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A szárnyakon megvert orosz főerő.
— A mi csapataink ss 2 9 ezer embert fogtak el- —
A háború hetedik hónapját ugy jellemezA rokkant katonákért.
nyugati és középső szakaszán a
hetjük, hogy a centrumban vereséget szenvehelyzet általában nem változott. A
Budapestről jelentik: A rokkant katodett orosz ifőerő a jobb- és balszárnyon akart
Dukla-szoros közelében az oroszok
nák érdekében egybehívott értekezleten Tidöntő sikereket elérni, bogy pozícióját tarsza gróf a rokkantak gyakorlati oktatását
erös támadásai ritkábbak lettek. A
tani bírja és hogy akcióképes maradjon. És
ajánlotta. Apponyi gróf a rokkantak ellátákeleti szakaszon előbbre haladtutik.
a hetedik hónapban beigazoUM nyert, hogy
sát az állam terhének tekinti s a kóriiázépiBukovinai sikeres elönyomulásunkaz orosz főerő offenzívára képtelen. A centésér a hadügyminisztertől várja. Tisza bekal egyidejűleg csapataink, miután
trum után a szárnyakon kapott döntő csapást
jelentette,
hogy a gyakorlati intézkedések
az ellenséget Kőrösmezőnél viszés nehéz eldönteni, vájjon Kelet-Poroszorlegközelebb
megtörténnek.
szavetettók, átkeltek a Jablonkaiszágban, avagy a Kárpátokban és Bukovináhágón és az ettől az úttól mindkét
ban kapott-e ki jobban az ellenség.
SZERB KÜLDÖTTSÉG MEGBÍZATÁSA.
oldalon fekvő átjárókon, mialatt a
A kelet-poroszországi fronton nyiilt csaBudapestről jelentik: Szerbiai, küldöttség
Bukovinában előnyomuló hadoszlotában mérkőztek az ellenifelek, a nyiilt, csatátitkos
megbizással Pétervárra és Angliába
paink számos ütközet közben elérban elért győzelem pedig könnyebben teszi
ment, valamint Nikolajevics nagyherceghez is
ték a Szereth-vonalat. A felső Prut
lehetővé a megvert ellenség üldözését és a
a főhadiszállásra.
vidékén s Nadworna irányában előgyőzelemnek minél hatásosabb módon való
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nyomuló csapataink a Svivzitar
kiaknázását. Az oroszok legészakibb szárnyának hátranyomása és behajlítása legelső
hegység völgyének kijáratát elérDiinkirchenből jelentik: Harminc angol
sorban a lengyelországi: varsói frontra lesz
aeroplán péntek este Doverből elindult Zeebték. Wisnitz, Kuty, Kosow, Delatyn,
riigge és Ostende fellé. (Valószínűleg ezeknek
'kihatással és még inkább lehetővé teszi az
Pasieczna helységeket, ahol az oroa tengerparti támadásáról ad Ihdrt a legújabb
ott megkezdett offenziva sikeres végrehajtászok jelenleg több különböző ponnémet hivatalos jelentés.)
sát. Hogy a helyzet csakugyan ez és Ihogy a
ton megállottak. Az utóbbi időben
nérnet haditerv tényleg ennek a feladatnak
naponta beszállított foglyokkal a jeFAGYASZTOTT HUS A FRANCIÁKNAK.
a végrehajtását tűzte ki maga elé, arra mutat
lengi harcokban foglyul ejtett oroParisból jelentik: Az angol kormány az
a hivatalos jelentésnek az a passzusa, hogy
szok száma 29,000 főre emelkeausztráliai
államokból nagymennyiségű faa német csapatok Ész'ak-Lengyelországiban, a
gyasztott hust bocsát rendelkezésére Franciadett.
Visztula fölött, folytatták a tegnap bejelenországnak.
Höfer altábornagy,
tett offenzívát. Az észak-lengyelországi német
a vezérkari főnök helyetlese.
offenziva most már korántsem olyan agreszsziv, mint a kelet-poroszországi, alkalmasint
Érdekesnek tartjuk itt megemlíteni, hogy
napok kellenek ahhoz, amiig megkapja azt a egyik svájci lap, a Baseler Nachrichten kalendületet, amely ujabb győzelem felé vezet- itonakritikuisa arról ir, hogy a Dükla-szoros
het. A jelek azonban mindenesetre biztatóak, útiránya a Tarnov és Przemysl közti terüA nagy vezérkar közli: A kelet-poroszhiszen az orosz jobbszárny megveréséről van letre vezet, mig a
keleti Kárpátok átjárói országi határon és azon tul hadműveleteink
szó.
Lcmbergnek vezetnek. Ebből arra következ- mindenütt szerencsésen haladnak előre. Az
Az orosz balszárnyat pedig mi vertük tet, hogy a megkezdett operációnk nemcsak ellenség Lengyelországban, a Visztulától
vissza, hetek óta húzódó, állandó ütközetek Przemysl fölszabadítását célozzák, hanem az előretörést kísérelt meg, azt hamarosan meg
Lengyelországban a Visztulától
után. Hogy állandóan előre haladunk és hogy oroszok teljes kiszorítását is Galíciából Egy törtük.
különösen Bukovinában íöltartózhatatHanul bizonyos, az, hogy az oroszok balszárnyu- jobbra támadó csapataink átlépték az alsó
üldözzük a megvert ellenséget, arról a mai kon nem képesek folytatni két héten át erő- Skrvát és Raclomc irányában nyomulnak
hivatalos jelentés is beszámol, egyben jelzi, szakolt offenzivájuikat, amelynek során ren- előre. A lengyelországi hadszíntérről, a
hogy mi is huszonkilencezer oroszt fogtunk geteg embert veszítettek és most már a de- Visztulától balra nincs különös jelenteni
el, ugyanannyit tehát, mint a németek Kelet- fenzívára szorítkoznak. Hogy pedig ezt vég- való.
rehajthassák, a front minden részéről csapaA legfőbb hadvezetőség.
Poroszországban, a Mazuri-tavak vidékén.
tókat kell elvonniok. Erősítéseik már nem
(Közili a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A Hőfer-féle jelentés igy hangz ik:
azért váltak szükségessé, hogy támadást hajtIZVOLSZKI AZ OROSZ VISSZABudapest, február 13. (Közli a
hassanak végre, hanem hogy meglevő állásaiVONULÁSRÓL.
kat
tarthassák.
Mindennek
ellenére,
a
mi
Csaminiszterelnöki sajtóosztály.) Orosz
pataink lassan bár, de előre haladnak, lépésLengyelországban és Nyugat-GaliGenfből jelentik: Izvolszki, a párisi orosz
ről-lépésre
hódítanak
tért.
ciában említésre méltó esemény
nagykövet megkérte a francia lapokat, mi. zerínt az orosz visszavonulást ugy komimennem történt. A kárpáti arcvonalunk

Visszahúzódik az
orosz jobbszárny is.
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tálják, mint tervszerűt — különösen az angolországi kölcsön'tárgyalásók érdekében. A
londoni pénzemberek azonban a legújabb hírekre mégis fokozták biztoisitékköveteléseiket.
ROMÁN VÉLEMÉNY A BUKOVINAI
HELYZETRŐL.
Bukarestből jelentik: A Dimineata irja,
hogy az oroszok vereségét lázas sietséggel

való visszavonulás követte. Ma-holnap már
Csemovicot is kiürítik. Lapzártakor hozzáteszi, hogy az oroszok már ki is ürítették
Csemovicot és Kolemeát. Más hírforrás szerint az osztrák és magyar csapatok bevonultak a bukovinai Terecsénybe és csak huszonegy kilométerre vannak Csernovictól.
Az
orcsz kormányzó a vezérkarral együtt elhagyta a bukovinai fővárost.

Amerikai municiő a nyugati harctéren.
Berlin, február 13. A nagy főhadiszállás
jelenti: A tengerparton ellenséges repülök
tegnap is dobtak bombákat, melyek a polgári lakosság körében és ennek vagyonában nagyon jelentős veszteséget okoztak,
mig mi, katonai szempontból csak jelentéktelen veszteségeket szenvedtünk. Nyugati
liarcvonalurtkon tüzérségi lövedékeket találtunk, amelyek kétségtelenül amerikai gyárakból erednek. Tegnap Sonintöl keletre
visszavert támadásoknál ejtett foglyok száma négy tisztre, 468 emberre emelkedett.
Arcvonalunk előtt az ellenségnek 200 halottját találtuk, holott a mi veszteségeink e
harcoknál halottakban ós sebesültekben
mindössze 90 ember. Mastigestöl északra,
St.-Wenchudtól északkeletre a február 3-iki
támadásunk következményeként a franciák
föhadállásából további 1200 métert hódítottunk el. Sudolkopfnál a Vogézekben az ellenség újból támadásokat kísérelt meg, amelyeket azonban mindenütt könnyen viszszavertünk.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
VESZÉLYBEN AZ ANGOL KIRÁLY.
Londonból jelentik: György király'seregszemlére Cambridge-be utazott. A vonatját
közvetlenül megelőző lokomotivot báleset érte. Állítólag egy 'sorompónál 'beleütközött egy
kocsiba. Az udvari vonat rövidesen szabad
urat talált. Azt tószik mégis, hogy merénylettervről van szó.
ELTŰNT ANGOL HADIHAJÓ.
A párisi Havas-ügynökség jelenti Algecirasból, hogy a Gibraltár-szoros
őrizetére
rendelt kilencvenhármas
angol
torpedóm
szád eltűnt. Azt hiszik, hogy a vihar okozta
a hajó katasztrófáját.
DELCASSÉ A NÉMET BLOKÁDRÓL.
Genfből jelentik: Delcassé néhány 'képviselővel íbeszéígtetve sajnálattal említette,
hogy a hánmias-ientente diplomáciája megkísérelte ia tengeri kereskedelmet űző semlegeseket. együttes' itiibalkozásra birni a német
blokád elllen, de a fáradozás nem vezetett
eredményre, mert egyik semleges állaim isem
vállalikozott a vezetésre.
A felszabadult Bukovinában
járnak a vasutak.
Kolozsvár külső képéhez az utóbbi időben szinte elmaradihatatlamuil hozzátartoztak
az utcán sétáló elegáns osztrák vasúti tisztek.
Ezek mind bukovinaiak voltak, kiket az osztrák vasuti'gazgatóság további rendelkezéséig
Kolozsvárra rendelt. Innen nem volt szabad

