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LEGÚJABB.
pestre a képviselőház, főrendiház, valamint
a magyar kormány újévi üdvözlésére, őfelsége váíasza igy hangzik:
— A mai viharokban az újból kipróbált
szerencsekivánatait

szeretettel fogadom és a legmelegebben viszonzom szivem mélyéből,

osztván a hő

óhajtást s a Gondviselésbe vetett bizalmat,
hogy igaz ügyünkért folytatott hősies küzdelem biztositandja népeink jövő boldogságát, áldásos fejlődését.

Ferenc József.

Krakóból jelentik: Az itteni lapok a leghatározottabban írják, hogy a német bombák
felgyújtották Varsót.
Nagybereznáról jelentik: Ungmegyében
a helyzet javult. A Lynta-völgyet az oroszok kiürítették. Állandóan foglyokat ejtünk.
A lakosság visszatér. Ungvári jélentés s p rint az éjjel az utak megfagytak, hózivatarok vannak. A hegygerinceken, Fenyvesvölgy és Malomrét között megfagyott ojroszokat találtak.
,
Az északi harctérről jelentik: A Kárpátokat beborította a hó. A harcok szünetelnek. Az itteni ellenséges csapatok jórésze
ferdeszemü ázsiaiakból áll.
Budapesti tudósítónk megbízható helyről
értesül, hogy minden alapot nélkülöznek
azok a hirek, amelyek a déli offenzíva megkezdéséről terjedtek el. Odalent, a határszéli, felderítő csatározásokon kivül nem történik semmi. A hivatalos jelentések előre láthatólag a közel jövőben uj déli eseményekről nem adnak hírt.
Szaloníkiböl jelentik: Ujszerbiában
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Burián István báró.

A király válaszirata ma érkezett Buda-

hűségben előterjesztett
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évesektől 60 évesekig ismét soroznak. A magyar és osztrák hadifoglyok ellátása Szerbiában az általános szükség miatt hiányos.
A Lokalanzeiger jelenti, hogy a török
flotta Batumtól délre Makriali orosz kikötőváros érődéit rommá lőtte s az összes kereskedelmi hajókat elsülyesztette. Az oroszok régi ágyúikból a tüzelést eredményesen nem viszonozhatták.
Szófiából jelentik: A Kambana szerint
Montenegró ellen nagyobb albán csapat felvonult.
Amsterdamból jelentik: Kitschener angol hadügyminiszter nővére ugy nyilatkozott, hogy fivére szerint nem lehet tudni,
hogy a háború mikor végződik, de azt tudja,
hogy Igazán májusban kezdődik.

-Büszkén, reményekkel telten hirdetjük,
hogy m a g y a r ember foglalta el a -külügyminiszteri széket. Egész M a g y a r o r s z á g n a k örülni-e kell a változásnak és látjuk, hogy velünk
örvend Németország is. És ez alkalommal érdekes egymás m-ell-é állítani a sorokat, vajj-on
mint vélekednek Bécsben osztrák körök és
miként Berlinben német 'hang-ok?
A Neue Freie Presse természetesen részletesen foglalkozik a külügyminiszteri változással. Gondolkozási menetét az jelh-mz',
hogy Burián István báróban a m a g y a r államférfit látja mindenek előtt. A P r e s s e ezt i r j a :
— Burián báró kineveztetése
a két állam — Ausztria és Magyar-ország — erőviszonyainak
eltolódását
mutatja.
Magyarországnak van parlamentje, van egy
államférfin,
aki a császár tanácsosai között
kimagaslik.
Senki se csodálkozott
volna, ha őt nevezik ki.
A császár ezt talán meg is tette volna.
Világos, hogy a Presse Tisza István grófra céloz.
Egy másik tekintélyes bécsi lap, a Neues
Wiener Tagblatt szintén előhozza, h o g y Tisza
gróf kinevezését óhajtotta.
— Ausztriában
és a külföldön
mindenki
Tiszát várta külügyminiszternek,
—
úgymond. — Azonban Tisza gróf a helyén maradt, hogy belpolitikai
programját
Magyarországon végrehajtsa
és támogatta a magyar
Buriánt, aki Tiszának teljes bizalmát birja és
kétségtelenül
befolyását
érvényesíteni
fogja
külpolitikájára,
Igy a bécsi lapok, amelyekhez semmi
hozzátenni való sincs; fölösleges és nem ildomos. Ellenben nézzük, mit írnak a -berlini lapok.
Megállapítható már a mai napon is, hogy
a berlini lapok egytől-egyig a legnagyobb rokonszenv hangján veszik tudomásul -Burián
báró kinevezését és hangsúlyozzák, h o g y bíznak is Burián szövetségi hűségében. A -nagytekintélyű Kreuzzeitung
például igy ir:
— Jó előjel, hogy a monarchia uj külügyminisztere
magyar, hiszen a szövetség
is a
magyar Andrássy Gyula gróf alatt jött létre.
Bécsből jelentik: Burián István báró külügyminiszteri, ünnepies eskütétel-e ma délelőtt féltizenegy órakor ment végbe, a schönbrunni tü'körter-emben. Lanckoronski
Károly
gróf f ő k a m a r á s és Bilinszki közös pénzügyminiszter asszisztáltak, az -esk-ümintát
Forgách János gróf nagykövet olvasta. Az eskü
után az uj külügyminisztert magánkihallgatáson fogadta őfelsége.
AZ ADRIAI-TENGERT FLOTTÁNK
DOMINÁLJA.
Kopenhágából jelentik: A Novoje Vremja
szerint Montenegró elégedetlen a francia segítséggel.
Az Adriai-tenger megerősített ré-

szét a magyar-osztrák
flotta
dominálja.
Cettinjéből jelentik: Montenegróban rend
kivül z-ord az időjárás. A monarchia
tüzérsége
élénk tevékenységet
fejt ki a határállások
ellen.

Az olaszországi földrengés.
— Nyolc község elpusztult. —
Az olaszországi földrengés katasztrófája
felülmúlja a messzinal katasztrófát is.
Római jelentés szerint a legrémesebbeti
Avezanöban pusztitottak az elemek. A város
tizenegyezer lakosságából csupán nyolcszáz
maradt életben. Tizezerkétszáz ember a
földrengés áldozata lett. Avezanónak egész
vidéke szintén elpusztult, az emberekkel,
házakkal és állatokkal együtt. Aquila és környéke szintén csupa rom. A romok alatt mindenütt holtak vannak.
Egyik szemtanú, aki Avezanóban átélte
a borzalmakat, ezeket mondotta el:
— Ép az utcán voltam, amidőn -megmozdult a föld. Mind erösebb lett a rengés, a házak mintha elhajoltak volna a földdel együtt
és a földtől függetlenül is, egymás után dőltek le, rettenetes robajjal. Majd hirtelen minden összeomlott . . . A romokból óriási porfelhő emelkedett, percekig semmit se láttam
és csak hosszabb idő múlva nyertem vissza
Ítélőképességemet annyira, hogy fölfoghattam, milyen katasztrófa pusztította el a föld
színéről városomat és annak lakóit.
Avezanóban meghalt az alprefektus családjával együtt, a prefektura összes személyzete, a polgármester, a rendőrkapitány
és minden rendőr, továbbá holttá vált a
helyőrség túlnyomó része, meghalt a város
mindegyik orvosa is. A romok alól szivettépö jajgatás és nyöszörgés hangzott, itt-ott
órák hosszáig. Aztán csönd lett, csak az
életben maradtak jajgattak és sírtak . . .
Siparito képviselő szerint — aki csodálatos módon menekült meg, — a mostani ka
tasztrófa felülmúlja a messzinait is.
Rómából jelentik: Ma hajnali három
órakor a fővárosban, de más vidéken is,
ujabb földlökéseket éreztek. A lakosság a
szabadba menekült. Eddig nincs jelentés a r ról, vájjon az ország egyik-másik vidékét és
községét nem sujtotta-e szerencsétlenséggel
az ujabb földrengés.
A hajnali órákban jelentik, hogy az
ujabb, mai földlökések elpusztitották Sora
olasz várost. Az utcák, házak legnagyobb
része romokban hever. Sok száz a halottak
száma, közöttük nagyszámú előkelőség, mert
a paloták egytől-egyig összedőltek.
Olaszországból eddig nyolc község teljes
pusztulásáról érkezett jelentés.

DÉLMA GYA RORSZAG.

Szuronyrohamok Vilmos császár
Berlin, január 14. A nagy főhadiszállás őket és súlyos veszteségeket okozva, állájelenti: A Dunákban, Nieuportnál és Ypern- saikba visszavetettük őket; 160 fogoly matöl délkeletre tüzérségi harcok folynak. Kü- radt a kezünkben. Az Argonneokban és Volönösen erős tüzet irányit az ellenség YYes- gézekhen jelentős esemény nem történt.
jende fürdőre, melyet nemsokára teljesen (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
össze fog rombolni. Az ellenséges torpedóNÉMET GYÜRl) VERDUN KÖRÜL.
naszádok eltűntek, mihelyt tüz alá vettük
A Petser Lloyd ir-ja: A -Daily Ohronicle
őket. Január 12-én Soissonstól északkeletre
rajzban
mutatja be, hogy Verdim várát német
kezdett támadás folytatásaképen csapataink
gyürü
veszi
körül, -ugy, hogy a hatalmas frantegnap Vigny magaslatain újra támadtak és
cia
vár
félig
el van zárva.
ezen fontos fensikot is megtisztották az ellenségtől. Zuhogó záporban és mélyre felUJABB ANGOL CSAPATOK
ázott agyagos talajban, a sötétség beálltáig
KÖTÖTTEK KI.
árkot árok után, rohammal bevettünk és az
A hágai Tijd azt irja, hogy a napokban
ellenséget a fensik széleire űztük vissza. Ticsöndben
ujabb angol csapatok
szállottak
zenegy francia tisztet és 1130 főnyi legénypartra
Franciaországban.
séget fogtunk el, 4 ágyút, 4 géppuskát és egy
Berlini jelentés szerint egyik hollandi lap
fényszórót zsákmányoltunk. Csapatainknak
Dixpmidennél
erős német
támadást
vár.
ez a fényes fegyverténye legfelsőbb HadUgyané hírforrás arról is beszámol, hogy páurunk szemeláttára történt.
Soissonstól
risi jelentés szerint a francia hadsereg elveszíészakkeletre január 12-én és 13-án folyt ösztette lóállományának hatvan
százalékát.
szes harcok zsákmánya pontos megállapítás
után 3160 ihadllpgoly, 8 nehéz lövegre, egy A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÜRELEMRE
revolvierágyura, 6 géppuskára és egyéb haINT.
dianyagra szaporodott. A chaloni tábortól
Párisi jelentés szerint Poincaré -Nieaportészakkeletre a franciák tegnap Perthesíöi ban beszédet mondott és kijelentette, hogy
keletre delelőt és délután nagy haderővel tá- még csak néhány hónapi türelem, meg kell
madtak. Egyes helyeken benyomultak ár- tartani az erkölcsi és fizikai erőket, mert a
kainkba, de erős ellentámadással kiiiztük jövő évszázadok sorsa dől most el.

