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Budapest, február 20. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Oroszlengyelországhan a fokozott ágyú és puska tüz tegnap is
tartott. Azon előretolt állásokért, amelyeket
mi Tamowtól délre eső területen ós a Dunaiecz mellett az oroszoktól elfoglaltunk, hevesebb harcok fejlődtek. Az ellenség ellentámadásait több izben véresen visszavertük.
A kárpáti arcvonalon az általános helyzet
egész Wyszkow tájékáig változatlan. Csaknem mindenütt harcolnak délkeleti Galíciában is. Az ellenség Wadwornától északra elfoglalt erős állásait nem volt képes megtartani. Utolsó, döntő támadásunk elöl kitért és
lovasságunktól üldözve, Stamslau irányában elvonult.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
A hivatalos jelentés bár szűkszavú,
mégis a legnagyobb eseményekről lebbenti
föl a fátylat. A jelentésnek kiváltképen fontos az a sora, amely szerint utolsó, döntő
támadásunk elől az ellenség kitért. Az a
tény, hogy szinte egyetlen iramra egész Bukovinát fölszabadítottuk, mutatta, hogy fölényünk e szárnyon ellenállhatatlan. Másrészt azonban az orosz vezérkar Przemysl
alól és Lenibergből is friss csapatokat dobott a bukovinai küzdelembe. Számítani lehetett arra, hogy a túlerő rövidesen megakasztja irtózatos és hetek óta tartó egyfolytában tartó iramunkat. Az is logikusnak
látszott, hogy az orosz lehetőleg e szárnyon
döntő csatát provokál, elvégre Przemysl
ostromáról és Lemberg bírásáról van szó.
S akkor csoda történt: az utolsó döntő támadásunk elől kitért és lovasságunktól üldözve, Stanislau irányában elvonult.
Ez at ény, a döntő csata elől való meghátrálás beszédes momentum. Emlékszünk,
félévvel ezelőtt a mi hadaink tértek ki a
döntő csaták elől. Ma pedig — fordítva történik. Az orosz aránytalan túlsúly tehát
nincs meg, se tüzérségben, se gyalogságban. S ha hozzávesszük még e fegyvernemekhez lovasságunk határozott fölényét is,
akkor most még nagyobb reményekkel, még
szilárdabb hittel nézhetünk a közeli események elé.
Idézzük itt a legfrissebb angol jeleintést,
amely azt kürtöli világgá, hogy ha az oroVendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
FOszerkereskedésben

szok egyhamar vissza nem verik támadásainkat, az esetben kényszerülnek Przemysl
ostromát abbahagyni és Lemlberget kiüríteni. Ha hozzávesszük még az angol lapok véleményét, mely szerinlt az oroszokat általában ért vereség még súlyosabb, mint eleinte
jelentették, — akkor láthatjuk, hogy az angolok orosz szövetségesüket inkább mint
vert hadat tárgyalják.
A német nagyvezérkar közlése.
Berlin, február 20. A nagy főhadiszállás
jelenti:
Nyugati hadszíntér: Ghampagneban,
Perthestöl északra ós Lesinemilstől északra
a franciák tegnap igen nagy erőkikel támadtak. Az ellenségnek minden kísérlete, hogy
vonalunkat áttörje, meghiusult. Egyes kisebb
darabokon sikerült nekik legelöl fekvő árkainkba behatolni, ott még folyik a harc. —
Egyebütt az ellenséget súlyos yesziteségei
mellett visszavetettük. Verdimtől észiakra is
visszavertük a franciák egy támadását.
Combresnál a franciák heves tüzérségi előkészítés után újból előretörtek, a harc még
folyik. A Vogézekben rohammal elfoglaltuk
az ellenség föhadállását a Sulzemtöl keletre fekvő magaslaton 2 kilométernyi szélességben, úgyszintén a Münsíertöl nyugatra
fekvő Raichsackerikopfot is. A Miihlbaohtól
északra fekvő magaslatéként még folyik a
harc. Metzeral és Sondernacht helységeket
harc után megszálloítuk.
Keleti hadszíntér: Grodnótól északnyugatra és a Suchavoilától északra nem állott
be nevezetesebb változás. Lonótól délkeletre az ellenséget a lomzai külső állásaiba
vetettük vissza. Myszinictöl délre, Prasznisztól északkeletre és Racionztól keletre
helyi jelentőségű harcok folytak. A Visztulától délre nincs újság.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
AMERIKA NEM TILTJA BE A HADISZEREK KIVITELÉT
A PesteU Lloyd washingtoni jelentést
kapott arról, hogy az amerikai német aszszonyoik küldöttsége kérte Wilson elnököt,
tiltsa be a hadiszerek kivitelét. Wilson ezt
megtagadta s kijelentette, hogy a tilalom
nem lenne semleges cselekedet.
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Az oroszok kitértek
döntő támadásunk elől.
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JÓZSEF FŐHERCEG HADTESTÉNEK
HARCAI
Egyik magyar haditudósitónalk József
főherceg elmondotta a hetedik hadtest harcait. November 26-án Sztropkón a visszavonulást fedező harminickilencesek zászlóalja ellentámadásba ment át és szétverte a
tizenhatodik orosz lövészezredet. December
18-án előnyomulás az Onda völgyben. 13-án
— pénteken — a Dulklai-csata; tízezer foglyot ejtettünk. Másnap élőnyomulá-s, ötszörös túlerő ellenében. 21-én visszavonulás
Eelsőkomarnokig, iitt egy hónapig harcoltunk. Január 25-én az oroszok nyolcszázezer újoncot kaptak és fokozták a támadást,
de most megtörött a támadó erejük.
— Holnap megmutatom a fronton előnyomuló csapataimat, — fejezte be büszkén a magyar királyi herceg.
HÁROM ELLENSÉGES CIRKÁLÓ MEGSÉRÜLT
Konstantinápolyból jelentik: A főhadiszállás közli, hogy a Dardanellák erödeinek
tüzétől három ellenséges cirkáló megsérült,
köztük a zászlóhajó súlyosan.
AZ ALBÁNOK BETÖRÉSE
Nisből jelenti a szerb sajtóiroda: Az
albánok a szerb határ minden pontján betörtek. A szerbek visszavonulták,
Zimony és Belgrád bombázása.
Amsterdam, február 20. Az osztrák-magyar hadvezetőség tegnap este publikált jelentésével egyidejűleg a Daily Mail is közölt tudósítást Zimony és Belgrád bombázásáról. Az -angol lap Bukaresten át azt a
jelentést kapta, -hogy az osztrák-magyar
tüzérség nehéz ütegei szerdán hevesen böm
bázták a szerbek fővárosát. Az angol jelentés szerint sok ház rombadőlt és a lakosság
közül többen meghaltak és megsebesültek.
Arról, hogy a szeribek nyílt Városokat bombáztak, az angol tudósítások természetesen
tendenciózusan hallgatnak.
Berlin, február 20. Londoni jelentések
szerint az osztrák-magyar tözérség szerdán
bombázta Belgrádot, amely alkalommal sdk
ház elpusztult és többen meghalták és megsebesültek. A londoni jelentések szerin-t a
szerbek Zimonyt lőtték, de a tényállást elferdítve, azt igyekeznék elhitetni közönségükkel, hogy az osztrák-magyar tüzérség
bombázta előbb Belgrádot. Némely angol jelentés azonban nem tagadja, hogy Zimony
bombázása megelőzte a belgrádi bombázást.
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Hetvenezer orosz fogoly.
Berlini haditudósítók egyértelmüleg je
lentik, hogy a keletporoszországi kiizdel
rnekben elfogott oroszok száma meghaladja
a hetvenezret. A Visztulától északra a né
metek mindenütt orosz földön állanak. A fo
lyó mindkét partján harcok vannak. Az oro
szok ujabb erősítéseket küldtek, veszélyben
látják a Novogeargievszk felé vezető utat.
