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Szeged, 1914.

Budapest, december 28. -(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Dukla szorostól
északra csapataink az orosz támadása elöl
a kárpáti hegytarajhoz közelebb fekvő állásokba tértek ki. A Biala és Dunajec között
Zakíicintöl északkeletre fekvő területen az
ellenségnek igen heves támadásait visszavertük. Az északkeleti harctéren az arcvonalunkon egyéb jelentősebb esemény nem
történt.
Délen egyes határszéli csatározásoktól
eltekintve, teljes nyugalom uralkodott. A
szerbek a ziinonyl hidat felrobbantották.
Hőfer altábornagy,
a vezérkar főnökének helyettese.
Kárpáti hadszíntér, december 28. Támadásunk a Kárpátokba betört oroszok ellen
naprórínapra jelentős sikerrel jár és állandóan tért nyer. Ungmegyéböl már teljesen
kiszorítottuk az ellenséget, Beregrnegyéböl
pedig az orosz csapatok visszavonulóban
vaunak. Az orosz foglyok száma napról-napra szaporodik.
Páris, december 28. Az „Agence Havas"
jelenti: Illetékes körök megcáfolják azt a római jelentést, amely szerint Franciaország
Tunisz annektálását tervezné. A protektoráíus-ren<fczer teljesfcn kielégíti Franciaország é ^ " ;er.i gondol semmiféle változtatásra.
Genf, december 28. Tegnap reggél fél 8
órakor egy Zeppelin-léghajó repült el Nancy
fölött, amelyre tizennégy bombát dobott le.
A bombák két lakost megöltek, többet megsebesítettek.
Róma, december 28. Intézkedések történtek, hogy egy bersaglieri ezred Valonába menjen az ott partraszállt matrózok pótlására. Az ezred holnap érkezik Valomába.
Páris, december 28. A Temps azt jelenti,
hogy a francia hadügyminisztérium január
7-én visszatér Párisba, ha elöreláthatatlan
esemény nem jön közbe.
Rotterdam, december 28. Londonból jelentik, hogy e hó 27-én Saint Andrew magasságában egy angol torpedónaszád zátonyra futott és elsülyedt. A legénységet
mentőcsőnalkok segítségével partraszállitották.
Róma, december 28. A római lapokban
az a hir jelent meg, hogy Loubet, a francia
köztársaság volt elnöke Biilow herceg német nagykövet missziójának ellensúlyozására a köztársaság külön megbízásából Rómába utazik. Ezt a jelentést Stefani-ügynökség
illetékes helyről nyert értesülés alapján meg
cáfolja. Loubet nem megy Rómába.
Genf, december 28. A párisi lapok közzéteszik a francia egészségügyi központ
igazgatójának jelentését, amelyet a parlament hadügyi bizottsága elé terjesztett. A

Hl. évfolyam 339. szám.
jelentés szerint szeptember 15-től november
harmincadikáig
háromezernégyszázhatvannyolc francia hadikórházban négyszáznyolcvankilencezer hétszázharmlneöt sebeültet
ápoltak.
Newyork, december 28. Egy kanadai angol gőzös Írország nyugati partján aknára
futott ós elsülyedt. A jelentés szerint a gö-
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Kedd, december 29.
zös csapatokat és nagymennyiségű hadiszert szállított.
Szaloniki, december 28. Ideérkezett a
VValdeck Rousseau francia cirkáló, mely az
osztrák-magyar flottával való harcokban
megsérült. Kijavítása alatt a kikötőben marad.

Az oroszok kiürítették
Varsó környékét.
Az északi harctéren egyre kedvezőbben
alakul és fejlődik a szövetséges seregek
helyzete. A háború első napja óta nem /lehetett külön választani a hosszú (harcvonalak egyes részeit és külön nézőpontból birálni az eseményeket. Ma is a lehető legszorosabb összefüggés van a körülbelül négyszáz kilo/méteres front valamennyi része között. Ezt azért kell hangsúlyozni és kiemelni, mert laikusok még a sok felvilágosítás
után is kedvezőtlennek tartják a helyzetet
az északi harctéren, helyesebben. galíciai
harcvonaluníTon.
Pedig a galiciai helyzet
egymagában
nem változhatik meg jelentősen, csak a lengyelországi harctérrel szoros összefüggésben. Amig a Nida mentén és a Dunajec alsó
folyásánál visszaverünk minden orosz támadást, addig nincs jelentősége annák a térharcnak, mely Nyugat-Galíciában folyik. Az
erőknek visszavonása, még hozzá kis mértékben való visszavonása, egyáltalán nem
jelent semmit. Ezek az eltolódásai a galiciai
frontnak, a kilométerekkel való előnyomulás
és visszavonulás, csak egész jelentéktelen
fázisai a küzdelemnek. Az oroszok kénytelenek itt nagy ellenállást kifejteni és az erejüktől telő legnagyobb nyomást gyakorolni,
mert déli szárnyuk benyomása rájuk nézve
a végső katasztrófát jelentené. Megvert és
visszaszorított centrumuk ugyanis ugy látszik kénytelen volt az északi szárny segítségére sietni, iiogy Varsót védelmezze. Legjobb bizonysága ennek az alábbi jelentés, a
mely mutatja, hogy Varsót ezúttal komoly
veszély fenyegeti:
Krakó, december 28. A Nova
Reforma jelenti, hogy Varsóból a
lakosság tömegesen menekül. Igen
sokan meg vannak győződve, hogy
már a legközelebbi napokban a németek lőni fogják a külső erödvonalat. Vannak, akik azt hiszik, hogy a
várost az oroszok ki fogják üríteni,
hogy a pusztítástól megkíméljék és
a lakosságot ne kelljen kitenni az ostrom veszélyeinek. Grodisk, Grojci
és más Varsóhoz közel fekvő falvakat kiürítettek. A városban éjnek
idején már hallani a nehéz német
ágyuk dörgését.

A szövetséges seregek erejének diadala
az orosz offenzíva megtörése volt. Az a nagy
támadás, mely az orosz hadsereg minden
erejével Németország és a monarchia ellen
megindult és olyan erős volt, hogy még a
kárpáti szorosok ellen is egy nagy hadsereget tudott vonultatni, az egész vonalon, a
Kárpátokban csak ugy, mint Krakó fölött, a
Visztula egész szögében és a Visztulától
északra, mindenütt összeomlott. Ez a tény
és ez a helyzet az azóta folyó küzdelemben
sem változott.
Szövetségeseink ütegei már Sohacevj
alatt állanak és nem telik bele hosszú idő,
hogy eljutnak Varsó külső erődvonaláig. Hasonlóan ehhez a helyzethez nagyon kedvezően állunk a lengyelországi centrummal is,
ahol Tornasowtól délre és keletre a Pilica
és Visztula szögében erősen tért hódit a
szövetségesek támadása. Ezenfelül az is
megállapítható, hogy az oroszok bármilyen
erejű nyomásának feltartóztatására ugy a
Dunajec mentén, mint a duklai szoros felől
megfelelő erőnk áll rendelkezésre,
Megakadtak az oroszok Bukovinában.
Kimpolung, december 28. Beavatott helyről a következőket jelentik az oroszok bukovinai kudarcáról:
Jóllehet az oroszok november vége felé
igen erös csapatokkal nyomultak elő Bukovina területén és a legnagyobb erőfeszítéssel
igyekeztek Bukovinán át Magyarországba
törni, ez a kísérletük csúfos kudarcot vallott.
Rövid ideig sikerült ugyan a Szucsava völgyében megvetni lábukat, de csapataink ellentámadásai elől hamarosan visszavonultak
és a Szereth völgyében helyezkedtek el. Azóta az oroszok /minden kísérlete, hogy a Szerethen tul jussanak, kudarcot vallott. Ámbár
semmiféle áldozattól sem riadnak vissza és
emberrel és főszerrel egyáltalán nem takarékoskodnak, nem tudtak előbbre jutni.
Hír egy francia cirkáló elsülyedéséről.
K Aantinápoly, december 28. Egy
olasz
ás, amely Port-Saidból jött, Jaffától h
iiométer távolságra a nagy viharban el
gedni látott egy francia cirkálót.
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Még mielőtt a mentésre gondolni lehetett
volna, a francia hadihajót elnyelték a hullámok. Másnap hir érkezett KaMáből, hogy
ott a hullámok sok francia tengerészsapkát
sodortak partra, amelyeken ez a feHrás ragyogott arany betűkkel: Admiral Charner.

Az Admiral Charner francia páncélos cirkáló 4780 tonna tar tatamim al és 18 c pmó sebességgel A cirkáló 1893-ban épült, békelétszáma 375 ember, hossza 105, szélessége 14
méter.

Támadásunk a Visztulánál előrehalad,
Berlin, december 28. A nagy
főhadiszállás jelenti: A keleti hadszintéren
Kelet-Poroszországban,
Lengyelországban,
a Visztulától
északra fekvő területről nincsen
semmi újság. A Visztula balpartján
támadásaink a kedvezőtlen időjárás
ellenére is tovább fejlödnek. (Közű
a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
A TIMES AZ OROSZ KÜZDELEMRŐL.
Amsterdam, december 28. A Times december 21-iki számában irja: A keleti bárótéren az orosz erők zavartalan nyugodtságban állanak. Helyzetük,
ha nem is éppen
könnyű, de aggodalomra nem ad okot. Varsó
alatt mintegy nyolcvan mértföld (128 kilométer) körben tartják a Visztula jobbpartiát
és keményen visszaűzték a Dobrzin folyón az
ellenség áttörési kísérleteit. A Visztula másik
partján a Bzura szögéhen is erőteljesen helyezkedtek el és miután az ellenség főképen itt
akar támadni, az orosz védelmi előkészületek
igén gondosak és lelkiismeretesek. A Times
haditudósítójának az a véleménye, ihogy ha
az oroszok ezt a területet egy hétig birtokukban tudják tartani, tovább is megtartják. „A
hét. elmúlt, az ellenség nem jutott előbbre és
ugy gondoljuk, hogy Varsó teljesen biztosnak

érezheti magát. A helyzet
Dél-Lengyelországban bizonytalan, de semmi látható jele
nincs annak, hogy még inkább délre nyomult
volna a német-magyar-osztrák sereg". Galíciában az ostromlott Przemysl helyőrsége a
nyugati irányban nagy erővel kirohant, b zonyára azzal a céllal, hogy felmentse a várat.
VARSÓBAN FELROBBANTOTT CÁRSZOBOR.
Berlin, december 28. A Frankfurter Zeitung nagy kerülő uton jelentést kaipott Varsóból, amely hírül hozza, hogy I. Miklós cár
szobrát felrobbantották. A szobor Varsó főterén állott. 1830-ban emelték a szobrot I.
Miklós cárnak a lengyel forradalom után a
meghódolt lengyelek.
A cár a harctéren.
Rotterdam, december 28. Pétervárról jelentik: Az orosz cár huszonhetedikén a frontra érkezett.
Tiszthiány az orosz hadseregben.
Stockholm, december 28. Az Aftenbladet
pétervári értesülése szerint az orosz hadvezetőség a főiskolai hallgatók legnagyobb részét tisztekké akarja kiképeztetni s © céból
a (főiskolai ifjúság erre alkalmas hallgatóit
katonai Iskolába küldte.