elmenniök és itt várták mindennap a parancsot, mely majd szolgálattételre elfogja őket
dirigálni. Most búcsúznak a vasutasok. Távirati parancsot kaptak, hogy szolgálattétel
.égett jelentkezzenek a dornawatrai vasúti
állomás főnökénél. Tudósítónknak alkalma
volt beszélni egyik csemovici vasúti tiszttel,
aki boldogan újságolta el az örvendetes hirt.
-— Most nagyon sok vasutast berendeltek — mondja, — mert Bukovina nagyrészében teljesen fölszabadultak a vasutak. Távirati értesítést kaptunk, hogv .tegnap már meg
nyilt a forgalom Dornawatra és Vamma. között, amely holnap már Kimpolungig ki fog
terjedni s hogy engem is berendeltek, ez azt
jelenti, hogy nemsokára egész Csernovicig
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a mi kezünkben lesz a vasúti közlekedés. Ez
a hir igazán örömmel tölt el s igazán boldoggá tesz s csak az esik egy kicsit rosszul,
hogy itt kell hagynom Kolozsvárt. Higyje el,
hogv életemnek talán a legkedvesebb idejét
töltöttem el itt. Nehogy azt higyje azonban,
hogy azért éreztem itt jól magamat, mert
pem kellett szolgálatot teljesíteni, hisz ez nekem, aki megszoktam a munkát, máshol talán gyötrelmes lett volna. Itt azonban, minden percemet megédesi tette a magyarok kedves vendégszerete, az itt szerzett uj ismerőseim önzetlen igazi barátsága. Minden szabadságidőmet ezentúl Kolozsváron fogom tölteni. Bukovina közeli felszabadulását különben
nemcsak a mi behívásunk jelzi előre, 'hanem
bizonyltja az is, hogy a postaigazgatóságot a
napokban áthelyezték Kolozsvárról
Dornawatrára s maga a helytartóság is lassanként
átköltözködik, A radautzi és szerethi adóhivatalok is átmentek már Dornawatrára s ott
mindennap várják az időt, hogy rendes székhely üke t elfő gl a Ihassak.
Ezek mind olyan körülmények, amelyek
igazolják, hogy csapataink Bukovinában rövid időn belül megtörik az oroszok uralmát
és megszerzik e sokat szenvedett tartománynak a jól megérdemelt nyugalmat.

Az orosz külügyminiszter unokatestvére
hadifogságunkban.
— Beszélgetés Szaszanov Egonnal.
Északkeleti harctér, február 8.
Az irtóztató élethalálharc, amelyet az
oroszokkal felvettünk a kárpáti harctéren,
minden vonalon érezteti hatását. Az ellenség,
amely álmaiban sem gondolt arra, hogy ilyen
hózivataros, hideg időben komoly akciót
kezdjünk, fej veszetten iparkodik menekülni,
azonban már erre sincs ideje, hótorlaszok,
természetalkotta barrikádok állják útját és
kergetik bele vitéz csapataink karjaiba, amelyek nem ölelően várják az oroszokat, hanem
méltóan fogadják őiket, hacsak meg nem adják magukat. Az orosz hadvezetőség 'hiába
erőlködik, gigászi módon hadakozó hőseink
egymásután mérik a megsemmisítő csapásokat az ellenségre.
Az egész felvidék tarka az orosz fogolyszállítmányoktól s a fogságba kerültek arcán — kivéve a kozákokat — nyoma sem
látszik a bubánatnak. Megetették, megitatták
őket, kaptak kapadohányt, amiből annyit szívhatnak, amennyi csak jólesik nekik s egyikmásik ábrázata még mosolyra is szélesedik
néha.
A fogoly tisztek között van egy magas,
barna, intelligens arcú hadnagy. Á felvidéki
faluban, ahol pihenőt tartottak, a nép között
az a hir járta, hogy ez az orosz cár öccse.
Tudtam, hogy ilyen formában nem lehet igaz
a 'kósza hir, de azért megismerkedtem az állítólagos muszka főherceggel.
— Egon Szasszonov, — mondta bágyadt
hangon a hadnagy, amikor bemutatkozott.
— Gyakori önöknél ez a név?
— Tudom mire céloz, — felelte az orosz
tiszt, — ép oly komoly arccal, mint az imént
— nem titok: rokona vagyok Szasszonov kiiliigyminiszternek. 'Unokatestvérek vagyunk.
Az : atyja és az én atyám testvérek voltaik.
— Hadnagy ur helyesli unokatestvére politikáját?
— Egyáltalában nem s ezért az utóbbi
időben nézeteltérések támadtak közöttünk. Én
egyenes, nyilt férfiú vagyok s bizony hatalmas bátyám szemébe is többször megmondtam véleményemet. Az igazság persze 'hálát-

lan dolog, de nem tehetek róla, ez születési
hiba nálam. Látja, ha nem ilyen volna a természetem és felfogásom, nem felelnék őszintén és nyiltan kérdéseire s ön nem is haragudhatnék érte.
A hadnagy arca lángba borult, nádpálcájával csizmaszárára ütött és szenvedélyesen folytatta:
— Én szeretem hazámat, imádom Oroszországot, de annak kormányzása ellen ép ugy,
mint minden orosz hazafinak, túlontúl sok
kifogásolni valóm van. Katonatiszt létemre
mondom ezt. Az orosz népet nevelni kellene,
nem pedig kancsukázni. Az orosz -nép melegszívű és hálás tud lenni minden szép szóért,
amihez csak ritkán jut, mint vándorkomédiás
kutyája a konchoz. D-e hagyjuk ezt, nem érdemes beszélni róla, csak azért említettem,
mert sejtem1, hogy önök nem lehetnek egészen tisztában ezzel. A kulturálatlanságnak,
vagy ha ugy tetszik: barbárságnak nem a
nép az oka, hanem a társadalom.
— Hadnagy ur, egy őszinte kijelentést
szeretnék hallani öntől.
— Kéreml . . .
— Szimpatizálnak önök ezzel a háborúval?
— Ugyan kérem! Szimpátiáról szó sem
lehet. Hadakozunk, mert kényszerítenek bennünket erre. Ha tudná, milyen elkeseredett
háborúellenes hangulat uralkodik Oroszországban, de különösen Szentpéterváron. Egész
nyiltan jut kifejezésre a lázongás, még pedig -oly erővél, hogy a hatóság szinte tehetetlen. Bármennyire titikolódznak is, bármely
szigorúan kékoeruzázza a cenzor a lapok cikkeit, az inteligenoia tisztán látja a helyzetet.
Mindenki tudja, hogy nincs több tartalékunk,
behívták már az összes korosztályokat, most
már nincs friss erő, amelyet a frontra lehetne
küldeni. Nyilt titok, 'hogy Lemberg kiürítése
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küszöbön áll. Katonáink fáradtak, elcsigázottak és éhesek, nem tudják elég erővel fogadni a folytonosan előnyomuló,
meglehetősen jó kondícióban levő ellenséget. A szibériai ezredek sem féleltek meg a hozzájuk fűzött reménykedéseknek. -Fegyelmezetlen, vad
katonák ezek, akik a saját ostoba fejük után
mennek.
— Miért lázadozik a civil lakosság?
— Mert millió oka van erre. Nem volt
semmi szüksége Oroszországnak,
hogy ilyen
bonyodalomba
keveredjék.
Katonáink azt
sem tudják, miért viszik vágó-hidra testüket. A hatóságok még sokkal brutálisabbak,
mint eddig voltak. Minden elvihetőt -elkoboznak a privát emberektől azzal a megokolá-s-
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sal, hogy a haza érdeke kivánj-a. Ez a „haza
érdeke" -egész -csomó közhivatalnokot tett
•már gazdag úrrá. Egy hétig beszélhetnék züllött állapotainkról s akkor sem tudnám azoknak teljes képét lefesteni.
A keserű arckifejezésü hadnagy elhallgatott, mélán -nézte sáros csizmája orrát és
idegesen verte -csizmaszárát. Néhány perc elteltével újból rám emelte tekintetét és zavartan mondta:
— Ne tartson hazaárulónak az-ér-t, mert
igy beszéltem. Ep hon-szereteteim adta nyelvemre az igazságot, a keserűség szólalt meg
bennem' . . .
Némán -szorítottunk ikezet. A tiszt cigarettára gyújtott és belebámult annak kékes
füstjébe.
D. H.

Megkezdődik a gabonanemüek rekvirá
lása Szegeden és az országban.
(Saját tudósítónktól.) Közöltük szombati
számunkban Bokor Pál polgármester-helyettesnek azt a táviratát, amelyben hivatkozással a 'lisztkészlet egyre való -csökkenésére,
kormányhatósági felhatalmazást kért a gabonanemüek rekvirálásánaik m-e-gkezdésére.
Ismertettük Aczél Gézának, a Back--malomi
igazgatójának a közönséget tájékoztató ós
megnyugtató nyilatkozatát, amely szerint a
rendelkezésre á'lló készletből Szegedet még
két hónapig zavartalanul lehet liszttel ellátni,
a rekvirálás folytán összejön az a gabonamennyiség, amely aztán föltétlenül elég juiius végéig, amikor már -uj termés van.
A helyzetnek ezt a megnyugtató és reális képét a szombati nap eseményei a következők-kel egészítik ki. Ghillány Imre báró földmivélésügyi miniszter már ma délelőtt a következő sürgönnyel válaszolt a polgármester-helyettesnek :
— Lória Henrik, mint a magyar -királyi
kormány megbizottja, a buza, rozs, árpa és
zab készleteik átvétele (rekvirálása) 'végett
a városba érkezik. -Fölhivom, hogy idevonatkozó rendeletemnek megíelelőleg a -kormány
megbízottját működés közben a legmesszebbmenő támogatásiban részesítsék.
Ghillány,
íöldmivelésügyi miniszter.
Lória már Szegedre is érkezett, a rekvirálást a jövő hét elején megkezd-i. Az összeírás kerületenként történik, a részletekről falragaszokon tájékoztatja a tanács a közönséget. A lefoglalt mennyiséget mindenki köteles a gyűjtéssel megbízott tisztviselőnek beszolgáltatni. A rekviráló bizottság -elnöke -a
polgármester-helyettes, az összeírást és lefoglalást a -kormány megbizottja végzi, a lefoglalt gabonamennyiséget pedig Simkó Elemér dr. alügyész fizeti ki. Az alüggyész
egyébként beadvánnyal fordult -a tanácshoz,
amelyben elmondja, hogy a miniszter rendelete értelmében -mindenki, köteles a nála készletben levő gabonanemüek mennyiségét bejelenteni, illetőleg azt a kijelölt helyen átengedni. Szegeden -elérkezett az ideje -annak,
hogy a gabonakészleteket -összeírják. Az öszszeirás módjára nézve javasolja, hogy batároztassék meg, ihogy a gabonanemüek öszszeirás-a kerületenkin t -mély napokon vegye
kezdetét, ho-gy plakátokon hirdess-e a tanács
a miniszteri intézkedéseket, a jogorvoslatokat
és a büntető rendelkezéseket. Az egyes napokon lefoglalt -anyagot napról-napra be kell
szolgáltatni a gyűjtéssel megbízott .tisztviselőknek, -hogy a fölösleges készlet gyorsan elszállítható legyen.