Pétervári hir szerint a vereség nyomán
vizsgálat indult meg és változások várhatók
az északi sereg vezényletében. Angol lapok
beismerik, hogy az oroszok veresége még
súlyosabb, mint ahogy a német lapok jelentették. Pétervárott óriási a bizonytalanság.
VARSÓ BEVÉTELE RÖVID IDÖ
KÉRDÉSE
Stockholm, február 20. A Göteborgs
Morningpostnak jelentik: Az oroszok helyzete Közép-Lengyelországban annál súlyosabb, mert a Varsó előtt álló utolsó védelmi
vonal a legsilányabb állapotban van. A vár
bevétele a németeknek nem fog sóik véráldozatába kerülni és már csalk rövid idő kérdése. Itteni beavatott körökben valószínűnek tartják, liögy az oroszok visszavonulása Eszak-és Közép-Lengyelországban a Bug
folyóig közvetlen küszöbön áll.
A csernovic! vonalon,
Rotterdam, február 20. A Daily Mail
Marmonicából a következő távirati értesítést kapta az oroszok osernovitzi visszavonulásáról: Csernovitz kiürítése rendben történt. Az oroszolk a hidakat felrobbantották s
a négy láb magas hótengeren át a liegykitakon vonultak Csemovitztól északra fekvő
hadá!l ásaikba. Egy orosz kozák szotnyát
egy hegyszakadék közelében teljesen körülzártak, azonban a kozákok 18 halott hátrahagyásával keresztülvágták magukat és elmenekültek. Az osztrák és magyar csapatok a hegyszorosokat fatörzsekkel zárták
el, ugy, hogy az oroszok csalk nagynehezen
tudtak átvergődni.
PRZEMYSLT KÖRÜLZÁRVA TARTJÁK
Amsterdam, február 20. A Times pétervári tudósítója hosszabb cikkben számol be
a kárpáti harctér eseményeiről. Alig van
szó a cikkben Przemys'lröl, mindössze egy
mondatban emliti, hogy az orosz seregek
Przemyslt még körülzárva tartják, mégis,
talán vigasztalásuk ezt a cimet adja a cikknek. Az ostromlott Przemysl. A Przemyslről szóló bevezető mondat után kénytelen
rátérni a kárpáti helyzetre és — természetesen igyekezve szépíteni az eseményeiket,
— ezeket irja:
— Az a hir, hogy mi aggódunk Lembergért, alaptalan. Lehetséges, hogy az ellenség a harctér déli szárnyán párhuzamosan nagyobb előhaladást tett, de ennek katonai szempontból nincs nagyobb jelentősége. Az ellenség elfoglalta Bukovina egy részét, de meg kell jegyezni, hogy Bukovina
nem a fontos események színhelye és az ellenség itteni előnyomulása neitn veszélyezteti a mi terveinket, vagy a mi balszárnyunk
vasúti vonalait.
MIÉRT UTAZOTT PAU OROSZORSZÁGBA ?
Berlin, február 20.
iPárisban részletek szivárogtak ki Pau
tábornok oroszországi iküűidetéséhek titkos céljairól. Azt mondják, bogy a tábornok Joffre
egyenes kivánságára utazik Pétervárra és

onnan az orosz .főhadiszállásra, s ú t j a a szo
szoros értelmében szem leüt: személyes meggyőződést akar szerezni az orosz htadsereg állapodról és arról, 'bogy milyen katonai támogatásra számithat Franciaország az oroszok
részéről. Visszatérne után Pau terjedeCimesen be fog számolni a francia fővezérnek a
tapasztaltakról.
GYÖRGYE MÁR NEM HARCIAS
Rómából jelentik: A Triibuna munkatársa beszélt György szerb herceggel, akit a
sebesülés alaposan megviselt és a'ki — az
olasz lap szerint — már nem harcias, hanem
azt szertné, ha a háború véget ért volna.
Bulgár-görog konfliktus.
Szófiából jelentik: A bolgár kormány
tiltakozó jegyzéket adott át a görög kormánynak. A tiltakozás oka a görög csapatoknak a bolgár határon való összevonása.
Ha vasárnapig nem történik változás, az
esetben részleges mozgósítást jelentenek be.

A Newyork Times harctéri tudósítója
mindvégig érdékes jelentésben számol be lapjának arról a beszélgetélsről, .amelyet von
Heeringen német tábornokkal .a francia harctéren nemrégen folytatott. Heeringen tábornok, a siaarbourgi győző,, volt hadügy miniszter, egyike a niélmet tábornoki kar legkiválóbb
vezérmbereinek. Az angol
sorkatonaságról
nagyon elismerőleg nyilatkozott a tábornok.
— Tapasztalt, kftünő katonák, — mondotta — de kiváltképpen a defenzívában kiválóak. De hiszen, ha nem ilyenek volnának,
dicsőség lenne-e legyőzésük! Ám a franciák is
kitűnően verekednek. Joffre tábornok katonához méltóan, dicséretes módon végzi roppant
munkáját, .amiben Castelnau nagy segítségére van. Ami a hírszolgálatot illeti, e tókintetten neim vagyunk egészen a német hivatalos
jelentésekre utálva. A ml szlkratáviró-készülékünk ugyianis felfogja az- Eiffel-torony készülékének jeleit.
Heeringen nobiliisan beismerte, ihogy
még ők is tanultak egyet-mást az ellenségtől,
aminek hasznát látják; például az angolok
ritünő példát mutatnak, hogyan kell a fedezéket jól kihasználni s ilyet késziteni.
Érdekesek 'a tábornok amaz észrevétee, amelyeket a mai 'háború tanulságára vonatkozólag tett.
— Például, nem hinném, hogy jövőre
olyan nagy súlyt helyeznénk a várak építésére, — jegyezte meg. — Azonkívül elavultnak
vélem a sáncmüvek épitésének teóriáját is.
nnekelőtte szükségesnek tartottuk, hogy a
sánc előtt legalább Is egy kilométernyi nyilt
fér terüljön el, hogy a gyalogságnak jó „kiövése" legyen; most ép ellenkezően, a tüzérség szerepének előtérbenyomu 1 ására való tekintettel nem ez a nyilt tér a fontos, hanem
inkább az ellenséges tüzérség tüzelése ellen
való biztos fedezék, még annak árán is, hogy
a gyalogságnak a fedezékéből csak ötven méternyire Van kilátása. Ez a távolság ugyanis
elégséges; a gyalogsági rohamot ötven méternyiről biztosan föl lehet tartóztatni és ki.
le'het védeni. A gyalogságnak az ellifoglalt uj
pozíciójában nyomban, szinte pillanatnyi késedelem! nélkül gondoskodnia kell jó fedezékről, mert ji más k pillanatban már el kell készülve lennie a tüzérség lövéseire. A telefont
és a repülőgépet ma már nem lelhet nélkülözni a modern háborúban.
Az idézett lap tudósítójának arra a kérdésére: melyik hőstettet becsüli legtöbbre
azok közül, almiiket eddig tudomására hoztak, a tábornok igy felélt:
— Annyi hőstettről van tudomásom,
liogy igazán nem tudom, melyik dicsőbb, me-

Szeged, 1915. február 27.
lyik nagyobb. De mégis, ha mindent egybevetek, legjobban hatott rám azoknak a fiatul
újoncoknak a viselkedése, akik, mikor legelső izben kerültek bele a leggyilkolóbb ellenséges golyózáporba: a „Deutscíh'l'and, Deutsclh
land über Alles" éneklése közben rohantak
meghal n i . .

Hu szárlovak a csatában.