Budapest, január 14. (Közli a miniszter- | netéből. -A-z előadó úgyszólván dióhéjban oly
elnöki sajtóosztály.) Nyugat-Galiciában és módon adta elő ezt az annyira időszerű -anyagot, ilvcigy a befejezettség benyomását tudta
Orosz-Lengyelországban a tegnapi nap álretteni és föltárta a szövetség lényegesebb
talában nyugalomban telt el. A Nida mentén tulajdonságait, aninialk ,békés irányzatát, kölarcvonalunk szilárdságán az utóbbi napok csönös szükségszerűségét és a külfölddel
összes ellenséges támadásai megtörtek. A szemben való beesőtől ősségét.
keleti Kárpátokban és Bukovina déli részéGondolatmenete körülbelül a következő
ben újból jelentéktelen felderítő harcok vol- volt: Amikor Andrássy Gyula gróf, .Deák
Ferenc tanítványa vette át -a. porosz-ellenes
tak.
Bernt után -a -dunai monarchia ügyeinek az
Höfer altábornagy,
intézését, Bhsmark mindjárt nagyon rokona vezérkari főnök helyettese.
szenvesen üdvözölte őt, és bár később nean
egy ízben voltak (bizalmatlansággal egymás
A német nagy vezérkar közli: Gunrbhi- iránt, -mégis -ennek a két nagy, előrelátó álnentöl délkeletre és Lötzentöl keletre az oro- lamférfiú olkossá-gjáh-ak köszönhető^ íhógy e
szok támadásalt visszavertük. Több száz szövetség hosszas nehézségek után végre méoroszt foglyul ejtettünk. Orosz-Lengyelor-/ gis létrejött. Zweybrück kinn irtatta, mint volt
szágban a Visztulától nyugatra támadásain- meg mindig az európai nagyhatalmak hajkat folytatjuk. A Pilica keleti partján különö- landósága más csoportosulásra, amint időnkint- Bismork -is kész- volt Oroszországot balsebb esemény nem -történt. (Közli a -minisz- káni törekvéseiben támogatni, ha az E'tszász
terelnöki sajtóosztály.)
Lotharingiára
vonatkozóan
garanciákat
nyújt. Ámde Gorcsakov erre rideg nemmel
A ROSSZ IDŐJÁRÁS MIATT NINCS
válaszolt. Oroszország és a középhatalmaik
HARC.
közt a berlini kongresszuson az AusztriaMagyarország által okupált Basznia volt aa
A Berliner Tag-eblatt harctéri tudósítója,
Eriis almája. -Ezért- -Gorcsakov Parisban Ós
jelenti: A rossz időjárás miatt a lengyelorszá- Londonban titkon izgatott. Az előadó kimugi harcok szünetelnek. A fegyver-, valamint tatta, mint .iparkodott II. Sándor nagybátyját:
Vilmost és Bismarkot összeveszíteni ós mint
a muníció-pótlás folyik.
vetette magát a-z öreg császár unokaöccse irán
A BUKOVINAI MAGYAR HATÁRON MEG- ti szeretetből és szülienek I. Miklóssal való viÁLLÍTOTTUK AZ OROSZT.
szonya- miatt mindig Oroszország érdekében
latba és ettől Ferenc Józseffel történt- salzRómából jelentik: Pétervári hir szerint burgi találkozója után s a n volt eltéríthető,
az orosz sereget megerősítették
Bukovinában ellenkezőleg csak megerősödött -ebiben II
s ez a sereg ugy haladt előre a magyar határ Sándorral való alexandrovói találkozója után
fc-ié, ahol azonban az orosz hadoszlopokat az Sádorral való alexandrovói találkozója után
osztrák és magyar csapatok föltartóztatták. Ebből hev-es ös-z-eütközéseík történtek -a császár és a kancellár között, sőt 1880-ban mind
Az oroszok lőtávlunkon kívül állanak.
kettő le akart köszönni, míg azután Bülou
Ottó azon ajánlata talált elfogadásra, hogy
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g és Mémcf- a cárt egészen nyíltan -értesíteni kell a német
ós osztrák-magyar védelmi -szövetség kélszü
o r s z á g szövetségének keletkezése. léséről. Andrássy formulázta ezt az iratot
Berlinből jelentik: Zweybrück
Ferenc melyben kifejezésre jut, hogy -a szövetség?
dr., az ismert bécsi történeti ró a berlini .Urá- sek bármelyike -ellen irányuló támadási olybá
niában előadást tartott '-aiz 'OtsztTáikWwagya-r vétetnék, mintha mind a kettő ellen irányulés -német szövetség keletkezésének a törté- na, Ilyen -előzmények után a cár tudtával le-

Szeged, 1015. január 15.
gyeztetétt alá végül 1880. október 16-án a
s.zövet-ségi szerződós.
Zweybrück
lebilincselő előadását a legmelegebb szavakkal fejezte be arról, mint fejődlek ki egy emberöltő alatt a két állani
között -a legbarátságosabb érzelmek a polit-iíai okosságból kötött szövetség alapján, meyet most -megkoronáz az Oroszország ellen
folyó közös -harc.

Jeicgifős török sikerek.
Konstantinápoly, január 14. A föhadiszáíás közli: Perzsa csapatok által támogatott
csapataink Asserbeidzsanban szünet nélkül
előnyomulnak, hogy ezt az oroszok által
eigázott országot felszabadítsák. Csapataink
ott uj és jelentős sikereket értek ei, amenynyiben tegnap Taebrisf és Saímast, az oroszoknak ezen a vidéken két utolsó védőpontát, megszállták. Az oroszok mindkét várost
otthagyták és rendetlenül visszavonuSíak,
noha előzőleg az volt szándékuk, hogy makacsul védekezni fognak. Egy csapat rneharista, ameiy egyiptomi angol megszálló csapat kiegészítő részét képezi, előőrseinknek
megadta magát. (Közli a miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
AZ INDIAI CSAPATOK.
Genfből jelentik: Egyiptomból az angook az összes indiai csapatokat elszállították
Franciaországba, mert nem bíztak bennük.

síegstíi tartózkodásának
programja.
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már, hogy
az önkéntes egészségügyi intézmények felülvizsgálása céljából január 20-án Szegedre érkezik Ferenc Szalvátor főherceg, a magyarországi Vörös Kereszt védnök-helyettese -és a
monarchia katonai egészségügyi -intézményeinek főfelügyelője. A fáradhatatlanul buzgólkodó főherceg fogadtatásának előkészítése
céljából csütörtökön délben értekezlet volt Cicatricis Lajos dr. főispánnál, amelyen katonai
és polgári hatóságok, azonkívül a Vörös Kereszt szegedi választmányának képviselői vettek részt. Megjelent a Vörös Kereszt országos megbízottja, Károlyi Gyula gróf is.
A főherceg január 20-án- reggel 9 órakor
érkezik meg a Szeged-állomáson. Kíséretében
lesznek Brinzey vezérőrnagy adjutáns és Lcderer báró főudvarmester. A fenséges ur fogadtatásánál az udvartartás k-ér-ésére csak hivatalos sz-emélyek jelennek meg és pedig a
legfőbb katonai hatóságok, a főispán és polgármester vezetésével a tanács és a Vörös
Kereszt elnöksége.
A fogadtatás után a főherceg megtekinti az állomáson a két betegnyugvót, majd kíséretével együtt mindjárt a vasúti internátusban elhelyezett tartalékkórházakhoz hajtat.
Ezután a Vörös Keresztnek az ipartestület -és
a Kaíholikus Kör helyiségében levő kórházait, majd a Zsidó Nőegy-esületnek kálvária-uti
kórházát, a felső ipariskolában levő tartalékkórházat, az Árpád Szabadkőműves páholy
kórházat és legvégül a Katholikus Nővédő
Egyesület helyiségeiben levő tiszti kórházat
látogatja meg a főherceg.
Délben szűkebb körű díszebéd lesz, délután tartalékkórházakat látogat Ferenc Szalvátor főherceg és még az nap tovább -utazik.

Szegted, 1915. január 12.

DÉLMAGYARORSZÁG.

