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Visszafoglaltuk Kolomeát.
Budapest, február 17. (Közli a
tok, ugy, hogy az orosz ellenállás megtörése
miniszterelnöki sajtóosztály.) Két
igen fontos lehet ezen a vonalon is, különönapi harc után tegnap délután elsen, ha a duklai és uzsoki eseményeket is tekintetbe
vesszük.
foglaltuk Kolomeát. A várostól délre Kluczow Wk és Mysynél az oroKőrösmezői jelentés szerint az orosz haszok 15-ike óta tartó harcokban
tóságók elhagyták Kolomea megvétele után
szemmel láthatóan nagy erőfeszítéStaniszlaut is, ahol az orosz csapatok erőseket fejtettek ki, hogy a várost
sen készülnek a helység vádelmére.
megtarthassák. Nagy számú erősítéA Pester Lloyd haditudósítója előtt nyilatkozott a bukovinai győzelmes seregünk
seket vetettek a harcba, s a miiut
vezére, Pflanzer-Baltin generális. Ezeket
mindkét oldalán előnyomuló csapamondta:
taink ellen intézett ellentámadásu— A hallatlan nehézségek dacára kiszokat több ízben vissza kellett verrítottuk az oroszokat egész Délbukovináibői.
nünk, mely alkalmakkor ágyúink jó
Különösen a magyarok teljesítményei múlhatása az ellenségnek nagy vesznak felül minden dicséretet. Az oroszok most
teséget okozott. Délután 5 órakor siKolomea és Csernovic előtt állanak, minden
került az ellenséget elkeseredett véreményünk meg van a győzelemre.
dekezése ellenére általános támaAz északkeleti harctérről jelentik:
A
dással a város előtt elfoglalt utolsó
Beszfcid-depresszióban meghiúsultnak lehet
állásából kiverni és a menekülő orotekinteni az orosz offenzívát. Jól informált
szokkal együtt Koloineát egy iramhelyelken
ma kijelentették, hogy magyar
ban elérni. A Pruth hídjának elpuszföldről már az egész kárpáti frontion visszatítását megakadályoztuk, a várost a
húzódott az ellenség. Zemplénbein Miezőlamenekülő oroszoktól megtisztitottuk
borc és Vidránynál
verték meg régebben
ós megszállottak. 200 oroszt elfogcsapataink
az
előrenyomult
oroszokat, Sátunk, több gépfegyvert és 2 ágyút
rosban
pedig,
ahol
a
Dükla-hágóná!
Felsőzsákmányoltunk. A kárpáti szakavizköz,
Alsópagony
és
Zboró
felé
törtek
előszon egész Wyszkow tájékán a
re,
a
nagy
veszteségek
teljesen
kimerítették
harcok nagy makacssággal folynak,
a támadókat, annyira, hogy a jaslói és krostovábbi ujabb 4040 ujabb foglyot
nói medencékből is elfogyták az ott elhelyeszállítottunk be. Az oroszlengyelorzett tartalékjai. Ezzel végképp elmúltnak teszági és nyugat-galíciai arcvonalon
kinthető az a veszedelem, amely a Bártfa—
csak ágyuharc folyik.
Eperjes—Kassa, Sztropkó és Hornommá felé
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. vezető völgyeket és kitűnő karban álló orEz a hivatalos jelentés Kolomea vissza- szágutaimikat fenyegette.
Duklától keletre, az uzsoki hágó körül
foglalásáról számol be s ha a térképet nézfekvő
völgyeik csapataink birtokában vanzük, láthatjuk, hogy Kolomea .magasabban
nak.
Az
Erdős-Kárpátokat, némely helyeiken
fekszik északra még Csernovic vonalánál is.
csapataink
már maguk mögött hagyták. A
Tehát rövidesen a tartomány fővárosára ikerül a sor és akikor tudtára adhatjuk a világ- Duiklla-hágó körül ma csend volt, kisebb
nak, ihogy egé z Bukovina fölszabadult s ágynzásoktói ei'tek i n t ve.
hogy Bukovinában igen súlyos csapásokat
mértünk az ellenségre. Mert az orosz hadveA szerbiai állapotok,
zetőség csakis ádáz harcok után ad föl minA iondoni Morningpostnak irják a hírden területrészt. Szívós, kíméletlen csaták- hedt Buxton-fivérek: A szerbiai állapotok
ról van szó. És előrehaladásunkat ihetek óta nyomorúságosak, vigasztalanok. Nisben a
r i bírja az orosz föltartóztatni.
rendes huszonötezer lakos helyett százezer
Kolomeát nagyon erősen védte az ellen- ember van összezsúfolva, az utcák tele meség. A hr atalos közlés fölemlíti, hogy na- nekülteikkel és sebesültekkel, nincsenek kelpok óta nagy erőfeszítéseket fejtettek ki a lő számban kórházak ós kötszerek.
varos megtartásáért. Nagy számú erőfeszíUJABB ALBÁN SIKEREK
téseiket 'vetették a harcba az oroszok és taSZERBIÁBAN.
•án nem tévedünk, ha azt írjuk, hogy a cserHivatalos szerb jelentés szerint az alnovici seregüket is fölhasználták a ikolomeai
ütközetekben. Csák itt a két napos harcban bánok tegnapelőtt Okride vidékén mutatsikerült kétezer oroszt elfogni. Wyszkow koztak. A szerbek kénytelenek voltak vlsz'környékén, ahol a jelek szerint a legsúlyo- szavonulni s egyik fontos magaslatot az alsabb, nagyszabású küzdelmeket vivjuk, szin- bánok megszállották. Tegnapelőtt és tegnap
tén sikerült négyezer oroszt elfogni. Wysz- Ruméban és a rajacl állások körül ütközetek
kow már galiciai területen fekszik és innét voltak.
kezdve észak felé alacsonyodnak a Kárpá-
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Csütörtök, február 18.
Németország válasza
Amerikának.
Budapestről jelentik: Németország válaszjegyzéke elment Amerikának. A jegyzék
hangoztatja a mindkét fél részéről fönnálló
jóindulatu barátságot. Az admiralitás bejelentette, hogy az eljárás semmi esetre nem
vonatkozik a semlegesek törvényes kereskedelme és törvényes hajózása ellen, hanem
Németország létérdekében követeit védekezés a nemzetközi jogellenes hadviselési mód
ellen.
A SEMLEGES HAJÓK NEM MERNEK
INDULNI.
Roterdam, február 17. A Bataria-vonal
Zeeland nevű személyszállító hajója a legközelebbi napokban a kikötőben marad és
megszokott angol járatait nem kezdi meg.
AZ ELTALÁLT
FRANCIA DREADNOUGHT.
Genf, február 17. A francia tengerészeti
minisztérium végre hivatalosan jelenti, hogy
az a páncélos hajó, amely most száraz dokkban van tatarozás végett s amelyre egy osztrák-magyar tengeralattjáró naszád torpedót
lőtt, nem más, mint a Jean Bari dreadnought.
ERÖS OSTROM PRZEMYSL ELLEN.
Milánó, február 17. A Secolo haditudósítója jelenti lapjának: Az utóbbi napokban
Przemysl az orosz tüzérség részéről kemény
próbára volt téve, de eredménytelenül.
REPÜLŐGÉP MONTENEGRÓ FÖLÖTT.
Rotterdam, február 17. A Times jelentése szerint e hó 14-én egy repülőgép jelent
meg Rieka fölött, ahol Nikita király téli palotája van. A repülőgépen gépfegyver volt, a
melyből tüzeltek, de senkit sem találtak.
A Görög és török konfliktus.
Róma, február 17. A lapok tudósítói előtt
az itteni görög követ ugy nyilatkozott, hogy
athéni jelentés szerint nincs kizárva a portával támadt konfliktus békés elsimítása. Igy
szólt többek között a görög diplomata:
— A nagyvezér örömest megadta volna
a követelt elégtételt, de az ifjutörökök mérhetetlen dölyfükben megakadályozták benne.
Ha a nagyvezér nem lesz képes az iíju-törököket észre tériteni, akkor a dolognak rossz
fordulata lehet.
Athén, február 17. A török követ hosszasan tanácskozott Venizolesz miniszterelnökkel.
REPÜLŐGÉPEINK FELDERÍTŐ UTJA
SZERBIÁBAN.
Bukarest, február 17. A lapok jelentik
Turn-Szeverinből, hogy tizenöt Taube rendszerű osztrák és magyar repülőgép Pancsova közelében fölszállt és Szerbia belsejébe repült, hogy felderítő szolgálatot végezzen. A
repülőgépek bombákat is vittek magukkaL
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Makacs harcok Lengyelországban.
A német nagy vezérkar közli: Menteitől északra csapataink az ellenséget, amelyet mindenütt visszavetettek, Tauroggen
irányában a határon tul vetették. Az Augusztovícl keletre eső erdős vidéken még
sok helyen üldözési harcok folynak. Lomzától Kotnó felé az előre nyomuló orosz hadoszlopot megvertük, 700 fogoly és 7 géppuska került a birtokunkba. Szintúgy Crajewóná'l egy ellenséges osztagot Ossowiecre viszszavetettünk. A Plock Raeionz között elfoglalt arcvonalon (Lengyelországnak a Visztulától északra esö részében) ugy látszik makacsabb harcok kezdődnek. Lengyelországnak a Visztulától délre esö részében nincs
újság.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A SZÖVETSÉGESEK AZ OROSZ HADSEREGÉRT.
A Times katonai szakértője azt irja,
hogy ha az oroszok helyzete keleten válságos találna lenni, akkor a szövetséges angolfrancia sereg nyugaton haladéktalanul megkezdené az offenzívát, hogy ily módon könynyitsen a német nyomás alatt levő orosz hadseregen. Kétségtelen, hogy az oroszok mostanában óriási csapatmegerősitéseket visznek
a harctérre, de egyidejűleg a szövetséges angol-francia sereg is állandóan kap segédcsapatokat ugy Angliából, mint a tengerentúl;,
országokból is. A legközelebbi időben el kell