Egy szegedi honvédbe szár .beszéli: A ló
lrókeidő'ben is hü társa a lovasnak, de e háborús, véres napokban csak meghatottsággal
lehet derék lovainkról megemlékezni.
Akár hiszik, akár sem: a ló tudja, hogy
mi csalóban vagyunk, ahol keményen, szívósan és erőink megfeszítésével egész az összeroskadásig harcolnunk kell.
(Azt kérdik, honnan tudom én ezt'? 'Nemcsak ,én, lianem miniden egyes bajtársam tudja, mert inagyon könnyen meg lehet állapítani, hogy így van.
Egynehányszor álltunk erdőben vagy
szakadékban, rejtett helyeken. Lovainkról leszállva, mindenki a kantárszárat tartotta kezeiben és várta, hogy a sor ránk kerüljön,
bogy megjöjjön a parancs az indulásra.
Ilyenkor gyakran előfordult, hogy lövegek
repültek át az erdőn és puska golyók s üvöltöztek felettünk, nekünk pedig csöndben én
nyugodtan ott kellett várakozni. Az én 1
•va.m lövés, ágyúdörgés és fegyyéiikattogö után fél ráfordított a fejét és aggódva, igénk
aggódva nézett rám, hog yvajjon ép és sebcsületlen maradtam-e? És minden Tmszárló
ilyen, én ismerem őket.
É's a rohamok! H a a csatatéren rohamra
megyünk, lovaink szüajjá, vakmerővé' válnak, Ormciimpájuk kitágul ós remeg a vágyaózó® izgalmától, a tüzes harcikedvtől; vadul
prüszkölnek és> előre rohannak; nincsen szükség seim sarkantyúra, sem biztató szóra. Olyanok ilyenkor, mint a micsobelli táltosok, oly
iszonyú erővel mennek az ellenségnek, hegy
az egészen megbénul1.
Lovaink
tudják,
hogy harcolnak és
együtt küzdenek velünk. Néhány heves támadás és vakmerő nekirohanás alkalmával
az orosz gyalogsorok közé repültünk és a krményöklü Ihuszáilkard irgalmatlan nyomatékkal kaszálta a menekülők nyakáról a szakállas fejeiket ugy, hogy azok nagy ívben mes'sze
repültek. A hir telein elsápadó orosz fejekben
rémültén tekintő szemek ülteik és az eltorzult
szájból a nyelvek o'l'y gyorsan öl födtek ki és
húzódtak vissza, mint egy megbolondult orsó; 'de a. fej nélküli test kezei' még mindig a
borzasztó rémület elhárító mozdulatait végezték. És a mi lovaink az ide-oda röpködő
fejek után kapkodtak, megragadták azokat
és fejük lendületével hátradobták. Borzasztó
Tapdaijáték!
És mennyire félti a ló u gazdáját és gondoskodik róla, Én magam láttam, amint a
kedves állat a nyeregből sebesülten lefordult
lovasát óvatosam fogai közé vette, a kabát
zsinórjainál ifogva erősen tartotta, de az elernyedő testhez hoz.zá nem .ért és a sebesültet
a csata forgatagából kivonszolta, (Mondhatni:
biztonságiba helyezte a huszárt. Ez neim
mese!
És az sem mese, hogy ami kedves .kapitányunk szürkéje égy heves ütközet alkalmával egyszerre csak őrülten a kötözőhelyre
iramodott, azt 'körülfutotta és ismét eltűnt.
Hirtelen ujra előrohant, izgatottan és (kétségbeesve. Az orvos a. derék lovat megismetre, ne
vén szólította és a. nemes állat hátára pattant. A sízüirfee ezután az orvossal a hátán
előre rohant a gyilkos forgatagba és megállott gazdája, a kapitány előtt, aki megsebesülve, ájultan feküdt a földön. A hü ló megmentette gazdája életét.
Az északi ihadszintér nagy területén soksók gazdátlan, elárvult lovat lehet látni a
fájdalomtól mintegy eszetlenül feli és ala
nyargalni. Mi, akik ismerjük lovainkat, tudjuk, hogy azok ott cél és terv nélküli nyargalnak össze-vissza, a szeretett Itvasuk halála miatt való bánattól gyötörve. Bátor, hir,
nagyszerű lovak!

Saeg&d, 1915. (február 21.

Az osztrák-magyar had- sereg.
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tanúbizonyságai közül visszaadjuk egy né- vát zászlók. Nagyon okos eljárás a legkülönmet tábornok szavait, akit „Az Est" tudósí- bözőbb népeik nemzeti érzésének szabad folyást engedni, de azért megtartani ezt az értója látogatott meg.
— Különösen megleptek bennünket az zést az állameszme szolgálatában.
Der Weltkrieg cimü Stuttgartban megje- önök honvédjei és népfölkelői, akik nlagyon'
lenő k r ó n t e s z e r ü folyóirat 'hadseregünk és jó anyagnak, bátor ős kitűnő katonáknak biNémet közigazgatás Belaz osztrák-magyar monarkiia különböző né- zonyultak. Különös elismeréssel kell az önök
pei szellemének a jel'leimzésére a következő-' „vörös ördög"-eiről megemlékeznem, akik
giumban:
1
jcet közli:
rémei az oroszoknak. Tüzérségük a legjobBrüsszel, \feb ruárban.
,Az osztriáikkn'agYar vezérkar 'helyettes bak közé tartozik a világon. Amit az önök
Mig
az
ellenséges
és semleges külföldön
főnöke, Höfer altábornagy nyilatkozatával motorütegei Lüttich, Namiur ős Mjaubeuge
kezdjük:
'
'
">
'
előtt végeztek, az megszérzi önöknek az még mindig j á r j á k izgató történetek, amelyeik a németek belgiumi közigazgatásának
— Egyes külföldi sajtószervek azt állít- egész világ ellslmlerését.
ják, hogy egyik-másik nemzetiségű csapaAzt hisszük, nem vétünk a német cikk szigorúságáról és önzéséről, addig az ország
tunk a háborúban, nem felel meg teljese. tendenciája ellen, ha a vezéreik vezérének, a sz:símmel láthatólag ismét feléled. Belgium
Egyik angol forrás, amely máskor i's1 a leg- lángeszű Hindenburg-xvdk a magyarokról tett természeti gazdagsága és a belga parasztok
vadabb híreket terjestette, cseh ezredek látegnapi nyilatkozatát betoldjuk a cikk sorai dicséretes Ikitartáfea segítségére van a német
zadásáról is adott Ihirt. Ezen irányzatos állí- közé. Elvégre mégis os'ak ő a leg'lletékesebb kormányzatnak (főleg a jövőbeni élelmezés
tásokkal szemben, amelyek arra számítanak,' arra, hogy katonákról véleményt mondjon. súlyos kérdéséiben. .Amikor háború .esetén egy
egész ország kerül idegen uraloim ail'á, akkor
hogy itt-ott neim ismerik a monarchia belső (A szerk.)
viszonyait, a leghatározottabban ki kell jeEgy alkalommal, almikor Hindenburg rendesen megoszlik azoknak a véleménye,
akiikre annak igazgatása bárul. Egyeseik azt
lentenem, hogy imint régebben, ugy ebben a magyar tisztek közé jutott, ezeket mondta:
reánk kényiszeritett háborúban is bátorság— Uraim, rendkívül meg vagyok elé- .mondják, hogy az ellenséges országot minden
ban vetélkedve és egyértelnnüleg szállanak
gedve önökkel és legényeikkel. Én a törté- (módon sanyargatni kelll és Ihogy nemcsak ka.szembe a monarchia összes katonái „mindén
nelemből tudtam, hogy az önök nemzetének tonailag, de gazdaságilag .is le kelll azt törni.