Harcok Déllengyelországban.
E címen Klein Ernő a iNeue Freie Presse
egyik harctéri tudósítója a 'következőkiben
ismerteti a helyzetet:
A déllengyelországi
harcoknak az orosz
előretörés visszautasítása idegén lényegesen
más jellegük volt, mint az északiaknak v.agy
a galíciaiaknak. Itt a két hadsereg centruma
állott egymással szemben és míg a szövetségesek minden erővel azon voltak, hogy a
szárnyakon csikarják íki a döntést, a
Tím.yrseft-badseregnek, amely a centrumot képezte, az volt a feladata, hegy a Dél-Lengyelországiban működő orosz erőket, amint én tudom a IV. és IX. orosz hadsereget u g y kösse
le, hogy ne tudjon kiét szárnyának segítséget
küldeni.
A Woyrsch-kadseregnek a magva a sziléziai honvéd-hadtest, az, amely a. háború
kezdetén Sziléziáhál Kiélvén keresztül a Visztuláig nyomult elő, magát a folyót Jozefovnál átlépte és Dankl Lublinba való előretöréséiben részt vett. •Amikor Dankl hadseregének
az ellene dobott orosz erőknek hallatlan
számJbeli túlsúlya miatt vissza kellett vonulnia, a sziléziai honvédéi ad test volt az, amely
a tarnavkai véres visszavonulási ütközetben
oly grandiózus módon kitüntette magát. A
derék sziléziai honvédek minduntalan szem
beszállottiak az u'tánuik nyomuló oroszokkal,
minduntalan visszaszorították az utánuk
özönlő túlerőt. Lépésről-lépésre vonultak azután ők magúik is vissza, miközben az ő szuronyaikon .az oroszok minden támadása megtört. Vezérük: Woyr&ch tábornok maga is ott
volt a legei ül ső soraikban, nyugodtan szívta
a cigarettáját, imiközben ú j r a és újra. lélikesitette az ő derék sziléziai legényeit. Nem is
egyszer kerültek az orosz huszárok az ő és
a törzsének veszélyes közelségéibe; egy 'helyütt maguknak a törzsbelieknek le kellett
•-zállniPk a lovukról, hogy az oroszokat vére:fővel visszaverjék.
Azután következett a szövetségesek offenzívája Galiciában és
Orosz-Lengyelországban, amelyet Hindenburg Varsó Lapujáig
vezetett, nekünk pedig Przemysl
felszabadulását eredményezte. A német és osztrák-magyar csapatoknak ezen előnyouiitlásával az
oroszok szemlbeszállot'taik és minden rendelkc
zésükre álló hadtestükei,
mindenekelőtt a
turkeisztániakat és szibériaiakat, a leginkább
fenyegetett pontokra, igy Varsó alá vetették,
miáltal támadásiunkkal szemben akkora, túlerőt állítottak sorba, hogy a döntés elő'l ki
kellett térnünk és 'az egész vonalon visszavo
tudnunk. Két és fél millió emberével most az
orosz hadsereg Pozen és Szilézia határai felé
özönlött és csak a szövetséges c á p á t o k novemberben keresztül vitt uj csoportosításának
köszönhető, hogy megállítottuk az orosz „gőzhengert."
Ezekben a kritikus novemberi napokban
állotta ki a német és osztrák-magyar if egy veres testvériség a, legnehezebb próbát.
Az osztrák-magyar
hadsereg
Galiciában
az egész vonalon győzelmes
előny omvlóbam
volt, Przemyslt felszabó ditotta, meglehetősen
veszedelmes közelségben volt
Lembevghn,
Bukovinában fölszabadult Csernavicz — de
ugyanekkor előállott a német halárokon a
Berlin felé való orosz előnyomulás óriási veszedelme. Itt nem sok idő maradt vezetőcégünk számára a fontolgatásra. (Ha az oroiszcik
elérik Berlint, akkor nemesük a németeknek,
de nekünk is héfellegzlett. iEz a veszély a 'megfontolás ebben az egyetlenegy pillanatában
a két hadsereget egybeolvasztotta
egyetlenegy közős céllal és közöis érdekkel ós ezen közös célnak, közös érdeknek dobott oda áldozatul az osztrák-magyar hadsereg vezére min
den eddig elért eredményt. Egy mozdulatával 'visszarántotta előnyomuló seregeit és
azokra a helyekre dobta, ahol ia németekkel
közös ügyünket a legnagyobb veszély fenyegette. Ez az átcsoportosítás — mondta nekem
egy magasrangu német tiszt — a modern
hadvezetés leglángeszübb ténye.
Az áldozat
azonban, amellyel járt, megtermette gyümöl-

cseit. Amikor az orosz offenzíva a német határokhoz közeledett, a német és csztrák-magyar csapatok által alkotott oly szilárd falra
talált, amelyen elkeseredett, december elejéig tartó miniden támadása összeomlott.
Ennél az átalakításnál keletkezett a
11'oyrsch-hadseregrész, amelyben a német ós
osztrák-magyar fegyver testvériség legjobban
jut kifejezésre. Woyrsch táborszernagy operációinak a vezetésében >az osztrák-magyar
hadsereg főparancsnoksága alatt áll, ő maga
osztrák-ingyar hadsereg csoportot vezényel,
azt, amely Mackensen hadseregét
Piotrkov
ellen való sikeres előretörése által Lodz ellen
irányuló támadásában oly hathatósan támogatta.
Az északlengyelországi
harcok alatt,
amelyeknek folyamán a németek dreeimber
6-án elfoglalták Lodzot, megfordult a kocka
Dél-Lengyelországban
is. Első rohaná-ukban
az oroszok közel jutottak Censtcchovoh; z, de
itt szembeszállottak velük a sziléziaiak és 18vészárkaikhoz kötötték őket. Woyrsch seregének a szárnyán Dankl serege harcolt, amely
körülbelül november közepén u j offenzívéiba
lépett.
Ezekben a napokban különösen kitüntették magukat a bécsi fiuk: a
deutschmeisterek.
A v\lodovicei sziklákba az orsozok belevájták
magukat és nem voltak onnan kiemelhetők.
November 17-én éjjel támadtak a deutechmeisterek, 18., 19., 20-án újbóli ós újból. .
„Nagyszerű volt nézni — beszélte nekem egy
tiszt — mint mennek ezek a fiuk előre. Kezükkel .a (köpenyzisebb'en, a puska a vállon, j
tekintetük a. földre szegezve ingadozás nélkül
masíroztak bele ebbe a pokolba. Slhrapn eltek,
gránátok, gépfegyver ós gyalogsági tűz
árasztotta el őket és ennek dacára előre mentek és 'minidig csak előre!" ötven-hatvan lépésnyire kerültek a bécsiek az orosz lövészárkokhoz. Itt aztán nem lehetett setm előre,
sem hátra. Itt, az ellenséges lövészek fegyvercsöve előtt, el kellett bújni a földbe. És
kitartani. Harminchárom napig. Éjjel és mindig m á s órában, Ihogy az éber ellenség észre
ne vegye, kellett a tábori konyháknak állásainkhoz sompolyogniok. Harminchárom napig feküdtek ott és mindig szemben ,a leselkedő halállal. Eleinte megpróbálták, hogy az
oroszokat a harminc és felesékkel1 kirobbantsák szikluoduikból, miután előzőleg a nehéz
mozsarak sem tudtak bárt tenni bennük. J ó
is lett volna, mert ahol egy ilyen óriási gránát lecsapott, a levegőbe repült minden: a
szikla, a lövészárok, a 'katonaság, ámde a
nagy területen szétröpk'ödő szikladarabck a
saját csapatainkat is veszélyeztették és 'miután ezeiket nem lehetett visszavonni, aiblha
kellett hagyni a velük való tüzelést. Nem
maradt h á t r a más, miint várni és kitartani.
December 15-én azok a vereségek, 'melyeket az oroszok Limanovonál és Lodznál szárnyaikon szenvedték, a centrumban is érezhetővé váltak. Innen, ahol határainkhoz a legközelebb állottak, szintén visisza kellett voMulnidk. Kielcén át Ivangorod félé. De ívnint
mindenütt, itt Dél-Lengyelországban is elkeseredett ellenállást fejtenek ki az utánuk nyomuló szövetséges csapatokkal szemfben. A
védelmezett vonal mögött mindig van egy,
kettő, három, sőt mégy előre elkészített és
megerősített vonaluk. Kielce, amelyet a németek első előnyomulása idején egy ágyu. lövés nélkül engedtek át, most nagyon meg
van erősítve ós az utóbbi betekben oly sokat
emlegetett (NIda-szakasz is igen
erőteljes,
már a termézset által is rendkívül
kedvező
védelmi vonal.
A PÁPA SEBESÜLT-KÓRHÁZA.

