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LEGÚJABB.

Budapest: A főváros tanácsa hetvennyolctól nyolcvankettöig született é s besorozott népíölkelök bevonulását március 1-ről
15-re halasztotta.
Budapest: A Mazuri-tavaknái még mindig harcolnak. A Lycknél lefolyt ütközet a
császár [szemeláttára történt. A harcból
visszatért katonák a császár körül tolongva a német himnuszt énekelték.
Budapestről jelentik: Lembergben az
orosz kormányzó felszólította a pénzintézeteket, hogy pénztáraikat szállítsák Kievbe.
A Pester Lloydnak jelentik: Kimpolungban az oroszok kegyetlenül raboltak é s loptak, különösen 5-én, amely napon tábornokuk kivonult a városból. Századosuk ötezer
koronát zsarolt ki, még pedig ikimélési igérvt.el. Csernovicban a szent képek kifüggesztésével védekező keresztényeket kirabolták a ti árok.
Kőrösmezőről jelentik: Egy előkelő radautzi tisztviselőt az utcán megkorbácsoltak. A házakat screa járták é s kifosztották.

Föszerkeresk idésben
Csemegeüzletben

ölték meg és ismeretlen tettesek pénzét és
ékszereit elrabolták.
Genfből jelentik: Francia jelentés szerint négy német hadtest vonult Kovno ellen.
Berlin: Angliának a háború február 7-ig
hároinszáznegyvennégy millió fontjába került.

Bukovinától Dukl

A szerb sajtóiroda szerint az albánok
tegnap nagy csoportban átlépték a prizrendi kormányzóság határát. A szerb csapatok
és hatóságok az ellenség elöl visszavonultak. Az albánoK Zaped, Topoijána, Glavoosnica Irányában előre nyomulnak. A telefont
az albánok elpuszotiniaK. ü j a o o nisi jelentós szerint az albánok támadása egyre terjed. Eddig hat község jutott a kezükbe.

KÁVÉHÁZBAN
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Az asszonyokat a radautzl kaszárnyába
hurcolták és meggyalázták. Egy zsidó kereskedőt megkötöztek ós szemeláttára gyalázták meg a feleségét és tizenhat éves leányát.
Budapesten, a Bibor-utca 12. számú
házban meggyilkolták Birnfeld Lajos 49
éves lovászmestert. Három fejszecsapással

Budapest, február 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Orosz-iLengyelországban ós Nyugat-Galíciában az általános
helyzet nem változott. Csak tüzérségi harcok folytak. A kárpáti harcvonalon hevesen
harcolnak. Az oroszoknak a szövetségesek
állásai ellen intézett több nappali ós éjjeli
támadását az ellenségnek nagy veszteségeket okozva, visszavertük és négyszáz oroszt
elfogtunk. Bukovinában a hadmüveletek
kedvezően alakulnak. A Szereth-vonalát átléptük, az oroszokat folytonos ütközetek között a Pruth felé visszaszorítottuk. Koloineátöl délre nagyobb harcok fejlődtek ki, itt
tegnap több mint ötszáz oroszt foglyul ejtettünk.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Vendéglőben

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28 — félévre . . K !4.—
negyedévre K 7-— egy hónapra K 240

Aage Madelung irja a Berliner Tageblattban: Magyarország
Bukovinától
Dukláig egyetlenegy
fegyverösvény.
IA nagy
harc viharhoz, hasonlóan folyik. Délen a szövetséges csapatok az ellenséget elsöprik maguk elől. Laborétól Dukláig szorul körülötte
a burok és itt szedi össze minden erejét,
hogy a Bukovinába való visszaözönlést kétségessé tegye. Uj és teljesen érintetlen oro-sz
tömegeket toltak itt előre rétegenként, Ihétszeres raj vonaliban, mig ágyúink és gépfegyvereink mindenkorra megálljt parancsoltak
nékik. Most ugy látszik, hogy az oroszok újból teljesen felfrissültek, de hiányoznak a nehéz ágyúik, amelyek nélkül a legnagyobb
gyalogságnak is kudarcot kell vallania, habár helyenkint pillanatnyi sikereket el is tudnak érni. Igy például Laboré körül ismételten harcok folytak és a súlyosan megpróbált ihatárváros birtoklása is váltakozott a
harcok kimeneteléhez képest. Egy izben az
oroszok éjfélkor törteik a városba, 'hogy mindent fölülmúló erejükkel a védőket a sötétség leple alatt lemészárolják. De a honvédek,
a bosnyákok és a horvátok ébrek voltak és
vadkanokhoz és farkasokhoz hasonlóan védekeztek. Ettől a helytől kissé oldaiit a huszárok hasonló munkát végeztek, nem kevésbé a 7. számú és Vilmos császár nevét
viselő huszárezred, amelytől akkor csak véletlen körülmény folytán maradtam el. Ha
valaki az ellenséges országokban vagy bárhol hajlandó volna azt hinni, hogy az osztrák és magyar hadsereggel tréfálkozni lehet, az szörnyen tévedne. Itt nemi engednek!
A harcvonal mögött mint egyébként az egész
országban, teljes nyugalom és biztonság uralkodik.
NÉMET VÁLASZ AZ AMERIKAI
JEGYZÉKRE.
A Neue Freie Presse jelenti Berlinből:
Jól értesült helyről kijelentik, hogy Német-
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ország a lehetőség szerint rövid idő alatt adja meg válaszát az amerikai jegyzékre. A válasz a formát tekintve, barátságos,
lényegét
tekintve azonban szilárd lesz.
Németország
főszempontja az, hogy Anglia ellen való hadicélját elérje. A semleges érdekek szándékos
károsítására Németország sohasem
gondolt,
de ismételten felhívta a semleges államok figyelmét arra, hogy tekintettel az uj tengeralatti harcmód sajátos föltételeire,
semleges
jármüvek károsítása a legjobb akarat mellett
sem kerülhető el és hogy a semleges hajózás
teljes biztonságban
csakis
a kijelölt haditéren kivül eső vizeken mozoghat. Az az aggodalom, hogy Németország
az
amerikai
jegyzék következtében
az Anglia ellen való
vizalatti háború kivitelétől eláll, vagy az azzal kapcsolatban tervbevett
intézkedéseket
enyhíteni szándékozna,
alaptalan.
AZ AMERIKAI

HUSKÜLDEMÉNYEK.

Chicagóból jelentik: A huströszt ügyvédjét Londonba küldte, kijelenteni, hogy az
Angliába való huskiildemények
megszűnnek,
ha az angolok nem garantálják a semleges
hajózás
biztosságát.
HOLLANDIA TILTAKOZÓ JEGYZÉKE
AZ ANGOL KORMÁNYHOZ.
Amsterdam, február 16. A hollandi kormány jegyzéket intézett az angol kormányhoz, melyben tiltakozik semleges zászlóknak
angol kereskedelmi gőzösök által való használata ellen.
KÍNA

JAPÁNI KONFLIKTUS.

A Times jelenti Pekingből: A kina—japáni konferencia tanácskozásait, amely a japán követelésekkel foglalkozik,
felfüggesztették. A japán követ mindaddig vonakodik a tanácskozásokat folytatni, mig K a bele nem
egyezik abba, hogy ugy tárgyal a követelésekről, amint azokat eredetileg formuláztok.
A tokiói kinai kő" ^ jelenleg azon fáradó rak,
hogy a japán kormányt rávegye arra, hogy
magatartását változtassa meg.
M
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DÉLMAGYARORSZÁG.

Nyugaton nincs nagyobb esemény.
Berlin, február 16. A nagy főhadiszállás
jelenti: Az általunk St.-Eloinál elfoglalt angol lövészárkok ellen intézett támadásokat
visszavertük. Ezenkívül nincsen különösebb
jelenteni való.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a 'miniszterelnöki sajtóosztály.)
•A VOGÉZEKBEN.
Berlin, február 16. Londonból jelentik: A
Vogézek hegységeiben vasárnap volt a mostani világháború legelső szuronyrohamra, melyet francia alpesi vadászok hótalpakon intéztek a németek ellen. Két tisztet és negyven alpesi vadászt a németek körülfogták és
megadásra szólították fel őket. A franciák
azonban nem tettek eleget a felszólításnak,
hanem a hótalpak segítségével tovább száguld-tak a meredek uton szuromyfszegezve a
német állások ellen. A roham siralmasan
végződött a franciákra nézve: egytől-egyig
elestek.
HOLLANDIA ÓVINTÉZKEDÉSEI
A TENGEREN.
Hága, február 16. A külügyminisztériumban ma reggel a német jegyzéknek a holland
kormányihoz való érkezése alkalmából a külügyi és a tengerészeti miniszter ta-nácsko-

zott a holllaindi gőzhajójáratők képviselőivel.
A tanácskozás eredménye ismeretlen. A Handelsbladed szerint a tanácskozáson rámutattak arrp, ihogy lehetőleg óvatosan íkell eljárni a tengeren és ha csak megpillantanak
is egy tengeralattjáró naszádot, rögtön meg
kell állni.
CHURCHILL A TENGERALATTI
HÁBORÚRÓL.
Rotterdam, -február 16. Londonból táviratozzák: Churchill tengerészeti miniszter
az alsóház ülésén nyilatkozott a németek várható tengeralatti akciójáról és a közvélemény
megnyugtatására kijelentette, hogy nem kell
azt hinni, hogy ha a támadás szokatlan és
kulturállanJhoz nem méltó is, ne lehetne ellene sikeresen védekezni.
— Bizonyos, hogy lesznek veszteségeink,
— mondta a miniszter — de nem pótolhatatlan veszteségek és a mi válaszunk sem lesz
hatástalan. Mi eddig még nem tettünk kísérletet arra, Ihogy az élelmiszerek bevitelét
meggátoljuk. A semleges hajókat nem akadályoztuk abban, hogy közvetetten összeköttetést tartsanak fenn a német kikötőkkel és
akadálytalanul átengedtünk német kiviteli
cikkeket, -amelyeket semleges hajók szállítottak. A szövetségesek ujabb nyilatkozatot fognak közzétenni, hogy az ellenséggel tingeri
hatalmuk egész erejét éreztessék.