dőlnie, hogy a szövetségesek mely fronton
fognak általános támadást kezdeni.
A LEGVÉRESEBB CSATA.
Kopenhága, február 16. A február 9-iki
orosz jelentésben a koziowai csatáról azt olvastuk, hogy ez a csatq oly véres volt, hogy
nincs rá precedens a történelemben. Talán ez
a körülmény magyarázza meg, hogy e csatáról február 1-én az orosz vezérkar még egy
jelentést adott ki. E jelentésből megállapítható, hogy a véres csata nem magában Koziowa községben folyt le, mely Tucholkától
északkeletre van, hanem az Orawa folyó völgyében. E kis folyócska mentén az oroszok a
3340 láb magas Ostry, a 3650 .láb magas Magura, a 3740 láb magas Krzemieniec,- a 3700
láb magas Kremminy és a 2950 láb magas
Jarowiszce magaslatokat tartották megszállva. A folyó völgye, amelyben a németek támadtak, 2200 láb magasságban van a tenger
szine fölött. Az ujabb jelentésből is az tűnik,
ki, hogv a háboru történetéken az összes
kárpáti harcok közül a koziowai csata lesz
a legemlékezetesebb.
A íetrsbergi élet.
Krakó, február 17. A Kij Mysl cimiü kiewi
lap részleteket közöl a Lemtergben uralkodó
nagy nyomorról. E szerint az utcán gyakran
látni kopott, de elegáns szabású ruhába öltözködött asszonyokat, akik koldulnak,
hogy
gyermekeiknek enni adhassanak, gyermekeik
pedig ujságot árulnak. Az úgynevezett melegedő szobákban 40,000 ember kap naponkint
ebédet, de igen sokan szégyellik az ebédet itt
elfogyasztani és hazaviszik magukkal.

Heves francia és angol támadások.
Berlin, február 17. A nagy főhadiszállás
jelenti: A franciák és angolok nyilván keleten
elért nagy sikereink által indittatva tegnap
és a múlt éjjel különböző helyeken különösen SZÍVÓS harcokat kezdtek. Az angolok,
akiknek a kisérileíe, hogy február 14-én elvesztett hadállásaikat visszafoglalják, meghiusuit, eközben ismét 4 tistzet és 170 főnyi
legénységet vesztettek.
Az ellenségnek
Reimstöl északikeletre ellenünk intézett támadásait visszavertük, 2 francia tisztet és
179 főnyi legénységet elfogtunk. Különösen
hevesen tört az ellenség champagnei vonalaink ellen; sok helyen nagy elkeseredéssel
közvetlen közelből folyt a harc. Egyes rövid szakaszainlkba az ellenség betört és ott
a harc még tart. Egyébként az ellenség támadásait mindenütt visszavertük, mintegy
300 franciát foglyul ejtettünk. Az Argonneokban folytatjuk ofíenzivánkat, az ellenség föliadállásából ismét elfoglaltunk egyes részeket, 350 franciát foglyul ejtettünk és 2 hegyi
ágyút és 7 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Bois de Pretreben is, Toultól északra, kisebb
sikereink voltak. Itt két gépfegyver került
a kezünkbe. Az elzászi határról nincs újság.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
NAGY HARCOK A TENGERPARTÉRT.
Berlin, február 17. Az Allgémeine Handelshhid levelezője jelenti, hogy a német—
belga fronton az utóbbi napokban ismét nagyon élénk tüzérségi harc volt. A tudósító
még el sem érkezett Nieuportig, amidőn észrevette, hogy a németek nehéz
ágyukkal
bombázzák a várost, ugy, hogy a lakosság
által teljesen kiürített városnak még eddig

épségben maradt részei is rombadőltek. Mikor a tulajdonképeni harctérre érkezett, három; oldalról dörögtek az ágyuk, a németek,
a szövetségesek ágyúi, a tengerpart felől pedig a hajóágyuk. Közben pedig szakadatlanul
kattogtak a gépfegyverek. A dünákban a gyalogság harcolt egymással. A franciák nagyobbítani akarták az operációs területet, de kísérletüket a németek rpeggátolták. A levelező azt
hiszi, hogy a legközelebbi jövőben itt nagy
harcok lesznek.
HATVANÉVES KATONÁK A FRANCIA
HADSEREGBEN.
Krisztiánia, február 17. Az Aftenposten a
következő marseille-i táviratot közli: A rnult
napokban három gőzös érkezett ide indiai
csapatokkal. Felszerelésük kifogástalan volt,
de feltűnt, ihogy a katonák legnagyobb része
idős ember. Legtöbbjük legalább ötvenéves,
de voltak közöttük hatvanévesék, sőt ennél
is idősebbek.
FIGYELMEZTETÉS A SEMLEGESEKNEK.
A Vossische Zeitung irja: A kancellár
ismételten figyelmeztette a semleges hatalmakat, hogy kerüljék a harcterületnek nyilvánított angliai vizeket. A német tengerár
szet minden eszközzel fölveszi a harcot az
angol kikötők, valamint az angol kereskedelmi hajók ellen.
Londoni jelentés szerint az angol admiralitás a kereskedelmi kaják pusztulását
többé nem teszi közzé. Három cégnél összevásárolta az admiralitás az összes mentőövet. Londoni lapok azt állítják, hogy Németország a blokádot nem a rendes tengeralattjárókkal fogja megkezdeni,
hanem 4u
újonnan épüli búvár hajóval, amelyeknek típusa lehetővé teszi, hogy a hajók hosszabb
ideig a tengeren lehesenek minden támponttól távol.

Szeged, 1915. február 12.
Curchill nem ért a tengerészeihez.
Roterdam, február 17. Az alsóház hétfői
ülésén Falle unionista képviselő szemére
hányta Churchill tengerészeti miniszternek,
hogy olyan szakkérdésekről beszél, amelyekhez nem sokat ért. Tengerészeti ügyekben műkedvelőnek tartja, aki tudatlanságában elsősorban volt előidézője annak a katasztrófának,' amely a Cressy, Hogtte, Aboukir és a
Hawke cirkálók elsülyesztésével végződött és
annyi sok derék ember pusztulását idézte elő.
Ugyanez a miikedvelői vezetés felelős a Cradock-flotta pusztulásáért is. A Goeben elmenekülése a flotta olyan ügyének tekintendő,
amelyet haditörvényszékileg kellene elintézni. Az éles támadás nagy feltűnést keltett,
Churchill nem válaszolt.
HÁROM ANGOL GÖZÖS ELSÜLYEDT.
Rotterdam, február 17. Február 18. még
nem érkezett el és máris több angol hajó elsiilyesztéséről érkezett ide jelentés. A Dulwich angol gőzös, amely Hull és Rouen között közlekedik, február 15-ikén este az Antifer fok közelében, attól körülbelül husz mértföldnyi távolságra a levegőbe repült. A legénység csónakokon elmenekült. A Wavelet
angol gőzös február 13-ikán az Északi-tengeren aknára futott és elsülyedt. A 12 főnyi legénység a tengerbe fuladt. Az Abeokuta angol gőzös, mely az Elder-vonalhoz
tartozik,
Ouessant közelében elsülyedt. A legénységet
megmentették.
A német ma ép oly erős,
mint a háboru eiején.
Londonból táviratozzák: A Times mai
száma egy semleges megfigyelő tollából hoszszabb cikket közöl Németország hadierejéről,
amely élénk feltűnést, fog kelteni. A Times
cikkírója megállapítja, hogy Németország ma
ép olyan erős, mint volt a háboru kezdetén.
Az 1915-ik évi ujoncállományt még nem hivtá'k be, ami körülbelül háromnegyed millió kitűnő fiatal katonát jelent. Milliókra rug a még
ki nem- képezett népfölkelők száma, akik még
csak ezután fognák a csapatokhoz kerülni. A
lőszergyárak éjjel-nappal dolgoznak. Élelmiszer van bőven és hogy már korábban nem
kezdték meg a lefoglalást, ez csak az agráriusokra való tekintettel történt. A cikk csodálattal emlékezik meg azokról, amelyeket
a kormány a német nép kiéheztetésének meghiúsítása végett elrendel. A tudat, hogy ilyen
veszedelmes fegyverrel lépnek fel ellene, a
népet még elszántabbá tette és mindenképen
meg van a dacos elhatározás, hogy a legvégsőkig ki kell tartani, mig a győzelem nincs
biztosítva.
SZEGEDI HONVÉD HUSZÁROK
BUKOVINÁBAN.
Faragó Miklós haditudósító irja lapjának
Dornavatráról: Mintha otthon lennék. Az utca közepén cigarettát sodor .egy honvédtüzér,
anaott szegedi honvéd huszártisztek, ismerősök, kedves és finom emberek, a magyar föld
legdrágább ékszerei. A harc tüzéből jöttek és
holnap uj harcba indulnak. A dornai kisgyerekek ugy kisérik őket az utcán, mint a legszebb csodát. A legénységből való huszárnak
még talán nagyobb a varázsa, mint a tisztnek. Beléjük csimpaszkodnak, csókolják kardhoz szokott kezüket, látszik, hogy irigylik
őket, kedvesen, bámulattal, ahogyan csak a
gyerek képes. Minden huszár kézen vezet egy
dornai gyereket, akivel egy szót sem tud beszélni. Nem mondanak egymásnak semmit.
Ki tudja, kire gondol a huszár, kit hagyott
otthon a szegedi tanyán . . .

Szeged, 1915. február 18.

