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Budapest, december 29. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz 8-ik 
hadsereg, amely körülbelül egy héttel ez-
előtt a Kárpátokon át előnyomult, az ellen-
támadást megkezdte. Kiegészítéseikkel és 
friss hadosztályokkal annyira megerősödött, 
hogy célszerűnek látszott csapatainkat a 
szorosmagaslatokra és Goslice körüli terü-
letre visszavonni, ami egyébként a helyze-
tet északon nem befolyásolta. 

A balkán hadszintéren a montenegróiak 
élénkebb, de eredménytelen tevékenységet 
fejtenek ki. Trebinjénél előtéri állásaink ellen 
intézett gyenge támadásukat könnyű szerrel 
viszavertiik és az ellenséges tüzérséget el-
hallgattattuk. Krivosije egyik erős határ-
erődje ellen a montenegróiak természetesen 
legkisebb eredményt sem érték el. 

Hőfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A Reiiíeriigynökség tudósi tója jelenti 
Boulogneból decemeber 26-ról: Angol tisz-
tek nyilatkozata szerint a legutóbbi napok-
ban lefolyt harcok a leghevesebbek és leg-
véresebek voltak az Ypern körül támadt har-
cok kezdete óta. Katonáink ma ott állanak, 
ahol hat héttel ezelőtt elhagyták saját lö-
vészárkaikat, hogy az ellenségre támadja-
nak. Gyakran történt ez gyilkos ágyú- és 
fegyvertüz közben. Mikor az ilyen roham-
támadásnak vége volt, az árkok között levő 
terület tele volt a harcosok holttetemével. A 
sebesültek itt azt beszélik, hogy a katonák 
fél perc alatt két-három különböző sebet 
kaptak, olyan gyilkos volt a tűz. 

A Nieuve Rolterdamsche Courant jelen-
ti: A nyolcnapos francia támadási kísérle-
teknek az egész flandriai fronton az az 
egyetlen eredménye volt, hogy körülbelül 
husz, a franciák által elfoglalt hegyi erődöt 
a németek ismét visszafoglalták. A szövet-
ségesek veszíségét sebesültekben ezek alatt 
a napok alatt a lap 150- 250 ezer emberre 
becsüli. 

Parisból jelentik Rómán át: A francia 
lapok írják: A világtörténelemben nem volt 
még eset arra, hogy egy arcvonalra tüzér-
ségnek és főleg nehéz ágyuknak oly rettene-
tes tömegét vonultatták volna fel, mint ami-
nőt a németek felvonultattak Ostendétöl a 
francia határig terjedő frontnak és főleg Os-
tendéiiek védelmére. Egy orosz jelentés 
mondotta, hogy amióta a világ fennáll, soha 
annyi ágyút egy erődben nem helyeztek el, 
mint amennyit az osztrák-magyar hadveze-
tőség Krakó erődítéseibe koncentrált annak 
idején, amikor felkészült egy esetleges álta-
lános ostromra. El lehet képzelni, hogy mi-
lyen a helyzete ilyen körülmények között 
Freudi tábornoknak, aki Ostende ellen az 
Offenzivát irányítani akarja. Tovább menve 

a frontok szemléjén, az Aisne-folyó mentén 
francia, angol és turko csapatok száz napja 
állnak már tiizben, nap-nap után megisme-

A harctéri helyzetről való vélemény 
nyilvánításának befejezéséül a következőket 
irja Moraht őrnagy, a Berliner Tageblatt is-
mert katonai szakértője: Az osztrákok és a 
magyarok viszafoglalták nyugatgaliciai 
harcvonalukat a Wysloka és a Dunajec felső 
folyása között. Az oroszok, ugy látszik, he-
lyesen isimerték föl az osztrákok és magya-
rok csoportosulásának jelentőségét, amely-
hez egyébként német erők is tartoznak. A 
nyugatgaliciai harc további lefolyásánál két 
körülmény jöhet számításba: vájjon az oro-
szok jelentékeny számbeli túlsúlyt tudnak-e 
elérni a szövetségesekkel szemben s vájjon 
a győzelem hatása Lengyelország északi és 
középső részén hamarosan érezhetővé vá-
lik-e? A kárpáti szorosok mindenütt a szö-
vetségeseink kezében van)nak. 

Schreibershoíen szolgálaton kívüli őr-
nagy. a Vossische Zeitung munkatársa a kö-
vetkezőket irja: Ha az osztrák és magyar 
csapatoknak déli irányban való visszavonu-
lása nem is volt kivánatos, mert ezáltal 
az oroszok balszárnya ellen megindított tá-
madás holtpontra jutott, mégis ezidőszerint 
semmiféle aggodalomra nincsen ok. Számí-
tani kell azzal is, hogy az osztrák és magyar 
hadvezetőség kétségtelenül azonnal meg-
tette a szükséges ellenintézkedéseket, hogy 
a helyzetet ismét javunkra fordítsa. Tekin-
tetbe kei venni azt is, hogy a tulajdoniképeni 
döntés nem Galíciában, hanem Nyugat-Len-
gyelországban fog megtörténni. Ép ez okok-
ból a szövetséges csapatoknak sikeres elő-
nyomulása sokkal fontosabb, mint az osz-
trák és magyar csapatoknak a Kárpátokban 
való visszavonulása. 

Olasz dicséret a monarchia had-
seregéről 

A Corriere della Sera karácsonyi számá-
ban Angelo Gatti, a milanói lap kitűnő és pá-
ratlan katonai kritikusa hosszabb cikket ir, 
amelyben a következőkét fejti ki: 

— A harcoló nemzetek közül egész bizo-
nyosan Ausztria-Magyarország az, amely — 
erejét véve tekintetbe — a legjobban reparálta 
veszteségeit. Ausztria-Magyarország hajtha-
tatlan akarattal, ezt el kell ismerni, mindig 
újra fel tudta venni a küzdel'mtt a régi erővel, 
még néhány nappal a súlyosabb veszteségek 
után is, Nyomban utána következik Német-
ország. Sokkal lassabb ez a szervezeti mű-
ködés Franciaországban., Oroszországban, 
és Angolországban, amelyek a skálán ebben 
a sorrendben következnek. 

PRZEMYSL HŐSEI. 
Stockholm, december 29. 'A hetek óta os-

tromlott Przemyst váróról az orosz hivatalos 

telve eddig még nem sikerűit kisérleteiket, 
hogy a németeket tényleg kiszorítsák erös 
sáncállásaikbói. -

HELYZ 
jelentés jóformán mindennap megemlékezik. 
Már jó idő óta nap-nap után jelenti, hogy a 
várőrség erőteljes kirohanásokkal nyugtala-
nít ott a a körülzáró sereget. Igaz ugyan, hogy 
az orosz jelentés mindannyiszor hozzáfűzi, 
hogy ezeket a kirohanásokat az ellenségnek 
súlyos veszteségeket okozva visszavertük, 
mégis a legutóbbi orosz hivatalos és nem hi-
vatalos jelentésekből az derül ki, hogy a vár-
őrség folytonos kirohanásaival még most is 
nagy veszteségeket okoz a körülzár óknak. 

Visszaver! erős 
orosz támadás. 

A német nagyvezérkar közli: Keiet-
poroszországban és Lengyelországban a 
Visztula jobbparti részében nincs változás. 

A Bzura és Rawka szakaszon támadá-
saink előbbre haladtak. 

Az Inovlodztól délre fekvő területen 
tegnap az oroszoknak ellenünk intézett erös 
támadásait visszavertük. (Közli a miniszter-
elnöki sajtóosztály.) 

A TIMES AZ OROSZ HÁTRÁLÁSRÓL. 
London, december 29. (Stockholmon át.) 

A Times szentpétervári levelezője jeleni: Az 
uj orosz hadállás, amelyet az oroszok Varsó 
közelében elfoglaltak. Soohacevtől kiindulva a 
Ravka mentén és Lovictól keletre húzódva 
egész Opocnóig terjed. Az oroszok ugyan-
olyan mintaszerű rendben vonultak vissza uj 
védelmi vonalukra, mini mikor Lodzot fel-
adták. Az oroszok most Piotrkowtól Opocno 
felé is azért vonultak vissza, mert a Vilun 
ifelől előre törő német seregek a Bzura folyó 
mentén az orosz hadsereget oldalúban fe-
nyegették. 

PÉTERVÁR OSTROMÁLLAPOTBAN. 
Stockholm, december 29. Az orosz kor-

mány a legszigorúbb hadiállapotot Mrdette ki 
Pétervárott és külvárosaiban. 

OROSZ SZEMREHÁNYÁS SZÖVET-
SÉGESEINEK. 

Rotterdam, december 29. A Morningpost 
Pétervárról arról értesül, hogy az orosz nép 
elégedetlensége egyre nő, amiatt, hogy a nyu-
gati szövetségesek nem veszik ki teljes mér-
tékben részüket a hadjáratból. Nagv az elé-
gedetlenség azért is, hogy noha a német fő-
erő keleten van, nyugaton még mindig nem 
sikerült a németek hadállásait visszaverni. Azt 
hinné az ember, hogy a szövetségesek had-
erejének elég erősnek kellene lenni ahoz. A 
Morningpost vezércikkében ehez a követke-
ző megjegyzést fűzi: Anglia részvétele a há-
borúban most még főkép abban áll, hogy ui 
hadseregeket állit fel. Esztelenség volna Joff-
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re részéről, ha nagy ütközetbe bocsátkoznék, 
mielőtt Angliának erős hadserege van, 

Ot német repülőgép bombái. 
Stockholm, december 29. Pétervárról je-

lentik, hogy öt német repülőgép jelent meg a 
lengyelországi Sochacew fölött és negyven 
bombát hajított le. A távirat csak annyit em-
itt, hogy sok faház leégett és halottak is vol-
tak. 

Milánó, december 29. Pétervárról táv-
iratozzák az itteni lapoknak: Egy bomba 
azok közül, amelyeket az öt német repülő-
gépről dobtak' le Soohaeewre, a város 'főpia-
cán robbant fel, ahol akkor nagy népsokaság 
tolongott. A robbanás igen nagy pusztítást 
tett az emberek között. Állítólag közel szá-
zan meghaltak. 