Rómából jelentik: Benedek pápa kívánságára száz sebesültet a Santa Maria-kórtiázban elhelyeztek. A pápa a Vatikánból elment
a kórházba s így megszüntette az évtizedes
hagyományt, hogy a pápa nem hagyja el a
Vatikán területét.
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A harctéri helyzet.
Bécs, j a n u á r 12.
Ma csak a rossz időjárásról folyik a szó,
amely Keleten a Visztulától nyugatra és a
Kárpátokban akadályozza a hadműveleteket.
Lengyelországban is szünetelnek most az
akciók. Csak néhány helyen volt balladás lehetséges. A fölázott, sáros, ebnoesarasodott
talaj nagyobb stílű támadási mozdulatokat,
a tüzérség alkalmazását, iá 'lőszer kiegészítését a legnehezebb problémák egyikévé teszi.
E tekintetben csapataink hallatlan teljesítményeket produkáltak. Érthető, hogy végüli
is előállhatna a hajlandóság, hogy komolyabb hadműveleteink folytatásához szárazabb időre v á r j u n k . Az offenzíva ezzel mindenesetre időt adna a defenzívának a minél
jobb berendezkedésre, iEz a h á t r á n y és időveszteség az egésznek az érdekében általában
elviselhető. Az ellenség számára a viszonyok
ugyanilyenek. Rá nézve sem lehet kívánatos
offenzívába átlépni, még 'az estben sem, ha
a szükséges túlerővel rendelkezik. I g y megtör ténhetilk, hegy a legközelebbi időkben
élénkebb akciók nem lesznek.
•A rossz időjárás a Kárpátokban
másként válik érezhetővé mint a síkságon. Nagy
hóesés, hóvihar megakadályozhatnak, vagy
elodázhatnak hadi vállalkozásokát.
Kelet - Poroszországban
nincs
újság.
Észak-Lengyelországban
orosz előretöréseik.
A Pilica keleti p a r t j á n nincs változás.
A Nidánál az ellenség kísérleteket tesz az
átkelésre. Az egész arcvonalon heves tüzérségi harc és a déli szakaszon ma délelőtt az
ellenség egy csoportja újból támadt. Azért
változás nincsen. Az oroszoknak a Nidá-von álon való tevékenysége azt ia benyomást
kelti, mintha ki akarnák tapogatni állásainkat a Nida hatalmukba való 'kerítésének minden komoly szándéka nélkül. Talán ugyanez
áll Észak-Lengyelországra és a Pilica keleti
partjára.
A Visztulától délre is tüzérségi harc
folyt.. E g y üteg kizavarta az ellenséget egy
majorból.
A Kárpátokban
az orosz az Ung felső
völgyében közelebb húzódtak az wzsoki szoroshoz.
Nyugaton a La Bassée csatornától délre, Crowytól északra, Perthestől
keletre
(északra Chalonstál) és AiUynél, iSt. IMilhieltől délre kisebb jelentőségű harcok folytak.
Ezek csak arra való vállalkozáisok, hogy az
ellenséget foglalkoztassák és nyugtalanítsák.
Jelentősebbek az eseményeik aa Argonnesekben, amelyre most már, mint a Berliner Tagéblattnak Kopemhágából sürgönyzik,
a franciák is r á i r á n y í t j á k a figyelmüket. A németeknek e mintegy 15 kilométer széles területen hosszabb idő óta folyó előnyomulása
bizonyára már nagyobb haladást tett. Dacára
annak, hogy a franciák keleten Verdunban
ós nyugaton a Chalous-sur-Marne
vidékén
vannak, ez az akció nagy következetességgel
tovább folyik. Egyelőre la végső kilátás nem
ítélhető meg.
A német argonnesi akciójának az el'lenképe a franciáké \Sundgauban. A franciák a
magaslatok birtokában vannak, melyeket a
németeknek a lapályhól kell tálmadnidk. A
Sennheim melletti 425 méteres magaslat december közepe óta állandóan a támadási
pont.
A francia jelentés ugy találja, hogy az
egész német f r o n t erős várhoz hasonló, melyet neihéz elfoglalni. Ugyanazon jelentés
szerint a franciák azt remélik, Ihogy az angolok Zeebrüggénéi való partraszállás után k b
kényszeritik laz ellenséges arcvonal visszavonulását. E r r e az a 'megjegyzésünk, hogy az
előre bemondott hadmüveletek
rendszerint
nem sikerülnek. A háború egyik
lényege
mindig a meglepetés.
A TÖRÖK NEM VÁNDOROLHAT
AMERIKÁBA.

Konstantinápolyból
jelentik: Törökországban megtiltották az Amerikába való kivándorlást.
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DÉLMAGYARORSZÁG.

A magyar ipar a h á b o r ú alatt.
(Smít tudósítónktól.)
A Honi Ipar két
legutóbbi száma nagyszámú cikket hoz, melyben különböző iparágakbeli' gyárosok számolnak be az egyes szakmák helyzetéről az elinni t évben, főleg a háború hatásáról az üzletmenetre.' Lényegében ugyanazt tartalmazzák,
miiij -amit elvont meggondolások utján előre
lehetett látni: hogy az iparban azck a vállalatok birnak jó üzletmenettel, amelyek különben is hadseregszállitásra voltak berendezve;
hogv minden iparág igyekszik üzemében valamiféle hadi cikket előállítani; hogy a háború folytán számos külföldi nyersanyag
hiányzik',"és hogy a legtöbb ivar cikknél nagyarányú áremelkedés és a fölhalmozott
készletek kiürítése kárpótolja a gyárosokat a meg
csappant
termelésért.
A textilipar általában óriási fogyasztóra
lelt a hadseregben: „A sok rossz esztendő
alatt fölhalmozódott raktárak kiürülték", irja
az egyik. „A háború az esztendők óta válsággal küzdő textiliparra nézve a szanálást jelengette. Az a körülmény, hogy a készletek nemcsak a gyáraknál, hanem a nagykereskedőknél, sőt a legkisebb kiskereskedőnél is teljesen elfogytak, arra mutat, hogy a textilipar
nemcsak pillanatnyilag van elfoglalva, hanem
hogy annyi hányattatás után erre az iparágra a prosperálás évei fognak következni. A
•pxtilipar ma szanálva van és pedig nemcsak
a háború tartalmára." A pamutfonó- és szövőipar jó helyzetét csak a nyersgyapot hiánya rontja.
Igen jó üzletmenete van a gyapjufonóés szövőiparnak is, azonban a nyersanyag
hiányát és rendkívül magas árait nagyon
panaszolják. E szerint akadnak zug-gyapjukereskedők, akik fölvásárolták a meglevő
aritiigy is csekély gyapjukészletet és dupla
áron adják most el. A kender- és lenipar is
főleg a nyersanyaghiány iniatt panaszkodik,
jogosan. A lenfonók nyersanyagukat főleg
Oroszországból szokták beszerezni, ami most
lehetetlen. Ezért a len fon alak ára rohamosan
emelkedett.; a 20-as fonal ára a rendes 84
koronáról novemberben 200 koronára emelkedett; azóta pedig rendes -árjegyzés egyáltalában nincs. Természetes, hogy a készáru
ára is ugyanilyen arányban emelkedett.
A vasipar helyzetéről a Rimamurányi
egyik aligazgatója irt egy panaszos cikket,
amelyből azonban a vasiparra vontkozó konkrét megállapítások hiányoznak. A gépipar,
általában a vasföldolgozó iparok számára a
háború nagyarányú megrendeléseket hozott.
„A ialkusnak — irja az egyik iró '— nem is
lehet fogalma arról, hogv a háborús állapotok mennyi munkaalkalmat jelentenek. A
fegyver-, töltény- és lövedékgyártásról nem
is beszélve, amelyből a magyar ipar szintén
kiveszi a maga részét, a tábori konyhák, löveggyujtók, löveggyujtó-alkatrészek, gyújtócsavarok, vaggcn-, hid- és hajóalkatrészeik,
srapnell-szekrények, autók és
autóalkatrészek, municiós kocsik gyártása a teljesítőképesség határáig
foglalkoztat ja
gyárainhat,
különösen sok munkát jelent a legutóbbi időben a gránátok kikészítése." Az acélöntödék
is jól el vannak látva munkával. A gépiparnak erős fogyasztója maga a gépipar, mert
az éjjel-nappali üzem igen sok elhasznált
anyag pótlását követeli meg. Különösen bizonyos fajta szerszámgépek: revolvereszterga-padok, különböző prések, sajtók, fúrógépeik
iránt mutatkozik nagy kereslet. A m a g y a r
gépgyárak közül csak az Első Magyar Varrógépgyár szüntette be üzemét, a többi mind
dolgozik. Egyedül a fővárosban a gépgyárak
a Máv. gépgyáron és Weisz Manfrédén kivü!
állítólag 20.000 munkást foglalkoztatnak és
a gyárosok nyilatkozatai szerint tanult munkásokban, különösen előmunkásokban és esztergályosokban nagy hiány mutatkozik. A háború egy uj gyártási ágat is meghonosított a
Magyar Általános Gépgyár most rendezkedett be repülőgépék
gyártására.
A viliamosipari vállalatok is nagyrész:
hadiszállításokra
rendezkedtek be. Egyébkém munkáshiáiiyról és a nyersanyagok és
félgyártmányok nagyarányú drágulásáról pa-

naszkodnak. A különböző vasföldolgozó iparágak is jórészt különféle hadicikkeket szállítanak. Sokkal kedvezőtlenebb helyzetben varnak az építőiparral szorosan kapcsolatos iparágak. A cementgyárosok
arról panaszkodnak, hogy az épitkezés szünetel és a hadsereg
csekély cementszükséglete semmikép sem ootoija a hiányt. .4 cementárugyárak jobban jártak. „Október hóban — irja a referens — e g y szerre a barakképitkezésből kifolyólag óriási
szükséglet mutatkozott cementlapokban, később szintén oda nagyobbmennyiségü csövek
kellettek, ugy, hogy végeredményben a gyárak majdnem a tavalyi forgalmat érték el."
Ellenben nagyon szomorú a beszámoló a
gipsziparról, amely az ép'tkezés csökkenése
és a kivitel szünetelése folytán csak megszorított üzemmel dolgozik.
Gyönge a helyzete az üvegiparnak is. Az
üveggyári munkások egy egységes munkás
szervezetet alkotnak és az olyan üveggyár,
amely csak egy kemencével dolgozik, nem
képes üzemét folytatni, ha a kemence szakmunkásainak csak egy kis részét nélkülözni
kénytelen: ez pedig a mozgósításkor bekövetkezett. A magyar táblaüveggyárak 7 kemencéje közül 3 a háború kitörésekor beszün-

Előőrsön, fagyos,
féli éjszakákon. ..
Amikor még az ellenfelek is megbékélnek.