Somogyi Szilveszter lett
az uj polgármester.
(Saját tudósítónktól.)
A februári Közgyűlés első napján, 'Szerdán délután negyedhétkor Cicatricis Lajos dr. főispán Somogyi
Szilveszter dr. főkapitányt Szeged megválasztott polgármesterének jelentette ki. Az elnöki
enunciáeiót a közgyűlés tagjai tüntető 'lelkesedéssel fogadták és a városháza fellobogózott tornyában a nevezetes aktusra ősi szokás szerint 'megszólaltak a harangok. A megválasztott polgármestert küldöttség hivta meg
a közgyűlési terembe, ahol szokatlanul meleg ovációval és percekig tartó ünnepléssel
köszöntötték.
Somogyi fiatal ember, 'mindössze negyvenkét éves. Hét éve áll a város szolgálatában, mint rendőrfőkapitány. Ez alatt az idő
alatt olyan népszerűségre tett szert, amely
ritkán szegődik közigazgatási szolgálatök
nyomába. Ritkaságszámba menő sikerét az
uj polgármester föltétlen tehetségén kivül íáradhatatlanságának, törhetetlen ügybuzgalmának és. annak köszönheti, hogy rövid közigazgatási pályáján is alkotásokra tekinthet viszsza. Állását és annak munkakörét végihetetlenül szerette, a közönség látta és tudta, Ihogy
irányító keze és vasbuzgalma a rendőrség nívóját emelte, szervezetét fejlesztette. A közgyűlésen szimpatikus és előkelő .szónoknak
bizonyult, aki vitatkozni is tud, de a vita hevében sohasem sértő és áthatva ügye. igazáról, sokszor .lendületes.
Ilyennek ismertük meg az uj polgármestert mint főkapitányt. Tudva és tapasztalva
a szülővárosa iránt való rajongó szeretetét,
hisszük, Ihogy az uj, lényegesen, nagyobb és
díszesebb hatáskörben — amely egyszersmint
jóval jelentősebb is — ezek a tulajdonságai
nemcsak nagyobb teret nyertek, hanem1 több,
áldásosabb, a város minden polgárát, Szeged
egész jövőjét közelebbről érintő eredményt is
fognak produkálni.
A polgármesterválasztó közgyűlésről ez
a részletes tudósítás számol be:
A városháza környékén és folyosóin alig
valamivel három óra után már meglátszott,
hogy kivételes események lezajlása előtt áll
a törvényhatósági 'bizottság. A Széchenyitéren csoportosban álldogálnak emberek. Egyik
ilyen csoport központjában Kószó István dr.
áll, akiről azt beszélik, hogy a Somogyi-párt
lelke volt. Még nincs háromnegyed négy és
már érkezik Bokor Adolf, a közgyűlésnek
egyik legagilisabb és legsúlyosabb szavú tagja. Kocsin jön Pillich Kálmán, aki már régóta
nem volt a közgyűlésen, a polgármesterválasztás nagy ügye mégis felhozta. Eljönnek
azok közül, akik katonai szolgálatot teljesítenek Bárdoss Béla, Hoffer Jenő, Molnár József, Kormányos Benő dr., Sőreghy Máíyás
dr., Temesvárv Lajos dr. és. Tóth Imre dr.
Félnégy után érkezik Cicatricis Lajos dr. főispán, aki egyenesen a hivatalába megy. A
közgyűlési és a bizottsági teremben ekkor már
gyülekeznek a városatyák, akiket díszruhás
rendőr üdvözöl a városháza kapujában. Díszruhás rendőrök asszisztálnak az egész vonalon, a folyosókon, a közgyűlési teremben, a
Vendéglőben
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gokat pedig arra kérte, hogy helyeiket foglalják el. Ezután megkezdődött a szavazás,
amely a szavazatok összeszámolásával együtt
közel egy óra hosszáig tartott. A szavazatok
összeszámolása után a főispán újból megnyitotta a közgyűlést és az eredményt a következőkben hirdette ki:
— A közgyűlést újból megnyitom. A szavazás eredménye a következő: Leadtak öszszesen 263 szavazatot, amelyből egy érvénytelen,
Bokor Pál
54
Pálfy József dr.
95
Somogyi Szilveszter dr. 113
szavazatot kapott. A két .legtöbb szavazatot
nyert jelölt között tehát a pótválasztást elrendelem azzal, hogy csak a jelöltek egyikére vagy másikára leadott szavazat érvényes. A törvényhatósági bizottság tisztelt
tagjai a régi szavazatszedő küldöttségnél adják le szavazataikat.
A második szavazás egynegyed hatkor
kezdődött és valamivel tovább, mint félóráig
tartott. Feszült érdeklődés közepette 'kezdődött a szavazatok összeszámlálása, amelynek
eredményekép
Pálfy József dr.
101
Somogyi Szilveszter dr.
160
szavazatot kapott. Cicatricis Lajos dr. főispán hirdette 'ki az eredményt az újból megnyitott közgyűlésen és a választás eredményekép negyed hétkor Somogyi Szilveszter
dr. főkapitányt szótöbbséggel megválasztott
polgármesternek jelentette'ki. A közgyűlés
hatalmas éljenzés'se! fogadta az elnök enunciációját. aki bizottságot küldött ki, 'hogy az
uj polgármestert a közgyűlésbe meghívja. A
bizottság elnöke Várhelyi József, tagjai Dobay
Gyula dr. és Gerle Imre dr. voltak. Amikor
Somogyi Szilveszter a küldöttséggel a közgyűlési teremben megjelent, meleg és lelkes
ovációval fogadták, amely percekig tartott,
A tüntetés csillapultával az elnök a következőket mondta:

hol a kivételes alkalomra való tekintettel
Szaluy József dr. főkapitány-helyettes veszi
át a fővezérletet.
A városatyák a szokásosnál kedélyesebben üdvözlik egymást és ez rossz jel. Itt nem
hisznek az emberek egymásnak és. majd mindenki gyanakszik a másikra. Ki lesz a polgármester? — érdeklődnek és ravaszkodnak
az emberek a sablonos kérdéssel. És. hangzanak válaszok:
— Akit megválasztanak.
— Aki a legtöbb szavazatot kapja.
— Akit szavazói közül a leg'. evesebben
hagyták cserben.
Évelődéssel és csak hébe-korba — ami
feltűnő — telik, korteskedéssel az idő. Négy
óra. A hangulat kezd lázas lenni. Városatyáik,
akik egyik vagy másik jelöltnél erősétben angazsál'ták magukat, idegesen és türelmetlenül
sétálgatnak. A közgyűlési terem már zsúfolásig. A padsorok rogyásig telve. A közökön
ember-ember mellett, javarészt nem a törvényhatósági bizottság tagjai. A fearzatek is
zsúfolásig, mindvégig számozott helyekkel és
az első sorokban előkelő 'hölgyközönséggel.
Néhány perccel négy óra után nyitotta
meg a közgyűlést Cicatricis Lajos. dr. főispán. A tanács tagjai közül az elnöki emelvényen ültek Taschlcr Endre főjegyző, Gaál
Endre, Balogh Károly és Roczor János tanácsosok és Turóczy Mihály dr. tiszti főügyész.
A jegyzői asztalnál Bárdoss Béla, aki erre az
alkalomra cserélte fel a századosi egyenruhát a népszerű magyar 'köntössel és Rack Lipót Lilnek. A főispán elfoglalja helyét, megszólal az elnöki csengő és az elnök a következő szavakkal nyitja meg a nevezetes közgyűlést.
— A mai napra egybehívott rendes közgyűlésünket ezennel megnyitottalak nyilvánítom és felkérem Rack jegyző urat, .hogy a
— Örömmel hozom nagyságod tudomápolgármesteri 'havi. jelentést bemutatni szíveskedjék.
sára, ihogy a közgyűlés szótöbbséggel polRack jegyző általános figyelmetlenség gármesterré választotta. Felhívom, hogy ebés egyre növekvő zaj közepette mutatja be a beii minőségben a törvény által előirt esküt
polgármesteri jelentést, amelyet tudomásul
vesznek. Interpelláció és indítvány nem lévén, letenri szíveskedjék.
A közgyűlés tagjai fölálltak, következett
a köziratokra kerül a sor. Taschler Endre főjegyző javaslatára egyhangúlag elhatározza az eskü, az eskümintát Taschler Endre főjegya közgyűlés, ihogy Abauj vármegye körirata ző olvasta. Az eskü letétele után a főispán
kapcsán feliratot intéz a kormányhoz a ma- in ág a következőket mondta:
gyar nemzeti állam kiépítése érdekében.
— A hivatalos eskü letétele alkalmából
— Következnék a tanácsi előterjesztések örömmel üdvözlöm nagyságodat, mint Sze- - jelentette az elnöklő főispán. Lázár György ged újonnan megválasztott és most már bedr. elhalálozása folytán a pályázatot a törvényes határidőben kiirtani, az február 13-án iktatott polgármesterét. Amidőn törekvéseire
déli 12 órakor lejárt. Három pályázat érke- a mindenható áldását kérem, felhívom, hogy
zett be, a kijelölő választmány ma délben tar- a polgármesteri széket elfoglalni szíveskedtott ülésén a pályázatokat a következő sor- jék.
rendben jelölte: Első helyen Bokor Pál polSomogyi helyét a főispán mellett elfoggármester-helyettesi, második helyen Pálfy lalta és a következő beszédet mondta:
József dr. árvaszéki elnököt, harmadik he— Méltóságos .Elnök Ur, Tisztelt Közlyen Somogyi Szilveszter dr. főkapitányt. Tekintettel a törvény rendelkezéseire, valamint gyűlés! Első szavam a hála érzete, a hála
arra a körülményre, hogy több bizottsági tag szarva azért a kitüntető .megtiszteltetériért,
kérte is a névszerinti szavazást, azt elrende- hogy a pdlgánmóster diszes ós 'felelősségteljes
lem és a szavazatszedő küldöttséget megala- állásába emelni méltóztattak. Második szakítom. Felkérem annak elnökéül Turóczy Mihály dr. tiszti főügyész urat, tagjaiul Dobay vam e.gy kénellem. Nem.es ellenfeleim voltak,
Gyula dr. és Pálfy Antal bizottsági' tag ura- méltó tisztviselőik, mindenikük nagy és tekat,, jegyzőjéül Rack Lipót aljegyző urat. A kintélyes .párttal. De a választás foedtejező'dszavazás tartamára a közgyűlést felfüggesz- vén, omoljon le az a válaszfal, amely Ibentem.
nünlket egymástól ellkülömtett és egyesítsen
Turóczy Mihály dr. felszólította azokat, valamennyiünkét! al 'városunk iránt érzett haakik nem tagjai a közgyűlésnek, hogy a törvényhatósági bizottsági tagok számára fen- tártalan szeretet. A közönlség most jogosan
tartott helvről távozzanak, a bizottsági ta- vár tőlem programot, ameily igazdag és mn-
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tatás. Megvallom, cnem vu.gyok barátja a
nagy programoknak. Aki sokat igér, abból
csak keveset válthat be és igy csalódást okoz.
Mégis megígérem, liogy legelső kötelességeimnek fogom tartani annaik előmozdítását,
hogy az a titáni küzdelem, amelyet hadseregünk viv, győzelemmai végződül ee&élk. ,A Ibéke
után következni fog a munka kora. Elsősorban az alkotások anyagi eszközeit kívánom
előteremteni és azután azon leszek, bogy
megoldjam azokat a nagy feladatokat, amelyekre nagynevű elődöm vállalkozott, hogy
megépítsük a kórházat ,a tanyai vasutat, a fogadalmi templomot és a tüzérségi kaszárnyát. Első fontosságúnak tartom a városi jö-

