ELŐFIZETÉS* AK szegedek
ém.

Szeged, 1915.

Budapest, február 3. (Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.) A keleti Beszkidekben
az oroszok igen heves ujabb támadásait, a
melyek éjjel is tartottak, az ellenségnek újból súlyos veszteségeket okozva, visszavertük. A Erdős-hegység középső részében a
harcok kedvezően alakulnak. A szövetséges
csapatok, amelyek tegnap az ellenségtől makacsul védett magaslati állásokat foglaltak
el, egyezer embert foglyul ejtettek és több
géppuskát zsákmányoltak. Lengyelországban
és Nyugat-Galíciában a helyzet változatlan;
nagyobbára nyugalom volt.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Ungvárról jelentik: Az orosz a duklai
szoros ellen irányuló támadással igyekszik
ellensúlyozni az utóbbi vereségeit. Csapataink Galíciában vannak s a Zemplénbe vezető szorosokat úgyszólván áthatolhatatlaná
tették. A német tüzérség hathatósan támogatja gyalogságunk munkáját. Oífenzivánk
előre halad. A szövetségesekkel együtt működve, benyomtuk az oroszok balszárnyát.
A foglyok szerint a lembergi orosz kormányzóság csomagol, azt hiszik, márciusban már
orosz földön lesz a harctér.
Budapestről jelentik: Londonból további
hajóvesztesegeket jelentenek. A csatornában
és irtengeren tucatszámra cirkálnak a német tengeralattjárók.
Mílanóüól jelentik: A törökök a Szuezcsatorna keleti partját már megszállották. Az
angol hatóságokat Kairóból Alexandriába
áthelyeztek. Kairót sietve megerősítették.
Budapest: Carp volt román miniszterelnök nyilatkozott, hogy a román nép többsége nem viseltetik ellenséges érzülettel a
németek, magyarok és osztrákok iránt, a
gazdasági körök pedig direkt németbarátok.
A katonaság sem németellenes. Take Jonescu barnumember; nincsenek követői. Előttem kétségtelen a középhatalmak győzelme.
Hibának tartottam, hogy Románia nem állott rögtön melléjük. Véleményem naponta
tért nyer.
Szerajevóból jelentik: A várbörtön udvarán ma délelőtt kivégezték a trónörökös
gyilkosait: Cubrilovicsot, Jovanovicsot, 111cet. Incidens nem volt. A szintén haláltraitélt Milovics és Kerovics kegyelemből életfogytiglani, illetve 20 évi súlyos börtönt kapott.
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Beszélgetés
a német külügyi államtitkárral,
Zimmermann Magyarországról, a
magyarokról és a magyar katonákról.

Berlin, február 3.
Jagos államtitkár és a birodalmi kancellár távollétében a külügyi, dolgokat Zimmermann dr. államtitkár vezetik Von Ziilmmermann a háború kitörése óta tölti be az államtitkár nehéz és a mostani rendkivülii nehéz
időkben felelősségteljes állasát. Amkor meghívták erre a pozuciora, a német sajtó a legnagyobb elismeréssel fogadta kinevezését;
ugy tudták, hogy a legtehetségesebb diplomaták közül1 való. Hatalmas termet, a germán
óriás típusa; mánaen mozdulata csupa közvetlenség és egyszerűség. A kegyelmes, ur,
személye bennünket annál jobban érdekel,
mert nem légiben fontos és nagy horderejű
tanácskozásokat folytatott Burián báróval, a
külügyminiszter berlini tartózkodásakor.
Az államtitkár ur lekötelező melegséggel fogadott.
— Kérem, — mondotta, — foglaljon
helyet, hagviqk a külsőségeket és beszélgessük ki magunkat egy kicsit. Nagyon örülök, liogy megismerhettem Önt,
alklii tudomásom szerint azon dolgozik,
hogy melegebb baráti viszonyt hozzon
létre a német és a magyar sajtó között
és különös örömömre szolgál, hogy önben
a magyar sajtó egyik képviselőjét üdvözölhetem.
. . . A kegyelmes úrral hosszabb időn át
volt alkalmam beszélgetni. Természetes, hogy
e beszélgetésnek minden részlete nem tartozhatik e percben a nyilvánosság elé; csak anymyit jegyezhetek meg, hogy rólunk, magyarokról és Magyarországról csudálatos melegségü és végtelenül megértő szavakat volt alkalmam hallani.
Őexcellenciája engedelmével nyilatkozatából a következőket közölhetem:
— Örülök, hogy a magyar sajtó
egyik organunia közvetlen érintkezést keres Berlin politikai köreivel Bizonyosra
veszem, hogy itt mindenütt azt a meleg
és őszinte rokonszenvet fogja találni, a
mellyel Magyarország iránt viseltetünk.
A szövetség nem csak a közös érdekek
kifejezője, hanem benne él a szivekben is.
Tudjuk, hogy Németország iránt milyen
érzelmekkel viseltetik a magyar nemzet
és ezeket az érzelmeket teljes mértékben viszonozzuk is. A magyar ezredek
hősiességéről is tudomásunk van és a leg-

melegebb elismerésünk és csodálatunk
száll a hős magyar katonák felé, akik a
Kárpáto kszorosaiban, a nehéz téli liegyi
hadjáratban bámülatraméttót
produkáltak.
— Én magam mindig igaz és őszinte
barátja voltam a magyar nemzetnek, a
mely egyik legerősebb támasza a monarchiának. Nagy örömemre szolgált, hogy
legutóbb beszélhettem báró Burjánnal, az
önök igazán kitűnő államlférfiával. 'Meg
vagyok győződve arról, hogy Magyarország gazdaságilag megerősödve, politikai presztízsében emelkedve fog kikerülni a háborúból.
Ezek a meleg szavak bizonyára nagy
visszhangra fognak találni nálunk, annál inkább, mert olyan helyről jönnek, amely az
egész hivatalos Németországot képviseli.
A német nagyvezérkap közlése.
Berlin, február 3. A nagy főhadiszállás
jelenti: A nyugati hadiszintér a franciáknak
Perthesnél levő állásaink ellen Intézett támadásait visszavertük. Az arcvonal többi részén csak tüzérségi harcok folytak.
A keleti hadszíntér: A keleti-poroszországi határon nincs semmi újság. A Visztulától északra a lovassági harcok az oroszoknak visszavetésével végződtek. A Visztulától délre támadásaink Bolinowitól keletre Humin falu elfoglalására vezettek. Volla-Scidlowickaért még folyik a harc. Február elsejétől itt több mint négyezer oroszt fogtunk
el és hat gépfegyvert zsákmányoltunk. Az
oroszoknak a Bzura-menti állásaink ellen intézett éjjeli támadásait visszavertük.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
MEGJELENT A VÖRÖS KÖNYV.
A monarchia Vörös Könyve megjelent.
A könyvesboltokban legközelebb már árulják.
69 diplomáciai okiratot tartalmaz,
junius
21-től augusztus 21-ig s bebizonyítja, hogy a
háborút ellenségeink provokációja okozta, bebizonyítja, hogy a monarchia állandóan és
felre nem érthetően törekedett mindig a békére,
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ELLENSÉGEINK VESZTESÉGE NÉGYMILLIÓ EMBER.
A Frankfurter Zeitung 'hivatalos jelentések alapján összegezi az ellenséges hadseregek veszteségét a háború hat hónapja alatt.
E szerint 1914. év végén 600,000 orosz fogoly
volt Németországban. Ebbe nincs beleszámítva a lengyelországi üldözés közben ejtett és
a transzport alatt levő foglyok száma. Ez a
szám naponkint 606—1006—3000-rel növekedett. Nem túlzás tehát, hogy az első hat hónapban az orosz foglyok száma elérte
a
700,000-et,
Ausztria-Magyarországban
az
Orosz foglyok száma 380,000. A szövetségesek tehát egy milliónál jóval több orosz foglyot ejtettek. Az orosz
foglyok és sebesültek számát a Times a minap kiadott pétervári
hivatalos jelentés szerint 1,300,000-ben állapi totta meg. Ha tehát összegezzük az oroszok veszteségét foglyokban, sebesültekben és
halottakban, két milliónál sokkal
nagyobb
számot kapunk.