Galícia, njév után.
— Az előőrsöket az ilyen, vagy amolyan
számú gyalogezred
szolgáltatja.
Igy mondja ia napiparancs. Az akárhányaink számú gyalogezred aztán kiküld egy
századot a tábor északt, egyet a déli részébe,
egyet-egyet keletnek
és nyugatnak
A
század egy-egy
szakaszt a szélrózsa minden irányába, s ,a szakasz állítja k i imagukat
az őrsöket. Olyan az egész szervezet, mint
egy lkup. A teteje egy legény, alapja az egész
tábor. Az előőrs, h a közeledő ellenséget lát.
nyomban visszavonul a szakaszához, a szakasz a századhoz s mikor igy megerősödtek,
megpróbálják az ellenállást, addig, amíg a
tábor felébred és segítség érkezhet.
(Fagyos téli éjszakákon, fenn a begytetőn,
szélben viharban ott áll a Vorpatrouille. Se
sátra, se kunyhója, almiig a szolgálat tart, ott
kell állania, s éber szemmel vizsgálnia, kutatnia a környéket. Ép nem könnyű feladat. A
hegyek között, éjiszaka, olyan a hideg, hogy
az embernek kényeket sajtol k i a szeméből
A fedezék mögé visszavonulni nem szabad,
tüzet g y ú j t a n i ne'm lehet, mert az előőrstől
rendesen már csak néhány száz lépésnyire vannak ;az ellenséges' előőrsök. Néha
olyan közel vannak egymáshoz, hogy a sötét
éjszaka ellenére is látják egymást, lAz ember,
ugy-e, azt hinné, hogy ilyenkor dühödten lelövöldözik egyímást? Csalódás. Nyugodtan
táncolnak, topognak tovább, lóbázzák n. karjukat a hidegben. Közel nem mennek egymáshoz, inert .mihelyt valamelyik egyetlen lépést
is tenne iá másik felé, amaz nyomban rálőne.
De azért az is megesik, begy ugy, a távolból
el is beszélgetnek. Különösen, ha értük egymás nyelvét.
iA minap egyik galíciai ezredünk állította ki, az előőrsöket. A tábor nyugodtan almit,
mi odabenn ia tiszti étkezőben teáztunk. Egyszerre csalk felugrik az egyik hadnagy s oda
megy a generálishoz:
— Alázattal jelentem, kegyelmes
uram,
megyek az előőrsüket meg vizsgálni!
Aztán odajön hozzám.
— Szerkesztő ur, volna kedve velem tartani?
— Ha a 'kegyelme? ur megengedi?
— Semmi kifogásom ellene, — feleli
generális, — csak vigyázzanak magukra!
— Nem olyan veszedelmes kirándulás ez!
— szól a hadnagy nevetve.
Megyünk. Mindegyikünknél van villamos lámpa, azza'l világítjuk az utat. Mái-
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tette működését. Ausztriában is csak 4 maradt üzemben. Mivel azonban a belga üvegbehozatal megszűnt, az üzemben maradt gyárak terméke jól elkel — az eladási ár 20 százalékkal emelkedett, — sőt Bulgária és Románia felé némi kivitel is van.
A vegyészen ipar is sok hadimegrendeléssel bir — itt azonban a nyersanyag hiánya
és drágulása nagy akadálya a termelésnek. A
36-os salétromsav ára a háború óta megduplázódott: ugyanigy a salátromsavas vegyüléké is, valamint a kámforé, karbolsavé is. A
morfium ára 60 márkáról 200 márkára emelkedett. Hasonló áremelkedés mutatkozik a
petróleumnál és a különböző olajoknál: az ásványi kenőolajak ára 300 százalékkal emelkedett.
A gyufaipar
konjunktúrája is jónak
mondható: a vegyészeti anyagok drágulása
folytán beállott költségtöbbletet a gyárak bőséges áremelkedésekkel ellensúlyozták.
Rossz az üzletmenet a papír szakmában
•és a vele összefüggő mindenféle iparágban,
min; a nyomdaiparban, üzleti könyvek, dobozok és a többe amelyek a hadseregszálliíásban semmiféle részesedéssel sem birnak
Mindent egybevetve azonban egyáltalán nem
mondható olyan szomorúnak, mint a háború
i kitörése után
mutatkozott.
mésszé elmaradt mögöttünk a tábor. (Egyszerre csak szól ,a hadnaigy:
— Most jó lesz la lámpákat eloltani!
Koromsötét körülöttünk az éjszaka. Néma csend, csak a P r u t h morajlik s néha-néha
dobban benne egy szikla, amint a Isebes viz
görgeti toválhh. Most m á r óvatosan, szinte
lábujjhegyen haladunk tovább. Egyszerre
csak int a hadnagyom ,hogy álljunk meg.
Odaihuzéidunk egy ifa mögé. Füleleik. Egyszerre csak emberi hangol hallok m a g a m előtt.
Lengyelül beszél valaki. Aztán, (messzebbről
egy másik h a n g felel, ugyancsak lengyelül.
Az előőrsök beszélgetnek. Kísérőm lefordítja
a szavakat.
— A kutya, mindeneteket, de hideg van!
— mondja a mi posztunk.
— Arra mifelénk van még hidegebb is!
— Hová való vagy?
— 'Szibériába, Szmolenszthbe... .
Egy darabig csend van. Aztán megszólal
az orosz.
— Vannak
gyerekeid?
— Van kettő. Egy fin. meg egy lány.
— Nekem is ép anny i. van.
— Nagyok?
— Tizenkét esztendős a fin,
— Az enyimek még csak kicsinyek.
— Hol vannak a gyerekek?
— Otthon vannak Zazvorzeban, de hogy
ti jöttetek, büdösök, hát
elmenekültek.
— Hát most hol vannak?
— Nem tudom.
— Nem tudod? Nem írnak?
— Nem!
— Baj!
Csend van ujra. Aztán megint az orosz,
kezdi:
— Az enyimek se írnak. Nem is tudnak
irni. Arra mifelénk nem járnak a gyerekrk
iskolába. A nagy h ideg
miatt...
— Olyan hideg van arra?
— Olyan. Az ember egész nap pálinkát
iszik, meg teát. mégis majd megfagy. Nektelvan teátok?
— Jobb, mint nektek!
— Nekem itt is van. Adok ha kell.
— Adj!
— Gyere ide érte.
— Nem megyek, mert ilyenkor jön a had• vagy ur vizsgálni, aztán haj lesz, ha ott talál meg.
— Hát majd elviszem ahoz a fehér kőhöz,
ott leteszem. Igyál belőle aztán tedd le. maid
rámegyek érte.
Ropog az avar a baka megy előre, aztán
I megszólal az orosz.
— Ittál?
— Ittam.
Egészségedre!
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A baka visszajön a [helyére. A hadnagy
•kilép ia fa mögül. IA baka .meglátja.
— Halt! — mondja.
— Offizier! —tfeleit a tiszt aztán halkan,
hogy az orosz ne hallja, mondja a jelszót.
— Vorbei! — szól a baka.
Megyünk tovább.
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Hogy láíja a közlegény
a szíratégiai helyzetet.
(Saját
tudósítónktól.) A szerbiai hadjárat fegyvertényei örökké hirdetni fogják
a magyar katona haláltmegvető bátorságát
és leleményességét. A régi vezetés hibája a
mi katonáink dicsőségét nem
homályosítja
el, kedvüket nem szegi, nem csüggeszti, hanem pihenésben várják az u j offenzívát,
amely Szerbiát meg fogja semmisíteni. A
hadvezetőség mindennel diákja a (katonákat,
jó étellel, meleg ruhával és dupla zsolddal. A
mi vitéz katonáink legutóbbi napjairól -nagyon érdekesen számol be az alábbi levél,
melynek irója egyszerű földmives ember, aki
ne imfilozcifál és neon -következtet, hanem a
magia őszinteségével azt i r j a meg, amit látott, hallott
es érzett. Ép ezért értékes és érdekes levele, melyet egész terjedelmében közlünk.
Kelt, 1914. dec. 28.
Ked
ves Erzsi nővérem, ihuigoim Verika!
1914. december 12. óta nem
harcoltunk.
Kilyöttünk
szerbijéből. Nem azért, hogy kivertek volna, hanem egy nem jól intézkedési
ügyből, sajnos, hogy kékettett jönni, .miikor én
olyan jókedvei lőttíelm a szerbet, mintha odahaza a babám karlya közé .mentem volna.
Kedves nővérein lErzsi, hngcnx Vera! A
leveled megkaptam december 28-án, hétfőn
és hála istennek egészséges vagyok, amit
miimyájotoknak kívánok kedves testvér erzsi és tisztelem minden isuierősöim ós kérdezem levelem által tőled, hogy lyutottam ezredben eben a gyászos világban, irod, hogy
a Jóska és pistia együt vian a közösöknél, szeretem, ha ő is védi a drága szent
hazánkat,
mert ezt védi .minden jót akaró férfi, irod,
hogy te is szívesen harcolnál, de mint gyenge
nők nem .harcolhattok, szégyen ós gyalázat
volna ránk férfiakra nézve, ha még te rátok
is volna szükség, nem az az időben élünk
már, mint régen volt, .mikor eger várat a nők
védték meg.
Harc-harc után jött, kedves test vér, hála
a jó istenek mán 16 ütközetben vetem részt
és még idáig meg mentett .a minden ható
jóisten, csa'kegy szerbgojó a fejein ért, de
nemtett kárt, egy kissé megszédültem, de 2
nap alat rendbe jötem és mikor szurony roham volt, athor utána 4 n a p gyengélkedő voltam, .de nem ,a szerb iszuronytól, hanem a patak vizéből, mert a szerbek megmérgezték és
még ezenfelül egy Slapnel gojó érte a láboni
térdben, de előtem volt Habommal a puska és
elsőbb aztat érte és azt .mikor el törte és ugy
esett az én lábaimhoz ós csak gyéren ütötte
meg, néhány óráig neim bírtam rálépni, de
azután muszáj volt, mert jött a parancs,
hogy előre roham! és sikerült.
De hát most pihenőben vagyunk és most
karácsonyi .ajándékot kaptam, és több grófok
é.s bárók kűttek csomagot énnekem, a szent
istván társulattól jött megért 10 v a g y .20 kor.
Isten veled kedves test vér erz-i.
K. Varga Ferenc.
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— Károlyi Gyula gróf
Szegeden.
Károlyi Gyula gróf, a Magyar Vörös-Kereszt
főfelügyelője Szegeden tartózkodik.
— Gerh'czy Félixbáró elhagyja Deszket.
Greliczy Félix báró, a hatalmas Ide.szki uradalom birtokosa, elhagyja Deszket. Az egész
uradalmat Rónay Aladár kezelésére ibizta, ő
pedig diplomáciai pályára készül. Édesatyja,
Gerliczy Ferenc báró halála előtt, katonai
attasé volt Londoniban.
— Istentisztelet a z s i n a g ó g á b a n . A
péntek esti istentisztelet pont félötkor kezdődik.
- Magj'af egyetem hősei. A kolozsvári
tudományos egyetemre, az erdélyi .magyarság fellegvárára, fölrepült ia hadilobogó. A
fiatalok, akik az igét, a -tanítást hallgatták a
békés időben, most a hadak útját járják,
hogy a jövőben tovább hallg&tíhasisák ia magyar tanítást a magyar egyetemen. Az egyetem tanárainak és alkalmazottainak sorából
tizenegyen estek el harcmezőn. A tanács elhatározta, hogy nevüket érctábláin fogja megörökíteni. A hallgatóság nem marad a példa
mögött. A múlt nyáron 2120 hallgatója volt
az egyetemnek, eblbőil 880 hallgató
bevonult
az első hivő szóra. A rektor fölhívására, hogy
a hallgatók vonuljanak be az altiszti iskolába. 140 hallgató megint elment a zászilók alá,
ujaiban pedig megint 150 hallgató hagyta el
az alma mátert, hogy fegyverrel harcoljon a
magyar ügy ineMett. A kolozsvári .egyetem
fönnállása óta ez az első háború. Hia a késői
jövőben, mikor megfakulnak az irás-ck, valaki föllapozza az egyetem annaleseit, meghatottan fogja megállapítani: a professzorok
és a hallgatók megtették
kötelességüket.
— A Vörös-Kereszt választmányi ülése.
Tizenhetedikén délután 4 órakor a Vörös-Kereszt választmányi ülést t a r t a városháza
bizottsági termében. Az elnökség kéri iaz ivtiartókat, hogy az aláírási iveiket szombatig
az egyesületi irodába (Somogyi-utca 20) szolgáltassák be.
— Amerikaiasan. Az „Arcansas Gazette"
december 11-iki számában jelenti: Paterson
H. Jelksből bemutata nekünk egy levelének
a másolatát, melynek az eredetijét egy 'bál
gyapotbaI Vilmos császárnál: küldte. A levél
igy szól:
Vilmos császár
Berlin,
Németország.
Tisztelt Uram!
M-a Farg-o és tsai eimére Jelsben Arcansas,
U. S. A. e.gy bál gyapotot adtam, melynek
súlya'269 font, azzal a rendeltetéssel, hogy
azt Önnek Berlinbe küldje expreas. Ezt a
gyapotot, -mely a s a j á t ültetvényemen termett, Önnek ajándékba küldöm, .Csináltathat
belőle a s a j á t és a családja számára szövetet,
vagy felhasználhatja vatta gyanánt bátor,
sebesült harcosai kezelésénél, vagy h a [Szükséges, csináltasson belőle lőgyapotot,
amelylyel reményem szerint képes lesz arra. hogy
a csatornákat a kereskedelem számára ismét
megnyissa, miáltal Ön és a többi nemzetek
abba a helyzet,be jutnak, Ihogy biztosítsák
ü- »a«5asusaaat,aseaaaBaBasasai:ssgBa!<aaassEB9aaesast>t