Szeged, 1915. február 18.

vedelmek fokozását és ebez kérem a tisztelt
közgyűlés leghathatósabb! támogatását. Állandó figyelemmel leszek természetesen a kereskedelem, ipar és földművelési érdekeire. És
itt kell különösen hangsúlyoznom, hogy célom nem gazdag programot, hanem gazdag
beszámolót adni. Fogadom, hogy a váro>
minden érdekét a legteljesebb mértéklben előmozdítani törekszem. Most pedig isten segits égé vei elfoglalom a polgármesteri széket.
Általános éljenzés fogadta az uj polgármester beszédét, ami után a főispán a tanácskozást berekesztette és a közgyűlés folytatását csütörtökön délután 4 órára halasztotta.

Romániának határoznia kell
A mi győzelmünket

várják.

— B u i g á r i a és Itália m a g a t a r t á s a döntőleg hatott.—

(Saját tudósítónktól.)
Munkatársunknak
alkalma 'volt egy magyarországi román képviselővel beszélnie. Ennek a beszélgetésnek
egyik-másik részlete különösen azért érdekelheti az olvasóiközönséget, mert a képviselő
most tért vissza Romániából, ahol ismert befolyásánál fogva módjában állott a legilletékesebb körök hangulatát megismernie.
1
— Bukovinai győzelmünk, kárpáti hadainknak szakadatlan sikerei s a németek lengyelországi diadalmas offenzívája — úgymond — a szó szoros értelmében lehetetlenné
tették Romániában a russzofil akciót. A király, a kormány, Carp, Marghilomcin, Stere
Constantin, de különösen Bratianu miniszterelnök tekintélye és népszerűsége soha ilyen
általános nem volt, mint most, amikor napnap után ontja a táviró a németek és osztrákmagyarok győzelmeinek híreit . . « Nézze
csak végig a romániai lapokat. Tele vannak
az orosz vereségek híreivel.
A képviselő ekkor előhúzta a zsebéből a
hivatalos Viitorul egyik számát, melynek élén
a helyzet általános képét magyarázza a román kormány lapjának katonai munkatársa.
Ez a feltűnően kövér betűkkel nyomott cikk
kimentő részletességgel magyarázza, hogy
az orosz hadsereg helyzete az egész harcvonalon kritikussá
vált és a szövetségesek
egyre jobban felülkerekedtek
az arcvonal
egész hatalmas frontján.
Munkatársunk ekkor közölte a képviselővel a németeknek a Mazuri-tavaknál kivivőtt
óriási győzelmét, valamint bukovinai előny omulásu-'k ujabb részleteit.
A képviselő elmosolyodott.
— Uram, — mondotta — én nagyon szeretem Margíhilorrant, ezt a nagyszerű férfit.
Ha nem tudnám, hogy már informálva van
a dologról, rögtön megtáviratoznám neki.
Hogy fog ő örülni! És Bratianu, Carp, Stere
Constantin. Kiváncs5 vagyok, figyelmébe
ajánlom, olvassa majd el a Viitorult . . . Nagyon jól mennek a dolgok, ne kivánjon in-v rat tőlem, nem is tehetem, nem is tudok sokat, de annyit mondhatok, hogy Románia miatt nkább fájhat az Oroszország feje, mint a monarchiáé.
Az Universul mai száma j-len ti Dorohoibó!:
— Tudósítónknak módjában áll ér 'ekes
ujabb részletekkel szolgálni az oroszok bukovinai visszavonulásáról a hatalmas, némiet,
osztrák-magyar offenzíva elől, amely az oroszok súlyos végső vereségét fogja eredményezni. Felsőbb parancsra az oroszok kezdetben mindent elkövettek, hogy az osztrák-magyar előnyomulást Csernovic felé a Szeretih
folyónál megakadályozzák. Az oroszok elhatározták, hogy Bukovina fővárosát esetleges
további erősítéseik megérkeztéig megtartják.
Az oroszok azonban végül is kénytelenek
lesznek Csernovicot kiüríteni, miután egész
létszámuk alig áll 50 ezer emberből. Valószínűleg vissza fognak vonulni a Pruth balpartjára és a megerősített Sadagiiránál fognak defenzív állást elfoglalni.

Az Universul mamornitzai tudósítója közli lapjával, hogy az orosz katonai hatóságok
megparancsolták
Csernovic elővárosának,
Posanak kiürítését, miután ebben a városrészben katonai erődítményeket emelnék. A Tetzina melletti kis Stanca erdő't kiirtották és fáival a Csernovic felé vezető utat két kilométer
hosszúságban barrikadozták.
Jól informált helyről irják a nagyszebeni Tagespostnak a következőket:
__
— Az utóbbi napokban a politikai helyzet megítélésében határozott változás észlelhető. Különböző politikusoknak római utazásához russzofil körökben messzemenő várakozásokat fűztek. Tagadhatatlan is, hogy különös tekintettel az olasz—román liga fáradozására, ezek a remények nem 'voltak alaptalanok. Az első csepp józanitó vizet a borba
Genadiev öntötte, aki Rómáiban minden 'kétséget eloszlatott Bulgária magatartására vo-
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natkozólag. Közölte, hogy Romániának esdleges entente-barát fellépése feltétlenül a harctérre szólítaná Bulgáriát. Hogy pedig ki mellett fogna fegyvert, az nem lelhet kétséges.
— Magában Romániában ezalatt a komoly politikusok folytonosan azon fáradoztak, hogy elejét vegyék mindenféle esztelen
politikai játéknak. Különösen Biilow herceg
befolyása segített sokat a központi hatalmaknak. Olaszország, és ezt most már jól tudják
Romániában, kizárólag az olasz érdekeket fogja szeme előtt tartani, Ausztria-Magyarország pedig bizonyára mindent meg fog tenni, hogy Olaszországnak a kettős szövetség
melletti állását előzékenységével megkönynyitse. Hogy az erre vonatkozólag meginditott tárgyalások meddig jutottak, az 'mélységes titok.
— Bizonyos csak annyi, Ihogy a római
tapasztalatok nagyon kijózanitólag hatottak a
felelőtlen romániai misszionáriusokra. Ma már
a lehető legpesszimisztább hangulat jellemzi
a bukaresti ententebarát köröket. Mille Konstantin nyilatkozatai az Adeverulbari ismeretesek. Románia dicséretéül meg kell azonban
•említeni, hogy a felelős és komoly politikai
körökben nagy elégtétellel fogadják a ruszszofile'kre ráömlött hideg zuhanyt.
— A mai helyzet világosan megmutatja
Románia helyét a háborúban. Románia csakis
a központi hatalmakhoz csatlakozhat. Minden
•más állásfoglalás1 bünös> kalandorpolitika volna; erkölcstelen játék Románia és az egész
román faj jövőjével. A legtöbb politikai körökben ma az a vélemény uralkodik, hogv Romániának a legrövidebb időn belül határoznia
kell, hogy csatlakozik-e a központi hatalmak
akciójához, ha két szék közül a pad alá nem
akar esni. Egyre növekszik az előbbi 'valószínűsége.
Élelmiszerek teljes kiviteli tilalma
Olaszországban.
Rómából jelentik: A minisztertanács e hó
7-én hozott határozatával abszolút kiviteli tilalmat rendelt el az élelmi cikkekre. Sertés és
malac, kolbász, füstölt bus, sózott bus, konzervek, gesztenye, baromfi, olaj, zsiradék, hal,
csontzsir, a tumornak, sósav, friss és olaijas
hal, olajbogyó, főzelék, makk, d'ó, mogyoró
és általában minden száraz és friss gyümölcs,
a malomipar összes termékei, borkő stb. vagyis végeredményben mindazon növényi, állati és mesterséges anyagok, amelyek az emberi ós állati táplálkozásra szolgálnak ivagy
szolgálhatnak, nem képezhetnek kivitel5 árut.
Az őrködést és ellenőrzést 'minden határhelven
megszigorították, a csempészetet a legszigorúbb büntetéssel sújtják, a hadihajókat pedig
arra utasították, hogv az olasz kikötőkbe
szánt élelemszállitó hajókat hathatós védelmükbe vegyék.
Ezzel a tilalommal kapcsolatban 'jelentik
Milánóból: Hogy ez a kiviteli tilalom a háboríts veszély növekedését jelenti, nem állitható.
Itt-ott az a sejtelem jut kifejezésre, hogy a
tilalom összefüggésben áll Németországnak
Ar.gl'a elleni blokádjával. Nem tűnik ki azonban, hogyan érinthetné ez a blokád a specifikus olasz termékeket. Olaszországnak ugyanis ezekből a termékeikből akkora a készlete,
hogy kivitelre föltétlen szüksége van, annak
az eltTtása pedig csaknem egyenlő értelmű
széles néprétegeknek a tönkretételével. Az
élelmi cikkek az utóbbi időben indokolatlanul
megdrágultak. Az olasz kormány most ennek
a drágaságnak, ugv látszik, ugy akarja útját
állani, hogv maximális árak megállapitása helyett egyáltalán megtiltja az élelmi cikkek kivitelét. Ezen tilalom mögött azonban esetleg
az a szándék rejlik, Ihogy Olaszország a hadviselő nemzeteket annak a tudatára akarja
kényszeriteni, hogy Olaszországot nem lelhet
bizonyos termékek bevitelétől — csak a kőszénre gondoljunk — ellenrendszabályok nélkül elvágni.

