár Géza dr.-né, Szarvady Rózsa, Berger ErA máv. internátusban
Gidóifalvy Béla
zsi, Tömörkény Erzsi, Jezernitzky Márta és dr.-né elnöklete alatt -működő bizottság igaEmma és Stokofszky Bruna teremről-teremre zán mintaszerűen és példásan llátlta el a sejárlak és minden betegnek nemzeti szinü besülteket. Minden egyes beteg kapott — küszalaggal átkötött csomagot, két iiveg be/főt- lön e célra készült — ízléses fehér vászontet és egy üveg bort adtak át, szerető, vi- zacskót piros szalaggal átkötve. A zsákok
mindenikén piros sziinii & az alábbi szöv: ;et
gasztaló szavak kíséretében. Megható látvány
tartalmazó köriraki bélyegző volt: .JSzükség
volt a betegek hálálkodása, a szemükben fel- tartalékkórház Máv. internátus. Szeged, 1914.
csillanó könny. Sírtak, hangosan zokogtak a december 24." A zsákhoz volt erőaitivo egy
beteg katonák, ezek a dicső félistenek, akik zöld fenyőág ós egy kis papírzacskó, mely 13
száz halállal szálltak szembe a csatatéren. És cigarettát és szivart tartalmazott. A vászonvelük együtt sirt a szépséges ünnepségen je- zacskóban. volt: füge, dió, onkrclk és lratféle
sütemény. Ezen kiVül minden beteg kap tt
len volt közönség is, amelynek sorában ott
egy-egy mákos és diós patkót, levelező-lapot,
láttuk a városi hatóság részérő! Bokor Pál ceruzát, narancsot, almát és felváltva különhelyettes-polgármestert és Gaál Endre dr. ta- féle apróságokat.
nácsost. A megható, .szivekből sarjadott ünLegkedvesebb ajándék volt az iskolás nönepségen megjelentek a kórház igazgató fő- vendékeiktől összegyűjtött és kis leánykák álorvosának: Boross József dr. vezetése mel- tal kiosztott szentképek, amelyeket a betegek
nagy hálával fogadtak. Minden betegszobálett: Berger iMór dr., Feuer Egon dr. (aki az
ban megjelent Gallér Kristóf tanítóképzői
éjjel utazik vissza az északi harctérre), ví- igazgató és rövid, tartalmas alkalmi 1),eszerág Marcsa dr., Vass József dr., a, kórház or- det mondott magyarul és németül. Beszédeit
vosai, Gátsér György kórházi gondnok és az a vezetése alaitt álló ifjúsági daloskör vei 1 líl"
sos egyházi énekei követték.
ápoló személyzet teljes, számban..
Értesülésünk szerint az ajándékok összeBeteg katonáink a má|r felsorolt meg- gyűjtésében nagy érdem jutott az alfSvárc&i

rom huszár huszonötöt. Tessék felmászni,
még ott fekszenek egy-egy rakáson.
A szegedi honvédhuszárok bámulatosan
verekedtek és aránytalanul kevés .halott és
sebesült akadt közöttük.

R sebesültek karácsonya.
(Saját tudósitónktól.)
A 'városi közikórházban, évről-évre megszerzik a betegeknek a
karácsony est örömét, melegségét. A kórház
igazgatójának: Boross József dr.-nak a felesége gondoskodott ezelőtt is karácsonyfáról,
apró ajándékokról és a betegek hálatelt szívvel köszönték meg a nemes szívre valló gondoskodást.
Az idei karácsonyest más volt, mint az
ezelőtti esztendőkben. Az idén az ország betegei: dicső hőseink, Vitéz katonáink töltik
meg a kórház termeit, akik a nemzet igazáért,
becsületéért harcoltak és tisztelétet, becsülést szereztek a magyar vitézségnek. Ezekről az édes véreinkről, testvéreinkről és velünk egy seregben harcoló idegen ajkú, száz
halállal szembe néző vitéz katonákról kellett
az idén gondoskodni és megszerezni a családi otthon nélkülözött melegségét és azt az
á'hitatos hangulatot, amit karácsony előestéje szokott a lelkekben. előidézni.
Csak gyöngéd asszony szivek képesek
erre, azoknak tiszta érzése tudja létre hozni
még a lehetetlent is, hát még a lehetőt. Boross József dr.-né minden tiszteletet megérdemlő agilitással vette kezébe az istennek is
tetsző ügyet és hetek óta azon. fáradozott a
munkában szintén fáradhatatlan társnőjével:
fíerger Mór dr.-néval, hogy Iha csak egy
percre is, feledtesse betegen fekvő katonáink
fájdalmát és a családi kör áhítozott melegségét árassza a szivekbe.
Mindegyik kórteremben karácsonyfa, volt
felállítva, rajta apró gyertyácskákkal, amelyeknek lángja világította meg a termet és a

a feleség, a gyermekek szeretettel teljes öle- a szeretet, hazugság az imádságunk, csaik
lése helyett az ellenséggel való gyilkos ölel- egy nem hazugság, a — gyűlölet. A szegény
gyűlöli a gazdagot, a gazdag a nálánál előkezés a szeretet ünnepén.
Ellenségeink előbb megcsúfolták az em- kelőbbet, a beteg gyűlöli az egészségest, a
berben a kulturlényt, ma, szent karácsony béna az épet. Gyűlöljük azt, aki más nyelnapján megcsúfolják az emberi szív legma- ven beszél és gyűlöljük azt, aki más istent
gasztosabb érzelmét: a szeretetet, megcsú- imád. Mindenki gyűlöl valakit é s senkisem
folják magát az embert es megcsúfolják az szeret igazán, mást. Azaz mindenki szeret vaisten-embert, aki ma született ímeg Betle- laki/, — önmagát.
hemben.
Az önmagunk imádatában merül ki a szeretetünk.
önmagunkon kezdődik a szeretet
Megszületett, hogy békességet hozzon
a jóakaratú embereknek, de vére hullásával, és önmagunkon végződik. Mindenki, még a
élete feláldozásával sem tudta az embere- leghitványabb is, önmagát képzeli a világ
ket jóakaratuakká átváltoztatni. lHasztalan középpontjának. Amikor azt hisszük, hogy
hangzott el a nagy ige: Fiaim, csak szeres- mást szeretünk, önmagunkat szeretjük bensétek egymást! A szeretet szerény virágát ne, mert amint a szeretet nem talál viszonelnyomja a gyűlölség csalánja. Milliók küz- zásra, gyűlöletté válik.
denek milliók ellen s a dühöngő, embergyilA szeretet krisztusi tana eltorzult. A
kolást kedvelő Mars hatalmasabb, mint a gyűlölet papja mindenki, a szereteté senki,
názárethi bölcs, kinek jövetelét szent prófé- amikor nem önmagunkról, hanem .másokról
ták hirdették, ákit a jászolban pásztorok és van szó. S ebben az a keserű igazság, hogy
királyok imádtak.
nem — túlzás. Amikor oly szívesen hisszük
el
másokról a rosszat és semmiképpen sem
Évszázadok vérzivatara hiába zúgott eí
az emberiség feje fölött, mert az emberek- a jót, amikor keresve keressük másokban
ben lakozó vadállat vérszomja csak növeke- a rosszat és kéjelgünk benne, ha azt .megdett. Mikor jön el a te országod betlehemi találtuk vagy legalább megtaláltnak véljük,
kisded?! Mikor következnek el a szeretet a gyűlölet nyilatkozik meg bennünk.
Éppen csak hogy annyira nem mentünk
zavartalan ünnepnapjai, amikor csak jóakaratú emberek lesznek a földön? M i i k o r ? ! . . . vakmerőségünkben, hogy a gyűlöletnek küMiikor lesz egyszer vége a hazugságok lön ünnepet szenteljünk. De valójában a gyűkorának? Mert hazugság minden. Hazugság lölet ünnepe minden egyes háború, amelya kulturánk, hazugság a tudásunk, hazugság ben egyik nemzet a másiknak a leigázására,

a tönkretevésére, a megsemmisítésére tör.
S hanyadiik ünnepnapját üljülk már a gyűlöletnek e most duló háborúban?
Ellenségeink , egyetlenegy napig sem
tudták szüneteltetni az ellenünk érzett gyűlölséget, holott bizonyos, hogy nem ezen az
egy napon múlik a diadaluk. Amit száznál
töbib napon át nem tudtak elérni, azt nem
fogják elérni ezen az egy napon sem, mert
a gyűlöletnél is van valami hatalmasabb s az
a vaiami: az — igazság, melyen, nem vesznek erőt a poklok kapui sem.
Hát csak hadd dörögjön az ágyú, csak
hadd folyjon a vér patakokban a mai szent
napon is, hasztalan minden hiu erőlködésük,
a végleges diadalhoz egy Lépéssel sem fognak közelebb jutni ma sem. Ez az ádáz düh
nem az ő erejük, de gyöngeségük bizonyítéka. S az ünneprontóknak ez a nagy gyöngesége nagy vigaszunk és nagy elégtételünk
karácsony szent napján.
Fájó érzéssel bár, de bizakodó reménynyel, a föltétlen győzelem biztos reményével üljük meg a betlehemi kisded ünnepnapját. Mert a háború ide-oda ingadozó kockája
végül is a mi diadalunkkal fog véget vetni a
minden idők legnagyobb és legvéresebb háborújának, amikor millió és millió harcosunk
fogja diadalittasan velünk együtt kórusban
zengeni:
Békesség a földön a jóakaratú embereknek!

népiskola és a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek növendékeinek és buzgó vezetőinek, akik a tanítótestület bevonásával részesei voltaik az elért szép sikernek.
A belvárosi népiskolában. Impozáns módon nyilvánult meg a belvárosi közönség
nagylelkűsége a belvárosi népiskolában a
beteg katonák részére rendezett karácsonyfaünnepély alkalmából.
Az ünnepély már délután. 2 óraikor kezdött, midőn az egyes terembe összegyűjtött
betegeket és Eirbás K á r o l yné, Kövessy Józsefné ós Bödőné úrnők elnöklete alatt álló
bizottságot lefényképezték. Ezután 3 órakor
a Hymnusz elének lésével, majd Szabó Lajos
főtisztelendő mély vallásosságra valló beszédével vette kezdetét a karácsonyfa-iünnepély
a tornatei-emben, ahol egy négy méteres, gazdagon feldiszitett karácsonyfa köré gyűltek
a betegek, akliknek mákos, dióis patkót, cigarettát, szivart, almát, diót tartalmazó nemzeti eziinii szalaggal zsebkendőbe kötött csomagot, osztottak ki. Majd Vécoey
Mari-La
Czimer Margit és Vámdi Mariska szép készültséggel egy néhány éneket adtak elő. Az
ünnepély rendezésének .rnni Ikiájélban nagy
szorgalmat fejtettek ki: özv. Mayer Áronná
és Tury Konrádné, tcválbbá Firbás Nándor,
Kövessy Józscif és Sőreghy Mátyás dr. hadnagy kóilházi cscporttiszt. Az ajándéktárgyak
kiosztásánál .szeretetreméltó kedvességgel .segédkeztek Kovács Ödönné, Sőreghy Matyómé
dr.-né, özv. Árvayné,
Fischemé.
A nemesszivü adakozók és buzgó Lelkek
a 3-ik számú polgári fiúiskolái
szükségtartalekkórház beteg katonáinak is ünnepé varázsolták Karácsony estjét. Csütörtökön délután 4 órakor a kórház egyik nagy be;egtermében összegyűltek a sebesült katonák, ahol
már szépszámú közönség várta őket, hogy
részt vegyen az ünnepségen. Először a polgári fiúiskola növendékeinek énekkara egyházi dalokat adott elő, utána Henrii Ferenc
végezte az egyházi funkciót, azonkívül gyönyörű beszédben áldást kért azokra, ak'k tőlünk távol, sok szenvedés között teljesítik hazafiúi kötelességüket. Enyhülésért, vigasztaiásért könyörgött a sebesültek számára, akiket a sors messzi idegenbe sodort tűzhelyüktől, családjuktól, végül megköszönte az adakozók áldozatkészségét. A beszéd után a jelen-lévők elénekelték a Himnuszt. Meg keli
emlékeznünk Orkonyi Edéné és
Baranyai
Gyuláné úrnőkről, akik fáradhatatlan tevékenységgel készítették elő a kórház sebesültjeinek karácsonyi ünnepét. Mindenben készséges segítőtársra találtak a szükségtartalékkórházak parancsnokában, Gidófalvy
dr.
törzsorvosban.
Az ünnepély az ajándékok kiosztásával
végződött. A hölgyek igen ügyes megoldást
találtak ki az ajándékok szétosztására. Mindegyik katona számára készült egy Ízléses,
csinos batiszttasak, amelyre kis fenyőág volt
nemzetiszínű szalaggal ráerősitve Szeged
1914. karácsony felírással. A táskákban a sebesültek számára összegyűlt ajándékok voltak: sütemény, alma, narancs, cukorkák, dohány, cigaretta, pipa, zsebkendő é s egyéb apró hasznos dolgok. Mindezen ajándékokat
Klucsik István polgári iskolai igazgató buzdítására a polgári iskola tanulói gyűjtötték
össze.
Gyönyörű ünnepség folyt le ma délután
félötkor a szegedi 46-os laktanya
udvarán.
Az ezred tiszti kara Balogh alezredes vezetésével körülfogta az udvar közepén felállított óriási karácsonyfát, távolabb pedig az ezred összes legénysége helyezkedett el. A karácsouyfa alatt levő emelvényre lépett Virág
46-os tábori lelkész, mire kigyúltak a karácsonyfára szerelt különböző szinii villamos
lámpák. Mély csöndben kezdte beszédét a
lelkész, aki ezúttal' nem a békeszerefetet hirdette, hanem bátorságra, hősiességre és a Ihaza iránti törhetetlen szeretetre buzdította a
katonákat. Beszédét azzal végeze, hogy majd
akkor következik igazán boldog 'karácsony a
nemzetre, ha annak minden ellenségét megverte. A beszéd után, mely mély benyomást
tett a katonákra, a 46-os zenekar több dara-