Visszavert francia támadások.
Berlin, december 28. A nagy főhadiszállás jelenti: Nieuportnál az ellenség támadási kísérleteit minden siker nélkül ismételte
meg, közben a tenger felöl tüzeléssel támogatták, amely nekünk kárt nem okozott, de
Westend néhány lakóját megölte és megsebezte. Meghiusult az ellenségnek Saint
Georgó major ellen intézett egy támadása
is, amelyet hivatalos közleményeiben birtokában levőnek tüntetett fel. Yperntöl délre el
foglaltunk egy ellenséges lövészárkot, mely
alkalommal néhány tucat fogoly jutott kezünkre. Arrastól északnyugatra az ellenségnek több erősebb támadását visszavertük.
Verduntól délkeletre szintén minden eredmény nélkül Ismételte meg támadásait az ellenség. Ép oly kevés eredményt ért el ama
törekvésében, hogy Sunuheimtöl nyugatra
fekvő ama magaslatot, melyért tegnap küzdelem folyt, visszahódítsa. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
TÖNKRETETT ANGOL HYDROPLÁNOK.
A brit admiralitás jelenti december 28-án:
Hét angol hydroplán e hó 25-én Cuxhaven
mellett megtámadta a német hadihajókat. A
támadás nappal történt. Helgoland közelében.
Műhelyt a németek meglátták az angol hadihajókat Helgoland mellett, két Zeppelin, három vagy négy hydroplán és több tengeralatti naszád ellentámadással felelt. (Harc kezdődött egyrészt a legmodernebb cirkálók között, másrészt a légi jármüvek és a tengeralattjárók között. Az angol cirkálók elkerülték a német tengeralattjárókat. Az Undaunted és az Arcthusa ágyúi pedig két Zeppelint

elűztek. Az ellenséges hydroplánaknak
sikerült a mi hajóink közelébe bombákat dobni.
Az angol hajók három óra hosszat maradtak
az ellenséges partok közelében. A hét angol
jármű közül három visszatért hajóinkra, Három másik pilótát tengeralattjáróink
megmentettek, de jármüveik elsiilyedtek. A hetedik pilótáról, akinek jármüvét tizenkét kilométerre Helgolandtól szétroncsolva
láttuk,
nincs semmi hir. Az angol bombák által okozott károkat nem lehet megállapítani, de mind
egyik bombát katonailag fontos pontra dobtuk.
A német 'tengerészeti vezérkar helyettes főnöke tudvalevőleg már december 26-án
közölte, hogy az előző napon egy kisebb angol haderő nyomul be az úgynevezett Németöbölve (Deutsche Bucht) és a magával hozott hydroplánokkal támadást intézett a Weser és az Elbe-folyó torkolatánál horgonyzó
német Jhajók t s a Cuxhaven melletti gáztartály ellen. A hydroplánok bombái nem találtak. A németek léghajói és repülőgépei ellenben sikerrel bombáztak két angol torpedózuzót és egy kísérő gőzöst. Ugy látszik, hogy
az angol admiralitás nem nagyon dicsekedett
e meghiúsult támadással, mert csak ma adott
ki hivatalos jelentést róla. Látható a jelentésből, hogy az angolok beismerik négy hydroplánjuk pusztulását, de torpedózuzójuk és gőzösük megsérülését
elhallgatják.
Megsérüli angoí cirkáló.
Rotterdam, december 28. Montevideói jelenlés szerint az Invincible nevű angol cirkáló
is részt vett a Falkland-szigetek melletti tengeri csatában. A cirkálót hat helyen érte ellenséges gránátlövés. Kilenc sebesült és száz
sebesületlen német matróz van a hajó fedélzetén, akiket most Angliába szállítanak.

Szeged, 1914. december 29.
HA A MOTOR ELROMLIK.
Basel, december 28. Egy frarcia : vi tikus motorhiba miatt kénytelen volt Baseltől
alig egy óra távolságra német területen leszállani. Német katonák elfogták és Lö.uacíhba vitték.
Az entente nem kéri segítségei
Japántól.
Rotterdam, december 28. A N'euve Rotterdamsehe Currant jelenti Tokiótól: A japán kamarában a japán külügyminiszter egy
hozzá intézett kérdésre válaszolva kijelentéte, liogy egyetlen ország sem k é r e Japánt
arra, hogy csapatokat küldi ön Európába (M.
T. I.)

Törők-orosz
tengeri csata.
Konstantinápoly, december 28. A főhadiszállás a következő kommünikét teszi közzé:
Az orosz hivatalos jelentés, amely Szebasztopolból érkezett, azt mondja, hogy a Hamidie
nevű török cirkálót Szebasztopol előtt egy
torpedó eltalálta, súlyosan megrongálódott és
noha a Hamidienek sikerült Konstantinápolyt
elérnie, hosszú időre harcképtelenné váh. Itt
a válasz erre a hazugságra: Az Gmclt napokban flottánk s a Hamidie a Fekete-tengeren cirkált és sértetlenül tért vissza. Egy.k
hadihajónk december 24-én egy tizenhét hajóból álló orosz flottával találkozott. A flottában öt páncélos hajó, két cirkáló és tiz torpedónaszád volt vagyis egy török hajó találkozott tizenhét ellenséges hajóval és ez az
egy hajó szembeszállt az egész flottával. A
török hajó sikerrel lövöldözte a Roatsknv nevü orosz páncélos cirkálót, az Oleg és Athos
nevű aknalerakókat pedig dsülyesztette.
Két
tiszt és harminc matróz megmenekült. Ezeket elfogtuk. Ugyanebben az időben flottánk
egy másik része sikerrel bombázta Batumot.
December 25-én reggel két hajó küzdelemre
akarta 'kényszeríteni az emiitett ftaV-tá.- a
flotta azonban jobbnak látta Szebasaúpo ba
menekülni.
Kaukázusi hadseregünk folytatja győzelmes előnyomulását. (Közli a magyar miniszterelnöki sajtóosztály.)
Konstantinápolyból jelentik: A török
flottának egy cirkálója tegnap a Fekete-tengeren cirkált s felfedezett egy orosz flo tát,
amelyet nyomban megtámadott. A harc a török cirkáló fényes győzelmével végződött, a
mennyiben a Rostislaw orosz cirkálót súlyos
sérüléseivel menekülésre kényszeritette, az
Athos és Oleg aknalerakó hajókat pedig e!sülyesztette. Az orosz flotta többi egysége kisebb sérüléseket szenvedve, szerencscsen elmenekült. Az elmerült orosz hajóknak három tisztje és harminc matróza a török cirkáló fogságába jutott.
A Rostislaw az orosz hajóknak „Lireinije Korabli" osztályába tartozott. 1896-ban
épiilt és a Fekete-tengeri orosz flotta ujabb
hajói között a legöregebb. Hossza 107 méter, szélessége 20.7 méter. Mélyjárata 6.7 m.
A Rostislaw 9020 tonnatartalom mellett óránként 16 csomó gyorsasággal tudott haladri.
Négy 25 centiméter, nyolc 15.2 centimét:r.
tizenkét 4.7 centiméter, négy 3 7 centiméteres kaliberű ágyúval és két 38 centiméter átmérőjű torpedó-lanszirozóva! volt felszerelve.
Legénységének békeállománya 641 fő.
Konstantinápoly, december 28. Hitelt érdemlő közlések szerint az a tengeri ütközet,
melyről a hivatalos kommüniké szól, Zunguldaknál történt. Az oroszok Zunguldak k ; kötőjét, mely szénrakodó állomás, hajók elsiilyesztésével el akarták pusztítani, de a török hajó bátorsága megakadályozta ezt a K-

Szeged, 1914. dece.mtker 29.
sérletet. Mindenki csodálattal beszél a török
hadihajó tisztjeinek és legénységének ügyességéről és bátorságáról, mely egymaga képes
volt arra, hogy az oly erős orosz flottával
felvegye a küzdelmet és az Oleg és Athos aknarukókat sikerült elsiilyesztenie. A hivatalos
jelentés Sztambulban nagy örömet keltett, annál inkább, mert ez a hir azok után a hamis vésztjósló hirek után érkezeti, melyeket
a napokban szándékosan terjesztettek, hegy
a lakosságot .nyugtalanítsák.
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A tábori püspök
karácsonyi levele.