AZ OROSZ VEZÉRKAR TERVE. 
Róma, december 29. A Giornale d'Italia 

pétervári tudósítója jelenti lapjának: Alkal-
mam vélt egy nagyon magas állású orosz 
személyiséggel beszélni, aki nem hatalma-
zott fel rá, hogy nevét emlitsem. Véleménye 
szerint a németek azért vonják szűkebbre 
harcvonalukat Kelet-Poroszországban és Len-
gyelországban, hogy ép ugy, mint a nyugati 
harctéren, keleten is pozíciós legyen a mér-
kőzés. A németek kitűnően értenek ahoz, hogy 
a harcvonaluk mögött levő sűrű vasútvonal-

Berlin, december 29. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A nyugati hadszintéren iNieuport-
nái és Yperntöl délkeletre kisebb ütközetek-
ben némi tért nyertünk. A franciáiknak St.-
Meneuholdtól északnyugatra ellenünk inté-
zeti több rendbeli heves támadását a fran-
ciáknak súlyos vesztesége mellett vissza-
vertük. Ez alkalommal néhány száz hadi-
fogoly jutott kezünkre. Egyik előretörésünk 
Brois, Brüleben, Apremonttól nyugatra 3 
géppuska zsákmányolása mellett egy fran-
cia lövészárok elfoglalására vezetett. A fran-
ciáknak Sennehimtöl nyugatra ellenünk in-
tézett támadásait visszavertük. (Közli a ma-
gyar miniszterelnöki sajtóosztály.) 

KÉT FRANCIA AVIATIKUS KATASZ-
TRÓFÁJA. 

Paris, december 29. A repülőtéren gép-
próbát tartottak az aviatikusok. Felszállt (két 
neves aviatikus iŝ  név 'szerint Desrouches 
'hadnagy és Rougere, az ismert francia pilóta. 
Mindkét gép benzintartálya eddig ismeretlen 
okokból felrobbant. A repülőgépek egy pilla-
nat alatt lángbaborultak. Az aviatikusok se-
segitségére siető emberek a két piló-
tának már csak megszenesedett holttestét 
találták meg a földön heverő géproncsok kö-
zött. 

Franciaország nagy veszteségei. 
Genf, december 29. Lyonból jelentik, 

hogy párisi politikai körökben nagy az elke-
seredés a hadvezetőség ellen, amiért kiad.a 
a legújabb veszteséglajostromot. Általános a 
felháborodás Clementel ellen is, aki egy röp-
iratában élesen bírálja a 'sebesültek siralmas 
sorsát a katonai kórházakban. Eddigelé a 
francia hadvezetőség szigorúan •titkolta a 
hadsereg veszteségeit s igy érthető, hogy 
nagy megdöbbenést keltett ez a cikk, amely-
ből kiderült, hogy a kórházakban 498,000 se-
besült fekszik. A pesszimisták azt 'tartják, 
hogy ebben a számban nincs benne azoknak 

hálózatot mentől jobban kihasználják. Tar-
talékjaikat hol ide, hol oda vetik és az orosz 
sereg meglepetése árán iparkodnak jó hadál-
lásokat elfoglalni, hogy ily módon kénysze-
rítsék az orosz hadvezetőséget csapatelíolá-
sokra és elérjék azt, hogy ahol támadásra ké-
szülnek, az ellenfél ne legyen velük szemben 
túlerőben és hogy az oroszokat megakadá-
lyozzák a német harcvonal áttörésében. Az 
orosz hadvezetőség azonban nagy segédcsa-
patokat vetett a harcvonalba s remélhetőleg 
olyan erős nyomást fog gyakorolni az ellen-
séges vonalra, hogy elvágja a német serege-
ket az osztrák-magyar haderőtől. 

VÁRSÓBAN. 
Amsterdam, december 29. A Daily Te-

legrapk levelezője jelenti VürsóbJ: Vasár-
nap sokat szenvedett Varsó a német repülök 
támadásaitól. Három Taube felhasználta a 
szép időt s megjelent Varsó felett nagy ma-
gasságban. A közönség 'rémülten menekült az 
utcákról a házakba. Egy házat szétromboltak 
a repülök bombái. .4 kórházak — jelenti a le-
velező — zsúfolva vannak, pedig csak nehéz 
sebesülteket helyeznek el bennük. Amint szál-
lítható állapotba jutnak, azonnal az ország 
belseje felé fekvő helységekbe továbbítják 
őket. Legutóbb azonban könnyű sebesültek 
jöttek csak Varsóba, ami megint nagy rémü-
letet keltett. Ezt ugyanis annak a jeléül tekin-
tették, hogy a csapatoknak nem volt már ide-
jük arra, iogy a nehéz sebesülteket kivigyék 
a tűzvonalból s megmentsék őket. 

a sebesüleknek elriasztó sokasága, akiket ma-
gánházakban ápolnak, mert ha ezeket is 'szá-
mítanák, legalább 600,000 sebesültről kelle-
ne beszámolni. A francia hadseregnek ehhez 
a veszteségéhez 300,000 hadifogoly és körül-
belül ugyanannyi halott járul, ugy, hogy ép-
penséggel nem túlzás, ha a francia 'had-sereg 
veszteségét 1,200,000 emberre teszik. Annál 
súlyosabb a veszteség, mert Anglia fegyveres 
segítségébe többé nem lelhet számítani. A tö-
rökök hadüzenete következtében az angol tá-
mogatás paralizálva van. Ujabb csapás volt 
Franciaországra, mikor a japán képviselőház 
ridegen megtagadta a nyugati harctérre való 
csapatküldést. 

VISSZAVERT FRANCIA TÁMADÁS 
YPERN KÖZELÉBEN. 

Stockholm, december 29. A Dagblad tu-
dósítója jelenti: Flandriában a franciák az 
utolsó napokban nagy erőfeszítéseket tettek, 
hogy Yperntöl délkeletre és a Roulerstöl a 
Meninen át vezető vasutvonalat elérhessék. A 
franciákra nézve azért nagy jelentőségű en-
nek a vasúti vonalnak az elfoglalása, mert a 
németek hadtápvonalait nagy mértékben za-
varná és az Ypern ellen intézett támadáso-
kat is csökkentené. A németek azonban a 
franciáknak ezen a vonalon megkezdett of-
fenzíváját könnyű szerrel verték vissza, dú-
cára annak, hogy a franciák igen sok nehéz-
tipusu ágyút használtak. 

A DEZAVUÁLT CAILLAUX. 
Genf, december 29. A francia képviselő-

ház radikális pártja — mint Párából táv-
iratozzák — tegnap iilést tartott és egyhan-
gúlag elhatározta, hogy nem tekinti többé el-
nökének Caillaux-ot s' az elnöki tisztet egye-
lőre nem is tölti be. A párt ügyeit ideiglene-
sen a 'főtitkár fogja ellátni. Ezzel a határozat-
tal a radikális párt végleg kiközösítette Cail-
laux-ot a francia politikai életből. 

Orosz területei! 
a török sereg. 

Konstantinápoly, december 29. A főhadi-
szállás a következő kommünikét teszi köz-
zé: Csapataink a Murád-völgyben megüt-
köztek az ellenséggel és azt teljesen meg-
verték. Csapataink két ágyút zsákmányol-
tak a hozzávaló lőszerrel, egy gépfegyvert, 
két löszerkocsit, harminchat öszvért, száz-
tizenöt lovat, ezenkívül két miagasabbrangu 
tisztet, két subaltern tisztet és kilencvenhat 
közlegényt fogtak el. A december 23-ról kelt 
orosz jelentés azt mondja, hogy az oroszok 
Sari-Kaunysban, vagyis egy olyam helység-
ben, amely a Kaukázusban fekszik, meg-
kezdték az offenzívát. Az oroszok ezzel te-
hát beismerik, hogy a török hadsereg orosz 
területen van. (Közli a miniszterelnöki sajtó-
osztály.) 

A jelentésben emiitett Murád folyó az 
Eufrátes keleti felső ágának török neve. A 
Murád a Kaukázusban ered. A szóban levő 
harcok a tegnapi török jelentésből következ-
tetve Dutak körül lehettek, a Van-tó tói észak-
ra, ahol a török seregek centrumának jobb 
oszlopa ütközött meg az orosz centrum bal 
oszlopával és megverte azt. A centrum jobb-
szárnya már orosz területen van, Olty és 
Sari-Kunys-tói, az erős orosz vártól — mely 
ellen a török centrum offenzívája irányul — 
már csak alig harminc kilométerre fekszik. 

BATUMOT KÖRÜLZÁRTÁK. 
Bukarestből jelentik a Südslawiscihe Kor-

respondenz-nek: Konstantinápolyi jelentések 
szerint Baíumot irreguláris kurd csapat és 
mintegy háromezer kurd lovaskatona részben 
körülzárta. A török főerő megérkezése, amely. 
nehéz ostromágyukat hoz magával, minden 
órában várható. A török főváros katonai kö-
reiben azt hiszik, 'hogy Batum, amelynek erő-
dítése meglehetős régiek és amely csak egy 
harmadrangú várnak felel nteg, igen rövid 
idő alatt török kézre fog kerülni. A szent há-
ború zászlaja alá egész Kaukázusban ezer-
számra sereglenek a harcosok. A kurdok fel-
kelese Oroszország ellen általános. 

Arab törzsek a törökök melleit. 
Konstantinápoly, december 29. A Tarán 

cimii lap értesülése szerint Ha Soud arab törzs 
főnök hatezer lovassal Bassorah felé indult a 
török hadsereg támogatására. A seregnek egy 
része Vemen felé tartott Nedíd Ibn Resid 
arab törzsfőnök hasonlóképen nagy sereget 
szervezett és csak a török főhadvezetöség 
utasítását várja, hogy csapataival a török fő-
sereghez menjen. 

TÖRÖKORSZÁG FRANCIAORSZÁG 
ELLEN. 

Konstantinápolyból jelentik: Jól értesült 
török forrásból jelentik, hogv a porta meg-
tette az első lépéseket a török birodalomnak 
a római szentszéknél való állandó képviselete 
ügyében. Hir szerint Törökország diplomáciai 
összeköttetése a Vatikánnal már a legrövidebb 
idő alatt életbe fog lépni és ezzel Franciaor-
szágnak a keleten élő katholikusok fölött gya-
korolt protektorátusa is megszűnik. Dolci 
püspök, aki a portánál eddig mint pápai meg-
bízott szerepelt, legutóbb külön kihallgatáson 
jelent meg a szultánnál és e kihallgatáson a 
püspök átnyújtotta megbízólevelét. A kihall-
gatáson nagyjából eldöntötték Törökország 
vatikáni képviseletének kérdését is. Konstan-
tinápolyban nagy jelentőséget tulajdonítanak 
ezeknek az elhatározásoknak, mert igy Fran-
ciaország ugy, Palesztinában, mint a LeVanté-
ban elveszti befolyásos állását. 