Német kézen PEoek és Bielsk*
A német nagyvezérkar közili: Az üldözési harcok a keleit-poroszországi határ mentén és a határon tul továbbra is igen kedvező
lefolyásúak.
Lengyelországnak a Visztulától északra
eső részében rövid harc után elfoglaltuk
B ielsk és Ploch helységeket. Mintegy ezer
hadifogoly jutott a kezünkre.
Lengyelországnak a Visztulától délre
eső részében nevezetes dolog nem történt.
A külföldi sajtó a legkalandosabb híreszteléseket közli arról, hogy a németek a február elején Bolimovtól keletre vivott harcokban mérhetetlen veszteségeket szenvedtek
volna. Megállapítjuk, hogy a németek veszteségei e támadásoknál az elért sikerhez képest csekélyek voltak.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A kelet-porosz német győzelem
megünneplése.
Berlin, február 14. A 'német csapa toknak
kelet-poroszországi utóbbi győzelméből kifolyólag a főparancsnok rendelete alapján ma
Berlinben az összes iskolákban szünetel az
előadás. Az előadás helyett a szokásos iskolai ünnepélyek tartandók, amelyeken a tanulókat -ki kell oktatni ennek a nagy győzelemnek a jelentőségére. Késsel táborszernagy
azonkívül elrendelte, hogy Berlin zászlódiszt
öltsön.
Német földön nincs orosz™" ~
ellenség.
Berlin, február 16. A Vossische Zeitung
haditudósítója jelenti a keleti harctérről:
Stallupőnen és Virballen között helyenként
ugy látszik, -mintha egész orosz századok levetették volna r-ulháikat, csizmáikat, hogy
mentől jobban szaladhassanak. -Egy orosz
üteg il-e van kaszálva, ebből egyetlen egy ember s egyetlen egy ló sem menekült. Ilyen a
harctér itt. Es Edykuhnen városán keresztül
éjszakának idején, zuhogó esőben daloló német csapatok vonulnak az orosz föld felé,
vidáman énekelnék, ujjongnak, hogy a német birodalom -föildjén nincs orosz ellenség.
(N. W. Journal.)

Przsrnysl

fdríierafése.

Stockholm, február 16. Az Aftonbladet
egyik pétervári távirata mutatja, hogy az
orosz lapok, amennyire a cenzúra engedi,
élénken -foglalkoznak a szövetségesek uj o-ffenzivájával, amelynek egyik célja, mint a
Golos Moskvi irja, Przemysl felmentése. Az
orosz lap másfél millióra becsüli annak az
osztrák-magyar seregnek a nagyságát, mely
német cs-aipatoikkal megerősítve, Przemys-l
irányába menetel.
Éhfifusz pusziit.
Krísztiánia, február 16. Az Aftenpostenne-k jelentik Pétervárról:
A lengyelországi
helyzetre jellemző a Novoje Vremja következő cikke:
— Igen nehéz helyzetbe jutott az a segitő-hizottság, amelynek élén Tatiana, a cár
leánya áll. Ennek a bizottságnak feladata volna, hogy a teljesen elszegényedett és beteg
menekülőket támogassa, ami most annál nagyobb feladat, mert Varsó, amely a bizottság működésének központja volt, nem alkalmas többé erre a célra. Lengyelország fővárosa az örökös megtámadta tás veszélye alatt
oly rettenetesen szenved, hogy saját lakosságának élelmezését sem képes ellátni.
A
vasúti forgalmat nem lehet fentartani, az
összes gyárak zárva vannak, aminek következtében a gyárosok maguk is fogyasztók
lettek.
A Rnsskojc Vjedomosti ugyancsak Varsó helyzetéről ezeket irja:
— Varsóban valóban kétségbeejtők az
állapotok. A munka-nélküliség feltétlen katasztrófára fog vezetni. Pusztító epidémiák
dúlnak az egész városban. Az éhtifusz már
számtalan áldozatot követelt. Ehhez járul,
hogy az árak rendkiviii -emelkedtek, a szegénység általános, a hatóságok t-eihetet-lenek.
A vendéglőket és kávéházakat már kora délután bezárják.

Szeged, 1915. február 10.

Bukaresti levél.
A Bukarester Tagblatt a 'lap élén a következő „titkos" orosz aktát hozza nyilvánosságra, amelyet még augusztusiban bocsátott ki az i l l e t é k e s orosz hatóság:
(Szám : 10437—14. Titkos.)
Rendelet.
Illetékes helyre érkezett jelentéseik szerint egyre szaporodnak azok a jelek, amelyek arra vaOlaraak, hogy Besszarábiában a
románok között külföldi agitátorok államellenes hangulatot szítanak, azzal a jelszóval,
•hogy a mi román -alattvalóink sokkal roszsza'bb helyzetiben vannak mint a romániai
románok.
lAz agitáció -célja: a bcsszarábiai románság körében való oroszellenes hangulat felkeltése. A hatóságok ismerik ezeket az •agitátorokat, 'valamint az általuk félrevezetett
egyéneiket. Fenn áll 1 tehát az a veszély, hogy
ez az -agitáció valamely megnyilatkozásiban
esetleg kifejezésre jut. E-nn-ek minden eszközzel elejét kelll venni.
(Mindazokat tehát,a-kiik gyanúsokká tették magukat az által, hogy a 'b-essza-rábiaii románok 'helyzetét- illetcll-eg váiltozálsokat sürgetnek, valamint -azokat, akik egy ilyen
irányzatot szimpátiával kísérnek, minden to
váhlbli nélkül ártalmatlanná kell tenni és
ijesztő példa gyanánt vagyonukat ell -kell kobozni.
Minden egyes esetben jelentés teendő.
Állami rendőrség III. o.
Egy román pöliti'kus, aki -ezt az aktát
nyilvánosságra hozta, a Bulkarester Tagblattban leleplezését a következő sorokkal kiséri:
„Igy néz ki Oroszország jóakarata Románia iránt. Az egyik oldalon édes szavak és
üres Ígéretek, a másikon gyilkosság és sarc-olás, Va'lódi orosz Machhiavel'lizmus. További kommentár ifeleslege^., sapienti sat. Csak
azt a kérdést vetjük fel e barbár rendelet kapcsán, nem 1 'lelkiismereti kötelességünk-e román testvéreinket az elviselhetetlen orosz iga
alól felszabadítani?"
A Bukarester Tagblatt szenzációs leleplezése Románia fővárosában kínos feltűnést
keltett.
Ferdinánd -király tegnap hosszabb magánkihallgatáson fogadta Mirescu lezredest,
a berlini román 'katonai attasét, aki két nap
óta szolgálati -ügyekben Bukarestben tartózkodik. -Az attasé fontos közléseket tett a királynak a nyugati hadszíntér eseményeiről,
amelyeknek a német -főhadiszálláson, sőt több
izben a németek rajvonalába-n is személyes
szemlélője volt.
A román parlament -egyetlen ülése sem
múlik el -háborús interpellációk nélkül
A tegria-pi ülésen A. E. Cuza (akinek Stere Constantin állítólagos erdélyi útjáról szóló
interpellációját közöltük) a következő ujabb
kérdéseket intézte a miniszterelnökhöz:
1. Románia semil-egességén-ek -megállapítása óta ujabb e semlegesség megváltoztatására vonatkozó esemény történt-e?
2. Gondoskodott-e a kormány arról,
hogy •semlegességünkért megfelelő -előnyöket
biztosítson R-orná-ni án ak ?
3. Vájjon a kormány szigorúan betartotta-e a koronatanácson elhatározott semlegesség feltételeit?
Több román lap az el-mult napokban egy
felette -ostoba hírrel kedveskedett olvasóinak.
Azt i-rtá-k, hogy a bukaresti német követ nem
hivatalos uton osászára azon üzenetét tolmácsolta a román miniszterelnöknek, hogy a
mennyiben Románia -betörne Erdélybe, egyetlen román katona se jutna vissza hazájába. A
hivatalos Viitorul a bukaresti rus-szofil sajtó
ezen hiréjhez a következő megjegyzést fűzi:
„Ez a hir annyi,ra a legeivakultabb fantázia birodalmába tartozik, Ihogy úgyszólván
cáfolatra sem érdemes. Azon vége-hossza nélküli kitalálásokról van szó, amelyek egy idő
óta bizonyos napilapjainkban, sajnos, termékeny talajra találnak".

Szeged, 1915, február 17.

DÉXIMAGYARORSZAIG.

Vámuni-6 Németország és AusztriaMagyarország között.

Berlin, február 14.
Az egyik 'legtekintélyesebb, kereskedelmi irányú berlini politikai napilap a következőket 'irja fönti tárgyról:
-A mostani világháború, mihelyt befejeződik, kereskedelem-politikái
'téren, különösen az egyes 'nemzetek egymás közti 'vonatkozása szempontjából, teljes átalakulást -fog
maga ütán vonni. Egyes országok azon lesznek, hogy a háboru előtt érvényben volt kereskedelmi szerződések ,ne éledhessenek fel
újra; vagy lényeges változtatásokat fognak
követelni, vagy pedig a kereskedelmi szerződés helyébe a legtöbb kedvezményit fogják
kívánni, Ihogy a vámokat ne kelljen szerződések által megkötni. Ennek megfelelően a
közgazdasági kérdések nagy szerepet' fognak
játszani, Iha béketárgyalásokra kerül a sor.
Ez különösen Oroszországgal
szemben áll.
Mert a cári birodalom katonai balszerencséje
mellett lis „gazdasági felszabadulásról" ábrándozik. „A külföld gazdasági igája alól való felszabadulás" most a jelszó, amellyel
gyakran találkozhatni az orosz sajtóban. Hogyan akarják ezt a célt elérni, az mindenesetre megmarad nyilt kérdésnek. Mert a
külföldtől való télies függetlenségihez nemcsak az tartozik, hogy behozatalra ne szoruljon valamely ország, hanem az is, Iiogy
külföldre való kivitelre se legyen utalva.
Oroszország fantasztikus terveinek a bevezetője az a törvényjavaslat, amelynek az a rendeltetése, hogy a (Németországgal, AusztriaMagyarországgal és Törökországgal való kereskedelmi vonatkozásokat újra szabályozza,
helyesebben mondva mindenkorra megbénítsa ott, ahol lehetséges. Uj vámtarifát terveznek az oroszok, amely a Németországból,
Ausztria-Magyarországból és Törökországból beviendő árukra 100 százalékkal
magasabb vámot róna, mint a többi országok cikkeire. Amennyiben ezek az áruk német vagy
osztrák hajókon érkeznének, Oroszország a
vámot még külön illetékekkel is emelné.
Ettől a javaslattól azonban n'rics miit félnünk. Oroszország ugyanis nagyon 'jól tudja, hogy sok terméket, ami't a saját ipara nem
tud előálllitani, a legolcsóbban Németországban kap, más szóval, hogy Németországot
nem tudja nélkülözni. Ez a törvényjavaslat
azokkal az ominózus vámpótlékokkal Németországgal szemben 'sohasem fog gyakorlati
alkalmazást nverni. Mit tervez Oroszország
ezzel, meglehetősen átlátszó.. Mind több és
több hang követeli a (Németországgal való külön békét. Ha tényleg rákerül a sor ennek 'a
tárgyalására.,Oroszország sem fog tullsokat
adni akarni'. Ép azért legyen az uj vámtarifa,
fegyver, amelynek fel nem használása a békét árnyalásoknál engedményt
képviselhet.
Helyes-e ez a felfogásunk vagy nem, az
egyre megy, mindenesetre azonban sürgősen
szükséges, hogy még idejekorán
felkészüljünk.
A leghatásosabb eszköz, amellyel Oroszország ellen sikra szállhatunk, az, hogy miként most katonai téren, ugy gazdasági téren is szövetségesünkkel
váll-váll mellett álljunk ki Oroszországgal szemben. Ha ez lehetővé válik, akkor egy 115 millió lakosságú és
1.21 millió négyzet kilométer terülletü zárt
egység áll a cári birodalommal szemben. Ez
több .mint Franciaország, Anglia és Olaszország együttvéve. Ily egységes gazdasági
hat alommal szemben nem tud Oroszország
oly érövéi fellépni, mintha Németországgal és
Ausztria-Magyarországgal' külön-külön tárgyalna és egyiket kijátszhatná a másik ellen.
'Hogvan létesíthető ilyen gazdasági kapcsolat Ausztria-Magyarország és Németország között? Esetleg vámmérséklésre lelhetne
gondolni a kölcsönös forgalomban. Ezzel
azonban gyakorlatilag nincs semmi sem elérve, mert ezekre a .leszállitott vámokra joggal tartanának igényt a többi államok is, a
melyeknek még nem jártak le a szerződéseik
és amelyek szerződéses alapon a legtöbb ked-