Minden igaz és jó magyar — férfi és nő
egy arán! — viseljen szövetségi
hűség jelvényt. Kapható a főispáni hivatalban és minden jobb kereskedésben. Ára: 1 korona.
A befolyt összeg hadsegélyzési
célokra
fnrdittatik.
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részüket, a legjob gyapotterimésből, amely
valaha Amerikában termett és piacra kerül.
E helyett kaphassuk azokat a hasznos és
szükséges árukat, amelyek iNéimetorszáigban
készülnek és amelyeiknek a hiánya nemzetünk és különösen a köznép számára annyira
érezhető.
Vagyok a 'legjobb személyes érzelmekkel
és kiváló tisztelettel
Patterson H.
— A Szegedi Önkéntes Tüzoltó-Tesíüiet

szokásos évi közgyűlését 1915. évi január
31-én délután 3 órakor a tűzoltó laktanya
emeleti termében t a r t j a meg, amelyre -az öszszes alapító, pártoló és működő tagokat tisztelettel meghívja.
— Sebesült katonák megvendégelése.
Szép imeglepetés-ben részesítették a szegedi
belvárosi Mária-társulat m a g y a r asszonyai a
Boldoíg'aszony-sugánuton levő polgári iskolában elhelyezett katonakórház sebesültjeit.
Körülbelül 100 személynek hoztak ebédre remekül sült, porhanyós csirkét, finom szegedi
tejfeles lepényt, szivart és .cigarettát, amihez
még Pap István földbirtokos -egy hektoliter
bort is ajándékozott. A megajándékozás
ügyében közreműködtek Baranyai Gyüláné,
a kórház vörös keresztes felügyelőnője, Henri y Ferenc dr. társulati igazgató. Az -ételek'
elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Miliáiyné, társulati vezető, Trepschitz iGyuláné,
Pávó Lajcsné s több buzgó tag dicséretre
méltóan fáradozott. A pompás lakoma nagy
örömet és hálálkodást váltott ki a beteg katonák lelkéből s meghatottan köszönték a szivtv gondoskodást.
— A Vörös-Félhold javára 16-án, este
6 órakor az Otthon termében másfélórás műsorral a honvéd" zenekar Trió társasága fog
közreműködni. A hangverseny egész jövedelmét és a fölülfizetésekét a -budapesti török
Császári főkonzulátus utján j u t t a t j a el- a
rendezőség a Vörös-Félhold javára. A részletes műsort feltüntető plakátok már megjelentek.
—- T u r f h a r a m i á k . Berlin szenzációja volt
ez az óriási film, bizonyára .Szegednek is ez
lesz a legnagyobb mozi-eseménye. A témája
a legérdekesebb kultnr, nagyvárosi ember
előtt. Csak ,a imai században és csak világvárosban történhet ilyen dolog. A tiurfharamiák egy hatalmas bűnszövetkezet, a társadalom minden rétegéből vlan benne. Anglia
lóversenyei fölött valójában ők uralkodnak
és milliókkal csapják be a játszó közönséget.
A technika minden vívmányát felhasználják
a cél érdekében „például minden telefomjelentést képesek előbb felfogni, mint bárki. Vakmerőségükben annyira mennek, hogy a szövetkezet vezére, egy angol arasztokratanő:
lady, ellopatja a főváros közönségének favorit lovát. A rendőrség nem bírja őket leleplezni, végre is a leghíresebb angol detektív,
mister Brown veszi kezébe az ügyet. Ö se boldogul, elfogják a gonosztevők. F u r f a n g j a és
határtalan vakmerősége nem h a g y j a el, kiszabadul. Repülőgéiure száll, hogy májs városokban .idején, nyomozhasson, szerencsétlenül
jár, a repülőgép lezuhan, öszeég, de a detektív életben marad. A legkalandosabb, életveszélyes! helyzetek váltakoznak, végre is a zseni győz a haramiák fölött. A ragyogó, másfél órás darab pénteken, szombaton és vasárnap kerül előadásra a Korzó-Moziban.
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A magyar katona
egyforma a némettel.
(Saját tudósítónktól.) Mintha csak a sors
figyelmessége lett volna, hogy arra a napra,
mikor -derék német katonák lépteitől dübörög
a szegedi utca, ugyanakkor hozza ide a posta
Németország egyik legtekintélyesebb, legnagyobb lapjának, a Frankfurter
Zeitung-nak
példányát és abban egy cikket,
Magyarország a háborúban cimmei, melyben a cikk
irója velünk, magyarokkal és a háborúban
való szereplésünkkel foglalkozik.
A cikk hosszú, terjedelmes, ép azért nem
minden részével .foglalkozhatunk. 'Nem u j az,
amit Tisza Istvánról mond, megállapítva róla, hogy noha erősen konzervatív politikus,
ma mégis mindenki respektálja, nem ujak a
nemzetiségi viszonyainkról szóló részek sem
és nem uj az sem, amit arról mond, hogy mi,
magyarok, milyen lelkesedéssel, meggyöződásteljesen sietünk életünket és vérünket, vagyonunkat és jólétünket áldozatul hozni a
nagy ügyért, melyért most folyik a harc.
Nem, ezek nem uj dolgok, megírták már,
nem' is egyszer és nem ez az, ami különös figyelmet érdemel. A cikk egy passzusa az, a
mely kiemelésre méltó. Azt mondja ebben a
cikkben a cikk irója, hogy
Magyarországon
a német szövetségesekkel
való közösség, közös érzés igen erős. Nyílt szívvel, szimpátiával viseltetnek a magyarok a németek iránt.
Egyformának vélik magukat a németekkel katonai erények
tekintetében és
megkívánják,
hogy ezeket a katonai erényeket el is ismerjek. De van a magyarságnak némely kívánsága, a szimpátiának Németország részéről
való viszonzására nézve. A magyar nemzetiségi politika tekintetében régi tévedéseket kellene eltüntetni, mert hisz itt csak a magyarországi viszonyok és a magyarság létérdekeinek félreismeréséről van szó. Ezentúl jobban
kellene megbecsülni Magyarország
önállósági törekvéseit, mert Magyarország
nem önkormányzattal
felruházott osztrák
provincia,
hanem külön állam és erre nem esekönyösságből vagy hiúságból vetnek súlyt, hanem
azért, mert igy juthatnak érvényre legjobban az ország erői.
A Frankfurter Zeitung ezt irja:
— Magyarország helyzetére nézve egy
dolog jellemző: a magyarokat
minden bajukban fölemeli az az érzés, hogy államuk
megállotta a próbát és ezáltal ujabb elveszít hetetlen erősödéssel
gyarapodott.
Az
Ausztriával való 1867-iki kiegyezés után
Magyarország olyan feladat elé állíttatott,
mely hosszú időre való munkát adott. A
kiegyezés meghozta az országnak állami
exisztenciájának elismerését, de maga az állam, melyért olyan elkeseredetten harcoltak, nem volt még kész. Az államnak nem
volt még meg a végleges egyensúlya.
Ismeretes, hogy az ennek folytán előálló nehézségek politikai életét mennyire szétforgácsolták s gazdasági és egyéb fejlődését
megakadályozták.
Lám, ez őszinte beszéd a nagytekintélyű
Frankfurter Zeitung-tói. őszinte, nekünk kedves és szimpatikus. Valóban igy van. Mi ott
vagyunk német szövetségeseink mellett. Azontul becsii'etes hűséggel vagyunk védői a dualisztikus kapcsolatnak, de önállóságunk olyan
sérthetetlen, olyan szent istenség, amelyhez
nyúlni nem engedünk senkit. Hogy ezt igy,
ilyen őszintén nagy Németország egyik lapja