Tovább támadnak a franciák. 
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Bécs, december 29. Diplomáciai körök-
ben nagy érdeklődéssel kiséri k annak a korat-
reverziának lefolyása:, amely Bulgária és 
Szerbia között ujabban támadt. Bulgária — 
amint ismeretes — majdnem egészen el van 
zárva a külvilágtól, főképen azért, mert Ro-
mánián keresztül u vasúti forgulant a kocsi-
torlódások miatt szünetet. Bulgária 'tehát ar-
ra a gondolatra jutott, hogy a legszüksége-
sebbb árucikkeket a Dunán keresztül sz'ftzi 
meg magának. E célból néhány magyar hajót 
Vásárolt és azok segítségével akart a Dunán 
magának közlekedést berendezni. A hajók vá-
sárlásáról a nemzetközi szokásoknak megfe-
lelően értesítették Szerbiát is. A szerb kor-
mány azzal felelt, 'hogy néhány nappal ez-
előtt irásos jegyzéket nyújtott át a szerb kö-
vet által, melyben tudatja a bolgár kor-
mánnyal, hogy a Duna Rahova és Orsova kö-
zött alá van aknázva és hogy ennek következ-
tében ezen a folyamszakaszon polgári gőzö-
sek veszélytelenül nem közlekedhetnek. Erről 
a jegyzékről a bolgár sajtó tudomást szer-
zett és publikálta is. 

A jegyzék a bolgár közvéleményben óri-
ási felháborodást keltett. A lapok tiltakozó 
cikkeket tettek közzé, melyekben arra utal-
nak, hogy a Duna nemzeközi folyó, amelyen 
a hajózás szabadságát nemzetközi szerződé-
sek biztosítják. Bolgár politikai körök véle-
ménye szerint Szerbia jegyzéke kihívásnak te-
kinthető Bulgáriával szcmb n. Több lap 'fel-
szálltja a kormányt, hogy a szerbek eljárá-
sával azzal feleljen, hogy szállja meg kato-
nailag a Duna partját egészen a Momva fo-
lyó torkolatáig. 

Véres d u l a k o d á s a Japán k é p -
v i s e l ő h á z b a n . 

Basel, december 29. Tokiói jelentés sze-
rint a japán képviselőházban heves jelenetek 
voltak, mielőtt a kormány a parlamentet fel-
oszlatta volna. A sziget-politika védelmezői 
és a kontinentális politika hlyei között dula-
kodásra került a sor. Sahxbava képviselő, 
minisztert e közben két pad közé szorítot-
ták, ugy, hogy belső sérüléseket szenve-
dett. 

Japán nenra küld s e g í t s é g e t a z 
ántántnak. 

Róma, december 29. Az itteni japán 
nagykövet a leghatározottabban kijelentet-
te. hogy ha a szövetségesek — ami nem va-
lószínű — fegyveres segitséget kérnének 
Japántól, a tokiói kormány azt feltétlenül 
megtagadná. cf-t w 

Oroszország területi vesztesége. 
Berlin, december 29. Az a (hivatalos pé-

tervári távirat, átpely szerint Oroszország 
nem ígérte oda Saóhalin-szige felét ílapánnak, 
hogy cserébe ágyukat kapjon, ugy látszik, 
nem mond igazat. Az entente egyik hi; forrá-
sa, maga a Reuter-ügynökség jelenti most 

Washingtonból, hogy az ottani japán nagy-
kövei hivatalosan közölte ezt a tényt az ame-
rikai kormánnyal. Japán a nehéz ágyukon ki-
vit! még tiszteket is ad cserébe SachalInért. 

Bécs, december 29. Oroszország és Ja-
pán megállapodását Sacha!in-szigetére vonat-
kozólag diplomáciai körökben a zárt tar ..iák 
figyelemre méltónak, mert amióta a háború 
tart, ez az első tényleges területi veszteség, 
amely a hadviselő államok egyikét éri. Ezen 
a tényen nem változtat az a körülmény, hogy 
Oroszország önként engedte át a szigetnek 
az ő tulajdonában volt részét. Nagyon jellem-
ző, hogy ép Oroszországot éri ez a veszteség 
és hogy a háborúnak már ebben a szakát) m 
kénytelen saját területéből egy részt áten-
gedni. Ez a terület pedig igen jelentékeny 
nagyságú: hetvenhatezer négyzetkilométer. 

Albásráa n a g y e s e m é n y e k e lő t t . 
Zürich, december 29. A Gitta di Bari ne-

vű gőzös parancsot kapott, hogy Essad pasa 
rendelkezésére álljon, mert a pasa 800 fegy-
verest akar partra szállitmi Durazzótól 
északra a felkelők ellen. Ott már előzőleg 
8000 embert partra tettek. Általános a véle-
mény, hogy Albániában nagy események vár-
hatók. 

JENŐ FŐHERCEG KÖSZÖNETE. 
Hess Rudolf altábornagy, a temesvári ka-

tonai parancsnokság parancsnoka, ugy a ma-
ga, mint a katonai parancsnokság nevében 
táviratilag üdvözölte Jenő királyi herceg lo-
vassági tábornokot, a balkáni haderő fő-
parancsnokává történt kinevez te tése alkalmá-
ból. A táviratra a következő sürgöny válaszok 
érkeztek : 

Katonai parancsnokság, 
T emesvár. 

0 cs. és apostoli kir. Felsége által a Bal-
kán haderő főparancsnokává lettem kinevez-
ve, ma átvettem a parancsnokságot. Szívből 
üdvözlöm az alám rendelt hőslelkíi csapa-
tokat. 

Jenő főherceg 
lovassági tábornok. 

Hess altábornagy 
Temesvár. 

Fogadja legbensőbb köszönetemet a Ra-
yonkemmandó nevében hozzám eljuttatott 
szerencsekivánaitokért. 

Jenő főherceg. 

INDOKOLATLAN RÉMHÍREK. 
Indokolatlan rémhírek keltek szárnyra 

ismét a Délvidék több városában, még pedig 
azon az alapon, hogy Temesvárról, Lugas-
ról, Karánsebesről és egyéb helyekről súlyo-
sabban sebesülteket elszállították más kórhá-
zakba, más városokba. Érdeklődtünk illetékes 
katonai helyen, ahol azt a felvilágosítást nyer-
tük, hogy semmiféle aggodalomra sincsen ok, 
az elterjedt híresztelések teljesen alaptalanok, 
a súlyosabb sebesülteket pedig azért szállítot-
ták el mert azok részére egyebütt alkalma-
sabb hely kínálkozott, hot a szükséges operá-
ciók akadálytalanabbal és gyorsabban végez-
hetők. Tehát ismételjük: illetékes helyen fel-
hatalmaztak bennünket unnak megírására, 
hogy aggodalomra semmi ok és az elterjedi 
híresztelések valótlanok! 

NÉMET GYŐZELEM PORTUGÁL 
GYARMATON. 

Madrid, december 29. Lisszabonból táv-
iratozzák: A portugál gyarmati sereg Roca-
das ezredes vezérlete alatt átlépte a német 
határt, mikor hirtelen megtámadták a német 
csapatok. A portugál sereg teljes ve re éget 
szenvedett és rendetlen visszavonulás közben 
Naul'lá-baii keresett Im'enedéikeí, azonban ia 
németek nagy hevességgel üldözték és Nau-
liIából is kiverték. Nauliki most a németek 
kezén van. A portugál gyarmaíügyi minisz-
ter a lisszaboni képviselőház ben egyes kép-
viselők interpellációjára válaszolva1, jnyjtan 
bevallotta az igazságot. 

EGY BUKARESTI LAP RÁGALMAI. 

Müe ur, aki udvalevőleg orosz pénzen 
megvásárolt pojáca és Bukarestben a hatal-
mas szerkesztőt adja, mert övé az Adevenü, 
ez a hírhedt magyarellenes lap, most ismét 
ujabb kirohanást intézett a monarchia ellen. 
Azt irja Mi le ur, hogy Tisza István magyar 
miniszterelnök a világháború összes frontjain 
Kizárólag a magyarországi románokból ala-
kított ezredeket foglalkoztatja, mert ezzel az 
a célja, hogy a magyar területen élő románo-
kat rendszeresen kiirtsa." Belgiumban — irja 
az Adevertül — számos román népfelkelő ez-
red van, akik kénytelenek francia testvéreik 
ellen harcolni. Elzászban a háború kezdete 
óta monarchiabelli román katonák képezik a 
helyőrséget. A többségében románokból álló 
tizenkettedik hadtest ezredei ott küzdenek 
vagy a német vagy pedig a szerb fronton, — 
igy állapítja ezt meg az A de ve ni I és hozzá-
teszi, ihogy a hadtest román elemei a vezér-
karnál, a trénnél vagy pedig az élelmezésnél 
vanak foglalkoztatva. 

iNeim érdemes fáradságot pazarolni a cá-
folatra. Elég annak a megállapítása, hogy ez 
az állítás elejétől végig szándékos, tudatos és 
annál szemtelenebb 'hazugság. A román ezre-
dek bizonyára nagyon vitézül harcolnak és 
gyönyörűen végzik hazafias feladatukat. És 
az erdélyi románajku ezredek ott vanak, ahol 
a többi magyarországi ezredek, ott vannak 
azokon a csatatereken, ahol Magyarország 
boldog jövőjéért folyik az ádáz küzdelem. Az 
erdélyi románok átlátnak ezeken u rágalma-
kon és tisztában vanak vele, hogy az Adaverul 
ildomtalan és hazug rágalmaival csakis az 
orosz rubeleket akarja megszolgálni. 

Az Ad e verni ezzel a felfogásával és ez-
zel a hazudozásával egymagában áll a buka-
resti román lapok között. A Viitoriü, a román 
kormány félhivatalos lapja legutóbbi számá-
ban azt irja, hogy Miile összeveszett a papír-
gyárakkal és azzal fenyegette meg őket, hogy 
beszünteti az Adeverult. Vájjon beváltja-e 
Mile ur a fenyegetést? — kérdezi a Viitorul. 

Ha valóban meg találná szüntetni a 
lapját Mile ur, — irja a Viitorul — akkor iga-
zán hasznára lenne a román érdekeknek, ám-
de az is kétségen kivül áll, hogy kárára lenne 
az idegen érdekeknek. 