ellenségünkkel szemben, bárki is legyen az". fiai rettenthetetlen harcosok s ha arra kerül A másik párt enyhébb, kiméini a k a r j a a laAz orosz-galiciai harcmezőkön ép ugy, mint a sor, bármily módon is kivívják a győzel- kosságot, amennyiben az polgári kötelesséa balkáni harctéren katonáink: németek és met. Amit azonban én tapasztaltam önökről, geinek eleget tesz. Azok a katonai és (polgári
magyarok, észlaki ős délszlávok, olaszok és ezt jóleső érzéssel állapítom1 meg, felüllmul németek, alkik Belgium közigazgatásának az
románok a legfőbb hadiur iránti hűséges oda- minden képzeletet. A legvakmerőbb fantázia ellen állanak, a kíméletes és emberbaráti eljáadással és abban a tudatban, hogy magasztos sem képes olyat kitalálni, amire a magyar rást követik. IA legfőbb német személyiség
javakért .egyformán csodálatraméltó hősies- katonák ne vállalkoznának. Uraim, bámulom Belgiumban a kormányzó ú j r a és ú j r a hangséggel harcoltak, ami legveszedelmesebb és önöket és a rnannsclhialftjuikat, igaz szívvel, súlyozza, hogy Belgiumot a s a j á t gazdasági
számbelileg minket messzire felüiimlüló ellen- büszkeséggel gratulálok fényes és hervadha
előnyére akarja kormányozni és ily irányban
ségünknek is kivívta az elismerését. Hogy ta t tan érdemeikhez.
adott ki utasításit az összes hivata Írnokoknak
csa'k egy példát hozzak fel: északon a szlo'és tiszteknek, akik alája vannak rendelve.
A
Frankfurter
Zeitung
egy
vukovári
levénekből, horvátokból és olaszokból álló 97.
iSzérenésósen elérte, bogy a semleges haszámú gyalogezredünk Lemberg mellett ki- velet közel, atnély igy szól: Ha a horvát ezredek
roham;a
ménnek,
akkor
nem
„hurrát",
jók
élelmiszerekkel egyelőre kár nélkül tudváló bravúrral (é's kiválósággal harcolt és- állhatatosan. viselt el súlyos veszteségeket. Ha haneimi „zsiviót" kiáltanak, ami körülbelül a ják áruikat partra szállítani. De ez a behozaimlég megemlékezem a 79. számlu gyaloigez- német „Heil"-nak felel meg. De rnig a horvát tal inem lesz az egyetlen eszköz, amellyel a
.redüníkről, amely oly bátran viselkedett a zsivió-kiáltásök azelőtt kellemesen hangzot- hét milliónyi lakosságot táplálni akarja. A
tak a szerb füleknek, akikor, amikor a kulma- német kormány kiküldöttei körülnéztek az
Drina melletti harcolkban, azt csak
azért
.novai
hősök horvát ifjak vállain hordoztatnegyekben és elegendő trágyát találteszem, hogy mégcáfoljam azt a túlzott szerb
hiresztelést, mely szerint ez a csápattestünk' ták magukat, addig ma a horvát harcosok tak, amely a tavaszi vetéshez szükséges. A
egészen megsemmisült A szerbek azt állítják, zsiviója mindent inkább jellent, mint „HeiT'-t cukoripar csaknem egész terjedelmében volt,
(üdvöt.) Ahol felhangzik, ott nem marad más fentartható, a m i egyebek közt azért is ífontos,
hogy ennek az ezrednek csuk halottakban
.3000 ember vesztesége van — t e h á t az egész a kumano'vai hősök számára, mint lelkük üd- mivel .a munkásclk ezreinek nyújt, megélheezred, mert ennyi- a létszám, — ezzel szem- véén (Heiljáért) imádkozni. Szórói-szóra el- tést. És már (most dolgozik azon a német közben hivatalos mégáliaipitás szerint az ezred' hihető a szerb foglyoknak, hogy a szerb had- igazgatás, lioigy a cukorgyártás mellékterméösszivesztesége halottakban, sebesültekben és' sereg kevesebbet szenvedett volna, „ha ezelk kei állathizlalási célokra legyen fordítható.
geltüntekbein 1424. Az orosz forrásokból szár- az ördögök nem volnának, akik a mi nyel,A liáborn természetesen erősen megmazó azt a híradást, mély szerint a lembergí vünket beszélik és zsiviót kiáltanak, ha ro- apasztotta Belgium állatállományát.
Az e téütközetekben 70.000 emberünk került fogság- hamra kerül a sor". A horvátok a lövészetet ren Isfolytátott szemlék azonban azt az örba, az eddigi hivatalos 'helyreigazítások utáni is jól értik, de erejük mégis, a roham marad. vendetes tényt állapították meg, bogy az érbizonyára ném kell külön megcáfolnom. • ' Talán, mert ez felel meg legjobban ezen nép tékesebb tenyészállatok
állományában alig
jellemének, mely most éli hőskorát.
esett kár. Legtöbet szenvedett a lótenyésztés.
Ha ezen hivatalos nyilatkozatihoz imég
A bosnyák mohamedánok
lelkesedése ta- (Mindazáltal azon a véleményen vannak a
.magánosoktól eredő bizonyságokat 1 csatol-"1 lán legjobban abban a levélben jut kifejezés- szakértők, bogy két-három derekas munkaév
lünk, amelyek Ausztria-Magyarország né- re, amelyet Roda Roda, a Neue Freie Presse elegendő ahhoz, hogy ismét talpra lehessen
peinek jelenlegi egyetértéséről
szólanak, harctéri tudósítója kapott Banjalukából:
állítani azt a fajt, amely a belga lótenyészakkor az neim .azért történik, — aimit különMustafa Fazli Pasics bég özvegye egy tésnek megszerezte a jó hirét,
ben egészen 'fölöslegesmélk tartunk, — hogy fél millió koronát adott a hadi alapra, továb*
a Höfer-\íéle jelentést további okmányokkal bá néhány felszerelt kocsit lóval és autót,
'Ez
idő
szerint
mintegy
ötven újság és
támogassuk, hanem h'ogv szövetségeseink Harunna Beglerovic asszony 10.000, özvegy
folyóirat
nyomódik
Belgiumban.
Ez, tekintegyes nemzetiségeik hősi küzdelmünkben Djarnit Aga Abrisagic 4000 koronát. A kisebb
vea
háborús
időt,
tekintélyes
szám,
főleg ha
való részvételét erősekben kiemeljük, mint' adományok fel sem sorolhatók. A mieink Vaelgondoljuk,
liogy
az
azelőtti
lapokból
csak
az a hivatalos jtelentés összefüggő előadásá- lamennyien, öregje, ifja a határon vannak. Én
nagyon
'kevés
maradt
/fenn.
Ezeknek
a
sajtómár kivénültem abból, hogy kimenjek a harcban mlegtörténlhetett.
termékeiknek most. az a feladatúik, liogy előA Berliner Tagblatt egyik tudósítója irja mezőre, de három fiam, unokám, öcséim és mozditsanak minden tisztán emberies, közeunokafivéreim
künn
.vannak,
hogy
a
mi
jósáGalíciából:
'
?
ledést. a:z egymástól eliolegeniedett társadalmi
— Újból és újból azt beszélik a tisztek, gos uralkodónkért harcoljanak. Unokáim még rétegek között. iA gyér sürgönyanyag, könem
voltak
katonaikötelesek,
önként
állottak
hogy ,a legénység egyáltalán nem tartható, a
zömbös cikkecskék exotikus szokásokról,
legszívesebben Moszkváig rohannának szu- a sorba. Ép most készülődik a fiatal Omcr, vagy a. mult háborúiról, mindez a lap töltelék
ronnyal a kezükben, hogy fölspékel.iék a cárt.' hogy ő is menjen. Csak aztán, be is vegyék. háttérbe szorul azon hirelk és értekezések
Az összes fajok legénysége. A csehek a leg- A fin szegyei né, ha neíki itthon kellene kuk- mellett ,amelyek közvetlenül a belga közjóbátrabbak közé tartoznak. A morvák Koma- solnia. Megáldjuk öt és örölmimel küldjük a léttel foglalkoznak. A mai belga llapok naharctérre, mert most mindenkinek kötelesrovnál teljesítettek rendkívülit. Egy barátom
gyon hasonlítanak azokhoz a lapocskákhoz,
sége: feláldozni miagát.
elbeszélte, hogy a cseh legényt a tűzvonal
amelyek a 18. században voltak divatosaik.