legjobb elejteni a neheze;: kivihető, homályos viznyomásban, — hogy csak lámpaíénynyel lehessen rátalálni.
PRZEMYSLBEN VIDÁM AZ ÉLET.
Amsterdam, február 3. A hollandi újságok jelentései szerint Przemyslbn
kitűnő a
védősereg helyzete. Az orosz támadások t ljesen megszűntek. Minthogy a hegyekben és
a völgyekben rengeteg sok a hó, a várvédő
legénység minden, szabad idejét a téli sportoknak szenteli.
A bukaresti Journal de Beiken nagv cikket irt Przemysl skerte'en ostromától. Beszámol arról, hogy az oroszoknak Prztenrsl
ellen folytatott ostroma teljesen kudarcot vallott és ezért igyekeznek most szűkebbre szo'han: a gyűrűt Przemysl körül. A legnagyobb
elismeréssel ir Przemysl osztrák-magyar védőiről, akik mind hősök és vértanuk. Igen sokat szenveditek, főként a h degtől, mert r-t-t
húsz fog a Ihideg. A legnagyobb dicséret
hangján aposztrofálja aviatikusainkat, akik
állandóan, közlekednek Przemysl és Krakó között.

Franciaország vesztesége valamivel kisebb. A francia foglyok száma Németországban negyedmillió. A Corirere della Sera szerint a francia hadsereg vesztesége a háború
eiső négy hónapjában 50 százalék volt foglyokban, sebesültekben és halottakban. Az
utolsó hetekben nagy veszteségeik voltak a
franciáknak, mert csak Soissonsnál 150,000
főnyi volt a veszteségük. Joffre „nagy offenzivája" — külföldi jelentések szerint 400,000
főnyi veszteséggel járt, Ha tehát lkét hónappal ezelőtt egymill'ó volt a franciák vesztesége, .most körülbelül másfélmillió.

TISZA A KIRÁLYNÁL.
Bécs, február 3. Tisza István gróf miniszterelnök ma reggel Latinovics Endre titkár kíséretében a brueki
személyvonaton
Bécsbe érkezeti s a Magyar Házban szál't
meg. A délelőtti órákban Tisza
találkozott
Burián István báró külügyminiszterrel,
aki
egyelőre még a Magyar Házban lakik. A miniszterelnök a mai nap folyamán
magánkihallgatáson jelent meg a királynál és részt
vetf a külügyminisztériumban
tartott közös
miniszteri
értekezleten.

Anglia és Belgium együttesen több mini
negyedmiliö embert vesztettek és ha még hoz
závesszük a nagy szerb veszteséget is, nem
túlozunk, amikor azt ál tótjuk, hogy ellenségeink veszteségi halottakban, sebesültekben cs
foglyokban eléri a négy milliót.

Meqtartják

Galíciát és Erdélyt ígérik az oroszok a lengyeleknek.
Kidöpös érdékességü levelet küldött be
hozzánk egyik olvasónk. A levélpapíron egyszerű rátekintésre nem találunk semmi rendkívülit, de ,ha . világosság vagy :Í lámpafény
elé tartjuk, tisztán kivehető a papir gy ári viznyomása és az nem más, mint Orosz-Lengyelország és ÍLszak-Galicia pontos térképe,
a
•ha tárjelzés, helységnevek, folyók, hegyek
mind fel vannak benne tüntetve. A 'víznyomású térkép tulajdonképen a jelenlegi tőhadszintérnek a- térképe, de bizonyára csak de-,
monstratív céljai lehetnek vele az orosz hadvezetőségnek, mert mint tájékozódásra al'ka'rrias térképnek katonai szempontból semrtrféíe gyakorlati értéke nincs. A viznyemásban
egyébként a következő orosz nyelvű felírás
olvasható: Rejtan. — Svleta Miloscii Kochanej
ü j c z y z n y Czuja Cie Tylko Umys'ly Pocziwc!
— GaJicyska Spoíka Wyrobow. Papierovych.'
Az orosz hadvezetőséget bizonyára az a
Tendencia vezette 'a'z ilyen térképes levélpapírok szétosztásánál, liogy az orosz hadseregben még megmaradt kevés számú lengyel katonát ezzel az igazán vérszegény és s unalmas ötlettel is buzdítsa, erre engednek következtetni ugyanis a térkép.rosszakaratú fordirásaii. Lengyelországnak orosz vonatkozása,
nincs feltüntetve, ellenben Galícia egy
része
Lengyelországhoz
van csatolva. Aranyi azonban kétségtelen, hogy a kivitelten van, stílus,
mert egy ilyen beteges, lehetetlen álmot, a

a

képviselőválasztásokat.

A Dclmugyarorsiág
budapesti munkatársa jelenti: Junius elsején jár te a képviselők
mandátuma. Bizonyos oldalról fölmerült az
az eszme, ihogy semmi körülmények között se
h j á k ki a választásokat, még ha ez az alkotmányos jog látszólagos megsértése lenne is
és a kivételes alapotokra való tekintettél kivételes eszközeikkel rendezzék, ezt a z ügyet
is. Azonban ugy a-miniszterelnök, mint az el'enzék vezéreinek skrupuiusni voltak, rrrrt véleményük szerint az alkotmány garanciáit soha semmiféle körülmények között hatályon
kívül 'helyezni ném lehet. Most 'végre egy
egészséges ötlet merült fel, Az nevezessen,
hogy a ciklus lejártával, tehát ez év júliusával
még akkor is kiírják a választásokat, ha a
háború eddig eltartana, csupán a pártok állapodnának meg abban, hogy a kerületekben
az eddigi képviselőt jelölnék, senki ellenük
ellenjelöltet nem állítana és igy a választások minden mozgalom, agitáció nélkül egyszerű, egyhangú, szinte csak formai kő felkiáltással történhetnének meg. Ennek ellenében azonban a kormáy biztosítaná u pártokat,
hogy a ciklus csak a háború végéig tartana
és igy a normális rend helyreállítása
után
rögtön komolyan szavazhatna a nemzet: Ahol
pedig az eddigi képviselők bármilyen okból
nem: vállaihatná mandátumát, ott az uralmon
levő párt jelöltjét akceptálná a kerület. Ez
irányban folytak már megbeszélések, amelyeket, minthogy még a z öttet csak embrionális. a 'legteljesebb diszkrécióval kezelnék. Értesülésünk szerint azonban illetékes tényezők
a pártok vezéreivel ebben meg fognak tudni
állapodni, az ügyet nagyobb nyilvánosságai is
fogják tárgyaim és a megállapodást publikálni;.