^lakozzunk az ingyentejre!

Szeged, 1915. február 18.
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Szalámiszállitás a hadseregnek'
(Saját tudósítónktól.) Nem Szegeden történt, bár ivan szalámigyárunk és bár Szegeid
is nagyabb katonai centrum. Hanem olyan
városban történt, amelyben különös lellkliismeretosség-gel, gondossággal) jés körültiékimtetéssel rekvirálják a hadseregnek a különböző állami cikkeiket. Elvégre a szalámi megkukamsüdi'a+ik s h a kellő ge«- Jesság h i j j á n a
katonai élelmezési osztály átvenné a nem
egészen kifogástalan szalámit, könnyen megeshetnék hogy tele lenne ugyan a szállítók
nak a zsebe, ellenben üres maradna, katonáink gyomra. Szóival, amint mondtam, nemi
Szegeiden történt, hanem Temesvárott, ahol
sok minden jobban -történik mint — másutt.
Nem mertem azt irni, mint- — nálunk. Két
vagpe-n szalámira vett szükség. J ö t t több
ajánlat innen is, onnan is. Az ajánlattevők
jelenlétében meigieijtődött azután a minták
megvizsgálása. -Megkóstolták az 1. számú
mintát s hogy egyik a másiknak a véleményéit! ne befolyásolja, a hadbiztos ós a gazdászati tisztek cédulára irtaik a kritikát, -mely
egyértelműen igy hangzott:
— iNaevon jó áru, ide el van sózva!
Az 1. számú minta beküldőjének az orra
még hosszabbra nyúlt. Biztosra vette, hogy
megkapja ezt a szállítást, mert a szalámija
tényleg jó és a tiszt uraikat is személyesen
ismeri. Gs.ak arról az egyről feledkezett meg,
hogy a háborús szaláminak nem szabad
olyan sósnak lennie, mint, a hélklés- szalálminak. Azután meg nem is olyan sós, lielikelte
a tiszt uraknak.
Teszünk még'egy próbát, Ígérte a főhadbiztos és beszólította az irodaailtiiszteket és ordinánockat, Ezek jókora (karéjokat szeltek
a prédára bocsátott szalámiból ós olyan mohón ették, bogy m a j d megfúltak a nagy iparkodáisbain. M-ikor pedig a „kóstolással" elkészülitek, megkér-d-eztte a szállitójel-ölt:
— Jó-e a szalámi?
Az egyik:
— Nagyon jó, ugy elcsúszna r á egy korsó sör.
A másik:
— Nin-cs ennél a szaláminál kitűnőbb
borkorcsolya!
A harmadik:
— Jó, jó ez aszalámd, csak egy a hibája,
ho-gy nagyon megszomjazik u t á n a az ember.
Világéletemben nem szomjaztam meg ételre
oly hirtelen, m a j d -elepedek egy pohár viz
után.
Mondja-m-e tovább?
Az 1. számú szallámiminta -megbukott.
— Mert — mondotta a főihad/biztos — a
harctéren nem hogy bort vagy sört -garantálhatnánk katonáinknak, de még ivóvizet sem.
— A közönség tüntetett a z u j polgármester mellett. Hogy Szeged társadalma milyen határtalan lelkesedéssel- fogadta a polgármesteri választás eredményét, annak illusztrálására elmondjuk a következő esetet:
A Korzó-moziban hat órakor -közel ezer ember volt. Az igazgató megjelent a színpadon
és kiihirdette, hogy Szeged város uj polgármestere Somogyi Szilveszter dr. A közönség
felállott és éljenzett, tapsolt, percekig nem is
folytatták az előadást, mert mindenki az u j
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polgármesterről beszélt és mindenki tudott
jellemző esetet, amely illusztrálja, milyen
rendkívüli embert nyert a nemzeti főváros uj
első polgárában.
— SzAK rendkívüli közgyűlése. A Szegedi Atlétikai Klub csütörtök este 9 órakor
a Baross-étterem külön termében rendkívüli
válaszimányi ülést tart. Az ülést azért hivta
össze líoltzer Tivadar -elnök, hogy üdvözöljék
a sportegyesület eddigi alelnökét.
Somogyi
Szilveszter dr.-t polgármesterré való megválasztása alkalmából.
— Szeged j a n u á r b a n . Bokor Pál polgármester-helyettes a közgyűlés elé terjesztette a január hónapra vonatkozó jelentését,
amely szerint a közegészségügyi
viszony-ok,
még az előző hónaphoz képest is, kevésbé voltak kedvezőek. A megbetegedések száma lényegesen emelkedett, a népességi szaporulatban pedig részben a születési arányszámok
csökkenése, részben a halálozásoknak a mult
-havival csaknem azonos maga-s aránya folytán visszaesés állott be. Ragályos
betegségek a polgári lakosságban csak szórványosan
mutatkozott, -hasi hagymáz azonban a katonák közt tömegesebben fordult elő. A népességi szaporulat 53, az előző hónapban 83. A
pénztárak forgalma januárban ez volt: különféle adónemekben befolyt 51,742 K, a házipénztárnál
bevétel 1.535,913 K, -kiadás
1.423,137 K; kötvénybevétel 9.293,331 K, kötvénykiadás 480,870 K; gyámpénztárnál bevétel 137,309 K, kiadás 117,972 K, kötvénybevétel 1.949,960 K, kötvénykiadás 44,930 K;
javadalmi pénztárnál bevétel 154,894 K, kiadás 22,469 K. Végül a közbiztonsági jelentésnél a polgármester-helyettes beszámolt arról, hogy januárban lopás miatt 128, sikkasztás miatt 15, csalásért 6, testisértésért 7, rablás és emberölés miatt 2—2 esetben volt följelentés.
— Az a l d u n a i h a j ó z á s i forgalom a háb o r ú b a n . — A Belgrád—Nis Piroti vasútvonal egyenes összekötő vonalat képez Ausztria-Magyarországból Bulgária és Törökország felé, most, a 'háború következtében, nem
használható. De a Bulgáriával -való közlekedés Románián át is -csaknem lelh-et-etl-enné van
téve, amennyiben Románia különféle nehézségeket gördit a forgalom elé, ezenkivül pedig
a román vonalak tul vannak terhelve és a
szükséges vasúti kocsik se állanak rendelkezésre. Ilyen körülmények között a Duna volna alkalmas a Bulgáriával való forgalom lebonyolítására, annál inkább, minthogy az
1856. évi kongresszus biztosította az Aldunán a szabad hajózást, az 1878. évi berlini
kongresszus pedig kimondotta, Ihogy ezen a
vonalon az összes erődítések l-erombolandók.
Csakhogy Szerbia -ezzel nem törődik és minden nemzetközi jog ellenére lehetetlenné teszi a 'haiózást az Ald-unán. Zimonytól Orsóvá'g aknákat rakott le a folyam
medrében,
ezenkivül pedig az oroszok Orsova alatt régi
hajókat süly esztettek el a hajózás elzárása
céljából. Ezalatt pedig az oroszok a Dunán
hadiszeréket szállítanak Szerbia részére. Hozzájárul ehez még az is, hogy a szerbek a Turnszeverin—Orsova közti vasutvonalat folyton
lövöldözik, ugy, hogv a tranzitforgalmat a
predeali vonalra kellett átterelni.
— Nick Gusztávot h a l á l r a ítélték. A
királyi Kúria ma délben 'hirdette ki az Ítéletet
Mágnás Elza gyilkosainak, Kóbori Rózsinak
és Nick Gusztávnak bűnügyében. Az esküdtbiróság tudvalevőleg a második tárgyaláson
Kóbori Rózát kötélhalálra. Nick Gusztávot
pedig életfogytiglani fegyházra Ítélte. A Kúria Kóbori Ítéletét nem változtatta meg, -ellenBBaBBanaBB3BBijaBBBBaBiBBBaBBaB«EBasBEB!iBsaaanBaBBDB
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ben Nick Gusztáv Ítéletét megsemmisítette,
ezt a vádlottat is halálbüntetésre Ítélte. A Kúria Ítélethirdetés után nyomban kegyelmi tanáccsá alakult át.
— A külügyminiszter
Budapesten.
Burián István báró közös külügyiminiszter ma
reggel a marclheggi gyorsvonattal Bécsből
Budapestre érkezett. Báró Burián a kíséretében levő Marsovszky Jenő d-r. udvari és miniszteri titkárral a Bristol-szállóban szállott
meg.
— U j adók Ausztriában Bécsből jelentik: A Neue Freie Presse beavatott forrásból
arról értesül, hogy az osztrák kormány uj
adópolitikai intézkedésekre készül a bélyeg és
illeték terén. Már évekkel ezelőtt törvényjavaslatot terjesztett az akkori kormány az
osztrák parlament elé az örökösödési és ajándékozási illeték tárgyában, továbbá az Ítélkezési illeték és a biztosítási szerződések illetékének felemeléséről s most az a terv merült fel, hogy ezeket a törvényjavaslatokat a
régi alapon rendeleti uton léptetik életbe. Szó
van továbbá a postaportó emeléséről, még pedig olyképpen, hogy a közönséges
levelek
bélyegdiját 10 fillérről 12 fillérre emelik, azonban a levelezőlapok drágítása nincs tervbe
véve. Végül tervezi a kormány a gyufaadó behozatalát s ezenkívül a pénzügyi igazgatás
tárgyalásokat kezdett a bankokkal az 1914.
évi nyereségosztalék megadóztatása tárgyában.
— Arad közélelmezési csarnokot é p i t .
Arad város tanácsa legutóbb tartott ülésén elhatározta. hogv hatósági mészárszéket és hatósági közélelmezési csarnokot állit. Utóbbiban a.város tejet, lisztet, hüvelyes veteményt,
burgonyát stb. árusittat. A 'hatósági busszék
számára a tanács a Nádasidy-palotában bérel
üzlethelyiséget.
— Angol s u f f r a g e t t e - e z r e d e k . A lyoni
Proprés jelenti, bogy Kitchener Asquith közben járás-ál a letett arról a Ih-eveis ellenzéséről,
amellyel a női ezredek alakítása iránt -viseltetett. Ennek következtében keresztülvitték
két suffragette-ezred
alakítását. Egy-egy ezred két zászlóaljból áll, a zászlóalj négy századiból. iA század létszáma 500 fő. A sorozást
női orvos-ok végzik. Az első ezredet LondonJói) újoncozzák, a másodikat a vidék f o g j a
adni. IMindkét ezred a kesingtoni
kaszárnyákban lesz elhelyezve. iA női ezreidek feladata a harctéren egyelőre: segédtiszteket,
n tm-estereket, stafétákat pótolni, feMeritő
s-zol-gálaot végezni, sürgöny- éls teliefonsBolgálatot -teljesit-eni ós gépkocsikat vezetni.
Felfegyverzésük: revolver és karabély, öltönyük: férfias szabású. Az amazonok hangulata hir szerint nagyon lelkes.
— Nagy András s z a b ó m e s t e r h á z a sodni óhajt, Egvik zentai újságban a következő nyílttéri hirdetés jelent meg:
Családi Boldogittó éleit.
Mély hódolattal a nagyérdemű Ihölgyközönsóglhez. Oj növeli kívánnék házassáigra
lépni, ki Magasképességgel hir. És megfelelő
hozománnyal rendelkezik. A Nagy érdemű
hölgy közönségnek nek-em a fölvilágositáíf
igy kel megadni, ajánlatot kérek vagy ifölviláigosiitást. Mert én kérein nemöism-erem a
Mélen tisztelt hölgyközönségnek a helzetét.
Ajánlott levélkéretük az értesítésit megadni,
a biztonság végett ez nem téveszti utaft mindig biztosi-ttiva lesz. É s kéretik a titok t a i tástt szem előtt tarani nehogy elengé-rezzenelk benünket a Városokiban újságokkal. Kéretik a válasz mentül előbb mertt magaui vagyok egyedül. Én ami ászt illeti jó hir névnek örvendek, megfelelő ingattlan és imgö
vagyonnal rendel kezem. És az első rendű
egészséggel és az eilsőrendi tuidománynyal
rendelkezem. Üdvözlettel a mélen Tiztelt
axeaBaaaaaaeBaaaaaaBBflBBRBBaaaaBaBBSBnaEBBBaBBaBBaa
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högyközönséghez Nagy András, férfi szabó,
m, Zenta, Tóparti utca. 22-dik szám.
— Érdekes tárgysorsjáték. Városszerte
nagy érdeklőidiós kíséri a Hadsegitő Bizottság által rendezendő tárgysorsjátékot. Tekintettel, hogy a sorsjáték jövedelme a legnemesebb célra — a hadbavonu'lt katonák segítésére — fordit tátik, valamint arra a körülményre, hogy valamennyi nyereménytángy
jóval felülmúlja az 1 koronás vételárat, a
sorsjegyeik .ketemdőlíégét nagyiban előmozdítja. A mai napon a következők küldtek szebbnél-szebb nyeremény tárgyakat. Dr. Arany
Károlynéhoz ,a Hadsegi tő-Bizottság ügyvezető-elnökiéhez (D. M. iK. íE. palota földszint 5.)
Back Bernátné 10 drb értékes női kéziimmnka
és dísz-tárgy, Winkler Bernátné 2 virágtartó,
Frankó lAndorné 1 festett kép, Popovies
Győrgyné 1 disz vaj-tartó, Árvay Sándor és
fia 1 kiló saját készítményü cukorka, Breclier Albert 1 kis hordó sör, Szőllős Samu alkalmi plakett, díszes keretben, Grosz Henrik
2 selyem fejkendő, Fein Lajosné 1 abrosz b
szalvétával, Kamccsay Idu&ka 1 hímzett takaró.