Egy bosnyák ezred tisztje ezeket i r j a ; Minden olvsó munkatárs' akar egyúttal lenni,
mögé küldte. Az idő hűvösre fordult. Egy-'
1
szerre csák a legnagyobb srapnellzubatagban A nemzeti egyetértés Ausztria-Magyarorszáminden olvasó leadja a véleményét a legégesétalépésben' jó a legény és elhozza had- gon bizonyos mértékig torta/áfe-alakulat, a tőbb kérdésről, amely természetszerűen a —
nagyának a köpönyegét, hiszen hűvösre for- mely csa'k liábora esetén válik mobillssá. A gyomorkérdés.
Az olvasók levelei már nem
dult az idő . . . Ugyanlaz a oséh legény elő- katonák szellemére jellemző, hogy a száza- kerülnek a szerkesztőségi
papirkcsárlba.
adást tartott nékem a németekről.
A néme- dok nemzeti zászlóikkal mennék a harctérre; Mindazok a hirek, amelyek a modern újsátek, igy szólt, azelőtt ellenünk voltak. Dé itt egy csapatot magyar zászlóval látsz, egv gokban a hirdető rovatban ifoglallnaik helyet,
most megváltoztak és testvérek
vagyunk. másiklat román szinelkkel. isimiét egy másik most a szöveges oldalakon díszelegnek. A belEgyáltalán sok mégváltozott. A galiciai len- ezredet, mélv német zászló alatt „HeiT'-t kia- ga újság családi lappá l'ett, amellyel az olvagyelek azelőtt egészen féldülhösödtek, 'ha a. bál é's a „Wadht am Rhein"-t énekli. Sőt 'a sók szövetségi viszonyt éreznek. Nézeteik és
a porosz névét hallották. Ennek dacára (meg- próféta zöld zászlaja sem hiányzik a mi bos- kívánságaik szavakba öntését azonban már
éltem1, amint egy lengyel önkéntes, zászlóialj nyákainknál, csak a szerb vörös-kék-fehér nem bízzák bizalmi férifiaikra: a szerkesztőkzászlók vannak száműzve, helyettük ott vanrágyújtott a „Wiaclht am Rlherri'-ra.
re, hanem ők maguk ragadnak tollat és azA magyarok 'hősiességének
számtalan nak a hozzájuk hasonló vörös-fehér-kék hor-
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zal a 'bőbeszédüsóggcl és 'kitartással kezelik
a tollat, amely a mükedvelő-irókat általában
jellemzi. A belga újságoknak ezen német uralom alatti stílusa együk történelmi emléke
lesz az újságírásnak. Sok jóinalk a megtermője mást, ihiszlen megmutatja az utat mindazoknak az embereknek, .akiknek kenyeret,
ruházatot vagy lakást Ikell keresniök. A (HoHland.iálbe.11, Franciaországban és Angliában
tartózkodó belga újságírók persze szidják a
bajtársaikat, akik aliélyett hogy külföldön né
metgyülöletet szítanának, kevésbbó kallandvágyórafk és otthon maradnák. Annyira meinnek ebben, bogy az otthon maradottakat
ki akarják átírni a belga sajtó szakszervezetéből. Szerencsére ezek nem sokat törődnek
.Belgiumban ezzel a lármáival.
#

Azolk a németek, akiknek .a mozgósítás
idején el kellett hagyniuk Belgiumot, akik
elvesztették kenyérkeresetüket, sőt nagyrészt
niindlen ingótbingó vagyonukat, .most türelmetlenül várják a kártérítést. lEzzel a kívánsággá® a német hatóságok számot vetettek és
most azon .dolgoznak, bogy a kárvallottak a
a maguk igazához jussanak, mielőtt még békekötésre kerül a sor. A népjog ési .minden
egyoldalú belga törvény alapos vizsgálat alá
kerül. Csak egy néhány mértékadó szempontról történjék 'említés*
IA ibelga hatóságok általában azt állítják,
hogy ők egyetlenegy németet sem utasítottak Iki az országból és bogy a németek csak
. l|0lí7Ólitást" (invitatikm) kaptak, hogy hagyják el aiz országot. Ennek a szójátéknak azonban a németek egy-kettőre véget vetettek. A
kiutasítás az állami ifenségjog körébe esik és
igy Belgiummal szemben nem lehetne kártérítési igénnyel fellépni az ő magyarázatuk
szerint, hacsak valami más naigyebb baj nem
érte a németieket. Ilyenek a testi és é'let-veszólyezettség és a vagyoni megkárosítás.
Több mint 12.000 német tett ily irányú panaszt, követeléseik vizsgálat alá Ikerültek és
e 'vizsgálat .még részben .folyik. De már most
állítható, bogy nagyon sok a túlzás. Sem a
megkárosított németeknek, sem a bepanaszolt
belgáknak nem szabad megkárosulnioik. Ezért
a német biztos megköveteli az eskü alatti
vallomást a birodalmi! németektől.
Köztudomású, hogy a felizgult belgák
nagyon sok német üzletet és vendéglőt romholtak szét. Ezeket a károkat a községeknek
kel'l imíegtóriteniölk. E tekintetben lehet hivatkozni egy még érvényűién levő törvényire,
amely 1789-lből származik. Ennek értelmében
a városi (hatóságok kötelesek a kártérítésre,
ha. területükön, valakitéletében vagy vagyonában népcsődület folytán ér kár.
Közvetlenül a háboru előtt mondotta ki
a brüsszeli bíróság ennek a törvénynek az
érvényességét, üzen törvény alapján állapították meg ugyanis Colfs képviselőnek
60.00 frank kártérítést. A képviselőit ugyanis politikai ellenifelei nyilt utcán ugy elpáholták, bogy orvosi gyógykezelést kellett lioszszaibb időn át igényibe vennie. Belgium birodalmi biztosa, a kormányzó és a polgári közigazgatás főnöke most oly Ítéletet, akarnak
hozatni, mely a belga nép német áldozatait ugyanazon arányiban kárpótolja, mint a
brüsszeli (képviselőket. ÍAz üzleteket és vendéglőiket ért kár tényálladékai egészen 'világos. A polgári lakásokban okozott kárnak a
megállapítása 'és felszámítása azonban sokkal nehezebb. Ezért minden vitás eset egy bárom tagból álló döntőbíróság elé Ikerül. A bárom tag közül kettő német, egy peidig belga.
Kívánatos, hegy ezek a három ta.gu test öletek .minél gyorsabban végezzék a. munkájukat, hogy a valóbeu megkárosultak aminél
előbb jussanak készpénzhez.

Az általános védkötelezettség Angliában.
Eqg munkásvezér cikke. — Az uraSgodó
osztályok a munkássághoz appellálnak.
London, február 15.