Szeged, 1915. január 4.
Ujabb török-sikerek.
Konstantinápoly, február 3. A főhadiszállás jelenti tegnapi kelettel: A kaukázusi arcvonalon a napokban folyt helyi harcok a mi
csapataink sikereivel végződtek. Az ellenséges csapatot, amely Artoinndl támadott, súlyos veszteségek mellett visszavetettük. Az ellenség menekülés közbm
nagymennyiségű
hadianyagot hagyott kezünkben. Ko na környéken egy kis csapat január 31-ére virradó
éjjel megtámadott két ellenséges
zászlóaljat,
amelyek dróiakadályok
mögött elsáncolták
magukat és jelentékeny veszteséget
okozott
nekik. A következő napon az ellenség ágyúnaszádok fedezete alatt a közelben csapatokai akart partra szállítani, de ujra megvertük.
Az ellenség sok halottat vesztett, köztük egy
századost és egy altisztet. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az újvidékieknek 4 5 napra kell
élelmet beszerezni.
A petrovaradin-ujvidéki várparancsnokság a következő hirdetményt bocsátotta ki
Újvidéken:
HIRDETMÉNY.
Habár a mostani helyzet a lakosságnak
aggodalomra okot aram szolgál,tat'hait, a várDarancsnokság mégis szükségét látja an
nak, hogy a lakosok érdekeit megóvandó,
megtegye imrndama 'intézkedéseket, amelyek
egv esetleg beállható eleséghiány elejét veszik.
A várparancsniokság a vár körletbeni lakosok élelmezéséről a katonai szabályzat
rendelkezései .szerint csak korlátolt határokon belül gondoskod'hatik, miért is a lakosok kötelesek 45 napra szükséges
élelmiszert
beszerezni, hacsak az élelmezésükről
va'ó
gondoskodást a községi hatóság át nem veszi
Az élelmiszer készlet legkésőbb 1915. évi
február bó J5-'g legyen össz'gyütóe. Ezen
'részletnek fogyasztása csak
mindenkori,
azonnali pótlás mellett
történhetik.
E rendeletem, foganatositásáró'li egv bázról-házra menő bizottság fog meg^yőtódni.
Amennyiben a vár veszélyeztetésének foka ezt megkívánná, a vár parancsnokság mindazon polgári egyéneket,'akik e^en • re^drtettok eleget nem tettek, a vár területéről kitiltja.
Az élelmiszer beszerzésének kötele-ettrége ától csak a 7 ok a lakosok meratlhetők fel,
akik az egészségügyi szolgálatban "redmén'yesen, tevékenyek, vagv éoitkezéséknél tóönyösen alkalmazhatók. Ezek és családtagjaik
egyes éleim icikkeket a vár készleteiből vásárolhatnak.
Az einiitett szolgálatokra való jelentkezések a községi hatóságnál eszköziendők.
Petrovaradin, 1915. immár 30.
Grzywinski s. kcs. és kór. vezétó r n'agy.
VÁRTRRA'NWSNOK.

A várparancsnokság a hirdetményt külön
még a következőkben indokolta meg:
A várparancsnokság falragaszokon felszólította a lakosságot, 'hogy szerezze be foIvó évi február 'hó 15-ig a 45 riapra szükséges
élelmiszert. Ugyan már a hirdetmény első
mondata is rámutat arra, hogy vészéiv nem
fenyeget, mégis szükségesnek tartom a 'lakosságot ezen az uton ,is megnyugtatni. Az utolsó hetekben láttuk, hogy különböző élelmicikkben mily nagy hiány mutatkozott Újvidéken s ha nem segítettünk volna hamar,
esetleg egyik-másik cikk teljesen el is fogyott
volna. Ezéit jobb óvatosnak lenni és a szükséges élelmiszert idejekorán összehordom, nehogy az élelmiszer hiány okozzon b 'jt. Legyenek meggyőződve arról, hogy a várparancsnokság eme intézkedése kizárólag a lakosság érdekeinek megóvására szolgál.

Szeged, 1915. január 31.

űíLM AOYARÜESZÁÖ. $

A Zeit Tisza István gréiröS.
(Saját tudósítónktól.)
Panaszkodnak a
bécsi lapok a cenzúra tulszigorusága miatt.
Ez a szigor annál jobban fáj nekik, m'vel —ők ugy tudják, — a budapesti lapokkal szemben a cenzúra sokkal enyhébb. Ebben különben lehet is a bécsieknek igazuk, ü e jusson
eszükbe az is, mennyivel komolyabb és érettebb a magyar sajtó, mint ra bécsi. Nincs
egyetlenegy magyar lap sem, amely a tárgyilagos kritikán tul menő vagy épper. gyűlölködő cikket hozott volt Ausztria e'len. A
magyar sajtó elég érett arra, hogy felismerje az együttműködésnek ez idő szerinti megbecsülhetetlen értékét és tartózkodik mindén
sortól, minden betűtől, mely disszonanciát
kelthetne; mert tudja, hogy ez nagy örömére lenne ellenségeinknek és egyáltalán nem
épülésére a még ingadozó semleges országoknak. Nern igy egyes osztrák lapok. S mert
ez a különbség a magyar és az osztrák sajtó
között, csak természetes, hogy a cenzúra velünk szemben liberálisabb. De ugy látszik,
ínég igy sem elég szigora Bécsben a cenzúra,
mert különben nem hozhatta volna Die Zeit
keddi száma -az itt fordításban következő cikkét Tisza István grófról:
Most, amikor nem szónak van a 7
ideje, de a tettnek, Auszrtra-Magya-o"szágon az egyetlen államférfi, aki mi t
szónok -is észrevéteti m a g á t : Tisza gr f.
Antikor bármenoy're Is temperamentumos, de r.em egészen ki fogás tabui újévi
beszédjét tartotta, azt a kevésbé időszerű
szónoklatot a különös nnptarszakos"nak
lehetett betudni. Most azonban kitűnik,
hogy Tisza gróf nemcsak mint újévi, hanem mint havi szónok ;'s -akar babérokat
aratn-i. A múlt hó végével az egyik budapesti hangversenyen mint koinlterencier
lépett föl és szüksége^, hogy ez?n utolsó
beszédjének is néhány biráló szót szenteljünk, hogy azokra a legközelebbi február végén esedékes beszedjében tekintettel lenni szíveskedjék. H'szm el kell
ismernünk, hogv azokra a kifogásokra,
amelyek újévi beszéd 'évei! szemben felmerültek, némileg tekintettel vól-t. Mert
január 1. túlságosan egyoldalúan,
mint
magyar politikus beszélt és január 30-'n
láthatóan azon fáradozott, hogv azt jóvá tegye, amennyiben
birodalmi-hazafias
(reichspatriotisch) (??!) húrokat pengetett. mi bizonyára az egész monarchiában
helyesléssel fog találkozni. Mindnyájunk
szive szerint való. ha a komoly megpróbáltatás ez idején nyomatékos hangsúlyozással halijuk Ausztriának és Magyarországnak az összetartozására vonatkozó
érzelmeket és ha Tisza gróf megelégedett volna újévi beszédje túlságosan magyar szövegének hazafias kiegészítésével, nagyon meg volnánk vele elégedve és
nem volna kifogásunk a havi szónok
azon lecsiílap'thalatian vágya ellen, bogv
önmagát hallja.
De Tisza gróf ez alkalommal, amikor sikerrel iparkodott visszatérni a t e tves vágányra, más old tton ismét kisiklott a pályából, ő ugyanis, anélkül, bogy
a körülmények ezt szükségessé tették
volna, .a rendkívül kényes és nehéz délszláv -kérdést érintette. Hu csak azt akarta, hogy dicsőítse az összes •magyarországi nemzetiségek egyformán tevékenv
hazafias áldozatkészségét és hogy különösképpen kiemelje a (horvátok vitézségét
s harci derékségét, ugy az minden bizony
nyal a nemzetpolitikai igazságérzetnek ne
nies megnyilatkozása lett volna. De nagyon is helytelen volt, hogv az e'öbbivel való összefüggésben megemlékezett
aznkr.l az érdekellentétekről is. ámelyek
a magyarok és a horvátok között a legutóbbi időkig fennállottak és hogy a hor-

