S z e r k e s z t ő s é g Kárász-utca 9. j
Teiei«n&zára: 3 0 5 .
Egyes s z á a ára 19 Síié?.

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN
egész évre . K 24-— félévre . . K 12 —
negyedévre K 6 — egy hónapra K 2-—

Sieged, 1915.

Budapest, február 8. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Orosz-Lengyeiországban és Nyugat-Giliciában a helyzet általában nem változott. A Dunajecnél inüködö nehéz tüzérségünk célzásnak kedvező feltételek mellett eredménnyel lőtte a Tarnow körüli területet és az előcélok ellen is láthatólag jó hatást ért el. A Kárpátokban tegnap
is mindenütt harcoltak. Bukovinában a további elönyomulásnak során hadoszlopaink
a Snczawa felsövölgyébe jutottak és négyszáz embert elfogtak.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Berlinből jelentik: Vilmos császár tegnap meglátogatta a keleti harctéren a Bzura
és Rawka szakaszain harcoló csapatokat.
Newyorkból jelentik: Az angoibarát lapok bluffnak hirdetik Németország deklarációját. Az amerikai keleti kikötőkben rendkívül nagy a buzakinálat máris, mivel sokan mégse mernek Európába szállítani. Ennek folytán hihetetlen áresés következett be.
Amerika egyelőre nem tiltakozik.
Berlinből jelentik: A Deutsche Tageszeitung a következő, nagyfontosságú sorokat irja: Az Egyesült-Államok semmiféle fenyegetés, avagy intézkedése a német birodalmat elhatározásának megmásitására nem
bírhatná rá.
A milanói Secolo haditudósítója irja: A
Visztulától a Kárpátokig a világtörténelem
legnagyobb ütközete folyik. A németek a
Visztula és Rawika közt tiz friss hadtesttel
megerősítve támadnak. A monarchia csapatai három német hadtesttel megerősítve
nyomják vissza az orosz centrumot a Kárpátokban.
Budapestről jelentik: Ujabb hét angol
hajó hiányzik. Anglia eltitkolja a három milliós hadsereg költségvetésének közelebbi
megjelölését, nehogy a monarchia és Németország a hitel nagyságából következtetni
tudjanak az angol csapatok számára.
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Párisból jelentik: Az újságírók ülésén
indítványozták, hogy a kormánynál újból lépéseket tesznek a politikai cenzúra rögtöni
megszüntetésére.
Budapestről jelentik: A háború három
utolsó hónapjáról, közte a labarssei ütközetről az angol közvéleménynek semmi hivatalos hiradása sincs.

Kedd, február 9.
Az északi sajtóhadiszállásról jelentik: Az
oroszok veresége Kimpolungnál felülmúl
minden eddigi leirást. Az oroszok kétségbeesett helyzetét legjobban az jellemzi, hogy
vezérkaruk rendetlen menekülésben Csernovicig futott, mert félt, hogy fogságba esik.

Minarelli Fitz Gerold báré

gyalogsági

tábornok a magyarokról.
A kitűnő nevű katonai szakíró a kárpáti
harcokról és ott küzdő csapatainkról, különösképpen pedig a magyarokról a Neue Freie
Préssé-ben a következőket irja:
Hála legyen az Istennek, bogy derék német testvéreink a Vogézekbcn oly éberen őrködtek, hogy a franciáknak egyetlen egyszer
sem sikerült a 'háború bosszú hónapjai alatt
minden, elismerésre (méltó bátorságuk mellett
sem győzedelmesen átkelni a Vogézek magaslatain. Ha ez csak egyszer is sikerült volna, micsoda örömujjongás reszketett volna át
egész Franciaországon, micsoda ldkesiirtséggel magasztalták volna égig az abban részt
vett csapataikat!
És ezzel szemben mit müveitek a mi
csodálatraméltó csapataink a Kárpátokban?
Hat 'hónapi kemény csatározás után már harmadszor, mondd: harmadszor — és most hűséges német bajtársainkkal vállvetve — ragadták el tulerős ellenségünktől a Kárpátok
főgerincét, sőt már 'harmadszor nyomultak
rajta tul támadólag előre.
.Micsoda mérhetetlen nehézségeket kellett leküzdeniük? Meredek, sokszorosan szaggatott sziklafalakra keltett felkapaszkodnio'k,
keresztüíhatolniok hatalmas őserdőkön, amelyek az abnormálisan magas hó, fel döntött faóriások, sürü bozót miatt áthatollhatatlanoknak látszottak. Hasonlíthatatlan derék csapatainknak, a legíiatalabbaknak
a legöregebbeknek, uttalan-utakon száz meg száz méter
magasra kellett ifelkapaszkodniok jéghideg téli éjszakákon védelmező fedél nélkül; ágyúikat alkotórészeikre felbontva kellett kimondhatatlan fáradalmak közepette köteleken fel huzniok, lőkészletüket a váüukon kellett felcipelniük és fönt a jégtetőkön ott állott jól
elsáncolt, drótsövényes állásokban a hatalmas

ellenség, amely elárasztotta őket megsemmisítő tüzével. És mégis a mieink győztek!
A pompás német csapatok mellett, amelyek sorainkban harcolták végig ezeket a titáni küzdelmeket és hagyományos bátorságú
és odaadásu régi osztrák ezredeink és alakulataink mellett ez alkalommal is, mint már
annyiszor azelőtt, a színmagyar csapatok valósággal fényes módon, a legdicsőségesebben
tüntették ki magukat.
A némst nagyvezérkar közlése.
Berlin, február 8. A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: Labasseetöl délnyugatra, a csatornától délre levő állásunkért
folyik ínég a harc. Az ellenség által elfoglalt
rövid árok egy részét visszafoglaltuk. Az
Argonneokban elragadtuk az ellenségtől erődítései egyes részeit. Egyébként lényeges
esemény nem törtónt.
Keleti hadszíntér: A kelet-poroszországi
határon, a tavaktól délkeletre és Lengyelországnak a Visztulától jobbra esö részében
néhány kisebb helyi jelentőségű és ránk nézve sikeres összetűzés törtónt. Különben keletről nincs jelenteni való.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Beszélgetés Böroevics hadseregvezérrel.
A monarchia haderejének egyik legkitűnőbb tábornoka, Boroevics Szvetozár egy tudósítónak többek közt ezeket mondotta:
— Legújabban tizenkét nap óta harcolunk, szakadatlanul. Tiz,fokos hideg van és
derék csapataim a szabad ég alatt vannak,
harci kedvük lankadatlan és győzelmi biza-
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kodásuk erősebb, -mint valaha. Fölemelő érzésünk, ihogy hónapok óta Magyarország határain -olyan -sereg ellen küzdünk, amelyben
a monarchia összes népei testvéri szeretettel
igyekszenek egymást bátorságban,
kitartásban, győzelmi hitben felülmúlni. Az ellenséges
tűzben valamennyien összeforrnak, bárha igy
maradna a megértő szeretet és megbecsülés
érzése a béke napjaiban is mindig.
a törökök
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DÉLMA GYARGRSZÁ G.

eddigi

sikerei.

A törökök ha-rcának jelentős sikereit abban foglalhatjuk röviden össze, hogy behatolván Oroszországba és Perzsiába, hatalmukba
kerítették e harctéren a stratégiailag fontos
kiinduló pontokat,
nevezetesen:
Ardahant,
Szárikámiszt, Kotort, Urmiát, Ter-biszt és
Szalmaszt. Azóta az orosz Szibériából és
Turkesztánból erősítéseket kaptak, melyek segitségév-el részint ellentámadásokba mentek
át, részint szívós, védekezéshez fogtak a vidéknek a 'védelemre igen alkalmas vonalain.
A harc-ok tehát itt is megerősített állások ellen folynak ép oly nehéz küzdelmekkel, akárcsak Európában a nyugati és a keleti harctéren. Ennek következtében s inert a törököknek is rendezniök kellett a nagy fáradsággal
és vesződség árán előre jutott csapataik élelmezését és egyéökénti ellátását is, szünet állott be az előnyomu-lásban, de nem a harcokban. Az oroszok ellentámadásait u törökök
mindenütt iölfogsák, majd pedi-g visszavetették. Különösen súlyos veszteségeket szenvedtek az oroszok Oltinál, ahol a törökök balszárnyát akarták visszanyomni. Asszerbeidsanban a törökökre nézve kedvező fordulatot
vett az az ütközet, amely Koj környékén indult meg január végén az oroszoknak az aszszerbeidsani kerületben levő utolsó védőállása ellen. Február elején Artvinnál is vereséget
szenvedtek az oroszok. Korna környékén a
törökök rajtaütöttek az oroszok két zászlóalján. A további előrejutás döntő harcai tehát
e harctéren is kialakulóban vannak.
TÁNCOLÓ OROSZ FOGLYOK.
Sátoraljaújhelyről írják január 28-i'ki 'kelettel:
A Kárpátokban heteken át beállt csendet
-újból felváltotta a véresen komoly munka, a
melynek eredménye az, hogy e hó 25., 26. és
27-én naponta 6—800 orosz fogoly szállott ki
Sátoraljaújhelyben. Az itt beállott erős íbid-eg,
fagy és nagy havazás erősen megviselte az
oroszokat. Igen soknak kilátszik a lába a rongyos -csizmából. Megtörtént azonban 'az e hó
27-én beérkezett 1600 fogoly között, ihogy a
mikor az általunk elkészített gulyással jóllaktak, táncra perdültek s egy Trinár Vaszlló
n-evü besszará-biai suszter orosz Ikolon-a-tár-saiiiak énék'kis-érete -mellett, vidáman táncolta a
szerb kólóhoz hasonló fárasztó orosz nemzeti
táncot. A vonat indulásakor is kalapjukat lengetve, énekelve mentek tovább. Egész föllépésükből látható, mily boldognak érzik magukat, hogy fogságunkba jutottak és itt nem é-ri
őket bántód-ás.