mondja meg azon a napon, amelyen a mi derék német testvéreink időznek Szeged falai
között, kétszeres örömmel ás lelkesedéssel fogadjuk.
(Kétszeres örömmel azért, mert mig künt
nagy Németországban ime az irántunk való
megértés tért hódit és becsületes harckészségünket és szövetséges kitartásunkat, lám,
olyan mértékben kezdik méltányolni, addig
itthon akad alkalom, amikor még mindig
szükség van arra, hogy egyeseknek emlékezetébe idéztessék az, hogy Habsburgi Ferenc
József nekünk dicsőséges uralkodó királyunk,
hogy a hadsereg, melyben testvéreink és
fiaink szolgálnak, osztrák-magyar hadsereg,
hogy a Gotterhalte után nagyszerűen odaülik,
de oda is való a Himnusz.
Megmondta a
Frankfurter Zeitung: Mert Magyarország
nem
önkormányzattal
felruházott osztrák
provincia, hanem egy külön állam és erre a körülményre nem csökönyösségböl vagy hiúságból
vetnek súlyt.

az ön és az önéhez hasonló darabokból kelT
meglátni és megtanulni a m a g y a r közönségnek.
-dA Vörös-Kereszt hangversenye iránt
a közönség már is oly fokozottan érdeklődik
a jegyek után, hogy már csak alig néhány
jegy kapható a színház pénztáránál. Apponyi
Á.bert gróf 'kíséretében több vezető szerepet
játszó államférfi fog Szegedre jönni. Az előkelő közönség minden esetre jelen lesz ezen
az estélyen. Több budapesti mágnás, főrendiházi és képviselőit ízi tagok, lei fialtatták a
d szpánoiyt, mely n ár ezéit is cePruma lesz
a -zinház nézőterének. A villamos varat igazgatósága kedves meglepetésül a közönségnek
szintén áldozatot imz a Vörös Kereszt javára.
A színházi előadás után minden irányban haladó, 10 vü'amos kocsi teljesen ingyen szálütia haza a színház közönségét. Igy azután
rossz idő esetén is megjelenhet mindenki a
színházban, anélkül, hogy jéelőre kocsiról kellene gondoskodnia.
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Lengyelvér. A színházi iroda jelenti:
Szombaton, .a Lengyelvér bemutatója lesz a
je'len színi szezon legnagyobb -eseménye. A
szerző Nedbail Olajkár neve nem ismeretlen a
zenei világban. Mint a. bécsi ifiliharímcn'ilkusck
•dirigense fkiváiló képzettsége révén elsőrangú
pozíciót vívott ki imagánaik. Operett je iaz utolsó évtized legjobbjai Iközé tartozik. Finom
hangszerelésii gyönyörű énekszámai .a leggyorsabb népszerűségre vannak hivatva. A sikerhez jelentékenyen hozzájárul a romantikával átszőtt kedve - mese, amely nélkülözi a mulattató elemet seim.M-int az ujlabb operettek valamennyiében, itt is kitűnő tánc-számck teszik élénkebbé a színházi estét, a.m-ely az előjelek után ítélve ,a legvidálmalbhalk -egyikének Ígérkezik. A szerepek a (legjobb kezekben
vannak s az egész énekes személyzet pompán
kedvvel, ambícióval készül a bemutatóra.

SZÍNHÁZ

MŰVÉSZET
0000

MŰSOR:
PÉNTEKEN:
Bérletben,
leszállított
helyárakkal másodszor Ki volt?!, színmű
(Páratlan "/a-os.)
SZOMBATON:
Bérletiben,
leszállított
helyárakkal először Lengyelvér., nagy operett. (Páros Va-os.)
V A S Á R N A P d. n.: félhelyárakkal másodszor Fészek a viharban, vígjáték.
ESTE: Bérletben, leszállított helyárakka] másodszor Lengyelvér,
nagy
operett.
(Páratlan 2/s>-os.)
Ki volt ? Ön volt, tisztelt Scarborough ur,
öli, aki ezen a címen egy egész estét betöltő
színdarabot irt, amelyben keresi a bűnöst,
aki megölte Imdson Elagg urat, a zsaroló
ügyvédet, akit — a végén kiderül, de én már
az elején sejtettem — meg sem öltek, hiszen a
guta ütötte meg az (asztmás, keresztül-kasul
beteg, de féreg módjára szívós vén 'betyárt.
Ön volt a bűnös és önön -kívül senki más,
amint ugyancsak a darab végén derül ki, ön
aki m e g í r t a ezt a detektiv-drámát ós ezzel
leleplezte önmagát. Suilycsbitó >örülnión>
könnyelműségénél, hogy önnön leleplezésének .azt a Vakmerő módját .választotta, hogy
színdarabbal terhelje a jóhiszemű közönséget,
A színházra nem haragszunk, amiért darabjához simuló előadással igyekezett .az ön
megbccrajilbatatlian bűnét miinél teljesebb valójában elénk tárni. A hölgyek és urak nagycin jól tudják, hogy milyen megpróbáltatásokkal teljes és miajesztétikus időket él most
ez a nemzet. Amikor nem hazafias darabokat
játszanak, a harcterek eseményeitől egészen
lekötött és fáradt idegeinket szeretnénk egyegy pillanatra megpihentetni, ifelüditeni. Ma
ez nem sikerült ée ennek Ön az oka, vén bűnös. És ezt meg nem bocsa j t j ü k önnek soha.
Még azért sem', amiért kedvünk szerint való
módon szerepelhetett egy újságírót, aki élénk
járású eszével, gyors megfigyeléseivel, helye©
elhatározásaival cs rögtön v,aló cselekedetivel: szóval tehetségével és intelligenciájával
— mint az életben sokszor — kiválik a,ma
uraik egy része közül, akik előkelő közéleti és
hivatali pozíciókban tündökölnek. De ezt nem
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FOGA
s z á j p ad lés
nélkül.
m r
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogak tói fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel
iesenpótoiják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek
12 óra alatt lesznek kielégítve
»
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SZEGED, KíGYO-UTCA 1. SZ.
TELEFON 1364.

a a ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

m

Német hadihajók támadás
közben.
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ÜÉLMA GYA RORSZÁG.

Szeged, 1915. január 15.

urakhoz illik. Ott láttam a halottak között a
hadnagyomat, Emlékem is van tőle, egy forradás az arcomon. Kancsukával vert végig
rajtam,
amikor
egy - reggel felköltöttem. A katonák lehúzták róluk a kabátot, az
uijukról a gyűrűt. Ott vigyázott ránk egy orvos revolverrel és káromkodott, mint a jégeső:
— Ide azt az órát, meg a pénzt . . . A
kabátot amoda! Hej te tolvaj! Beléd lövök!
Odajött a pap is. Az orvos káromkodott:
— Mind tolvaj ez, amig eleven!
Aztán ránk kiáltott:
— Imához gazemberek!
Tovajak! Csak
már rátok kerülne a föld!
Letérdeltünk és hánytuk a keresztet. Mögöttünk egy szekér nyikorgott.
— Hó, hó! — kiabálta a kocsis. — Hármat hoztunk. Most haltak meg!
Az orvosi káromkodott, miint a jégeső,
a pap hangosan, vontatott hangon énekelt, mi
térdeltünk a sárban és az eső verte a hátunkat. A kocsis is beleszólt a káromkodásba:
— Parancs, parancs, — mondotta.
Nagyon hangos volt az orvos ur, mire
a pap félbeszkitotta.az imádságot:
— Talán van még három hely!
Az orvos ránk kiáltott:
— Előre zsiványok! Kaparjátok ezeket is
hozzájuk!
— Ki kellett bontani a sirt. Lehánytuk,
lekaparlak az eltemetett tisztekről a sarat és
közéjük dobtuk a három, uj halottat.
Eddig tart a muzsik beszéde. Most pedig
nézzük, hogy temetünk mi. A minap Kassán
meghalt a kórházban egy orosz tiszt. Szasumov Miklós hadnagy. A temetésre kivonult a
helyőrség tisztikara, a hatlovas hintó előtt a
katonazenekar Beethoven gyászindulóját játszotta. A koporsón hatalmas babérkoszorú:
fehér-kék szalaggal. A temetőben fegyverbe
lépett egy disz-század é s sortűzzel tisztelgett
| a halott ellenségnek, aki vitézül harcolt az ő
I ura szolgálatában.

kedik a töitőnyilás elé. Csak pillanatokig tart
mindez: a kezelő személyzet a legnagyobb
pontossággal végez minden kézmozdulatot.
Hangtalan csönd uralkodik, amig a második
sortűz útjára nem kel. Kissé megváltoztatják
a távolságot és az irányt. Még egy sortűz
dördül el.
Igy megy ez mindaddig, amig nem jön a
parancs: „Üteg megállj!" és hallgatásra nem
birja a pusztulást hozó tüzelést.
Cirkálónk
előtt néhány kisebb hadihajó dolgozott. Hogy
ezek mit müveitek, maga az angol mondta el,
amennyiben tudatta, hogv
tengeralattjárója
elpusztult. Célunkat elértük. Majd hajósodorvonalba, majd keresztben hazafelé indultunk
és cirkálókat és torpedózuzókat kerestünk a
vizeken. De nem láttunk ilyesmit. Most tudtuk csak meg, milyen várost lövöldöztünk és
hogy működésűnket siker koronázta. Sürii
ködben értünk vissza a kikötőbe.