A Morning Fost, az angol militaristák főorganuma, ritka fogást csinált. Mai számában James Sexton, az isimért liverpooli dokkmunkásvezér hosszú cikkét közli, amelyben
ez bejelenti, hogy az általános védkötelezettség hive lett. A mostani háboru — mondja
Sexton, — meggyőzött róla, hogy az általános lefegyverzés ideál marad, amelynek a
megvalósítására nem is gondolhatunk a közel jövőben. A háboru Angliát katonailag készületlenül találta. A szerencsés körülmények
sorozata azonban lehetővé tette Angolországnak, hogy a .háboru alatt némileg pótolja
az elmulasztottakat. A munkásoknak azonban, ha gyakorlati politikát alkarnak követni,
nem szabad elzárkózniok az elől a szükségesség elől, hogy ezen tapasztalatok után
Angliának a jövőben jobb katonai készültséggel kell bir.nia. Ez pedig csak az általános
védkötelezettség alapján lehetséges.
Sexton ezután pozitív javaslatokkal áll
elő. A szolgálat tartama egy év legyen. A
hadköteles ezt az egy évet a saját tetszése
szerint 19—23 éves korában szolgálja le. Az
egy év eltelte után minden katonai szolgálat
megszűnik. A háborúban váló részvételit i's
teljesen a hadköteles tetszésére bízzák. A
szolgálat éve alatt a katonának meg kelt fizetni a teljes munkabérét és. a kormány köteles a hadseregből való elbocsátása után
nyomban munkát biztosítani neki a mlesterségéten. Nem számítva a jobb katonai készültséget, Sexton szerint ez a reform rendkívül áldásos lenne a nép testi fejlődésére is.
Nem akarunk szemet hunyni az előtt a
válóság előtt, hogy komolyan figyelembe kell
venni egy szakszervezeti vezérembernek ily
irányú rejtegetéseit. Természetesen, tudott
dolog, hogy Angol ország uralkodó osztályá-
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bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,
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kapcsoltat a világitási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
Kapható F O N Y Ó S O M A világitási vállalkozónál
Kölcsey-utca, Wagner palota.

A főszerepet

játsza.

naik széles körei vágyakozva áliitozzák az
általános védkötelezettség megvalósítását.
Ezek a tervek azonban jámbor kívánságok
maradnak mindaddig, amíg a munkásság eddigi egységes elhatározottságával lép föl ellenük. Mert az angol államitudományolk ólső
íüadványa, hogv semmire sem szabad vállalkozni a szervezett munkások egységes ellentállásával szemben. Ha a szervezett munkásság köréten komoly nézeteltérések merülnének fel az általános védkötelezettség kérdésében, ugy ez a militaristák nyeresége
lenne.
Sexton állásfoglalását azonban túlságosan sem; szabad felbecsülnünk. Sexton általában becsült és okos munkásvezér ugyan, de
igen gyakran lovagol a saját külön vesszőparipáján és a szakszervezeti kongresszusokon nem ritkán egyetlen szóból álló kisebbségben maradnak a javaslati. Most minden
attól fiigg, hogy ebben a 'kérdésben mennyiben értenek vele egyet a többi munkásvezérek. Egyelőre nincsen semmi okunk feltenni,
Ihogy kedvezően fogadják a javaslatát.
Erre vall a Morning Post is, amlély, bár
örömmel és lelkesedéssel veszi tudomásul
Sexton megtérését, nem füz hozzá tulnagy
reményeket, mert szükségesnek tartja, hogy
az alábbi megható felszólítást intézze a munkásokhoz:
„Angolország munkásaihoz apellálunk,
'hogy ez (hogy ugyanis Angolország kénytelen a legnagyobb sietséggel hiányosán kiképzett csapatokat küldeni a 'harctérre, ami fölösleges veszteséget okoz neki) sóba többé
elő ne fordulhasson. Ne engedjék át magukat
illúzióiknak! Ez nem volt az utolsó háboru, a
melyet megvívnak. A világ kezdete óta minden nemzedéknek meg volt a maga háborúja.
És az emberiség nem változta meg egy év,
vagy egy évszázad alatt. Nézzétek meg a
gyermekeket az utcán. Puskával és karddal
játszanak dobszó mellett. A jénai és auerstádti csatákban Napoleon teljesen megsemmisítette a porosz katonai államot. Hat éven
belül azonban Poroszország a lipcsei csatában megsemmisítette Niapoleont. Még korántsem győztük le Németországot, de a szövetségeseknek van okuk a reménységre. De nincsen okunk arra a reménységre, hogy az ilv
háboru Európáiban mindörökre megszüntető'
az ellenléteket és lehetetlenné teszi a háborút
a jövőben. Miért hunynánk szemet a Valóságok előtt? A mostani háborúban a szövetségesek mentették meg a brit birodalmat. De
őrültség azt hinni, hogy mindig akadnak szövetségesek, akik föláldozzák magukat Anglia
éredkében.
Képtelenség azt hinni, hogy azért ajánljuk
ezt az utat a munkásságnak, 'hogy a felsőbb
osztályokat megkíméljük a terhektől. Nyíltan gijetentjük a munkásoknak, hogy hia
csak a felsőbb osztályokra és némi a hazára
gondolánk, akkor a mostani rendszert tartanánk helyesnek, mert
a felfegyverzetlen
.munkásság sohasem; lelhet veszedelmes a társadalomra. Mi azonban teljes bizalommal Vagyunk a munkások iránt és puskát adunk a
kezükbe, nem félve attól, hogy annak csövét
azon osztály felé fordítják, amelyet képviselünk. Egyébként
nem takarítunk
meg
semmit, mert ennek az országnak állandóan
szüksége lesz a hivatásos hadseregre és az
erős flottára. Nem kívánunk egyebet, minthogy ,a brit ifjúságot képezzék ki a fegyverhasználatra, hogy szükség eseten, megvédhessék otthonukat és tüzhelyüket. Ez a reform nemcsak a békét biztosítaná a jövőben,
hanem a brit férfiak egészségét és erejét is.
ha a munkások még mindig bizalmatlansággal fogadják tanácsunkat, nézzék meg .a veszteség-listákat. Aránylag több nevet találnak
abból az osztályból, amelyet mi képviselünk,
imint a saját osztályukból. Ha ez az élet- és
véráldozat nem bizonyltja eléggé a hazaifiságunkat, akkor lemondunk arról a remény-
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ről, 'hogy meggyőzhetjük a népet indító
okaink őszinteségéről".
Teljesen fölösleges, hogy behatóbban
foglalkozzunk ezzel a fölhívással.

Faragó Ödön dr. temetése.
(Saját tudósítónktól.) Impozáns részvét
nyilvánult Szeged tiszti főorvosának, Faragó
Ödönnek elhunyta és- temetése alkalmából. Az
ország minden résztélből fölkeresték részvétiratokkal a gyászoló családot. Szeged város
társadalma is megérezte, kit ueszitett el Faragó Ödön doktorban, -aki igazán, fáradhatatlanul dolgozott a közjóért, évtizedek óta. A
Bástya-utcai gyászházban felállított ravatatl
elborították a koszorúk. A délutáni temetésen
azok a testületek, amelyeknek részben elnöke, résziben munkás tágja volt az elhunyt, testületileg jelentek meg. Ma délután .minden:
szegedi népiskolában: szünetet rend-eltek el,
mert Faragó Ödön mint iskolaszéki elnök is
működött, nagyjelentőségű eredménnyel.