vezményt élvezik. Ezzel a vámimérséklés illuz'órussá válik s igy ez nem jöhet tekintetbe.
Értékesebbnek látszik a vámunió. E mellett a gazdasági kapcsolat mellett nyilatkozott a többek között a német birodalmi gyillés elnöke és a Berliner Tageblatt december
25-iki számában az osztrák országgyűlés elnöke szállott sikra az „egységes
vámterület" érdekében.
Ezzel, teljesen eltekintve attól, hogy fokozottabb erőt képviselnénk a többi országokkal szemben, széles belső piacot teremtenénk magunknak, amely mindkét állam iparának javára volna. Fontos ez pedig azért,
miivel a háboru után a világpiacon való érvényesüllés sokkal nehezebb lesz, mint azelőtt. Bár az angolok a cukrot, vegyi iszereket, festékanyagot s'tb.. amikre nagy szükségük van, ezentúl is nálunk fogja vásárolni,
de az bizonyos, hogy az angol, a francia és
orosz vásárló sok német és osztrák-magyar
áruit fog mellőzni, ugy, Ihogy eleinte kivitelünk az azelőttihez képest valószínűen csökkenni fog. A kiszélesedett belső piac' kárpótlás érte. Ha megszűnik a vámhatár, nem sejtett lehetőségek adódnak mindkét
birodalom
számára és e nagy gazdasági területek természetes összekötő kapcsa: a Duna. Regensburgtól Wienen és Budapesten át délre a monarchia határáig akkora hajóforgalmat fog
közvetíteni, mint soha azelőtt. És ép itt fog
lehetőség kinálkozni arra, hogy a dunai gőzhajózás megerősödéséve! messzebb
vidékekre
is elhasson, olyanokra, amelyek nem tartoznak a vámunióihoz, de amelyek a háboru után
politikailag közelebb fognak hozzánk állani,
mint eddig. Igv nyílnak a vámunióvá! kapcsolatban távoli kiviteli alkalmak Európa délkeleti részébe.
Mekkora értékekről van1 szó Németország és Ausztria-Magvarország vámpolitikai egyesülése által, kitűnik 'az alábbi' statisztikából :
Bevitel Németországba a monarchiából:
millió márka.
1910.
750
1911.
739
1912.
829
1913.
827
Kivitel a monarchiába
Németországból:
millió márka.
1910.
821
1911.
917
1912.
1035
1913.
1104
A be- és kivitel
összértéke:
(millió márka.
1910.
1580
1911.
1
1656
1912.
1864
1913.
1932
Főbb cikkek, amelyeket
Németország
Ausztria-Magyarországtól
beszerez:
millió márka.
Tojás és baromfi
4
76
Barnaszén
69
Fenyőfa
48
Bőr' és szőrme
45
Árpa és maláta
34
Állat
23
Gyapjufonál
13
Olaj
12
Kőszén
10
Ausztria-Magyarországnak
szállít Németország:
anillió márka.
159
Kőszén
27
Gyapjú nyers
62
Bőr, nyers bőr, szőrme
2-5
Könyv
22
Koksz
12
Kátrányfestékanyag
12
Fémfeldolgozó gépek
10
Bőrcipő
10
Thomasliszt
Kétségtelen, hogy a vámuinió létesülése
esetén kölcsönös versengés fog kifejlődni és
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az átmeneti időben egyes iparágak bizonyára
hátrányokat fognak szenvedni, de már a köznek nagy általánosságban kezdettől fogva
haszna lesz "belőle. Különben nem szabad elfelejtenünk azt sem, bármennyire is fog szenvedni kivitelünk a háboru utóhatásai által,
Törökországba és aLevanteba fokozott lesz
a két állam kivitele.
Természetes, Ihogy a vámunió imtellet't
naey nehézségek is fognak felmerülni. Ezek
azonban nem olyan nagyok, ihogy a két hatalom gazdasági egyesülésének a tervét meghiúsíthatnák. Ha mindkét részről meglesz a
jóakarat, megtaláljuk a módját is* amely lehetővé teszi a vámtarifa miegállapitásának és
a vámbevételek elosztásának a differenciáit
eloszlatni.
A német-osztrák-magyar
vámunió oly
rendkívüli előnyöket nyújt mindkét félnek ugy
közgazdasági, mint politikai tekintetben, hogy
mihelyt csak lehetséges, föltétlenül meg kellene tenni az első lépéseket e téren.
Kommentár nélkül és anélkül hoztuk a
berlini lapnak ezt a cikkét, hogy bírálatába
bocsátkoznánk. Ellenben meg vagyunk róla
győződve, hogy ugy ipari, mint kereskedelmi köreinknek szolgálatot tettünk vele és
anyagot nyujtottunk áltála a gondolkodásra.
Mert annyi bizonyos, Ihogy ilyen nagy horderejű kérdések megoldásán kétszer is, de
még százszor is kell gondolkodni és hogy
minden érdekelt körnek van jussa a hozzászólásra.

A polgármester-választó
közgyűlés.
(Saját tudósítónktól.)
Szerdán délután
4 órakor kezdődik a februári rendes közgyűlés, amely iránt a polgármes'terválasztás
nagyjelentőségű ügye miatt általános és izgalmas érdeklődés nyilvánul meg városszerte. A tárgysorozat negyedik pontja a polgármesteri állás betöltése, előtte a polgármester
havi jelentése, interpellációk és indítványok
lesznek. Minthogy azonban interpelláció és
indítvány nincs, a polgármesteri jelentés pedig, amelyet Rack (Lipót, aljegyző szokott felolvasni, egyébként is arra jó, hogy a városatyák szívélyes üdvözlések és kedélyes beszélgetések után fogjanak a munkához, — "már
aki hozzáfog — a közgyűlés a polgármesterválasztással kezdődik. Tudvalevőleg három
városi főtisztviselő adta 'be a pályázatát. Legelőször Pálfy József dr. árvaszéki elnök, néhány nappal utána Bokor Pál polgármesterhelyettes és a pályázati határidő utolsó napján, február 13-án Somogyi Szilveszter dr.
főkapitány. A pályázókat a jelölő bizottság,
amely szerdán délben ülésezik, jelöli és a jelölés eredményét a közgyűlésen
Cicatricis
Lajos dr. főispán terjeszti be, A szavazás,
mint rendesen, titkos és a választás megejtésére az elnöklő főispán bizottságot küld k:i.
Ha az első 'szavazásnál egyik jelölt sem kapna abszolút többséget, az elnök uj szavazást
rendel el, amelyen természetesen "már csak
arra a két jelöltre lehet szavazni, akik az első
választásnál több szavazatot kaptak.
Természetesen telt ház lesz. Népesnek és
előkelő közönségünek Ígérkezik a karzat, a
hova csak belépő jeggyel lehet bejutni.
A polgármesterválasztás' után újra választják a központi választmányt. A tanács
javasolja, (hogy a régi tagokat válassza meg
uijból a közgyűlés. Taschler Endre, főjegyző Abauj-Tolnamegye átirata folytán a magyar nemzeti állam továbbfejlesztése érdekében a kormányhoz a következő fölirat küldését javasolja:
— Szeged szabad kir. város törvényhatósága büszke örömmel emlékezik meg Ugy
a' magyar katonáknak a harcmezőn tanúsított hősiességéről s a legtisztább ihazaszere-
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tétből fakadó, haláltmegvető önfeláldozásáról,
mint az egész magyar társadalomban, annak minden rétegéten megnyilvánuló hazafias áldozatkészségről s midőn e két tényezőnek egymást kiegészítő hatalmas munkáját
fölemelt lélekkel elismeri, bizton reményit,
hogy az a hősiesség és áldozatkészség igaz,
szent ügyünk védelmére kihúzott fegyvereink
diadalára vezet.
^ — D e reményül és óhajtja a törvényihatóság azt is, hogv a nagy küzdelemben szivben-lélekben együvé forrt egész magyar nemzet részéről oly fényesen megnyilvánult hazaszeretetnek és önfeláldozásnak egv ezredév
viharaival győzelmesen dacolt, alkotmányunk megerősödése s nemzeti önállóságunknak és jogainknak minden irányban való kidomboritása lesz az áldozatoktól vissza nem
riadó magyar nemzet részére vérrel kiérdemelt eredménye s amidőn a magyar királyi
kormányt ez irányban való közremunkálásra, fölirat utján, hazafias érzületébe vetett
erős bizalommal kéri, egyszersmind kijelenti
azt a készségét, hogy a kormányt e n a g y és
hazafias föladatának megoldásában mindenkor és a rendelkezésére álló minden eszközzel támogatni fogja.
Lázár György dr. özvegyének nyugdiját
az uj nyugdijszabályreiidelet alapján kívánja
a tanács megállapítani. Lázár 32 évet töltött
a város 'szolgálatában, eredményes és jelentőségében messzire kiiható munkásságát azzal elhajtja a tanács ihonoráltátni, hogy javaslatot terjeszt a közgyűlés elé, amely szerint Lázár Györgyné nyugdiját 5600 koronában állapítsa meg és azt -8000 koronára
egészítse ki.
<eici»siia„BiiigiiiiaaoiagamMaiHiinaai:QEBiis