bot játszott, köztük a Himnuszt, a O o t t e r h a t -
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tét és a Wacht ara Rheint is. A Himnuszt sapkalevéve hallgatta ugy a tisztitkar, mint a
legénység s a szövegét együtt énekelték a zenével. Az ünnepély a király és a haza éltetésével fejeződött be. Az ünnepélyen hölgyek is
voltak jelen.
A katholikus köri vörös kereszt kórház
karácsonyfa ünnepélye lélekemeloen folyt le.
Megjelent az ünnepségen Veress Károly kúriai biró, a Vörös Kereszt elnöke, özvegy lovag Worzikovdszky Károlyné elnök nő, Horváth Lajosné alelnöknő, továbbá Ringhoffer
Lajos táblai tanácselnök, Fekete Ipoly kegyesrendi tanár és még számosan. A lendületes és
telkekig ható ünnepi beszédet Szalay István
kegyesrendi tanár mondotta. Beszédéből a
következő részt közöljük: A szeretet ünnepét nektek, sebesült katonák a szeretet egyesülete tette családiassá és meleggé, fehér
mezőben piros kereszt ez egyesület jelvénye:
Krisztus fehér leplén piros vér, mellyel megváltotta a világot. Az ágyúdörgés és kartács
ropogás között is felhallik az égbe a szeretet
ünnepén ezrek imádsága: jöjjön el a magyarság legboldogabb napja, mikor az igazság és
a béke diadalra jut. A beszéd' után Szántóné
Ladányi Mariska adott elő egy gyönyörű király himnuszt, melyet a katonák és a megjelenték könnyes szemmel hallgattak végig.
Az ünnepély a Himnusz éneklésével ért véget. Ezután a katonák ajándékokat kaptak, a
melyeket hálásan köszöntek meg a vezetőségnek és az ünnepélyt rendező uri hölgyeknek.
A Szegedi Katholikus Nővédő
Egyesület
kedves ünnepségek keretében ülte meg intézeteiben karácsony szent estéjét. Az első
ünnepség kedden, december 23-án, az egyesület Napközi Otthonában folyt le. Hatalmas és
gyönyörűen diszitett karácsonyfa és sok
hasznos ajándék a kis védencek részére hirdette itt azt a meleg szeretetet és odaadó
gondoskodást, amellyel az egyesület a hadba
vonult katonák itthon maradt árvái s a szülői
felügyeletet nélkülöző gyermekek iránt viseltetik. A tanítóképző énekkara nyitotta meg az
ünnepséget, am'ire azután Várhelyi
József
kanosok, belvárosi esperesplébános méltatta
magasszárnyalásu beszédben a kereszténység
e magasztos ünnepét. Az apró növedékek
pásztorjátékot adtak elő, majd szavaltak és
énekeltek. Megható képet nyújtott a vidám
gyermeksereg, amint a hatalmas karácsonyfán kigyuladtak a gyertyák. Az egyesület jóakaróinak Hauser Rezső Sándor pénztáros
mondott köszönetet, majd az énekkar énekelt, mire azután az ajándékok kiosztása következett. Minden gyermeknek bőségesen jutott a kis Jézuska szeretetéből és mindanvnyian örömtől sugárzó arccal tértek haza
szülőik szerény hajlékába. — Tiszti kórházában az egyesület szerdán, december 24-én
délután vő órakor ünnepelte karácsonyestéjét.
Amilyen szeretetteljes volt itt az ünnepség
lefolyása, ép oly megható is volt az minden
részletében. Különösen mélyen megindította a
sziveket az a jelenet, amidőn a monarchia
minden részéből és annak minden fegyver• £Bn»caHaane«iaaBBnSE««aaaRancaaBKaa«BS!iisi!i*auaiíinn
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neméből való sebesült tisztek a béke legszebb
szimbóluma, a villanyfényben tündöklő karácsonyfa körül gyülekeztek. Az ünnepségen
Zadravecz István dr. házfőnök gyönyörű szép
beszédet mondott, majd felolvasta Bjelik Imre tábori püspök pásztorlevelét. Majd Simkó
Elemérné, Gounod „Ave Máriá"-ját énekelte
művészi előadásban. De közremüködték az
ünnepségen a kórház ápolónői is néhány alkalmi ének előadásával. Végül a tiszti kórház betegeit kedves ajándékokkal lepte .meg.
A Himnusz eléneklésével ért véget a családias
jelleggel és teljes bensőséggel lefolyt szép és
megindító ünnepség, amelyen Karg János báró, altábornagy, honvédkerületi parancsnok s
nagyszámú előkelő közönség vett részt.
A szegedi vasutasság dicsérést érdemlő
módon vette ki részét a sebesültek karácsonyának méltó megünneplésében, amennyiben
hat kórháznak mintegy ezer betegét látta el
minden jóval a szeretet ünnepének délutánján.
A központ személyzete a Szentgyörgy,
Jókai- és Móra-utcai kórházak betegeit vendégelte meg; mig a szeged-rókusi mülhely, a
szeged-rendezői fűtőház és az osztálymérnökség alkalmazottai a honvéd- és közös csapatkórház, valamint a felső fémipariskola betegeit látták el jó ozxonnával. A kiosztást az
alkalmazottak családtagjai végezték fáradságot nem ismerő buzgalommal, még pedig:
Máté Károlyné, Sallai Gyuláné, Kovács Lajosné. Horváth Ferencné, Vasváry Béláné, Berényi Ferencné, Benkő Béláné, Nógrádi Árminná, Balassa Jenőné, Szigiszt Antalné,
Sienny Gyuláné, Szirony Jánosné és Vojacsek századosné úrasszonyok;
Bercsényi
Lenke, Biró Bősze, Janikievits Danié a és Zorka, Amirás Blanka, Ocskó Margitka, Bajza
Ilonka, Kőhalmy Etelka, Máté Ilonka, Kruttschmiít Baba, Sallai Margitka, Kluka Lilike,
Kovács Gizella, Dobó Etelka, Móra Mariska
és Annuska, Vidovics Sári és Ilike, Kis Annuska, Bontó Márta és még igen. sokan a szegedi urleányok közül. Uray Zoltán üzletvezet ő volt a kezdeményezője és szervezője ezen
megható cselekedetnek. Az üzletvezető unír
hónapok óta igyekszik ugy a harctéren nélkülözések között küzdő, mint a már szenvedő
sebesült katonáink sorsát elviselhetőbbé és a
sze-etei ünnepét számukra inagasztosabbá
varázsolni.
A felsőipariskola tartalékkórházban szép
ünnepség keretében folyt le a karácsony estéje, Schwamek
dr. íőtörzsorvos, kórházparancsnok, Jiracsek Emánuel főhadnagy, valamint az összes tisztek és irodai személyzet
jelenlétében. A felsőipariskola ifjúsági zenekara eljátszotta a Gotterhaltét, majd Virágh
Vince tábori plébános imát mondott és utána megható, magas szárnyalású hazafias beszédet tartott. Végül a zenekar a himnuszt
játszotta el, a katonák énekétől kisérve. ö t
órakor a város részéről Bokor Pál helyettespolgármester és Gaál Endre dr. .kirlturtanácsos is megjelent a bensőséges, meleg ünnepségen.
A rókusi népiskolai kórházban a karácsonyi ünnepély Nemecskay
Istvánné és Ábrahám né Ádám Kornélia úrnők elnöklete alatt
délután négy órakor kezdődött. B. Rajner főtisztelendő magasszárnyalásu beszéde befejeztével a Dugonics-utcai polgári leányiskolái
tanulók gyönyörű karénekére, majd a sokféle ajándék kiosztására került a sor. Meghatottság és örömkönnyek ültek a sebesült
katonák orcáin, látva és érezve azt az odaadó és őszinte szeretetet, mely irányukban
megnyilvánult. Az ünnepély fényét megjelenésükkel emelték Dercsényi Piroska, Csury Richardné, Katona Ferencné, Tóth Ferencné,
Piukovics Ödönné, Bárkányi Cserzi R., Lantosné Buzáth Margit, Schiitz Ilonka, Kováts
Vilma, Lakatos Lujza, özvegy Bernátsky Jánosné, Lengyel Győzöné, Lamberné Szilber
J., Szalayné, Nemecskay J., Márkus Erzsébet, Weisz Flóra, Lehotz'ky Károlyné, Piukovics Lázárné, Piukovics Ilona, Hubai Lászlóné, Hipp Mária, Mogá.n Róza, Csatkó Jánosné stb., stb.

Szegted, 1914. december 25.

Katonáink árváiért.
lita: Lévay Mihály,
országgyűlési képviselő.
A -háború napról-napra u j feladatok, uij
kötél e-söégok tv'/é áliii't'ja a társa-dalimat.
Nintes annyi balzsam Grleádban, aimenyJiyi a sok seb lxheggeszltiéeérie kelle.no e nohéz napokban. De ahcil .a' csodatevő balzsam
hiányzik, ott nem szabad most hiányzani a
még csodatevőbb szeretitek. Mert, „a szerétéit
mindent megért, mindent elvisel, mindent
ruméi", mint Pál apostol nagy igazán, mondja.
„A szeretet tűrő, ia szeretet kegyes." A
szeretet szinte emberfeletti türelmiére van
imost szüksége a csapások keresztje alatt rofekadozónak. ,A .szeretet kegyességére va.n ,szüksége ma a társadalomnak. Hai ez a szeretet
nem iüres frázis, hahóm. élő valóság, akkoir
-nem ijedünk meg az u j Mediátoktól sem és
készek vagyunk az u j kclíieles-sógdk vállalására.
Egyre tőiben kerülnek liaza katonáink
közül a karc-érről olyanok, akik kenyérkereső munkára neun kéjp-eeiek többé. Mindin•káilb ellfcgjia lelkünket a részvét, liai egy-egy
•családfő hő-si haláláról értesülünk. Mindi-nká'bb fokozódik ezzel is az a kötelességünk,
hegy e katemáink (valáidjamak szamom helyzetén segi'tisünk.
Nem csak az áibim teszi meg a maga
kotok: récéi, a táksadalcira. is kiveszi e nemes munkából részét. Sajnos, edidig még nem
indult meg olyan akció, Jmely a .mum-kükép•Irli'.i -t'é váll vagy a es a tálban •elesett hősök
•családjainak inbeiniziiv segítését tűzte volna lei
icélul. Pedig, éppen ezeken a családokon kell
kiilönöeen segítenünk, ott kell megtörnünk a
szeretet kenyerét, alhol nem lesz többé apa,
•aki azt crogtöilje övéinek.
iE niagy föladat megoldásához halad'óktalainud liozzá. kell fogruunk. Ha ezt a társadalom ujjalbb megterhelése nélkül meg tudjuk tenni, csak annál ri-agyclblh megért-éssejl
találkozlhlatiuuik mindenütt. Mi- lenne ez?

Sebesültek
...
A
—
A

karácsony estéje . . .

Irta: Dr. Ditrói Nándor.
Csatába szólított
riadó szava!
Háborúba hivott
Király, — a Haza!