Szeged, 1915. február 18.

KORZÓ-mozi

Igazgató VAS SÁNDOR.

Telefon 11-85.

Csütörtökön, február 18-án

a IBI-sk nagy szenzáció!

Gonaf] Doyle
sorozat III. része.
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MŰSOR :
CSÜTÖRTÖKÖN: Bérletben leszállitott
belyárakkal Dolovai nábob leánya. Színmű.
(Páros 1/3-os.)
PÉNTEKEN: Bérletben, leszállitott helyárakkal Kis király, operett. (Páratlan 2/a-as.)
ISZOMBATON: Király Ernő vendégfelléptóvél, bérletben, leszállitott belyárakkal
Szibill, operett. (Páros 3/a-os.)
VASÁRNAP DÉLUTÁN: Félbelyárakkail Nagy kabaré (farsangi nagy kabaré megismétlése.)
VASÁRNiÁP ESTE: Király Ernő vendógíalíléptével héifl'etbemi, leszállitott belyárakkal Lengyelvér operett. (Páratlan 1/a-os.)

Detektív

dráma 3 felvonásban.

Az orosz borzalmak

világából!

Orosz összeesküvési dráma 4 felv.

?

A sz nházi iroda jelentése. Csütörtökön
Dolovai, pénteken Kis király A katonai behivásak s egy pár tagnak betegsége alaposan felforgatták a színház — e heti műsorát.
Csütörtökön a rég nem ment pompás Hgrczegh darab kerül színre, a Dolovai nábob
leánya a címszerepben Bánky Judittal, aki
Budapesten Krecsányinál ebben a szerepben
aratta első nagy sikerét. Tarjánt Almáissy,
Biliimszkyt Sziklay, a Szentirmay párt Gömiöry—Ungvári, Lórántot Sümegi, Miskát Békésy játsza. Pénteken a Kis király kerül
szi nre, a cimszerepben Sümegivel, partnere
Hilbert Janka lesz. Huc)k-ot Sziklay partnerét Pálfy Mariska játsza. — Király
Ernő
vendégfelléptei. A király szinbáz férfi starja
az ország első énekes bonvivantija lesz e bélen a szinbáz vendége Király Ernő személyében. Két legújabb és leghíresebb szerepében
lép fel, szombaton a Szibill nagyhercegében
mig vasárnap a Lengyelvérben
Boleszláv
szerepében lép a közönség eilé. Mindkét előadás bérletben leszállitott belyárakkal tartaiik. Jegyek előre váltbatóik. — Vasárnap
délután — a nagy farsangi kabaré megismétlése. Vasárnap délután a húshagyó (kedden oly nagy sikert aratott 3 órás farsangi
kabaré kerül félárlian színre, a keddi teljes
műsorral. Jegyek előre válthatók.

Egy

orosz

diák

ieány

kálváriája. — A szibériai
hómezők borzalmai.

—

wiiiiilriliilirf
kapcsoltat a világítási há-

lózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
Kapható F O N Y Ó S O M A világítási vállalkozónál
K ö l c s e y - u t c a , Wagner palota.

(A vegyi ipar a háboru folyamán sokszorosan nyert jelentőségéiben. Német országnak
fölényes, sőt egyes ágakban uionopolisztikus
álílása a vegyi ipar terén, nagyon sok kísérletre vezetett ellenségeink részéről azon reménnyel, hogy vegyii téren függetleníthetik
.magukat (Németországtól. Ezek a kísérleteik
azonban a dolgok mai állásában ugyanscák
probléma tikusoknák mutatkoztak. „Der deutsehe Kri-eg" címen sorozatos kiadvány jele
nik meg, amelyben Binz Artúr dr. berlini
vegyiésztanár a fönti címen ismerteti ós méltatja a ivegyészetnek a háborúiban váló fontosságát, de tájékozást nyújt a vegyi iparnak
a bókében való nagy jelentőségéről is. A németség és angolság közt észlelt nagy szellemi
ellentétből ,az következik Binz szerint, bogy
a 'vegyi ipar, amelynek gyökerei Angliába lés
Franciaországba nyúlnak ívissza, Németországban tudománnyá liett és nem sejtett, magasságot ért el. Franciaországban hiányoztak a vidéki, komoly kísérleti állom ások, a
britekből iped'ilg hiányzik az az ideális kötelasségtiudás, nielly őket a kevósibbó rentábilis,
de a. hazának fölötte fontos studinmra vezetné. (Angliát nagy iparágakban, igy pl. a vasas acél-, de különösen a vegyi ipar terén Németiország mihamarabb túlszárnyalta. lAz angol találmányok imagva1 átkerült Német-országba, ahol (mindinkább tökéletesbedett, Anglia ma például rá van utalva a német kétrányifestékre. A német mesterséges indigó
jabb, mint az angol és az angol an.ilingyártmány a,z utóbbi időkben eszközölt javítások
dacára slem állja ki a versenyt a németországival. Anglia elmaradottságát most azzal
akarja helyrehozni, hogy egy rajtaütéssel el
akarja a németektől ragadni munkájuk és
szorgalmunk gyümölcseit, Németországnak
azonban éppen ipara által van meg a fegyvere ellenségei tervei ©Illem-. A vegyi ipar
emelte az ágyua.cél ellenálló képességét, lehetővé tette az ellenálló hadi ruhaszöveteket,
a robbanó .anyagoknak nagy .tökéletességet
adott és a léggömbök megtöltésére tisztább
oxigént termelt, a műtrágya gyártása fokozta a föld termékenységét, a répa-termelés 30
év alatt megnégyszereződött, U j gyógyszerekét: és szérumokat álliitott elő, a miikroorganizmusnok festlhetősége révén pedig hathatos
eszközt nyújtott a betegségeket illőidéző baeillueok felismerésére ós a ragályok leküzdésére. A vegyi itpar tehát védő- és támadó eszközöket termelt. Ha. az állam ezt a magánkezdeményezés által ily magas fokra fejlett
ipart hathatósan támogatja, nemcsak hadi
készültségüníktet fogja mindenha hathatós
módon erősíteni, de az égósz nemzetgazdaság
számára is meg fogja, teremni a, magagyiim,öleseit.