Kukoricát is rekvirálhatnak,

A földmivelésügyi miniszter r e n d e l e t e . —
Szegedre a következő miniszteri rendelet érkezett: A közélelmezési és az állattenyésztési érdekeit minden eshetőségre biztosítani óhajtván, felihatalmaztam az országos
gazdasági bizottságot, hogy azoktól, akik
felesleges tengeri készletüket felajánlják folyó évi március l-ig nagyobb mennyiségű
tengerit vásároljon. Felhívom tehát a termelőket, ihogy tekintettel az idő rövidségére, a
községi elöljáróságnál haladéktalanul
jelentsék be, hogy milyen
mennyiségű
tengerit
akarnak eladni az országos gazdasági bizottság részére.
Az országos gazdasági bizottságot a m.
kir. minisztériumnak a 610. sz. rendelete folyó évi március l-ig az önként jelentkezőktől
tengeriért a magánforgalomra nézve hatóságilag megállapított legmagasabj áraknál többet, nevezetesen közönséges és lófogu, vagy
kevert tengeriért mm. 27 koronát, a cinquantin florentini, putyi és fehér gömbölyű tengeriért mm. 30 koronát fizessen.
A megvett tengerit - az eladó egészséges
minőségben, idő.szakiiag száraz morzsolt és
rostált állapotban a rendelkezésre, adott zsákokban vagy esetleg nyilt fuvarban a 'eg
közelebbi vasúti, vagy hajóállomásra szállítva, akkor, tartozik átadni, amikor erre föllhivatik.
Á tengeri ára az átvételkor
készpénzben,
azonnal kifizettetik. Készpénzfizetés nélkül a
tengerit az eladó nem köteles átadni. Minden eladó köteles akkor, amikor tengerije már
száraz és szállítható a községi elöljáróságnak
ezt azonnal szintén bejelenteni.
Ha az átvétel április vagy május havában történik, a vételárhoz a közönséges és 16fogu v a g y kevert tengerinél havonkint 1 korona, egyéb tengerinél havonkint 50 fillér
többlet jár az eladónak.
Amidőn az eladó készletek azonnali bejelentésére a gazdaközönség figyelmét feíhivom, megjegyzem^ hogyha március l-ig ezen
az utón nem sikerüli az egész szükségletet
biztosítani, kénytelen leszek a
kényszer-rekvirálást elrendelni, de nem a most megajánlott kivételes árakon, hanem a hatóság által
megállapított árak alkalmazásával s a rekvirálást az olyan tengeritermelő vidékeken fogom végrehajtani, ahonnét önkéntes eladásra
aránylag kevés 'készletet jelentettek be.
Felkérem ezt közhírré tétetni, az elöl-
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járóságokat pedig utasitani, hogy a bejelentésekről jegyzéket vezessenek, melyben feltüntetendő a 'bejelentő neve, a bejelentett
mennyiség, a tengeri fajtája és a legközelebbi vasút vagv hajóállomás. Ez a jegyzék február 28-án délután lezárandó és március 1-én
az elöljáróság által közvetlenül hozzám felterjesztendő. A borítékon jelezni kell, hogy
tengeri készlet bejelentés.
Földmivelésügyi
miniszter.

A szegedi Szent-Egyesület
évi jelentése.
— Megemlékezés a h á b o r ú halottairól. —
(Saját tudósítónktól.) A zsidó Szent Egylet, amely (kizárólag emberbaráti célokat
szolgál, most jelentette meg 'beszámolóját a
, mu'lt évről. Az évi jeffienbés igy emlékezik
meg a háború halottairól:
Kegyes szolgálatot teljesítettünk azon
hős testvéreink körül, akiik ia (harctéren az
igaz ügyért küzdöttek, ott megsebesülve idehozattuk és itt gondos ápolással sem (voltak
megmenthetők. Megörökítjük itt ezeknek neveit: Lőwy Imre, 28 éves közös hadseregbeli
hadnagy, Lőwy Adclllf, választmányunk érdemes tagjának fia, fiatal erőteljes életét áldozta a hazáért, Steiner Bernát 22 éves közle gény is hozzánk tartozott, özvegy édes anyja i t t él közöttünk. Redner iHermainn, 23 éves
közlegény és Ra.ppaport Sámuel, 35 éves tüzér, galiciai származásúak, hozzátartozóik
könnyei nem kísérhették utolsó írtjukra, mi
vettük ezeket is testvéri szeretettel körül és
részesítettük méltói végtísztességben. Lőwy
Imrét 'családjának sirhelyébe' helyeztük örök
nyugalomra, a többi hőeeiimk számára külön
díszhelyet jelöltünk ki teímctőnklntek, a cintereui melletti, fákkal díszes részében. Ezen
hely képezi m a j d a n temetőnknek diszét és a
háború után emelendő közös emlékkövük hirdetni fogja majd az ott nyugvó testvéreink
vitézségét, egyben kegyeletes érzelmeinket
dicső emlékük iránt.
,Megemlékeztünk iim azokról, akiik nyilvánvalók előttünk." De hányan vannak a mieink közül, islkiik szintén életüket adták a
nagy oól érdekében és nem tudjuk, hogy hősi
lelküket hol lehelték ki, hogy melyik földiben
szállottak síriba.. Szent kötelességünk volna
°zien közelállóinkról is megeaniliékezni, de bízva abban, hogy a lesújtó hir, mely egyik-másikról érkezett, valótlannak bizonyul, íentartbik azt magunknak e nehéz idők elmultáig.
Bizonyára el nem mulasztjuk akkor és mes
hatoljuk a módot ezen hozzátartozóink emlékét is dicsőségükhöz méltóan megörökíteni.
Egyesületünk hivatásának egy mátok
kiemelkedő része a jótékonyság gyakorlása.
Természetes, hogy a háború e téren is a szokottnál nagy bb feladatokat rótt a cbevrára.
A háború elején bizonyos aggodalommal néztünk a válságos idők elé, attól tartva, hogy
nom teszünk kénesek rendes serévezéstónkeu
kivül — melyek a nehéz viszonyok következtében amúgy is felszaporodtak — a hadbavonuló harcosaink 'családjait, a munkanélkülieket, a segélyre szoruló menekülőket és
egyéb hadi célokat kielégítően támogatni.
"De megnyilvánult az emberszeretet a társadalom minden rétegében, aki csak tehette,
sietett a sok b a j t ós nyomort, mely a háború
nyomán támadt, ösilTapiítani, enyhítve ezáltal s a j á t lelki szorongását és f á j d a l m á t a h$boru eseményei fölött. A zsidóság megmutatta, sőt fényes tanújelét adta, hogy hü maradt ősi erényéhez, az áldozatkészséghez, ott
vcll't az áldozatok terén mindenütt ós igy történt, hogy nem járt nagyobb nehézséggel a
clievra iránt támasztott igényeket kielégíteni. Híveinknek támogatásában bizunlk a jövőre nézve is, amikor feladataink kétségtelenül nagyolk lelszniek, mert tapasztalatból
tudjuk, hogy miinél nagyobb a szükség, annál
jobban megnyilatkozik a zsidó jótékonyság
és áldozatkészség.
Jótékonycélu (kiadása volt a Szent Egyletnek 23978.64 korona, a menház fentartása
6801.93 koronába került, amihez a Szent Egy- 1
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lelt 3812:82 koronával járult. A bevétel
85458.02, a kiadás 77,083.94 korona volt, tehát
a pénzkészlet 19I5 j re 8374.08 korona. Pénzsegélyeken kivül1 téli, népkonyhai, közkórházi
és egyéb élelmezésekre, gyógyszerekre, fürdőre és a temető gondozására fordították a
legtöbb pénzt. J ó lesz megjegyezni: a közel
100,000 koronás költségvetéssel dolgozó egyesülelt adminisztratív
célokra
mindössze
4657.57 koronát költött. Az egyesület élén
Rosenfeld Nándor, villamos vasúti igazgató
áll, a -titkári teendőiket Fuchs Vilmos végzi.
-acfiBBaaDBHBaasiigasüasigiBaHHaElcaanBaassEi&siiaatgasaitaa
Levé! Szegedre

New-Yorkbóí.

Hirschl Dezső, aki másfél év óta la'ki'k
Newyorkban, Szegeden lakó szüleinek a 'következőket irja most:
El sem képzelhetitek, Ihogy milyen néhéz
itt a helyzetünk nekünk, hisz több nyelvet bírunk. Elsősorban olvasni szoktam a magyar
nyelvű lapokat, melyek természetesen folyton a mieink dicsőségéről irnak s igy jól esik
olvasni, de alig tudom elhinni. Azután következnek az angol nyelvű amerikai lapok.
Ezek folyton a semlegességet
hangoztatják,
de soraikból csak ugy ordit a
magyar-osztrák-német ellenszenv. Ha az ellenség győzelméről szól a jelentés, ugy ököl nagyságú
betűkkel hirdetik és háromhasábos kommentárt .fűznek hozzá, részletesen leirva és kicifrázva a megjósolt dicsőséget. A német lapok kevés különbséggel ugyanazt Írják, amit
már a magyar lapokból olvastam, persze német 'szájíz szerint. Hogy azután egy kicsit
nevessek is, előveszem a SZERB (nagyszerb)
lapot. Bizony azon van is mit nevetni. 'Olyan
őrületes magasból beszél, mintha minden babér, melyet ellenségeink szereztek, az ő fejét illetné meg. Szerinte — ha a jövendő
Nagyszerbia akarta volna — már régen belehelte volna Berlint. (Budapest neki semlmi.)
Dekát nem akar sietni, hiszen ráér. A biztos
csak késihetik, de nem múlik. Hagyjuk szerényt a saját zsírján hiznü Igen természetes,
hogv ilyen hírszolgálat után az igazságból
a lehető" legkevesebbet tudjuk. S ha egy-egy
nyugodt hangú levelet kapunk hazulról, akkor azt szentirásként mutogatjuk
egymásnak
és egynéhány éjjel nyugodtabban alszunk.