Imre tábori püspök karácsonyra
pásztorlevelet intézett a katonákhoz, amelyet a szerit es-tén mindenütt -felolvastak. A
hazafias érzelmektől áthatott, meleghangú levelet itt közöljük:
Kedves harcos katonáinknak s drága betegeinknek és sebesültjeinknek üdvözlet és
áldás az Ur nevében!
Naponkint 'megemlékezem Rólatok szeretettel, áhítattal a szent misében és imáimban.
A szent Karácsony estének és az év fordulóKEDVEZŐBB A TÖRÖK CSAPATOK
nak közeledtével még bensőségteljesebben teHELYZETE.
szem ezt s küldöm Nektek szívbeli áldásos
Konstantinápoly, december 24. A török kivánáfaimat.
Ezreknek fáj a szivük a hazában, ha az
sereg haqmuveieiei ugy az orosz, mint a peridei Karácsony estére gondolnak. A ragyogó
zsa határon kedvezően haladnak előre. A karácsonyfa mellől sokan fognak szerettjeink
csapatokat mindenütt támogatja a lakosság, hiányozni, akik távol az otthontól jeges hidegaz önkéntesek száma folyton nő, mert az ben, barátságtalan vidékeken, heves ütközeorosz határterületről is sokan átszöknek a tek közepette vagy kórágyon kénytelenek a
törökökhöz. A nadszintér már kiterjed Belud- kereszténység békeünnepét megülni. Az itthon maradottak átérzik bánatotokat és fájzsisztánra is. Az itteni törzsek megtámad fok dalmatokat, hogy a legszebb családi ünnep
egy angol határőrséget, több száz ango. ka- napjaiban a szülőktől-, a feleségtől, a gyermetonát elfogtak és megölték. A behidzsísztáni kektől el vagytok szakítva . . .
Kedves testvérek! Fia miniket itthon és
törzsek kibékültek egymással és az afgán törTiteket a háborúban és a kórházakban ugyan- !
zsekkel együtt készülnek az angolok elten
azok a fájdalmas érzések fognak is el, mind- 5
Géni, december 28. Pétervári távnvitok azonáltal ugyanaz a szellem, az örömteljes
szerint az a török sereg, amely az oroszokat áldozatkészségnek és a lemondásnak szellea Van té) vidékén megtámadta, húszezer főnyi me lelkesít bennünket.
A világ egykor bűnben leiedzett; az Isgyalogságból állott, de több kurd sereg is tá- ten fiának kellett a földre szállni, hogy azt
mogatta. Fanatikus elkeseredettséggel harcol- nélkülözések, kínszenvedések és kereszt halál árán a bűntől megváltsa. Ha egykor az
nak.
isteni Mester felhívása: „Kövessetek engemet!" nagyszámú tanítványra talált, ugy Ti
Szalonikin áí jötta frarcia segítség is, kedves Katonák, a Krisztus követői vagySzerbiának.
tok,- mert Ti is a legszigorúbb nélkülözések es
Bécs, december 28.
Konstantinápolyból lemondások, fáradozások és fájdalmak, vérjelentik: A Tanin hírül adja, hogy a Waldeck- ző sebek és halál-megvetés révén a szenvedések- utján a jászolban fekvő kis Jézust köveRousseau nevü francia páncélos rövid idővel titek, hogy -a világnak bek-ét szerezzetek, mely
ezelőtt öt-hat napig Szaloniki kikötőjében tar- után az manapság -olyannyira áhítozik.
tózkodott és itt a Szerbiának szánt aranyat
Hősök! Minden áldozatot keresztényi
és muníciót kirakta. Ezzel szemben Bulgária szellemben fogjatok fel és hasson át benneter,em engedte meg, hogy az Ernest Renan ne- ket a keresztényi szilárdság! Legyetek rendületlen férfiak, hasonlóak a tölgyhöz, amely
vű páncélos néhány óránál hosszabb ideig tar- vészben-viharban nem hajlik, n-ern törik.
tózkodjék Dedeagacs kikötőjében.
Ha ezer veszély tombol köröttetek, ha a
A szerb Duna aknákkai van tele. halál fenyeget benneteket s ha szorongva
-kiáltoztok:
Milánó, december A Seccolo jelenti Buka— „Honnan jő segedelem?" — bízzatok
restből: A bolgár kormány azt kérte Szerbiá- Istenben: _
ról. hogy engedjen át a Dunán három muni— „Óh Uram, Te vagy az én reményciös hajót. Szerbia azt válaszolta, (hogy az .sége'm!" -Gyámolitva erejétől, vez-etve kezéáthajózás a sok akna miatt lehetetlen. A szó- től, bizva segedelmében, minden fáradságot,
fiai lapok -most még hevesebben irnaik Szerbia szenvedést és veszélyt könnyen elviseltek és
a legnagyobb áldozatokra készek lesztek.
ellen és követelik a hajók át eresztését.
Valamiként a re-ményzöld karácsonyfa
arannyal
bevonva, világit és- csillog, épen- ugy
Bulgária nem ismeri el Egyiptom
kell nekünk, különösen a szenvedések és veannektálását
szélyek közepette szent hitünk világát raKonstantinápoly, december 28. Politikai gyogtatni; meg kell mutatnunk a világnak,
körökben nagy megelégedést
kelt az a vá- liogy mi mint menybéli Atyánk szófogadó
lasz, amelyet Radoszlavov bolgár miniszter- gyermekei, -mindennel meg vagyunk elégedve,
még ha az oly nehéz és keserves is.
elnök adott Angliának,
amikor
bejelentette
' Milliók vannak mögöttetek, kik esdől-eg
Egyiptom protektorátusának átvételét, Anglia terjesztik kezüket az égre. A jóságos Isten
képviselője azt kérte a bolgár
kormánytól, szorongatott népének kiáltását meg -fogja hallhogy ezentúl az Egyiptomot érintő kérdések- gatni. Bízzatok! Azért előre hát bátran és Isben ne Törökországgal, hanem az uj egyip-j tenben vetett bizalommal.
Feleségetekért, gyermekeitekért, édes
tomi kormánnyal tárgyaljon. Raddszletvov azt
anyátokért emészt a gond benneteket? Ne agválaszolta, hogy a kérést nem
teljesítheti, góskodjatok! A jótékony szeretet fáradhatatmert az egyértelmű
volna semlegességének lanul -munkál, a -kis Jézussal szeretteitekhez
betér, vigaszt visz, szükséget enyhit és felmegsértésével.
szárítja könnyeiket.
ANGOL-NÉMET ÜTKÖZET AFRIKÁBAN.
A szentírás és a világtörténelem sok hősFokváros, december 28. A Reuter-ügy- ről emlékeznek. Mindnyájának jellemvonása
nökség jelenti: Az Oranje -folyó északi pari- volt az Istenben való nagy bensőséges bizoján Darmar környékén szerdán ütközet tá- dalom, a szilárd hit, a lelkesült bizakodás és
madt egy angol csapat és egy hatvan főből a tiszta lelkiismeret. Ezeknek köszönhették
álló német őrjárat között. Az angoloknak két minden sikerüket s győzelmüket.
Az északi és a déli 'harctereken örömmel
halottjuk és egy sebesültjük volt. a németeknek pedig -egy halottjuk és két sebesültjük. tapasztaltam, hogy Ti az arc- és 'tűzvonalban és a kórházakban a jámborság szellemét
<M. T. I.)
ápoljátok és az imádságban, valamint a szent-
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ségek felvételében vigaszt és erőt kerestek és
találtok.
Legyetek állhatatosak ebben a szellemben! Még nem értetek a célhoz. Még csatákat k?ll vivni és győzelmeket
kell aratni,
hogy a drága hazának békét és nyugalmat
biztosítsunk. Csak ezután nyughattak babéraitokon; csak ezután térhettek haza, Ti erősek; csak ekkor léphettek a honi fődre, Ti boldogok; csak ezután örvendezhettek müveteknek, Ti legyőzhetetlenek; csak ezután élvezhetitek az állhatatos hűség jutalmát kedveseitek körében. Ti hősök!
A jézusi gyermek áldása védjen, kísérjen és vezessen benneteket győzelemre!
Ámen.
fíjelik Imre,
tábori püspök.
Az olaszok és Albánia.
A Corriere della Sera jelenti: Az a köíühneny, hogy a Sardegna csatahajóról -matrózokat szállítottak partra Valonában, nem
jelenti annak megszállását, hanem tisztára intézkedés a rend és az ország békéjének megóvására, mert az agitátorok zavarokat támasztottak. Olaszország csupán biztosítani
akarja a londoni konferencia határozatait és
el van határozva arra, hogy nem ragadtatja
magát nagyobb katonai akcióra, bármi történjék is.
Bariból jelentik: Wied herceg eltávozása
után igen sok albán alattvaló telepedett -le Bariban, akiket az albánok politikai okokból kiutasítottak. Az albán kolónia Essad pasa uraima alatt olyan tevékenységet fejtett ki, hogy
—- olasz források szerint — állandóan ellenőrizni kellett őket. Végre az olasz belügyminiszter szükségesnek tartotta, hogy Rómából Bariba küldje Ealcinato aiquaestor-t, azzal
a rendeltetéssel, hogy rendet teremtsen az albánok között. Falcinato a vizsgálat befejezése után felszólította az albánokat, hogy hagyják el Barit, a belügyminiszter pedig az egész
ország területéről kiutasította őket. Erre az
erős fellépésire — olasz magyarázat szerint
— feltétlenül szükség volt. mert az albán kolóniák olasz-ellenes politikát folytattak és- a
háborúban álló államokkal tárgyalásokba bocsátkoztak. A brindisi-i és leccei albánokat
szintén rövid időn belül kiutasítják
Olaszországból.

FORRADALOM ALBÁNIÁBAN.
A Daily News értesülése szerint Albániában kitört a forradalom. Idegen tiszteknek sikerült bejutni az ország belsejébe és felkelteni
a muzulmánok fanatizmusát. Ezek most a
szent háború ürügye alatt fellázadtak Essad
pasa ellen. Durazzóval megszakadt az összeköttetés. A 'felkelők azzal fenyegetőznek, -hogy
megtámadják a fővárost. Essad pasa birtokait
elpusztították és hiveit megölték. Az o-szág
belsejében nagy fejetlenség uralkodik. Részletek még hiányoznak.

MIKOR A CÁR KAUKÁZUSBAN JÁRT.
Bécs, december 28.
Konstantinápolyból
jelentik a Siidslavisrhi KorrespOndenz-mk:
A
török lapok tudósítást kat közölnek a cár legutolsó utazásáról és vladikavkazi
látogatásáról. Azokban a városokban, amelyeken a cár
keresztül utazott, a rendőrség óriási tömegeket fogott el. .4 tudósítások szerint állítólag
S000 muzulmánt tartóztattak le. Ez bizonyltja, hogy a vár muzulmán alattvalóinak hűségéről meg ma sincs meggyőződve és még az
életét is félti tőlük. A török sajtó szerint
Oroszországban nagy az elégiiletlenség az
orosz hadseregnek Galiciában és Lengyelországban szenvedett veszteségei n 'tt.
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DÉLMAG Y ARORSZÁG

A háború
nemcsak a nemzet, de egyes intézmények
életképességének is nagyszerűen bevált erőpróbája. A háború zajlló eseményei nyomán
fenségesein 'bontakozik ki és a legteljesebb
csodálatra, késztet mindenkit a magyar nemzetiben élő hatalmas ei'kölcsi erő, nagy lendület és hazafiúi áldozatkészség. Ezeknek az erényeknek az orosz hordával szemben ki kell
hiaroolníok a győzelmét.
A na.gy nemzeti erőpróba keretein belül
sok intézményünk életképessége is ezeken a
világtörténelmi napokon esik át az — érettségin. Köztük a legelső hetlyek egyikén a
sajtó. Talán mondanunk sem kell, hogy a
sajtóroganumok között sohasem vindikáltunk
különb helyet a Délmagyarországnak, mint
aminő megiHetá. De büszkélkedhetünk azzal,
hogy ma már nembsak iSzeged, hairem a Délvidék nagy részének lakossága is tudja, h'-ogy
hir-szolgáí tatásunk modernül gyors, megfon-

Sebesültek karácsonya.