Küldjünk katonáinknak
thermosüvegeket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
Az adományokat köszönettel fogadj-a s a hadtápp-ar a nean okg ágokhoz juttatja a honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Budapest, IV. Váci-utca 38.
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Ütközet után.
Az ezred tisztikarának a hangulata kitűnő. Nyolc napig tartott a harc és most sikeresen fejeződött be. Végre van igazi ennivaló
és lehet, ülni. Egy szétlőtt, -füsttől kormos galíciai korcsma előtt. A háború kitörése óta
ma van először sz-abad idejük, ámbár nincs
kizárva, ho-gy a legközelebbi pillanatban riadót fújnak. M-elélkes, hogy mit hoz a jövő,
a fő, ihogy most, -ebben a pillanatban szabadok. Kéjesen élvezi mindenki -ezt a drága -pillanatot. -A katonák felhajszoinak néhány csirkét, sietve megölik, megkoppasztják és megsütik. Csakhamar szétterjeng a levegőben a
frissen sülő pecsenye kellemes, orr- és Ínycsiklandó illata. Néhány rozoga padot is rekviráltak. Szinte bűnös -fényűzés mindez. A
nap jóságosan ontja a sugarait, ,a kedélyek
fels-z-abadulnak, mindenkinek van valami elbeszélni valója. Kérdezősködnek a bajtársak
után és amint kitűnik, Ihogy egyik is, másik
i&- -elesett, mindannyiszor két másodpercnyi
szünet következik be. Az egyik: „Derék fin
volt!" A -másik: „Kár érte!" lEgy pillanat
múlva aztán tovább beszélgetnek.
íArra kerítik a beszéd sorát, meddig tarthat. még a (háború. Nem mintha -már belefáradtak volna, bár volna valami jogcímük rá.
Hanem kisül, hogy mindegyik szeretne valamilyen okból egy-egy -meghatározott .napon
otthon lenni. iA kapitánynak március 16-án
lenne az -ezüstlakodalma, rosszul esnék neki,
ha- nem ülhetné meg annak rendje és módja
szerint. Addig tehát vége kell, hogy legyen ia
világháborúnak. A hangulat mind kedélyesebbé válik. Tréfák röpködnek a levegőben.
Az ezredorvos komoly ábrázattal kijelenti :
„Megengedem, hegy -a háború májusig tartson." „Miért? miért épen addig?" Kérdezik
több felől is. „Mert májusban mindem, évben
fürdőzöm", hangzik kenetteljesen a válasz.
Álta.láncs kacagás. Csak ugy, tapad -mindanynyiokon a véres galiciai föld, a ruhájukon,
a borostás arcukon, a .bozontos hajukon, ügy
hogy cs-ak külön tanulmány után sejthető,
milyen is lehet -kinek ki-nek az arca béke időben. Amint ia fürdőzésről szó esik, mind izgatottá válik. Látszik rajtuk, hogy minden veszélynél, az éhségnél és a fáradtságnál' jobban
gyötri őket a — piszok. Fájdalommal és undorral tölti el őket -gondozatlan testük és piszkos ruhájuk, ez is egyik megkülömhöztetője
az 1914—15-iki hősöknek a. korábbi évszázadok hőseitől. Tiszta fehérnemű . . . meleg viz...
s z a p p a n . . . szinte kéjelegnek e szavakban és
a fürdőről való ábrándjukban. Néhány pillanatra eltűnnek az emberfölötti fáradalmakról és hősiességről való emlékeik és csak -egyre gondolnak: .egy jó mel-eg fürdőre! És egy
szálas magyar őrnagy előhu-z a zsebéből egy
átlátszó vékonyságú szappandarabot, Irigyen
nézik bajtársai.
Elkészült a csirkesült, Akad ugyan rajta
itt-ott megpörkölődött tollmaradvány, de
azért pompásan izük. Illatozik és gőzölög -a.
kávé is. Utána gyorsan 'megírják tábori levelező-lapjaikat, amelyekre gyűjtik ,aiz aláirásokat; az első -üdvözletek ütközet után. -Amikor ütközet előtt irtak ilyen levelező-lapokat,
mindegyiknek ,az fordult meg az agyában:
Talán ezek .az utolsó üdvözleteink. És most
-mintha ajándék volna minden a sorstól: a
nap, a napsütés, lehetősége annak, hogy újból Írhatnak szeretteiiknek, a remény . . .
E g y főhadnagy kérdést intéz a társasághoz: „Látta-e valaki közületek Br-estanyt?"
„Én tegnapelőtt láttam", kiált az egyik, „Grodeknél. Pompásan tartotta magát, az ő ezrede
volt az első, amelyik ..." De nem Ibirta befe-

A Gólem

jezni a mondatát, mert közbevágott az őrnagy: „Brestanyt?! -Ma reggel temettük. Borzalmasan nézett ki."
Riad tó fújtak. Egy pillanat alatt lóra
kapnak. Három perc múlva eltűnt a pihenő
óra vidámsága, a remény és eltűntek mindnyájan a távolban... Ott maradnak mindössze a roskatag fapadok a füstös, k-erm *s falusi korcsma előtt és egy ottfelejtett telién,
mely kétségbeesetten bőg a barátságtalan
magányban...
A

polgármesterváíasztás.

(Saját tudósítónktól.)
Minden jól arra
vall, ihogy véglegesnek le'het tekinteni azt a
kombinációt, a-móly a po'lgármesterválasztásnál három jelölt személyével számol. Pálfy
Józsai dr. — amint vasárnapi 'számiunkban
már megirt-uk — beadta pályázatát, Bokor
Pál polgármester-helyettes és Somogyi Szilveszter dr. főkapitány a közeli napokban szintén beadják.
A törvényhatósági bizottsági tagoknak az
-egyes jelölitek körül való csoportosulása egyre határozottabbá és -érdekesebbé válik. Természetesen mindhárom jelölt érdekében fokozódó buzgósággal folyik a korteskedés. És
egyre fáradhatatlanabbak az emberek a találgatásban: ki fog győzni. A polgármesteri
állás elnyeréséhez abszolút többségre lévén
szükség, nagyon sokan vannak — köz-tük
pártvezérek is — azon a véleményen hogy
csak pótválasztáson dőlhet el a nagy és izgató kérdés: ki lesz Szeged uj polgármestere.
Mások biztosítva látják jelöltjük számára az
abszolút -többséget mindjárt az első szavazásnál.
Többé-kevésbé bizalmas jellegű értekezlet volt már valamennyi jelölt érdekében.
Legközelebb pártközi ankét lesz, amelyen a
város valamennyi közéleti vezére részt vesz,
tekintet nélkül természetesen arra, hogy ki
a jelöltje a polgármesteri állásra. Ugy halljuk,
hogy a városi-párt is .foglalkozik a polgármesterválasztás -kérdésével és ez az ülés különösen érdekesnek és tanulságosnak ígérkezik.
Minthogy többen érdeklődtek nálunk a
jelöltek -pályafutása iránt, annak íontosabb
adatait itt közöljük:
Bokor P-ál polgármester-helyettes, született Szegeden 1855. május 5-én, 1884. április
5-én 'községi birónak, 1-898. április 27-én tanácsosnak és 1908. április 21-én polgármester-helyettesnek választotta meg a közgyűlés.
Képesités-e:
államtudományi államvizsga.
Tartalékos (főhadnagy volt. Pálfy József dr.
árvaszéki elnök, született Szegeden 1874. március 19-én, 1897. -áprilisában osztályjegyző,
1900. március 7-én alkapitány, 1902. június
17-én első alkapitány, 1904. márciusában árvaszéki ülnök és 1906. május 30-án árvaszéki
elnök lett. Képesitése: jog és; államtudományi
doktorátus. Somogyi Szilveszter dr. főkapitány 1872. január 1-én született Szegeden. A
szegedi járásbíróságnál, törvényszéknél és
táblánál volt 1895. február 4-től joggyakornok, majd aljegyző, aljárásbiró és aliigyész
lesz, 1907. -december 12-én pedig a főispán főkapitánnyá kinevezte.
Minden igaz és jó magyar — férfi és nő
egyaránt — viseljen szövetségi
hűség jelvényt. Kapható a főispáni hivatalban és minden jobb kereskedésben. Ara: 1 korona.
A befolyt összeg hadsegélyzési
célokra
fordittatik.
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Szeged, 1915. február 6.