Dél magyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 333.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állaneró gé^iru tanfolyam.

Szeged, 1915. február 17.
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Ellenségeifik igaztalansága.
Gerhardt Hauptmanntól. —•

Mi eminenter békés nép vagyunk. Akármint nevez is bennünket Párisb'an barbároknak a fölüiletes Bergson. Az. elvakult gallont aniikus Maeterlineok, a nagy (költő 'hasonló
csinos elmekkel ruházhat fel bennünket, miután előzőleg „.Európa lelkiismeretének" nevezett el bennünket. A világ azért tudja,
hogy mi régi kultúrnép vagyunk.
A váilágpolgárság eszméje selholsem vert
mélyebb gyökeret, mint nálunk. Tekintsük
csak fordítása irodalmunkat és nevezzen meg
nekem még egy népet, amely ép ugy fárad
azon, mint mi, hogy igazságos legyen más
népeik szellemével .és sajátosságával, amely
mások leikét oly szeretiteiljesen és behatóan
iparkodik megérteni. Maeterlineok is elég dicsőséget és aranyat szerzett nálunk. Olyan
szalon-szofista részére, mint Bergson persze
Kant és Schopenhauer hazájában nincs hely.
'Kimondom: -mi nem gyűlöltük Franciaországot, mi a képzőművészetiben, a szobrászatban ós festészetben és az irodalomban vele egyazon kultuszt űztük. Rodin értékelése
Németországon át találta ú t j á t a nagyvilágba. mi tiszteljük Anatole Francét; Maupassant, Flaubert, Balzac nálunk német költőkként hátinak. Mélységes rokonszenvvel viseltetünk Dél -'Fran cia or.szág népe iránt. Német városokban, utcácskákban és paidlásiszobákíban Mistral tisztelői találhatók. Fájdalmasan kelllett sajnálnunk, hogy Németország
és Franciaország nem lehettek politikailag
barátokká. Azokká kellett volna Jenniök, miivel .a kontinentális szellemi kincs letéteményesei, mivel naigy európai, teljesen kiimüvelődött szdnnépek. A sors azonban másként
akarta.
1870-ben vtivták ki maguknak a német
törzsek a német egységet és a német birodalmat. Ezen vívmányok közepette több mint
negyven' éves békés korszak jutott nemzietünkoek osztályrészül. A esiráz,ás, a növekedés, a megerősödés, a virágzás, a gyümölcstermés másanálkülá ideje. A számbelileg mindinkább .gyarapodó lakosságból mind
számosabb egyéniség fejlődött ki. Az egyéni
tetterő és az általános' feszültség iparunk,
kereskedelmünk ós forgalmunk inagy teljesitményeire vezetett. Nem .hiszem, hogy akadt
akár egy amerikai, angol, f r a n c i a vagy
olasz utas is, aki német családokban, német
városokban, német vendégfogadókban, német színházakban, iBayreutíhbau, német
könyvtárakban, német muzeumokban barbárok között érezte magát. Mi felkerestünk
más országokat és minden idegen t á r t ajtókra talált nálunk.
(Bizonyos, hogy földrajzi fekvésünk, fenyegető hatalmak keleten ós nyugaton a r r a
kényszeritettek bennünket, bosry hazánk biztomsá várói gondoskodjunk. .Ezért keletkezett
bariporperünk és flottánk. Ebbe az intézménybe folyamaként vezettük bele .a német munka,
deréVnsság és leleményesség tekintélyes részét TTegv erre szükség volt, azt m;p.st jobban
tndbrk. im;fnt bármiiko.r. De II. Vilmos
császár, a birodalom legfőbb hadura, igaz lelkéből szerette és megőrizte a békét. A mii hadsereie-ünik egyetlen rendeltetése a védelem
volt. Azt akartuk, bogy fenyegető támadások ellen fel legyünk szerélve. Ismételem:
a: német nemzetnek, a német fejedelmeiknek
élükön Vdrmos' császárral nem volt más 'gondolatuk, mint. bogy a birodalom méhkasát,
a. 'béke szorgalmas, gazdag hatását, biztosítsák. .Minden túlzás nélkül mély meggyőződésemnek adok kifejezést. .amikor azt, mondom: a. császár szenvedélyesen ragaszkodott
azon kedvenc gondolatához, hogv egykor
uralkodásának á'ldásdus korszakát, mint
mindenképpen békesdégest lezárja. Nem az
ő, és nem a mi hibánk, ha másként történt,
iA háború, amelyet viselünk és amelyet
ránk erőszakoltalk: védelmi harc. Aki azt
kétségbe a k a r n á vonni, annak erőszakot kellene elkövetnie önmagán. Nézzük ellenségeinket ai keleti, az északi. a nyugati hát,áron
Ausztriával való édestest vér isiégünk mindkét
birodalomra nézve az önifentartást jelenti.

Mint ikény,szeritették a fegyvert a kezünkbe,
azt mindenki, aki belátó és nem elvakult, kiolvashatja a császár és a cár, valamint .a
császár és az angol király közötti sürgönyváltásból. Most ipersze kezünkben a fegyver
és nem r a k j u k le mindaddig, amig foton és
ember előtt be nem bizonyitottuk a magunk
igazát.
'Azonban k!i idézte fel .ezt a háborút? Ki
fütyentétt még a mongoloknak is, ezeknek
a japánoknak, hegy alattomosan és gyáván
Európa saiilkába harapjanak? Mindenesetre
ellenségeink, aikiiik kozáik tömegek közepette
azt állítják, hogy Európa kultúrájáért harcolnak. Csak fájdialamanal és keserűséggel
ejtem Ik.i Anglia nevét. Én azok közé a barbárok közé tartozom, akiknek az oxfordi angol egyetem hononis causa a doktori cilmet
adta. Vannak Ibarátaiim Angliában, akik
egyik lábukkal Németország szel lenni talaján
állanak. Haldane, egykor angol hadügyminiszter és vele számtalan angol rendszeres
búcsújárás okat csináltak a barbár J Veim árba, ahol Goethe, Schiller, Herder,
Wieland
és mások működtek a világ humanitásáért.
Van egy költőnk, akinek drámád neimz.eti
kkucsünlkiké lettek, miint egy német költőé
sem, neve: Shakspeare. Az a Shakspeare
azonban egyúttal Anglia költőfejédelnw.
Császárunk édes anyja, angol, az angol király felesége német no. És ez a lelki és vérrokon nemzet mégis a házunkba küldte a
hadüzenetet. Miért? az ég tudja, Annyi bizonyos, hogy a most folyó és vért csepegtető
viliágikonoertnelk az impreszáiráója és diriglení e angol álllaaűférfi. Az azonban mindenesetre
kérdés, ivajjon ennek a rettenetes zenének a
fim,alája ugyanazt a dirigenst fogja-e a dobogón találni?
Ha az ég ug yakarja, ihogy ebből a rettenetes megpróbáltatásból újjászületve kerüljenek ki, akkor az a szent feladat vár reánk,
hogy erre az újjászületésre méltóknak bizonyulj unk. A német fegyvereik győzelme révén biztosítva volna Európa önállósága. Arról lenne szó, hogy a kontinens népeivel megértessük, hogy ennék a világháborúnak az
utolsónak kell lennie köztük. Végre be kelll
látniok, hogy véres párbajaik csak annaik
bozn ak előnyt aki anélkül, hogy együtt hurcol
na, azt előidézte. Közös, mély k u l t u r á j u békemunka a kötelességük, amely ifélreértéseket
liebetet'leuné tesz. E 'tekintetben a háború
előtt már sok történt. Békés versengésben
állanak egymással a nemzetek és az olympiai játékoknak Berlinben kellem d lenndök.
Emlékeztetek a versenyrepülésekre, versenyliövagl,ásóikra, koesivtersenyekre, a művészet
ós tudomány nemzetközi hatására és a nagy
nemzetközi versenydij alapítására. A barbár
Németország, m i n t ismeretes a sooialis gondoskodás nagyszerű intézményeivel előtte
j á r t a többi országoknak. A győzelem arra
kötelezne bennünket, hogy ezen az utón mélyrehatóan tovább haladjunk és hogy az ilyen
gondoskodás áldásait általánosan elterjeszszük. A mi győzelmünk továbbá biztosítaná
az egész világ j a v á r a a germán néposaládok
további életét.
Hallom, bogy a külföldön tömétnelen hazug mesét koholnak a mi .becsületünk, .kultúránk és erőnk rovására. Aikiifc most mesét
mondanak, gondolják meg, hoigy ez a hatalmas i.dő nem kedvező a mesemondóra. Három batáron áll a mi véres tanúságunk. V
magam két fiamat küldtem oda. Ezek a félelmet nem ismerő németi harcosok mind jól
tudják, miért szállottak hadba. Analfabéta
nem található köztük. Annál több azonban
olyan, akinek mig kezében a fegyver, bornyujábani ott van Goethe Faustja,
Zarathustra, Schopenhauer valamelyik müve, a
biblia vagy Homeros. És akiknek nincs is
könyv a bornyujukban, tudják, bogy olyan
tűzhelyért harcolnak, amelynél biztos a vendégszeretet minden vendógbarát részére.
Most sem görbült meg nálunk ,egy hajaszála
sem bármelyik franciának, angolnak, orosznak vagy éppen mint az érzékeny Maeterli-

nek ur hazájában, ahol védtelen áldozatok,
egyszerű letelepedett polgárok és asszonyok
ellen a legkegyetlenebb, legátkosabib, bestiád s orgy.ilkosság. Speciel! Maeterlineck urat
biztosítom, hogy Németországban senki seim
gondol arra, hogy egy ikulturnóp illyen cse :
lekedeteinek az utánzására ragadtassa magát. Mi inkább továbbra is megmaradunk
német barbároknak, aikik előtt ellenségeinknek vendégszeretetünket bizalomteljesen élvező feleségei és gyermekei szentek.
Amint mondtam: a határokon ott áll a
mi véres tanúságunk: a socialista a polgár
mellett, a paraszt a tudós mellett, a herceg a
munkás mellett és ezek minid a német szabadságért, a német családért, a német .művészetért, a német tudoanányért, a német haladásért küzdenek, amely az egész emberiség
haPJadáisának és emelkedésének a szolgálatában áll.