Mint látható, nemcsak a kormány, -hanem -a helyi hatóságok is lehető sürgősen,
megtesznek mindent annak érdekében, hogy
-a rekvirálás most már haladéktalanul megkezdődjék. Minthogy a gabonanemüek összeirásának eredményéhez kétség nem férhet,
nyugodtan várhatj-a mindenki, a további fej-,
lemény-eket.
A m. kir. iföldmive-lés,ügyi miniszter elrendelte az egész ország területén a buza,
rozs, árpa és zabnak az Országos -Gazdasági Bizottság részére eszközlend-ő zár alá
-helyezését. A zár alá helyezést a hatóságok
eszközlik a miniszter meghatalmazottjának
közreműködése mellett. A íöld-rn-ivelésügyi
miniszter, 'hogy a rekvirálásokat az egész ország területén -egyöntetűen és célszerűen eszközölhesse és a hatóságok munkáját megkönnyitse, megállapodott több nagyobb bankház áruosztályával és 'gabonanagykereskedőkkel, kik tisztviselőiket ezen célra a kormány rendelkezésére bo-csátják. A rekvirálás
adminisztratív részét a Magyar Általános
Hitelbank végzi és részt vesznek még a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Leszórni,toló
Bank a cégek közül Strasser és Kőnig,Fleischl
Samu és még -egynéhányan. Nevezett vállalatok főtisztviselői közül meghatalmazottakat nevezett ki a föl-d-mivelésügyi miniszter,
kik a rekvirálásokat a hatóságok közreműködésével már az egész ország területén megkezdették.
Városokban a polgár-mester, nagy és -kis
községekben a főszolgabirák és helyetteseik
elnöklete alatt működnek a bizottságok. Először -összeírják a készleteket és az összeírások befejezése után a mini-szter utasítása szerint a meghatalmazottak eszközlik az átvételeket és az elszállitásokat a megállapított helyekre, A kifizetéseket az egész ország területén a Hitelbank eszközli az átvétel alkalmával a miniszteri meghatalmazott utján. A
gabonanemüek árát a kormányrendelet által
megállapított maximális árak képezik. A kormány -ezen bölcs rendelete álapján az ország -minden része egyformán lett ellátva eleséggel és természetesen egyszersmind megszünteti. a gabonanemüek maximális árai túllépése körüli -visszaélés-eket is. — Szegedről
Lória Henriken, Strasser és König-cég képviselőjén kívül miniszteri meghatalmazottnak
Csaná-dmegye területére Kardos Mihályt, a
Hitelbank sz-egedi, kirendeltségének vezetőjét
nevezte ki a íöldmivelésügyi mini-szter.
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A polgármesterválasztás.
ii.
Azok között, akiket a polgármesteri állásra az első időkben emlegettek, -első völt
Taschler Endre főjegyző, ki azonban időközben kijelentette, hogy nem pályázik. A főjegyző közismert tehetségei, európai látkör-e,
pártatlan igazságszeretete hivatottá tették őt,
hogy a polgármes-eri állásra első sorban pályázzék. Azonban nem pályázik.
A pályázók között -van Somogyi Szilveszter dr. rendőrfőkapitány. A rendőrfőkapitány közel egy évtizede tölti t e ez állást.
Nagyarányú koncepciója, igazi közigazgatási
tehetsége, becsületes pártatlansága ez idő
alatt őt a leghivatottabb tisztviselők közé
emelte.
Van helyes gazdasági érzéke, melyet
könnyű megépíteni gyakorlati ismeretekkel.
Somogyi Szilvesztertől Szeged város még
igen sokat vár -s osztatlan nézet az, hogy ő a
jövő embere. Ez a jövő, ha még mostan nincs
is itt, hamarosan itt lesz; nem nehéz azt kivárni.
A -pályázók között van a város igen érdemes, oszlopos tisztviselője, Pálfy József dr.
Az ő személye körül -egyesek oly áldatlan
harcot kezdtek, ami-be még méltatásával s-em
aka-rok beleavatkozni. N-em is szükséges. Ismeri őt a k-öz.
A többi pályázati kombináció mind elesett.
Összegezve az elmondottakat csak örülhetünk, ihogy ily erős kvalitású tiszt-viselők
vetélkednek a város, vezetői állásáért. És éppen ezért -nemi szabad semmiféle pártszenvedéllyel az objektív gondolkozást és az igazságérzetet elhomályosítani 'hagyni. Minden
egyes szavazatra jogosult bizottsági tag most
egyúttal bírája a tisztviselői karnak. Cs-a-k
igazságos biróna-k szabad lenni. Az igazság
pedig -az, hogy aki három évtizeden keresztül fiatalságát, munkaerejét, tehetségét, páratlan becsületességét a köznek áldozta, az semmiféle érdekből ne -mellőztessék akkor, -mikor
megérdemelt -előléptetése előtt áll és a mellőzésre mivel sem adott okot. Tasohl-er Endre főjegyző a tisztviselői, kar nevében meleg
és megható szavakkal mondta ezt el. Pedig
egy tisztviselő működésének méltatására leghivatottabb maga a tisztviselői kar. És a helyettes-polgármesternek polgármesterré választása. esetén, nem- fog sérelem esni a többi
hivatott pályázón sem. Mert nem mellőzésben részesülnek, csak jogos aspirációjuk később, talán a közel jövőben nyer kielégítést.
Egy választás eredménye csak akkor kelthet
közmegnyugvást, ha belőle nem árad senkire
sérelem és jogtalan mellőzés.
Gerle Imre dr.
A polgármesteri állásra hirdetett pályázat határideje szombaton délben lejárt. Pálfy
József dr. és Bokor -Pál pályázata mellé
szombaton -délelőtt beérkezett.a hajmadik pályázati kér-vény, Somogyi Szilveszter dr. főkapitányé, a-mely a következőkép szól:
Méltóságos Főispán Ur! Szeged szab.
kir. város megüresedett polgármesteri állására pályázatot méltóztatott hirdetni.
Érzek magamban annyi tettvágyat
és
erőt, -hogy ebben !a díszes, felelősségteljes állásban a törvényhatóság
jogos igényeinek
megfelelhessek, polgárainak jólétét előmozdiíihassam.
Tiszteletteljesen kérem Méltóságodat,
-hogy pályázatomat az 1886;XXI. t.-c. 79.
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értelmében a választás megejtése céljából a
törvényhatóság közgyűlése elé terjeszteni
méltóztassék. Szeged, 1915. február 13. Mély
tisztelettel Somogyi Szilveszter dr. rendőrfőkapitány.
A választás tudvalevőleg a február 17-én,
szerdán kezdődő közgyűlésen lesz. A kijelölt

választrmány Cicatricis Lajos dr. főispán elnöiklésével kedden vagy szerdán ülésezik. A
közgyűlésnek ez a napja természetesen szokatlanul népes lesz, körülbelül 260 városatya
jelenlétére 'számítanak. A karzatokra csak
belépőjegygyel lehet bemenni, jegyek
Völgy essy János, gazdászná'l kaphatók.

Janik huszárfőhadnagy kalandjai.
— Elbeszéli Roda Roda. —

'Feledésbe fognak merülni ennek a háborúnak a nagy éts kis 'eseményei, Ide a jász huszárok — ,a jász szót u'gylátszilk Roda Roda
kuríkás.zta ki a múltból. Talán azért, bogy ne
kelljen mindig ia magyarokról írnia, mert 'napok óta úgyszólván csak róluk zeng a Neue
Freie Presse harctéri tudósitója! — legyen
meg tehát Roda Roda akarata: a jász huszárok imég mindig fogunk a limanovoi ütközetről dalolni éls regélni. Ha egy jász buszártól
megklérdi ,az ember: „Hogyan is iveit a dolog
Lima n,o von ál?" .alkkor fölcsillan a szeme és
azt feléli: „Csodaszép dolog volt az Liimiancvonál. Annyi volt az orosz, bogy alig győztük őket a másvilágra küldeni!"
.A december 11-re virradó éjjel volt. Hclszszu lövészárok vezetett á t hegy-völgyön óerős reteszként elzárta az Uj-Sandec felőli
országutat. Az alsó réiszét rutén népfelkelők
szállották meg, fönt a Mcrdanka magaslatán
a jászok és a Nádasdylhuszárok. A sötétben
visszavonták őket, hadd pihenjenek.
Azonban ia sötétben zajtalanul lopóztak
bele az elhagyott lövészárokba az oroszcík.
Alikor reggel öt órakor újból el akarta itt
helyezni Muhr ezredes a. huszárjait, orosz
szuronyok meredtek ki a lövés,zárokból. Erre a huszárclk nekik 'estek a 'karabélyaikkal,
ásókkal és — imi'kor m á r mindezek eltörtek,
az ökleikkel verekedtek tovább. Az oroszok
szúrtak és lőttek. Elesett Muhr ezredes, tisztjeinek ,a java és srik derék huszár.
íEn'nek a limanovci ütközetnek van azonban érdekes utójátéka. Hőse, Janik Láíszló,
huszárfőhadnagy ima éjjel ,csalk ugy futtában
beszélte el nekem.
lMe'gsébesüilt és kereste, bogy megmentse
egyik szintén sebesült bajtárteát — gondolom
— Bernolák kapitányt. E g y parasztiházba cipelte. Ott aztán meghalt. Öt magát elfogták
az oroszefc és elvitték — bét napig tartott az,
u t — Rzeszovba, J a n i k főhadnagy annak idején négy szomorú éls vig esztendőt töltött itt
garnizonban.
Az oroszok feltörteik egy gazdátlan háznak első emeletét, lakója bizonyára elmenekült és heteisteékelték a foglyokat. Mintegy
harmincan voltak, a legtöbbje sebesült; tarka társaság: rúténak, eselbek és magyarok,
köztük a főhadnagy; még tarkábbá tette a
társaiságot a négy oroez őr ihosszu szuronnyal.
Janik m i n d j á r t az udvarról kikémlelte
a terepet és azt látta, hogy egy szál ostoba
kozák áll őrt- a ház előtt .Mind j á r t tisztáiban
volt a teendővel. Nem is ment he a lakásba,
hanem felszökött a padlásra. Mikor minden
elcsöndesedett, halkan kopogott egy második
emeleti ajtón, mélyen belül lámpa égett.
Másnap reggél egy civil fiatalember távozott a háziból, kopott ruhában, vígan, bár
egy lkies.it sántított. Bizonyára azért is nem
vették he katonának. Szegény ördög, akit
máskor egy katonai őr figyelmére sem méltat, (léhát háború van. Elkéri tehát az igazolványt. A főhadnagy előkotorász tehát a
kilencedik zi?iebébő,l egy zsires iratot. Lengyel igazolvány veit, a város pecsétjével.
Voltaképpen egy .méter f á r a szóló igazolvány
volt. iA kozák f o r g a t t a az írásit, de amint
meglátta a pecsétet, gondolt és morgott
egyet: „Mehet!" Utána még sok kozák forgatta és nézte azt az írást és morogta ugyanazt: „Mehet!"
Igy aztán Janek bárom élló hétig kóborgott az orosz front mögött. Kezével a
zsebében ott lődörgött r a k t á r a k n á l és nézte,
mint hoznak készleteket; kenyér, kétszersült
és konzerv nem volt köztük. Cserkeszek vág-