Hirdetés.

E i í t i i 5, í SS 9 ÓrtDf
A délután 5 és este 9 órás előadások

számozottak,

ezen

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

bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,

A vegyi ipar és a háboru.

Miután tudomásom van arról, hogy sok
kisbérlő a háborús viszonyok következtében
bérleteiktől visszaléptek, igy felhívom mindazon földbirtokosokat, kik ily visszamondott
bérletföldek felett rendelkeznek, úgyszintén
azon kisbérlőket is kik ez évre földeket bérelni óhajtanak, hogy előjegyzések céljából
bizalommal hozzám fordulni szíveskedjenek,
hol költségmentesen minden ez iránybani
felvilágosításokat megkaphatják.

ayes*

D á n i e l

kereskedő és bizományos ÓRÁD,
Minden igaz és jó magyar — férfi és nő
egyaránt — viseljen szövetségi
hűség jelvényt. Kapható a főispáni hivatalban és minden jobb kereskedésben. Ára: 1 korona.
A befolyt összeg hadsegélyzési
célokra
fordittatik.

Szeged, 19,15. február 18.
Az ukrainaiak.
Uki'ama, magyarul annyi mint- határország és értették alatta a moszkvai és az
egykori Lengyelország azon kevéslbbé népeo
határvidékeit, amelyek a 'határok és egyéb
,nomád életet folytató népek országai felé estek. Legtovább megtartotta ezt a nevet az a
vidék, amely a középső Dnyeper mindkét
partján terül el.
A 14. század közepéig hatalmas, tölbb fejedelemségből álló álilam volt az Ukraina, a
kievi és halicsi fejedelemséggel az ólén. A
lengyelek és a délről berontó ázsiai hordák
által szorongattatván, 1654-ben arra kényszerült, hogy a moszkvai fejedelemséggel personalundóra léjén. Az erre vonatkozó szerződést azonban egyes ura lom vágyó cárok csakhamar lálbbal tiporták. Az ukrainai kozákok
és azok hetmanjai véres és hősies, csaknem
egy évszázadig
tartó
karcokban iparkodtak a lengyelekkel és az oroszokkal
szemben állami függetlenségüket újból viszszanyernl, ámde ez nem sikerült. iAz ukrainai
nép ebben a halálos küzdelmében kifáradva,
nem tudott szemíbeszállani azokkal a szomszéd népekkel, amelyeik az ő területén f o l y tatták le és vitték döntőre a Fefeet.e-ten.gei
mellékeért vívott világtörténelmi harcaikat.
Bohdan Chmelnyekyj, Doroschenko és Iván
Mazeppa hétmanteága alatt vívott hősies felkeléseik után végleg legyőzetett az ukr; inai
nép és Lengyelország felosztása után az Ukraina maradákrésze is orosz iga alá került.
Wladimir és Halies fejedelemségek kivételé
vei, amelyek Galícia néven csatoltattak .Ausztriához. Ezután rendszeresen folytatódott
Oroszország részéről az ukrainaiak megsemmisitése. Hetmanjaikat sízásmüzték, önkormányzatuk roncsait eltörölték, a nyilvános
életből kiküszöbölték a nyelvűiket, sőt a drákói intézkedéseknek feltették a koronáját azzal, ami a történelemben páratlan, hogy eltiltották az ukrainai irodalmat, amit első
izben I. Péter 1720-bn rendelt- el és még szélesebb alapon megismételtetett 1876-ban, a felvilágosultság és demokrácia századálban. De
minidezek a véres és lelketlen üldözések sem
tudtáik a nemzeti életét és nemzeti gondolatot
kiirtani az ukrainai népből. A nemzeti gondolat szikrája szakadatlanul ott éigett a .műit
romjai alatt, az ukrainai népénekesek, a
kobzarok dalaiban, amelyek a népet az ukrainai hősi időkre emlékeztették. iEz a szikra
csak alkalmas pillanatra várt, hogy világító
lánggal fellobogjon. .Az európai népek általános újjászületésével ez az alkalmas pillanat
meg is érkezett.
Az a hatalmas tavaszi fuvalom, amely
a 18. század végén átlengte egész Európát
és sok népet ébresztett fed hosszú szendergéséből, a már csaknem egészen, elfelejtett ukrainai népet is uj életre keltette. Az 1789. évben jelent meg Oroszországban ukrainai
nyélven Vergilius .Aeneisének remek travestiája. Szerzője Kotlarewskyj, az ujjá életdt
Ukraina első modern 'költője. Öt követte nemsokára az osztrák Ukrajnában egy .másik modern népköltő, Marfcian Saskievyts. Az ujabb
ukrainai irodalom e két megalapítóját azután az ukrainai irók tekintélyes serege követte a 19. századiban. Igy Iván Franko, Olga
Kobylanska, a kitűnő -novellairók, az egészen
modern ós tehetséges Kociubinskyj, a legifjabb nemzedékből Jackiv, Olesj és Olga Kosacz, akik bármely nemzet irodalmában foglalhatnának helyet. De az uj ukrainai irodalom ezen korifeusai fölött is magasan kiemelkedik Taxas Sevcsenko, akit a külföld,
sőt az ukrainaiak politikai ellenségei is megcsodálnák. „Iván Husz", „Sson", „Kaukas",
„Maria" eirnü müvei, amelyek német fordításban kaphatók, mindenkinek ajánlhatók.
Küldjünk katonáinknak
thermosüvegeket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtápparancsnokíáigokhoz juttatja a honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Budapest, IV. Váci-utca 38.
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Az első przemysli repülő
betegágyánál.
— Látogatás Taussig aviatikus főhadnagynál —

a világ legnagyobbstilü

k a l a n d o r
szívesen lát mindenkit
fellépései alkalmával —

génles, SZOISÍSÉÍI IS IIIÍNIJ

hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2 órától kezdve.
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R a g l á n t
olcsón, készpénzért akar
vásárolni, K E R E S S E FÖL
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Szegeden,
• SZÉCHENYI-TÉR 2. SZ. *