Délután félnégy órakor volt a temetés
melyen Szeged közéletének tagjai megjelentek. Ott -voltak : Kállay Albert dr, Somogyi
Szilveszter dr. Bokor Pál, Taschler Endre,
Pálfify József dr, Koczor János, Gaál Endre,
Szele Róbert, Rcsa Izsó dr, lvankovits Sándor dr, Buday János, Kiss Ferenc, Nagy Aladár dr, Scossa Dezső, Jánossy Gyula, Kőrösy István, Koós Efemer, Szartíady Lajos,
Weiner Miksa, Scultéty Sándor, Németh Kálmán, Ranyó Lajos, Kovács János, Ujj József
dr, Tőrös Sándor, Biró Benő, Kárpáti Károly,
Kelemen' Dlezső dr, Jedlicska Béla dr, Pókaii
Elek, Csikós Nagy József, Schramiek Lajos,
ííoimior István, Hevesy Kálmán, Fekete Ipoly,
Tóth Mihály, Tóth Ánílal, Végiman Ferenc,
Mikosevits Ranut, Müller Mór, Gallér Kristóf, Rószó István dr, Baisay József, Vörös
Károly, Regdon Károly dr, Szalay József dr,
Batta János, Czlmier Károly dr, Kovács Ödön
dr, Szűcs Mihály, Malkay Zádor, Obláth Lipót, Meák Gyulla, Neimeeskay István, Lantos
Béla, Thuróezy Mihály, Lobmayer István,
Völgyessy János, Sirsiclh György dr, Berger
Mór dr, Balassa Péter dr, Fluick Dezső, Piukovliűh. Ödön, Kertész József dr, Sziráky
Gyula dr, Bodnár Géza dir, Léderer Dezső
dr, Pártos Alfréd dr, Polgár László, Nyilassy Pál dr, Mészáros Károly dr, Reiner Mór
dr, Lei'tn-er Vilmos, dr, Schreiber Fülöp dr,
Ziífer Alfréd dr, Jez'erniczky Ákos, Kőhegyi
Lajos dir, Andrássy Ferenc dr, Tömörkény
István, Reiniger Jakab dr, Wagner Gusztáv,
Rack Lipót, Glánczer Mór dr, Czakó László,
Rétlhy József, Csonka Eilelmér dr, Feuer Kornél, Niéimedy Gyula dr, Nagy Sándor Budapestről és még többen.
Czirner Károly dr Fhragó Ödön koporsójánál a Dugonics Társaság nevébe n a következő gyászbeszédet mondotta:
Mélyen tisztelt gyászoló közönség! Nem a
virágnak f á j , ha válik az ágtól. Az, ágon ma
vad -a seb, érte is ez gyászol! A mi kedves
halottunknak az elválás érzetei -és elmúlás
gondolata többé már nem -fáj, ellenben váratlan elhunyta fájdalmas sebet ütött kedves családjának szerető szivén, a rokonok, jó
barátok és pályatársak bánatos csapatát a
gyász érzetével töltötte el. A Dugonics Társaság tudós gárdájának egyik érdemes tagja kidőlt,a tudományért lelkesülő szive megszűnt dobogni és megmerevült kezéből kiesett az irótoll. És -most, midőn az Urnák akaratából gyászravatatát őszinte részvéttel álljuk körül, mélyen -érezzük, bogy nagy a mi
veszteségünk. Érezzük, bogy a Dugonics Társaság egyik munkás tagját, város-unk közegészségügye éber őrét, a szenvedő emberiség
jólelkű és nagyiudásu orvosát, ia nevelésre
váré ifjúság gondos tanférfiut, a tanügyre
felügy-elő iskolaszék bölcs vezetőjét, Szeged
müveit közönsége pedig a minden szépért és
közjóért lelkesülő derék polgártársát vesztette el benne, aki a többi között munkás életének egész erejével önzetlenül dolgozott
azon, hogy városunkat az egészséges lakályos
>ság tekintetében európai módon fejlesztette,
úgyannyira, hogyha jelenleg palotáink sorai
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között széttekintünk, sokfelé látjuk alkotó
kezének nyomát és érezzük közintézményeinken őrködő szellemét. Épp azért emléke sokáig élni fí'og a Dugonics Társaság évlapjain
és -Szeged müvellt köftónségénelk kegyeletes
hála érzetében. Kedves halottunk, Isten veled!
A szegedi orvosegyesület nevében Berger
Mór dr a következő beszédet mondotta:
Mély gyász nehezedik a mi szivünkre,
időnek előtte, férifikqrod javában hagytál el
bennünket, Faragó Ödön. Siratjuk benned a
férfit és orvost, a korrekt, -müveit megnyerő
modorú gentlemant és a nagytudásu, szervezőkép ességii szakembert. Nemcsak családodat
borította váratlan elhunytad gyászba, elvesztette Szeged városa érdemes tisztviselőjét, a szegedi társadalom egyik legértékesebb
tagját és mi orvosok, vezetőnket, barátunkat,
-egyesületünk felejthetetlen elnökét. Pótolhatatlan veszteség ért bennünket. A háborút
kisérő rémek elleni küzdelemben a te energiád, kitapasztalt bölcsességed nyújtott eddig városunknak megnyugvást s most eltávozotthelyéről az őrtálló katona, liogy ne térjen oda vissza. Isten veled, szeretett kartársunk é-s vezetőnk, Faragó Ödön. Emléked kegyelettel fogjuk megőrizni.
Az elhunytat a belvárosi katholiíkus temetőben helyezték nyugovóra. Az engesztelő
szent mise áldozót hétfőn délelőtt tiz órakor
lesz a belvárosi templomban.

HIREK
0000
Gyermekvers egy szegedi hösröl.
Dauer Gyula bácsiról ne gondolja senlki,
hogy 'val-aimi duplátok ás, vidám öreg ur, aki
•a klvateirka ,mel'l'ett mesélgeti kalandjait.
Baner Gyula' déli huszár,hadnagy a javából
és nem meséli, hanem csinálj,a a hősi kalandokat. A bácsi-1 nem mi ragasztottuk a nevéhez, hanem egy első gimnazista
fiúcska,
akinek fogékony szivét a vitéz honvédba dnalgy 1 ima novai bravúrja oly hevesen megdobogtatta, hogy — versben tört utat lelkesedése. Ő adta a versinek ezt a elmet, megénekelvén kicsi kobzán szive szerint iBauer Gyulának, a szegedi harmadik honvéd-huszárezred hadnagyának azt a tettét, Ihogy negyvenöt emberével gyalogos rohamot intézett
az orosz lövőárok elten és nemcsak kiverte onnan a több száz oroszt, íh-anem (jó részüket elfogta. Ebben a harcban maga Bauer hadnagy furkósbottal tizenkét orcsz koponyáját
vetre be. Szó sincs róla, Bauer Gyula „bácsi"
e hőstette 'dalt érdemel' és a mig a hivatott
költők megénekelték, miért ne hangozzék föl
dicsőítésében a kis Körmendi László rezgő
gyermeekhangja, — lévén a Laci fin a Múzsák kedvélt tanítványa, minthogy a. budapesti piarista-gimnázium -első osztályának —
a Ifélévi értesítő szerint — első tanulója. Azt
monldja több pattogó strófa után:
iAz oroszok elé
Szép szál legény ugrik.
Kezében az élles,
Kifent acél kairdja
S tizenkét oroszt küld
A tüzes- pokolba.
(Mienk iLimanova,
Megfutott az orosz
Nem kellett oda szén
Se magyar, se porosz:
Ugy föillmelegedtüinlk
E hőstett láttára! —
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Nem maradt a cárnak
Élő katonája.
Kívánjuk, hogy Körmendi László, a jeles
tanuló a bókében éppen -oly vitéz katonája
legyen a tudománynak, mint a milyen Bauer
Gyula bácsi a háborúban.
— Szeged város zárószámadása. Szeged város zárószámadá'sát Scultéty Sándor
főszámvevő most terjesztette be 1914-ről s
ennek kapcsán a város, vagyon,mérlegét is
összeáll itatta. A jelentést a tanács
legközelebb a pénzügyi bizottsággal fogda letárgyialtatni, azután jóváhagyás végett fölterjeszti a
belügyminisztériumihoz. A zárószámadás szerint — a háb-oru okozta súlyos gazdasági viszonyok mellett is — háztartásunkat kellemetlen meglepetések veszélye és az adózó
polgárok ujabb megterhelése nem fenyegeti.