vát nacionalizmust arra oktatta, hogy
mely utakon kell a jövőben haladnia és
mely „tévutakat" elkerülnie. A horvát,
vagy általánosabb értelemben: a délszláv kérdés a legnagyobb és legfontosabb
birodalmi (?) ügyek közé tartozik, azok
közé, amelyek a háború után tárgyalandók és rendezen-dők és bizonyos, hogy ennek a kérdésnek a végérvényesen kielégítő megoldása csak okos nemzeti kiegyezés utján törté' hetik meg, nem pedig Tisza, gróf magánbeszédjei által. Nem
járja, ha egy államférfi azt az esetleges
kegyét a sorsnak, hogy a nyilvános szószéken mint egyetlen! és egyedi'!' szónok jelenhetik meg. arra használja fel,
hogv ezen magánelőadásrtval azt a látszatot keltse, mintha a monarchia jövendő politikai viszonyairól csak neki magának és a saját feje startút volna joga
dönteni. Ez nem áll és Tisza gróf maga
is egészen jól tudja, hogy ez nincs ugy.
De akkor aztán hagyta is -abba. hogv
monológjaiban olyan kérdésekben nyilvánítson véleményt., amelyek csak az
összes érdekelt és illetékes tényezők alapos uézetaseréte által oldhatók meg. .Egyáltalán kínos benyomást tesz, ha mindig
csak egv valaki viszi a nagv szót, még
pedig r e m tekintélye erejénél fogva hanem csak másoknak idő'eges ukadá'yc tatása folvtám Ő nem azért beszé', úrimba neki arra egyedül volna joga, hanem
azért, mert a többiek momentán nincsenek abban a helyzetben, hogy beszélhessenek. Ily időben legyen az ilven szerencsés férfin tapintatosan tartózkodó és
ne terpeszkedjék szét tolakodóan az előtérben. A nyilvános szószék beszédekre
és eMenbeszédekre és nem arra való, hogy
egy férfi tartson rólla beszédeket, monológokat. Tisza gróf sokkal belátóbb és
taoasztaltabb no'ltt'kus, smfbogv a külfölddél szemben a momrehh
diktátorát
vagy csak annak pre n ot°us fejét h -karja játszani. De kerülie még a 'látszatát is
annak, mintha azt akarná. A belső H k e e
nnpja'ban hagyja békén a veszedelmes
problémákat és ha feterar végén újból
beszédet mond, inarkod'ék az ezen alkalommal okozott kárt 'óvá t e n n i , anélkül
azonban, hogv — ismét ujat okozzam.
Magyar embernek ehhez, azt hisszük,
nem kell kommentár. Ha a Die Z'át azt hiszi,
hogy Tisza siklott ki a vágányból, amikor
egy tisztára magyar belügyről: a horvát kérdésről nyilatkozott, a háború után meg fogjuk
mutatni, mennyire siklott te a pályáról a Die
Zeit és táborkara, amikor birodalmi hazafiságról beszél és amikor a mi be'iigyemkbe
beleszólást vindikál magának. Mi magyarok
egyelőre a harcmezőn küzdünk a magunk
igazáért és hogy nem dicstelenül, azt talán
még a Die Zeit sem vonja kétségbe. Ha n°m
élnénk olyan véresen komoly időket, mulatnánk az ilyen tehetetlenségükben toporzékoló
cikkeken, amelyek mindenesetre arról- tesznek
bizonyságot, hogy milyen erős magyar Tisza
István. De háborúban, sőt világháborúban állunk és amikor az ilyen boszantó hadarságokat olvassuk, önkéntelenül is eszünkbe jut,
iiogy a Die Zeit-mk ezt a cikkét majd le fogj á k fordítani és közölni a z orosz, angol és
francia lapok. És az ilyen cikkekből ezek az
ellenséges lapok tőkét kovácsolnak, ellenségeink pedig erőt fognak meríteni a további
kitartáshoz. Az ilyen bécsi lapok számára ugy
látszik nincs és- nem is lehet elég szigorú cenzúra.
Csak még egyet: a berlini lapok a legnagyobb egyöntetűséggel a legmelegebb hangon ismertetik Tisza István a Die Zeit által
ennyire kifogásolt beszédjét.