Roda-Roda
a kárpáti harctéren.
Roda-Roda a Neue Freie Presse (harctéri tudósítója irja a kárpáti harctérről:
A szél borzalmasan 'siivit, az ég beborul,
a távolból ágyúdörgés hallatszik. Vonatunk
gyors iramban "hálád a dörgés irányában. Egy
huszár vágtat vejünk szemben a másik 'sínpáron. A ló megbokrosodik a gőzöstől, leugrik a vasúti töltésről és 'mindkettő: a ló 'huszárostul nyakig süpped bele a hóba. Megállunk. A munkások leszállanak a vonatról
és lapátokkal kiássák őket. A vasút mentén
futó -országút mindjobban megélénkül. Hoszsz-u -szánkó-trón jő velünk szemben, azután
egy tüzérségi -előőrs. A legközelebbi őrháznál
már eleven élet uralkodik. A trén sebesülteket és betegeket hoz, feketebőrü emberek —
akárcsak az arabok — néznek ki a hósapkák-ból, tíznapos harc -sarától és füstjétől feketék. Ugyanazok a szekerek megrakodnak
azután munícióval -és élelemmel és visszatérnek a tűzvonal felé.
i
Csodálkoztunk,
hogy
végállomásunk
ilyen csendes és idillikus. Az orosz gránátoktól vájt tölcséreket egy nelhéz ütegünk ágyúállásoknak használta fel. Miután az ellenséges tüzérség két nap óta hallgat, nekik sincs
egyelőre dolguk.
A hó csikorog a lábunk alatt, amint a
gyalogösvényen haladunk a szabálytalanul
épült faluban, mely -tele van mindenféle fegyvernemhez tartozó katonákkal. A tábori konyhák alatt lobog a tüz, fáradt és víg, egészséges és beteg katonák melegednek mellette.
Szánkók szalmát és tüskés drótot visznek a
hegyek közé. Itt i's jártak oroszok, az egész
faluban nincs egy ép 'ablaktábla.
Keressük a törzs-öt. Nem kell kérdezősködnünk utána, megmutatja az -utat a telefon-drót. Egyszerre -gyors egymásutánban két
shrappnel dördül el fönn magasan a .-levegőben. A szemöldöke sem rezdül meg egv katonának sem; már megszokták. -Az a ikülön-ös
asszony, aki fönt áll a szekéren, ugv látszik, szintén megszokta már. Amiint hallja
a lépteinket le és elénk -ugrik: Nagyságos ur,
finom csokoládé! Vagv tetszik cukor? Két korona a kockacukor kilója. Gyertya, szappan,
szardinia. -tetszik?
Mindez az ellenséges tűzhatás körletében. Egy -szegény vén zsidó 'asszony, 'aki -Galíciából menekült.
A domb mögötti tüz hangosabhá válik,
gépfegyverek is beleavatkoznak. Mind több
sebesült érkezik, némelyek a fegyverükre támaszkodnak. Csaknem nimdnyá-junknak van
szőrmemuffjuk. Azután jő egy fogolymenet;
egész fiatal legények és -hosszú 'szakállú szibériaiak. 'Hallom, amint azt beszélik, hogy-egy
palkovnikjuk (ezredesük) -elesett.
A telefondrót egy tört ablakú házikóba
fut. Hogvan, -ez a nyomorúságos viskó talán . . .? De nincs kétség, hisz-en őr á l előtte
— ez 'a kunyhó -egy cs. és k-i-r. dandárno-knak,
Lauingen vezérőrnagynak a rezidenziája.
— Nappal lehetetlen előre mennünk,
uraim, — ' mondja a tábornok. Az oroszok
mindenkire lőnek, aki mutatkozik. Két órával
ezelőtt lelőtték főhadnagyomat, Majorkovicliot. Egy derék tüzértisztemet, a-mint állást
keresett ágy-uja számára, ahonnan oldaliba
tudja őket kapni. És mindig dum-dummal lőnek. A mai éjjeli támadásnál csak dum-dummal lőttek. Már nincs is szükségünk az Qfy.osL
látleletre, megismerjük a hangjukról. Szerencsénk, hogv a fickók olyan rosszul lőnek, t-ulmagasan. Itt van mindjárt néhány száz magazin, amit elvettünk a foglyoktól. Vájjon kivégezzük -azokat, akiknél ilyeneket találtunk?
Szegény ördögök nem tehetnek róla. ugy kapják készen. Mi -csak rnegállapitjuk az illetők
nevét, századát és csapattestét, hogy azután
a miiveit világra appellálhassu-n-k.
Kinéztem az ablakon és szemem megakadt -egy kezdetleges ágy-ucskán, mely szántalpon volt.
— Az, az az én kedvencem, — kiáltott fel
élénken a tábornok. — Ahová talál, -ott pusztulás és halál.
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Azután mosolyogva néz körül a szobácskában. Nincs -sok látni való benne: az ágy —
izon Michel százados ül, sajtóirodánk főnök-e,
egv feneketlen nádszék, amelynek hiányzik
a nádfonata — az az én díszhelyem, mivel én
vagyok a vendég, a tábornok maga egy kétszersültes ládán ül.
A mellette levő szobácskában a parancsőrti-szt és a telefonosok. Épen jelentés érkezik a jobb szárnyról:
— Az elesett és megsebesült oroszok az
éjszakáról még a 'lövészárkaink előtt fekiisznek. A sebesültek bebiirkolóztak a pokrócaikba és meg sem moccannak. Egyesek bizonyosan már meg -is fagytak; a vezérkari
százados -nyög és ötven lépésnyire tőlünk rángatózik a fájdalomtól.
— Micsoda, ötven lépésnyire tőlünk? —
kérdezi a parancsőrtiszt a telefonon.
— Igen, hangzik a válasz. A -százados
órák hosszat c'suszott sebesülten a hóban árkaink felé, aztán végkép kimerült. Elküldtük
érte és a többi sebesültekért egészségügyi katonáinkat, háromszor tettek kísérletet, de az
oroszok -mindannyiszor tüzeltek -rájuk, bár világosan volt látható a genfi kereszt. Az ellenség nem engedi, hogy sebesült bajtársaikat
gondozás alá vegyük.
Még nincs -v-ége a telefon-beszélgetésnek,
amikor két katona beállít egy polgári egyénnel, akit a tábori őrség fogott öl. Azt állítja,
hogy mint mechanikus dolgozott
Lembcrgbn
és hogy az orosz álloinásparancsncktől engedélyt kapott arra, hogv családjának a meglátogatására Magyarországba mehessen s ezt
orosz okmányokkal bizonyítja.
Folyékony
magyarsúggal
elmondja az ellen-séges parancsnokságok székhelyét: A fősereg Krosnóban egy hadtest itt, -egy hadosztály -ott, egy
dandár am-ott. X-be rögtön kellene egy támadó csapa-tot -küldeni, m-ert ott négy orosz
zászlóalj táboroz egy tömegben.
Az olyan ember persze, akinek ilyen
igazolványa -van és olyan pontosan ismeri a
katonai helyzetet, mindig gyanús. Legelőbb is
a'anosan megmotozzák, azután majd meggyőződnek adatai meg-bizhatóságáról. Egy ezred rögtön megkapja a -parancsot, hogy X.
irányában föld-eritést végezzen.
A mechaniku-st ismét átveszi az őrség.
Egy kicsit meglepődik, Jleltoeli, hogy ő hazafi,
— de udvariasan megértetik vele, hogy törődjön bele a megváltoztathatlanba. Fe-szülten
várom az -eredményt.
Addig is egy kis útra indul-unk. Szürkület.
Útközben egy grófi vadászkastélyt mutat, a
melyet az oroszok nem régiben teljesen leromboltak. A dandárhoz beosztott tiszt büszkeséggel meséli el kis, bátor c-sapattestének
eddigi -eredményeit.
Közben elérkeztünk a taracküteghez, a
mely egy meredek lejtő lábánál foglalt állást.
Esti nyugalom. Az üteg legénysége deszkabódékban a kis kályha körül guggol, a tarackok
csövei az ég felé 'merednek. A tisztek elősiettek és jelenté-sí tettek a tábornoknak. Állunk és beszélgetünk; engem, az idegent, a
nagyvilágból jöttét, -kérdésekkel ostromolnak:
— Mi történik u szomszéd hadtestnél?
A többi csapattestnél? A főhadiszálláson? A
francia fronton? Mit c-sinálnak az angolok?
Valami fölismerhetetlen jön ie azonközben a magaslatról, valami, valaki, akiben
csakhamar egy s'kie-s altiszt ismerhető fel. Jelentést tesz a terepszemle eredményéről:
— Igen, a mechanikus igazat mondott.
X-ben sok orosz táborozik. Lehetnek vagy -ötezren.
«
Az üteg kez-d mozgolódni. A tisztek el-
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sietnek, pa-rancsok -hangzanak el. Irányítanak, telefonálnak.
Két perccel 'későbben -megdördülnek és
halált szórnak a tarackok. A visszhang innen
is-, onnan is hallatszik és a völgyek széltü'kben-hossziukban hangosak.
Messzire kellett visszamennünk, amíg
megint ráakadtunk a gőzösre, amelyen ide
iöttünk. A gép azután vis-szavitt bennünket a
hideg éjszakában otthonunkba: a vas-uti kocsiba.

Szegedi kereskedők
a lisztkérdésről.
(Saját tudósítónktól.) A kihágás! bíróság
i közel jövőben több — ez ideig húsz-harminc — nagyobbára kiskereskedő ügyét fogta tárgyalni. Valamennyi ellen az a vád, Ihogy
a maximális li-sztáraka-t nem -tartották b-e. Az
ügyeket a tárgyalási határnap kitűzése előtt
Szalay József dr. főkapitány-helyettes áttette
t kereskedelmi és iparkamarához, ahonnan a
miniszter rendelkezése értelmében 'a -véleménynek három nap alatt meg kell étkezni.
Ez után sorra kitűzik az ügyeket tárgyalásra.
A tömeges eljárás akci-óbalép-és-re késztette a kereskedőket. Vasárnap délután Lövész Antal elnöklésével a „Szegedi Kereskedők Egyesülete" választmányi ülést tartott,
amelyen köz-e! m'á'sfélórás vita folyt a lisztkérdésről. Elhatározta a választmány, hogy
kedden -délelőtt küldöttségileg jelenik meg Somogyi Szilveszter dr. főkapitánynál akivel tüzetesen ismertetni kívánja a helyzetet, egyszersmind kérni -fogja, hogy legyen tekintettet azokra a nehézségekre, amelyekkel különösen a liszt-kereskedőknek kell megküzdeni.
A kiskereskedők előadá-sa szerint a kérdést m-ég -nem rendezték az egész -vonalon.
Abban, amit előadnak, mindenesetre sok a
megszívlel és e -méltó. Azt hisszük, illetékes hatóságoknak intézkedni kellene, hogy a -kérdés sürgősen ugy -rendeztessék, hogy tn-eg legyenek óva a nagy közönség érdekei, de
ugyanakkor a kereskedelem ne -legyen megtámadva 'ekzisztenciájában. Fölött-e érdekes és
tanulságo-s, ami-két előadnak.
— A napokban — mondja az egyik —
egy zsák lisztet kaptam. Megnézem a zsákot,
látom, iho-gy nullás duplaéles. Azt mondom
a segédnek, hogy jó le-sz mindjárt kimérni egy
és félkilós csomagokban. Egy kiióná-l -többet
ugyanis ne'm- adunk el egyszerre, de egy kilót is csak a jobb vevőknek adunk. Már a -kimérésnél nagyon -gyanús volt -nekem a liszt,
de azt hittem, ihogy tévedek. Nem imiertem
ugyanis hinni, hogy rosszabb minőségű lisztet szállítanak, -mint aminőt rendeltem és mint
aminő a zsákon is szignálva volt. Később f-elküldök a feleségemnek egy kiló lisztet tésztára. A tészta elkészült, de milyen volt? Harmad-negyedrangu lisztet kaptam a nullás helyett. Egy ügyvéddel volt is -kalamitásom
miatta, az a szerencsém, hogy jó isimerősöm,
különben 'bizonyára följelentett volna.
— Nekem nincs lisztem — mondja az
egy-ik nagykereskedő és nem is -tu-do-k köpni.
Sok helyre irtam lisztért és ép -m'a kaptam
választ a Nagykikindai Gőzmalom R.-T.-tól,
a Zentai Hengermalomtól, Dungyerszky Lázártól Szenttamásról és a Temesvári Mü'maloin R.-T.-tól, hogy — nincs liszt.
— Van liszt, — mondja a másik kiskereskedő — csak nekünk nem adnak. Tulajdonképen 'az a dolgok rendje, hogy a malmoktól veszik a nagykereskedők, akik aztán a
kiskereskedőknek adják tovább. Ma azt m-o-nd-