HIREK
oooo

Ne szomorkodj ? Bálint...
Ne szomorkodj
Bálint,
Itt a magyar
farsang:
Lengyel hegyek havas ormán
Tárogató
harsan.
Ráismersz-e,
Bálint:
Jó néhány századja
Vezetett már itten minket
Magyarok csillaga.
Ráismersz-e,
Bálint
A csatakos útra,
Mikor itten nagy Rákóczi
Karnétása
fújta?
Akkor is, — máskor is
Jártunk mi már itten;
Akkor is, meg azután is
Segített az Isten.
Akkor is jó Bálint,
Akár csak ma épen:
Ugy lódult meg az agy velő
A világ fejében.
Földünkre a fogát
Akkor is fájlalta;
Akkor is csak azt feleltük:
Rajta magyar, rajta!
Az ebanyját
Bálint,
Akkor is igy éltünk,
De kuckóban
kuksolókkal
Akkor sem cseréltünk.
Krakóban
nyergeltünk,
Varsóban
zaboltunk,
Rongy árulók ivadékán
Istennyila
voltunk.
Jó fejedet,
Bálint,
Akkoron se törted:
Mért nem szült az édes anyád
Váradi
püspöknek?
Váradi
püspökség
Ha netalán
rádszáll,
Igaz magyar
becsülettel
Akor is itt állnál.
Ne busulj hát, Bálint
S az Istent se bántsad;
Hogyha muszáj, ő is beáll
Magyar
katonának...
Hogy nézhetné
nyugton.
Hogy a magyart bántsák, —
Gábor angyal élesíti
Csillagos
szablyáját.
Föl a fejjel,
Bálint,
Nézz csak a szemembe:
Sok százéves magyar harag
Lángja lobog benne.
Ráismersz-e most már
Jó kuruc
komádra:
Rákóczinak voltam egykor
Az Íródeákja.
(Przemysl,
február.)
GYÓNI
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— Szeged és a kényszerszántás. A
szegedi városi tanács Bokor Pál polgármester-helyettes. előterjesztésére fölterjesztést
intézett a földművelésügyi miniszterhez a
kényszerszántás elrendelése ügyében. Ugyanis a magyar gabonatermő földek nagy hányada még tna is vetetlen és ezért látja Szeged város hatósága elérkezettnek az időt arra, hogy fölhívja a miniszter figyelmét. A
szükséges intézkedéseket ugyanis a tavaszi
munkaidő elkövetkezte előtt kell megtenni,
lehetőleg pótolva a háború folytán rendkivülileg megfogyatkozott munkaerőt. Erre nézve
— mondja a tanácsi fölterjesztés — egyik
alkalmas módul kínálkozik a kényszerszántás-vetésnek kormány hatósági elrendelése a
hadifoglyok munkaerejének
fölhasználásával.
A parlagon heverő földeket törvényhatóságonként össze kellene írni, az összeirás eredményéhez képest alkalmaztatnék azután az
igás közmunkaerő. A bevetetlen területek öszszeirását a megyei és városi hatóságok gazdasági egyesületeik és gazdasági felügyelőik
közreműködése mellett rövid idő alatt elvégezhetik. Szántásra a hatóság bizonyos napokra a megye, vagy a város területén levő
összes igákat kirendelné a kerületben levő
ekék igénybevételével. Egy igatartóra igy alig
esnék 2—3 munkanap, ezt pedig minden polgár szívesen megteszi hazája jövőjeért. A
hiányzó vetőmag biztosítása érdekéből óhajtandónak véli a város tanácsa, hogy a kormány helyezze kilátásba, hogy mérsékelt árban rendelkezésére bocsátja kisebb gazdák
részére, akik ilyennel nem rendelkeznek. A
fölterjesztés a közgazdaságilag nagy horderejű kérdésnek minden irányban való helyes
megoldása érdekéből a megyék alispánjai, a
városok polgármesterei, a -törvényhatóságok
gazdasági egyesületei bevonásával, országos
értekezlet egybehivását tartja célszerűnek.
Ezzel egyidejűleg utasította a tanács a városi
gazdászt, hogy a város tulajdonát képező s
jelenleg haszonbérbe adott földek ama részét, amelyek az ősz folyamán fölszántva és
'bevetve némi lettek, főleg amelyeknél kilátás
sincs arra, hogy rnivelés alá kerüljenek, —
a külterületi rendőrkapitányok s a tanyai kapitányok közben jöttével irja össze. Fölkérte
a tanács a szegedi gazdasági egyesületet is,
hogy a többi gazdaságii- egyesületek és körök
vezetőinek, valamint Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő közbenjötte mellett a magánbirtokokra nézve készítsen hasonló kimutatást.
— Szigorú intézkedés Berlinben a lisztről.
A Berliner Tageblatt-ban olvasható a következő figyelmeztetés:
Lisztkészletek
vásárlására
vonatkozó
óvás.
Súlyos büntetés az eladókra és a vevőkre.
A hatóság az utóbbi napokba-n több értesítést kapott arról, hogy egyes háztartások
azzal próbálkoznak, hogy nagyobb mennyiségű lisztkészletet biztosítsanak maguknak. A
berlini magisztrátus figyelmezteti a közönséget, hogy ily eljárás tilos és büntetendő. A
magisztrátus folyó évi január hó 30-áról kélt
rendelete Szerint az egy heti liszt és kenyér
súlya együtt véve személyenkint
legföljebb
két kilogramm lehet. Aki ez ellen vét, hat hónapig tartható fogházbüntetésnek vagy pedig
érzékeny pénzbüntetésnek
teszi ki magát.
Azok a lisztkereskedők pedig, akik a hatósági rendelet kijátszását támogatják, a 'büntetésen kivül abba a helyzetbe juthatnak, hogv
üzleteiket rögtön kötelesek becsukni.

Szeged 1915. február 17.
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Szerdán és csütörtökön

a

nagy

Sil-ik

szenzáció!

Conan Doyle
—

sorozat III. része.
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Detektív
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dráma 3 felvonásban.

Az orosz borzalmak világából!

Orosz összeesküvési dráma 4 felv.
Egy

orosz

diák

Eeány

kálváriája. — A szibériai
hómezők borzalmai.

—

E l l á i u és 9 ttf
A délután 5 és este 9 órás előadások

számozottak,

ezen

előadásokhoz katona-, diák- és
gyermekjegyek nem adatnak ki.

Rendes
h
e
l
H
!
Adakozzunk az ingyentejre!