— És a békés- polgár
Harcmezőre
szállott,
Életével védni
Szép
Magyarországot!
Golyók záporában.
Dörgő
ágyutüzben.
Eget beborító
Gyilkos fagy vei\füstben;
— Sziklás hegyek onnan.
Feneketlen
völgyben,
Puszták
sivatagján,
Rengeteg
erdőkben:
Harcol a Hazáért
Rendületlen, — bátran,
Ellenséget tipró
Gyözclmes csata ban!
Pusztul az ellenség!
— Mieink is hullnak ...
De a harci tűzben
Újra lángra gyúlnak!
Vérező
homlokkal.
Keresztül lőtt karral
Versenyt
száguldanak
Tomboló viharral!
!...
*

DÉLMAG Y A ÍRORSZÁG
Az újévi köszöntések megváltása, széltében sízéle-s e hazáiban. Annyira el van terjedve ez a szokás, .hogy egészen szegény sorsú emberek se sajnálnak újévi üdvözleteként
negyven-öitven fillért kiadni. A jobbam szituáltaknál meg egész csinos összegek jutnak
évenként erre a célra.
Rendelné eil a belügyminiszter, ho-gy minden községben, a közoktatásügyi miniszter
pedig, hogy minden iskolában gyűjtenék ö-sz-sze azt a pénzt csupán, amelyet újévi gratulációkra akarták költeni az egyesek, meg a
családok; ugyancsák erre lennének fölszólita-ndók 'a pénzintézeteik, a gyárak és egyéb
vállalatok; akkor mindjárt szép összegén,
lehetne jutni, az emberek külön megterhelése nélkül. Hason ló kép kellene tenni a piüs
pököknek is egyházmegyéjük területén. Ha
.másutt, nem, a templomokban' elhelyezett peu
selyekben tetemes adomány folynék: be a kenyérkereső nélkül maradt katona családok
.föiisegilésére, bogy ha annak célját idején
minden pap meghirdetné.
-Gondtól terhes, sinlyos időkben, ugy sincs
M i m i értelme a sztereotip b. u. é. k. betűiknek; de meg a sok irka-ifirkúilástó'. .is megmenekednék, ha az újévi üdvözlések megváltására elhatároznék magunkat. S hogy erre,
kivétel nélkül mindenki el is határozza, magát, ezt nagyon könnyű lesz el-énni abban az
esetben, ba az újságok néhány buzdító szóval ajánlják e felkarolásra érdemes ügyet
olvadóinknak.
Közönségtünk nem fog habozni, hogy ezt
a buzdítást kövess-e. Nem, különösen azért,
mert senkitől nem kérünk többet egyetlen
fillérrel, sem annál, mint amit újévi üdvözlésekre élk,ölteni szokott.
He egyöntetűen kellene ezt az akciót keresztül vinni, amely költségbe som kerül. Az,
emiitett tényezők mindegyikének lehetőén
gyorsan ki kellene adnia rendeletét, hogy
még idejekorán végrehajthassák.
Ha a közönség tisztában lesz az adakozás mód jávai s tudni fogja, bogy éppen enné]
a gyűjtésnél szolgálja a. loghumár.tusaibb célt
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s a gyűjtést megindítóinak személyéiben megnyugodni l á t j a azt a biztosi bók o-t, bogy ÍJ -1 Lé rei hováiforditása kétséges nem marad: akkor
biztosra vehetjük, lioigy ez a hazafias akció
megtermi gyümölcsét. Cseppekből lesz a tenger. Az újévi üdvözlések megváltási összege
nem várit, eredménnyel fog járni. Én megpróbáltam és s a j á t tapasztalásom sikerére hivatkozom.
Az újévi köszöntések megváltási összegét mindenki a honvédelmi mkniszlériiuim
Hadsegélyző Hivatala özvegy és árva alapja
.javára fizeti be. A posta a Hadsegélyző Hivatal eimére (Budapest, IV. Váci-utca 38.)
fel a d ott pén zkülidemény éket port óimén te se n
szál.Iitjia, lia az utalványra fel van jegyezve,
bogy katonáknak szánt szeretet adomány.
A Délmagyarország
kiadóhivatalában a
következők adakoztak erre a célra: Villamos
vasút 00, Kender- és Leniip'ari r.-t. 50, Szeigedii Kenderfonógyár 30, Szegedi Hitelbank 20,
Szegedi Takarék- és Hitel r.-t. 20 korona.

A szegedi kereskedelem
és ipar a háború alatt.
Elmondotta: Szabó Gyula, a
kereskedelmi és iparkamara titkára.
A mozgólsitás elrendelése után Szegeden
ép ugy, minit az ország többi várómban,
szinte dermedtség szállta meg a kereskedelmi
és ipari életet, mért a válMiat-tulajidcmos: Ívnak, illetőleg iparüzők'ne.k, művezetőiknek {%
szakmunkásoknak tömeges bevonulása teljesen megzavarta az ipar és kereskedelem normális folyását. Részint a moratoriiun^rendelet, részint a hirtelen beállott akadályok,
ezenkívül is megakasztották a. rendes ipari
és kereskedelmi tevékenyeéget és szinte tanácstalanul állottak aiz emberek egy ideig,
hogy m-i tévők legyenek.

Ha vas hegyek ormán
Zöldelö fenyőfa!
Hej, de sok gondolat.
Érzés csüng ma rajta ...
— Tele mindem ága
Ezer
reménységgel,
— Leik ékből áradó
Hála 'melegével!

Láthatatlan,
lágyan
Keblükre
ölelnek;
Veletek
éreznek,
Veletek
könnyeznek!
Csillogó szem ükbe n
Ájtatosság
fénye:
Félétek sugárzik
Eljövendő béke ! ! !
*

Csaták viharából,
Kik
visszajöttetek,
Megsebesült
hősök,
Szenvedő
betegek!
Mindnyájunknak
szive
Ti f elétek fordul,
Ahol a szenvedés
Fájó könnye
csordult!...

*

A vöröskeresztes
Fehér lobogókon
Mindenikünk
testvér.
Mindenikünk
rokon!....
Az
emberszeretet
Átfogó családja
Minden
katonánkat
A szivére zárja!

... És az apró gyermek
Szemét nagyra
tárva,
Hallgat a mesére..
Rég letűnt csatákra! —
S végeztén « szórnak,
A válladra borul;
— Megértő szép lelke
Fájón összeszorul:
S csókjával borii ja
A rég beforrt sebet:
Karácsony
szombatján,
... Éltetek alkonyán
Az lesz a legszebbik
Győzedelem
nektek!

Csaták
viharából,
Kik
visszajöttetek,
Karácsony
szombatján
Gyertyát gyujtunk
Nektek!
... Hogyha a lelketek
Hazafelé szállna,
Ne érezze senki,
Hogy elhagyott, —
árva!...
/

*

*

.... Karácsony estéjén
Elnémul a fegyver!
— A harcos katona
Újra békés ember!
A szivét, a telkét
Most ugy átaljárja
S zen f karácsony este
Fénylő
glóriája!...

Nézzétek a fenyőt
M eg seb e sü l t hősök!
— Felétek intenek
Kedves
ismerősök....
Szelid
szeretettel
Kandikál át rajta
Gyermek, — anya, — hitves
Rég nem látott arca!

•

Ha majd, — érek mu'tán,
Fehéredő
hajjal.
Felétek mosolyog
Rózsaszínű
hajnal,
S kicsiny
unokátok
öletekbe véve.
Mesél raondtck nékik
Karácsony estérc:
Elnt and játok szépen.
Ka rácson y fa f én yben;
Mi is voU,... hogy is i olt..
... Akkor,...
egykor
régen!

*

.*

... Szent Glóriát áraszt
Karácsonyfa
fénye!
... Szálljon a Hazára
Áldás,... öröm,...
béke!
w
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Később azonban, amint a vastulti forgalom csak részben iis megindult és nyilvánvalóvá vált, hegy a hadsereg óriási szükségletei igen széles téren tudják foglalkoztatna
ugy az ipari, mint a kereskedelmi vállalkozást, lassanként uj helyzet teremtődött. Mindenki iparkodott a katonai szállítás terén
érvényesülni, aki caak tehette. Természetszerűen az egyes szakmákban, minit például
az építőipar, divatáru kereskedés, fényűzési
cikkek gyártása stb. a pangáte továbbra is
megmaradt. A felesleges m/unkaerők más területen kerestek érvényelsülést. A legtöbb
iparágiban) azonban, különösen pedig az élelmezési és ruházati iparokban élénken fellendült a forgalom és a munkánlak lényegesen
nagyobbodott az értékei
Mondhatni, hog-y a kereskedelmi és ipari
érdekeltség a háború ideje óita két osztályba
sorozható: az egyik rendkívüli kereseti alkalomhoz jutott, a másik szenved az abnormis
állapotok miatt és inkább a jövőhöz fűzött
reményekből él. De a helyziet ezek szem.]x>ntjából sem cílyani szomorú, mint aim,ilyennek aháború teremtette helyzetet elképzeltük.
A kereső érdekeltek ugyanis (a gazdák,
kereskedők és iparosok boldogabbik fele)
fokozottabb keresetekhez képest, maguk is
mint fogyasztók többet költenek és igy ebből
azok az iparolsok és kereskedők is éldegélhetnek valahogy, akiket a háború különben károsan érintett. Ez általánosságban vonatkoztatható az egész crszág állapotára és Szegedre is, ahol természetesen a katonai szállításoknak nagyobb tömeige helyeződött él, mint
a kisebb városokban.
Tudtommal Szegeden öt-hat gyár foglalkozik katonai cikkek előállításával és ezek
összevéve Legalább is háromezer
munkást
foglalkoztatnak. A ruházati kisiparosok sem
panaszkodhatnak, ezek pedig niagy tömegben vannak Szegeden. A munkaközvetítő
bizottságnak a kalmara épületéiben folyó és
igen eredményesnek mondható tevékenységéből látom, liogy általában
munkanélküliségről beszélni se lehet Szegeden és csaknem
mindenki talál foglalkozást,
aki
dolgozni
akar.
A háború tehát edd'ig Szegeden, eltekintve az egyesek esetleges kedvezőtlen helyzetétől, nagy ab romboló hatást, nem tett ipari ós
kreskedelmi életünkben, aminek egyik bizonysága az is-, hogy alig zárait be üzlet és
hogy a fogyasztás még azon felül is növekedett, mint amit a nagyobb számban itt tartózkodó katonák fogyasztásával indokolni
lehetne.
Éhből azt a reménységet meríthetjük,
hogy amennyiben a moratoriuim-reinideletek
lejártával beálló komplikációkat annak idején simán tudják átúszni a kereskedelmi ós
ipari érdekeltek, a háborúnak Szeged közgazdasági életében, túlságosan szomorú emléke
nem lesz.
Ez természetesen reménység, liogy mi
fog következni, az a jövő titka.

Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
Füszerkereskedésben
Csemegeflzletben

M

Szeged, 1914. december

Hogy élnek az internáltak.
— Francia földről hazatért szegedi
leányok. —
(Saját tudósítónktól.)
Két szegedi uri
leány érkezett haza Franciaországiból. A leányok julius végén P a r k b a n voltak, egy ott
élő és francia állampolgárrá vált nagynénjüiknél. A leányok: Sifnies Leposava éls Olga
most édesanyjuknál pihenik ki a fáradalmakat. A Vidra-utca 6. számú lakásukban fölkerestük őket és a következőket mondották el:
— A háború kitörése Párásban ént bennünket. Nem gondoltuk, hogy háboiru lesz,
Íriszen a párisi nép is bizonyosra vette a békét. Kezdetben a franciák el voltak ragadtatva, hogy hány nagyhatalom harcol ő mellettük és hogy most véglegesen leszámolnak a
németekkel.
Az első napokban Párishan is
rombolt a csőcselék, később azonban mindenütt ugy viselkedtek, mint kulturnéphez illik.
Ugy tapasztaltuk, hogy csak a németeket ós
osztrákokat gyűlölik. A magyarokat már
nem. Igaz, hogy a legtöbb franciának fogalma sincs Magyarországról.
— Párislban augusztus 14-ig maradhattunk. Ezen a napon elszakítottak bennünket
nagynénénktől és atyánktól, aki szántén Párishan volt. A leányókat vonatra tettek ós
Penigueuxba szállították. A férfiakat külön
internálták és közülük több igyekezett külföldre menekülni. Ezek közt voltaik a szegedi
Brummer-fivérek is, akiknek a tervük a.z
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volt, liogy Angliába hajóznak és ugy haza,
die ezen a vonalon is elfogták volna őket, igy
inkább kiszöktek Amerikába, holva valószínűleg minden, baj nélkül meg is érkeztek. A
szegediek közül — ugy tudjuk — senkinek
sem lett bántódása. Nem igaz, hogy a férfiakat afrikai gyarmatokra viszik. Mind Franciaország vidéki városaiban élnek, atyáink
például egyik tengerparti városiban, ahol más
külföldiekkel együtt egy kaszárnyában helyezték el. Az tény, hegy egyes nemzeabeüeket fölszólítottak, vajjen akarnak-e az idegen légióba, belépni. A magyarok, csehek és
lengyelek közül többen be is léptek, a németek közül azonban senki,
— Velünk együtt főiként német hölgyek
kerültek Perigueuxlha. Volliunk
magyarok,
osztrákok, lengyelek is. Egyik-másik anya
magával hozta piciny vagy serdülő gyermekét. Egy iskolában helyeztek el bennünket.
Az ellátással nem brillíroztak, de szereucsénkte mindnyájunknál ák,adt pénz és hozattunk, amí kellett, főként élelmet. Megható volt, begy a nők ugy éltek, mint testvérek, egymást mindenben segitetlük. Kezdetben. sokat Síirtaimk, éjijel-nappal. Majd Olga (a
kisebb iSifnicis-lányi) a párisi iEcLair-mcziigyáriban játszott,német színésznő mulattattak
bennünket, mindenféle kedves bebóságot előadtak. Aztán beosztottuk a napi teendőket,
fölváltva, mindenkinek meg volt a munkaköre — egész k'ls köztársaságot csináltunk.
Például akadtak, akik nyelvtanárnők lettek.
Egyiik órát adott angol nyelvből, a másik
németből, a harmadik franciából, még magyarul is lehetett tanulni. Persze mindenki
ingyen tanított. Akadt, aiki énektanárnő lett.
Sorban betanultuk a német Himnuszt, harci
indulókat, mi a. magyar Himnuszt tanítottuk
s a, német leányok áhítattal hallgatták és
próbálták énekelni. Na és voltaik, akik vigasztalták a tölUbdekiet, ezek voltak a leglelkesebbek éls ezek intelligens német leányok
voltak; bámultuk, milyen erős lelkűek, milyen csodálatosan tudnak bizni.
— A napi program hónapszámra ez volt:
Kora reggel felkeltünk, mindenki megtisztálkcdott természetesen, igaz, liogy az udvaron levő kútnál mosakodtunk és mostunk, de
annál frissebbek lettünk. Majd imádkoztunk,
hosszan ós buzgóan. A templomokba is mehettünk és amikor osaik engedtek, el is mentünk. Megkapó, lélekbe markoló imákat mondott a legtöbb leány és sírtak, liiszen oly rettenetes volt otthon és haza nélkül, gyűlölt
idegemben élni, mint a megvert n y á j . . . Ima
után reggeliztünk, mi főztünk a mi pénzünkért, Aztán énekeltünk, nyelveket tanultunk,
hazug francia újságok nyomán próbáltunk
tájékozódni, de mindig csak ezt tudtuk határozottan: Minket nem győzhetnek le ellenségeink! Megebédeltünk, ismét énekeltünk,
nekülbususltunk, egyszer csak este lett megint.
Kicsi lámpavilágnál összebujt,unik és a féléjszakát átsuttogtuk és imádkoztunk, mindig éjfél körül aludtunk el, kimerülten, idegesen. Másnap újból kezdődött minden.
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— Érdekes volt megfigyelni, miként lohadt- a franciák győzelmi mámora. Már szeptemberben kezdtek gondolkodni; októberben
megállapitották, liogy nehéz a helyzet; novemberben pediig inkább féltek, mint bizlak.
A legtöbben azt mondták, hegy ha Páirist
beveszik, sóba. nem fogják a poroszok vissza a d n i . . . A városban szabadon járhattunk,
sok sebesültet is láttunk, főként szines katonát. A nép végig korrektül viselkedett az
i nitiernál tak kai szemben.
— Decemberiben azután tudtunkra adták,
henry szabadok vagyunk^ mehet miitdenk 1
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Szeged, 1914. december 7.
haza. Szinte egy pillanat alatt négy hónapi
szenvedésünket. elfelejtettük. Csudáilatos, de
voltak olyan hölgyek, akik nem akartak még.
se eljönni. Ezeket szigorúan fogták és hogy
mii lett velülk, azt nem tudjuk.
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Fekete karácsony.
(Saját tudósitónktól.)
Szürke, piszkos,
lukas az asz1,falt. Egyihamgu és siet,ős az élet.
A lelkünkből hiányzik valami; kong az ürességtől, az érzések balgán támolyognak benne;
hiányzik valami, talán az ünnepi ,hangulat,
vagy a szeretetnek csönd ös, mindent átfogó
érzése. Igén, e.z az, a,mit gondolunk, tudunk,
de megrögzít en.i iicim bi,ir.ink; az cm kor ok
lélektelenül jönnek-mennek; ki-ki a maga
dolga után.
Még osa'k külső iátszlatra som dolgozik
mostan a karácsony szent ünnepe. Az utcákról hiányzik a boisiszu, szolid hét-akaró; a házak foltozott zsindelyteteje, mint egy barázdált homlok, gondterhelten tekint a jövőbe.
Az idő is olylan semmitmondó; hol az eső
esik, hol borongós köd terjeng, vagy pedig
száraz, hideg szól fut végig a városon.
Szomorú, fekete ez a karácsony. A családok békéje, a szivek melegsége, ismeretlen
mélységekben bujdokol. A vágyak, az álmok
messze-messze járnak. Ki tuidja, hol és milyen tájon? Ki tradíjla követni a gondolatok
halk, suhogó szárnyát; ki meri keresni a ti:
tok nyitját?
Estére mégis megváltozik minden. Amin f
felgyúlnak az első lángok éls kis mécsesek lobognak a fenyőfák örökzöld gályáin, elcsöndesül miniden köznapi mozgás, A boltok lassan becsukják magukat; a kereskedők nem
keresnek tovább; megáll a giépek monoton
bugása, néptelenné lesznek a kávéházak füstös helyiséged; a. zene hallgat; egy-két pincér boldogtalanul lézeng és a kávéház végián,
ahol máskor fényes csiillár szokott égni, néhány sovány gyertya pislog mostan.
A színház, a mozi, meg a. mulatóhelyeik is
megnémulnak. A színház bolthajtásai impozáns bánattal simulnak a halk estéhez. A bejárók tükör üvegjein a szomszédos ablakok
fénye csillog, amelyeken meg karácsonyfák
cikkcakkos szilh nettje látszik. A moziban
sincsen élet. A villanykörték kis hadseregét
recsegve lengeti a szól. Az ajtók egymáshoz
simulnak és kilincseikelt neon rázza sok türelmetlen kéz. A mulatóhelyeken nincs múlatás; sőt egy hely sincs talán, ahol olyan szomorúság lenne ma, mint ott|an. Még az „alkalmazottak" sem mernek bemenni és- valahol elhagyottan keresik a lelkiismeretüket.
Aki tud közöttük, valami családi fészekbe
férkőzni, az azt hiszi, hogy otthonit talál és
boldogan él a néhány tiszta órának, feledni
szeretve m i n d e n t . . .
És bent a karácsonyfák csillogó árnyában sem teljes az öröm. Amikor a gyerekek
örömmel menekülnek kifelé az uff játékokat
kipróbálni, sok-sok sóhajtás hallatszik. A palotákban és a kis kunyhókban, a termekben
és a padlás szobákban, elfojtott küny tör elo,
sok forró, merengő szempárból. Néhol hiányzik valaki; más helyen többen is hiányzanak
és a. nevüket bánatos kegyelettel suttogják.
Kint hideg, szeles idő jár és nem tudja
senki, miért olyan szomorú ez a fekete karácsony.
Herczeg
István.

DÉLMAG Y ARORSZAG
— A Vörös Kereszt és a Délmagyarország hangversenyei. Két hete körülbelül,
hogy ismertettük a Vörös Kereszt szegedi választmánya elnöki tanácsának azt a határozatát, amellyel a Déhnagyarország szerkesztőségének előterjesztésére kimondta, hogy vagyona gyarapítására hangverseny-ciik 1 ust rendez. A Vörös Kereszt elnöki tanácsának és a
D álmagyar ország szerkesztőségének tagjaiból
mindjárt megalakult a rendező-bizottság, a
rnely a program összeállítását nagy körültekintéssel végzi. A 4—6 estére terjedő ciklus
olyan művészi szenzjádökíkalj fog (Szolgálni,
aminőkben régen volt része Szeged közönségének. A nagyértékü, gazdag programmai
rendelkező estéket minden bizonnyal annyival inkább látogatni fogják, inert a belépő dij
lefizetésével a Vörös Kereszt humánus céljaira is áldoz a közönség. Januárban két estét
tervez a rendezőség. A másodikon előadást
fog tartani az újkori Magyarország egyik
legnagyobb szónoka, Apponyi Albert gróf. Az
eddigi dispoziiciók szerint vele egy estén három országos nevü 'művészünk szerepel. A
január elejére tervezett első 'hangversenyen
egyik országos nevü irónik tart előadást. Minden bizonnyal közreműködik valamennyi estén a szegedi honvédzenekar, amire a kerületi, parancsnok engedélyét most kéri ki a
Vörös Kereszt.
— Karácsonyi képkiállítás. A szegedi
festőművészek képldállitást rendeztek. Kénytelenségből tették, mert a művészeknek ás
élnáök kell és ebben az évben bizony túlságosan mostohán bánt velük a közönség. Meg
kell -említenünk, hogy Németországban az
idei őszön ós télen is ugyanugy rendeztek a
művészek kiállítást, mint a bajidani béke
ideijén és most is anyagú és erkökoi siketben
van részük, sőt Budapesten szántén sikerült
kiállítást rendeztek. Reméljük, lmgy a szegedi társadalom érdeklődéssel fordul a kitűnő, derék művészeink felé. - Károlyi Lajos,
Heller Ödön, Nyilaissy Sándor, Papp Gábor
és Vigh Ferencné állítottak k;i, összesen hetven munkát. A képkiállítás a Kiss Dávidféle palota Sizéchenyi-téri földszintjén van.
A megnyitás pénteken, karácsony első napján délután 4 órakor lesz és mindennap délután 4-től 8-ig nyílik meg a közönség szamára.
— A miniszter nem hagyta jóvá a
városrendezési programot. A város közgyűlése nagyobb összegét czavazott meg az 19141916. évi városrendezői; i program megvalósítására. A közgyűlési határozatot megfellebbezték és a belügyminiszter, a ma érkezett
alábbi leiratéiban tudatja a várossal, liogy
hely adott a felehbezésnek:
,,iA határozatnak a városrendezésre vonatkozó részét jóváhagyónak nem találtam.
A burkolási munkák költségeinek megállapitására. szükséges leírások, tervek ós költségvetések hiányosak. Fölhivom elhibez képest a
város közönségét, hogy a burkolási program
meg állapit ása iránt hozzon ujabb határozatot,
a terveket és költségvetéseket készíttesse el s
egyúttal fontolja meg, hogy az ál alános városrendezést megelőzőleg nem volna-e helyesebb a csatornázásokat és a vizvezetéki csöveket elhelyezni?"
— Orosz illat. A iimanovai ütközetből
visszavonult a vert muszkahad. Már esteledett, mikor a szegedi honvéd huszároktól
egy őrmester bevonult a legényeivel. Egy
fiút visszaszalajtott a zászlóaljhoz, jöhetnek
már, tiszta a levegő. Mikorra a zászlóalj bevonult, a járőr égy takaros ház udvarán friss
szalmában, fészkelte el magák
— Hát. a lovak hol vannak? — kérdi a
kapitány az őrmestertől.
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—Alássan jelentem, bekötöttük a szalonba,
— A szalonba? Hát az istállóba nem lett
volna jó?!
— Alássan jelentem, megpróbáltuk mi
azt is, de a lovat nent leibetett bevinni erővel
se — a szagtól. Ott aludtak a muszkák..
— A város a sebesült katonáknak. A
-Szegeden fekvő sebesült, katonák karácsonyára, a város ezer koronát szavazott meg.
Ebből az összegből minden katona két szivart és cigarettát; kapott nemzetiszínű szalaggal átkötve. Ezenkívül meg'kapjla minden
•katona Ditrói Nándor dr. hangulatos költeményét, amelyet a város adott., ki és amelyet
lapunk más helyén közilünk.
— Az italos hadsereg. Az emberi színnek és bőrnek abban a tarka vegyületében,
melyet Anglia és Franciaország rászabadított Európa liaromezőirie, a fajták különböző
sajátságai nem egyszer ,a legmulatságosabb
komédiákat rendezik. Tudunk már a csonttá
fagyott délövd fekete vitézekről és azokról,
akik kezdetben falniValónak gondolták az
ágyúgolyót, legutóbb pedig a kardnyelőknek
és csepűrágó hősöknek e társasága kibővült
azzal a harmincezer kanadaival, akiket az
amerikai gyarmat az anyaország megsegítésére küldött. Ezekről a rettenthetetlen tengerentúli lovagokról a londoni Times Aten olvasunk dielső dolgokat, amikből az derül ki,
lrogy a kanadaiak csakugyan mintakatf nák
volnának, ha valami égi hatalom, vagy akár
földön termett csodaszer leszoktatná őket aiz
ivásról. Ugyanis ebben az esetben a bor, sör
élvezetének nem a megszokott és elfogadott
polgári mértékéről van szó. Végre is, iszik
néha a magyar katona is és alkalmasint a
francia piou-piou és az angol Tom sem veti
meg az italt, ha hozzá jut, Am a kanadai katona nem efféle mérsékelt, ünnepi ijvást .müvei. Ö iszik meggyőződésből, telhetetlenül,
iszik éjjel és nappal, ugy iisizik, mint aki
egyedül azért jött át Európáiba. Az angol
laphói tudjuk, hogy ez a kitűnő sereg még
ma is ott tanyáz Angliában, Salisbury mellett és gondolná sem lehet rá, liogy egyhamar
átküktják a csatornán. Nem használ iltt sem
jó szó, .sem szigorúság: ma már nem is azon
tünödík az angol hadvezetőség, hogy miiként
vihet né harcba a részeg sereget, hnem, hogy
mikiépen szabadulhatna meg tőle. Most már
napok óta folyik közöttük a válogatás azzal
a céllal, hogy a teljességgel javíthatatlanokat hajóra rakják és visszaküldjék hazájukb;
ott, ha tovább isznak, legalább nem az angol
hadikincistár pénzén teszik. Igazán kár, hogy
ezektől a pompás emberektől megfosszák a
világháborút.
— Ingyentej. Vajda Imre és Társa cég
ma tiiz koronát küldött be hozzánk ingyentejre.
— Drága lett a kávé és tea, meri a
tengeri összeköttetés el van zárva. Mindamellett Kotányi János kávé- és tea-nagykereskedő szegedi fióküzletében a kővetkező
árakban jönnek eladásra: Koekacukor fél kg.
48 fillér, nyers-kávé 1.80 koronától, pörkölt
káivé 2.— koronától feljebb. Törmelék tea fél
kg. 4.— K, családi keverék tea 6.— K, csokolóidó 1.90, finom caoao 4.— koronáért és 1 liter
családi tea-rum 1.90 koronáért,
— Szenzációs karácsonyi műsor a mozikban. Ugy az Uránia, Vass, mint az Apulló
mozik igazgatósága már j ó előre gond rakodott arról, hogy az ünnepek alatt érdekes éis
szenzációs moziműsora legyen. A változatos
és jó Ízléssel összeválogatott slágerszáimokból kiemelendő: „A társadalom férgei" eitaü
drátoía, mely az ünnep élső napján megy az
Urán ila-szirházban. Slzcmbaton és vasárnap
egy kiváló háborús drámát vetítenek itt:
Egy ország fegyverben. Mind a báróim ünnepnapon más-imás harctéri aktualitások gyönyörködtetik a közönséget. A Vass-ban az
ünnep első kélt napján egy bravúros aviatikai dránxa lesz a műsor scénja. Vasárnap
közkívánatra az idei szezon legszebb képét
Judithot játszák. Csodaszép műsora, van az
Apolló-mozinak is .