tattak el mellette lengő zászlókkal, megolvas
ta a lovasok és tisztjeik számát. Látott fuvarozni, csiapattesteket Oroszország belsejéből,
fegyvereseket és fegyverteleneket; látott tízéves gyerkőcöket a trénnél, kozákokat kettesével lóháton, látott vad ázsiai lova,sokat
korcsmákban dorbézolni, mialatt lovaik hűségesen künn állottak hasig a hóban. Látta a
nyomort, a zülöttséget ós a Keltet közömbösségét az orosz front mögött. A cserkesz szotnyák leiszállotak lovaikról, leterítették kis
szőnyegeiket a földre, megmosták .a lábukat,
kezüket és arcukat éls térden állva imádkoztak A!Iához, miközben leborultak homlokukkal a földre. Az orcsz tisztek azonközben eiőhuzitálk pálinkás üvegjeiket 'bundájuk alól és
ittak. Mikor pedig a cserkeszeik elvégezték
az imájukat, nekiestek a 'közelfekvő házakban az asszonyoknak . . . utána lehúzták az
asszonyok lábairól a csizmáikat.
Néhány napiig az orosz Vörös-kereszt ambulanciáján segédkezett J a n i k főhadnagy.
Itt szédítően- elegáns ápolónők voltak. Rdbegó aiitckep száguldottak föl-alá, cobolyt, kékrókát, ihermelint és az egész északi faunát
hordták tunikáknak és boáiknak. Hercegnőik,
grófnők éls kokottok voltak. A kekettek a parancsnokságra, a .hercegnőik a csapszélkekbe
hajtattak...
Mindezt huszonegy napon át látta és nézte J a n i k László. De vájjon el lehet-e mesélni
mindazt néhány rövid óra alatt, amit iaz ember heteken át látott? Magába a hadtcStparancsn,okság épületébe is bejutott, persze
csak a konyháiba éis — -egy éjiszakára az irodáiba is.
— ön ez-t megkockáztata? kérdeztem lélekzetemet visszafojtva,
A jász mosolygott:
— Háború van és ilyenkor reszkírozni
kell!
Igy esett meg a dolog: Janik már 'beleunt abba, hogy a tetertezédől 'féljen, külömhen is már eleget tapasztalt. Vissza akart
jönni a mieinkhez. Ötször próbált Dukláná 1
besompolyogni — nem sikerült. E g y fillér sem
volt má.r külömben a zsebében. Kockajátékot
űzött a halállal; tudni akarta, ki a ravaszabb: a jász-e vagy a halál?
A Dukla. felé vezető uton találkozott egv
úrral, akihez rögtön csatlakozott. Az az ember volt az. akinek a végső szükség esetén m
ember útjába -kell akadnia. Kis termetű ember volt, meghatározatlan korit, ó-divatn
bunda volt r a j t a és pápaszemet hordott,
amelynek egyik üvegje rózsaszínű volt. Janiknak nem kellett scikat kérdezősködnie az
öreg u t j a és célja felől, ő maga adta le mindjárt:
— Két lányom van az orosz Vörös-Keresztnél, de eltűntek. Meg kell őket keresnem.
Itt kell lemnek Dukla körül vagy délebbre.
Van igazolványom a h'adteistparancsnokságig
és egy jó emberiem a drlklai kolostorban.
iAz orosz fronton való bolyongásaihoz
ilyen kalandos és előkelő urnák szolgára is
van szüksége. Laci bemutatkozott neki és felcsapott szolgának. .Szakállas szolga ugyan és
meglehetősen köpött, de kellő modorú és csiszoltságu fickó és, amint látszik, megbízható
és elszánt.
A kelostorrbeli jó (barátot nem találták.
De volt az urnáik valami .rokona a haidteisitparancsnokságon és az időt nem lehetett elpiszmogni. Az ur Wiecinszky gróf kastélyában — ott volt a parancsnokság — víz egyik
vendégszobában, kapott éjjeli szállást, a szolga mellette az irodában. A gazdája ugyan
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hivta a szobáiba, .mert volt benne kanapé ás.
— Nem, — szabadkozott állhatatosan a szolga — nem illik, hogy az urammal egy szobában háljak, jó lesz nékem itt egy izsup szalmán .az irodában is.
Az orosz hadtestparancsnokság irodájában. Az asztalon ott feküdtek a kimutatások
az oroszok muníció járói.
A hadtesttől ajánlást ikaptaik .a hadosztályhoz, onnan a dandárhoz,, .mely Bárminkön, a Thonet-féle vadászk'astélylban volt elszállásolva, végre ia duklai-bágón elhelyezkedett ezredhez. A két leánynak seibol semmi
nyoma. .Az ur vissza akart térni, ,a szolga vezette — egyenesen .előre. Egyszerire csak ott
voltak 'a főőrsön, egészen elől az oroszok kárpáti állásaiban.
Nem rakar.oim J a n i k bolyongásait mind
leírni. Amikor az egyik tábori őris nem eresztette át őket, megpróbálkoztak egy másiknál
és mikor lábaik felmondták a szolgálatot,
egy majorban éjszakáztak. (Egy szolgálatkész
paraszt aztán nevetségesen csekély borravalóért átcsempészte őket az előőrsök vonalán.
Egy dombtetőn megpillantottak két csukaszürke dragonyos! Utasainkat tüzeléssel
fogadták. iAz ur és a vezető menekült. A
szoliga megadta magát, ,A dragonyosok elvitték a foglyot -egy jász huiszárszáizadhoz,
amire a fogoly kifejezet fen kérte őket. Senki
sem ismerte fel őt eben a ruhában és a hcszszu szakállával. Bártfán, a legközelebbi városkában, találkozott Janiik az édes atyjával,
amint épen a részvét-leveteket olvasta — leveleket, amelyekben fia elesése alkalmából
kondoleáltaik a gyászba borult apának.
iA főhadnagy leült és türelmesen irt, meg
irt négy nap, négy éjsziaba — jelentést az
orosz ifront mögötti felderítő útjáról. A katonai érdemkeresztet a hadi ékítménnyel már
azelőtt megkapta. Azt mondják, ez a jelentés még egy kitüntetést fog neki hozni.