Vendéglőben 

KÁVÉHÁZBAN 

Füszerkereskedésben 

C s e m e g e ü z l e t b e n 

M (MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 

SZT. ISTVÁN ; ÓVAKODJÉK • 

dupla m a I á t a s 5 r t .AI UTÁNZATOKTÓL » 
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A jótékonyság. 
iKopott polgári szokások és törtető stré-

bersógek díszes (köpenyege nagyon gyakran 
volt békeidőben. A jótékonyság nemes szelle-
me a haboru kitörése óta a szivünkbe szökött 
és azóta nagyszerű lakója a nap minden órá-
jában. Édes szavak mögül, melyek az ajkunk-
ra ülnek, az ő szelleme lázit munkára. Kö-
nyekben, (melyeket a .megindultság csak pil-
láinkra, az ő ékköve ragyog. És tettekben, 
melyekkel fáradhatat lan a társadalom, az ő 
nagy és minden akadályt lebíró erkölcsi ere-
je tevékenykedik. 

Hatalmas listát lehetne elkészíteni arról, 
hogy .mennyi mindenre indítottak gyűjtést a 
háború kitörése óta. -És az eredmény láttán 
az ember elámul: hát igaz, mégis igaz, ilyen 
erős ez a magyar társadalom, az anyagi ós 
erkölcsi tehetőségnek ilyen hatalmas tőkéjét 
tudta összehordani, küzdve folyton az idők 
moetdliaságával ós buzgón dolgozva. Soha-
sem fogytak ki a buzgólkodik, a lelkesítők és 
az adakozók. Ki e r re gondolt, ki azcfcra, ki-
ket végzett, vag yozükségsaerüen sújtott az 
idők nagyszerűsége. De nem volt elesett, aki-
nek a vigasz balzsamával és a támogatás 
aranyával segítségére nem sietett a társa-
dalom. 
cbbttb9iibbbbbbbbnsbbibbbbbk»!!**»i3a ̂ sssüsaarasbbbkr'r*5**̂ *®* 

A főispáni hivatal gyűjtése a 
hadbavonult katonák részére 

(Saját tudósitónktól.) A hadba vonult 
katonák családtagjai segélyezésére szükséges 
alap gyarapítására a -főispáni hivataltói kibe 
csájtott gyiiitőiveken az alábbi adományok 
folytak be. Á nemesíelkü adományokért ugy 
a gyűjtőknek, mint az adakozóknak a főis-
páni divatai ezúton fejezi ki őszinte, hálás 
köszönetét. 

iA 11. számú gyüjtőiven. Gyűjtő: Boros 
Erzsi. Gyűjtöt t összeg 22 K. 14. számú Gyűj-
tői ven. Gyűj tő: Baranyai Erzsi. Gyűjtött ösz-
szeg 17 K. 15. számú gyü.jtőiven. Gyűj tő: Bé-
kéli Erzsébet. Gyűjtött összeg 31 K. 25. számra 
gyüjtőiven. Gyűj tő: Moesz Etelka. Gyűj tö t t 
összeg 6 K 60 f. 26. számú gyüjtőiven. Gyűj-
tő: Sdhöpfflán Lilii. Gyűj töt t összeg 200 K. 27. 
számai gyüjtőiven. Gyiüjtő: Lehner nővérek. 
Gyűjtött összeg 25 K. 32. számú gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Klonkai Ida. Gyűjtött összeg 11 K 
80 f. 33. számú gyüjtőiven. Gy ü j tő :Kubisi Ma-
riska. Gyűjtött összeg 17 K. 36. számú gyüjtő-
iven. Gyűjtő: Kertész Vilma. Gyűjtött asz-, 
szeg 20 K. 37. sz. gyüjtőiven. Gyűjtő: N. N. 
Gyűj töt t összeg 31 K 20 f. 38. sz. gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Kertész Erzsi. Gyűjtött összeg 8 K. 
39. számai gyüjtőiven. Gyűjtő: Korner Korné-
lia. Gyűjtöt t öszeg 30 K. 40. száimu gyüjtő-
iven. Gyűjtő: Kerner Irma. Gyűjtöt t összeg 
20 K. 43. száimu gyüjtőiven. Gyűjtő: Geren-
csér (Rózsi. Gyűjtött összeg 30 K. 44. számú 
gyüjtőiven. Gyűjtő: Gönezy Mariska. Gyűj-
tött összeg 6 K 54. száimu gyüjtőiven. Gyűjtő: 
Bcgy-ay Aranka. Gyűj tö t t összeg 8 K 60 f. 58. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Tary Vicza. Gyűj-
tött összeg 57 ;K. 61. sz. gyüjtőiven. Gyűj tő : 
Szilágyi Ilonka. Gyűjtött összeg 16 K. 65. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Szabó Böske. 
Gyűjtöt t összeg 5 K. 70. számú gyüjtőiven. 
Gyűjtő Retek Erzsi. Gyűjtött ö.razeg 41.40 K. 
73. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: P a p p Ida. 
Gyűj tö t t összeg 5 K. 78. szánra gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Funáik Károly: Szegedi Műtrágya ós 
Enyvgyár r.-t. 100 K. Máv. Szeged-rókusi mii. 
hely alkalmazottak „Hazánk" dal és olvasó 
köre 150 K. -Összesen 250 K. 79. szánra gyüj-
tőiven. Gyűjtő: Kerner Lajcs. Gyűjtöt t ösz-
szeg 10 K. 87. számú gyüjtőiven. Gyűjtő: 

Adakozzunk az ingyentejre! 

A lapok hasábjain nap-nap után jelen-
tek meg kimutatások ilyen adományokról. A 
jövő dolga, fliogy ezek alapján számokkal is 
emléket emeljen a most élő társadalom nagy-
szerű hazafiságának. Az pedig a jelen köte-
lessége, hogy e sok szám és adat halmazán 
keresztül feliismerje és kellőkép méltányolja 
azokat a szolgálatokat, amelyeket a -aj tó a 
nagy nemzeti ügy minden fázisa körül önzet-
lenül és buzgón teljesített-. 

IA Délmagyarország — mindenki tudja 
— nemcsak a legteljesebb készséggel állt 
ezeknek a jótékonysági mozgalmaknak ren-
delkezésére, hanem maga is kezdeményezett 
és eredményesen bonyolított le ilyeneket. Ez-
zel ép ugy, mint más, -a kötelességünket tel-
jesítettük. Kiadói és szerkesztési munkánk-
ban a Ikötelességérzésnek ilyen komoly, buz-
gó, lelkes és agitátor irts szelleme vezetett 
bennünket mindig. Ezzel kívántunk közel 
jutni a közönség minél szélesebb rétegeihez, 
lévén egy politikai napilap éltető eleme a 
minél.'nagyobb nyilvánosság. Büszkén és bol-
dogan vall juk, hogy a közönség -megértett 
bennünket. Ezt a megértést kérjük továbbra 
is, közeledtén az u j eseményekben talán ke-
vésbé gazdag, de az ideinél bizonnyal termé-
kenyebb és nyugalmasabb esztendőnek. 

Weáiner Miksa. Gyűjtött összeg 25 K. 89. szá-
nra gyüjtőiven. Gyűjtő: Vajda Béla. Gyűjtöt t 
összeg 50 IC. 91. száimu gyüjtőiven. Gyűjtő: 
Sdhaffer Márton. Gyűjtött összeg 61 K. 94. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Rózsa Béla. Gyűj-
tött összeg 20 K. 99. számit gyüjtőiven. Gyűj-
tő: ŰVIilkó Henrik. Gyűjtött összeg 10 K. 104. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Lippay Nagy An-
tal. Gyűj töt t összeg 44 K. 107. számú gyüjtő-
iven. Gyűjtő: Landesberg Mór. Gyűjtött ősz-
szeg 20 K. 108. szánra gyüjtőiven. Gyűj tő: 
Kövessy József. Gyűjtött összeg 63.66 IC. 110. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Kónya Etta. 
Gyűjtött összeg 44.10 Iv. 111, szánra gyüjtő-
iven. Gyűjtő: Koós Elemér. Gyűjtött összeg 
100 K. 422. szánra gyüjtőílven. Gyűjtő: Hol-
tzer Gyula dr. Gyűjtöt t összeg 106.40 K. 129. 
szánra gyüjtőiven. Gyűj tő : Szepeesy Gizike. 
Gyűjtött összeg 10 K, 130. számú gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Hauser R. Sándor. Gyűjtött összeg 
10 K. 131. számú gyüjtőiven. Gyűjtő: Franki 
Antal. Gyűjtött összeg 20 K. 134. szánra gyüj-
tőiven. Gyűjtő: Dr. Dit-róy Nándor. Gyűjtött 
összeg 25 K. 135. száimu gyüjtőiven. Gyűjtő: 
Dr. Dobay Gyula. Gyűjtött összeg .15 K. 139. 
szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Dr. Cserő Ede. 
Gyűjtött összeg 50 Iv. 148. száimu gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Follrát'h Gyula. Gyűjtött összeg 29.40 
K. 152. szánra gyüjtőiven. Gyiijő: Taseihler 
Endre. Gyűjtött összeg 10 K. 153. .szánra gyüj-
tőiven. Gyűjtő: Dr. Gaál íEndre. Gyűjtött 
összeg 50 K. 154. szánra gyüjtőiven.-Gyűjtő: 
Balogh Károly. Gyűj tö t t ö-zeg 22 Iv. 165. szá-
mú gyüjtőiven. Gyűjtő: N. N. Gyűjtött ösz-
szeg 50 K. 167. számai gyüjtőiven. Gyűjtő: Vá-
ra dy Jenő. Gyűjtött összeg 10 K. 168. szánra 
gyüjtőiven. Gyűjtő: Ka-szó Elek. Gyűjtött 
összeg 6 K. 173. számai gyüjtőiven. Gyűjtő: 
Jánossy Gyula, Gyűj tö t t összeg 53.70 Iv. 180. 
számú gyüjtőiven. Gyűjtő: Ormody Béla. 
Gyűjtött összeg 50 K. 190. számú gyüjtőiven. 
Gyűjtő: Temesváry Márton. Gyűjtött összeg 
5 IC. 191. száimu gyüjtőiven. Gyűjtő: .i-d. Tóth 
Péter. Gyűjtöt t összeg 29,60 K. 194. szánra 
gyüjtőiven. Gyűjtő: Gárgyán Imre. Gyűjtött 
összeg 20 K. 196. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: ; 
özvegy Emericzy Pálné. Gyűjtöt t összeg 21 
K. 197. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Déé-y Bé-
la: Griiner Béla 30 K, Déésy Béla 20 K össze-
sen 50 K. 199. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Eg-
ressy Nellike. Gyűjtött összeg 10 K. 204. szá-
mú gyüjtőiven. Gyűjtő: Szmollény Nándor. 
Gyűjtött összeg 24.57 K. -213. szánra gyüjtő-
iven. Gyűjtő: Aigner József, i-d. Aigner Jó-
zsef 20 K, áfj. Aigner József 10 K, özvegy 