toltan alapos. Az utollsó hónapokban ,a szerkesztőségi műhelyekbe bé-be ' tekinthetett a
közönség, aimeHy meggyőződhetett arról, hogy
mi a nap minden órájában rendelkezésére állunk.
Kiadóhivatalunk kirakatában naponként
elhelyezett táviratainkat mindenki eljön elolvasni. És ha harctéri- iliir kerül a közönség
köré, amelyet1 nyomtatásban imég neüi olva4ott, se szeri, se száma a. telefonon, vagy személyesen érdeklődőknek.
A Dél magyar ország fokozott, kötelességei
tudatában mindezt áldozatkészen, fáradhatatlanul és lelkesen tette. Örömmel látta'munkája méltánylását lahban, hegy olvasóinak
tábora hátalmiasán megnövekedett. A közelgő
újév alkalmából! előfizetésüknek meghosszabbítására kéri régi előfizetőit, -azokat pedig,
akik eddig nem voltak állandó olvasóink, arra, hogy támogassák a .Péknagyarország
megrendelésével a -megbízható újságírást és
az áldozatkész lapkiadást;
csccnaig. Rainer Ágosonn© dr.-né 6 katona részére csomag. J-uránoviios Ferencné 50 katona
részére csomag és 50 üveg bor. Hauser Rezsőné fi katona résziére csomag. Kertész Vilma 0 loatona részére1 'csomag, 500 aranyozd';;,
dió, 100 alma. Stegi'élhner Eta 6 katona részére csomag. Szarvady Lajosné 6 katona részére csomag. Tenper LFJlyke 25 üveg sör. Gár; gyán Imréné 15 liter bor. Tóth Ferencné 12
1
katona részére csomag, 12 üveg bor. Tóth Pó-,
térné .6 katona részére csomag, 6 üveg bor.
Zsótér. Sarolta 0 katona részére csomag.
BrauRwetter Mária 6 katona részére csomag,
fi üveg .bor. Gál Kálimámné és Gál Jánosné 12
katona részéire csomag és 12 üveg bor. Bereginé és Solt iné 50 'koszorú füge. 20 kg. dió.
Hühaeseik Béláné 1 doboz tea sütemény. 3
tábla csokoládé, püspök kenyér. 10 csomag
dohány, 3 cserép pipa szárral, 50 drb cigaretta, fi drb alán a. iHubaesek Gizik© 2 kg. fiigé.
1 kg. szt. .Táhos kenyér. Öttovay Károly 1.
drb nagy fenyőfa, Maiina Gyuláné 3 pipa, 55
drb jeligés levelezőlap. Bartös könyvkereskedő 1 eivelezöilapok és 35 irón. Várnay Dezső
iróuok és levelezőlapok. Traub ol vétóim ánydlk,
levelezőlapok. Endrényi Imre levelezőlapok.
Schwiarz Jenő Írószerek. Gál utóda szappan,
dr. Szele Róbert né 6 katona csomag. 3 liter
bór ós 2 kalács, dr. Fenyves Kor.nólné 5 katona: Csomag. Áll. felső ker-esk. iskola 6700 drb
cigaretta. .Az áll. íögimn. 7265 drh cigaretta.
A városi keresik, iskola tanuló ifjúsága 1360
drb cigaretta. Peregi Júlia 2 üveg befőtt, 100
drb cigaretta. Dobol Aranka 1 kalács, 50 drb
cigaretta. Egy fiu Szőregről 1 kalács 20 drb
cigaretta. Kricsay Emil áll. i'őgimn. tanuló:
sütemény és1 méz. Színházi felügyelőség 6
üveg befőtt, .100 drb cigaretta, 2 doboz dohány, egy nagy mákos töltött, egy tál sütemény, 16 alma. iSitriegl F. .József ríé 6 katona
részére csomag és 10 liter bor. Danner J á nosné 10 kg. porcukor, cukor, 50 d r b citrom,
50 drb naramtes. Boros Józseífné dr.-né 2 liter
bor, 6 drb szappan, fél kg. cukorka, 12 drb
diós patkó és csemege. Va«" -Nővérek 6 katona csomag. Somogyi .Józsetfné 6 katona csomag- Rákos Árpádné 50 diós és mákos patkó.
Kálldőr Józsetfné 12 drb patkó 6 tál sütemény,
6 csokoládé és szappan. Der-szib Béláné 6 katona csomag. Lakos Sománé 6 katona csomag.
Kováics István 200 cigaretta. Mülle-rhié 6 katona csomag. Krausz M. utóda sütemény,
szappan, csokoládé, Barkóey Gusz'távné 2 és
fél Heg. alma, 40 drb sütemény, 40 drb cigar-rttá. Lőwihgmié 6 katona csomag és befőtt,
dr. Kovács Józsetfné 20 üveg ó-bor. dr. Lippav György né 6 katona csomag és- 2 üveg
befőtt; Fehér Eta és Irén 6 katona csomag.
PrifU'í: Károlyné' 12 katona csomag. Imre

Lélekemelő szép ünnepség keretében f o l y j
le a karácsonyest az állami felső kereskedelmi iskoláét; az áüi. gimnázium épületeiben elhelyezett sebesültek között is. A felső kereskedelmi iskola tornatermében a memrálelkii
adakozók szép karácsonyfáit állítottak fel,
melyet a sebesültek százai vettek körül, A
tornateremben Ániszfeld dr, főorvos nagy kö_
rnlíekiütéssel még a hordágyakon fekvő
katonákat is elhelyezte, a termet egyébként «a
nagyszámú, előkelő közönség zsúfolásig megtöltötte. Jelen voltak Kelemen Béla orsz.
gyűlési képviselő és neje, Bagáryné, Gurgulit - rés neje, Riegerné, dr. Szeléné, Benecliktné,
Va-ss- Erzsi, Hauserné, Juranovies, Paupertn-é,
dr. Löwiugerné, R-eich Manóék, Siimitsné,
Lippayné, Hofimanué, Choílnokyné, C •apóiné,
Buesyné. Albert Istvánné, Fehér nővérek,
Sfeókely Marian, Kertész Vilma és még sokan
a jólelkű adakozóik .közül.
Az ünnepélyt a II. ken. polg. iskola énekk a r a a Himnusszal nyitotta meg. Utána
Kántor Jenő tábori lelkész tartott emelkedett szent beszédei. Maijd Illy Manci énekelte
élvezetét nyújtó hanggal a Miatyánkat.
litánia ismét .az énekkar .következett karácsonyi énekkel. Megindióan s z a v a l t a d
Tóth
Kálmán, Ditrói Nándor 'dr. tanárnak ez alku- j
lomra, irt mély érzésű, yepsét a „Sebesültek
karácsonyéitéjé'-t,' ameHyből -Szögöd város
minden sebesültnek DM példányt juttatott.
Igent kedves és, szép volt a következő szám Is,
amelyet ismét a I I . k e r . pcOg. oskolai énekkar;
adott elő. Azután ia sebesült katonák karácsonyára Viscntay Kálmán tanár részéről
felajánlott aktuális kép kisorsolása. következett. A legfiatalabb.sébiesiilt katona húzta ki
a'029-68 nyerő számot- Az értékes olajfestményt i f j , Tóth József nyer.te meg. M a j d a
huszárck kedyqi indkulojá fejezte be a sikerült családias ünnepélyt. Ezután a sebesült
katonák" terméiíkbe vonultak és a hölgyek vélt
ték a munkát.
Hordták mindkét épületbe a sebesültek
•részére a, .már előre elkészített ajándékokat.
.'A rendezés nagy Munkáját. Széle •' Róbert n£
dr.-né, Berrtlikt Ferencné és. Tótlb Józ- afmp
elnökök vezetékével xiz .adakozó u r h ö g y e k
yége«it'ék. Nagy.bpzgalmat fejteitek ki különösen. Kelemen Béláné; Riégev Lajosaié, Ha.nse-r Rezsőné, Vas-s Erzsi, Kertész Vilma, Papp
KleMnia, Steglélmer Eta. A dúsan mégrekott 1 kátát'So'nyrfár 'pedig Peila-kyné yezatéve
meStett Hauser Kíéva és Bora, Éieger Rózsika, Beich nővérqk, -Qholtyoky nővérek, Lánezi
Paula. Pvincz E m i , Kovács iV.'ylm, Tóth
Adelk'.i. Sehwarz Erzsi végezték:
A katonák ajándékaihoz a .következők já- • t i i i i » i n a i i » N » i » m » i i i i n i » m u i H i » m
rultak adományaikkal: Szántó Józsetfné d i né 3 kg. dió, 2 koszorú füge, fél kg. méz. 1
kg. cukopka, egy,negyed k'£f csokoládé cukorka. Csórva,i Rícgcr Jánosaié 24 katona résüéré p

lakozzunk az ingyentejre!