A meghódított országban.
Brüsszel, január végén.
A brüsszeliek élete egy kissé unalmassá
lett. Dolguk az embereknek nincs, tehát sétálnak sokat. 'Brüsszel, a nagyváros most igazi
fészek és ha valaki mindig csak az orra után
megy is, hamarosan célnál van. sőt t"l is
azon. Ép azért a brüsszeli ember mindenféle
kerülő utakat és szórakozásokat talál ki macának, hogy valamivel agyonüsse az időt a
Wekvés'g. Ezt persze kényszerből é". rem
kedvtelésből teszi. Mert mindenütt szivesebben van és minden egyebet szívesebben csinál,
mint tétlenül a szobában, ülni. De más módon
;
s kerülő-utakat csinál. Mindenképpen megmérgezi és elkeseríti az életét vagy tovább
hazudik és tovább kacag, as'terint. amint derüli kedélyű nék vagy savanyúinak született.
Most példának okáért elrendelte a -német helytartó. hogy ezentúl a cukrászdák hetmkint
mnk kétszer süssenek kalácsot és rateményt.
Nem -csinált egyebet a német
korrráir'zó,
mint hogv a rémet birodalomban foganatositatt intézkedéseke* kiterjesztette a m©yHóditett országra is. És erre mi tör'éttk? 0 K r a n
"müerek. akik araDtt a tortát legföljebb kirakatban ha látták, egyszerre csak elnyomottaknak és megbántott 'hazafias Ínyenceknek érzik magukat. Azt mond iák: „Tiltsák el
a süteményt Németországban! Ott -szükség'
•van rá. mert ott az éhínség dühöng. De nr'nket, belgákat ellátnak az amerikai lisztes hatók!" Ez azonban korántsem akadálya annak. hogv a szegény emberek ezrei ne lessék
a kiosztandó kenyéradagot és mel°g levest.
És nem akadálya annak. b r g v ezeket mi németek lássuk el erre a célra feléffiitott ttkező
házakban és az olcsó tanlálkozás e'forrásainá'l
félnapokig is elvárnak a tekrté, sürü rajok.
Német fogságban 'élő belga barátaim fe'esétai gva-kran mevtuHak-alják tőlem-, mi Tót
küldhetnének és Írhatnának uraiknak. Fértóíktől érkezett leveleiket r H szoktak nekem olvasmi és azok ©gv cs;b>net s°m krtségb-ee'tőek Egvik-másik gyöngéd fe'essg meg
talált egv-eev német nőt,
,k;'vn-"vebbc" iuthat el Munsterlaeer-ha és Rnltau-ba a rtgo'vtáborba, ahová a foco'-v bel-gákfiak milrrtanfé'ét visznek. 'Más enekedő fc'esécek. akiknek
az uraik Hollandiában .fcg'vok, titkon egész
a holland határig jutottak eb bt íovolv uraiktól nyíllal kaniák- a le v e'e'ktt. -Ez érmek a háborúnak leguiab'b találmánya. Mhy*einifé1e ; rá^t
ós nyomtatást — akár megengedett, akár Eltett dolgot tartalmaz — a nvi'lnnk a '-égére
erős iáik és átröpítik 'a beírta-holland határon.
•D'itido szerelmi rivi'la ismét szeriedhez bitott.
Csakhogv Kupído itt izmos férfivá ife ;| ődött
és nemcsak gyöngéd szerelmi vallomásokat
röpít át a határon, hanem Parisban és Londonban nyomatott ujsáy papirost is. Csempészet és kémkedés nyitttt — az a legújabb divat a holland-belga há*áron.
Amikor ősszel annyi foglyot ejtettünk
Mamiimul és Antwerpenben, nem egy belga
katonának sikerült megszökne. A többek közt
egy 'ixellesi kereskedőnek is. Utja egyenesen a
feleségéhez vezetett. Néhány hetet töltött nála, amikor egyszer csak két német katona
beállít hozzá hajnalban, hogy elfogják. Beletörődött a sorsába, de arra mégis, kíváncsi
volt, ki árulta el öt a németeknek. „A saját
feleséged! . . ." „A feleségem'?! . . . Ugyanaz — villant át az agyán — akivel az előbb
a szomszéd szobában enyelegtem?" Egy darab'g némán és tétován ott állott, majd torkaszakadtából felordított: „Hisz akkor a fogolytáborban ezerszer jobb dolgom lesz, ntint
amellett a , . ." Mivel a német katonák is
nős emberek voltak, rögtön tisztában voltak
vele, mi volna most ,az ő belgájuk legfőbb vágya, azért azt mondták neki: „Előbb menj tiz
nercre a szomszéd szobába és búcsúzz e! a
feleségedtől annak rendje és módja szerint."
A belga felkacagott, feltörte a kabát- és az
ingujját, bemént a szomszéd szobába és elbúcsúzott az ő kedves oldalbordájától — annak rendje és módja -szerint . . .
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Utazás a Bzura-mentl
harclérre.
Orosz-Lengyelország,
január végén.
Richárd Lörster, a Berliner Tcgeblatt
egyik harctéri tudósít' ja a Bzura folyóhoz
való utazását igy irja le:
Metsző, hideg szél zúgott \ég'g a si ságon, amikor tegnap reggel nyitott autón indultam Lodzból, Strykovón, Glovnón és Loviczon keresztül Sochaczev vidékére. A gránátoktól sok helyütt felszaggatott úttesten szorgos rrr'rika folyik — honvéd-utászok javítják
a hidakat itt és falusi l: kos-o-k dolgoznak kellő
felügyelet ai tl másul. Hogy a B u a mentén nem pi ennek, azt vi go ián mu attá'k
azok a nagyszámú lőszer-koraioszlopck, amelyek vagy üresen mentek visszafelé St ykov
irányában, vagy megrakottan a harcvonal félé
tartottak.
A néhány napi erős fagytól megmerevedett az utak sara és járha óbbá lett gyalogosok és szekerek számária. Egyebekbe-, a
megszokott kép. Lapos, sivár, (ketten v'dék.
Az utak mentán nincsenek gondozott gyümölcsfák, mint Sziléziában, csak itt-ott láthatók elnyomorodott fűzfák, oly szánalmasak,
mim maga az egész ország és olyan n omott 'ki nézés bek, mint .azok laz emb rek, a
kiknek az .a sorsuk, hogy itt tengessék az életüket. Amoti a varjak százai repülnek károgva. Itt egy összelőtt fát aprítanak fel .az
emberek tüzelőnek, miközben félénken tekintenek körül, vájjon nem látja-e eket valiaki e
munkájuk közben. Végtelen, hadoszlcpok mozognak csigalassúsággal az országutakon,
mögöttük különböző okokból elmaradozott katonák. A velünk találkozó szekerek, csaknem
mind katonai jármüvek. O a k ritkán találkozunk parasztokkal, akik terményeikkel a
városba iparkodnak a piacra. Mintha a halál
borulna az egész vidékre. A romimá lőtt faivakban sem történik semmi, ami ia romok
fölé életet varázsolna, avagy legalább eltakar
ritaná a harc borzalmat keltő nyomait. Le érthető is, hogv itt, ahoi naponta és éjente
még hallatszik az ágyúdörej, nem gondolnak
most az újjáépítésre. Érhetetlen, azonban,
miért nem gyűjtik ös'sze és nem válogatják ki
későbbi felhasználásra, amit a tűz inegk'mált.
A -paraszt, aki dacolva a veszéllyel, megmaradt a lakóhelyén, szobáját elmenekült szomszédiának az ablakrámáival fiiti. Vájjon iifií
kor mernek a szerencsétlenek, akiket a háboni házatlanná és 'hazátlanná tett, visszatérni? Csak azon tűnődik az ember, hová lettek
és hol vannak mindannyin, a hazátlanok.
Loviczban rövid pihenőt tartottunk és
csodálkozással láttuk, mint gondoskodott emberbarátai testi jólétéről a szeretetreméltó had
tápparancsnok, aki béke idején egy nagyon
látogatott tengerparti fürdő élén áll. A Hindenburg-utca egyik házán két német zászló
leng. a kapun pedig felirás, hirdeti, hogy itt a
„Tiszti étkezde". És Loviczban müncheni
sört mérnek! Ennivalót is kapni mindenfélét,
jót és olcsón. A vendéglősnek rövidesen meg
kell gazdagodnia, ha ember a tálcán. Az öszszes szobák tele voltak éhezőkkel és szomjazok kai s csakncm irigykedve gondoltam most
utólag az azelőtt Loviczban töltött $zu napokra.
Autónkkal egyenesen a főparancsnokságra jutni. ahol jelentkezni akartam, még a most
megfagyott talajon, is tehetetlen. Az utak állapotát egyébként jellemzi, hogy szekéroszlo- j
paink a felszántott földeken hajtanak keresz- 1
tüi, mert ott gyorsabban jutnak előre, mint
magukon az utakon.
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Falvakon, robogtunk keresztül, amelyek
teljesen kihaltaknak látszottak és miről közelebb jutottunk a harctérhez, annál elhagyatottabb volt minden körülöttünk. Egy lélek
sem volt az utcákon és nem volt látható füstölgő kémény, amely arra mutatott vo'na,
hogy az ágyutüztől megkímélt kunyhókban
élő emberi lényeik vannak.
K.-ban egy vén
anyóka ült egy félig leégett ház küszöbén, mereven maga elé bámulva és egy e'meháborodottnak a benyomását keltve, .a piacon ' árom gyerkőc ugrándozott és egy hesseni szekerész a templom előtt, több ütnak a keresztezésénél ta !!egvezdet'evesebb eszk"zök el. útmutatót átütött fel. Semmi .más élő, sem a
köze'ben, sem a távolban és ez a vigasztalan,
magány ránehezedett az ember szivére' és lelkére. Az ember szinte félélevzik, ha e'hagyta
a "'egsze ényebt emberi boldogság ez elhagyatott romjait és irrg'nt künn van az ország'üo", ahoi nem emlékezteti minden lépés
oly közvetlenül a pusztulásra és halálra.