Mcs-teübázy Matild 2 K, K 'sági Béláné 2 K, 
ICiságíi Béla 2 IC, Dr. Eisenstein Jakabné 3 
K, Aigner Jenő 1 K. Összesen 40 K. 215. -zá-
mu gyűjtői-ven. Gyűjtő: Özvegy László Gyu-
láné: Gunda Antal 1 IC, Rovó Vera 1 IC. öz-
vegy Lá-szló Gézáné 100 K, özvegy László 
Gyuláné 10 K. összesen 112 K. 215. szám;, 
gyüjtőiven. Gyűjtő: Papp István. Gyűjtöt t 
összeg 20 IC. 217. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: 
Völgy essy János: Völgyessy János' 5 IC, Haj-
Miksa 2 K, Dr. Gáspár Ignác 4 K. Összesen 
11 IC. 221, 222. és 223. szánra gyjtőiven. Gyűj-
tő: .Rei-c.li Szeréna. Gyűjtöt t összeg 29 K 32 f. 
227. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Pásztor Jó-
zsefné: Szegedi Közúti Vaspálya Részvény-
társaság 300 K, Rosenfeld Nándor 25 K, Rei-ss 
Bertalan 10 IC, Schlésinger Sándor 10 K, Neu 
Ernő 15 K, F-reünd Rezsőné 5 K, Merkler La-
jos 10 K, Faragó Mariska 1 K, Ir.it z Béla 3 
K, A szegedi -köziuti vaspálya r.-t. menet sze-
mélyzete: 119 IC. Összesen 500 K. 189. szánra 
gyüjtőiven. Gyűjtő: Dr. Kováts József. Gyűj-
tött összeg 30 K. 

Az újévi üdvözlések -megváltása ciánén, a 
hősi halált halt katonák özvegyei és árvái 
nyugdíj a lapja javára Szeged sz. kir. város 
főispáni hivatalához eddig a következő ado-
mányok érkeztek: Lázár György dr. 20 K, Al-
mássy Endre 20 IC, özvegy Rakovszky Nán-
dorné 10 IC, ördögül Vincze 50 IC, Kékcsillag 
divatáruház 200 K, Kókay Béla 20 K, -Fi teher 
Lipót 10 K, Goltwald Rezső 30 K, Dr. Eisen-
stein J a k a b 10 K. Pavkovits Rezső 40 K, 
Wagner Gusztá v 10 K, Magay Lajos 5 K, Sza-
lay József dr. 4 K. Ugi Géza 5 K. M-eák Gyu-
la 10 K. 

H ÍREK 
0000 

Háborús aforizmák. 
Azt szeretném, h a az európai béke egye-

dül az én kezembe volna letéve. Gondc-m len-
ne rá, liogy sohase zavarja meg semmi. 

II. Vilmos. 

Két müveit nemzet háborúja árulói a 
civilizáció ellen. 

Carmen Sylva. 

A sajtónak meg kell győznie a közvéle-
ményt arról, hogy a béke eszméje nem utópia, 
hanem praktikusan megvalósítható s hogy 
minden nemzet helyesebben cselekszik, ha 
ügyének védelmét a jogra bizza, semmint ha 
a háború kockajátékával aka r j a elintézni. 

Apponyi Albert. 
* 

Tui.-ágos barát ja voltam a háborúnak. 
XIV. Lajos. 

* 

A háborúban mindent föl szabad áldozni, 
csak a. becsületet nem. A békét semmiért sem 
szabad -feláldozni, csak a becsületért. 

Berzeviczy Albert. 

A leszerelés lehetséges-, csak komolyan 
kell akarni. Bebcl. 

Nincs magasztosabb, mint a béke gondo-
lata. De a gondolat nem elég; cselekedni kell; 
az akaratnak kell életre kelni bennünk, hogy 
a békét a civilizáció javára megmentsük. 

Ja üres. 
* 

A béka fölfalja a legyet, a kígyó a békát, 
a sas a kígyót: irne, a politika! 

* 

Két kutya eszik egy tálból: íme a háború 
előzménye. 

Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek ! 

Segítsük a hadbavonultak családjait 
és az elesettek hozzátartozóit! 
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Palotákat épitetteik a gonosztevők számára 
és ágyukat a becsületesek ellen. 

Mikor egy anya Mállott már minden ag-
godalmat, minden remegést és minden fárad-
ságot — megölik a fiait a csatatéren. 

Carmen Sylva. 

El fog következni az aranykor, amikor 
esak egyesek, de nem népek fognak vétkezni, 
s amikor ágyúgolyót csak néha-néha szánt 
föl az eke. Jefin Paul. 

* 

A háború olyan mint az állvány, amelyre 
szükség van, mig a házat építik, amelyet 
azonban, bár akadályozza az •épület használa-
tát, később sem akarnak elhordani. 

Tolsztoj. 

— Kitartás. Egy magyar gróf sorra járja 
a hadikórházakat és ahol félkezii katonát ta-
lál, megáll előtte és igy szól-hozzá: „Nézzen 
rám, nekem is hiányzóik az egyik kezem. Mi-
kor elveszítettem, ép olyan fiatal voltam, 
mint maga, de azért nem estem kétségbe. Ta-
nultam, gyakoroltam magam mindaddig, 

.miiig csonkaságomat nem éreztem többé. Ma-
ga se essék kétségbe. Néhány hónap alatt 
olyan ügyességre tehet szert, hogy végképen 
elfelejti, volt-e valaha két keze. Csak kitar-
tás, kitartás..." A félkezii hős talán csügged-
ten kezdett figyelni erre a kis prédikációra 
(hányszor mondották neki az orvosok, meg 
az ápolónők, hogy minős oka a kétségbeesés-
re!) de amikor háromszor fülébe csengett a 
kitartás szó s ugyan akkor eszélte jutott, hogy 
a félkezii gróf kitartással micsoda művészt 
magaslatra röpítette föl félkezének használ-
hatóságát, a reménység kellemes forrósága 
áradhatott szét tagjaiba. Csuda-e hát, hogy 
azok a német, osztrák és magyar hadvezérek, 
kiket aziránt kérdeztek meg, mire van most 
leginkább a népnek és a hadseregnek szük-
sége, egyhangúan az válaszolták — kitar-
tásra! Holott a monarchia és Németország 
népe meg hadserege egyáltalán nincs abban 
a lelki állapotban, amelyikben a félkezii hős 
volt. Egyetlenegy testrészünk sem hiányzik, 
szabadon és merészen vagdalkozunk jobbra-
balra, minden tagunk pontosan engedelmes-
kedik parancsunknak — csa kép az ért utói 
benünket, amire minden háborúskodó félnek 
el kell készülve tennie: győzelmeink fényes 
napjának korongját itt-ott felhők homályo-
sítják el. 'Erre mondják a vezérek: kitartás! 
Oroszországban operáló seregeink még nin-
csenek Varsó alatt és még nem. zúzták össze 
végképen a cár seregét ? Kitartás. Almi. késik 
nem múlik. A szerbek megint Bosznia határ-
szelén portyáznak? Kitartás. Portyáztak ők 
már egyszer ott, mégis ugy elszaladtak, hogy 
meg sem álltaik Kragujevácig. Csak kitartás 
•s a szerbek megint szaladni fognak. Tartsunk 
ki abban a fanatikus hitiben, hogy a föltétlen 
é.s elivitázh'atatlan győzelem a miénk lesz, ak-
kor a miénk i.s lesz az. Ép ugy, mint ahogy 
az ernyedetlen kitartás a kétségbeesés szélén 
álló ifélkeaüből embert, férfit, az élet küzdel-
meiben megállani tudót farag. 

— Az elesett katonák anyakönyvvezetése. 
Sándor János belügyminiszter egy rendelete 
érkezett ma Szegedre, melyben utasítja a vá-
rosi anyakönyvvezetőket, liogy a Magyaror-
szág területén községi illetőséggel bírt kato-
nai egyéneknek vagv a katonaság kötelékébe 
nem tartozó, de a mozgósított -fegyveres erőt 
követő polgári egyéneknek halálesetet kizá-
rólag a hadügyminisztérium által közölt hi-
vatalos adatok alapján keli anyakönyvelni. 
A halotti anykönvvi kivont az illető községi 
elöljáróságnak küldendő meg. melyek azt ha-. 

ladéktalanul kiadják a haláleset felvételére 
hivatott közegnek. Ezenkívül a belügyminisz-
ter körrendeletet bocsátott ki az elesett had-
bavonultak kiskorú gyermekeinek fokozott 
gyámhatósági védelme iránt. 