Szeged, 1914. december 29.
Ilonka 2 club mákos patkó ós egy kalács,
üveg befőtt. Travica és Franckl síi töménye k
KI ampflné 4 drb kalács. Scbwarz JenővC
katona csomag és 6 d r b im-alköny.v. P -T
Ivánné utján „Felebarát. Szeretet Szövet-'.u"
200 drb cigaretta. Benedikt Ferencné .12 ka
tjeik csomag. Máhrcr Gyuláné -6 katona csomag. Lippai Kalmá.nué dr.-né 1 kalács és 1
üveg bor. Perlaki Lajosné <5 katona csomag
és 6 üveg befőtt. Gábor József 200 drb cigaretta. Szász Mátyás sütemény, dió, csokoládé.
N.eu -Ernőné és Rippuer Fülöpné, mákos, diós
sütemény, 4 drb pipa, 2 tábla csokoládé, 12
drb szappan. Várhelyi Hona diós é.s .mákos
patkó 3 üveg befőtt. Székely Ödön befőtt és
Sütemény. Putniik Kusztama Gitemény. Wagner Gusztávné 6 katona csomag. Böröcz Ilona
4 drb -sütemény 20 cigaretta, dr. Ká/fpátáiy
Károily 3 diós mákos patkó, W, d r b apró sütemény. Mandl Erzsi 3 diós...mákc-s pa-ikó 20
drb cigaretta, akna, dió. Kertész Ecronené 6
•katona csomag. Pöscihl Vilana 1 kíitnna csomag. Li.ndenfekl 2 doboz szalon cukor. E'igelsuianné 6 katona csomag. R.ekf.i Manó .é
6 katona csomag, Bccíkné 6 szappan, Bucsyné
6 katona csomag. lToffmann Ignácné alma.
Paupert Józsetfné 6 katona csomag ós befőtt.
Wéhcr Rezső 5 drb diós, mákos patkó és-apró
isÜteniiány. Nyiri László 1 kalács. Bercck Pali
10 drb kálöi, 3 üveg Iretfőtt. Bok-Ó János 1 kosár alma. Balogh László kalács, alma, dió.
Ökrös FJel sütemény. Marton Ilonka 100 drb
cigaretta. Pailák Margit. 5 üveg sör, alma,
dió. StamctsAós Sarolta 1 doboz teasütemény.
Wagner Adolfné 6 katona csomag, 1.0 üveg
bor. Bilau Andor, Gábor, László 200 drb cigaretta. Gholncky Károlyné 30 üveg befőtt, apró sütemény, 6 katona csomag. Pánlné 6 katona csomag. Wóber Kornélia teasütemény, 3
üveg bor, alma. Arany Károlyné 12 katona
csomag. Böhrn Sándorné 12 katona csomag.
Doimíbrádyné 10 katona csomag. Temnnsr Károlyné 2 drb kalács, compót. Beckaié apróságolk. Lévai Péterné 1 sült csirke, 3 drb 'kalács. iKütay Lajo-né 3 drl) kalács. 6 üveg befőtt. Stannwer Irén 3 iiveg bor, 3 kosár alma.
Vasi dr.-nó .méze-skalác-i, csokplá^Jé. ^üteiuéu.V,
szappan. Csapó Ödönné 6 katona csomag.
Halász Rózsi 1 üveg befőtt, 1 üveg iiikftr, alma. Kőim bőrös, diós és mákos patkó, csokoládé, szappan. Hay Miksán© dió.-, és mákos
patkó, csokoládé, szappan. Albert Istvánné
6- katona csomag. Vajda Béláné 6 katona csomag, 6 üveg bor. Szenes Mariska 3 üveg bor,
sütemény, cigaretta, cukorka. Braun Hon-ka3 üveg bor,' cigaretta, m l ebién y, alma, 4 üveg
befőtt, özv. Fiók Mái kné 6 .'katona csomag.
Villás; Béla 500 drb cigaretta. M á r é r n é k a tona .csomag. Árvái Irma é- Sarolta S katona
csomag. Fogel E-déné 8 drb diós, máko- patkó. Kup Gyuláné 6 ©soanag, Székely Marian
6 csomag. Papp Klerna ós növendékei: Guttmann Rezsin, Szegő Gizella, Pappert Karola,
Halász Gizella, Gerhard'Mária, Regdon nővérek, Ábrahám Ilonka, Szabó Mária, Répás
Erzsi és Czapári Mária 15 cscnvag; Si-inits Fcren'cné 2 diós, 2 mákos- patkó, dohány, gesztenye éá naptár. Nyáry GyÖrgyné kalác- és
különféle. Domonkos László 100 cigaretta, 3
csoimug sütemény, 1 mákos patkó, akna, dió,
Gimnáziumi Leánytanulók 8 liter bor. Katay
S. 3 kosár alma. dr. Banetih Samu esoko-ládé.
sütemény és szappan. Scihachtitz Józsetfné 13
diós, mákos patkó. Bagáryné 10 liter bor.
Szemerjay Károlyné 6 iiveg befőtt és 1 kosár alma. Benkő Istvánné 2 drb patkó. Rétíhy
Mariska 1 üveg hor, alma, patkó. Kamocsayné 6 csotnag. Bartsch Ilonka narancs, bor,
sütemény, méz.
Pénzadományok: Halina Gyulává utján
id. és ifj. Tótíli Péterné 40, Lórum asztaliársaság Wei-sz Olga utján 40, Meák Gyuláné 25,
Amdrássy Ferencné dr.-né 20, Vajdáné Báb -,
Adél 20, Ániszfeld Endre dr. 10, Bcrosnyai
Károly 10, özv. Czogler Alajosué 10, May
Gyuláné 6, Dávidné, 6, Szabó Gyuláné gyűjtése a cipő szőv.-ben 6, Ditrói Nándorné dr.né 5, Reitzer Lifióit 5. -Raskó Istvánné 4, Földes Izs-óüé 4, Barkóezi Gusztávné 3, Kovács
István 2. Hoffmann Ignácné 2, Engel Lajosné 20. Áld. 'főgimnázium 60, Áll. felső keresk.
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ré :1a és nő:i tamfoly. 53.74, Városi felső ker.
' kóla. 18.66, Schwarfes .Hemrikné 5, özv. Szívóéi la Lajcsnó 3. Képsorsoláflból: Striegl Jö• "né ivén 56.20, Lippaynó és Fehér nővérek
vé • 23.20, Panpertné ivén 30.—, Cholnckyné
> u 8.30, Kiss Arnold ivén 15.60, Nagy Ág.•e* ivén 8.40, Ilbert. Istvánná ivén 3.— K,
'összesen 522.10 K. Az adományokért fogadják
a nemeslelkü adakozók a katonák hálás köszönetét, amit az adományok szétosztása előtt
Karg báró kerületi parancsnok a rendező
hölgyek előtt tolmácsolt.
)»>ix.aaa.aa>..>aB»aiiaaBaaM»DiiBaMBCMMsu*«>»u
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A kávéház ablakából.
(Saját tudósitónktál.) Sohasem szerettem
) kávéházat. Dohát a háború sokunkat, bálr
még mindig nem eleget, megváltoztatott.
Mióta kitört a háború, én is kávéházi alak
tetteim. Olyan, mint a többi kávéházi alak,
akiket azelőtt anyára lesajnáltam. Sajnáltam
őket, amiért a isürü füstös levegőt szívják,
tűikor kiint az utcán vagy a szabadban ragyogó napsugár, ózondns levegő és olyan sok
minden, almitól éled1 az ember, ami éltet. Dekát. amint mondom a háború kitörése óta a
kávéházba szoktam. Nem a kávéházi Conradok vonzottak, (hanem találtam a kávéházban
egy nagyszerű mulatságot, mely a legjobb
mozi-előadással is felér. Odaülök az ablakhoz
és nézem az utcát. Aziaz neim is az utcáit, hanem a n n a k csak egy kis részét. Annyit,
amennyi a kávéház ablakából éppen belátható. Az utca-részlet alatt meg nem az aszfaltot, a járdát és koesiiutat meg a túlsó sori
háziakat értem, hanem azt, az eimbergoimolyagot, amely hol ritkább, hol sűrűbb tömegben
elvonul az én kávéházi ablakom előtt.
Olyan sok minden látható azon a kis darab utcán. Az elmberek jósága és rosszasága,
bűméi és erényei tarka egyvelegben vonulnak
el az ablak előtt. Vannak állandó alakjaim,
, akik percre pont ugyanabban az időben jelennek meg, persze nem az én kedvemért, bánéin a maguk kedveért. IEZ .azonban nem
menti meg őket attól, hogy ne nézzem, szinte
azt mondhatnám, hogy n e tanulmányozzam
őket. Van az emberek járásában, mozgásában,
f e j tartásába n, nézésében valami, ami önkéntelenül egyéniségük analizálására csábítja az
embert.
E g y mástól észre nem vettnek gondolt
nézésből vagy. mosolyból sokszor egy-egy
' embernek egész jellemképe rajzolódik le a
szemlélő előtt. Mint például ma is előttem.
E g y csapat sebesült katona haladt az utcán.
Könnyen sebesültek voltak. Egyiküknek
azonban nagyon nehezen ment a járás, jobban
mondva asántdkálás. A jobb lába fején volt
megsebesül ve. J ó erős botra támaszkodva raen
és látszott az arcán, hogy minden egyes lépés
f á j neki. Az ő testi fájdalma nekem is fájdalmat okozott, lelkit. Ki tudja kiépül-e valah a is?! ,S elgondoltam, n ü lesz vele, h a civilben olyan a foglalkozása, amelyhez ép, erős,
f ü r g e láb kell. Mert nem olyan egyszerű dolog ám még kétkezi munkásnak sem más kej nyéi-keresetbe, pláne nyomorékan, beleszokni.
Ekközben hirtelen feltűnt nekem iaz utca .túloldalán egy másik sánta. Civilember. Nemi. a.
sám 1iaságáva;l h í v t a föl magára a figydindmét,
hanem a nézésével ós a mosolyával. Szinte
:
kéjelgett a bicegő hadfi nézésében. Nézése
szemtelen, mosolya kegyetlen volt. A kár• Őröm a maga egész aljasságával ott ragyogott az ábrázatún. Arcáról leolvasható volt,
hogy íme égy. sámtápal több. S bizonyosan
j jól gondolom végig az ő gondolatát: dehogy
egy, hanem száz, ezer, talán tízezer sántával
több, Annak a tízezernek a kára, néki öröm.
A mások kárán örvendező, a mások kárában
kéjeigő öröm. Szemtelen, kegyetlen, gyallápatos öröm: a káröröm.
Hiába, láttam azután még sok embert,
férfit és asszonyt vegyesen h a l a d n i az utcán,
akikről tudtam, hogy jók, becsületesek, önzetlenek, nemi tudták elfeledtetni velem fc
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szemtelenül kéjelgő nézést, a k a j á n u l örvendező m o s o l y t . . .
— Magyar katonák Bécsben. Bécsbél
irják: A császárok régi városában hangosa bb lett a magyar beszéd. Hangosabb is,
•több is, zamatosabb is. Magyar
sebesültek,
derék katonák bámulják a rengeteg palotákkal ékes utcákat s nézik a kirakatokat. A bécsi purgerek, akik most háborús időben restellik fölvenni a veterán-kosztümöt, jólesően
futtatják végig az izmos vállakon a szemüket:
— Auch ein Ungar! (Ez is m a g y a r ! )
Aztán benyúl a zsebébe, szivart vesz elő
és az orra. alá tartja a jó bakának, laki azonban ugy bámul rá, hogy visszaihökken az
öreg. Majd hogy át nem döfi a szemével. Nem
kell a német sógor cigárója, jobb volna neki
valami jófajta verpeléti, a fináncmentes fajtából, amit a Garabos sógor ott szárit a kosárkában, a tanya végiben. Ez is csak ugy keli,
ha magyar szóval adják, mert magyar szívvel csak (az tud adni, akinek magyar a beszédje . . . A kórházban is ez a helyzet. Nem
kell a magyar bakának, huszárnak semmi, a
mit riémet szóval adnak. Hiába viszik rózsaszín szalaggal fölpántlikázva a szivart a bécsi leányok, hiába 'kínálják habos síiteménynyel, csak ímmel-ámmal fogadják el. Villog
egyet a szemük, aztán elfordulnak. És a bécsiek csodálkozva beszélnek róluk:
— Olyan szemük van, mint a bajonett.
Majdhogy keresztül nem döfik az e m b e r t . . .
Érdeklődtünk a jó magyaroknál, hogy
hát Iminek ilyen barátságtalanok. És mondja
egy debreceni baka:
— Nein vagyunk mink rusznyákok, akik
még a muszkától is elfogadja a kenyeret. Aztán meg van bennünk magyar becsület . . .
Nem kutattunk a dolog után. Ez is azok
közé tartozik, amiket nem lehet megmagyarázni. Ezt csak megérezni lehet. De csak annak, aki magvar, akinek a lelke m a g y a r humuszból fakadt, amely telisteli van. a legszebb
büszkeséggel. A m a g y a r katona annyira büszke, hogv nem akarja, hogy szükségben levőnek nézzék. A jószívű bécsiek mégis segítettek a dolgon. Megkérték a m a g y a r hölgyeket,
hogy osztanák ki a magyar katonák közt az
ajándékot. Amikor a magyar szó csendül be'e
a fülükbe, mintha mennyei muzsika szólna.
Egyszerre mosolygós lesz az arcuk, elveszik a szivart, cigarettát. Rágyújtanak és köszönő szóval mondják:
— Az Isten áldja meg érte kisasszony . . .
Ilyenek a magyar katonák Bécsben.
— Szoborlelepiezés Szilveszter-éjszakáján. Az éjszakai járókelők, a lumpok és a
szolidabb fajták, — b'ilaz bizonyára le-znrk
ilyenek sokan Szilveszter vidám éjjelén,
nem mindennapi, sőt jobban mondva, nem
minden éjszakai látványban részesülnek. Az
a titokzatos ur, aki a Széchényi-tér egyik
parkjában fáradhatalannl áldogái már két
év óta, durva zsák ruháiban ós a másik, aki
most- érkezett néhány nap előtt ós elmennek
szomszédja, szintén zsákruhában: Szilveszter
éjszakáján, mint valami álarcos bál önfeledt
pillanatálban levetik unalmas inkognitójukat
és büszke nyíltsággal, nagyságunk ragyogó
teljében lépnek az ujérwi bámulok elé. Az
egyik fehér márványt visel majd magán.
szeJidei és büszkét, végtelent és örökkévalót,
amit csak a terméskövek fejedelme tud megtestesíteni; a másik komor lesz és fenkölt,
erős és dacos, akárcsak imiiint akit bronzból
Öntenek. — Széchenyi István gróf és Deák
Ferenc szobráról van szó. A két .szobrot egy
országos ünnepség keretében a k a r t a ia tanács
leleplezni. Közbe jöt-t azonban a háború és a
mostani nehéz időkben neim lehet ünnepségei
rendezni, ezért a. tanács ugy határozott, hogy
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Rosenfeld Nándort választották meg elnöknek. A tisztikar .tagjai a következők lettele
Gondnokok: Bach Jenő, Beck Jenő (uj!), Benedikt Miksa, Böhm Sándor, Fellner Emil,
Hirschl Ábrahám, Schaffer Mór, Umgár Benő. Pénztáros:
Ki.bn Mór nagykereskedő.
Ügyész: Holló Samu dr.
Menházgondnok:
GoMstein Pál. Komasági
gondnok:
Grossiqanin Fülöp. Választmányi
tagok:
Bekor
Adolf, Csányi János, Czmkor Ignácz dr.,
Deutsch Liipó't (uj), Donnán Mihály Eisenberger Nándor, buziért Eisenstadter Róbert, dr.
Eingel Mór, Gcttlieb Dávid, Gro.-ser Albert
dr., Hollandéi- József, bástyái Holtzer Emil,
Holtzer Kálmán, Kiss Károly, dr. Kampóit i
Ábrahám, Lándesberg Mór, Lőw Immánuel
dr., Lőwy Adolf, May Gyula (uj) Morenó Károly, Pártos Simon, Patzauer Sándor, várhelyi Rósa Izsó dr., Rubin József, Schaffer
Vilmos, Stark Vilmos, Szász. Emil, Széesi
Ede, Vas Károly, Weisx Alibort, Wínkter Bernát.
— Harctéren levő szegedi katonák
a d o m á n y a . A harctéren levő katonáink jószivéröl, nemes gondolkozásairól tesz tanúságot
az aláhíhi eset. Magyar Imre szegedi kovács
kezdeményezésére, akii mint őrmester, küzd
Galíciában), a karácsonyi ünnepek alatt a
szegedi katonák 226 koronát gyűjtötték ösxsz,e az elesettek Ihátramaradottjainak. A pénz|
a polgármesteri hivatalnak küldötte be Mag y a r Imre, azzal a megjegyzéssel, hogy egy
átlőtt katomi'S'ipkábain, rakták össze- A szeged-,
katonáknak ezt a szép karácsonyi ajándékát
Bokor P á l helyettes polgármester fogja a kívánt célra juttatni.
— Meghalt Fehér Poldi. A nyolcvanaskilencvenes évek leghíresebb prímása, a szegedi Fehér Poldii meghalt. Ismerték az egész'
országiban, valamikor Amerikában is jelentős
sikereket é r t el a hegedűjével. iDe nemcsak,
mint prímás tett hir re szert Fehér Poldi, hanem kiváló zene tani tó is volt. Lipót Szalrá or
és Frigyes főherceg gyermekeit tanította hegedülni, az, elhunyt József főherceg pedig,
aki nagy gyönyörűséggel hallgatta mindig a
játékát, egy értékes hegedűvel ajándékozta
meg. F e h é r Poldi Párisba.n is megfordult,
ahol egy zeneim ugy,er.sen yen a nagy a r a n y
érmet nyerte el. Idősebb koráiban ott hagyta
a neves prímás a kávéház füstjét é-s szerényen, családi körben töltötte élete utolsó
éveit Szegeden, Mikszáth Kálmán-utcai lakásán. Az utóbbi időben sokat betegeskedett és
szombaton éjszaka meghalt. Ma délelőtt volt
Fehér Poldi temetése nagy részvét melleit.
Utolsó útijára sokan kisérték el e letűnt ki r
érdekes emberét.