Az orosz tea-hét.
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Oroszországban a falvakban és -lövészárkokban egyaránt egy álló hétig ünnepelték
a karácsonyt. A karácsony és újév közel idő
kiilcajhöző szokásairól a Times sok mindenrf él ét ir. Karácsony éjszakáján éjfélkor az
orosz parasztok papiresiliagoikait erősítenék
botjaik 'végére és énekelve járják be az utcákat. A hó magasan fekszik az utcáké n és ci
.falusi fatetőkön. 'Most is, amikor Or-oszoriszá.g háborúban áll, és .elhallatszik az ország•bellsejóbe a csatazaj és halálhörgés, a végtelen orosz sikíáigokon béke és nyugalom honol. A fiatalok mind hadba szállottak és a
liáboru oly messzire van. Karácsony reggelén az asztalok rogyásig vannak megrakva
libasülttel, pulyka,pecsenyével, sonkával, nyalánkságokkal és csokoládéval. A (szatmoár gö
zölög és a ifalusi banda beállít a házsikihöa,
liory leadjon egy csomó hazafias nótát, ifőleg
pedig a cári himnuszt. A parasztokat megcsókolják, az asszony okinak boldog ünnepeket
kívánnak és kapnak egy-egy darab libasültet és egy pohár teát. Belép a községi csendőr (nem rendőr) is, hangosan elkiáltja magát: „Isten védje meg a cárt!" ós szintén
iszik egy pohár — teát. .Eljön a postamester
is, azelőtt az övé volt a falu pálinkamérése,
majd megjelenik a pópa és kísérete, azután
a pék, a szatócs, mind összecsákolóznak, énekelnek, ordítanak össze-vissza, miközben szakadatlanul isszák — a teát. lAzok, alkik egy
igazi falusi karácsonyt átéltek Oroszországban, neliezen tudják az orosz karácsonyt v,utki nélkül elképzelni. A v-utki tudniillik eddig
minden orosz ünnepségnél óriási szerepet játszott; de az idén csak tea-karácsony volt.
A .lövészárkokban sincsen vutki, csalk fagy,
fáradtság, elcsigázottság, rosszul gyógyult
sebek ós tea, tea és mindig csak tea található ott 'és ez: a lövészárkokban bizonyára
jóOroszország számtalan kolostorában és
csodatevő helyén az idei karácsonyi héten
is ugyanannyi zarándok fordult meg, mint
más esztendőkben. A régi, vallásos é'et a
háború alatt is zavartalanul folytatódik. Kivételt képeznek persze az ország azon vidékei, amelyeken a háború dui és a, Fekete-tenger melletti Uj-Athos, a Dardanellák előtti
Átkos-hegy, Jeruzsálem és Betlehem, A paraszt-zarándokok azon ezrei, akik minden évben elmentek Betlehem/be, az idén nem jutottak oda. A háború a vallásos érzés- fokozását
eredményezte Oroszországban. A katonák a
harctéren is megcsókolják a feszületet a. papok kezében és minden orosz katona azzal
kezdi a napot, hogy megmossa az arcát, ha
ugyan vízhez jut, azután letérdel és elmondja az imádságait. De mikor az idei egész karácsonyi héten hideg és sötét lövészárkniiban
kellett ülnie és a német ágyuk távoli dörgését szüntelenül hallgatnia, bele kellett törődnie abba, liogy ennek a karácsonyinak az ünnepségeit a legközelebbi karácsonyig elhalássza.

iaiásofi (Éi'il 5,7 és g ttor.

•íiBBBBBBBBiasBBaBBa

Szeged, 1915. janiuár 4.

HÍREK

oooo
— Miniszterek részvéte Lázár György
halála felett. Tisza István gróf minisztei elnök
részvéttávirata után a belügy- és 'kultuszminiszter részvéíirása is megérkezett Szegedre.
Sándor János belügyminiszter a következő levelet intézte a családihoz:
Fájdalmas' megdöbbenéssel értesültem
Móltóságod szeretett 'férjének haláláról. Ez
a súlyos csapás, amely Méltóságodat és kedves családját gyászba borítja, érzékeny veszteséget jelent a Szeged városi és az országos
közéletnek,
valamint a közszolgálatnak is,
amelynek lelkes harcosát, fáradhatatlan munkását döntötte sírba a könyörtelen 'halál.
Mint az ország egyik legnagyobb városának
vezetője, maradandó alkotásaival országos
közbecsülést szerzett magának, amelyet most
nyomon kísér a nemes emlék© iránti kegyelet érzése. Fogadja kérem Méltóságos Asszonyom e gyászos alkalomból legmelegebb részvétem nyilvánítását.
Jankovich Béla kultuszminiszter ezt táviratozta:
iA Méltóságodat ért súlyos veszteség fölött őszinte részvétem nyilvánítom.
Az ország mindetji részéből egyre érkeznek a részvétiratok, bizonyságul arra, hogy
— amint a belügyminiszter mondja, — Lázár
György halála érzékeny vesztesége az országos közéletnek, valamint a közszolgálatnak
— A Had«egitő Bizottság li ése. A
Szegedi Nöipari és Háziipari Egyesület Hadsegitő Bizottsága rendes havi ülését február
4-én, csütörtökön délután 4 órakor tartja meg
a belvárosi óvoda emeleti nagytermében,
melyre a bizottság tagjait ezúton hívja meg
az elnökség. A tárgysorozaton egy nagyobb
arányú rendezés ügye i; szerepel, és mintán
a. rendező-bizottság szervezéséről van szó, kéri az elnökség a tagok szíves részvételét.
— Egészségügyi kutyák a harctéren.
Mikor elült a csatazaj és ia fekete éj ráborítja hallgatását a vérrel itatott küzdőtérre,
amikor az ércszörnyetegeik, amelyeik dörgő
hangjukkal bevezették az ütközetet és abba
órákhosszat beleszóltak — elnémultak, hogy
ne zavarják az élő és elesett hősök csendesálmát a csillagos1 égboltozat alatt, akkor a
véres nap minden 'hősiességével és borzai masságával cltiinik, mint az álom. De mégsem !
A nyomorúság nem pihent el, sőt még vadabbul kínozza a halálra sebzett harcost, aiki az
óriási harctér valamelyik zugában sebeinek
égő fájdalmai közt kínlódik. Ki találja meg
őt szegényt, aki erejének utolsó mecfeszitésévdl még tudott magának rejtekhelyet találni, ahol azután el/alléit. Ki feiris imeg őt
árkokban, sziki ahasadélkokiban, földihányások
közt és törmelékek alatt ? Még lélegzik, még
.görcsösen- kapaszkodik hajszálon függő életéhez. Jön-e vájjon segítség, melyért kiáltozni
már rem tud. Igaz, hegy egész oszlopok kutat jak á't a harcteret, de sokan maradnak
előttük rejtve, hogy a lea-gyötrelmesebb halállal kinszenvedjenék. lEzeíknek a felkutatására az osztrák-magyar
rendőrségi és hadi
kutyákat, kiképző eayemlet azt tűzte ki feladatául, hogy harctári egészségügyi szolgálatra kutyákat képez ki. Hetek óta tartó idomítás és gyakorlatok után most ez az egyesület húsz kutyát küldött a harctérre, ugyanannyi vezetővél. Ezek finom szimatukkal és
okosságukkal majd fel fogják kutatni azciRcat
a rejtekhelyekre húzódott harcosokat, akik
egyébként nyomorultan el pusztulnának.
— Iskolai é-ies'tós. A Szentg örgv-téri
népiskola második, ötödik és hatodik leányosztályába járó növendékekkel a tanítás- folyó hó 6-án megkezdődik, a Tisza Lajos-körut és Széchenyi-tér sarkán levő Jerney-házban. Tanítás hetenlkint háromszor lesz : kedden, csütörtökön és szombaton, felváltva,
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egyik héten délelőtt, másikon délután. Ezen
a héten délelőtt jönnek a növendékek. Felkérem az érdekelt szülőket, liogy gyermekeiket szombaton reggel az iskolába elvezetni
szíveskedjenek. Szász Gyula, igazgató-tanitö.
— Adományok. A szegedi katonai oetnvottak családtagjait segélyező bizottság kezéhez folytatólag befolyt adományok] részletes
jegyzéke. Adakozók: Kelemen Béla dr. 30,
Végman Ferenc dr. 20, Schwarcz Jenő könyvkereskedő 10, Kőnig Salamon nyomdájának
üzleti 10 százaléka 30, Dorteák Lajos 10 K.
(December havi adakozás.!)
90. számú gyüjtőiven. Gyűjtő:
Simíts
Ferencné. Adakozók: Október bóra özvegy
Fischer Józsefivé ós leánya 6, dr. Fenyves
Kornélné 10, Kátay Lajos főmérnök 5, Silmits
Ferencné 10 K.
1914. November hóra özvegy Fisclver Józsefiné és -leánya 8, dr. Fenyves Kornélné 10,
Simíts Ferencné 10. December bóra özvegy
Fis elver József né ós leánya 6, dr. Fenyves
Kornélné 10, ISi'mits Ferencné .10 K. Összesen: 83 korona.
•A 61., 62., 63., 64., 65., 83., 84., 85. és 92.
számú gyüjtőiven. Központi gyüjtőiven.
Gyűjtő: fíaskó István né íSzent lAnital per-
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selyből 500, Ábrahám Dajos alsótanyai tanitó
gyűjtése: 510 K, Délmagyarország gyűjtése
és Kenderfonógyár koszorumegváltás cimen
100 K, Kordás Ferencné 6 K, Ábrahám Lajos tanyai tanitó gyűjtése 490 K, Szent Antal
perselyből 150 K, Szabadoktatási. Bizottság
áltail rendezett előadás jövedelme: 336 K 64
fillér, összesen: 2092 K 64 fillér.
Teleki-utcai Napközi-Otthon részére. Adakozók: dr. Kőhegyiné 1 kosár alma és cukorka, Szögi I-mréné 3 üveig paradicsom, Groszszert Aíbertné 1 kg. disznósajt, Szántóné L.
Mariska 3 kg. ürühús, 15 drb káposzta, Kopasz Ferencné 5 kg. bab, Szántóné gyűjtése:
Winternitz Márton 60 drb túrós lepény, 1
drb köpeny, Winternitz Izidor 2 fin, 2 leány
öltöny, 11 -sapka, Boda Bertalan sütemény,
narancs, Katona Antalné 2 kg. zsír, Dobó
Jánosné káposzta, répa, zöldség, Nátilynó 1
rud szalonna, Englender József 4 kosár füge,
1 doboz üvegdiez, Babos lElekné 3 drb ruha,
6 pár keztyü, 6 pár harisnya, Kclhn ÍM. B.
3 drb ileányruha, Dugonics-utcai áll, polg.
leányiskola növendékei 1 drb karácsonyfa,
cukorkáik, díszek, 102 drb gyermekjáték, 76
drb gyermekruha, özvegy Skultétyné cukorka, özvegy Eremitsné 100 drb mézeskalács,
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Pénteken, szombaton és vasárnap:

Az aranyhaja Spbinx
Regény az éjszakából öt fölvonásban. Irta:

Herczeg Ferenc
XX

A főszereplő:

XX

Márkus Emília,
a

Nemzeti

Színház

művésznője.

A többi szereplő:

Désy Alfréd,

Virányi Sándor,

Kornay Richárd, | |

a magyar Psylander.

a Vígszínház tagja, a szegedi
közönség kedvence.

a magy. kir. Operaház művésze és j™
a Royal orfeum teljes személyzete.

rendezte:

Farkas Ferenc.

fölvette: u h ? r

kjgg1
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ff Előadások 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap délután 2 órától foSyI I tatólag.

Vasárnap az utolsó előadás fél 10 órakor

kezdődik.

H A föntartott és első helyek hétköznapokon és az utolsó vasárnapi előadáson
gg számozottak. Kedvezményes- és bérletjegyek nem érvényesek. — GyermekB jegyek hétköznapokon csak az 5 órai előadásra, vasárnap a 2 órai előadásra kaphatók.
B

| g Jegyek a már is megnyilvánuló nagy érdeklődésre való tekintettel péntek
Í ! délelőtt

11 — 12-ig és délután 3 órától válthatók az Uránia

pénztáránál.
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Kopasz Ferencné, Szögi Imréné, özvegy Sziklai Ferencné, Felül Isitvániié, özvegy Fiszek
Ágostonná, Massányi Jánosné, Halasy Janka: sütemény, alma, füge, cukorka, csokoládé, karácsonyi csomagokhoz N. N. kakas, kalács, ozsonna, Kopasz Ferencné 10 K, Szt.
Péteri hal csarnok 1 K, özvegy Holtzer Jakabné 10 K, Gerliczy FéLix báró 40 K, Szántóné L. Mariska persely gyűjtése: 21 K 20
fillér.
iHétvezér-utcai Naipközi-Otthon részére
adakozók: özvegy Bmeriezy Pálné 10 kg. só,
5 kg. rizs, dr. Scihreáber Fülöpné ebédre túró;,
Léderer Ilonka cukorka,, Winkler Imréné 84
perec, iSdhaöhtitz József né téli trikóik, Bereginé, Soltiné 5 kg. bus, Ábrahám Rózsii 1
kosár alma, Winkler iMilbályné ebédre tészta,
Lukácsiié 2 és fél kg. turó, Ábrahám Rózsi ka
5 és fél kg. bus, Várnai Dezsőné 5 kg. bus,
Fiisohof Samuné 1 kanna petróleum, Bach
Józsefné 10 -liter tej, Fiseher N.-né ruhák, trikók, Beleli Manóné 10 K, Iritz Béla 3 K, Holtzer Emiiné szalámi, Müller Károly 6 K,
Bach Józsefné 8 liter tej, özvegy Patzauer
iMiksáné 9 kg. lekvár, Szász iEmilné alma,
Holtzer Em il né kalács, Wolf Juliska alma,
Pick Márk 4 kg. csont, Sehulzné káposzta,
zöldség és disznósajt, Traub és társa 2 és ifót
kg. turó, Bartes Janika játékok, Startomé
gyermek ruhák, Holtzer Emiiné (kalács, Várnai Dezsőné 5 kg. bus, Bach Józsefné 8 liter
tej, Sohwarcz Frigyesné ruhák, trikók,
Winkler Mihályné tepertős pogácsa, Ötvös
Oszkár 6 zsák burgonya, Bach Józsefné 8
liter tej, Winkller Mihályné kalács, Várnai
Dezsőné 5 kg. bus, Lindenifeld Maca 1 drb -csokoládé, Beregimé, Soltiné 6 kg. bus, Winkler
Mihályné kalács, Katona Ilonka 100 alma,
Ábrahám Rózsi 100 narancs-, Winkler,né kalács, Bereginé, Soltiné 6 kg. bus, Ifüge ós dió,
Dersib Editke, Holtzer iEmilné, Wollf Juliska, Winkler Mihályné, Kállai Emil, Kiss
Otti, dr. Székely Mihályné, Back Manci,
Reieh Erzsi, Berger Böske, Lindenfie'ld Maca,
Winkler Maca, Schreib-er Ilonka karácsonyfa
diszek, füge, cukorka;, Fiisohof Ági mézeskalács, Piillicbné gyermekruhák, dr. Reinigerné 25 kg. kenyér, Tanssigné 5 K, Do-mán
Mátyásaié 5 K, 25 kg. rizs, Holtzer Manci 100
zsebkendő, Nagy Gyuláné játélkok, /Englender, Perl Pál -karácsonyfa diszék, dr. Reimigerné 40 kg. kenyér, Holtzer Emiiné 40
leány, 40 férfiruha, Bereginé, Soltiné 6 kg.
hus.
Petőfi Sándor-sugáruti Napközi-Otthon
részére. -Adakozók: Székely Gáborné 1 doboz
cukorka, Pál Kálmánná 1 kosár alma ós 1
doboz sütemény, Gaál N. egy kosár alma,
özvegy Tresziki Béláné 1 kosár alma, Váradi
Berta karácsonyfa disz, Kelemen Margit karácsonyfa disz, Kos Lili 1 baba, Rósa Izsó-