(Saját tudósítónktól.) A pécsi cs. és kir.
csapatkórhá'z egyik emeleti szobájában fekszik csonka lábbal, a hős aívdatikus-lkatonatiszt, Tausszig Aladár pilóta-főlhadnagy, akinek bravúros repülése még mindnyájunk
emlékezetében él. Ö volt az első hadseregünk
egyformán kitűnő aviatikusai közüli, aki
Przemysl első éernirozáisa idején, amikor leghevesebben dühöngött az orosz ostrom, srapnelek és 'gépfegyvergolyók záporéiban, fontos jelentésekkel berepült a váriba. Majd nem
kevésbé veszedelmes utcn, ugyancsak jelentőségeis .hiradásokkal visszarepült a vártból,
par ar.esnrlksá gáihoz.
Mindez még októberben történt. Przemysl .első dicsőséges ellent állása idején. Tauszig főhadnagy nevét akkor egyszerre szárnyára vette a hir. Az illusztrált lapok, a császárváros kirakatai, az ő fényképével voltak
tele. A sajtó egy ideiig csak az ő nagyszerű
repülésével foglalkozott. Interjúkat .hoznak
tőle és részletes leírását a bámulatot keltő
bravúrnak. Azt azonban kevesen tudják,
hogy rövidre a fényes hőstett után, kénytelen volt elhagyni gépét s immár hosszú hónapok óta megcsonkult jobb lábbal, a pécsi
csapatkóiház legszenvedőbb lakója.
.Amikor belépek, a .fivére, Tauszig Ernő
fogad ,aki a főihadnagy özvegy édesanyjával
fogad, aki a főhadnagy özvegy édesanyjával
felváltva időzik a betegágy mellett, Tauszig
kus tisztet megviselte a sok szenvedés ós láz.
Ennek dacára, aránylag elég jó kedélyhangulatban találtam. Á jobb Iáiba, hatalmas pólyáiban, feiviiil a takarón. a k ágy fejénél egy
örökzöld csokor.
— Tizenhatodik hete, hogy igy fekszem,
— fogad szomorúan a hős aviatikus, — nem
tudom hova tenni ezt a lábaimat. Borzasztó
soka.t szenvedek.
Kérésemre elmondja, mikép jutott a kórházi ágyra si onnét a műtőasztalra.
— Prze'mysllbe már fagyásos lábakkal repültem 'be. Az időjárás akfecr esős, nedves
volt és a cipőm átnedvesedett. Ilyen fagyásos lábakkal azután még hatszor repültem.
Nem akartam elhagyni a (gépemét, azt hittem majd elmúlik a haj. Ehelyett még roszszafeb lett. A gépem halra huz, ennélfogva
jobb lábammal nyomtam mindiig a kormányzó vasrudat. A repülések közben csalk rövid
ideig pihenteim; éjjel hideg ágyakban aludtam, amelyben lábaim nem tudtak felmelegedni. Ilyenformán m.ind a két lábam lefagyott. A j.ojb teljesen, mert ezzel szcritottaim
a kormányt. Október 23-án Przemyelban ágynak dőltem. Uzalecz ezredes, a repülőosztály
parancsnoka, .meglátogatott s azt a tanácsot
adta, hogy még mielőtt a második körülzárás
megtörténik, vitessem magam autón NeuSandecig. Ez október 5-én meg is történt.
Neu-Sandeeból egyenesen Pécsre jötteim vonaton. Az államvasút igen udvarias volt velem szemben: mindenütt külön szakaszt 'kaptam. De nem is utazhattam volna másként,
mert az egész uton kezelni kellett a láibaima'C
— Amikor hazaérkeztem, két hétig feküdtem .otthon, majd ideihoztak. A joibbláham
üszkösödni kezdett s az első időben már az a
szerencsétlenség fenyegetett, hogy az egész
lábamat elvesztem. Hála Isten, erről most
már nincs szó. Az öt ujjamat levágták s még
egy darakot le kell majd vágni a talpamból.
A talpam kétíharmaidrésze azonban az enyém
marad, tehát sem hivatásomban, sem pedig
a repülésben nem leszek gátolva. A hal lábam
teljesen meggyógyult. S hogy .mindez igy 'történt, azért kizárólag Liehtenberg professzornak, a kórházra valóságos áldásként ittmüködő strassburgi egyetemi orvostanárnak
tartozom háláival. Neki köszönöm, hogy egy
mdliméterrel sem vesztek el töibet a lábamból, mint amennyi elkerülhetetlen.
— Eddiig két nagy operáción mentém keresztül 'és mindennap az átkötésnél is tisztit*
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ják a lábamat, vágnak to faoltrószekeit. Folyton u j és u j sebeiket kapok és (borzasztók ,a
fájdalmaim. Legközelebb ú j r a egy narkozisos operáción kell átesnem: lkét ujjnyit vágnak le a talpamból.
Tauszig főhadnagy mindezeket
ugy
mondta el, m i n t h a nem is az ő lábáról volna
szó. Cigarettázott is láttam, hogy emberfelettii erővél, öszeszoritott fogaival viseli ifájdalmait. Csak néha szisszen fel és terjestei ki
kezeit bepólyált Iáiba fölött.
— Hat héten át, napánként csak két-három, órát bírtam aludni. IMost is igy ülök éjjel kettőiig. Akkor morfin és más porok segítségével elalszom, de többször felébredek. Este felé m á r nő a lázam . . .
— Egyike vagyok a legrégibb repülőtiszteknek. .Most bárom esztendeje, liogy aviatikus lettem.
KMencszáznyolcvankilencszer
repültem összesen, A háborúban, ellenség fölött, harmincnyolcszor. iAz első gépeimen 'huszonegy, a másodikon pediig tizenkilenc golyó nyoma látható. .A háiboru elején több nagydbb felderitőrepülést végeztem orosz föld
felett. Őfelsége a signum-1 au dis-szal és a ihadiékitményes harmadosztályú katonai érdemkereszttel tüntetett ki. Ha
felgyógyulok,
újra repülni fogok ...

Magyar katonák
Varsó előtt.
Egy, a harctéren jelenlevő ujságirótársunk érdekes levelet irt 'barátjához haza, a
melyben arról ad hírt, Ihogy miiképen élne'k
Hindenburg hadseregében a magyar
katonák
a Varsó előtti lövészárkokban. Az érdekes levelet az alábbiakban közöljük:
Lengyel fensik, január 20.
— A lengyel fensik mindenütt homokos,
vizenyős, erdős, hepe-hupás, de eléggé áttekinthető terep. Tekintve a talaj homokos, és
puha voltát, a háborúban nélkülözhetetlen
beásás és elsáncolás a fagyos föld ellenére is
könnyen
megy.
A jelen esetben is nyakig 'vannak a földben katonáink, nem messze Varsótól. Hogy
hogyan, azt leírni nagyon nehéz, Cikk-cakkos 'földhányáso'k előtt drótkerítés áll furcsa
össze-visszaságban, a mellvédek néhol két
méter magasak is. Ezekből a primitív várszerű, lőrésekkel ellátott állásokiból nyúlik hátra a megfelelő legénységi lakásokba a két méter mélv futóárok.
A legénységi fedezék a föld alatt van
sza'lmapadozattal 15—20 ember részére, a sarokban tűzhellyel. A nappalt lehetőleg áiahisszuk. Este hat órakor kezdenek kibújni
az emberek, mert ekkor hozzák a konyhát:
reggelit, ebédet és vacsorát egyszerre. Azért
este, mert nappal alig lehet hátulról a sáncokban előre jutni, miivel a muszka mindig lövöldöz. Este elcsendesedik a puskatüz, elül az
unalmasságig egyforma ágyúdörej. Ilyenkor
mozgalmasabb az élet. Az emberek éjjel nem
alszanak, hanem előre figyelnek, mert a sötét
miatt kétszeresen kell vigyázni. De nemcsak
az áthatolhatatlan sötét miatt, ami itt a háborús terepre ereszkedik, hanem a két tábor
közelsége miatt is: ugyanis az oroszok árkai
a mi állásainktól alig 3—400 lépésnyire húzódnak.
Este, ha nagyon sötét van, világító lövegekét lődöznek az előterepre, amely körülbelül öt percig világitja be a sáncok közti területet, ugy, Ihogy az egész körzetben minden tökéletesen látható.
Ilyenkor katonáink mindig 'kint vannak
a fedezékből és halálos csöndben figyelik, vájjon megmozdult-e az orosz lövészárok. Később a pionierek dobnak egy újfajta hajitógéppel gránátot 3—400 lépés távolságra.
A
kidobás pillanatában csak gyönge suhogás
hallható, de a beütés annál nagyobb explózióval történik. Hogy a gránát a kilövés pillanatában sem hangot nem ad, sem fényt nem
'lövell, az telhetővé teszi a nyugodt munkát,
mert az ellenfél tüzérsége nem képes megállapítani a gépek állását.
A tisztek egy föld alá ifurt tágas barlangból laknak. A padlózat és az oldalfalak desz-
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kázva vannak. A deszkát a legközelebbi ifalu
házai bánták meg. A lakás drága bútorai egy
szétszedhető prics öt ember részére, egy asztal, két szék, egy sparherdt a faluból és egy
polc. A lakást a tisztek egyik kollégájukról,
aki a lakás alapjához az első ásónyomot tette: „Caffe de X"-nek nevezik. Ez egy zászlós, de akinek még az a kiválósága is megvan, hogy jól ért a sza'kácsmüvészethez és a
faluiból rekvirált fazekakban kitűnően főz. A
mai napon az ebéd konzerv, paradicsomleves,
sült marhahús rizszsel, konzervbefőtt, bor,
sajt és fekete.
— En a iSchützemstrasse 28. alatt lakom,
míg egv szabadkai jogihallgató, aki legújabban az itt készült újságnál segédszerkesztő és
katonai humor-hferáns, a íSdhweinstrasse 4.
alatt lakik .egy völgykatlanban.
Igaz, Ihogy a muszka nagyon közel van
hozzánk s állandóan bizalmaskodnak velünk
a sziporkázó srapnell-ötleteikkal, de a mieink
sem engedik el a fülük mellett a tréfát, mert
visszalőnek.
Közben persze bőven van időnk a tisztálkodásra is: megberetválkozunk,
mint otthon.
Aki nem 'volt ilyen helyzetben, az el sem tudja képzelni, hogyan lelhet az ellenséges vonaltól pár száz 'lépésnyire kártyázni. Itt a pénzhamisítás ördögi mesterségére vetemedtünk,
mert papirosból 10 korona, 1 korona, 20 és 10
filléres pénzeket csináltunk és azzal játszunk.
Délelőttönként szétosztjuk az itt helyben készített és lokális vonatkozású ujságunkat. Az
otthoni újságokat legalább nyolc nappal később kapjuk.
A K.
i n n r a i i i i i i i i
apbú h i r d e t f c s e k
Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb hajfestö az
országosa? elismert Leir»
zinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h a s z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzin
ger-féla f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinge r Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

H a j ö s z ü l é s aller,
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer
nasználja Ára 2 korona
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
szechenvt-tér.
2V

modern
képkereteket!
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Várnay-féfe

Magyarázatos

Törvénytár.

Az 1914. évi XLIII. t.-c, és annak végrehajtási rendelete jegyzetekkel, utalásokkal, az összefüggő szabályokkal.
Irta:

D r . Pongrácz

Jenő,

budapesti ügyvéd.

In iiászoi Hie ü 2 1

fix fizetéssel és inkassó jutalékkal azonnal felvétetnek a

, Délmagyarország'
kiadóhivatalában.

Jelentkezni lehet d. e. 10 órakor.

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833.
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AVILAQ2T!

legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

HOFFER
ÉS TÁRSA
készit

Iskola-utca 18.
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Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnay L.

könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

F O G A
szájpadlás
nélkül.

%

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek
» 12 óra alatt lesznek kielégítve

8 a r t a Ágoston fogtechnikus
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SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
TELEFON 1364.

Felelős s z e r k e s z t ő : Pásztor József. Kiadótulzjdoaos; Yáraay L.
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Sokszorosítások, másolások, irógépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Állanaó gépíró tanfolyam.
Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesületnek !
Segítsük a hadbavonultak családjait
és az elesettek hozzátartozóit!

Nyomatott Y á r i a y L. köByvByomdáiábaa Szeged, Kárász-u.