ják a nagykereskedők, hogy elmultak azok a
jó idők, amikor ők is detaijlisták.
— A lisztnek — folytatja a harmadik —
tudvalevőleg más a 'maximális ára a nagyban
és a kicsinyben való eladásnál. Már most mit
tesznek a nagykereskedők? Bemegy például
az egyikhez egy pék, akinek négy zsák liszt
keli. Négy zsák liszt kevesebbe kerül, ha
nagyban veszik, mint ha kicsinyben. De <a
nagykereskedő detajlista, ő nem ad nagyban.

Viszont a péknek kell a négy zsák liszt. Tehát: 1. Bemegy az üzletbe, vesz egy zsák
lisztet, kifizeti, kimegy. 2. Bemegy uz üzletbe
vesz egy zsák lisztet, kifizeti, kimegy. 3. Be
megy az üzletbe, vesz egy zsák lisztet, kifizet':,
kimegy. 4. Bemegy az üzletbe, vesz egy zsák
lisztet, kifizeti, kimegy.
— Hadi kenyérliszt van még — mondj;
a negyedik kereskedő — más liszt nincs. Leg
alább mi nem kapunk.

Amerika semlegessége ellenségeinket

segíti.

Az uj világbél a magyarok a
háború után mind visssatérnek.
Három nap múlva, julius 29-én Newyork
A berlini Lokalanzeiger,
valamint a
Frankfurter Zeitung többször élesen irt ar- elé érkezett hajónk. Egy kisebb gőzbárka
ról, hogy az Egyesült-Államok semlegessége hozta elénk a vámhivabalnokokat ós a hatóegyszerűen arra jó, hogy békén lássa el. fegy- ság- embereit. A szó szoros értelmében ekkor
verrel ellenségeinket, főként Angliát. A jogos már eksztázisban voltam a háború felől való
meghatározás tényleg talál, amit többek közt tájékozatlanságom miatt. Órákig tart, mig a
igazol az is, hogy az amerikai magyarok is hajót a kikötő helyére bevonszclják ,si mig
tudják, miként dolgozik ellenünk csöndben olyan állapotba hozzák, hogy a kiszállás leAmerika, csak azért, 'hogy milliókat szerez- hetővé válik. Ezt már sok lett volna bevárni.
zen önmagának. Newyorkból lapunk szerOdaléptem egy, a hajóra épen felérkező
kesztője most levelet kapott egy kivándorolt egyenruhás hivatalnokhoz, kinek zsebéből
magyartól, akinek a levele kitűnő megfigyelésről tesz tanúságot és hűen visszatükrözi biztatóan kandikált kii a Newyork Times egy
honfitársaink lelkületét. A tengerentúli levél példánya. Bemutatkoztam és udvariasan kértem, lenne szive® lapját átengedni, annál is
igy szól:
inkább, mert már hét napja újságot nem .olvastam. 'Megkaptam. Két pere múlva életNewyork, január 13.
Ige ntistzelt Pásztor ur! A háború kitöré- veszélyes tolongás támadt körülöttem. Minsekor -Európa különböző államaiban szétszór- denki egyszerre akarta tudni, hogy mi újság.
tan élő magyarok megrettenve .szaladtak ha- Végre is fölálltam egy bőrönd halmazra és
za, szülőföldjük védő-szárnyai alá. Könnyű harsány hangon kezdtem felolvasni az euróvolt ezt megtenniük, mert legfeljebb 1—2 na- pai híreket. Aki értette, megmagyarázta a
pi utazás után biztos menedéket érhettek, jól másiknak.
A lap hangjából azonnal nyilvánvaló
lehet ellenséges területen egyáltalában nem
kellett keresztül menniük. Nem igy azonban lett, bogy itt már jó ideje várják a háború
mi, Amerikában élő magyarok, akiket ha- kitörését. Valóban később utána is néztem a
zánktól az angol által mindenütt uralt és dolognak és meggyőződtem, hogy az amerikai
féltve őrzött tengeri utak választanak el. E lapok már julius derekán nagyban cikkeztek
soraimmal szeretném egy 'pillanatra otthon a kitörni készülő bonyodalomról.
lévő' honfitársaim tekintetét ide, a tengeren
Az itteni konzulátusok azonnal jelentketúlra forditani, ahol sajnos, immár egy egész zésre szólították fel az osztrák-magyar alattkis Magyarország van, amely hozzávetőleg valókat. Ez nagyon szép sikerrel megtörtént.
egy miliő lelket számlál. Kell, hogy érdeklő- Mindenki azt hitte, liogy a konzulátus haza
déssel forduljon a magyar közönség szeme szállítja. Erre azonban az ismert okok miatt
felénk, hisz alig van valaki, aki többé-ke- képtelenek voltak. Itt maradt tehát egy nagy
vésbé ne volna érdekelve az által, hogy hoz- csomó, harcra késiz magyar.
zátartozója vagy ismerőse él az Unióban.
(Azóta féksztendő telt- el. A munkanélkü:Ha visszatekintünk a háborút megelőző liség és a vele karöltve járó nyomor minden
napokra, csodálatosan tapasztalhatjuk, hogy emberi képzeletet felülmúl ma Amerikában,
itt biztosra vették annak kitörését. iE sorok Newyork város 4.5 millió lakosságából, 0.5
irója, július 18-án még Budapesten voltam, miliő munkanélkül van. Hatalmas csoportok22-én még- Németország területén tartóizko'd- ba verődve, a télvíz dacára lyukas cipőkben,
tattft, azonban sem egyik, sem másik helyen',a lerongyolt ruháikban, éhesen kóborolnak az
legcsekélyebb'dolgot sem tapasztaltam, sőt a éhesen kóborolnak az utcákon a különböző
lapokban sem olvastam, mely arra engedett nemzetiségű, köztük nagy számban lévő mavolna következtetni, hogy 10 nap nmlva már gyar munkások. Nem különb a helyzet az
Unió többi városaiban sem. Száz és százezrekkitör a, lavina-szerű háború.
re megy azoknak a száma, akik vissza akarHajónk, ,az 58,000 tonnás Vaterlanil, a vi- nak vándorolni. A háború után bizonyosan
lág legnagyobb liajója, 5000 emberrel a hátán, megindul egy nagy visszaözönlési áramlat,
vígan szelte az Atlanti-Oceán vizét, 'midőn mely többek között Magyarországot is fogja
julius 25-én a drótnélküli távíró Ihirül hozta, érdeeklni. Az Egyesült Államok területén élő
hogy a monarchia ultimátumot küldött Szer- magyar munkásság megvan győződve arról,
biának, melyre hat órán belül választ vár. hogy a háborút követő bélkés idők MagyarÓriási izgatottság fogott el bennünket. Nem- országon is a legnagyobb gazdasági fellendüzetiségek szerint különböző csoportokban ve- lést hozzák magukkal. A jelszó máris ki van
rődve tárgyalták a rendkívüli eseményt. A adva: Haza megyünk! és mindjobban terjed
pár szavas táviraton kivül egyebet nem tud- a kint élő magyarság között.
tunk. Az izgatottság pánikszerű volt, mintha
• Tagadhatatlan, az ipari prosperitás az
csak a hajó süllyedéséről lett volna szó. Más- utóbbi betekben megindult Amerikában. A
nap még azt is megtudtuk, hogy a harc kitörése minden percben várható. Több értesülésünk azután már nent volt.
Hozzájárulhatunk sok könny felszárlíásához,
ha varrásl, javítási és kötése munkáinkat a feministák varróiniihelyében rendeljük meg.