DÉI M A G Y A R ORSZÁG
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Bakahumor a nagy dráma
után.
E g r i baka került a szegedi kórházba. Súlyosan sebesült, de m á r gyógyul és nevet,
mintegy nyugalmazott ördög. Illák megszólitaui.
— Hol harcolt, fönt, vagy lent?
— H á t én, kérem voltaim lent is, meg főni
is, GalMjálba voltam utoljára. A mozgósításkor, ugy augusztus elején engem is behívtak, aztán vittek le egyenest a szeilb b a t á r r a .
Bizony azt hittük eleinte, liogy játék lesz a
dolgpnk és rövidesen kicsurdltjuik a bugyogós rác zsírját. De bizony kérem, fene vad
népség az. Ugy kellett azt puskatussal
agyonverni mindegyiket.
Mert védi a maga árkát,
amiig csak élő lélek van benne. Aztán vad,
mint az állat, nem kímél senkit és képes
alattomosan leöMösni a sebesülteket is. Az
igaz, hogy aztán ő sem kér olyan hamar kegyelmet, mint az orosz.
— Hát az oroszok ellen mikor volt először ütközetben?
— Álig voltunk tán egy hónapig lent,
mikor föhiiitték az egész „bataljont".
— S ott hol kerültek először tűzbe?
— Én bizony m á r nem emlékszem kérem
annak a nyavalyás falunak a nevire, ahol
kiszálltunk, de ott megéjszakázfunk és halina! tói kezdve egész délutániig mentünk, amikor egy kozák csapattal találkoztunk. No fene, végre •szórakozhatunk, verje ki a ros-:z
feb. Hadonásztak aiz orrunk előtt ész nélkül,
niink pedig betyárkei'ívvel leszedtük őket a
nyeregből-és stiha nem volt akkora örömöm,
nükcr az első ruszlikkal visszatértünk r.
törzshöz. Csak a szegény főhadnagy urunkat
sajnálom, mert ő nagyon jó ember volt. Biz'
Isten az apánk nem szerethetett volna minket jobban.
— Meghalt?
íMeg. Én húztam ki a „sturm'féból, ahol
mellén találta a golyó. Még élt amikor vittük szegényt, de m á r ő tudta, hogy neki vége.
Köszönöm fiuk, csak becsülettel tovább ...
iBiizony sírdogáltunk mellete, aztán szépen elföldeltük.
— H á t m a g a mikor sebesült meg?
É n elég szerencsésen kihúztam egész
idáig, .araiig csak a nagy „libanorvi" tánc rum
kezdődött. Ott kaptam a srapnel t, jaja j a j !
ide a bal térdem fölé. ü g y csúsztam kii hason fekve a tűzből egész az országútig, ahol
még két sebesült komával találkoztam. Elkin
lódtuuk a legközelebbi faluiig, ott egy orosz
paraszttól kocsit kértünk. Amikor sehogy se
akart adni, hát én bizony ráfogtam a nálam
levő fegyvert. Adott azán kocsit és ón hajtottam a sovány gébét. Alig értünk ki a faluból, hát látjuk, hogy az uton előttünk, egy
fene nagy ember iszonyúan íiadoiióz. Nemsokára észrevettük, hogy orosz biz a, még pedig puska is van nála. Gondoltuk, mi hárman vagyunk, de mind sebesültek, aztán nem
tárunk vele. Visszaíoi'dwtottam a gebét és
aztán a fegyvereimmel noszogat tani, hogy
gyorsabban menjen. Egyszer ceák kir.'báhn-'
hallottunk, visszanézünk. H á t a mi crorzuuk
volt. Megálltunk a kocsival, t.rre ő iis megállt és eldobta a puskáját, a k a r j a i t meg feltartotta.
— Hisz ez megadja magát, — mondta nevetve a sógor, pedig a k a r j á t zúzta szét egy
srapner.
— Addig mutogatott aztán a jámbor
muszka saját magára, meg a mi koc inkra,
még a zsebkendőjét is előhúzta, m-ig az'
mondtam neki:
— No tatár, a ménkű üssön az atyinkúü
ba, gyere hát, jobb dolgod lesz nálunk! Oszt
őt is felvettük. Csak azt sajnálom, hogy sc
Nikiitát, se Nákolajeviesot nem tudtam haza.
hozni, — mcst pézér mutogathatnám . . .

HAZ
MŰVÉSZET

gedi színészt, hogy sokan győződnének meg,
mi lett a h a j d a n i műkedvelőiből, hetvá fejlődött, milyen zamatos a beszéde, milyen melóig
a kedélye és miire képes a színjátszó talentumra. A bor Gőre Gáborát ábrázolja 'holnap
Kabók Győző . . .

MŰSOR:

A szilveszteri kabaré a színházban.
A színházi iroda köli: Sylveszter estéjén a
társulat
minden
tagjának
közreműködése
mellett egy igazán jókedvű, de distingváit
nagy kabaré előadás lesz fél 9 órai kezdettel
— leszállított helyárakkal — bérletben. Pompás kis párjelenetek, monológok, tréfák, vig
és értékes éneik számokból van összeállítva a
pazar müsör. A kabarét Solymossy
Sándor
rendezi, mig a bevezető koufer.anc.SQt Almássy E n d r e t a r t j a . Körmendy, Galelta, Matány, Solymossy felváltva konferálnak Déry
Rózsiival, aki egy csomó u j .attrakciót tartogat a közönség számára, A jókedvű est jegyei előre válthatók.
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P É N T E K E N : D. u. Vörös ördögök. Este:
Kabók Győző színművész vendógfelléptévéi
bérletiben leszállított helyárakkal A bor. (Páros.
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Szeged, 1914. december 25.

/A-OS.)

SZOMBATON d. u.: Vasgyáros.
Este:
bérletben leszállított helyárakkal Mozitündér.
(Páratlan 3/a-os.)
V A S Á R N A P d. u.: Tatárjárás.
Este:
hérletben leszállít ott helyárakkal
Cigány
prímás. (Páros Vs-os.)
H É T F Ő N : Zóna és ifjúságii előadás félbei yára k ka 1 Varázskering ö.
KlEDiDEN: Bérletben, leszállítót,t helyárakkal először A tündér, vígjáték, (páros
Va-OS.)
iSZEtEDÁN: Bérlőiben, feszáUitott helyáígfekal másodszor A tündér, vígjáték (páratlan 3/3-CS.)
OSÜTÍOÖITÖKÜN: Fél kilenc órai kezdettel bérletiben, kszsálEtott. helyárakkal Nagy
Sylvesteri kabaré. (Páros '/a-os.)
Kabók Győző. Ezt a nevet egy szegedi
születésű, fiatal szívé,sz viseli, aki karácsony
első estéjén lép föl először a szegedi színpadon. Gárdonyi Géza bájos falusi történőiében
ábrázolja m a j d a paraszt biró, Gőre Gábor
alakját, amely Újházi Edének volt gyönyöí ü&éges ábrázolása. Talán kevesen is t u d j á k ,
hogy aiz ilfjiu színész Újházi Ede kedvező véleménye folytán lépett a színész pályára. Innen-icnnan tizenkét esztendeje lesz a nyáron,
hogy a szegedi műkedvelőkből alakult színjátszó társaság a szatyimaz-i kápolna j a v á r a
előadta Szatyrai azon Gárdonya remekbe készült müvét.: A bor-1. Szépséges előadás v-o-lt,
Ujháizi Ede ugy nyilatkozott róla, hogy alig
látta mását. tíaraes Imrét Taschler József,
Matyit egy Kemény nevezetű újságíró, Rozit
Erőskövy Ilka, Esztert Zsótér Dezsőmé, Szunyognéit. Koszó Istvár.ivé, a kovácsot Vedress
Andor dr., Dnrbíntsot Tepiesváry
Géza,
Kátsa cigányt Kábák Győző, Baracsinét Tóvölgyi Margit, Mihályt Mezei Péter és Gőre
birót maga a mester, Újházi Ede személyesítette, Kabók Győző akkor .még hivatalnok
volt egyik szegedi pénzintézetnél és talán
esze-ágában sem volt, hogy hivatalát fölcserélje mással. A bor előadása fordulót jelentett az életében. Újházinak feltűnt, a fiatal
műkedvelő mozgékonysága, jóizii humora és
meglepő maszkírozó képessége.