— Adományok. A szegedi kaiholikus nö-
védő egylet kórháza javára adakoztak: Sar-
ka,di Györgyné 60 drb zacskó -sütemény. Ár-
vay Sándor 100 -drb habos sütemény, fél kg. 
cukorka, 20 di-sz-tárgy. Szoko-lovszki Gyula 
csokoládé. Dr. Rá-skay Györgyné 1 doboz sza-
loncukor. Gaál Testvérek utóda karácsonyfa-
díszek. özvegy R-uff -Mórné 3 doboz cukorka. 
Hauser -Rezsőné 70 drb különféle sütemény, 
28 drb játék és ruhanemű. Englánder József 
és neje 4 doboz karácsonyfadísz cárkor ka 3 kg. 
füge. Türk Salamon tea, mazsola, füge. Lá-
nyi János cukorka. Szenv István társulat ka-
rácsonyfadisz. Lmdenfekl Bertalan cukorka. 
Heckvs Oszkárné sz-alom cukor. -Szeretet Szö-
vetség 2500 cigaretta, tea-sütemény, tea. -Gár-
gyán Itmréttó 20 liter bor, 50 -alma. Danner 
Jánosnő cukorka, 20 drb narancs. Rohr J-a-
kalbné 26 drb ruhanemű, két pár cipő. Gaál 
Ferencné sütemény, cigaretta. Babo-s Elekné 
134 pár harisnya, 14 pár keztyü, 4 drb sapka. 
Tóth Andor né 60 drib alma. Halász iM-iklósné 
5, Gergely MSklósné 2, Bérezi Antalné 2, Csi-
kós Nagy Józscfné 3, Dr. Kúszó Istvánná 14, 
özvegy Jankovi-cs iMiklósné 2, Elekes Gyulá-
né 2, Pál fy István 5, Dr. Pistor Egonná 2, 
Isepy Aladár százados 2, -Bereez'ky Bándiné 
10, íZentbauer Jánosné 2, -Leitner Vilimosné 
2, Zentlbaner Margit 1, Géher Antalné 1.60, 
Ba-tó István 2, Bató Istvánná 2, özvegy Er-
délyi Ignácné 2, Wilhelm Vo-diiczka 10, Kele-
men. Béla 20, Aigner -Nándorné 20, Zakar Só.n-
dorné 2, Wégm'ann Eerencné 20, Abonyi Ami . 
lia -1, Túrszt Antalné 1, Hcksch Oszkárné 1, 
Söhifl'er Antalné 1, Pálfy István 5, Reök 
Ivánná 10, Boros Frigy esne -2, Rieger Lajosné 
1, M-alina Gyuláné 1, Jezermiczky Ákcsné 1. 
Kocs Elemér 20, Dr. Boros Józseféé 4, Brci-
zadlx Béla 5, Szabó Juliska 10, Cseresnyésné 
1, Mard 1, If.i. Nyiilassy Pál 1, Nyilassy Aliik-
Jós 1, Di-. Re-in-er Ágostonná 1, Kupp Gy-uláné 
2, Jánossy Valéria 2, Piai kovács Ödönné 2, 
Szász Gyula 2, Vass Margit 1, -Szegedi Ken-
dergyár -20. PopperFe renc 6, Weisz Gyula 
3, Kunz -Rud-olf 10, Kövessiué 1, Kupp Gyu-
láné 2, Bárányi Gyuláné 1, N. N. 2, Károlyi 
Gyuláné 1, Weisz N. 1.30, Koncz László 1, Ma-
jor Pálné 1, Dr. Kniván Gyula 5, özvegy Bó-
jáné 3, Tnmbá-cz Ferenc 1, Hajdú Vilmos 
—.60, Czogler Kálmán 5, Czogler Alajosné 3, 
N. N, 10, Kelemen Béla és neje 10, Németh 
László 2, Sándor Vinöéné 12.60, Farkas Irén-
ke 1, Dreyer Ilona 1, N. N. 1, özvegy Gaal 
Ferencné 10, Molnár Elemérné 12, Stauer 
Viktor 20, Pozder Dragolyuh 20, Bernátsky 
Ernő 20, Max Fóliáik 30, Legh Károlynó 20, 
Kerger Ervin hadnagy 50, Hányi Károly 20, 
N. N. 3, -N. N. 1.60, N. N. 2 korona. 

— Halálozás. Özvegy Foaoi Antalné, 
.született száraz-ajtai Incze Ida december 29-
én, életének 61-ik évében, hosszas szenvedés 
után meghalt. December 31-én, -Szilveszter 
napján temetik a református vallá-s szertar-
tása szerint, Madáldh-utca 3. szám alatti ott-
honából. Kiterjedt rokonság gyászolja. 

— A népfölkelők utószemléje. Bokor 
Pál polgármester-helyettes ma tudatta vörös 
plakátokon Szeged város közönségével a hon-
védelmi miniszternek a napokban megjelent 
rendeletét a B) osztályú népfölkelők rőt. Azok 
a katonakötelesek, akdfk az eddigi mépfölkelő-
szemléről elmaradlak s összeirá-sokra sem je-
lentkeztek (1888—89—90., 9-2—93—94. évfo-
lyatnibeliek1), az utós-zemlén büntetés tenlve 
alatt kötelesek jelentkezni. Az utószemlékei 
december 31-én, január 4—5., 25. és 26-án tart-
ják meg. A szemlére jelentkezők összeírás vé-

Hozzájárulhatunk sok könny felszáritásához, 
ha varrási, javítási és kötése munkáin-
kat a feministák varrómühelyében ren-
deljük meg. 

gett a. katonai ügyosztálynál kötelesek jelent-
kezni. Az 1887., 1888., 1889. és 1890. évfolyam-
beli B1) -osztályú népfölkelők január 16-án 
tartoznak az illetékes katonai parancsnok-
ságoknál szolgálatra bevonulni. 

— Rettegés a német hadihajóktól. 
Berlinből árják: Spee német gróf tengernagy 
flottája a ialklandi tengeri csata utáil már 
irégen a víz -mélységében pihent, amikor az 
Atlanti Óceánon az angol hajók és kikötőik 
-még mindig roppantul féltek a német hajók 
esetleges támadásától. Hogy milyen nagy 
volt az angolok rettegése, arra vonatkozó.uT 
érdekes nyilatkozatot tett Sir Dönghess Mao--
son, a hirek délszaki kutató, aki most téri 
vissza együk útjáról Lendonba. A Ruah-lute 
gőzöls, amelyiken Mawson utazott, október hó 
31-én hagyta el Au'klandot, tehát egy nappal 
a német flottának Coronelnál aratott diadala 
előt. A kapitány nem tudta, liogy hol van a 
német flotta, ezért óvatosságból délibb irányi 
vett, mint rendesen. Estefelé — beszélte -Sir 
Mawson — Port Stanleyhez közeledtünk, 
amely a falklaiidi szigetek magasságában fek-
szik éte hajónk a dróttalan távivóval jelz, se-
ket tett. Ezek a jelzéseik a kikötőben borzasz-
tó pánikot keltettek, mnert az hitték, hogy ba-
jónk ellenséges cirkáló és nyomban kioltot-
tak miniden világosságot, amely a gőzösün-
ket esetleg kalauzolhatta volna. A dróttalan 
távíró állomásunkat kezelő tisztnek csak 
hosszú iidő -multán sikerült a port-stanleyi 
kikötőt megnyugtatnia a -felől, ihogy gőzö-
sünk nem ellenséges hejó és végre betérhet-
tünk a kikötőbe. Az volt a legérdekesebb a 
dologban, fliogy a kikötő parancsnoksága, 
a miikor drótalan táviró jelzésűiket megkap-
ta, Spee admirális flottájának támadásától 
tartott, mer ez a flotta akkor a környéken 
cirkált. A sziget lakói között oly nagy volt 
az ijedelem, hogy nagyon sokam gyermekei-
ket és feleségüket a sziget belsejébe vitték, 
többen pedig odklabarlangckl :i rejtőztek. 
Hogy a flotta — fejezte ibe elbeszélését Maw-
son, — amelyül a port-stanle\bk annyira 
megrettentek, már ekülyedi, azt csak az 
európai viizeken hallottuk legelőször. 

— Uj ügyvéd. Schultz Károly dr., a sze-
gedi jogász világifiatal, talentumra tagja, ma 
sikeresen letette Marosvásárhelyen az ügy-
védi vizsgát. 

— Aki elásta a gyermekét. A szegedi 
törvényszék első büntetőtanácsa ma délelőtt 
tárgyalta Mari Ilona, husz éves cselédleány 
bűnügyét, aki borzalmás büntettet követett el. 
Ez év október 16-án, — mint annak idején 
megírtuk, — hajnali 3 és 4 óra között az ui-
szegedi népkertben elásta pár napos gyerme-
két, hogy igy megszabadulva a csecsemőtől, 
könnyebben találjon alkalmazásra. A mai 
tárgyaláson a vádlott, akit az ügyészség gyil-
kosság bűntettével vádolt, beismerte a bűn-
cselekményt. Elmondotta, hogy először a 
menhelyre vitte gyermekét, de ott csak ugy 
voltak hajlandók elfogadni, ha ő maga is 
mellette marad. Neki munka után kellett néz-
ni, tehát nem maradhatott ott. Hajnalig Új-
szegeden volt és ekkor jutott arra a gondo-
latra, hogy élve elföldeli a gyermeket. Kiásta 
egy fatövében a földet, beleültette a kis gyer-
meket és aztán újra betemette az üreget és 
elment haza. A tanuk vallomása során Vurgu 
Alajos és Nedejkov Mihály munkások elő-
adták. hogy ők találták meg a kis gyerme-
ket. Turcsányi Imre dr. a gyermekmenhely 
igazgatója elmondta, hogy a gyermeken a 
fulladás nyomait észlelte, de azért sikerült 
megmenteni az életnek és a gyermek ma már 
teljesen egészséges. A biróság a perbeszédek 
meghallgatása után Mari Ilonát, szándékos 
emberölés kísérletében mondotta ki bűnös-
nek és egy évi és tiz hónapi börtönre itélU>. 
Az itélet ellen a védő felebbezett. 

- - A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgái. Szegeden január 
10. napján délelőt t 9 óraikor a szegedi fel-A 
iparislkólában fognak megtartatna. A vizsgá-
lati kérvényeket kellően f e l s z e r e l v e a kerü-
leti iparfeliigyelaséghéz (Föl-dváry-ntca 4. 
szám) kell beküldeni. 



6 DÉLMAGYARORSZÁG -Szeged, 1914. december 404. 

— A nyolcadik baleset . Zsúfolt közön-
ség előtt, óriási sikerrel mutatták ibe A nyol-
cadik baleset cimü, 3 felvonásos vígjátékot. 
A Legjobb vígjáték, amiit a moiziirodalcim. ed-
dig felmütatlhát. Üde, újszerű, az ember a 
Moliére-vigjátékok (helyzeteire gondol. A kö-
zön-ég osalk ugy dul. a. kacagástól, piillan.at-
ról-pilianatra viharosa hl) derül (régiét válta-
nak ki a jelenetek. Ez a darab az erőpróbája 
annak, mire képes a mozi a vidámságok te-
rén. 'Meg kell emlit-enünk, begy a szenzációs 
darab értékét fokozza, az, bogy a szereplők 
Berlin ünnepelt színészei éis hogy a rendezés 
bravúros, általán minden tökéletes. A scflc fi-
nomság ós izléis teszi1 lehetővé, bogy a kii-
1 önben erős pikantéria semmiben se bántó. 
A nyolcaidik baleset csak ma, szerdán látható 
a Korzómoziban. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 
MŰSOR : 

SZlBRDÁN: Bérletben, leszállított hely-
áraikkal másodszor A tündér, vígjáték (párat-
lan  3j 3-os.) 

ÖSÜT ÖRTÜKÖ;N: Fél kilenc órai kezdet-
tel bérletbein, leszállított helyárakkal Nagy 
Sylvesteri kabaré. (Páros 1/»-o&.) 

PÉNTEKEN d. m: Timár Liza. 
lElSfllE: Bérletben, leszállított helyárak-

kal Tündérlak magyar kanban. (Rokkant hu-
szár, népszínmű. (Páratlan 2/a-os.) 

(SZOMBATON: Bérletben leszállított 
helyárakkal Cigány prímás, .operett. (Páros 
2/:)-CS.) 

VASÁRNAP :D. u.: Vén bakancsos és fia 
a huszár, népszínmű. 

IEST1E: Bérletben, leszállított helyárak-
kal Ártatlan Zsuzsi, operett (páratlan Vs-cs.) 