né 1 doboz cukorka, Mezkó Antalné egy kasár alma, dió és kávé ozsonnára.
1915. év január havi adományozások:
Kelemen Béla dr. 30 K, Végman Ferenc dr.
20 korona.
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műsor:
CSÜTÖRTÖKÖN: Bérletben, leszállított
helyárakkal Lengyelvér, operett. (Páros 3/3).
PÉNTEKEN: Bérletben, leszállított helyárakkal Jó éjt, Muki!, bohózat. (Páratlan
1/3).
SZOMBATON: Bérletben, leszállított
hely árakkal Drótostót, operett, (Páros 2/3).
Szimfonikus hangverseny. A szegedi
honivédezred zenekara Fichtner Sándor -karnagy vezetésével ma a színházban, előkelő
zenekedvelő közönség jelenlétében, a Vörös
Kereszt Egyesület javára tartotta meg első
nagy hangversenyét. A müvész-karm-ester
mnzsii-kális tevékenysége nem- engedték nyugodni -és az elvitt katonazenekar helyébe öszszehozott egy páratlanul jó zenekart, jeles,
-miivészerőkböi. Az uj zenekar első bemutatója
biztosíték zenei életünk föllendülésére. A mai
műsor első száma Haydn ö.ök szép G-dur
XTII-ik szimfóniája volt. A zenekar művészi
összjátékkal adta elő. Belle Ferenc Mendelssohn E-moll hegedűverseny első tételét hegedülte biztos technikával, bravúrosan. Juhász
Gyula költeményeit olvasta 'föl. Bach Sebestyén -fenséges müvét a vonós zenekar kiválóan ,interpretálta. A z-enekarí szám után Sze-

Szeged, 1915. január 4.
ged város kedvenc zongoraművésze, Kiss
Gyula Chopin E-moll versenyét játszotta. Az
ifjú, kiforrott művész Max Reger világhírű
zeneszerző tanítványa. Ri-ss technikája brili-iáns, a magyar művész — reméljük — még
sokat beszéltet magáról. A műsor zárószáma
Fichtner Sándor zenekari nyitánya volt. A
nyitány bevezető ütemei gordonka szálóval
kezdődnek. A zenekar kiváló gonddal adt-a elő
a szegedi szimfonikus zeneélet megteremtőjének hatalmas munkáját. Gyönyörű munka
és izzig-vérig magyar, bebizonyítja, hogy a
magyar ütem, a tnagyar motívumok és muzsükállii-si sajátosságok páratlanul szépek, , a
legelső klasszikusokkal együtt is. magával tagadóan hatnak. Mint ér-dékességet felemlítjük, hogy a szegedi és délmagyarországi zeneélet kitűnőségei játszanak most a zenekarban és például Szommer Endre zeneiskolai
tanár együtt brácsáz-ik a fiával, aki szinten
muzsikus, sőt katona. Igazán sajnálatos, ho-gy
ma, amidőn a sz-ezón legművészibb estél-ye
volt, a színház nem telt meg egészen.
Az első Mán,us film. Herczeg Eerenc,
Márkus Emília a Nemzeti sziinlbáz művésznője, Korvay Richárd, az Operaiház tagja Désy Alfréd, a magyar Psyiandev, Virányi Sán
dor, a szegedi közönség -kedvence, a Royal•orfeu-m egész személyzete és az Uher művészfilmgyár vállvetve -dolgoznak a z o n , hogy az
első Márkus-film: az Aranyhajú Sphinx a
közönség tetszését a legnagyohbmértékben ki
érdemelje. A legkiválóbb magyar filmet
pénteken, szombaton és vasárnap tartja műsoron az Uránia színház. Jegyekről — amelyek a -máris megnyilvánuló óriási érdeklődés miatt már csak korlátolt számban kaphatók — ajánlatos- előre gondoskodni. Pénztár péntektől kezdve délelőtt 11—12-ig és délután 3 órától.
a^ho h i r d e t b s e k ,
Gyomorbajosok

AzElsőSiegedí Mezőgazdák Paprika
és Terménykivifeli Szövetkezete
t. részbetétesei 1915. évi február hó 7-én, vasárnap

délelőtt fél 11 órakor az intézet saját helyiségében
(Petőfi Sándor-sugárut 4. szám alatt) tartandó

Versenyáruház

XIII. évi

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

Alkalmi vételek!
140 széles cosztüm szövetek . . .
K 2-től 8 K-ig
80 széles finom pargetek . 6 8 filléitöl 8 0 fillérig
Lepedő és fehérnemű vászon . . K 13-tól K 24-ig
Divat bársonyok
K 1 -90
Pargett és flanel pongyolák
K 5-—
Cloth alsó szoknyák
K 1 -90
Pargett és flanel nöi blúzok
K 3 —
Parget leányruhák
K 1-50-től K 3-ig

Nőiköténgek K 1-50-től K 1'90-Sg
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érinelegitő.k,
hósapkák, keztytik, harisnyák, férfi és női divatcikkek

meglepő olcsó árakon
lesznek

Mi árai!

árusítva ! I !

MIMI!

ezennel tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés napirendje:

1. Két szövetkezeti tag kijelölése a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének
fölolvasása.
3. A mérleg előterjesztése, a nyeremény hovaforditása iránti határozathozatal.
4. Egy igazgatósági tag választása.
5. Négy felügyelő-bizottsági tag választása.
6. Netáni indítványok az alapszabályok 7. § - a szerint.
A részbetétes a közgyűlésen inditványozási joggal bír, ha
indítványát 8 nappal előbb a szövetkezet igazgatóságánál írásban
bejelenti.

Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.
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csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb hajfestő

az

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

r é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Hajöszülés

ellen,

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

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h as z e s z " ártal. Ara 1 kor
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Fájós fogára vegyen
niel.ibb a híres Leinzinger-feia f o g c s e p p b ő l
fl egje 50 fillérért kapnató Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged, KáráSZ-y. 9.