A Hamburger Echo közli az alábbi tábori levelet:
Kedves Vili! Kivá'nsiágod szerint tőlem
telhetően részletesebben leirom Y . . ,-ba való
utazásunkat. Röviddel ebéd után a gépirodában kifüggesztették a parancsot: „Öt órára
minden 'kazán fűtve legven!" Annak a jele,
hogy odakünn megint „surü a levegő". „A
hajót indulásra előkészíteni!" — a következő
parancs. .Megkezdődik a lótás-futás. A hajó
minden zeg-zugával ismerős „kék fiuk" bújnak elő minden oldalról. Mindenki a maga
helyére siet, mert sok a dolog, mire a hajót
csatára kész állapotba hozzuk.
A páncélajtókat és a lesnyilásokat bezárni, a karfákat lerakni, a municiót, a kötözőszereket előkészíteni, a válaszfalakat elzárni, stb. Mindezek olyan munkák, melyeke^szempillantás
Oroszok temetnek a csatatéren.
alatt kell elvégezni. A hajót
elhomályosítjuk
A katonahalál csak egyféle, de a temeés az este sötétségében fölhuzzuk a torpedóvédő hálókat. Pár perc alatt ez is megtörté- tésnek már egész skálája van. Egy fogoly
orosz katona beszélte, hogy ívangorod alatt
nik.
miként temették el az orosz tiszt urakat, akik
Az első hadiőrség megszállja az ágyukat,
csúnyán éltek, de szépen haltak meg. Es
a másik őrség egy része az előbástyára megy
mondja az orosz Szergej Kupin:
a horgonyt fölvonni. Lassan megindul a jár— Már késő este volt, amikor megkaptuk
gány. Az egyik lánc hossza a másik után tűa
parancsot:
temetni. Valami kétezer ember
nik el a feneketlen láncszekrényben. Még
bajlódott
a
holttestek
köriil. Az volt a parancs,
egy hirtelen rándulás és a patenthorgony
ekéi a hajóoldalhoz simulnak. Ágyúikat ré- lehúzni a csizmát, meg a kabátot, aztán belezsut irányítva, jobboldalra forduiva, a nagy- lódítani a gödörbe. A műszakiak mély sirt ásés kiscirkálók hajósodorban vonulnak ki a ki- tak a halottaknak, de a gödör mélyén már bukötőből. A sok sekélyes helyen áthaladva, gyogott a viz, nagyot locsesant a halott, a
lassanként fokozzák a csavar forgását. A mikor belehajigálták s az ütközettől fáradt
lökdöstek tele a vizbe
szeliőzőiiregekbői moraj és sivitás tör elő; a katonák káromkodva
szellőzőgépek gyors forgása okozza, amelyek bajtársaikat. Az éjszakába fáklyák néztek piujabb oxigént visznek a kazánok tüzébe. A rosló szemmel s egv pópa biztatgatott minfii tök verejtékkel boritva állanak a helyisé- ket:
— Gyorsan ti kutyák, mert unom ezt a
gükben, etetik a folyton éhes tüzet és eltávolítják a salakot. A szénherdók feketék, mim disznóságot . . .
Amikor a legénységre rátakartuk a fölaz éjszaka, testüket vastag szénporréteg boritja, azon fáradoznak, hogy a fűtőhelyisége- det, sorra kerültek a tisztek. Az urak, akik
ket szénnel ellássák. A mennyezetről harmat- mindig vidámak voltak és gorombák, ahogy
ként csurog a szertefröcscsent olaj. A gépek
kezelőszemélyzete is mintha olajban fürdött S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® 0 0 0 ® ® 0 0 ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0
volna. A gép keresztfeje és vezetőlapja forró. FL^^^H^^^HRIHMÉISIILLBM
—
0
A tengelyágyakban forr az olaj. A zömök kéményekből az erős szellőzéstől szikrával telitett, sürii fiistíelhök emelkednek. A gyors menet következtében fehér tajték mosódik keresztül a horgony láncrésein. Az országúihoz
hasonló hajósodort messze elhagyva hajó0
Pénteken, szombaton és vasárnap
0
zunk célunk felé.

É

Röviddel éjfél előtt a bástyára lépünk,
'hogy felváltsuk az őrséget. A teljes hold csak
nagynehezen tör át a sürii levegőn és homályos, ezüstös fénybe borit ja cirkálónkat. Borzalmasan: szép látvány a mágneses világításban. Föladatunk fontosságáról kellőképen meg
győznek bennünket a tüzértiszt rövid szavai:
„Előnyomulás észak felé, nyolc órára odaérünk és ott majd megtudjuk, mi történik."
Szilárdan bízunk felebbvalóinkban és elfoglaljuk a helyünket. Nagy az öröm
mindenütt.
Végre alkalmunk lesz elbánni az angolokkal.
„A német patkány föleszi a partot az angol
buldogg elől", volt az általános jelszó. A telefonvezetékeken különböző matrózkáromkodások repülnek ágyutói ágyúhoz. A gránátokéra is nem egy durva szidalmat irnak.
Tovább haladunk őrült
gyorsasággal.
Nem is igen veszünk tudomást az angol aknákban fenyegető veszedelemről. Hajnalpirkadáskor a páncélok védelme alá rejtjük mindazokat a dolgokat, amelyékre nincsen szükség a nappali szolgálatban. A türelmetlenségtől hajszolva, az őrszem a fedélzeten áll és
nv'nden várakozás után sivit a jelzés: „A hajót csatakészre á l l í t a n i N é h á n y másodperc
alatt mindenki elfoglalja helyét az ágyuknál,
hamar beállítják az irányt és a távolságot.
A legénység lélegzetét visszafojtva áll az
ágyuknál. A csengő élesen sivit:
„Sortűz!"
Egy könnyii nyomás és az első sortűz uton
van az angol partok felé. Az irányzó-szerkezet, a löszerfölvonó és a závárzatok fölnyitása pokoli zajt okoz. Tompa koppanás jelzi,
hogy a lövedék elhelyezkedett, a töltés lecsapódva követi és a závárzat lármásan helyez-
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K a g á l y o k

XI &

ellen

most igen alaposan kell védekeznünk,
mert kolera, vörheny, kanyaró, typhus,
himlő és egyéb r a g á l y o s betegségek
fokozottabb
erővel
léphetnek fel, miért is szükséges, hogy
minden háztartásban egy megbízható
fertőtlenítő szer kéznél legyen. A jelenkor legjobb fertőtlenítő szere a

Versenyáruháj;

fe i

Főíizlet:

Alkalmi vételek!

tot,

140 széles cosztüm szövetek . . . . K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargefek . 6 8 fillértől 80 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 24-ig
Divat bársonyok
K 1-90
K 5-Pargett.és flanel pongyolák ,
Cloth alsó szoknyák . . . .
K 1-90
Pargett és flanel női blúzok
K 3-Parget leányruhák
K 1 -50-től K 3-ig

Mm^íámi

Női kötények K 1-50-től K 1 ' 9 0 - i g

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

erősen antiseptikus hatásu szájviz.
Szájbűzt rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat konzerválja. Használandó továbbá orvosi utasítás szerint toroklobnál, gégebántalmaknál
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány
csép elegendő egy fél pohár vizbe.

Eredeti üvegje KI'60

Az összes lysoform-készitmények kaphatók minden gyógyszertárban, drogériában és ujabban a jobb füszerkereskedésekben is. Kívánatra bárkinek
ingyen és bérmentve megküldjük az
E g é s z s é g és fertőtlenítés
cimü érdekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kapható,
oda közvetlen is küldünk 6 korona
előzetes beküldése esetén 3
üveg Lysoformot, 2 darab szappant
és 1 üveg szájvizet.
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Alig

használt

gáz-kályha
es e g y

nagy

töltő kályha
azonnal eladó.

Cim a kiadóhivatalba.

lesznek árasltva ! 1 I
I
Ü

fix fizetéssel és inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

S z e g e d e n ,

. . . . . . .
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i y a r
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kiadóhivatalában.
Jelentkezni lehet d. e, 1 0 ó r a k o r .

APRÓHIRDETÉSEK.
Gyomorbajosok

di-

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

az

országosa-a elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely test-

része? Ugy haszná'ja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógvszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Fájós fogára

ÚJPESTEN.

Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hősapkák, keztytik, harisnyák, férfi és női divatcikkek

ÖNTI
RUHÁIT
Ü

palota.

F i ó k ü z l e t : Kossuth l a j o s - s u g á r u t l .

oIosóbs, k é s z p é n z é r t a k a r
vásároin , K E R E S S E F Ö L
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredet" üvegekben 8 0 fillérért minden
gyógyszertárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért
is az összes orvosok betegágyak fertőtlenítésére, antiseptikuskötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigacióra, stb. mindenkor
ajánlják.

Református

ez
a z eredeti

mg®?

avőlódi

vegyen

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

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h a j
s z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, Kárász-u. 9.