— Katholikus pap zsidó katona temetésén.
Nagyon megiható volt Temerinben egy ott elhalt zsidó katona temetése, akinek sirja felett Mihalovits Endre kaifholikuis prépos't-plébános mondta él a búcsúztató imát. Oly magasztos példája ez a vallási tiirelmes'ségnek,
mely még ez-ekben a nehéz napokban is figyelemre méltó. A imult hetekben Témerin
községen egv vasutas ezred vonult át, melynek egyik Krott nevű csehországi születésű
önkéntese tífuszban megbetegedett és a községben visszamaradt. A beteg katonát özvegy
Treuer Simonné ápolta, de minden gondoskodása hasztalan volt: a katona elhalt. A temetése szombaton tnlent végbe s. azon sok
száz ember jelent meg. Minthogy a katona
zsidó vallású volt. ilyen pa-p hiányában csak
a zsi-dó kántor jelent meg a temetésen. -Mikor azonban a kántor az éneket befejezte,
egyszerre odaállott a sir elé iMiihalovits Endre prépost-plébános, és összetett kezekkel
olyan megható imát mondott a hős katona
lelkéért, hogy az összes jelenlevők könnyekre -fakadtak.
— A baka álma a királyról. Az északi
harctérről apjuk az alábbi sorokat, amelynek érdekességét főleg- egy ti arci dalt1 egy-ötlen strófája a,d. Kitűnő dolguk volt m-cst a
legényeknek. Nem kelt havat tip-orn-i, sarat
köpülni, nean költ) lboss-zu, a meneteilés alkalmával rétestészta- módjára nyúló kilómé tereket gyalogolni. Erre -a 'kivonulásra kocsikon
menln-ek. (Már napokkal ezelőtt rekvirált férfi pontcik-on. A hivatalos, kincstári néven ölőfogatok.ilak hivott közlekedési alkalmatosságok kissé siralmasaik ugyan, mert a lovak,
kocsik színe-java komolyabb hadicélokat
szolgál valahol Galícia határában, vagy a
duklai sz-orcs alján. Arra a célra azonban,
melyre most költenek, kitűnően beválnak.
Csak -arról van szó, hogy megspórolltassék az
idő, amelyet -ehez a gyakorlathoz vagy inkább katonai szakoktatáshoz nem érdemes
menetelést elvesztegetni. Olyan meggondolt
célszerüségből váló kedvezés ez, mint aimilkor
a kile-novienes évek derekán elrenidellte a
E-eicihskráeg simin:isz-ter Ö ex-eetenic-iája, hogy
a mamshlallbct -mellett minden katona pár
graiminyi kockacukrot iis hordjon a borjújában: a m-enetképesség fokozása, céljából. A
legények aztán; roppant jókedvűen is fogadják ezt- a kirándulást. Aki nem f-ér a szekér
áljára -hintett szalmára, az a kocsi oldaláról,
meg a saroglyából lógatja le a lábát, de azért
minidnek rózsás, -dalos kedve van. Sok érzéssel éneklik a szebbnél-szebb bakanótákalt. Azt
mondja — például — -az egyik:
Az éccaka jaj de furcsát álmodtam.
Ferenc Jóskát talpig aranyban láttam,
Gyémánt kardot kötött az oldalára,
Ugy vitte a magyar huszárt csatába!
-Pattogva, frissen 'hangzik a nóta, az utolsó sorát meg már olyan lelkesedetten fújják,
ho.gy bátram beillenék csatakiáltásnak.
— Dr. Mors. A Korzó-mozi szerdán mutatja be a Conan -Doydie-ciklus Ill-ik sorozatát,. Sherlock Holmesniek s-cíha nem volt ilyen
előkelő és tudós gonosztevővel dolga, mint
dr. Mors. Aki méreggel ölte meg Anglia
egyik hir-es lordját, hogy i-eáinya kezét ésmillióit .megszerezze. Már a da-rab eleje lendületes és izgalmas, mert a hires detektív
szemébe vágja a doktornak, ho-gy: Gyilkos!
—Szén, ide bizomyitsa be, — szól az flegmával. Ez a bebizonyítás rend kivül nehéz dolog, mert dr. Mors a lord gyönyörű leányát
kész feláldozni, ha lelepleznék. Sherlock H-ollniesinek tehát ngy kell elveszíteni a doktort,
hogy a leánynak haja ne essék. Végre sikerül 'éis Sherlock iHollmes ezúttal kénytelen —
megnősülni. Ezzel a frappáns és a detektívet
is igen méglepő jelenettel végződik a história. A dr. Mors összehasonlíthatatlanul szebb
és izgatóbb -darab, mint a két előző. Rendkívül finom és magais színvonalú mü, amellett
véresen brutális -is. A címszerepet Németország leghíresebb színésze, Bonn Ferdinánd
alakítja. Szegeden -általános érdeklődés várja
a szerdára és csütörtökön: műsoron levő dr.
Mors-1,
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iOSÜTÖRTÖK:
Bérletiben,
leszállitott
lielyárafcal Kis király, operett. (Páros Vs-os.)
P É N T E K : Bérletiben, 1 elszálltitott helyáraikkal másodszor Nagy farsangi
kabaré.
(Páratlan 2/3-os.)
SZOMBATON: Király lErnő venidégíelléptóvdl, bérletiben, leszállitott helyárakkai
Szibill, operett. (Páros 3/3-cs.)
V A S Á R N A P ESTE: Király lErnő vendégfelléptével bórlletben., leszállitott helyárakkal Lengyelvér operett. (Páratlan l/s-os.)
Nagy farsangi kabaré. Ilyen is ke ül a
magyar színpadok világálban Kabaré, farsangi kabaré, nagy faraangii kabaré.' Hát bizony igaz, naigy farsang ez az idei, mertlicgy
Eiinesen kacaja, s& vidámsága. iMás esztendőkben ,a farsang gondtalan, ipajkos mulatságokkal vollt teljes, ma azonban csak a naptár szerint van farsang, a közönség nem tartja, mert imás érzések uralják a szivét, a lelkét . . . Farsang utolja ma nem a hangos mulatozások napja, Ihanem a nagy érzéseiké, .a
magunlkiba szállás ideje, a reménységé, a bi
vósió egy szebb ijövemdőben. Ez iijs eljön és lia
majd köszönthetjük a szépségekkel teljes napot, akkor majd farsangolunk naptári 'dátum
nélkül is. A szinlkáz azonban ihü m a r a d t a
h agyományokh ciz és kabaréval emlékezőt!
meg farsang utoljáról. Scik mindent öszeszedett: volt nótázás, maesi.es, szavalat, kupié,
bohóc-tánc, bakanóta, magánjelenet, műdal,
költemény elmondása, tréfás tánc kettős, egy
felvonásos bohózat bemutatása és sziinre került egy irodalmi alkotás is: Anatol Francénak A néma asszony eimü vígjátéka. Igaz
gyöngy a sok haimis között. Az u j bohózat
cinre: A ripacsok, szerzője: Guthi Soma.
Hogy a Vigsizinlházlban játszották először,
nem bizony.it a jósága, mellett. iGyönge tákolmány; se e k j e , se hátulja, csak üres taitalimatlansága, .A ripacs színészeik (jó isten,
hányan vannak!) életéből való kép alkarna
lenni, de a jóizüség, ,a jellemzési erő nem tudott beleférkőzni, nolha egy óra hosszáig tart
az elmondása. És elmondták a sugó kegyes
segítségével. Nem kívánunk bírálni, ele azt.
üianMaiiigaiia.saioiiiiissiiassBaaKiaassgiiieoaiiic
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büszük, a színháznak mégis csak más feladata volna, mint kabarézni. Ezdkcben az,
időikben kellene megmutatni, hogy a sziníház
feladata magaslatán tud állni és Oly müvek
jó előadásával detektálni a közönséget, amely-e'k érdemesek a megtanulásra és a megszólaltatásra. örömmel irjuk, a színháznak
nincs rossz sora, a közönség támogatja, istápolja, miért hogy a színház nem istápolja
valamelyest a szép utak kultuszát én mindazt, amiben érték van és tartalom? Hihető,
hogy a szezon hátralevő részében másirányt
vesz a színház műsora ós mindennel találkozunk benne, csalk kabaréval nem és a ripacsokkal se m . . .

Király Dezső v e n d é g j á t é k a . A színházi
iroda jelenti: Szombat és vasárnap este Király Ernő, a király színház kiváló művésze
lesz vendége színházunknak. Királly Ernő,
akii a fővárosi közönség elkényeztetett, és dédelgetett kedvence két legjobb és legújabb
szerepében mutatkozik be a szegedi közönségnek. Első estén a Szibillben a nagyherceg
szerepében, második este pedig az idei évad
legnagyobb sikerű operettjében ,a Lengyelvérben Bólot játssza.. Mimikét előadása leszámított kelyárakkal tartatik meg. Mindkét
előadásra a jegyeik már mai nap a pénztárnál előre válthatók.

A német föllépés megrövidíti a háborút.
(Saját tudósítónktól,) Az egész világ meg
lehetős feszültséggel tekint február 18-ika elkövelikezésére, arra a napra, amikor Németország megkezdi a maga komoly tengeri háborúját az angol biroaalom ellen. Van ebben
a várakozásban némi gyerekesség is, mert
sokan abban a hiedelemben ringatják magukat, hogy már most a németek egy-kettőre
össze fogják törni az angoloknak a tengeren
való hatalmát. Peddig ennék a háborúnak a
menete .megtaníthatta volna a legvérmesebb
gondoikozá.suakat is arra, hogy a modern
haditechnika mai fejlettsége 'mellett csak
amúgy hatra-vakra nem lehet még a leghatalmasabb erőnek és a legkitűnőbb szervezetnek sem legázolni ellenfelét. A szárazföldi események is mindenkit megtanítottak
arra,
hogy a modern háborúban a döntést csak
bosszú, szinte végéreláthatatlan harcok készítik elő és érlelik meg. Noha a tengeri hadviselés természetszerűleg egészen 'más föltételekhez van. fii£.ve, mint a szárazföldi, anynyi bizonyos, hogy a huszáros hatvág^sokkal
ott sem lelhet nagy katonai hatalmakat leteríteni. Anglia pedig a világ legerősebb tengeri hatalmassága és így az a Ibit, hogy .február 18-án Anglia el lesz vágva a világtól és
elveszíti tengeri hatalmát, ugyanúgy a háboru
dajkameséi közé tartozik, rnint az oroszoknak Berlinben való karácsony ünnepléséről
terjesztett hír.
De h a csodát oktalan fővel nem i;s lelhet
várni a tengeralatti háborútól, annyi bizonyos,
iiogy azért igen nagy jelentőségű háborús
cselekvés kiinduló pontja lesz ez a nap. A német hadvezetőségről ellenfelei sem állithatiják
azt, hogy nagy szavakkal akarja a tettek hiányát pótolni. Bizonyos, hogy a német hadvezetőségnek van olyan terve és vannak hozzávaló eszközei, amelyek Anglia tengeri kereskedelme számára valóban veszedelmesek,
sőt
végzetesek is lehetnek. Az bizonyos, hogy ettől a naptól kezdve megszűnik az a helyzet,
amelyet Angolország nagyjából eddig a háborúban elfoglalt: a többi államok harcoltak,
Anglia páholyból nézte vérzésüket és pusztulásukat. A német blokád azon. a ponton támadja meg Angliát, amelyiken a legérzékenyebb és a legkönnyebben sebezhető, a szabad tengeri forgalmat veszélyezteti,
'Németország,
Ausztria-Magyarország,
Franciaország, Oroszország el tud élni hónapokig akikor is, h a a tenger el van előle zárva. Ezt az állapotot Anglia csak nagyon rövid
ideig tudja elviselni, még akkor is, ha a tengeri hajózás nem. vált számára tehetetlenné,
hanem csak bizonytalanná
és
kockázatossá
lett. Az egész brit királyság élete, gazdasága,
népességének táplálkozása a hajózás szabadságára és biztosságára van fölépítve. Angolország, mivel kevésbé volt számára jövedelmező, más_ országokra bizta az élelmiszertermelést, az angol gazdaság több hasznot húzott abból, hogy ruhával, vassal, géppel látta
el az idegen országokat, mintha kenyérrel és
hússal látta el saját magát. Ennek a munkafölosztásnak veszedelme szakad most rá Angliára, amely egyik napról a másikra nem tud
a ruha- és géptermelésről áttérni a Ihus- é§
kenyértermelésre. Átlag sehol olyan jól és