A színházi iroda közlése. A karácson) i
előadások közt érdekességre első helyen áli
a Bor repnize Kabók Győző felléptével a főszerepben tíömöry Vilima, Déry Rózsi és Aimássy Endrével. De nagy érdeklődésre tarth a t a vasárnap esti reprize a
Cigányprímásnak. A nagysikerű darab egész ríj kiosztásával újdonság számba megy. A címszerepet a
prúlmást Galetta játsza, a k i Pécsett tavaly
nagy sikerre vitte a darabot. Laczi fiát Ovskay Kornél játsza és énekli, miig partnere
Julis szerepéiren Hilbert J a n k a lesz. Kettőjük szereplése az ének részekben egész u j
s zé psege5 et hoz felszínre. Matány a királyt,
Béikésy a nevelőt játsza, miig Déry és Solymossy megtartották régi és jó szerepeiket. —
A tündér premierje. M i n d j á r t az ünnepek
u t á n egy bájos vígjátéka újdonsággal kedveskedik -a színház. A vigszinház idei legnagyobb sikerű d a r a b j a A tündér kerül kedden színre először. A bájos fehér és roppant
szellemes, mulattató vígjátékot Arbók Lőrinc a fiatal iró gárda egyik jelese irta, de
olyan színpadi készséggel, hogy egyszerre
Hajó Sándor, Heltai Jenő és Molnár Ferenc
mellé emelkedett. A Flers és CaillaVet, derűs,
tiszta, fehér vögjátékaira emlékeztet ez a
poimpás darab, melynek szerzője nem lehetett
itthon a darab premierjén, mert francia hadi
fogságiba került és most is ott van. A társulat vígjátéki személyzete az igazgató vezetése mellett szinte páratlan ambitióval készül a
nagysikerű premierre. Bánky J u d i t és Nagy
Erzsi két bájos lányszerepet, Körmendy. Matány meg bcnviVant szerepeket játszanak.
Egy kicsapongó öreg bohóc alakjában Szeghö
Endrének lesz alkalma kiváló alakításra, mig
Miklóssy Margit az ő szigorú, de jósziyü feleségéiben egy kedves vígjátéki mama szerepéhez jutott. Szilágyi az öreg inast Szabó
Vili és Szuhányi Erzsike a kis gyerekeket
játszák. Az újdonságot szerdán megismétlik.

NYiLT-TÉR*)

— K á r lenne, ha a színészethez nem szegődnék ez a kis tömzsi — jegyezte meg a
Mester.
Persze Kabók Győző tulboklog volt a vélemény hallatára és a ítél kezdve ,se éjjele, se
nappala, folyton ciZZci 1 foglalkozott, hogy
legjobb
mint szegődhetnék a színészethez. És egy
szép napon isteailhiczádct mondott a hivataláfog-krém
nak, felutazott a fővárosba, beiratkozott a
1914. évi december hó 21-étől
Vígszínház szinésziképző iskolájába, amelyet
elismerés- mellett végzett, el. Szerződést kapott a fővárosban és azóta különböző helyekon működik lelkesen, a mesterségéibe vetett
bittel és törhetetlen ambícióval. Mindig megkerül.
állta helyét a váltakozó pozieiókbán, elvégezte amlberül a rábízott feladatokat és igazolta
a Mestert, Újházi Edét. Most, karácsony első
estéjén először szerepel a szegedi szinpadon.
*) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal feleSzerelnénk, ha sokan néznék meg a fiatal sze- l&uéget
a szerkesztőség.
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Háborús pör
a szegedi bíróság előtt.
(Saját tudósítónktól.)
Az itt következő
fölebbezésből, amelyet Pásztor József .képviseletében Balmsa Ármin d,r. adott be a kihágási biróság ítélete ellen (a tanácsihoz, "kiolvasható az az eset is, amelyből kifolyólag az
ügyészség vádat emelt. A tanács a fölebbezés
folytán u j eljárásra utasította az elsőfokú
bíróságot. Az ügy téliát-még várja igazságszolgáltatási elbírálását, ép azért tartózkodunk a vele való foglalkozástól. A föléblbezóst
azért Iközölijüik, mert az, amellett, hogy már
elintézést nyert, egyebek között a benne levő
jogászi és emberi megállapítások miatt is érdekes és tanulságos. Tehát szóljon a föl-ebbezés:
Tekintetes Rendőrkapitányság! ,A 4426/
kiih. 1914. száímu Ítélet ellen szóval tbejelor.it©tt
felebbezésem indokai a következők:
A sérelmest ítélettel alanyi és tárgyi fényűi Indák hiányában állapította meg bűnösségeimet a. bíróság és 1 éli: el az .1912. évi iLXIII.
t.-c, 11. §-áfoa ütköző kihágás miatt.
i.
/Felelősségemet a, Várnay L. cég üzleti kirakatában elhelyezett és .a vádtárgyává tett
hirt tartalmazó „kézirat" kifüggesztéséért a
v ndőrbirósáig azért állapította meg, inert elismertem, 'hogy a hirt én szövegezitem, (más
fel 1 ős személyt azonban meg nem neveztem
ezért a sajtótörvény 33. §-a értelmében a
-ajó u t j á n elkövet.: tt kihágás miatt én iminf
szerző vagyok felelős.
FI tekintve attól, hogy az alább 'kifejt endők szerint a jelen esetben sajtójogi felelősségről sajtótermék hiánya aniatit szólani egyáltalán nem lelhet, téves a rendő; bíróságnak
a felelősség megállapítására vonatkozó rendelkezése.
A ren dőrbircság felelősségemet nem
azért állapította meg, mintha beJbizonyitva
lenne, liogy a kéziratot én tétöttcim közszemlére, hanem azért, miért a kihágás elkövetőjét
meg nem neveztem.
-Ha azonban a ren'dőrbiróság előtt nem
bizonyult az 'be, (hogy a. kéziratot én tétettem
ki közszemlére, akkor pusztán la szerzőség
alapján kihágás miatt én e'l'itéihető nem vagyok, mert a kihágás tényálladékát nem ,a
közlemény megírása, hanem annak tiltott
közszemlére tétele képezné.
-Minthogy pedig az nem nyert bebizonyitá."t, hogy a kirakatba történt elhelyezés az
én utasításomra vagy beleegyezésemmel történt, volna, ebből folyólag én elítélhető sem
vagyok, ment. a kihágás tettesének kinycmozása nem az én kötelességem s ha, én a tettesről tudomással nem birok vagy azt felfedezni
nem kívánom, ezért engem a tettes helyeitt
©li tél ni neim lelhet.
Teljesen felesleges volt, hogy az állítólagos kihágás tettesét én fedezzem fel, ment a
nyomozati iratokból azt maga a. 'biróság megálLapithatta.
A renidőrbiróságnak tehát tisztáznia kellett volna azt a kérdést, hogy tényleg az én
utasításomra vagy beleegyezésemmel függesztették-© ki kéziratomat a kirakatban,
amely kérdés tisztázása után állapíthatta
Volna meg a biróság, hogy én mint szerző vagyok-e felelős vagy a szerzőnek tekintendő s
kéziratomat beleegyezéseim nélkül közszemlére kitevő u r felelős az állítólagos kihágás
elkövetéséért.
Ha azonban a rendőrbÍróság ezt a kérdést nem tisztázta, ebből neim kövétkezhetik
elitéltetésem, hanem ellenkezőleg az, hogy én
a kihágás vádja alól felmentessem.
II.
A jelen esetben azonban kihágásért senki
d nem Ítélhető, mert hiányzik a kihágásnak
hiegifelelő elkövetési cselekmény.
Nem vitás, hogy a vádtárgyává tett hir
fáyetlen példányban kézírással írva állittatett elő és függesztetett ki a Várnay L. cég
üzletének kirakatába.

Kezdete pontban 9 órakor.
műsor:

I. rész:
1. Mozgókép.
2. Beköszöntő ( C z o b o r ) .

3. Meztelen valóság.
4.
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 —
Kátnay t.
I. jelentkező...
Czobor Ernő
II. jelentkező
Czobor Ernő

Mikorka Kálmán.
Egy operaénekes.
Szünet.
II. rész :
10. K i a d ó szoba.
Személyek:
A férj
- — Zilahy Gy.
A feleség
Berki Kató
A gólya
... ... Czobor Ernő
11. Mészáros Aranka.
12. Zilahy Gyula.
13. Mozikikiáltó.
(Psylander képről).
14. Berki Kató.
15. Czobor Ernő.
16. Mozgókép.
17. Az uzsoki rózsaiány.Vágö Géza bohózata.
Személyek:
Britanikott, orosz generális Zilahy Gy.
Marika
Berki Kató
SanyiKálny I.
Bimbó István
Czobor Ernő
Juli, szolgáló
Mészáros A.

Helyárak: eme eti páholy ülés
3-—, zölyc 3-—, 8. hely 2-—,
II. hely 1-50, III. hely 1-— kor.
O