Szeged, 1915. február 9.
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hadiszereket gyártó üzemek éjjel-nappal dolgoznak s ontják a fegyver -s töltény anyagokat a — f ranciák, angolok és muszkák számára. Tavaly novemberben 132,227 amerikai töltény került át Európába, az elmúlt decemberben ez a szám 18.231,235-re emeleekdett. Puskáért tavaly 219,154 dollár került az Egyesült Államokba, az idén 1.194,510 dollár. A
tölténys'Zállitásck értéke az 1914-i'k esztendő
11 hónapja alatt több mint 3 milló dollárral
emelkedett az 1913-as forgalomhoz arányítva.
Csak ennyit ragadok ki a- waschingtoni kereskedelmi hivatal által kibocsájtott statisztikai adatok tömkelegéből. Minden beszédnél megdöbbentőbben nyilatkoznak e számok.
A „semlegesség"-et prédikáló Egyesült Államok szállítói annak az olajnak, mely szitja
és terjeszti a háború őrületesen lobogó lángját.
Meglátszik a nagy „semlegesség" az amerikai sajtón is. Alig egy-két lap van, mely
képes megtartani a maga pártatlanságát. A
legképtelenebb híreket is leközlik. Rosszakaratú hazugságaik nem ismernek batárt. Igy
pékiául Őfelsége halálát már három izben közölték. Irtózatos angol, francia-, orosz és szerb
győzelm-eekt szoktak ba-zudni. Ezzel szemben
a monarchia és a németek sikereit vagy egyszerűen elsikkasztják, vagy egészen jelentéktelen dologgá zsugorítják.
El kell ismerni, liogy a sajtó értesítéseit
boszorkányé® gyorsasággal kapja. Négy-öt
óra múlva már tudjuk Európa háborús terein
lezajló -eseményeket. Történjék az a nyugati,
keleti vagy a déli harctéren. A múlt héten
például midőn a monarchia-kénytelen volt Bit
kovinát kiüríteni, az Evening
Telegramm
örömmel értesítette olvasóit, bogy az orosz
m á r Erdélyt is elfoglalta és csak egy-két. nap
kérdése, hogy Budaesten legyen.
Eleinte az ilyen hirek hutása igen lesújtó
volt ránk, sí bizony sok 'Amerikában élő magyarnak -dobbant meg a szive a hirek olvasásakor. Ma már nyugodtan fogadjuk az
ilyen Mób híreket & megvárjuk a- következő
napot, -amikor is rendszerint megjön Németország- vagy a monarchia részéről a- cáfolat.
,Szóp kilátásaink vannak arra nézve, hogy az
elkövetkezendő béketárgyalásokat az Unió,
mint a „legnagyobb semleges hatalom" pártatlansággal fogja vezetni.
Ha valaha, ugy bizony ezekben -a- nehéz
napokban hazajár az amerikai 'magyarság
lelke s ha már másként nem tud segíteni, legalább csekély anyagi erejével igyekszik a sok
elesett hős özvegyeinek -és árváinak könnyét
letörölni. Az Egyesült Államok területén
szétszórtan élő magyarok erősen megapadt
erszényeiből gurulnak a verejtékkel keresett
centek -a magyar haza szükséget szenvedői
számára. Eddig már 80.000 dollár gyűlt öszsze s ,a gyűjtés még folyik. S ha vége lesz ennek a nagy tisztító zivatarnak, — megindulnak Amerika szorgalmas, dolgos kezű magyarjai, hogy haizamenve kezükbe vegyék a
sok elhullajtott szerszámot, ihogy véle a jövendő boldog, nagy Magyarország fejlődési
alapjait- megépítsék.
Szomor József.
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Őrangyal, mosolyogj rám
Csodálatos
szemeddel;
S ha csüggedten
halódmim
Szárnyaddal te emelj fel.
Őrangyal, fehér szárnyú,
Tiéd már ez az élet.
Halált ha dörg az ágya,
Imáddal csak te véded.
Őrangyal,
fohászodra
Száz visszhang felel már fenn,
S az Isten ajka mondja:
Őrangyal Ámen, Ámen!
(Przemysl.)
GYÓNI
GÉZÁ.
— Személyi hir. Cicatricis Lajos dr. főispán kedden reggel Szegedre érkezik.
— A k e n d e r f o n ó e v á r i g a z í t ó ; . Faragó
Lajos és Weil Zsigmond ©égjegyzőket a Szegedi Kenderfonógyár
igazgatósága
tudvalevőleg igazgatókká nevezte ki. iA hatalmas
gyár két vezető tisztviselőjének ez a megérdemelt előléptetése különösen a vállalat tisztviselői körében keltett örömet, akik szombaton este lelkes és kedélyes hangulatú banketten ünnepelték a két u j igazgatót.
— Az ipartestületi közgyűlést, amelvet
hétfőre 'hívtak össze, nem tartották
meg,
minthogy a tagok nem jelentek meg határozatképes számban.
— A német belügyminiszter a népélelmezésről. Berlini jelentés szerint Delhrück
dr. belügyminiszter ma nyitotta meg az általa
kezdeményezett tanfolyamot, mély a háborúban való népélelmezésröl fog sorozatos eU'íadásókat rendezni. A miniszter mintegy 650
főnyi hallgatóság jelenlétében a következőket
mondotta:
— Valamennyien tudjuk, hogy az ellenség. melynek fegvverrel sémim! körülmények
között sem sikerül maid bennünket legyőzni,
azt reméli, hogy kiéheztetéssel
legyőzhet
bennünket. Köztudomású, hogy az élelmicikkek egv részét békében a tengerentúlról szerezzük be. Ez a behozatali mód most megszűnt. Németország azokra az élelmicikkekre
van ráutalva, miket a saját földije és mezőgazdaságának szorgalma termel.
Németországnak a háború tartama alatt elegendő lesz
ez az élelmicikk is. A kormány által a z élelmicikkekre vonatkozólag kiadott
rendeletek
mellé a takarékosság törvénye fog lépni, melyet mindenk' kötelezőnek fog elismerni .magára nézve. Győzni fogunk a gazdasági háborúban és ebbe a gazdasági háborúban ellenségeink terveit meg fogjuk hiúsítani, amint
kiinn nyugaton és keleten a lövészárkokban
Németország harcosai az ellenség katonai terveit megihuisitiák. Senkinek sem ke" éhezni,
de mindenkinek takarékoskodni kell. Vqn elég
eíeségiink. hogv a leghosszabb lm borút kibírjuk. de takarékosan kell élnünk. Ezt az igazságot vigyék szét az egész országba!
— A przemyslj honvédek j ó t é k o n y s á g a .
Molnár Kálmán jogakadémiai tanár, a Przemy&lben megjelenő Tábori Újság szerkeszh'i.ie érdekes levelet irt édesapjának, Molnár
Imre nagyváradi -nyugalmazott jogakadémiai tanárnuk. A többi közt ezt i r j a a przeínysli honvédekről:
— Még mindig a badbiróságnál dolgozom
s a lapom nagyszerűen prosperál. Mikor este
hét órakor megjelenik, valóságos ostrom van
a tábori postán és a trafik előtt, ahol árulják.
Pedig több, mint száz, rikkancs á r u l j a az, utcákon is. Napi négyezer példányban kél el.
Október negyedikétől november hatodikáig
egy vállalkozóé volt minden haszon, akkor
leszállítottam az árát (katonák számára négy
fillér) e a jövedelem egyharmadrésze az itt
elesett magyar •katonák özvegyei és árról segélyezésére szolgál. November hetedikétől
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máig az özvegyek javára eső harmadrész
tiszta jövedelme kétezer korona. Ezenfelül a
Tábori Újság a katonák között gyűjtést indított ugyancsak a fenti célra s valóságos csoda, egy hónap alatt már több mint negy venezer korona gyűlt össze. Van itt pénz bőven,
nem lehet vele mit csinálni. Mindenki szívesen ad a jótékonycélra. Vannak közhonvédek,
akik husz koronát jegyeztek a gyűjtőiére.
—- A zsidó hitközség közgvülése. A
szegedi zsidó hitközség képviselőtestülete vasárnap tartotta közgyűlését. Rósa Izsó dr. elnölelésével. Az elnök elparentálta a napokiban
elhunyt Gömöri Lajos képviselőtestületi tagot, aki helyett Biedl iSanm dr. póttagot hívták he. Tudomásul vették a, számvizsgálóbizottság 1914. évi zárószámiadását és vagyoni kimutatását, valamint az elöljáróságnak a
múlt évről szóló jelentését. .A közgyűlés az
elöljáróságnak a. fölmentvényt megadta. Tudomásul vették, hogy az .elöljáróság tizenötezer korona névértékű hadikölcsönkötvényt
jegyzett a. hitközség vagyonából. Mivel a képviselőtestület és a tisztikar tagjainak mandátuma március 15-én lejár, a tisztújító közgyűlést március 9-én délután 4 órakor t a r t j á k
meg.
— U j hajóágyu-tipus. A Times jelentette
hogv a németek egy uj hajóágyu-tipus felett
rendelkeznek, amelynek bordkéoessége három
mértfölddel, tehát körülbelül öt kilométerrel
nagyobb, mint a legnagyobb angol baióá ervüké. Az Art Hl, Monatshette ezt az értesülést
megerősíti. Németországnak tényleg van uj
hajóágyuja, amely az angolok leghatalmasabb 58.1 centiméteres ágyúját — a most épülő ui óriásokat szerelik fel véle — messze túlhaladja. Az angol 38.1 centiméter.es hajóágyú 885 kilogramm sulvu lövedéket vetií ki
760 méteres kezdősebességgel. A német ágyú
10.64 centiméteres és 920 kilogramm
sulyu
lövedékének kezdősebessége
940 méter. Ezt
az ágyút Krupp még 1913-ban konstruálta.
Az eddig ténylegesen elért legnagyobb lőtávolság 20,266 méter, volt; 1892. áprilisában
ér lék el a német császár jelenlétében a 24
centiméteres Kniop-ágyukkal. Ezt a számot
véve alakul, a 40.64 centiméteres ágyúnak a
legnagyobb lőtávolságát 30 fokos beállítás
mellett negyvenkét
kilométerre lehet tenni.
Az angoloknak tehát egészen jogos az aggodalmuk. hogv a .németek a csatornán át is lőhetnek Angliába az ágvnval. minthogy a asatorna lieivetikint c«ak 33 'kilométer széles. A
francia partokon elhelyezett ágvuk tehát —
teoretikusan véve — mintegv kilenc kilométernyi földsávot tarthatnak tiiz alatt.
— Lisztet keresnek a pékek. A pékek
is félnek az esetleges liszthiánytól. Én azért
küldöttségileg jelentek meg Bokor Pál helyettes-polgármesternél, kit arra kértek, hogy
a rekvirálandó gabonából nekik is juttassanak egy részt. Á helyettes-polgármester kijelentette, hogy amennyiben a katonaság
szükségleteinek kielégítése után fölösleg mutatkozik, azt természetesen, a polgári közönség rendelkezésére bocsátják a hatóságok.
— Szegedi könyv Tirolban. Földénvi
Tivadar Brixenben állomásozó .százados tiz
darab könyvet rendelt Varga Borbála spanyolországi útleírásából az ottani 'kórház
magyar sebesültjei számára. A tartalmas és
csinos kiállítású 40 filléres könyvecske, melyet a Várnay cég rendezett s a j t ó v á , igen
nagy keletnek örvend s igy remélhető, hogy
hamarosan ez utón is jelentékeny összeg gyűl.
egybe a Vörös-Kereszt és a Vörös félhold javára.
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— A központi segélybizottság ülése.
A központi segélybizottság vasárnap délelőtt
ülést tartott. Több kisebb adminisztratív természetű iigy elintézése után Bokor Pál polgármester-helyettes jelentette, hogy a tanyai
nép minden őszi munkát idejében elvégzett.
A gazdasággal úgyis a javakorbeli férfinép
foglalkozik, az, amelyik a néptől keléssel csak
tél elején vonult be hadiszolgálatra, amikor
már elvégezte a mezei munkát. Tavasszal
azonban lehet baj a szakmunkák, főleg a szőlők körül. De itt is lehet bizni az asszonynépben. A munkára való hajlandóságot és restséget a miniszter rendelkezéseinek megfelelően hatóságilag fogják ellenőrizni s ha majd
a példák azt mutatják, hogy a henyélők elvesztik az államsegélyt, a dologidő 'megindultával lesz dolgos kéz. Vita volt még arról,
hogv a központi bizottság támogathatja-e a
hadisegitő-bizottságot, ha a tél elmultával kevesebben szorulnak majd segélyre. A bizottság végül is abban állapodott meg, 'hogy a
rendelkezésre álló pénzt csak a bevonultak
családtagjainak segélyezésére fordíthatja.
— A világháború okiratai. Ezzel a
gyűjtőcímmel jelent meg a könyvpiacon a
német Fehérköny r. Az osztrák-magyar Vöröskönyvnek szinte 'kiegészítő részét képezi
a Fehérkönyv, amely hiteles okmányszerüséggel világítja meg a világháború kitörésének indító okait. Az okmányok elénk varázsolják a júliusi izgalmas napokat, megvilágitjáik azt a gonosz aknamunkát, amellyel az
ellenséges diplomácia ellenünk tört. E g y i k
legérdekesebb okmánya a, német Feliérköny vnek az 1914. augusztus 3-án a birodalmi gyűlés elé terjesztett emlékirat, amely bepillantást nyújt az entent diplomácia 'boszorkány-'
konyhájába. Békeszeretetről hazudott a cár,
hazudott Sassanov ur, hazudtak a diplomaták,Alf&zben pedig mozgósították az egész
orosz hadsereget. Rendkívül érdekfeszítő a
hadüzenet óráját megelőző időről szóló okmány. A pétervári német nagykövet utasítást kapott, hogy amennyiben ,a neki megszabott batáridőn ibelül az orosz kormánytól
nem kapna kielégítő választ, néki kijelentse,
hogy követeléseink elutasítása után Ihadiállapotban levőknek tekintjük magunkat. (26.
számú melléklet.) Még mielőtt azonban jelentés érkezett volna ezen utasítás végrehajtásáról, orosz csapatok lépték át a h a t á r t és német területen nyomultak előre, még pedig
már* augusztus elsejének délutánján, tehát,
ugyanazon a délutánon, amelyen a cárnak
éppen említett sürgönyét adták fel. Ezzel
Oroszország kezdte el a háborút ellenünk. A
könyv rendkívül csinos előállításban bármely
könyvkereskedésben 40 fillérért kapható.
— A Szegedi Önkéntes Tűzoltótestület
ezévi közgyűlésén az üresedésben levő alparancsnoki állásra Wicha Antal Alajos szakasza rancsn okot, a szakaszparancsnoki állásra iStraub József segédtisztet, a segédtiszti
állásra Odry Lajost választotta rneg, a haláleset folytán üresedésbe jött orvosi állásra
egyhangúlag Krausz József dr. orvost. Választmányi tagokul Gettót Ernő r a j vezetőt,
Csecs Béla és Hegedűs Ferenc őrvezetőt vá
lasztotta meg.
— A „Magyar T a l i z m á n " Bécsben.
Valóságos diadalutat f u t be a „Magyar Talizm á n " az egész monarchiában. Ezek a művésziesen szép kivitelű háborús emléktárgyak,
ezüst gyűrűk ás érmek, melyeket a, Magyarok
Nagyasszonya képmása és Csernoch hercegprímás klasszikus mondata
„Nagyasszonyunk, hazánk reménye" ékesít, alig néhány
hét óta, vannak forgalomban és máris az ország minden részében büszkéi kedneik viselésével nők és férfiak, gyermekek ás* aggok
egyaránt. De már az ország határain tul is
rendkívül sok megrendelés érkezett az Országos Hadsegélyező Bizottság jelvényosztályához Budapest, Képviselőházi) és Bécs legelőkelőbb kereskedői is fordultak a bizottsághoz,
hogy nekik ,a háborúnak ezt a különlegesen
érdekes szimbólumát árusítás céljából átengedje. Ugy az ezüst gyürü, mint az ezüst
érem ára 3 korona.
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—- Figyelmeztetés. Tudomásunkra iutot
jutott, liogy az utóbbi időben egyik külföldi
izzólámpagyár ügynökei járják be az országot és silány minőségű gyártmányaikra a
vevőközönségtől különféle megtévesztő ürügyek alatt rendeléseket igyekeznek felvenni.
Óva intjük a t. vevőközönséget, .hogy csekély
pár fillér árkülöinbözet miatt, hasznavehetetlen külföldi lámpát ne vásároljon, mihez még
az a hátrány is járul, Ihogy a lámpa sokkal
több áramot fogyaszt. -Csakis „Tungsram" bélyegzővel ellátott magyar gyártmányt használjunk. — Gyártja az Egyesült Izzólámpa
és Villamossági Részvénytársaság, Újpesten.
— Miss Sheba felléptéi. A kitűnő és
világhirii átváltozó amerikai színésznő fellépteit nagy érdeklődés előzi meg, melyet
minden tekintetben meg is érdemel. Budapesten háromszor újították meg a szerződését
és legutóbb Tem-esvárott, hova három estére
szerződött, oly nagy volt a siker, hogy 14-sz-er
lépett fel egymásután folytonos telt házak
előtt. Összes díszleteit és a színpadi berendezését, melyek Amerikában készültek, magával hozta. Nő létére -— és pedig szép nő —
a férfi szerepekben ás teljes illúziót ke.lt, ugy
hogy, mig be nem bizonyítja, nem igen hiszik, -hogy egy és ugyanazon nő produkálja
a különböző alakokat. A darabok is roppant
kedves és humoros- vígjátékok, azzal a sajátos
amerikai ötletességgel megírva, melyet az
amerikai filmdrámák és vígjátékokból ismerünk. A Miss Sheba előadását megelőző néma asszony is egy elsőrangú színpadi szenzáció, melynek budapesti nagy -sikeréről már
az egész országban -beszélnek.
— Éljen a k i r á l y ! Csak egy napon —
kedden látható a Korzó-moziban az a gazdag
műsor, amelynek minden száma remekmű és
amelyek közül is kiemelkedik a slágerdráma,
az Éljen a király ! Nem sablonos, aktuális darabok közül való ez, hanem különös, remekíi hív izgalmas s ragystilijh'm&ly főként azért
is érdeklődésre ptéitó, mert bemutatja a modern ráréletet. S a darabnak olyan izgalmas
j-eJe-öSté akad, amiilyen még nem volt: egy
vártorony felrobbantása. Az egyfelvonásos
dolgok is kitűnőek.