— Katona-est Mindszenten. Mindszentről jelentik: Decomter 22-én hangulatos katona-estét rendeztek a mindszenti P a t onázs
és Veres Kereszt sebesültjeinek és szegényeinek gyámoliíására. Szilvássy Sándor, a község plébánosa nyitotta meg tartalmas beszéddel az ünnepélyt, fejtegetvén a háborúnak az
erkölcsi érzelmekre gyakorolt hatását. Szavait 6—7 éves leánykáknak éneke zárta be.
akik a Paíronázs védencei, fejletlen gyermekhangon ugyan, de kis szivük teijes odaadásával énekelték el a könyörgő imát a harcban
levő édes apákra gondolva. Majd Vetített képekkei illusztrált előadás következett a „Déli
harctér" címmel. A vetített képekhez Bárány
Árpád csongrádinegyei tanfelügyelő irt tartalmas szöveget. Nem állott a vezetőség rendelkezésére villanyfény, mindamellett kitűnően érvényesültek a pompás, szingazdag felvételek. Ezután a Lengyel fogoly cimü verse; adták elő, melyre az ifjúsági zene és
énekkar által előadott lengyel himnusz következett. Több vers és monológ előadása után
a két. szobrot minden ünnepély nélkül Szál- • a közönség a Himnuszt énekelte el.^A jelen
veszter éjszakáján ki fogják burkolni. Az ér- • volt idegen katonák, a javuló félben levő sedekás szobor leleplezésnek igy ás bizonyára • besültek szemében is megcsillant a könny. Az
sok nézője lesz.
anyagi és erkölcsi sikerrel zárult est után
felemelő
érzésekkel oszlott szét a közönség.
— A zsidó szent-egylet tisztujitó közgyűlése. Ma délután tartotta meg a szegedi
— Megszűnt a kabaré. A Deák Ferenczsidó szentegylet tiszt u j i t ó közgyűlését az ntcábaai, ahol már a n n y i k a b a r é kezdte m e g
egyesület székház álban. A nagy számban meg, rövid pályafutását, ismét csönd honol éjnek
jelent tagok egyhangú lelkesedéssel ismét idején. A Móniin Rouge, a Palai.s de Damsjj a
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Casino de Paris és a többi baai®zatos nevű,
de kezdetleges nivóju „'.müintézeteik" kimúlása után, két hónappal ezelőtt, Vilmos császár kávéház elmein nyitották meg újból a
helyiséget. Az uj tulajdonos a kávéháziban
„táncszámokat" léptetett fel, vagyis megint
kubarét kezdett, csak más néven. Gondola,
háború van, sok katona tartózkodik Szegeden, a mulató neve igen: népszerű, tehát ilyforarán csakis meggazdagcidás jöhet. Eleinte
jól is ment az üzlet. Az utóbbi időben .azonban a katonaság elkerülte a .helyiséget, a. civilek sem nagyon tolongtak, nlgy, liogy a
Vilmos császár ká véház nem birt tovább reuzálni. A 'helyiséget bezárták, a mulatós hölgyeket szélnek eresztették és ma éjszaka már
sötét, elhagyatott a. kabaré, nincs villanyfény, cigányzene, kurjongatás, lárma, aminek bizonyára a Deák Ferenc-ntcai lakók
örülnek a; legjobban.
— A közúti híd javítását megkezdik.
A városi mérnökség megkezdi a napokban a
közúti hid javítását,'.A nagy forgalom miatt
a hid megrongálódott. A hidjavítási alapból
a városi tanács 17.500 koronáit utalványozott
ki, liogy azon .a megrongált, vagy meglazult
hiáré izeket ujakkal cseréljék ki, A javítás
már halaszthatatlanul sürgőssé vált,
—- Klicin Di5me izgatási pöre. Ma tárgyalta .a szegedi törvényszék másod ízben
Klicin Döme újvidéki újságíró, a Zasztava
felelős szerkesztőjének izgatási pőrét. Klicin
lapjában érvénytelennek .mondotta azt a Királyi rendeletet, amely a szerb egyházi kongresszus kezéből kivette a zárda Vagyonával
váló rendelkezési jogot és a záridafőnökségre
ruházta rá, mely a milliókat érő beocsinii cement földeket 200.000 koronáért eladta a budapesti Ohrenstein és Fischer cégnek. Klicin
ellen izgatásért indult meg az eljárás. Az
ügy első tárgyalása .alkalmával a vádlott
szerkesztő igazolni akarta, hogy a királyi
rendelet, miért érvénytelen; a bizonyítási eljárás. kiegészítése végett a törvényszék el is
napolta a tárgyalást, amelyet ma folytatott.
A mai tárgyaláson azonban azon az alapon,
liogy Klicin inkriminált cikkében nincs olyan
határozott felhívás, amely izgatást tételezne
f 1 o vádlottal felmentette, anélkül, hogy a
rendelet törvényességének vizsgálatába boc ájtkozott volna a törvényszék. Az ügyész
az ítélet ellen felebbezett.
— Drága lett a kávé és tea, mert a
tengeri összeköttetés el van zárva. Mindamellett Kotámyi János kávé- é.s tea-nagykereskedő szegedi fióküzletében a következő
árokban jönek eladásra: Kockacukor fél kg.
48 fillér, nyerskávé 1.80 koronától, pörkölt
kávé 2.— koronától feljebb. Törmelék tea fél
kg. K 4.—, családi keverék tea K 6.—, csokoládé 1.90, finom eacaó 4.— koronáért és 1 liter családi tea-rlrm 1.90 koronáért.
- A nyolcadik baleset. Voltaképen csak
felnőtteknek volna szabad megnézni ezt a
vígjátékot, de ,a pikantériában annyi izlés, finomság és naiv b á j van, hogy mindenki bátran megnézheti és mindienki gyönyörűséggel
élvezheti. A főszereplő, Dorrit Weixler kis-

KALODONT
legjobb

fog-krém

1914. évi december

hó

21-étől

70 fillérbe
kerül.

Szegőd, 19.14. december 29.

KORZÓ-mozi

Igazgató VAS S Á N D O R .

Telefon 11-85.

Csak kedden és szerdán

asszony nadrágszerepet játszik és utánozza a
kamasz fiukat, velük iszik, velük él és velük
alszik, sőt mert azok szerelmesek, hát ő is az
lesz, dacára hogy — nadrágban van. Hárem
felvonáson át a ílegizgalmasabb, egyben kacagtató helyzetek váltakoznak, végre jóra
fordul minden. A keddi és a szerdai előadás
iránt óriási az érdeklődés, ugy hogy ajánlatos a jegyeket előre megváltani.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

A szezon

oooo
MŰSOR:
KEDDEN: Bérletben, leszállított helyárakkal először A tündér, vígjáték, (páros
-'/3-OS.)