Az 1914. évi XIV. t.-c. 2. §-ámak első bekezdése értelmében ez a kézirat sajtóterméknek nem tekinthető először azért, mert neui
műszaki vagy vegyi uton állíttatott elő és
mert nem
többszörösittetelt.
Az ítélet 'helytelenül minősíti a kirakatba helyezett kéziratot s illetőleg annak tartalmát (hírlapi közleménynek s még helytelenebb ii] minősíti annak kifüggesztését az
1912. évi LXIII. it.-e. 11. §-á,ba ütköző kihágásnak.
A szegedi tekintetes kir. ügyészségnek az
ítéletben is hivatkozott 23/914. számú rendelkezésében felhívott 46986/1914. I. M. III. szám
alatt kibocsátott miiiniiszterii rendelet 2. §-a érteiméiben a kézirás alakjában készített kiadmányok is az időszaki lapok rendkívüli ós
külön kiadásaival egyitelkijntet alá esnek.
Akármiként értelmeztessék is a miniszteri ren,(leletnek e» a rendelkezése, akként
nem értelmezhető, hogy a sajtóterméknek
vagy időszaki lapnak legyen minősíthető az,
ami a törvény világos renid el kezese értelmében annak nem tekinthető m á r csak azért
sem, mert egyetlen példányiban állíttatott elő.
Figyelemmel pedig arra, Ihogy az 1914.
évi XIV. t.-c. .2. §-a értelmében, az. egyetlen
példányban leirt év kifügge sztett hir sajtóterméknek neim tekinthető, a 3.
értelmében
időszaki lapnak épp oly ke vési ibé min ősit belő
és íigyelemmel arra, hogy a kihágási, büntető törvénykönyv 7. §-.a értelmében a .miniszteri rendelet a törvénnyel összeütköző intézkedést nem állapíthat meg, ezekből kétségtelen, liogy a miniszteri rendelet a sajtótörvény rendelkezéseivel ellenkező értelmezés1:
meg nem tiir, a törvénnyel ellenkező rendelkezése érvénnyel nem bírna s mert a rendeletben a törvénnyel ellenkező rendelkezés
n: /a is foglaltatik, ennélfogva a sérelmes Ítélet a rendeletre való helytelen hivatkozással
állapítja meg .a kézirat sajtóterméki óv körlap
közleménya minőségét,
III.
'Minthogy pedig az 1912. évi LXIII. t.-c.
11. §-a értelmében kihágást csak akkor követtem volna el, ha:
1. az első bekezdő, alapiján kibocsátott
rendelet megszegésével, az általam mint felelős-szerkesztő által jegyzett 'Délmagyarország
időszaki fep sajtórendészeti
köteles példányának beszolgáltatását elmulasztott a m;
2. annak szétküldését a megállapított idő
előtt megkezdettem;
3. a paragrafus 4. és 5-dk (bekezdése alapján eltiltott időszaki lapot kiadtam, terjesztettem vagy behoztam volna, — m á r pedig,
hogy ezen cselekmények 'bármelyikét £.1 követ tem volna azt sem a közvádló nem állította,
sem a bircá ítélet, ezen közül az elkövetési,cselekmények közül egyiknek elkövetését sem
állapit,hatja meg terhemre, ezeknél fogva két.
ségtelen, begy hiányzik a terhemre rótt cselekményből az 1912. évi LXIII. t.-c. 11. §-ában
körülirt bármely kihágást cselekmény tényálladéka s ezért az ellenem emelt vád alól
felmentendő lettem volna.
Hogy pedig ez az álláspontom
teljesen
törvényes és megfelel magának a szegedi tekintetes kir. ügyésaségnek 23/1914. ,Kü. szánra rendelkezésében foglalt jogi felfogásnak,
ez kitűnik a hivatkozott rendelkezés utolsó
bekezdésének első részéből, amelyben a 11.
§ J ban szabályozott kihágás elkövetésére nézve a törvényt épp ugy idézi, mint aihcgy én
fenntebb idézni bátorkodtam s ezen kihágások elkövetése esetén figyelmezteti a lapok
szerkesztőségeit a kihágásért járó szabadságvesztésre és pénzbüntetésre.
,Az ügyészi rendelkezés utol ó bekezdésének második része szerint a 12001/1914. I. IM.
E. rendelet 6. §-áb.am tiltott híreknek 'kézírással való kiadása nincs kihágásnak minősítve,
hanem maga a kár. ügyészség azt unondja,
hogy ilyen tiltott hírnek kézirás alakjában
való közlése esetén az illető időszaki lap megjelenésének és terjesztésének eltiltása iránt
fog illetékes helyen előterjesztést tenni.
'A szegedi tekintetes kir. ügyészség tehát
maga a lapokhoz intézett utasításában helyesen vonta meg a határvonalat az 1912:LXIII.
t.-c. 11. §-ába ütköző kihágás és az időszaki
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lapok megjelenésének és terjesztésének; esetleges eltiltását maguk után vonó tiltott ihirküzlemények között.
A jelen esetben azonban még ilyen tiltott
hirnek közszemlére történt kitétel által való
terjesztéséről sem leibet szó.
A 12001/914. I. M. E. miniszteri rendelet
6. §-a értelmében ugyanis, amelyre a királyi
ügyészi utasítás hivatkozik, olyan hirek közlése értendő, amely ,hirek a .közönség körében
nyugtalanságot, izgalmat kelteni alkalmasak
vagyis amelyek a közönségnek az ország hadi
érdekeihez iiiződő 'bizalmát károsan befolyásolhatják.
A vád tárgyává tett bir épen ellenkezőleg egy nagy győzelmi eseményt közölt volna
a közönséggel, amelyben csak az elesett és
foglyul ejtett oroszok száma volt a hozzánk
érkezett első közlés felületessége következtében túlozva, egyébként azonban köztudomás
szerint ez a győzelmi bir Potiorek táborszernagy urnák egy hivatalos távirata alapján
az egész országiban elterjedt nem csak itt, hanem a .délvidéken Temesvárt, Verseczen stb.
a győzelmi hir hatása alatt a városokat ,kivilágútották, a házakat fellobogózták és hálaadó istentiszteleteket tartottak.
A magas kormánynak és minden illetékes
tényezőnek, magának az egész hazai sajtónak egyértelmű törekvése az, hogy a közönséget lehangoló vészhirek terjesztését kell
megakadályozni; e céilból keletkezett a nagyméltóságú ni. kir. belügyminiszter urnák a
vészlbirnek terjesztését 'kihágásnak minősítő
rendelete s ezzel párhuzamos az a másik törekvés, hogy a közönség hangulatát liadimiiveleteink sikereiről szóló hirek lelhető
gyors terjesztésével kell emelni s ezzel dicsőségesen harcoló katonáink harci kedvét ébren tartani és fokozni.
Ezt- a célt kívánta szolgálni a nagy győzelmi hir hallatára bennem támadt izgalom
közben szövegezett és beleegyezésem nélkül
kifüggesztett értesítés, amelyet én azonban
alaposabb információ után semmisnek tekintettem ós lényegileg ugyanazt a hirt hivatalos cenzúrával nemcsak a kirakatban publikáltam, hanem a Délmagyarország lapban
valósággal sajtó utján is közzé tetteim és terjesztettem.
Maga a sérelmes ítélet is kijelenti indokolásában, hogy a vádtárgyáivá tett bir nem
volt alkalmas arra, hogy a közönséget megrémitee; tehát nem tekinthető olyan hirnek,
amely a 12001/914. I. M. E. rendelet 6. §-ának
tilalma alá esik, hanem épen ellenkező hatást
keltett, vagyis annak a célnak felelt meg,
amelyet szolgálni mindnyájunknak kötelessége, liogy t. i. közönségünknek bizalmán hadseregünk győzelme iránt fokozza és a háborús idő nyomasztó hangulatát enyhítse.
Ilyen hirek terjesztése sem engedhető
meg rendszeresen és túlzottan, mert hiszen
a valótlan győzelmi híreknek kellemetlen utóhatásai lehetnek, a jelen esetben azonban lényegileg valódi győzelmi bírről volt szó, a
melyet sclha senki meg nem cáfolt s maga az
inkriminált értesités az orosz katonák számának túlzásával olyan rövid ideig volt a
kirakatban, liogy annaik hatása még akkor 69
sem lehetett volna, ha a hir tartalma tilalom
alá esőnek lett volna tekintendő.
A miniszteri rendelet nem tiltja a jóleső és kellemes izgalmakat keltő hirek terjesztését s ha mindazokat a lapokat üldözni
akarnák, amelyek előzetes ügyészi beleegyezés nélkül győzelmi híreket közölnek, amelyek utólag nem mindig bizonyulnak valóknak, akkor az egész magyar sajtó működését
meg kellene szüntetni, ami pedig ezidőszerint
alig lenne nemzeti érdeknek tekinthető.

Magyar Tudományos Színház
TELEFON 872.

Pinteken, M s o n u első napján
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A gyermek
könyörgése
Ezenkívül:

A társadalom
férge
Szenzációs

társadalmi

dráma

4 felvonásban.

Szombaton, Karáisonu másnapján
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I j t g y ország
fegyverben
Háborús dráma 6 részben

Hofer

András

a tiroli szabadsághős küzdelme
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francziák
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IV.
iAbban a nem remélt esetben, ha a felebbezési bíróság a kihágás fennforgását, annak
elkövetését ós bűnösségemet megállapíthatónak tartaná, figyelemmel mindazoknak a körülményeknek fennforgására, amelyeknek
fennforgása esetén az 1908. évi XXXVI. t.-c.
1. §-a értelmében a büntetés végrehajtása
felfüggesztendő, büntetésem végrehajtása a

t 65000/909. számú rendőrhirósági rendelet 200.
§-a. értelmében felfüggesztendő lenne.
.Mindezeknél fogva tisztelettel kérem NP>.
alatt vallott védőügyvédem által:
méltóztassék ezen felehbezésemet a vonatkozó összes ügyiratok kapósán 'Szeged
szajb. kir. város tekintetes tanácsához azon
kérelmem mellett fel terjeszteni, hogy a 4426 _
914. killi. számú ítéletet megváltoztatni, engem
az ellenem emelt vád és következményeinek
terhe alól felmenteni, nem ramélt elitéltetcsem esetén pedig büntetésem végrehajtásának felfüggesztését .a hivatkozott rendelet
200.
értelmében kimondani kegyeskedjék.

Rendes helyárak!

ivgi

Beszámoló a szegedi VörösKereszt működéséről.
Irta: Lugosi Döme dr. egyesületi titkár.
A magyar szent korona országainak Vörösikereszt-ÍEigyesülete szege, 1 i választmány a,
már a mu.lt években előkészült arra, hogy
egy bekövetkezendő háború esetén hadegészségügyi szolgálatokat teljesíthessen. Ezek a
tervek lényegében változatlanul meg .is 'valósultak, csupán annyiban módosultak, amenynyiben más terveik is a kivitelnél megszoktak változni. Igy a személyi beosztások körüli tervek szenvedtek a legtöbb változást.
Sokan nem vállalhatták a szolgálatot, de viszont uj erők pótolták e változásokat.
•Az anyagi ügyek eléggé biztatóan állnak. Az a vagyoni csökkenés, amely mint
készpénzvagyon szerepel, túlnyomó résziben
leltári vagyonként fog szerepelni. 1914. január 1-én egyletünk vagyona 2-5.320 korona
23 fillér. Elblben az évben hevételek voltak
összesen 47.897 korona 92 fi 1:1 ói-. Ebből az ö s szegből 10.953 korona 99 fillér adakozásként
folyt be. Nagyobb adakozással szerepelnék
Stirbey Demeter né hercegnő 2000, Ger,liczy
Félix báró és neje 1500 korona. A szegedi
pénzintézetek közül egyedül a. Szeged-Csongrádi takarékpénztár szerepel az adakozók
névjegyzékében, nn.óg pedig 1000 koronával.
Almássy Endre színigazgató ési társulata a
színházi bevételek két százalékát minden hónapban pontosan küldi pénztárunkhoz. Folytatólagosan adományozzák fizetésük meghatározott százalékát az Osztrák-magyar Bank
tisztviselői, ,a rendőrség tisztikara, segéd-,
kezelő- és rendőr-személyzete. Általában véve
a szegedi közönség a viszony okihoz képest
megfelelő mértékben támogatja egyesületünket és intézményeit, bár az adakozások legtöbbször szerény keretben történnek. Megható eseménye az adakozások sorának Karg
György százados és harctéren küzdő legénységének gyűjtése, melyből 110 korona jutott
egyesületi pénztárunkhoz.
Természetbeni adományok, melyek intézményeinkhez főleg közvetlenül folytak: be,
sokkal gyakoriafobak és bőkezűbben történnek, mint a pénzbeli adományok. Kofán yí
János nagykereskedő 50 kórházi ágyat adományozott egyesül etünknek; Hutter és Ferenesevics cég 500 korona adományán kivül
100 üveg sört és 130 liter bort küldött sebesülteink részére.
Kiadásaink folyó évben az oisztagra 7280
vcrona az Ipartestületiben, a Katolikus Körben elhelyezett kisegítő kórházainkra, a Szeged és Szeged-iRókus pályaudvarokon elhelyezett betegnyugvó állomásainkra egy öszszegben 10.953 korona 99 fillér. Egyesületünk
készpénzvagyona a mai napon, 12.267 korona
05 fillér. Ehez járul még 4000 korona liadikölcisönkötvény; 4 százalékos korona járadék
200 korona ós leltári vaigyonunk.
Szeged pálya,udvari
betegnyugvó
állomásunk augusztus 1-én lépett működésibe. A
szervezést és a vezetést Worzikovsky Károly
ovag özvegye látta el. Szeptember 18-án a
vezetést Vészits Lajosné vette át. Betegnyugvó állomásunkon a következő hölgyek végezik az önkéntes ápolóii és gazdasági teendőket: Vészits Lajosné, Arany Irén tudósító,
özv. Berdenitíh Jánosné, Benedikt Ferencné,
dr. Eisenstein Jakabné, özv. László Gyuláné,

Szeged, 1914. deceim/ber 25.
Kiss Mórné, Szűcs Mihályné, Szűcs Lili, Kiss
Dávidné, dr. Szigeti Sándorné, Polczner Antónia, Matej ka Vilma, Tóth Ibolyka, B. Nagy
Margit, Ghilkó Rózsa. A betegnyugvó állomáson 10 kórházi ágy és teljes kórházi felszerelés van. Augusztus 16-á,n vált először szükségessé kórházi kezelés, december 15-ig 608 beteg nyert itt kórházi ápcláist. A betegnyugvó
állomásom ,a;z átutazó sebesültek élelmet kapnak. Augusztus 1-től december 15-ig 11.881
étel a.dagcit osztott ki ez intézményünk a sebesült és beteg katonák között. Az orvosi
teendőket Andrássy Ferenc dr. látja el.
Az Ipartestület helyiségében (Tteinplomtér 8.) kisegítő kóríhálzat rendeztünk be 50
ágygyal, mely kórház szeptember 8-án vett
fel először beteget. A kórház vezetője Nónay
Lezsőné. A kórház főorvosa Kovács József
dr., mütőorvosa Reydan Károly dr.. Az önkéntes ápolói és gazdasági teendőket a következő csoport végezi: Nónay Lezsőné vezetőnő, Nónay Dezső tudósító, Nagy Aladárne,
özv. Groó Vilmcsné, Németh Kálmánné, özv.
Próbáld Károlyné, Manm Ilona, Skrainka
Frigyeíné, Jedlioska Béláné, özv. Pilisi Béláné, Horváth Sándorné, dr. Sdliulhof Emiiné, Aibaffi Rózisi és egy hivatásos ápolónő:
Weiöharter Teréz. E kórházunk 204 beteget
vett fel december 15-ig. Ugyanezen ideig 157
beteg távozott a kórházból. Az első beteg
szeptember 10-én hagyta el a kórházat.
A katolikus kör helyiségében (Somogyiutca 20. sz.) berendezett 50 ágyas kisegítő
kórházunk berendezési munkálatait
Worzikovszky
Károly lovag özvegye vezette.
Ugyancsak ő volt e kórház vezetője október
12-ig, amikor is harctéri osztagunkkal elutazott. Utána a kórház vezetését Horváth Lajosné vette át. Az orvosi teendőket Goldschmidt György dr. főorvos látta el. Az osztályorvosi tisztség több izben változott. Először néhai Zápari Nándor dr., után,a Szamek
Sándor dr., később egy ideig Deák Lajos dr.,
majd utóbb Léderer Dezső dr. teljesítettek
szolgálatot. Az önkéntes ápolói és gazdasági
teendőket a következő csoport végzi: Horváth
Lajosné vezetőnő, Járcsi Jenő dr. tudód tó,
Wéher Ferencné, Princz Károlyné, K a r g
Györgyné, Riaglioffer Lajosné, Vajda Manóné, Schiffier ALajcsné, Bató Istvánné, özvegy
Erdélyi Ignácné, Szántóné Ladányi Mariska,
Scossa Dezsöné, Lánezi Adolfné, Huhacsek
Gizi, Hiornor Herma, Schiffer Milike. A kórház szeptember 19-én vette fel az első beteget,
december 15-ig 150 beteg a mövedék, 142 a, fogyaték. Az első beiteg szeptember 25-én tá vozott gyógyultan.
Szeged-Rókus pályaudvari
betegnyugvó
állomásunk augusztus 10-én kezdte el működését. A vezetést Nónay Lezsőné látja el, az
ápolói teendőiket az ipartestületi kisegítő kórház önkéntes ápolónői végziik. (Ez a betegnyugvó állomásunk katonai gazdasági kezelés alatt áll és inkább iiditő állomás céljait
szolgálja. 19 ágy áll itt az átutatzó sebesülk a t or á k rendelkezésére.
Lelkiismeretes orvosi kezelés és ápolás
jellemzi intézményeinket, amit mi sem bizonyít jobban, minit az, hogy halálozás egyik
intézményünkben
sem fordult elő, noha a sebesültek túlnyomó résziben súlyos természetűek voltak. Kórházaink élelmezése szintén
elsőrendű és állandó felügyelet alatt áll. Élelmezési átlag -naponkint és személyenkimt 7
korona 40 fillér. Itt említem fel, hogy a katonai kincstár minden beteg után napi 2 korona átalány összeget térit meg. Tisztek után
3 koronáit. Ezen összegből kell fedezni a szükséges gyógykezelési, ellátási
költségeket.
Természetesen, a Vörös-Kereszt ráfizet a 2 korona napi átalányokra, dacára ainnalk, hogy
orvosaink teljesen díjtalanul teljesítik vállalt
igen nehéz szolgálatukat
Az egyesületi közvetítő iroda (iSomogyiutoa 20., emelet) a hálboru kitörése ótai áll
fenn. Az egyesületi iroda utján tudakozódik
a közönség a sebesültekről és elesettekről.
Az iroda vezetője a Vörös-Kereszt Egyesület
budapesti tudási,tő irodájától és a bécsi tudósító irodától szerzi be a válaszokat. Selk százan fordullak már hozzánk azzal a kéréssel,
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A Deák Ferenc-utca és
Aradi-utca sarkán levő