A legsúlyosabb francia
beismerés.
— Francia és német ima. —

Egy idő óta nap-nap mellett ihoz a f r a n cia ajtó cikkeket, amelyek ;a közönség hazafias kötelességévé teszik, hogy legyőzze, vagy
legalább is eltitkoljla türelmetlenségét és-1 azt,
hogy már belefáradt a harcba. (Ezeknek ;a
cikkeknek az írói azonban megfeledkeznek
arról, hogy éppen .az ő cikkeik hívják fel fiewelmüfcet arra, amit annyira el szeretnének
előlünk titkolni, hogy a franciák már torkig
vannak a háborúval.
Aki régibb tapasztala tok alapján ismeri
a francia természetet, ugy ahogy az a sajtóban visszatükröződik, re.m fr,g .a logika e hiányán csodálkozni. 'Sőt a párisi lapok semmiféle badarsága sem fogja csodál" tba ejteni és
legföljebb az fogja meglepni, hogy tollal
küzdő .ellenségeink nem tesznek még nevetségesebb ugrásokat. Németország kárpótlásul
ezért a papíron való erkölcsi megsemmisüléseiért, amit a francia Sajtó nem átáll a németekről hirdetni, szellemes módon venne elégtét,elit, h a öszegyüjtené a leghadarahh hadi
cikkeiket, amelyek alatt ott állanak Franciaország legjobb nevei.
,A f r a n c i a .hangulatnak legsúlyosabb d ' k n mtentunna azonban a Gaulois egyik minapi
száma. A ci'kk szerzője: Ohnet G v ö r w —
ugyanaz az Ohnet, akinek a Vasgyárosát
e
héten adták a szegedi színpadon —, a cikk
címe: „A két ima." Ohnet a pápa által kiadott
imát azon (hangulatok szerint módosítja,
amely hangulatok el tölthetik ,a németek, illetve a franciák szivét.
,A német ima, mely Ohnet bevezetése szerint Németország pompás és sértetlen
templomaiban és székegyházaiban száll az ég felé, szerinte igy hangzik:
„öreg német Istenünk, add meg nekünk
ezen jövedelmező háború után, amelyben
.megsemmisítettük belga és f r a n c i a szomszédaink iparát, drága előnyeit egy tisztességes
békének, amely megadja nekünk, hogy jól'la-
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kottán haza térhessünk és Örvendezhessünk
mindazoknak ia szép dolgoknak, amelyeket
elrabol tűnik és számtalan vonaton és bútorszekéren elhurcoltunk. A belgákná'l és franciáknál mindent összezúztunk. S'zétromihciltuk a gyáraikat, áruiifcat, gépjeiket és nyersanyagukat balomszámira hordtuk össze. Husz
évre tönkretettük őiket. Nem t u d j u k azonban,
most már hogyan jussunk ki .az ő országukból. Ütött a nehéz óránk. Elfogy ia lisztünk
és nincs árpánk .a sörgyártáshoz. Meg kell
ölnünk Németország ös-szes disznait, mert naponta épen annyit esznek mint egy-egy jó
katona, aki a császár dicsőségéért harcol. A
kenyeret m á r .adagonként es/éják ki. Nőink
tele vannak rakva azokkal az ékszerekkel,
•amelyeket elraboltunk a városok kifosztásakor. Rongyos nemesi ifjainik (junkereink)
kastélyaik bútorzatát kicserélhették franciaországi elegáns, pazar íbutorokkal. Múzeumaink meggazdagodtak olyan remekművekkel,
amelyeiket
tábora okaink
,áthe
lyezték." Ideje, bogy visszatérjünk a határon, hogy tetteink gyönyörű eredményeit élvezhessük. Nyugtasd h á t meg mást a kedélyeket, öreg Istenünk! Legyén jótéteményeidért áldott a te neved és add nneg nekünk az
élvezetes béke kegyelmét!"
Azután Ohnet Franciaország szétlőtt és
füsttől kormos templomaiban és katedrálisaiban, amelyeknek kövezetén még ott piroslik
legyilkolt papok vére, a francia hívekkel a
következő imát mondatja:
Hatalmas Isten, aki gyámolítottéi bennünket megpróbáltatásainkban iaz évszázadok folyamán, Istene Genovévának, J e a u n e
d'Arcnak és a másik hős Johannának, aki
Beauvaist védelmezte, nézd a te gyermekeid
nagy ínségéit Földjeink elpusztítva, házaink
szétrombolva. Templomaink szétlőve, bár tornyaikon ott emelkedett a Megváltó keresztje. Ali a jogért és szabadságért küzdöttünk,
anélkül, bogy valami előnyre gondoljunk. Elrabolták tőlünk a munkaszerszámainkat
gazdaságunkat és 1 Cgcsodásaiblb emlékeinket,
amelyeket művészeink lángesze reánk hagyott l eányaink és asszonyaink gyászban
vannak és sírnak a kihalt házak némaságában. Fiainknak több mint a fele, atya nélkül
fog fölmevelekedni És Franciaország, az a
vendégszerető és édes ország, ugy el van
pusztítva, bogy látása borzalmat kelt. De
Urunk és Istenünk, mi mindlen nyomorúságunkat el fogjuk felejteni, h a ügyünknek
pártját ifoged. Fel fogjuk szárítani a 'könynyeinket bekötözni a sebeinket, templomaidat újból felépíteni és téged áldani, h a megadod nekünk a becsületes béke kegyelmét!
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— Kúriai döntés a szegedi katonai
szállítások ü g y é b e n . A katonai szállításokból
keletkezett bűnügyekben gyanúsított szegedi
polgári egyénekre nézve a szegedi királyi
tábla a katonai büntetőbíróság hatáskörét állapította meg. A koronaügyész a jogegység
érdekében pörorvoslattal élt. A Kúria Vavrik
Béla elnöklésével Szeghő Ignác előadása alapján szombaton délelőtt foglalkozott a. nagyfontosságú kérdéssel. Belható tanácskozás
után megsemmisitette a kir. Ítélőtábla határozatát, megállapította a polgári büntető bíróság hatáskörét, mert a nyomozat adatai
szerint a 'katonai büntető törvénykönyv 314,
vagy 327. szakaszának esetei ifönn nem forognak. A Kúria határozatát déli egy órákor
hirdette ki Vavrik Béla elnök. A védők közül
jelen voltak: Reiwger Jakab, Fülöp Zsigmond,
Barta Dezső, Balassa Ármin szegedi, Baracs
Marcel és Gál Jenő budapesti, ügyvédek.
— Fizetnek a rekvirált dolgokért. A
mult héten érkezett le Tisza István gróf miniszterelnök leirata Cicatricis
Laj-os dr.
főispánhoz arról, hogy a katonaság részére
lefoglalt anyagokért járó pénzösszegnek kifizetése i r á n t intézkedik. A főispán értesítette
a miniszter rendelkezéséről a kerületi parancsnokságot és a királyi adóhivatalt, Bokor Pál, polgármester-helyettes pedig a következő hirdetményt bocsájtotta ki:
Az 1912. évi L X V I I I . t.-c. 38. §-a alapján
•és .a honvédelmi minisztérium 18,880/1914. eln.
sz. rendelete értelmében Szeged szab. kir. város területére illetékes községi (térítési) bizottság megalakult. A bizottság működési körébe tartóznak az említett törvény alapján
a katonai kincstár részére teljesített mindazon személyes vagy dologi (teriménybeli)
szolgáltatásokért támasztott követeléseik, továbbá ,a csapatok által okozott károkért igényeit kártérítések tárgyalása ós megállapítása, amelyek még kifizetve nincsenek és végül a katonai kincstár által a szolgáltatás
idején megállapitott és kifizetett térítéseken
fölül az érdekeltek részéről netalán támasztott
•magasabb igénylek Itárgyaflása. Az lírásban
vagy szóbelileg előterjesztendő kérelmeket
Simkó Elemér dr. tiszti ügyész a hivatali helyiségében (városa bérház I. emeltet 5. ajtó)
hétfőn, szerdán ós szombaton 'délelőtt 9—11
óra között veszi át. Fö'llhivoim tehát mindazokat, akik valamely ibaidiszölgáitatásért még
kielégítve
nincsenek,
avagy
k á r térítési
igényt támasztanak, hogy igényüket a megjelölt helyen és időben Írásban vagy .szóval
mielőhb jelentsék be és a. szolgáltatás megtörténtét és mérvét tanúsító igazolványokat
mutassák föl.
— Halálozás. Bokor Mihály vasúti központi leszámitoió hivatalnok, tartalékos népfelkelő hadnagynak Gyurika nevü 'két éves
fiacskája rövid szenvedés után elhunyt. Szombaton délután négy órakor temették a Vitézutca 16. számú házból.
— Harmincezer m a g y a r talizmán került eddig forgalomba és naponta százszámra érkeznék mégren'dél'ések a z Országos iHadsególyző Bizottság Jelvényosztályához, (Budapest, Képviselőház, amely ezeket a történél/mi érclekességü ezüst gyűrűket és érmeket forgalomba hozza. A nagy sikernek titka, hogy e tárgyak, 'melyeket a Magyarok
Nagyasszonya képmása és Csernoch, J á n o s
biboros-hercegp'rímáis jelmondata: Nagyaiszszony.unik hazánk reménye", ékesít, teljesen
elütnek a háborús cikkek sablonjától, mert
nemes fémből készültek és a z ötvös-müvészet
igazi remékei. A vevő pedig csekély 3 koronás kiadással nemcsak önmagának szerez
örömet, hanem a hadsegélyezés nemes céljait
is támogatja.
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— Az angol kék könyv. A világháború
okiratainak".ez a második és a,z utána következő harmadik füzete anna'k a kétszínű magatartásnak diploanáciai leírását tartalmazza,
melyet az angol külügyi hivatal és .az angol
kormány tanúsított az európai 'válság során.
Az első füzet az angol miniszternek történeti
fejtegetéseit ós nyilatkozatait tartalmazza.
Elolvasásuk ínég ,a világháború közepette is
szenzációként hat az olvasóra,, mert 'drámai
érővel! bizonyítja — a fiejtegetők ellenére is,
— hogy a világháború fölidézésében Oroszország mellett Angliáé a ikétes értékű főérdem. ,A bonyolult diplomáciai nyelvezet a
sokszor szándékosan is homályos és kétértelmű
ravaszkodás ellenére i,s el kell ismerniük az
angol kormány tagjainak, bogy céljuk nem
a béke föntartása, hanem ürügy ikeresés volt
a német koiíkurrenis megsemmisítésére. Az
érdekes olvasmány valós,zinüleg inálunik is
legszélesebb körökben fog érdeklődést kelteni. A csinos füzet ára 40 fillér. Szegeden
Várnay L. könyvkereskedésében kapható.
— Katonáink segítése. Hazafias közönségünk lankadatlan, áldozatkészséggel slegiti
elő a Szegedi Nőipari és Háziipari
Egyesület
Hadsegitő Bizottságának humánus törekvéseit. A bizottság tárgysors játék,a iránt óriása
az érdeklődés. lA nyereménytángyaik minidegyike Sokszorosan meghaladja a sorsjegyek
értékét. A főnyeremény Heller Ödön festő
na gyér tékái festménye lesz, melyet a művész
erre ,az alkalomra ajánlott fel a bizottságnak.
A iimai napon a következők küldtek íbe sZeibbn él-szebb nyereménytárgyakat dr.
Arany
Károlyné ügyvezető alelnökhöz (D. M. K. E.
palota fdlsz. ,5.): Fonyó iSoma, dr. Rósa Izsómé, Endrényi Lajos, Müller Mór börtönigazgató, Kövesy Ferenené, Vajda Imréné, Teléky Lászlómé, Kömig Péter, özvegy Juhász
Illésné és Köuig Pétiemé, dr. Arany Károlyné, A r a n y 'Olga. A sorsjegyeket a m a i napon
bocsátotta ki a bizottság és már az első napon 630 drb e'lkelt. Az iárusitást ,a bizottság
tagjai vállalták magukra. Ugyancsak meghatóan 'nyilvánult meg a szegediek és a dorozsmaiak jó szive a miniden téli ruha hiányában didergő honvéd újoncok iránt, A hadsegitő bizottság flelhivására két n a p alatt a
következők küldtek be e célra adományokat
a belvárosi cvodában levő műhelybe: 'Corsó
kávéházi újságíró-.asztal 24 K 4i2 fillér, M.
kir. szegedd honvéd hadbíróság tisztikara ,24
K, iCsiányi iSárdormó 25 K, dr. Czukor Istvánné 20, N. >N. 20, Zsótér Sarolta 20, d r . Kőröisy
Ignáczné 20, Mafeai lEmilné ,20, IBorsiczIky Béláné 10, Orosz Pálné 10, iSkultétyné 10, ösorvay Rielger Jánosné 12 K. Adakoztak továbbá: A vasúti központi leszámoló hivatal tisztikara 23 hósapka, 10 pár érmelegitö, 2 párna,
4 huzattal, 4 szőrme és borogató ru'hák, Margit-utcai polgári leányiskola 50 pár érmélegitő. 16 'hósapka, Felebaráti-Szeretet Szövetség 22 fianell ing, Andrássy Ferenc dr. 1 vég
baröhet, 1 vég fianell Reiniger Jakahné 12
flanell-melilóny, dorozsmai tandtótestület 247
drb katonai-muff, Eszes Klárika (Dorozsima)
12 hósapka, 1 pár térdvódő 10 pár érmelegitö,
Eszes Imréné (Dorozsmai) 1 vég kapcának
való barChet Kass János 5 p á r keztyü, 5 pár
érmelegitö, 10 pár kapca, 10 nyakkendő, 5 pár
lábs,zárvédő, 5 doboz gyújtó, 5 trioó nadrág,
5 triicó-ang, '5 hásapika, 5 drib szappan, Miaszszonyunkról nevezett, iskolanővérek növendékei: 30 pár érmelegitö, 17 hósapka, 5 pár
térdvódő, Schultheisznó 22 m. 40 cm. baröhet,
5 m. satin, 6 gombolyag szürke cérna, özvegy
Nagy Ferenené 4 kabát, 2 bot, Kauífmann
J a n k a fé'l kiló tépés, Szarvas Sándor 11 doboz dohány, 12 doboz cigaretta-hüvely, Tóth
Aurélné 10 ing, 10 nadrág. Ujszegedi leányiskola fél kiló tépés, Müller Etelka 1 csomag
pamut, 1 nagy csomag vatta, dr. Fisclioffné
10 deka tépés, Bohn Antalné 2 p á r érmelegitö, 2 p á r téli harisnya, 2 darab
haskötő, 5 ing, 1 tricó-nadrág, 2 nyulbőr, Tury Kálmánná 20 im. barehet, ,2 függöny, Taussig Rezsőn© 1 párna, 1 huzat, 3 ing, 1 tricónadrág, Gö.nczy Eleikné fél kiló tépés, Schaffer Vilmosné 1 drib bársony, Dusán Böske 5
pár kapca, Kiss Arnoidné 2 hósapka, ,2 pár
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érmelegitő, 5 ilias-kőtő, 2 bélelt mellény, 6 -pár
kapca, Fisch-offné muff -bélódh-ez v-at telin,
Striegű F. Józsefné 1 szőrme, 1 mellény, 1
pár érmislegitő, 1 hóísapka. Szőrmét és nyers
bőröket adományoztak: Vi-llax Vilma 4, Jungen János 1, özvegy ,Biedl Adolfné 1, Fo-11rátlli iGyuláné 1 és- 1 hósapka, 6 Ifüzet olvasmány, özvegy Píiek Móricné 1, Hercfeld Ilonka 2, dr. Reimer Mórnó 3, Va j dia Béláné 4.
Hósapkiát, kéz- és térdvédőt adtaik: Kiss Lajosnó 16, özvegy Burger -Aí-aj-osné 6, Fisdher
Izsó 4, Zsótér Sarolta 11, Belvárosi elemii leányiskola 74, Vincémé K. Mária 18, Grán-er
Róza 5, iChamíbrel Juciiba 1, Fury Ko-nrúdné
6, Varga Borbála 1, dr. Boros Józsefné 5,
Letz Józsefnlé 12 ing.
— Művészi értékű az Uránia-színház
vasárnapi is'lágere, amely ugy témájánál,
•mint művészi feldolgozásánál fogva elsőrangú szenzációként hat. Cime: A valéni nász
is iGanghoff-er Lajos és N. Brondiner izgalmas drámája nyomán (készült.
— Grandiózus filmdrámát játszik vasárnap a Vass mozi. A mult évben világszerte óriási sikereket elért Gladiátorok -cimü 6
részes íilmtr-agódiát eleveníti föl. A repríz
iránt városszerte nagy -az érdeklődés.
— Az Apollo-mozi hétről-hétre a legérdekesebb műsorokat hozta. A mai műsor
azonban még ezeket is felülmúlja. Vetítésre
kerül nagyszerű pót-műsor keretétben a Hiv u
császár ihiazafi-as kétlMvonáscs színmű -ós -a
Fekete banda detektivtörténet 3 részben.