olyan sokat nem. esznek az emberek, mint
Angliában: lehetséges, hogy ennek a nagy
nemzeti lakomának most elérkezett a böjtje.
A német tengeralattjárók az angol népnek
élelmiszerrel való ellátását sokkal 'komolyabban veszélyeztetik, mint a háborúnak eddig
bármelyik cselekedete.
Nem azt lehet az angolok szemére vetni,
hogy gazdasági háborút csinálnak, hanem azt,
hogy mint jó üzletemberek, nem tudták -előre,
hogy rossz üzlet számukra a iháboru. Grey
azzal okolta meg az angol alsóház ülésén a
háborúba való beavatkozást, hogy Angliát a
háboru nem fogja jobban megviselni, mintha
nem avatkozik tele a háborúba. Ha ez őszinte
beszéd vo'lt. akkor rosszabb üzletember és
rosszabb számító aligha volt még a világon,
mint Grey.
Egy francia társadalomtudományi iró,
Jaeques Bardoux a jelenkori Angliáról írott
érdekes müvében utal arra, hogy Anglia ipari
nagyságát jórészben annak köszönheti, hogy
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mialatt a szárazföldi államok egymás ellen
háborút viseltek, a munkában megakasztott
államokat az angol ipar látta el a nélkülözhetetlen árucikkekkel. A szárazföldi államok 'háborúi — mondja Bardoux — helyettesítették
Angolország számára a (hiányzó vámisorompó'kat. Azok a nemzetek, amelyek versenytársai voltak, katonai küzdelmekben használták el erejüket és költötték el gazdagságukat.
Angolország puskaport és fegyvert szállított
számukra, gondoskodott az ellenségeskedés
tartama alatt az elhagyott városok élelmezéséről és a béke megkötése után ő építette
a vasutakat és töltötte meg áruival a raktárakat. Bardoux összeállította az 1861—72-ig
terjedő időre vonatkozólag
Angolország,
Franciaország, Ausztria és az Egyesült-Államo'k külkereskedelmének adatait. Ez a tiz esztendő ihárom nagy háborút látott. 1862—64.
között az amerikai polgárháborút a déli és
északi államok között a rabszolgafölszabaditás ügyében; 1866-ban az osztrák-porosz háborút és 1870-ben a francia-német háborút.
Angolország e háborúk egyikében sem vett
részt, ellenben gazdaságilag föllendült, mert
amit a (hadviselő államok külkereskedelemmel veszítettek, azt Angolország nyecíe meg.
Ha figyelmesen tanulmányozzuk az erre vonatkozó statisztikai adatokat, azt látjuk, ihogy
mindengyik háború esztendeiében az angol
kivitel rohamosan emelkedett.
Az amerikai
polgárháború idején 123.992,000 font sterlingről egy óv alatt felszökött 146.000,000 font
sterlingre. A német-osztrák Iháboru esztendejében 165 millióról felszökött 188 millióra. A
francia-német 'háború idején 199 millióról- felszökött 223 millióra. A háborúban való résztnemvétel jó üzlet vo-lt Anglia számára. Eddig
azt hihették az angolok, hogy a háborúiban
való részvétel is jó üzlet lesz számukra. De
ha nem d-s esik az ember abba a naiv hitbe,
amely február 18-ától az angol tengeri kereskedelem! pusztulását várja, annyi bizonyos,
hogy a németeknek tervbevett akciója legalább a jó jelleget meg fogja vonni az angol-ok háborús üzletétől. Az angol birodalom
sorsát intéző kormányt már Marx „a világkereskedelem végrehajtó bizottságának" nevezte. Ez a végrehajtó bizottság abban a pillanatban, amint észreveszi, hogv a iháboru Anglia számára sem jó üzlet, bizonyos, hogy
hajlandó lesz a békére és nem fog tovább
tapsolni Kitclienernek, aki húszesztendős háborúról beszél. Ámbár bizalommal és sajnálattal gondolunk az emberéletnek és javaknak arra a pusztulására, .amely a tengeri iháboru kiélesedésével elkövetikezbetik, mégis
azt gondoljuk, bogy a németek föllépése meg
fogja rövidíteni a háborút. Es mindennek, a
m.i megrövidíti a háborút, örülni Ikell, mert
közelebb visz -bennünket az öldöklés és pusztítás végéhez és főként a győzelemhez is. Mert
az Angliára mért bármely csapás a legfontosabb most már a világháború -során.
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Hirdetmény
a jövedelemadó alá tartozó jövedelmek
bevallása tárgyában.
A -hadsegélyezés céljaira a jövedelemadónak ideiglenes -és részleges életbeléptetéséről szóló 1914. -évi
XLVI. t.-c. 1. fj-ában foglalt rendelkezések alapján
mindenki,
akinek összjövedelme
az 1914. évben u
20.000 K-t meghaladta, ezen őt, illetve a vele közös
háztartáshan levőket -megillető összjövedelméről, származzék az a k á r a magyar szent korona országainak
területéről, akár a külföldről, 1915. évi február hó 28-ig
bezárólag vallomást adni tartozik.
A vallomás az előirt vallomási iven adandó.
1. Az 1909. évi X. t.-c. 9. -§-a szerint adóköteles
jövedelemnek
tekintendő az adókötelesnek
bármely
forrásból 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 haszonért-éke, továbbá akár a
sajátjából felhasznált, akár illetménylkép vagy ingyen
kapott gazdasági, üzleti é s más cikkeknek pénzértéke
is hozzászámítandó. Ennek a nyers bevételnek a törvény szerint megengedett levonások után fennmaradó
része alkotja adóköteles tiszta
jövedelmet.
Arra nézve, hogy a bármely forrásból eredő bevétel alatt :mi értendő, kijelentetik, hogy ez a -meghatározás nemcsak az 1909. évi X. t.-c. 10. és 15.
aiban felsorolt jövedelemforrásokból származó bevételekre vonatkozik, hanem mindazt a bevételt is magában foglalja, melyet .az adózó — a z emiitett forrásokon kívül — -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 borítékban is beadható, ez esetben azonban a nevet és a lakást a cimlapon 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. Ehihez képest azok .az .adókötelesek, akik szórakozás végett, vagy üzleti, illetőleg
egyéb okok-ból (pl. mert védkötelezettségüknek másutt
tesznek .eleget, vagy tanintézeti hallgatók, vagy 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 meghatározásnak megfelelő állandó
lakóhelye, a szóbaj öh-ető 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 beirni 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 képvi-seletúK székhelyén adandó a vallomás.
4. A -külföldön lakó azok a magyar állampolgárok, .akiknek az ország területén sem lakóhelyük,
sem tartózkodási helyük nincs, jövedelmi valló-másukat itteni utolsó lelőhelyükön kötelesek benyújtani.
Ha pedig ilyen lakóhely nem ismeretes, a vallomási
ív bármelyik községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál, a székesfővárosi adóhivatal 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 létezik. Több ilyen jövedelemforrás esetén a
vallomási iv bármelyik községi elöljáróságnál (városi
adóhivatalnál, a székesfővárosi adóhivatal -kerületi
osztályánál) beadható, amelynek területén a jövedelmi forrás létezik.
-6. A külföldön Lakó azok a magyar állampolgárok, akiknek az ország területén sem lakóhelyük,
sam tartózkodási hely-ük nincs (4. pont), valamint az
országban nem lakó külföldiek (5. pont) vallomásukat .a .székesfővárosi adófelügyelőnél (központi osztály) is beadhatják, aki azt szükség esetén az illetékes pénzügyigazgatósághoz haladéktalanul továbbítja.
7. Az ingyen kiszolgáltatandó
vallomási iv a félnek hivatalból
kézbesítve nem lesz, hanem azt az
adóköteles a községi elöljáróságnál (városi
adóhivatalnál, a székesfővárosi
adóhivatal kerületi
osztályánál) maga vagy megbízottja veszi át.
8. Ha a vallomásadásra kötelezett a vallomási
ivet kiállítani nem tudná, a községi elöljáróság (városi adóhivatal, a székesfővárosi adóhivatal kerületi
asztálya) köteles a tollba 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 kiskorúak azonban, ha kinevezésszerü rendelvénynyel (szerződéssel v a g y más
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módon) biztosított szolgálati illetményük van és ennek betudásával összes jövedelmük a 20.000 K-t meghaladja, vallomásukat önmaguk adják.
10. A vallomásadásra -kötelezettek vallomásukat
meghatalmazottjaik utján is benyújthatják, .a meghatalmazott tényikedéseért azonban a .meghatalmazó
anyagilag felelős. A meghatalmazottak e -minőségüket
hivatalos felszólításra igazolni tartoznak. A -meghatalmazás fcólyegmentes. A vagyon kezelésével vagy
gondozásával megbízottat külön meghatalmazás nélkül is meghatalmazottnak kell tekinteni.
11. Aki vallomását az előirt határidőben,
vagyis
1915. évi február 28-ig be nem adja, a kivetés sordn
megállapított adónak 1%-át, hü pedig a pénzügyigazgatóság (adófelügyeló)
részéről a vallomás
beadása
végett hozzá intézett felhívásnak
meg nem felel, u
megállapított adónak további 4% -át fizeti pótlék fejében.
12. A vallomás átadójának kívánatára a vallomás
benyújtásáról hivatalos elismervényt
kell adni. Ha
pedig a vallomási iv boríték alatt nyújtatott be, ez a
körülmény -.a hivatalos elismervényben külön is -megemlítendő.
13. Ha a vallomásadásra kötelezett hadbavonutt
és olyan -meghatalmazottja, .aki -az 1909. évi X. t.-c.
73. §-ához képest a vallomási ivet -helyette és nevében
kiállíthatná és aláinhatná, 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 és a
lakóhelyre vonatkozó rovatokat kitölti; .azután pedtg
•a vallomás elmaradásának fentebb emiitett indokát a
vallomási iv .végén 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
büntető .eljárás alá eső kihágást követ el a vallomás
adására kötelezett, ha a jövedelemre vonatkozó vallomásában, vagy illetékes helyről hozzá intézett kérdésekre adott Írásbeli v a g y jegyzőkönyvbe mondott
válaszában, v a g y jogorvoslatának indokolásában tudva valótlan és szándékos félrevezetésre irányuló nyilatkozatot tesz, m.ely az adó megrövidítésére alkalmas,
illetőleg adóköteles jövedelemforrást szándékosan elhallgat.
Büntetlen marad azonban a tettes, ha a feljelentés megtörténte v a g y a vizsgálat megindítása előtt
nyilatkozatát illetékes helyen 'kijavitja vagy kiegészíti, illetőleg az elhallgatott jövedelmet bevallja.
Kelt Szeged, 1915. február 5.

A m. kir. pénzügyigazgatóság.
Szeged szab, kir. város adóhivatala.

Adófizetés iránti

Hirdetmény.
Alulirott városi adóhivatal ezennel fölszólítja mindazokat, akik a ' árosi adófőkönyvben előirt és az 1909.
évi XI. t.-c. 26. §-a értelmében esedékes adó valamint
a Sövényházi t s Martono i armentesitó társulatidij
é s orsz. gazd. munká - é s eseléd-segdypénztári
illető hozzájárulási díjtartozásukat

e hó 15-éig be nem fizették,
hogy azt járulékaival együtt, a jelen hirdetmény
hirré tétiiitől számitott 8 napon be.fil, vagyis

köz-

e hó 24-éig
az alulirott városi adóhivatalnál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás meg fog indíttatni.
Szeged, 1915. évi február hó 16-án.

Városi adóhivatal.
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Gyomorbajosok

di-

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

az

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

része? Ugy használja a
dr.Lel ^zinger-féle kipróbált
jrt. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Hajhullás, hajkoipa

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

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f
.. s e p p b ő 1
üvegj jo fillérért kapható Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
r t a j o s z u i e s ellen,
csakis az ártalmatlan Leiízinger-féie „Hajrestorer*
nasználja. Ara 2 korona.
Kapható Leinzii g.-r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Szechenyi-tér.
250
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