esetleg több kisebb részben is, májusra bérbe
adandó. — Tudakozódni
lehet Deák Ferenc-utca
24. szám. Telefon 521.
JSS8»KSB»Sa!55SIW0MM!

száfp ad\ás
nélkül.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teliesenpőlolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
M. s
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javítását és jókarban tartását jutányosan elvállaljuk. • Carbon-papirok, irógép-szallagok l e g o l c s ó b b beszerzése.
• • Smith-Yost iróvép képviselet. » »
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é s a k k o r bizton n á l a m v á s á r o l :
14 kar. arany nyakláncok . 15.—
14 kar. arany férfiláncok . 2 6 . —
14 kar. aranygyűrű . . .
6.—
14 kar. arany férfiórák . . 8 0 . —
14 kar. arany nöiórák . . 3 0 . —
14 kar. arany jegygyűrűk minden
Arany grammja 2 K, munkadíj 3.—
Finom tulaórák . . . .
6.80
Ezüst karórák
10.—
14 kar. arany karórák . . 4 0 . —
Pontosan szabályozott ébresztő órák
3.60
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Ingaórák mindennemű fokban állandóan Fahíápon
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Egyéb ékszerjavitások és átalakítások
gyűrűs kövek betéteie IGEN OLCSÓN.

FISCHER K.
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(Ungár-Mayer-palota.) Korzó-kávéház mellett.

hogy az idegenben, vagy más városokban
fekvő se,besült hozzátartozójukat szeretnék
szegedi kórházakban ápoltatni. Az egyesületi
iroda közvetíti ezeket a 'kérelmekei is, amelyeket azonban legújabban csak kivételes esetekben engedélyeznek a parancsnokságok. A
közvetítő irodát Szmollény Nándor főtitkár
betegsége óta, október 15-től Lugosi Döme dr.
egyesületi ti,tikár vezeti.
Harctéri osztagunk felállítását és szervezését már a múlt esztendőiben elhatározta a
szegedi választmány. A tetemes kiadásokon
kivül nemes szivü adakozók segitették elő
azt, hogy osztagunk a harctérre indulhatott.
Worzikovszky Károly lcivag özvegye végezte
el a felszerelés nehéz munkáját. Az ő vezetése alatt indult eh október 12-én a hadügyminiszter rendeletére Kassára osztagunk.
Miután Kassán a, harctéri osztag 200 ágyas
tábori kórházát berendezte Worzikovszky
Károlyné, visszatért Szegedre s a vezetést
átadta özv. Gluzek Gyúl ónénak. Tábori kórházunk a mai napig Kassán működik; az
ápolói és gazdasági teendőket, pedig Gösclil
Ottóné, Gluzek Carmen, özv. Buisjchímann
Oszkárné, özv. Szatmári Árpádné, Sehwarcz
Uenrükné és Sehwarcz Ella látják eh Osztagunk felett a közvetlen intézkedési jogot a
Vörös-Kereszt Egyesület központi igazgatósága gyakorolja, valamint a felügyeleti jogot is, Rózsa Andor dr. megbízott utján.
Osztagunknál nógv orvos teljesít szolgálatot.
A szegedi sajtó legnagyobb készséggel
támogatta a Vörös-Kereszt szegedi választmányát e nehéz időkben. Cikkekben ós hírekben ismertette a szegedi közönséggel egyes
intézményeinket, kórházainkról riportokat
közölt, felhívta a közönséget adakozásra és
mindig helyt adott közleményei között, az
adományokért mondott, sokszor igen terjede 1 n ies köszönetiinlknek.
A választmány tisztikara a háború kitörése óta éber szemmel viseli gondját egyes
intézményeinknek. Veress Károly elnök, Worzikovszky Károly lovag özvegye és Somogyi
Szilveszter dr. társelnökök, Eisenstein Jakab
dr. főorvos, Horváth Lajosné alelnöknő, Rózsa Béla pénztáros, Aigner Károly dr. ellenőr, Veress Károlyné a már 1913-ban megalakított gazdasági hölgy-bizottság
elnöke,
Szmollény Nándor főtitkár, Lugosi Döme dr.
titkár és az egyes intézményeink vezetői lelkes odaadással viszik előbbre a Vörös-Kereszt
szegedi választmányának ügyeit. Nagy agilitással iparkodnak megerősíteni ugy anyagilag, mint erkölcsileg egyesületünket. Mig
az elmúlt év végén tagjaink szánna 355 volt,
addig most 612.
A háború kíméletlen és zord hatásait
szerető kezek simítják el a sebesült harcosok
homlokairól. A szeretet, az u j élet születésének napján talán remélhető, Ihogy az a sok
évig titokban tartott emberszeretet ki fog
pattanni és a közönség ujult párfogással fogja támogatni a Vörös-Kereszt szegedi választmányát és annak minden egyes intézményét.

Lányi János

ezukrászdáját
Szécheragi-tér

6.

szám,

Korzó sarkára
(volt

Angyal - drogéria)

s=s== helyezte

át. -

1914. december 25.
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dráma 2
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Nagg dráma
3 felvonásban
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Tartalom :

6. Lotz, a lövészárkok fatörzsekkel és vasut-

1. A 2-ik gárdaezred póttartalékosainak kivonulása.
2. Lengyel földmivesek csapataink részére lövészárkokat ásnak.
3. Lengyel kereskedők.
4. Dixmudin a csata után.
5. Dixmudin. Az ellenségnek egy megerősített
állása, melyet csapataink nehéz harcok után
elfoglaltak.

Valamint

n

a

2

sinekkel el vannak takarva.
7. Csapataink számos nehéz belga ágyút zsákmányoltak.
8. Az angolok oly fegyvereket használnak, a
melyekkel a közönséges lövegeket át lehet
változtatni dum-dum lövegekre.
9. Berlin. Őfelsége a császárné meglátogatja a
Johannitarend által felállított kórházvonatot,
elindulás előtt.
10. Előnyomulás hajnali ködbeh.
11. Hogy lehet szappan nélkül borotválkozni.

órás

uj

műsor

Folytatólagos előadások d. u. 2 órától éjid 12 óráig
Rendes helyárak

1914. december 25.

Figyelmeztetés !
Az uj betétekre a moratórium hatálya nem terjed ki, a betett öszszegek felett a betevők bármikor
szabadon
rendelkezhetnek.
A betétekből igényelt összegeket
10,000 koronáig A Z O N N A L ,
10,000—30,000 koronáig 3 napi,
30,000—50,000 koronáig 5 napi é s
50,000 koronán felüli összeget 8
napi felmondás mellett fizetem ki.
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Ragályok
ellen
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

szagtalan, nem mérgező, olcsó és ereöCfi 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 bőrt. Egy kísérlet és Ön a
jövőben kizárólag ezen szappant fogja
használni. Darabja 1 korona.

FBBDBMERIH L9SBFÍBM

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.

Eredeti iivegjeKT60

Az összes lysoform-készitmények kaphatók minden gyógyszertárban, drogériában és ujabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve megküldjük az
Egészség és 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.

ÚJPESTEN.
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felöltöt,
Raslánt
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Alkalmi vételek!
1-10 széles cosztüm szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finoni pargetek . 6 8 fillértől 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 nöi blúzok
K 3*—
Parget leányruhák
K 1 '50-től K 3-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyük, harisnyák, férfi és női divatcikkek

meglepő

ölesé árakon

lesznek

árusítva ! ! !

MiglÉDÉi!

Ü

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szegeden,
SZÉCHENYÍ-TÉR

$

Főüzlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárutl.

ÍBI!

RUHAÁRUKÁZÁT

9

Nőt kötények KT'50-től K I ' 9 0 - i g

olcsón, készpénzért akar
váoároln?, K E R E S S E FÖL

li

1914. december 25.

Szeged, Kosuili Lajos-sugárul L szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára

SZ.

Telefon: 468. j

Telefon: 468.

tfUM»l ..II..II.I.III

.1

WMI^WfWra"

A^HO HIRDET Esel
Modern 6 szobás lakás
minden megfelelő mellékhelyiséggel, erkélylyel a
Kállay Albert-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 h a j f e s t ö a z
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
hajhullás, hajkoi'p<i
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h a j
s z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Fájós

fogára

ÖI ereae:

a valőcii

vegyen

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

Modern
képkereteket j
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

HOFFER

és társa!
készit

Iskola-utca 18.!

sor.

Csak ilyent fogadjon el!
ODinO• n• 4?t kapható.
M A R G I T - U T C A 23.
ÉS KORONA-U. 24.

TELEFON tt

DÉLMAGYARORSZAG

1914. december 25.
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5zegeö-Csongráöi
„ Takarékpénztár
5 Z E 6 E Ü , SZÉCHÉNYI-TÉR 7.
••••••cddczincziaczjqcadti^oczinczi

Befizetett alaptőke K 3,ooo.ooo
Tartaléktőkék:

Renöes tartalékalap
Külön tartalékalap

2 , 7 3 0 . 0 0 0 korona
Z4Q.OOO korona

•daaaaaacziaaaadanancziaa
Elfogad

betéteket

takarékpénztári

könyuecskékre

Leszámitol váltókat!

és

folyószámlára.

Előlegeket ad értékpapírokra!

E n g e d é l y e z k a m a t o z ó j e l z á l o g - k ö l c s ö n ö k e t és t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n ö k e t

( 1 5 — 5 0 éuig terjedő időre) telekkönyuezeít ingatlanokra és uiöékiföldbirtokokra.

b55w3

LEGALKALMASABB

Újdonság!

Újdonság!

Óriási

választékban:

Női kézi táskák, Fésű, kefe és manikűrkészletek.
férfi

Szinházi

nyakkendők

szabott á r a k o n
SZŐRMÉK

sálkendők,
stb.

Rendkívül

a még

minden

keztyűk,
©leső

raktáron

lévő

elfogadható árban

lesznek eladva

POLL

Csekonics-ufca.

Telefon 8 5 4 .

TESTVÉREKNÉL
Szécsényi-tér.

Telefon 8 5 5 .

DÉLMAGYARORSZAG

1914. december 25.
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QE5S s

-^szerkesztő:

te^fé^

L.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9-