A t ü n d é r . 
— Bemutató előadás. — 

Orbók Lóránd u j ember a magyar szín-
padi irodalomban. Ezt igazolja is első szín-
padi munkája : A tündér, amelyet, a tapoga-
tódzásnak nagydblb Ihely jut , mint a rutin-
nak, az ökonomikus beosztásnak. Az író még 
sokat beszél, jobbára a múltról és- maga mu-
ta t j a be az alakjait s nem azok mutatkoznak 
be a csekkedetülkben. Kezdő emberek hibája 
ez. Azt nem lehet elvitatni, bogy hangulatot 
is tud .a szinre varázsolni, ihogy nincs min-
den hígjával a liraiil bensőségnek és ezek a jó 
tulajdonságai biztatóak a jövendőre. 

A tündér nem mesebeli alak, hanem föl-
dön járó iroda kisasszony, akinek sorsa, hogy 
szeressen és szeressék. Hogy miért tündér? 
Mert tündérnek öltöziík fel egy* mulatságra, 
amiit a ba r á t j a rendez albhól az alkalomból, 
hogy már egy óv óta a barátja. A tündér 
(polgári neve: Irén) kocsin (hihetőleg gum-
mirádlin) megy* az évfordulós mulatságra és 
a kocsi éppen a bará t j a szüleinek háza előtt 
borul fel és a tündér inrándulást szerez a 
kiránduláson. Persze a házba viszik és az 
első felvonás végén indulni kezd a cselek-
mény7. 

A ház ura papucskormány alatt gör-
nyed, az úrnő a parancsoló a háznál, aki nem 
szereti, hogy a fia az éjszakákat házon kivül 
tölti, mulat, különösen amikor vőlegénye Ol-
gának. a nevelt leányuknak. 

Tehát a tündér, már mint Irén, bekerül a 
házba, sebesülten. Az éjszakát ott tölti s 
reggelre ébredve, jelenlétéről értesül a ház 
úrnője is. lEkkor már pongyolában van a. 
tündér. (Néha az emberésznek — mondja 
Dóczy Lajos — nincis probléma, azt azonban 

1. Mozgókép. 
2. Beköszöntő ( C z o b o r ) . 
3. M e z t e l e n v a l ó s á g , 

Czobor Ernő tréfája. 
Játsza: az egész társaság. 

4. Kálny István 
(aktuális strófák). 

5. Mészáros Aranka. 
6. Zilahy Gyula. 
7. Berky Kató. 
8. Czobor Ernő. 
9. S c s r o z á s a f r a n c i á k n á l . 

Vágó tréfája. 
Személyek: 

Az ezredorvos Zilahy Gy. 
Egy katona Káinay I. 
I. jelentkező. Czobor Ernő 
II. jelentkező... . . . Czobor Ernő 

Mikorka Kálmán. 
Egy operaénekes. . 
Szimat. 

II. rész : 

10. l i s a á ó s z o b a . 
Személyek: 

- A férj Zilahy Gy. 
A feleség Berki Kató 
A gólya . . . . . . Czobor Ernő 
11. Mészáros Aranka. 
12. Zilahy Gyula. 
13. /Vlozikf k i á l t ó . 

( P s y l a n d e r k é p r ő l ) . 
14. Berki Kató. 
15. Czobor Ernő. 
16. Mozgókép. 
17. A z u z s o k i r ó z s a f á n y . 

Vágó Géza bohózata. 
Személyek: 

Britanikott,orosz generális Zilahy Gy. 
Marika Berki Kató 
Sanyi Kálny I. 
Bimbó István . . . Czobor Ernő 
Juli, szolgáló. . . . Mészáros A. 

H e l y á r a k : e m e eti p á h o l y ü l é s 
3 ' — , z ö l y e 3-—, I. h e l y 2-—, 
II. h e l y 1 - 5 0 , III. h e l y 1 - k o r . 

nem tudjuk megérteni, Ihogy jutott a tündér 
a pongyoláihoz? Ezt a kérdés tudassa más.) A 
pongyoláé tündér előbb Olgával, a bará t ja 
menyasszonyával, majd a barát ja anyjával 
találkozik. A modern Xantippo dul-ful, de 
amikor megtudja, Logy a fia szeretője iroda-
kisasszony, megbékélni kezd a helyzettel. 
(Tudni kell, hogy a, ház úrnője leány korá-
ban szintén iroda kisasszony volt. Innen a. 
rokonszenv.) A többi már kézenfekvő. A tün-
dért- ott marasztalják a házban, sőt menytu-z-
•szonya lesz Sándornak, akinek menyasszonya 
Olga, Ihogy hoppon ne mattad jen és kárpótol-
va legyen, Sándor bará t jának, Tonnynak 
lesz az élete pár ja . 

•Eddig- van. A helyzetek, amiint a vázlatos 
me-séhől kitűnik, egy kissé erőszakoltak, a 
hiihetőséiget áis nélkülözik, de hát a színpad 
világa, nem minidig az életet mutat j a a maga 
valóságában. 

A darab, a müfajbel i meghatározás sze-
rint,: vígjáték: Ennek a tónusa persze külön-
bözik a. bohózatétól, a daraibot azonban bcíhó-
zati tónusban adták elő. Hihetőleg a na-
gyobb hatás kedvéért. Mert azt hangoztatni 
se mernénk, hogy a színháznál ne tudnák a 
kettő között való külömbséget. De liát a ha-
tás is valami, különösen ebben a szomorú há-
boríts világban és amikor a. nézőtéren több 
az üres hely, mint a megtelt. 

Az újdonság bemutató előadásában: 
Nagy Erzsi, Bánki Judi t , Miklósy Margit, 
Sz-egihő Endre, Körmendy 'Kálmán és (Ma-lány 
Antal, vettek részt. Az első felivonás hatás 
nélkül végződött, a második után a közön-
ség már riyijváhiotta a tetszését, é- egy pár-
szor a (kárpit, elé szólította a szereplőket." 

A felvonásközök isimét, kínosan hossznak 
voltak. Bizony gondot fordíthatnának arra, 
hogy ne Legyenek félórás: szünetek, hiszen a 
villany sokba kerül és a hely áraik le szállítot-
tak. Ne .történjen már még se minden gazda 
nélkül a sz ínházná l . . . 

eiőfízeíéd ára 
egv évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 1 2 . - „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egyhónapra . . 2-— „ 

Vidéken: 
egy évre . . 
félévre . . 
negyedévre . 

28.— kor . 
1 4 . - „ 
7 - „ 

s z á j p a d l á s ^ , 
n é l k ü l . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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Nisen és 
Kragujevácon át. 

Szerbián út utazott ur mondotta el a kö-
vetkezőkben élményeit egyik szófiai lapban: 

A nisi pályaudvaron a perronra vezető 
ajtónál ezer és ezer ember tolongott; asszo-
nyok, őszhaju aggastyánok, gyermekek, va-
lamennyien menekültek Szerbia északi részé-
ből. Fantasztikus egyenruhába öltözött ko-
mitácsik járkáltak a pályaudvar előtt és vész-
jósló arccal törtek utat maguknak ócska 
fegyvereikkel a nyomorúságos tömeg között. 
A perron ajtónál szuronyos őr állt elém. So-
káig tárgyaltunk egymással, de nem akart 
semmiféle nyelvet megérteni. Végre is elővet-
tem néhány aranyat és kézzel-lábbal magya-
rázva megkérdeztem, hogy hol lehet jegyet 
váltani. A katona 'kinyújtotta a kezét és oda-
adtam neki ,a pénzt. Szó né'Ikiil félreállt és ki-
engedett Ép akkor indult meg a kragujcváei 
vonat. Felugrottam az egyik kocsi lépcsőjére 
és kinyitottam az egyik szakasz ajtaját. Egy 
középkorú ur egyedül ül a padon. 

A vonat tízszeresen tömve volt. utasok-
kal, tehát a férfi, aki egyedül volt a szakasz-
ban, valami nagyon magasrangu ur lehetett. 
Bemutatkoztam, ő is megmondta a nevét. A 
szerb kormány kiküldöttje volt és Kragaje-
vácba utazott, hogy a népet megnyugtassa. 
Elbeszélgettünk. A kormánybivatalnok gond-
terhelt arccal beszélt a szerbiai viszonyok-
ról. 

— Kraguijeváoban nehéz m n'kám lesz. 
Az emberek sok mindent megtudnak a sebe-
sültektől, akik folyton érkeznek a városba a 
front minden részéről. A laikusokat, akik a 
nagy egészet nem ismerik, az egyes epizódok 
túlságosan tnegrémitik. 

— Nfsben azt mondják, hogy Pasics és 
az angol és ifrancia követek között súlyos 
differenciák merültek fel. 

Véleményeltérések. 
— Igaz az. hogy a trónörökös sokakat 

keserűen megsértett? 
— Lehetséges. Én nem hallottam s.inmit 

a dologról. Az általános idegesség az állam-
férfiakra is kiterjedt; Nem is lenne csoda; a 
kormány nagy pénzügyi nehézségekkel küzd. 
A nép nyomorog és nyomorán szinte lehetet-
len enyhíteni. A hadsereg körében igen hossz 
hangulatot kelt a tehetős polgárok részvét-
lensége. 

— Nem merítette ki a gazdagabb népré-
tegeket túlságosan a török és a bolgár had-
járat? 

— Az is hozzájárult. De a kormány a 
nép most meglevő erejét sem tudja teljesen 
felhasználni. Még mindig vannak emberek, 
akik Szalonikin át drága holmikat és luxus-
cikkeket hozatnak Franciaországból, mig a 
menekültek éheznek és fenyegetően döröm-
bölnek a gazdagok ajtaján. Téli segitö-akció-
ról szó sem lehet . . . 

A háború elején senki nem hitte vol-
na . . . i 

— Akkor fontosabb dolgokról kellett gon-
doskodni. A hadvezetőség azt mondta a ka-
tonáknak, hogy Magyarországban gazdagon 
ellátják magukat mindennel. Azt hitték, hogy 
néhány hét múlva Budapesten út megkap-
hatják a szükséges szállítmányokat. Még a 
sorkatonaságnál is többet szenvednek az irre-
guláris csapatok . . . 

Az öreg ur gondterhelt pillantással né-
zett ki a sötét éjszakába. A Morava-völgy la-
pályában fehéren csillogva terült el az egész 
láthatár. 