SZERDÁN: Bérletben, leszállított helyáraikkal másodszor A tündér, vígjáték (páratlan 3/3-os.)
GSÜTÖRiTÖKÖN: Fél kilenc órai kezdettel bérletben, leszállított helyárakkal Nagy
Sylvesteri kabaré. (Páros fa-os.)

a főszerepben

Vígjáték 3

felvonásban.
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A tündér. A színházi iroda jelenti: Uj
színházi irónak, Orbók Lóránt nak, első müve
kerüli kedden bemutatóra, Orbók Lóránt neveismeretlen volt eddig a nagyközönség előtt,
csak kisebb körök, irodalmi gcuumetek ki sérték fokozódó figyelemmel finom írásait, amelyek az elsőik közé juttatják halmurosan ezt &z
i f j ú tialentmot. A tündér vígjáték valósággal
meglepetés volt, mert csak a fiatalság bátorsága kaphat ilyen tiszta, témába, miikor körülötte tombol a naturalizmus, amely az élet
miniden kellemetlenségét fölkavarja. Van
még száz oldala is az életnek, idealizmusa,
őszinte szerelme s ezekből ragad kii Or bók
• d e r ű s k e d é l l y e l , m e g k ö z e l í t v e és megszólaltatva. a sziveket, egy csokorra, valót. Az előadás két fiatal leány szerepét Bánki Judit
és Nagy Erzsi játszók. Körmeudy Kálmán
és Matány Antal a szerelmes partnerok,
Miiklólsy Margit és Szegbeő a szülők. A kiváló szereposztás révén mindenki a tehetségének megfelelő helyére jut s már ez is biztosítja a sikert.
A színház Szilveszfer-estélye. — A
színházi iroda, jelenti: Régii szokásoktól eltér
az idén a. szimliáz. Szilveszter estéjén békében h a g y j a a múltbéli eléggé ismert bohózatokat s kabarét rendez, hogy ennek keretében jó kedvvel váljunk el a bajszerző esztendőtől. Lesz mó'ka és tréfa töméntelen, mindenki azt adja, amiben a leg'ldvál óbbra képes. Az est előkészítésében, részt vesz a teljes társulat, jobbnál-jobb ötletekkel, gondosan őrzött meglepetésekkél. Mivel a szinbáZ
szilveszter-esti kabaréja felülmúl az idén
mindenféle más mulatságot, hogy a közönség jól érezze magát.

a

ezukrászdájáf
Széchenyi-tér 6.

szám,

üorzó sarkára
(voíl

Angyal - drogéria)
helyezte

át.
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Szöged, 1914. dacemiher 29.

Romániai

vélemény

DÉLMAGYAEORSZÁG

a szerbiai harctérről.
Hindenburg és a magyar bakák.
Az Adeverul hírhedt szerkesztője.

(Saját tudósitónktól.) Meghitt, bizalmas magyar bakákat onnan, mert nem Szerbiában,
kávéházi csend. Az apró, hunyorgó szemű hanem Lengyelországban dől el a világhábocsillárok reszketve táncolnak a tű-körlapok rú. Még a sürgönyt is közölték egyes lapsugaras parkettjén,. mindenfelé az éjjelek jaink, melyben Hindenburg a dolgot kérelunott virrasztói gubbasztanak. Egy kézírat mezte. A sürgöny eszerint igy végződöd
előtt ültem éppen. A kéziratból azonban nem volna:
lett semmi. Új emberek, u'j asszonyok jöttek.
— Die Ungaren brauchen mi eh, und ich
Valaki hirtelen 'altakarja előttem a világossá- brauche sie. Der Sieg wird sicher sein!
got. Egy hatalmas, nagytermetű ember. Sze— Mi pedig egy csöppet se n lepődtünk
mén sze-lid sugaru pápaszem ül, azon keresz- meg a visszavonuláson. Természetesnek tatül néz. Ile rám> és munkáimra. A hangja csön- láltuk, aminthogy az állítólagos sürgönyben
des, minden szava megfontolt, súlyos. Lát- sincs okunk kételkedni. A magyar katonát is
szik, hogy olyan körből való, ahol jól meg respektálja Románia,
valaminthogy
Vilmos
kell fontolnia minden egyes szavát, meri ad- császár hadát is csodálja.
nak is rá valamit. Mosolyogva szód hozzám,
— Még a régi ismerősömről, a monaraz 'ismeretlenhez.
chia
legnagyobb ellenségéről akarok egyet— Persze lapot csinál az ur . . . Hm, én
mást
mondani. A hires Konstantin Mile úrról.
is valamikor . . . Bukarestben . . .
Van
a
zsidó bibliában három' régi igaz szó:
És közben köhécselni kezdett. Azt hitSajhet
javer
ivor. (A megvesztegetés vakit.)
tem beteg s a természete kívánja a kclhécseKonstantin
Mile
képviselőt, a Dimineata és
lést. Pedig csak a „diplomáciája" kívánta. El
Adaverul
szerkesztőjét
azonban nemcsak hogy
akarta harapni a mondanivalóját, de 'már kéelvakította
a
baksis,
hanem el is butította.
ső volt. Ezt jelentette a köhécsdés. A többit
Egy
példa
világosan
beszél.
A háború kitörémár megértettem. Tehát ő is csinálta, gyártotta valamikor a kéziratokat? — gondoltam se után egy napon lapjában feltűnő helyen
magamban. Hiszen akkor szívesnek kell hoz* közölte Péter szerb 'király nevét. A felírás ez
zá lennem'. 'Meg aztán Romániából való! Nem volt:
— Mare Rezse Petre. (Péter a nagy kisokat haboztam, hanem udvariaskodva helyet
rály.), Ezt a királygyilkost nevezi Ő „nagv"kínáltam neki.
A nagy szál ember leült velem szem- nak. És a monarchiát perfidnek és barbárnak!
len. Gondosan kikefélt bajuszát megsodrot- Higyije meg kérem, sokat keli nekünk, buka•ta és mosolyogni kezdett. Majd halkan, kü- restieknek ettől a féktelen embertől zsebrevágnunk. Hogy ő a nemzeti akció egyik meglönös magyar kiejtéssel megszólalt:
— Igazán érdekes. Nagyon örvendek, teremtője, azt tudjuk, de hogy olyan ember,
hogy találkoztam önnel. Bukaresti ember va- mint ő, aki az lkától (egy zsidó egyesület)
gyok. A Strada Smarda 24. szám alatt la- ( • • „ • • „ „ • • • • ^ „ • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • b ' ü k o - ' * "
kom. Tegnapellőtt délután öt órakor indultam'
el 'Bukarestből és Szóraján, Brassón át Ar idra. onnan Temesvárra, majd Szegedre jö teor. Csekélység: mindössze huszonnégy órás
ut az egész. Valamikor nagyon régen, 25—30
év előtt Magyarországon laktam állandóan,
de azóta román alattvaló lettem'.
Hallgattam a gazdag beszédű úrra. Szimpatikusnak, közvetlennek látszott. — kérdez1915. évi május hó l - r e kiadó
tem tehát tőle egyet-'mást. Nem bántam meg.
Megtudtam, hogy 'a bukaresti Strada SmarPetőfi Sándor-sugárút 32. szám.
dan-on előkelő müszerüzlote és raktára van,
azonkívül tagja a bukaresti kereskedelmi kaBővebbet
a háztulajdonosnál.
marának. A neve J. Rex.
Az első kérdést persze háborús mederben iiömpölygetem feléje, Szeretetre méltóan
válaszol kérdéseimre:
— Hogy milyen a hangulat Romániában?
őszinte leszek. Áz úgynevezett közhangulat,
melyet mindig az orosz rubel irányított, na- s z á j p a d l á s
gyon monarchiaellenes. Ennek a pártnak pernélkül.
sze vannak, illetve voltak lapjai, hivatalos
szócsövei is; ilyen volt például a legveszedelmesebb: a Minerva. Most azonlxin hallgat.
Nemrégiben még perfidnek nevezte a monar- Az általam készített
chiát, ma már dicséri. Mi, akik értjük a dör- rágásra kitűnően használható a valódi fogakgést, tudjuk, ismerjük ezt a dolgo. Ilyen lep tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat telmost a bukaresti szocialisták lapja is, a Lop- iesenpótolják. Készítek továbbá arany koronáta. Két lap azonban még mindig erősen ágál kat és levehető arany hidakat jutányos árak
a monarchia ellen, a Diinineata és az Ada- mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
verul. A szerkesztőjük: Konstantin Mile. Pror
totipikus alakja a gerincetlen, könnyen meg- B a r ! a Ágoston fogtechnikus
vesztegethető egyéniségeknek. Én ijól ismem
rem őt és igy nyugodtan tehetem meg állitá- §|f SZEGED, KIGYO-UTCfl 1. SZ.
saimat. A múlt hónapban, amikor az önök
TELEFON 1364.
Andrássy Gyula grófja abba a bizonyos polémiába bocsátkozott Take Joneskuval, egész
Bukarest kacagott. Csak Take Jonesku ás hűséges csatlósa, Konstantin Mile nem kacagtak. Rettenetesen dühöngtek.
Megkérdeztem tőle, hogyan ítélik meg
Bukarestben a szerbiai harcokat. I. Rex komoly, nyugodt arccal válaszolt:
lakást keresek.
— Ö, mi nagyon jól tudjuk, hogy miként
Ajánlatokat
kérek
a
állanak ott a dolgok. A mi sajtónk kellően
van informálva a helyzetről. Természetesen
„ Délmagyarország "
csakis a pártatlan újságokról beszélek, mekiadóhivatalába.
llek szigorú tárgyilagossággal kezelik a dolgot. Ezek szerint az egész visszavonulás stratégiai szempontból történt. Állítólag Hindenburg azt kérte volna, hogy hozzák fel neki a
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volt szubvencionálva, hogy lehet ő most
olyan nagy oroszbarát, azt sehogy sem tudjuk megérteni, azaz hogy mégis. Valószínűleg
azért, mert 800,000 rubel (2 millió frank)
mégis több valamivel, mint 15,000 irank. De
más hibája is van neki. Arról panaszkodik,
liogy a francia alattvalókkal rosszul, keltet lenül és megérdemetleniil bánnak a monarchiában. Ezzel szemben elég csak arra utalnom, hogy Bukarestben is van nagyon sok
francia és joguk annyi sincs, mint a legutolso
utcaseprőnek. Ilyen ember izgatja a hangulatot. Mindig csak vesszőparipán lovagolva,
Erdélyen, Transilvánián.
Rezignáltán legyintett a kezével. Lenyelt egy pohár vizet, fizetett s jól megropogtatta kezeimet s ajánlotta magát. Azt mondta, hogy néhány napig még itt marad. A fiánál. aki a magyar délvidéken biztosítási tisztviselő.