A belügyminiszter
a szegedi kórház ügyéről.

Szeged, 1915. február 14.
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Csoda film!
A főszerepet Paul Wegener játsza.

A gotem.
Kabalisztikus filmdráma
— 5 felvonásban. —
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MŰSOR:
VASÁRNAP délután: Fél,helyárakkal
Paraszt kisasszony, népszínmű.
IHIÉÍPFÖ: -Zóna és ifjus-ági -előadás félhelyárákkal Drótostót qperett.
KEDDEN: Bérletben, Qetezállit-ott lre-lyáraik-al Nagy f arsangi kabaré,
Szibill. A színházi iroda jelenti. A mára,
vasárnapra hirdetett Kis király — Ocskay
Ccrnél -bucsufelléptéül közbejött -akadályok
miatt elmaraid és- (helyette színre ikerül másodszor -Jalk-obi Viktor nagysikerű operettje
Szibill. Oosikay buesufelléptie a j-övő hétre :halasztatott.
UBSHIIII...........................................

Leláncolt Prometheusok.

Bérleti költség nem terhelheti a kórházi költségvetést.
(Saját tudósítónktól.) A belügyminisztérium a szegedi köz kórház régóta húzódó és
a háború miatt -hosszabb időre m-eg nem oldható kérdésében irt le a városhoz. Megoldásról természetesen most sincs szó, ellenben a
miniszter nem -engedi meg, hogy a -kórházi
költségvetést holmi -bérleti költségekkel még
inkább redukálják, mint ahogy tervezték.
A belügyi kormány -az idevágó törvényeket idézi döntésében, melyek szerint a -betegek elhelyezéséről való gondoskodás — tehát a kórházak létesítése is, — akkor is a
községek szociális és közegészségügyi kötelessége mlaradt, midőn az 1898. évi XXI. t.-c.
életbeléptetése a kórházak fö-ntartásával járó
terheket a községek -válláról leemelte. A törvény azt is körülírja, 'hogy milyen kiadások
fedezésére szolgálnak az ápolási dijak s -ezek
közé a helyiségek építési, vagy bérleti költségei nemcsak bele nem számittatnak, de ép
e törvény alapján a múltban iis csak kivételesen és különös kedv-ezményképen v-o-ltak az
építési költségek törlesztési részletei a kórházi költségvetésekbe -beállithatck. Egy, 1912ben hozott törvénycikk azonban beszüntette
ezt a kedvezményt is.
A miniszter szerint magánházaknak kórházi céiokra való ki-bérlése és az ezzel járó
bérösszegnek a kórházi- költségvetésbe vaió
beállítása nemi volna -egyéb, mint a kórház
létesítéssel járó terheknek az ápolási dijak
viselésére kötelezett -alapokra és magánosokra való áthárítása, nemkülönben az ápolási
dijaknak a törvény által is eltiltott burkolt
megterhelése. Ugyanazért kijelenti a miniszter, hogy a bérösszegeknek a kórházi költségvetésébe való beállítását ezúttal sem engedélyezi.
Hogy teljes világosságot deritsen erre
a kérdésre, megjegyzi, ho-gy a községek csakis -oly kórházak -létesitésér-e kötelezhetők, a
minőt a helyi közegészségi vi-szo-nyok és igények indokolttá tesznek. Ha a meglevő helyiségek a községek kötelezettségeinek -kielégítésére nem elegendők, alkalmas magánházak kibérlésével is megoldhatják a kérdést.
De nem az ápolási dijak megterhelésével és
mindig csak ideiglenesen, amig a szükséges
és megfelelő helyiségekről gondoskodhatnak.

H-a a jelen esetben, — úgymond a miniszter — a város közönsége, amely eddig
a kórházi ápolást igénylő betegek ellátásával
járó kötelezettségeinek minidig panasz nélkül és di-csérétr-eméltóan tett eleget, a régi
kórház elhanyagolt és düledező volta miatt
nem azon helyzetbe került, 'hogy nagyszámban jelentkező betegeit bérelt helyiségekben
kénytelen elhelyezni, — ez a körülmény -nem
sz-oigálhat alapul arra, hogy a bérösszegnek
az ápolási dijak révén va'ló megtérítése jogos
•követelésének ismertessék el.
A miniszternek ezt a válaszát -most már
véglegesnek kell tekinteni.

— Az orosz sajtó és a rendőrség. —
e a •••

A természet borzalmas pusztításai.
Eredeti

helyszini
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Előadások:
vasárnap d.u. 2 órától éjjel 12-ig.
Katona-, diák- és gyermekjegyek vasárnap csak a 2
órai előadásra adatnak ki.

Rendes helyárak.