Végtelennek tetsző, ho zu éjszakai uta-
zás után hajnal felé érke&tünk Kragujevácba. 
Mig 'Nisfcen előadásokat tartanak a színhá-
zak és a mozik és a lakosságnak legalább egy 
része jó hangulatban van, addig itt már gyá-
szosan, komoran érezteti hatását a csatatér 
közelsége. Szinte minden házban kórházat 
rendeztek be, de a genfi vörös-keresztes zász-
lót csak nagyon kevés helyen látni. Az élel-
miszerek itt sokkal drágábbak, mint Nisben. 
A vendéglők állandóan szorongásig telve van-
nak, az emberek örülnek, ha állva ehetnek va-
lamit. Majdnem minden második-harmadik 

K O R Z Ó - m o z i 
igazgató VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. 
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házban árulnak meleg ételeket, apró vaskály-
hákon készitett sült hust. Kenyér nagyon ke-
vés van a városban. 

A szerb csapatok között néha látni orosz 
katonákat is. Tisztek és legénység szerb 
egyenruhát hordanak, csak a tüzéreket lehet 
könnyen felismerni görbe orosz kardjukról. 
Franciákkal is beszéltem, köztük egv katona-
orvossal, aki nagyon panaszkodott a kötöző-
anyagok hiánya imiatt. 

Másnap korán reggel elhagytam a nyo-
morúság városát. Egv észak felé induló vo-
natra ültem. Ép egy Máv. kocsiban kaptam 
helyet, amely a háború kitörésekor Szerbiá-
ban rekedt. 

Igen érdekes megfigyelni, hpgy hányféle 
gyalogsági fegyvert használnak a szerb had-
seregben. Láttam, Werndl-, Kropucsek-, 
Mannlicher-, Mauser-, Winchester-Autómat-, 
Colt- és Martini fegyvereket és még más -mo-
delleket is. amelyeket egyáltalán nem is is-
merek. A fegyvereknek ez a sokfélesége 'ter-
mészetesen rengeteg bajt okoz és nagyon meg 
nehezíti a muníció szállítást. Gyakran meg-
történik a tűzvonalban, hogy mig a zegyik 
szerb csapatnál szinte túlságosan sok munició 
van, a mellettük álló másik csapattest tétle-
nül fekszik a lövészárokban, mert elfogyott a 
tölténye. 

Mindent egybevetve, Szerbia szövetsége-
sei ellen nem panaszkodhatík. ,A különböző, 
Oroszországból érkezett szállítmányokon ki-
vül Franciaország is igen sok municiót és 
egyéb hadianyagot küldött Szalonikin keresz-
tül Szerbiába. 

A trónörökös látogatása a magyar 
határt védő csapatoknál. 

Mára,marossziget, december 28. Károly 
Ferenc József trónörökös vasárnap reggel 
Má r a-m a r összege tre érkezett. Az állomáson 
vezérikara élén Pflanzer-Battin báró lovas-
sági tálbornoik, a. polgárság néhány előkelő 
tagja pedig Nyegre főispán vezetésével fo-
gadta a trónörököst. A trónörökös Pflanzer 
előtt a király megelégedésé - tolmácsolta a 
csapatok magatartása felett és ánynjtotta a 
tábornoknak a Lipót-rend nagykeresztjét a 
hadiékit mennyel. 

-Azután a tábornok minden tisztet, Nyen-
re főispán pedig minden polgári személyt be-
mutatott a trónörökösnek. Károly Ferenc Jó-
zsef trónörökös automobilon a templomba 
ment, ahol misét hallgatott majd félóra múlva 
tovább u tazotf a fronton. A közbeeső állomá-
sokon a trónörököst nagy lelkesedéssel fogad-
ta a lakosság, amellyel mindenütt barátságo-
san beszélgetett. Este félnyolc órakor a trón-
örökös visszaérkezett .Máramarosszigetre. 

I t t a fogadtatás után fáklyásmenet volt 
nemzeti zászlóikkal. A trónörökös a megye-
háza ablakából tisztelegve ós kezével, integet-
ve köszönte meg az ünneplést és messzehall-
ható hangon mondta: 

— Nagyon köszönöm a. lelkes fogadtatást. 
Meg fogam mondani ő felségének a király-
nak, aki nagyon fog örülni hazafias maga-
tartásuknak. Még egyszer nagyon köszönöm. 

A trónörökös vacsorára a tisztikar ven-
dége volt. Az éjszakát a főispán lakásában 
töltötte és ma reggel hét órakor elutazott. 

Mára marossziget, decembér 28. A trón-
örökös látogatása az itteni hadseregcsoport-
nak szólt. A látogatás célja az volt, hogy a 
trónörökös személyesen győződjék meg a 
hadseregcsoport legénységének állapotáról és 
magatartásáról. Ö fensége az egész napot a 
fronton töltötte, ahol számos közlegényt és 
risztet megszólításával tüntetett ki ós hossza-
san elbeszélgetett velük. Érdeklődött hogylé-
t ük iránt, s kikérdezte őket magánéletük, c.sa-
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IáJdjnk felől. iLelkesiitette őket -ós túláradó sza-
vaikkal fejezte ki -megelégedését a c-sapaiok 
vitéz és bátor magatartásán. /Egyik embertől 
a niásilkiboz ment. Látszott rajta, hegy külö-
nös gyönyörűsége telik a magyar bakákkal 
raló beszélgetésken. A harctérről való távo-
zása előtt a kitüntetésre kijelölt vitéz ka-
tonák mellére személyesen tűzte f-el az érdeim-
j eleket. 

A japán miniszterelnök nyilatko-
zata. 

A londoni/ Morningpost legutóbbi szúrna 
intervjut közöl gróf Okuma japán miniszter-
elnökkel a világiháboruról, A legnagyobb ered-
ményt, amely JapánM nézve ebből a háború-
ból származik, abban látja Okuma, hogy 
Oroszország és Japán között barátságos vi-
szony fejlődött ki, amelyet a 'háború! után- még 
szorosabbra tehet majd fűzni. Mind a két bi-
rodalomnak nagy érdek-e ez a szövetség Ki-
na és Németország ellen s a háborít lezajlása 
után annak áldásait 'an-nál inkább fogja érezni 
Japán, — mondta- gróf Okuim'a — mert Ja-
pánban mindig bizalmatlanság uralkodott és 
most is nagy a bizalmatlanság az amerikai 
Egyesült-Államok irányában, amelyek Japánt 
lealázólüg kezelik. Ez a -bizalmatlanság nagy-
ban hozzájárult alioz, /hogy megszilárdítsa a 
barátságot Japán és Oroszország között. Az 
orosz-japán szö-vets-égnek másik nagy -előnye 
az, hogy Kínában rossz szemmel nézik, amiért 
Japán megszállotta az eddigi német terüle-
tet. Kétségtelen, hogy Kínában meggyökere-
zett a forradalmi 'szellem. /Mióta Juunsihkaj 
került hatalomra, a forradalmárok -tömege-
sen 'menekülnek Kínából Japánba. A kínai for-
radalmi mozgalom a fiatal köztársaság /meg-
döntésére tör és tagadhatatlan, hogy Ja-pán 
köz) véleményé ne k -egy 'tekintélyes része ro-
konszenvez -ezzel a kínai mozgalommal. Elő-
kelő kínai politikusok 'mondták nekem, — 
folytatta a japán miniszterelnök, — ihogy job-
ban- szerették volna, ih'a Csingíiau német bir-
tok maradt volna. 

A beszélgetés a londoni ihirlapiró és gróf 
Okuima között ezután a legutolsó harctéri 
eseményekre terelődött. A japán miniszter-
elnök a többek közt a következőket mon-
dotta: 

— Érthetetlen, hogy el akarják hitetni a 
világgal a németek, hogy az oroszok közül 
ötvenezer és az angolok közül ötezer embert 
egy csapásra hadifoglyul ejtettek és hogy 
rnár most a német fogolytáborokban félmillió 
ellenséges katona van. Hiszen ez olyan- volna, 
mint valami népvándorlás, mintha a németek 
ellenségei kivándorolnának a német biroda-
lomba. A japán ember meghal, de nem adja 
meg magát, — e szavakkal búcsúzott gróf 
Okuma a londoni hirlapirótól. 

BELGA HAZUGSÁG HOLLANDIA ELLEN. 
Berlin, december 29. A párisi Figaro köz-

li Struerc holland miniszter éles kifakadását 
a menekült -belgák -ellen, akik telekürtölték a 
világot azzal a hazugsággal, hogy Hollandiá-
ban lösszul bánnak az internált belgákkal. A 
tény az. — igy szólt Struere nyilatkozata — 
hogv a menekült belgák szállása egészséges, 
élelmezese teljesen kielégítő, sőt legalább is 
olyan jó, mint maguknak a holland polgárok-
nak élelme és Hollandiának nagy érdeme ez, 
mert ámbár nem hadviselő állam, sokat szen-
ved- a háború óta. Hollandia a háború kitö-
rése óta, te-hát teljes öt hónapja 350,000 fő-
nyi katonaságot tart fegyverben és emellett 
kerek 1,200,000 lefegyverezett belga katonát 
és belga menekültet tart el. 
AZ OROSZOKNÁL NINCS JAPÁN ÁGYU. 

Rotterdam, december 29. A pétervári táv-
irati irodát felhatalmazták annak a kijelen-
tésére, hogy nem felel meg a valóságnak az 
a washingtoni -jelentés, -mely szerint Orosz-
ország a rendelkezésére bocsátandó nehéz 
ágyuk fejében Japánnak átengedte a Sacba-
liri-szigetek felét. 
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A T U N D E R , 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-fé'e 
gyomorcsepp jó hatását, 
üvegje 80 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged. 

í í a j ö s z ö l s s e ü e n 
csakis az ártalmatlan Leit-
zinger-féíe „Hajrestorer* 
használja. Ára 2 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged., 
Széchenvi-tér. 250 

1915. évi m á j u s h ó 1 - r e kiadó 

Petőfi S á n d o r - s u g á r ú f 3 2 . s z á m . 

Bővebbet a h á z t u l a j d o n o s n á l . 

» 

lakást keresek. 
Ajánlatokat k é r e k a 
„ Délmagyarország " 

kiadóhivatalába. 

Főüzle t : Re fo rmátus palota. 
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárutl. 

Alkalmi vételek! 
140 széles cosztüm 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 t - 9 q 
Pargett és flanel pongyolák K 5 '— 
Cloth alsó szoknyák i< 1*90 
Pargett és flanel női blúzok K 3-— 
Parget leányruhák K I -50-től K 3-ig 

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

meglepő ölesé árakon 
lesznek árusítva ! ! I 

1 

Alig használt 

gáz-kályha 
es egg nagy 

töltő kályha 
azonnal eladó. 

= Cim a kiadóhivatalba. = 

<0 

Felelős szerkesztő Pásztor József. Kiadótulajdonos Várnay L. Szeged. Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged. 