Min Szegei
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A helyzet a keleti

harctéren.

Ma hirét v-ettük. hogy a német császár
Censtochovon keresztül a keleti harctérre
ment. Ezzel egyidejűleg jelentik Pétervárról:
Miklós cár e hó 5-én a hadsereg frontjára
ment. Következtethető-e ebből, hogy keleten
rövidesen nagy események fognak lejátszódni?
A Visztulától nyugatra a Bzuru és Ruva
mentén a Pilicáig több mint hat hét óta a legnagyobb csaták egyike folyik. A német csapatok nem kim-éltek sem áldozatot, sem fáradtságot. hogy keresztültörjenek
Varsó
felé. Nemcsak az oroszok, de az elemek ellen
is harcoltak. A lehető legkedvezőtlenebb időjárás, leirhatatlamil rossz talaj viszonyok mellett is szakadatlanul! tartott a harc. Eredménye: -mérsékelt teriiletsávok, amely-cket ki
kellett -küzdeni az ellenségnek a
Bzura és
Sucha. valamint Bolimovtól keletre, a Rava
m-el letii és a Ravkától északkeletre elterülő
bTtokálIományából. Az ágyutiiz-hatáshoz fűzött remények, miként nyugaton, ugy keleten
sem teljesedtek. A legerőteljesebb támadási
formák, szuronyrohamok éjjel-nappal, az
összes kísérletek meglepetések előidézésére,
mindeddig nem eredményezték azt* ami kívánatos lett volna. Nem volna csoda, ha mindezek után megbénulna az erőnk. Ámde erről
egyáltalán szó sincsen. Január 29. óta az oroszok is offenzive működtek, részint a Bzura
és Ravka mellett nappali és -éjjeli támadásokkal, részint ellentámadásokkal. Ma is jött jelentés orosz támadásokról. Mindez azonban
nem változtatott a helyzeten.
Benne vagyunk az álló harcok kellős közepén.
Az -egész kárpáti fronton és Bukovinában
a harcok folynak. Óriás! harcvonal ez. A hőmérő január 31-én 15 fok hideget mutatott.
Az időjárási viszonyokról azóta nem érkezett
isiént-és. Világos azonban, ho-gy a szövetséges
csapatoknak kemény a munkájuk.
Ami a Varsótól nyugatra eső fronton és a
kárpáti fronton a iPilicától -délre, a Nida és
Dunajec mellett momentán történik, csekély
jelentőségű. Általában az mondható, hogy a
keleti front közepén nyugodtabb napok vannak.
.Miként a legszélsőbb déli szárny, ugy a
legszélsőbb észki szárny különös figyelemre
méltó. Kelet-Poroszország és Lengyelország
a Visztulától keletre különös érdeklődésre
tarthat számot.
Kelet-Poroszországban az oroszok január
24. óta offenzívában vannak. Támadásaikat
január 25—29-ig változó hevességgel folytatták, Át akartak törni a szárnyakon. Tegnap
Kelet-Poroszországban újólag támadtak. Február 2. és 3-án a Memel melletti orosz műveletekről tettek jelentést.
Lengyelországban a Visztulától északra
az utóbbi időben csak Prasznice és Mlava
mellett vo-ltak kisebb csaták, lovassági és vegyes csapatokkal i ütközetek a Vrkától nyugatra folytak.
Az a kérdés most. vaj.ion várhatók-e a
keleti front legészakibb szárnyán hamarosan
ellenséges hadmiiveletek? Némely jelek mellette szólanak. Pau tábornok oroszországi kül :
detésének bizonyára az offenzíva a célja. Ö
az offenzíva egyik főkénviselője és ugy hírlik, iho-gv átvette az egv-k orosz hadsereg parancsnokságát. Nem lehetetlen, hogy -a keletporoszországi és nyugat-lengyelországi hadmüveletek vezetését n -vette át abban a reményben. hogv ez Németországnak nagyon
kényelmetlen lesz.
A jelen pillanatban a legnagyobb jelentőségűek a kárpáti hadműveletek. Itt a -makacs orosz ellenállás megtöréséről van szó.