Meg 'kell adni, hogy dicső északi szomszédunknál, aki most mindenáron a mi nyakunkba szeretne zudulni telhetetlen tömegeivei, — már -a 'béke idején is mindenkor reálisan szerettek -alkalmazkodni ahhoz a szép
-elvhez, hogy gondolatait sajtó utján mi-ndenki
szabadon közölheti. Ezt az elvet ők t. i. -kissé önkényes gondolkozásmódjuk -fonalán mindig akképpen értelmezték, hogy az a tisztelt
mindenki éppen csak addig l-egyen -szabadon,
mig a gondolatait leközölte, — ennek megtörtént-e után azonba-n tüstént a nyakára helyezte erélyes tenyerét a könyörtelen rendőri
közeg. Ha ez igy v-olt -béke idején, — elképzelhetjük, hogyan méhet az m-ost orosz-éknál
-odaát, a világháború kellős közepén, mikor
-ott 'tudvalevőleg nincs- -iis'- -egészeq rend-ben az
a bizonyos széna. Csaik egy igénytelen adatként éppen nemrégiben közölték a -mi lapjaink is azt a hir-ecskét, hogy a „Den" cimü
szentpétervári (bocsánat: petrográdi) lapot
a béke-kilátásokról irt cikke miatt 10,000 rubel
(38.100 kor.) pénzbüntetéssel örvendeztették
meg. Tehát nem is olyasmiért, hogv — mondjuk — a mi -csapataink Przemyslnél kegyetlenül •tönkresilányit-ották a vára't -ostromló
•orosz ser-eget, avagy hogy katonáink vitézsége véresen visszaverte a jó orosz urak -Kárpátokon inneni bekukkantásait, hanem tisztán egy békéért sóvárgó, igy hát a légynek
sem vétő ujs-ágközleményért.
Mindnyájan tudjuk, Ihogy a „béke-cár"
léleknélküM birodalma sohasem volt az -emberi 'jogok és! (egyéni -szabadságok modern
értelemben vett védőbástyája. iN-em az ma
sem s igy odaát szinte magától értetődő dolognak tüni-k íel az, hogy ott -az újságírás felette nehéz kenyér -és akárhányszor nyaktörő mes-terség. Legutóbbi időkben e téren a
Pravda cimü progr-essziv irányú lao szerkesztői jártak elöl s-zom-oru -példával. Ez az ügyesen szerkesztett pétervári u-j-ság 1912. évi április havában indult neki -a kevés ör-ömmel
biztató életnek s (hogv gondolatait milyen szabadon közölhette, az is 'mutatja, -hogy ugyan ebben az évben, tehát mindjárt fennállásának
első esztendejében negvven'sz-er kobozták el s
végösszegben 7700 rubelt (29.337 kor.) kellett lefizetnie kiil-önböző pénzbírságok fejében,
-amellett a szerkesztőség három beltagját há-
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rom-'liárom hónapi börtönre Ítélték. A nmlt
év május havában ezt a lapot éppen huszonihatszor kobozták el, néhány hét múlva -pedig végképpen (megtiltották megjelenését.
Ehhez hasonlatos meglepetések csaknem
mindennapiak az orosz újságírás életében béke idején. Most, a -háború forgatagában meg
végképpen lakat alá van helyezve mindennemű gondolatközlés. Számot vethet s-orsával
az, aki most a -mindenható censoroknak nem
tetsző — bár elejétől végig igaz — sajtóközleménnyel merészkedik kedveskedni olvasóinak. Az elkobzások napirenden vannak s leggyakoribbak az 500 rubeles (1995 -kor.) pénzbírságok. A-m int azt egy európai látkörü orosz
újságíró: G. Raffalovics az orosz sajtót ismertető egyik ügyes cikkében — természetesen nem orosz, hanem angol folyóirat hasábjain — példának okából feljegyzi, -hogy az
1913. év folyamán volt olyan hét, mikor három nagy újságra sújtott le az orosz rendőri
-hatalom haragja; a pétervári Bourse -Gazettenek 500 rubel pénzbírságot kellett fizetnie
csupán azért, -m-ert az orosz birodalom rendőri szervezetét s annak működését ismertette; aztán a charkowi Utro ci-mü újságra 150
rubel pénzbüntetést szabtak ki az orosz detektivtestületről szóló cikkéért, mig a Golos
Moskoy cimii lap 200 rubel pénzbüntetést
volt kénytelen kiizzadni tisztán azért, mert
egyik cikkében a szent synodu-ssal bátorkodott foglalkozni.
Raffalovics — tehát már hivatásánál fogva -is arra -legilletékesebb tényező — nem is
tétovázik kellő kifejezést adni abbeli, meggyőződésének, hogy -az oroszok összes belső kormányzati bajainak korántsem a bureukratia,
hanem maga a most -már évenként több mint
hatvan millió rubelnyi államköltséggel fenntartott orosz rendőrség az egyedüli oka. Hogy
ez a szervezet mekkora kiadásokat emészt
fel, legtalálóbban az az összehasonl-itás jellemezheti, hogy -például a legutóbbi esztendőben a százhatvan milliónyi lakos-u Oroszország egész óriási területén az elemi népiskolák összes költségvetési tétele 67 millió
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rubel volt s ezzel szemben a rendőrség fenti
60 -millióján felül csupán a börtönök fentartási költségei is meghaladják ma -már a 38
millió rubelt.
Ahol ekkora nyomasztó teher nehezedik
az állami élet -működésének összes ágaira, ott
nem lehet szabad sajtó, ott el van fojtva a
szellemi élet termékenyitő világossága. A sajtó munkásai ott leláncolt Prometheusok. I-me,
(most a szegény Den-nek is potom tizezer rubeljébe -került, hogy a világháború borzallmasságai közé egy kis enyhitő sugarat törekedett vetíteni olvasói lelkébe, netalán! békekilátásokról szólván. És minden bizonnyal
•sok hasonló -esetről fogunk még hallani a
-most folyó háboru tartama alatt is, már a
mennyire ez az orosz censura jóvoltából egyáltalán megtörténhetik.
Zsoldos Benő.

A háboru és a népjog.
Berlin, február 12. Liszt Ferenc dr. titkos tanácsos, egyetemi tanár a berlini kereskedők -és iparosok egyesületének a -felszólítására fönti cimen előadást tartott a minap.
A népjogról — ugym-ond — azt hittük,
hogy büszke épület, amely a szerződések
m:nd szorosabban összefonódó hálóján épült
fel, amely szerződések alkalmasak arra, hogy
a föld összes népeit egy nagy jogi közösségbe
olvasszuk. Azt hittük, hogy ezt a -büszke épületet a világgazdaság és, érdekközösség megrenditlhetetlen alapjaira építettük. Aztán jött
a háboru s ugy látszott, hogy ez az épület
egyik napról a másikra romba dőlt. Az éraekközösség helyet engedett az érdekellentéteknek, a világgazdaság fölé a nemzetgazdaság kerekedett és a népjog elpusztulni látszott. Azonban különbséget kell tennünk a
népjognak bizonyos esete-kiben való megsértése és a nép-jognak ala-pelvs-zerü megtagadása
között. A nép-jogot bizonyos esetekben sérelem érte. A gyűlölet és szeretet néha keresztültör olyan akadályokon, amelyek rendes
körülmények között visszatartják az embereket jogellenes cselekedetek -elkövetésétől. Háborúban is ól — sőt fokozott mértékben, — a
hazaszeretet és az ellenség gyűlölete mindegyik fél részéről.
Sok panasz hallatszott a hágai egyezmény megsértése miatt. Azonban a -legtöbb
jogász azon az állásponton van, Ihogy
az
1907-iki hágai egyezmény egyáltalán nincs
érvényben. Mert -van egy záradéka, mély szerint ennek az egyezménynek a határozatai
csak aik-kor alkalmazhatók, ha az összes hadviselő hatalmak ennek az egyezménynek a
kötelező érvényét elismerik. iMár pedig sem
Szerbia, sem Montenegró, s-em Törökország
nem ratifikálta ezt a zegyezményt.
Ugyanez áll az 1909. évi londoni deklarációról is, amely a blokádról és a hadi dugárukról szól. Ennék a deklarációnak azért
nincs érvényessége, mert a felsőház annak
idején nem hagyta jóvá, amiért azután egyetlenegy -hatalom sem- ratifikálta.
Az előadó azután több példával azt bizonyltja, 'hogv a népjog nem omlott össze, bár
tagadhatatlan, hogy érte sérelem, ha érvénytelen szerződések alapján ezeket elfogadjuk
sérelmeknek. Máskép áll a dolog Angliával.
Angliának a népjoggal szemben való magatartása más jelentőségű, mint a nép-jog alkalmi megsértése. Franciaországról,
Oroszországról és Japánról nem mondhatjuk, -hogy
alapelvszerüen sem-mibe sem vették a népjogot, Angliáról azonban ezt kell mondanunk.
Anglia magatartása -szerint népjog az, ami
Angliának hasznára és másoknak ártalmára
van, ellenben a népjog megsértése, ami árt
Angliának és másoknak használ. A legjobb
példa arra az, hogy Anglia augusztus 20-án
kinyilatkoztatta, hogy a had-i dugáru'kat illetően alkalmazkodik az egyezményhez, de
egyúttal olyan határozatokat hozott, hogy
egyes áruk, amelyeket -az egyezmény szabad
áruknak nevezett meg, a hadi dugáruk listájára veendők. Az angol törvény szerint -meg
van engedve, — mert Angliára nézve ez előnyös, — hogy idegen lobogó alatt lehessen
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hajózni és mivel ez benne van az -angol törvényben, az egész világra akarják ezt ráerőszakolni. Valamely jog azonban csak jog-társak, azaz olyan államok között lehetséges, a
melyek alapelvileg egyen-joguaknak tartják
magukat. Amikor azonban valamely állam
a világu-r-ataat a maga számára igényeli, a
nép-jog -lehetetlen. Amíg Anglia hatalma nincs
letörve, lehetetlen a tengeri népjog is. A békekötés által ismét Ihelyreáilnak az államok érdekközösségiéi. lUj szerződések jönnek létre.
Ami -azonban a tengeri háboru-jogot illeti, mi
amellett fogunk állást foglalni, hogy ez csalk
akkor lehetséges, ha Anglia lemond a világuralomról, vagyis csak egy Anglia elleni koalíció révén lehetséges. Németország feladata,
hogy a néptj-og u j felépitésénél vezetöleg lépjen fel. Ebben -azonban az elérhetőre kell szoritkozn-ia. Ez a háboru végeredményben küzdelem Németország és Anglia között. De azért
nem arról van -szó, kié legyen a vlláguralo-m.
Minket a történelem 1 megokosított annyira,
hogy ne indítsunk -harcot a világuralomért.
Mi Angliának a tengeren való világuralmával
szemben a tenger szabadságáért küzdünk és
ez ennek a háborúnak a végső cél-ja.
•••••••••••••.•.••BBaaBBBBaaBgisaBiBCBBBaaiiattniaas.sa

Szeged szaib. kir. város f-anáesátó'1.
2920—1915. tan. szám.

Vadászati jog bérbeadási
hirdetmény.
-Szöged sza-b. kir. város tulajdonát képező alábbi vadászterüll-eteke-n és pedig:
I. .számú (Tápéi nétii1);
-IV. száimu (IBodomi réti);
V. számú (Város -körül-i -alsó feikete földeik) ;
VI. számú (Város körüli felső -fekete földek) ;
VIII. számú (Gajgonya és Fehértó)
és I X . számú (-Csengelei1)
vadászterületeiken 1.915. évi augusztus lió
1-;étől 1921. évi julius Ihó végéiig terjedő 6 év
alatt gyakorolható v-adászati jog 'bérbeadása
iránt
f . évi március hó 13-ik napján
délelőtt
10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályiban (Várotei ibértház I.
em.) tanácsi jóváhagyás ifenta-rtása mellett
zárt -ajánlati versenytárgyalás s ezt követőleg ajánlattevők között 'nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.
A megígért egy évi bérösszegnek megfelelő bánatpénzzel ellátandó s mindegyik
vadászterületre
külön-külön
benyújtandó,
szabályszerűen ikiállitott zárt ajánlati levelek -az árlejtés n a p j á n a k délelőtti 10 órájáiig
a tanácsi iktató hivatalba (Várcsháza földszint) nyújtandók be.
A város tanácsa fentartj-a magárnak azon
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül, a
vadtenyésztés érdekére való tekintetből, a
pénzügyileg kedvezőbb ajánl-at (mellőzésével
esetleg az -alacsonyabb ajánlatot fogadja el.
Elkésve érkezett, Ik-eldő bánatpénzzel el
nem 'látott, szialbálytalan tavagy ntóajánlatcik
figyelembe nem vétetnek.
A von-atkozó szerződési félt-ételiek az I.
tanácsi ügyosztályban a Hivatalos órák alatt
betekinthetők.
Szeged szab. kir. város tanácsának, 1915.
február hó 11-én tartott üléséből.
BOKOR PÁL,
polgármester-helyettes.