Kők a hadsereg szolgálatában.
Érdekes ismerettség a szegedi

gyorsvonaton.

fiSaját tudósitónktól.) 'Budapest 'és Szeged
között a gyorsvonat első osztályú fülkéjében
egy nagyon elegánsan, de amellett finom
diszkrécióval öltözött energikus úrinő az
egyetlen útitársam. Nem csúnya, nem szép,
valami sajátságos idegesség és valami sajátságos erő öanlik el egész lényén. Fekete szeme — az egyetlen igazán szép, f&ltünően szép
rajta — kutatóan siklik végig rajtam. Ez a
vasúti iisimeretségielk kezdete: az útitárs kutató méregeteee. A többi: sablonos, nem is
tartozik a dologra. A német újságlap, amelyet utitársnöm szilvesien vesz kölcsön elolvasásra és az, hogy megtudta ujságiiró-voltcirmtt,
elég arra, hogy beszélgetés kezdődjön köztünk, Beszélgetés, amellyel kitöltjük az ut
bosszú, egyhangú idejét.
IMegt\!dr-m, Ihogy utitársnöm Krahóból
•jön és egy déli városba anegy, pihenni. — Mit
pihen ki? — Három hónap fáradtságát, izg.
imát. — Minőt? — A legizgalmasabb életet
élte — mondja — tizenkét héten kere-zti'il. —a bábomban? — Igen. Háborús szolgálatban. — Még néhány mondat és megértem: a
kutató szemű, energikus, csupa ideg-asszony
a hadsereg kémje rolt ifön iLenigyelországöan,
Galiciában. Három hónapig. Tovább nem
birta, idegei fölmondták a szolgálatot.
— Nem, nem is kezdeném még egyszer.
Megölne, elpusztítana az izgalom
mondja
és keze belemereng, szája széle megvonaglik.
íMég beszélni sem szeret erről a három hónapról. De iba érdekel: vannak följegyzései.
Kis, bőrkötésű napló kenii.1 elő az eirgán*
utazótáskából Kulccsal nyílik a zárja. Olvasgatok benne. Néhány részletét a meg m m
ilihatók elhagyásával kijegyzem iá napló bátor, szellemes 'és kedves Írónőjének engedélyével.
Szeptember 9. Támadás készül L . . .
ellen. D. S. ezredes röviden megmagyarázta,
hogy négy nap alatt milyen adatokat kell
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beszolgáltatnom. A feladat nehéz volt, de sikerült megoldani. Szekeret, oros;z szekeret
fogadtam és megparancsoltam, hogy megkerülve I . . .-t hajtson be a városba. A kerülő
azért volt szükséges, hogy azt hígyjék, északról jövök. Hamisított okmányaim garmadájából a szükségeseket vittem magammal és 'a
város határában levő posztok sorfala között
nyugodtan belhajtattam. Természetesen kihallgatásra vittek és mint rendesen, francia
chansonettnek 'mondtam magam. Megnézték
az irataimat, elfogadták őket és szabadon engedtek.
Első dolgom volt megtudni, mennyi emberből áll I . . . helyőrsége. Három hadnagy
is udvarolt, könnyű vollt kivenni belőlük. Sőt
azt is megtudtam, hogy az ott tartózkodó három ezredhez egy héten belül még három fog
csatlakozni. Sétáim közben megfigyeltem, a
hidakat, a vasúti állomást, a városon kivül
felállított ágyuütegók számát.
Két nap múlva a imár elfogadott hamis
okmányaim és a parancsnok tolakodó udvariasíkodása révén megkaptam az engedélyt,
hogy elhagyjam a várost, még pedig dél felé.
Adtak ugyan mellém őrt, de az két kilométernyi ut után leugrott a szekérrőt és lefeküdt
aludni. Mikor kialudta magát, bizonyára azt
hazudta, hogy elkísért W . . .-ig. Ide szólt az
utazási engedélyem. Persze nem oda mentem, uaiiem a mi táborunkba. Másnap elfoglaltuk I . . .-t. Az orosz segítség öt nap múlva ért volna oda.
Október 19. Szankow orosz őrnagy gyanakodni kezdett. Faggatott, vallatott, kiűzött.
Végre azt kivánta, hogy ha chansonette vagyok, hát énekeljek valamit. Hangom van,
sok orosz, meg francia dalt tudok, tehát eleget tehettem az őrnagy kívánságának. A tisztektől tudtam meg másnap, Ihogy mindenáron
főbe akart lövetni, mint gyanús idegent. A
tisztek be voltak pezsgőzve, miikor ezt elárulták. Lehet, hogy nem is igaz.
Október 20. A részeg hadnagyok közül
szöktem meg. Az egyiktől elloptam egy térképet és 'egy kimutatást. A térkép nem értékes. Minden katonának van olyan. A kimutatást ellenben K. D. Ihonvédszázados magához vette. Az orosz sereg másnapi ebédjének
összesített rendelőlapja volt. Ebből megtudtuk. hogy hány emberből állt az orosz tábor.
Ezért az egy iv papirosért nagy dicséretet és
5H0 koronát kaptam.
November 17. Tévútra kellett vezetnem
az ellenséget. Most panaszt ruhába öltöztem
és félig gyalog tettein meg az utat az oroszok
által megszállott város felé. Természetesen
már jóval a város előtt elfogtak. Csak arra
vigyáztam, hogy a kezemet ne vegyék észre,
hogy a szenny festve van rá. Egy magasabbrangú tiszt hallgatott ki. Unalmasan, végezte
a vallatást és a harmadik kérdése már ez
volt:
— Volt az ellenség között?
— Voltam. Ott jöttem keresztül.
— Nagy a táboruk? iSok katona mászkál
az utcákon?
— 'Nagyon sok. Lehetnek százezren is,
— feleltem bárgyuan.
Az oroszok nem mertek támadni. Mikor
már mertek, megérkezett a mi várva-várt segédcsapatunk és visszaverték őket. Nekem
közel egy ihétig kellett akkor az oroszok közt
tartózkodni. Rongyos ruhákban 'jártam és a
katonák evibakját és konzervét ettem. Ugy
adták könyörütetből.
A naplóban ez a legutolsó feljegyzés. Mikor a bátor asszony kiszabadult laz orosz táborból, azonnal Krakóba utazott és kérte,
liogy mentsék ifek Felmentették, dé elő vigyázatból illetőségi helyére küldték. Mindenütt,
ahova és ahonnan megy, jelentkeznie kell,
mert neim ritka eset, hegy a kémek mikor jó'l
megismerték az ő ílmdseregük 'viszonyait,
gyorsan átpártolnak és |jó pénzért elárulnak
mindent az ellenségnek.
Amikor Szegeden buicsuzunk, érdekes útitársnőm igy válik el tőlem:
— Ha mégis eszembe jutna, hogy ú j r a
kezdjem a kalandos életet: majd irok önöknek s o k a t . . . nagyon soklat...

DÉLMAG Y ARORSZÁG

Szeged, 1914. december 29.
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Főüzlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárutl.

MA
A TÜNDÉR.

APRÓHIRDETÉSEK,
Modern 6 szobás lakás
minden megfelelő mellékhelyiséggel, erkélylyel a
Kállay Albert-utcára, májusra bérbe adandó. Tudakozódni lehet Deák Ferencutca 24. sz. Telefon 521.
Gyomorbajosok

di-

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

Versenyáruház
Alkalmi vételek!

Modern
képkereteket
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

HOFFER
ÉS TÁRSA
készit

Iskola-utca 18.

© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ® ®

Az összes harcterek legjobb és legátW ^ M tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnay L.

könyvkereskedésében (Kárász-utca

140 széles cosztiim szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 68 füléitől 80 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 24-ig
Divat bársonyok
. . . K 1*90
Pargett és flanel pongyolák
K 5'—
Cloth alsó szoknyák
K 1 -90
Pargett és flanel női blúzok
K 3-—
Parget leányruhák
K 1 -50-től K 3-ig

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

meglepő olcsó árakon
lesznek árusítva ! ! !

!

II

9.)

Alig használt

fix fizetéssel és inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

gáz-kályha

,Délmagyarország'

töltő kályha

Jelentkezni lehet d. e. 10 órakor.

és egy

nagy

azonnal eladó.

===== Cim a kiadóhivatalba. = = =

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

MEöHŐDITSTfUK

másolások-

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állancr

íra tanfolyam.

Sokszorosítások,

Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

kiadóhivatalában.

Magyar királyi államvasutak

igazgatósága.

309060/1914. szám B. I. a.

Hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak ezennel közhírré teszik, hogy a háború esetére szóló kivé-'
teles intézkedésekről alkotott 1912. évi LXIII.
t. c. 16. §.-ában nyert felhatalmazás alapján a
kereskedelemügyi m. kir. Minister Urnák a m.
kir. Pénzügyminiszter Úrral egyetértőleg f. é.
december hó J7-én 87422/3. 1914. sz. a. kiadott
rendeletével arra utasíttattak, hogy a Temes-és
Somogyvármegyei egyesült h. é. vasutak nemkülönben a Budapest-Váczi és Budapest-gödöD
lói h. é. vasút kötvényszolgálatát további rendelkezésig akképen lássák el, hogy az elsőbbségi
kötvények utáni kifizetéseket maguk teljesítsék.
Ennélfogva további rendelkezésig a két helyiérdekű vasút kisorsolt címletei, valamint szelvényei kizárólag a magyar királyi államvasutak
központi főpénztára által (Budapest VI., Andrássyut 75. sz. a.) fognak beváltatni. Az angol-osztrák
bank budapesti fiókjának, illetőleg a Belvárosi
takarékpénztár részvénytársaságnak mint a kisorsolt dinietek és szelvények beváltási helyénekmüködése ideiglenesen felfüggesztetik.
Egyidejűleg közzététetik, hogy a szelvények
csak abban az esetben fognak beváltani, ha a
szelvények bemutatója az eredeti kötvényeket
is bemutatja.
Továbbá ugy a szelvények, mint a kisorsolt cimletek bemutatója a beváltáskor igazolni
tartozik, hogy a szelvények és kötvényeknek ki
a tulajdonosa, továbbá hogy az nem valamely
ellenséges állam polgára, vagy lakosa, illetve
jogi személye, hogy végül tekintettel a m. kir.
ministeriumnak f. é. október 20-án 7808/M. E.
sz. a. kiadott rendelete 8. §.-ára a kötvény és
szelvény nem 1914. évi julius hó'31.-ike után
nem volt ellenséges állam polgárának, lakosának, vagy jogi személyének tulajdonában.
Budapest, 1914. évi december hó 24.-én.

Magyar királyi állam vasutak.
(U (ér.) c n ás re ni dijatialik)

Nya natott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9.