Szeged, 1915, ifebruár 10.
A Varsótól nyugatra történő támadások
az oroszok részéről, ugy látszik, csak arra
valók, hogv foglalkoztassanak bennünket.
A keleti front északi szárnyán alighanem
uij ellenséges operációk vannak készülőben.
A német császárnak és az orosz cárnak
egyidejű jelenléte a ik-el-eti harctéren bizonyára
egészen különös jelentőségű.

A háború örömei Szegeden.
1. Szép tavaszi -nap -van, a dió már két hete nem -esett. Az- éjszaka rosszul aludtál, tehát ideges vagy, ami-kor felkelsz. Alig várod,
hogy az utieán legyél és -a szép verőfényben
tiszta aszíf-alt-gyalogjárón sétálhass. De a
gyalogjáró nem tiszta, söt a kocsiút sem. Sárban -ós- olvadó hóban vagy kénytelen boto; káhii. Közben egy szót sem szólhatsz, bár tudod, hogy az másként is lehetne .Háború van.
2. Tésztát ehetnél és a tésztához tojást vehetnél. Kimégy a piacra. Csak nem
kérnek 75 koronát egy tojásért — morfondírozol az uton. A tyúkokat nem vitték habomba, a t-cjáí-i dij -sém lett nagyobb és a kivitel kisebb. Odaérsz az egyik tojásoshoz. Odaérsz a másodikhoz, a harmadikhoz és odaérsz
még nagyon sok tojásoshoz. De annyi pénzed
az -egész hónapi -keresletedből sincs, hogy egy
tojást vehetnél. Háború van.
3. -Az egyik szegedi uri-divat üzletben tizenhét év otía van nagy raktár gallérokból.
Mo-st — nagy -lévén az idegenforgalom —
azok a. gallérok is elkelnek. ,amelyek 17 év
óta várnak vevőre. A kezedbe akad 12 darab
ezekből.
— Hogy? — Kérdezed a kereskedőt.
— 6 korona 50 fillér.
— Hiszen -egy órával ez előtt 6 korona
volt, mi lesz velünk, ha óránként 50 fillérrel
drágul a gallér?
— Felelet-: Háború van.
4. Elmégy a kávéházba, A kávéd rendes.
Kiflit kérsz h-ozzá.
— K-eemallásssain — udvariaskodik ia pincér. Vársz, türelemmel vársz, a kávéd már
néhányszc-r felmelegítették. Végül -is megunod -az ügyet -és ahelyett, hogy egyre lennél
mérgesebb, egyszerre mérges lesz-el, ordítani
kezdesz és dörömbölsz az asztalon, mint a teje
után sóvárgó eicusk-a. A kávéház különböző
zugaiban elbújt pincérek rémüldözve sietnek
elő és piszkos -szalvétájukat lobogtatva száguldanak -féléd.
— .Paan-csol kóem allásssan.
— Kiflit kérek! ! — ordítozol.
— De hiszen ott van. — Hol? — Ott. Hol?! — De nagyságos ur Skeem allásssan.
csak tréfálkozni méltóztatik. Ott van az ezüst
tálcában. — Te orrod az ezüst tálcába, dugod és igy szólsz: (Az csak a vége.
De minthogy -a tálcában, bár eddig meszsziről -nem láttad, sok ilyen vége v-an, nem
vitatkozol tovább. Elhatározod, liogy meguzsonnázol, h a csupa k-i fii végekkel is. Meg is
uzsonnázol. J a j a kifli végeknek. De jaj neked
is, ami-kor fizetni kéli. 1 korona -26 fillért fizetsz ki csak kiflikért. Háború van.
5. (Megérkezel éjjel. Fáradtan, megtörten,
álmosan. Lesietsz az állomásról a kocsikhoz.
Be ak-ars-z szállni az egyik konflisba. Előbb
fizessen — ordít- rád a kocsis. Előbb vigyen
haza — válaszolsz szerényen. Na fizet vagy
nem? — biztat tovább a kocsis ur. Majd ha
hazaértünk — szerény-kedel te tovább. De
má-r erre a kocsis beszüntette veled a tárgyalást. Valóságos emlbergyürü ve-s-zi körül. Feláll a bakon és árverést kezd. Aki a legtöbbet
fizet, azé a kocsi. Végül is 1794 koronáért 2
hölgy és 2 ur béreli ki. lök elhajtatnak, te fáradtan bandukolsz a sötét- éjszakában haza.
Dühösen megy el -melletted két ur, egyszerre
beszélnék.
— Ki-dobom,
— IA feleségem.
—a
— volt
— nyomorultat
— a szerencsétlen.
— Milyen jó, Ihogy kijöttünk.
— iMért lestük -meg.
Háború van.
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A semlegesek és a hadiállapot
az angol vizeken.
Habár a semleges hatalmak kormányai
hivatalosan még nem foglaltak állást a német blokirozással szemben, már most is megállapítható, hogy amennyiben a semleges érdekek tekintetbe jönnek, a semlegeseknek alig
van okuk a panaszra.
Az angol vizeknek a németek által való
elzárásának gyakorlati hatása a semlegesekre
nézve három irányú lelhetne: 1) az Angliával
való egyenes forgalom, 2) az ő eddigi jórészt
Anglián keresztüli1 Amerikával való forgalmuk; 3) a saját hajózásuk és azzal rokonérdekek szempontjából.
Ami az Angliával -való direkt forgalmat
illeti, a semlegesek Angliából oly kevés szükségleti cikket kapnak és ez a kevés oly könynyen pótolható, 'hogy az Angliával való forgalom megszűnése esetén, károsodásról szó
sem lehet. Ez okból egy semleges állam-ot
sem lehet kiéheztetni, sem magasabb árakat
nem fog okozni. Az Angliába való kivitel elmaradásáért pedig bőven kárpótolhatják magukat a Németországba és Ausztria-Magyarországba való kivitellel. De az Angliába való
kivitel az angol intézkedések: az angol kikötőknek a semleges halászbárkák elől való elzárása által amiugy is erősen korlátozódott.
Sokkal íontosahb az Amerikával
való
forgalom, akár Anglia, akár az angol vizeken
keresztül történik a szállítás. A semlegesek
erre az Amerikából való behozatalra föltétlenül rá vannak utalva. E forgalom szempontjából a semleges hatalmakat a német intézkedések igen különbözőképpen érintik.
A skandináviaikra nem hátrány, ha most
a németek indirekte azt írják elő, hogy ez a
forgalom északi Skócia mellett bonyolittassék le. Mert ezt az utat a skandináviaik ugyis mindig előnyben részesiteítik. hisz ez a
leggyorsabb és a legelőnyösebb.
Kissé körülményesebb és drágább ez az
nt Hollandiára nézve, mely már megkezdte
azt, hogy hajói egy részét Rotterdam helyett
Genuúba irányította. Ebből kitűnik az is, micsoda előnyök származnak a német akcióból
Olaszországra nézve. Qenuán keresztül valósággal aranyeső fog hullani.
Az összes semleges államokra nézve a
német akció azt az előnyt fogja maga után
vonni, hogy megmenekülnek az angol hadihajók zaklatásától. Angiira, amelynek nincs
mersze a német kikötőket blokirozni, a valóságban azt a népjogi sérelmet követte el, hogy
közvetve és de íaeto a semleges kikötőket blokirozta. Mi vél Anglia nem törődik az abszolút
és relativ hadi dugárukkal és feltartóztatja a
skandináv és az ezekkel szomszédos kikötőkbe tartó hajókat és azokat nem engedi tovább,
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teliesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesületnek !

Segítsük a hadbavonultak családjait
és az elesettek hozzátartozóit!

ez nem más. mint ezeknek a kikötőknek blokád alá helyezése. Az az öv, amelyet Németország a semleges hajózásra veszedelmesnek
jelent ki. oly liberálisan van kijelölve, hogy
az, az angolok által teremtett eddigi helyzettel szemben egyenesen megkönnyebbülést jelent a semlegesekre nézve.
A semleges hajózást pedig a magasabb
díjtételek, amelyeket az angol hajók kimaradása von maga után, legalább részben kárpótolni fogja. Az bizonyos, hogy bizonyos üzleti érdekek és vonatkozások sérelmet szenvednek és szükségesekké fognak válni egyes
uj szervezések,.amelyek zavarok és költségek
nélkül el sem gondolhatok, ámde a semlegesek beletörődtek az előző angol intézkedésekbe és igv be'le kell nyugodniok azokba az ellenintézkedésekbe, amelyekre Németország
kényszerült, annyival inkább, mivel ez a német akció megrövidíti a háborút.
Amerikának pedig az az óriási előnye,
hogy ha az angol kivitel lehetetlenné válik, az
Uniónak Délamerikában való gazdasági terjeszkedési törekvése föltétlenül eredményes
lesz. Németország megszabadít ja az Uniót az
angol versenytől. Ezt Amerikában jól tudják.
Azonfelül Washingtonban Anglia eljárásával
szemben olyan engedékenyek voltak, hogy
Németország intézkedései ellen sem emelhetnek most óvást botrányos pártoskoilás nélkül.
Ha nem kiabált és nem csapkodta szárnyait
a hires amerikai sas: az eagle, amikór az angolok békés németeket, osztrákokt és magyarokat hurcoltak el amerikai hajókról és fogságba vetették őket, miért kiabálna és csapkodna most, mikor senki sem bántja?
LEVÉL VARSÓ MELLŐL.
A harc mezején az első sorokban küzdenek azok a munkások is, akik eddig az ólomkatonáknak voltak a parancsnokai. Ezek közül
az egyik, Mayer Lipót 44. gyalogezredben baka a következő sorokat küldte
nyomdánk
személyzetéhez: Tudatom, hogy már jó mélyen Oroszországban vagyunk s mire e levél
odaér, már átestünk a tűzkeresztségen. Én
hála Istennek, jól vagyok, mit kívánok Önöknek. Varsó nemsokára a miénk lesz, mert 4
erőd már elesett.
Kitől félnek az orosz tisztek.

vigjáték, a főszerepben PRINCE.
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ITebrecenből írják: A galíciai harctérről
küldték Debrecenbe pihenőre Thurner Mariska bécsi urileányt, aki szeptember óta fáradhatatlanul -teljesített nehéz szolgálatot a harcmezők mozgó kórházaiban. A fiatal, nagy műveltségű leány Thurner Alfréd a 2. tiroli vadászezred ezredesének gyermeke. Az apja és
bátyja Sabác első bevételekor haltak hősi halált. A magára maradt leány bánatában ápolónő lett és fölkerült a Galiciában operáló
hadseregihez. Sok izgalmas napot élt át tapasztalatait érdekes naplójában örökítette
meg. A naplóból való ez a följegyzése:
November 30. Tőlünk egy kilométernyire iszonyú harc folyi'k tegnap óta. Mint hírlik, csapataink hihetetlen erővel nyomulnak
előre. A harcot még az éjjel be fogják fejezni,
s amint Sch. dr. mondja, győzni
fogunk.
Rengeteg orosz esett el már ed'dig is. Csodálatos, hogy a mi veszteségünk az oroszokéhoz képest mennyire számba se jöhet. Ép
most jelentik, hogy a csata eldőlt. Az oroszok
futnak. Már jelzik, hogy hozzák a frontról a
sebesülteket . . . Késő éjszaka folytatom.
Roppant sok dolgunk volt. Ide hozták az

A Gólem

Szeged, 1915. február 9.
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orosz sebesülteket is. Ezek között van Cbolimszky ezredes, akit a vállán talált a golyó.
Érdekes ember. A sebe 'fájdalmas, de nem
panaszkodik, annál jobban átkozódik. Hallgatom és azt mondom, hogy nem érteni. Erre
németül beszél és becsmérli a lengyel légionárius ökaf. Igy szól hozzám:
— Tudja-e kisasszony, hogv kitől fél az
orosz katonatiszt? A honvédtől és a lengyel
fiuktól. Azokra uj jelzőt kell kitalálni, mert a
hős szó nem jellemezheti őket Igazán. Amig
azonban a honvédeket páratlanul derék magatartásukért katonás tisztelettel -becsüljük,
addig ezeket a ilengyel fickókat, ezeket a
gyerkőcöket gyűlöljük. Hát nem rettenetes elképzelni, hogy az ember él tölt 20—30 évet a
katonai pályán és elmegy a háborúba, ott aztán jön egy tejfeles szájn suhanc, megsebesíti és elfogja. Mi orosz tisztek már össze is
beszéltünk, hogy ha elkerülhetetlen a helyzet, hogy lengyel 'légionárius kezébe kerüljünk, öljük meg magunkat méreggel. Ott van
a inéreg az én zsebemben is.
— Remélem, nem lesz öngyilkos, — feleltem.
— Ha már edd : g nem tettem, nem teszem, de vad gyűlöletem még nagyobb a
/engyet ifjak iránt, akik engem is fogságba
juttattak. Mint a tigrisek, ugy vetik ezek magukat a szegény orosz áldozatra.
Azt feleltem Gholimszkynek, liogy ezért
a bátorságért csak .dicséret illeti a lengyel ifjakat, mire ezt felelte:
— Igaza van. Ha az orosz katonák lennének ilyen hősök, akkor most nem feküdnék
itten.

Éhségharc a múltban.
— Történelmi visszapillantás. —
(Saját tudósítónktól.) A kiéheztetés nem
olyan nagyon uj dolog a háborúk történetében, csakhogy régebben leginkább egyes várak, városok vagy vidékek kiéheztetéséről
volt szó. Igy már az iskolában tanult görög
történelemből tudjuk, ihogv félig-meddig a regék világába tartozó messénai háborúkban,
amelyeknek köszönhette Spárta, hogv az első
Hellén katonai hatalmassággá lett, Jra és
Jthorne hegyi várakat az éhség hódította meg.
Az. athénieknek Alkibiades és Nikias vezérlete
alatti nagy szicíliai hadjáratát is az hiúsította
meg, hogy elvágták az élelmiszerszállítás útját. A római császárság virágkorában Itália
és különösen Róma teljesen az egyiptomi gabonabehozataltól függött, ezért a római tengeri háborúkban szokatlan eréllyel folytatták
a harcokat -a tengeri kalózok ellen, akik Rómának ezt az életerét él akarták vágni. Ezért
maradt Egyiptom is mindig közvetlen császári kormányzás alatt és a trónkövetelők vitájában rendesen Egyiptom birtoka döntötte el
a győzelmet.
A kelet-római birodalom. Bizánc, Konstantinápollyal együtt különösen nagyszerűen
működő élelmiszerszálíitásának köszönhette,
hogy olyan sokáig eltengődött. Gibonnak a
római világbirodalom hanyatlásáról és bukásáról szóló történetében olvashatjuk, hogy
mily irtózatos drágaság uralkodott, amikor
//. Mohamed 'szultán ostromolta a várost és
hogy az éhség a védők ellentálló erejét anynyira megtörte, hogy 1453-ban a törökök győzelmes ostromát megváltásként fogadták.
Megenílitbétjük itt az afrikai .vapdálok két-

ségbeesett harcát, akiknek királyuk Gelitner
a monda szerint utolsó numidiai hegyi várában az ostromlóktól egy lanton kiviil csak
kenyeret kért, hogy éhségét csillapítsa.
Mig ezekben az esetekben hatalmas birodalmak végső ereje tört ineg az éhség
miatt, a középkori harcokban számtalan várat és erődöt kényszeritett megadásra az hőség. Az újkor kezdetén dühöngött a rettenetes
éhinség, amely Spanyolországot tönkre 'tette
és haderejének meggyöngitésével közvetve
világuralmának megszűnésére vezetett; amikor 'külkereskedelmét a nagy hajóhad elvesztése után az angolok, hollandok és a kalózok
elzárták, Wallenstein idejében és később is a
háborúk legtöbbször olyan hadjáratok voltak,
amelyekkel .az ellenségtől elvágták az élelmezés útját és elpusztított területre szorították.
Első Napoleon kísérlete, hogy Angliát körülzárással gazdaságilag megsemmisítse, ép oly
ismeretes, imint az, hogy ez a kísérlet teljesen
kudarcot vallott, sőt ellenkezőleg, a szárazföld maradt vesztes ebben a küzdelemben;
Anglia már akkor is és egész a legújabb időkig az -egyetlen tengeri hatalom volt a világtengeren és ezért nem győzhette le Franciaország, amelynek utolsó büszke flottája Trafalgánál halálos csapást kapott.

jpRÚ HlBDETtSEK,
Gyomorbajosok

Legjobb hajfesfö

,Délmagyarország'
kiadóhivatalában.
Jelentkezni lehet d. e. 10 órakor.
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jrszágosa-r elismert Lelniinger-féie Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
Jr.Ueinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 00 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

F á j ó s fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
Hajöszíálés

ellen,

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Ha;restorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchcnyi-tér.
250

Hirdetéseket felvesz a
iadóhivatai Kárász-utca 9

®®®®®®S@®©®SS@S®[£f

Versenyáruház
Főüzlet: R e f o r m á t u s
palota.
Fióküzlet: Kossuth Lajos-sugárut 1.

Alkalmi vételek!
140 széles cosztlim szövetek . .
80 széles finom pargetek . 6 8
Lepedő és fehérnemű vászon ,
Divat bársonyok
Pargett és flanel pongyolák
Cloth alsó szoknyák
Pargett és flanel női blúzok
Parget leánymhák

. . K 2-től 8 K-ig
fillértől 8 0 fillérig
. K 13-tól K 24-ig
K 1 -90
K 5-—
K 1 -90
K 3"—
K I -50-től K 3-ig

Nőiköténgek K 1-50-től K 1-90-ig
Trico alsó ingek, nadrágok, szveterek, érmelegitők,
hósapkák, keztyíik, harisnyák, férfi és női divatcikkek

meglepő olcsó árakon
lesznek árusítva ! ! !

I

Ma jő

r u h á t ,

felöltőt,
Ra§?Mnt

olcsón, k é s z p é n z é r t akar
vásároln-, K E R E S S E F Ö L

ABOfltYI
M

RUHAÁRUHÁZÁT

=

Most jelent meg !
Várnay-féle
Magyarázatos
Törvénytár.

Szegeden,
SZÉCHENYI-TÉR 2. SZ.

A z 1 9 1 4 . évi XLIII. t.-c. és annak végr e h a t á s i rendelete jegyzetekkel, utalásokkal, az összefüggő s z a b á l y o k k a l .

fix fizetéssel és inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

di-

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

Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„In atlasz e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Irta:

Dr. Pongrácz Jenő,
budapesti ügyvéd.
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