Auer-fény világítási- és
Jókarbantartásl vállalat.

Szeged, Kosuii Lajos-sugárul 1 szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszeren lés! cikkek raktára ::
Telefon: 468.

T e l e f o n : 463.

3657—1915. II. szám.

Hirdetmény

a j ö v e d e l e m a d ó alá tartozó jövedelmek
bevallása t á r g y á b a n .
A 'hadsegélyezés céljaira a jövedelemadónak ideiglenes és részleges életbeléptetéséről szóló 1914. évi
XLVI. t.-c. 1. §-ában foglalt rendelkezések alapján
mindenki,
akinek összjövedelme
az 1914. évben u
20.000 K-i meghaladta, ezen őt, illetve a vele közös
háztartáshan levőket megillető összjövedelméről, származzék a z -akár a .m-agyar szent korona országainak
területéről, a k á r a külföldről, 1915. évi február hó 28-ig
bezárólag vallomást adni
tartozik.
A vallomás az előirt vallomúsi iven adandó.
1. Az 1909. évi X. t.-c. 9. §-a szerint adóköteles
jövedelemnek
tekintendő
az adókötelesnek
búrmely
lorrásból eredő és akár tényleg befolyó, akár őt megillető pénzbeli v a g y értékkel biró egyéb bevétele,
a
melyhez a saját házában, v a g y illetménykép, avagy
ingyen birt lakásának haszonértéke, továbbá a k á r a
sajátjából felhasznált, a k á r illetmény1,kép vagy ingyen
kapott gazdasági, üzleti és m á s cikkeknek pénzértéke
is hozzászámítandó. Ennek a nyers bevételnek ,a törvény szerint megengedett
levonások után
fennmaradó
része alkotja adóköteles tiszta
jövedelmet.
Arra nézve, h o g y a bármely forrásból eredő bevétel -alatt mi értendő, kijelentetik, hogy ez a meghatározás nemcsak az 1909. évi X. t.-c. 10. és 15. ó l aiban felsorolt jövedelemforrásokból származó bevételekre vonatkozik, hanem mindazt a bevételt is magában foglalja, melyet a z adózó — -az emiitett f o r r á sokon kivül — bárhonnét tulajdonul kézhez vett.
2. A vallomást
annál a községi
elöljáróságnál
(városi adóhivatalnál,
a székesfővárosi hivatal kerületi osztályánál) kell benyújtani, amelynek területén
a természetes személy állandóan lakik vagy tartózkodik.
A vallomás lezárt boritékban is beadható, ez esetben azonban a nevet és a lakást a címlapon pontosan
ki kell tüntetni.
Az adóköteles állandó lakóhelyének
azt a községet (várost)
kell tekinteni,
ahol viszonyainak
megfelelően berendezett lakása van. Csak időleges és átmeneti tartózkodásra berendezett megszállóhely lakásul nem tekinthető. Ehhez képest azok a z adókötelesek, akik szórakozás végett, vagy üzleti, illetőleg
egyéb okokból (pl. mert védkötelezettségüknek másutt
tesznek eleget, vagy tanintézeti hallgatók, v a g y üzletük másutt van, mint ahol laknak) a z évnek egy
részét állandó lakhelyükön kivül töltik, mindenkoi
állandó lakóhelyükön adnak vallomást.
Több lakóhely esetén, vagyis ha ugyanazon adókötelesnek két v a g y több községben van az előző bekezdésben foglalt meghatározasnak megfelelő állandó
lakóhelye, a szóbajöhető községek közül az adóköteles vallomását annál a községi elöljáróságnál (városi
adóhivatalnál, székesfővárosi adóhivatal kerületi osztályánál) tartozik benyújtani, ahol jövedelemadóját
tárgyaltatni akarja. Az adókivetés helyének ekként
történt megváltoztatását köteles a fél a vallomási Ívbe annak legutolsó tételénél is beírni és arról, hogy
az adókivetés helyéül melyik községet választotta,
1915. évi február végéig az állandó lakóhely szempontjából szóbajöhető községek mindegyikének elöljáróságát (városi adóhivatalt, székesfővárosi adóhivatal kerületi osztályát) szóban vagy Írásban értesíteni.
3. Az adóköteles jogi személyek nevében igazgatóságuk, illetőleg törvényes képviseletűK székhelyén adandó a vallomás.
4. A külföldön Jaikó azok a magyar állampolgárok, akiknek az ország területén sem lakóhelyük,
sem tartózkodási helyük nincs, jövedelmi vallomásukat itteni utolsó lekóhelyükön kötelesek benyújtani.
Ha pedig ilyen lakóhely nem ismeretes, a vallomási
iv bármelyik községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál, a székesfővárosi adónivatal kerületi osztályánál) beadható, amelynek területén a jövedelmi forrás
létezik.
5. Az országban nem lakó külföldiek abban a községben (városban) adnak vallomást, ahol az ingatlan,
az ipari vagy kereskedelmi vállalat vagy telep fekszik,
a követelés zálogjoga biztosítva van, illetőleg a vagyonjog letezik. Több ilyen jövedelemforrás esetén a
\ állomási iv bármelyik községi elöljáróságnál (városi
adóhivatalnál, a székesfővárosi adóhivatal kerületi
osztályánál) beadható, amelynek területén a jövedelmi f o r r á s létezik.
6. A külföldön lakó azok a magyar állampolgárok, akiknek az ország területén sem lakóhelyük,
sem tartózkodási helyük nincs (4. pont), valamint a z
országban nem lakó külföldiek (5. pont) vallomásukat a székesfővárosi adófelügyelőnél (központi osztály) is beadhatják, aki azt szükség esetén az illetékes pénziigyigazgatósághoz haladéktalanul továbbítja.
7. Az ingyen kiszolgáltatandó
vallomási iv a félnek hivatalból
kézbesítve
nem lesz, hanem azt a*
adóköteles a községi elöljáróságnál (városi
adóhivatalnál, a székesfővárosi
adóhivatal kerületi
osztályánál) maga vagy megbizottja veszi át.
8. Ha a vallomásadásra kötelezett a vallo-mási
ivet kiállítani nem tudná, a községi elöljáróság (városi adóhivatal, a székesfővárosi adóhivatal kerületi
asztálya) köteles a tollha mondott vallomás alapján
a vallomási ivet díjtalanul kitölteni s ennek megtörténtét hivatalból bizonyítani.
9. A vallomást nem önjogu (gyámolt v a g y gondnokolt), valamint jogi személyek nevében a törvényes -képviselő (gyám, gondnok, igazgató stb.) adja,
aki ezeknek érdekeit a továbbiakban felelősség mellett szintén képviseli.
A szolgálatban álló kiskornak azonban, ha kincvezésszerü rendelvénynyel (szerződéssel vagy más
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-nódon) biztosított szolgálati illetményük van és en•ek betudásával összes jövedelmük a 20.000 K-t megaladja, vallomásukat önmaguk adják.
10. A vallomásadásra kötelezettek vallomásukat
:iegh.atalmazott.iaik utján is benyújthatják, a meghaa l m a z o t t ténykedéséért azonban a meghatalmazó
anyagilag felelős. A meghatalmazottak e minőségüket
ivatalos felszólításra igazolni tartoznak. A meghatalmazás bólyegmentes. A vagyon kezelésével
vagy
ondozásával megbízottat külön meghatalmazás néliil is meghatalmazottnak kell tekinteni.
11. Aki vallomását az előirt határidőben,
vagyis
1915. évi február 28-ig be nem adja, a kivetés
során
megállapított adónak 1%-át, ha pedig a
pénzügyigazatóság (adófelügyelő)
részéről a vallomás
beadása
végett hozzá intézett felhívásnak
meg nem felel, u
megállapított
adónak további 4%-át fizeti pótlék leiében.
12. A vallomás átadójának kívánatára a vallomás
iiiyuijtásáról hivatalos elismervényt
ke-11 adni. Ha
pedig a vallomási iv boríték alatt nyújtatott be, ez a
körülmény a hivatalos elismervényben külön is 'megemlítendő.
13. Ha a vaillomásadásra kötelezett
hadbavonurt
és olyan meghatalmazottja, aki az 1909. évi X. t.-c.
73. §-ához képest a vallomási ivet helyette és nevében
kiállíthatná és aláírhatná, nincsen, a községi elöljáróság (városi adóhivatal, a székesfővárosi adóhivatal
kerületi osztálya) a vallomási ivet hivatalból fekteti
fel és annak első lapján a név- és foglalkozásra é s a
lakóhelyre vonatkozó rovatokat kitölti; azután pedig
i vallomás elmaradásának fentebb emiitett indokát a
- állomási iv vég-én pecsét alatt igazolni köteles.
Ebben az esetben a z adópótlék alkalmazásának
11. pont) helye nincs.
14. Az 1909. évi X. t.-c. 71. §-a szerint jövedéki
: üntető -eljárás alá eső kihágást követ el a vallomás
idására kötelezett, ha a jövedelemre vonatkozó vallomásában, v a g y illetékes helyről hozzá intézett kérdésekre adott Írásbeli v a g y jegyzőkönyvbe mondott
válaszában, vagy jogorvoslatának indokolásában tudva valótlan és szándékos félrevezetésre irányuló nyilatkozatot tesz, mely a z adó megrövidítésére alkalmas,
illetőleg adóköteles jövedelemforrást szándékosan elhallgat.
Büntetlen m a r a d azonban a tettes, ha a feljelentés megtörténte v a g y a vizsgálat megindítása előtt
nyilatkozatát illetékes helyen 'kijavítja vagy kiegészíti, illetőleg az elhallgatott jövedelmet bevallja.
Kelt Szeged, 1915. február 5.

A m . kir. pénzügyigazgatóság.
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