A város vagyoniban tekintélyes gyarapodás
mutatkozik, noha a 'háború miatt természetesen csökkenitek a város bevételei. Ez a csökkenés ,a háztartásban deficitre vezetett. Mivel
azonban a hiány íödözete megvan (a háború
miatt be nem hajtott követelésekben), aggodalomra semmi ok sincsen. A vagyonmérleg
szerint a tiszta vagyon 1914. óv végén 55
millió 972.328 korona, miig ez 1913. éiv végén
54 -millió 591.372 korona volt. A különbség,
mint gyarapodás az 1914. év javára 1 millió
380.956 korona 60 fillér.
— A helyőrség tisztelgése a polgármesternél. Valamennyi fegyvernem tisztikarának küldöttsége jelent még a szegedi városházán, hogy tisztelegjen a város polgármestere ellőtt. Az egész helyőrség tisztikarának
vezetője Vörös Tibor ezredes- sajnálatos betegsége miatt Németh Kálmán ezredes, a szegedi garnizon régi tisztje volt. A küldöttségben résztvettek a helyőrség tisztikarának
összes -képviselői a szegedi állotnásparancsnok'ság, az 5-i'k honvéd pótzászló&lj, a 3-ik
honvéd huszárezred, a-z 1-ső honvéd lovastüzérpótüteg, a 2-ik csendőrkerületi parancsnokság, a császári és királyi 28-ik gyalogezred pótzászlóalja, a 7-ik utász és a 7-ik árkász-zászlóalj tiszti képviselete. Németh Kálmán ezredes üdvözölte meleg hangon a polgármestert. Somogyi Szilveszter dr megköszönte ;az üdvözletet, majd igy folytatta:
— Az-t ,a régi, 'megállapodott szoros baráti köteléket, amely Szegeden a katonaság
és a pólgárság között mindig fennállott, most
a háborúban százszorosan megerősítve iparkodunk föntartani, mert ez az összetartás
is segit bennünket a nagv cél felé, hogy ellenségeinket legyőzzük s az áldásos békét
-m ega I apozlha s sulk.
A küldöttség tagjai ezután bemutatkoztak a polgármesternek s elköszöntek. Mialatt
a polgár-mester beszélt, a 28. gyalogezred a
város főutcáin át a városháza elé érkezett s
zenekara a Gott erhaltet, a Hymnuszt és a
Wucht am Rheint játszotta.
— A főispán veszedelemben. A lélekjelenléte mentette meg Cicatricis Lajos dr főispánt végzetes szerencsétlenségtől. Péntek
este ugyanis Szegedről Vásárihelyre utazott
a főispán. Útközben fölrobbant a acetilénlámpa és meggyuladtiaik a plüss-ülésiek. Az első
osztályú fűikében Cicatricis Lajos egyedit!
ült. A vészfékhez a lángok miatt nem közelíthetett. Nem gondolkozott tovább, híaneml fölszakitotta az ablakot és segítségért kiabált. A
szomszédos utasok meghallották a kiáltást és
látták azt is. hogy füstgomoly csap ki az ablakon. Megállították a vonatot és kimentetlék
a főispánt veszedelmes helyzetéből.
— Meghívó. A hadbavonult katonák családjainak segélyezésére alakult- bizottság
február 21-én, vasárnap 'délelőtt 11 órakor a
városi sízéképüllet bizottsági- termiéiben tartja
legközelebbi ülését, Erire tisztelettel1 van szerencsém meghívni. Egyúttal értesítem, hogy
a bizottság ezentúl nem minden héten ülésezik, hanem a föl,merült, szükséghez képest, lehetőleg kéthietem kiint. Minden ülésre külön
meghívókat bocsátunk ki. Tisztelettel Bokor
Pál, polgármester-helyettes, a központi bizottság h. elnöke.
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— Orvosi körökből. Boros József dr., a feltételeik alól való kivételt lehetővé tegyék, csak az az igaz, liogy volt élelmiszerhiány
kórház igazgató főorvosa pár napra eluta- •vagy megengedik, .méltóztassék a szülei 'bele- és hogy a lakosság utalványokat kapott a hazott, hétfőn azonban rendeléseit ujra meg- egyezést láttamozni fiaim számára.
tóságtól és lisztet .csak utalványra kapott.
kezdi.
Nekem e két fiamon kivül több gyerme- Hogy aztán a liszt-utalványokkal is vélt nékem
nincsen, (kis leányom meghalt), de mind ha baj, azt a köívetkező (kedves apróság bizo— A Lázár-alap. A tanács a következő
föllihiváíst bocsátotta ki a Lázár-alap érdeké- a két fiamat ha beválnának, a teljesen ért- nyítja:
Jön 'le az újvidéki városházáról a mahető szülei aggodalom mellett is hazánk iránt
ben :
gyar,
kezében a lisztutaLvány:
hü
kötéiességórzettel
és
önmagammal
szemISzeged sz. kir. város törvényhatósági biben
teljes
megnyugvással
bocsátom
el,
oda,
—
Bácsi kapott-e utalványt
zottsága. 43/915. számú közgyűlési határoza— Kapni kaptam egy cédulát, de lisztet
tával elhatározta, hogy néhai Lázár György ahol annyi derék ifjú és férfi küzd, szenved
dr. udvari tanácsos, polgármester el neim és hal meg, a mi szorongó széphaizánbért s nem.
— Kend is ugyjárt mint a rátóti ember
évülő emlékével a. koszoruinegiváltás elmén miértünk mindnyájunkért.
egybegyűlő adományok fölhasználásával örök
a
szaifaIádéval.
Kiváló tisztelettel:
alapítványt létesít. A megboldogult egész
— Hát thogyon járt vele?
Szabó István ref. lelkész.
életét a közjóiét emelése érdekében soha sem
— Bemegy a. rátóti ember a városi hentes— Ho! lehet kapni gazdasági cselédet. boltba és ott szatfaládékoszorut lát, megkérfáradó buzgósággal! és tántoríthatatlanul (becsületes munkássággal szülővárosa haladá- Békéscsabáról irják: Békés vármegye alis- dezi miiféle hagyni aboszoru ez?
sának előmozdítására szentelte. Az utolsó év- pánjához úgyszólván, mindenik járásból ér— INem hagyma ez, hanem ú j f a j t a kaltizedek nagy munkájának nem kicsinyelhető kezteik panaszok aziránt, hogy a gazdák nem
bász
— magyarázza, neki a hentes.
jutnak
sem
cselédekhez,
sem
munkásokhoz.
eredményei mind az Ö nevéhez fűződnek s a
—
Hogyan eszik ezt?
tetterejével megindított (haladás előnyeit a És intézkedést is kértek a panaszosok. Am—
Lehámozzák,
szeletelik, besózzák, papváros miniden intézménye, összes lakossága brus Sándor .alispán ekkor a megye összes
rikázzák,
vöröshagymát
és ecetet tesznek rá.
gazdasági
munkásíközve
ütőitől
értesítést
kért
élvezi. Nem mulaez.tbatj.uk el tehát, amidőn
— Ezt mem tudom a fejemben tartani.
nevének megörökítéséről gondoskodunk, erre arra nézve, bogy vainnak-e náluk állást kemindazoknak, akik városunk közéletében té- reső cselédek ós munkások bejelentve? Azon- I r j a föl kérem!
lA rátóti 'ember megveszi az egész koszonyezőkként közrehatnak, figyelmét fölhívni ban mindegyik közvetítőtől negatív jelentés
és adományaikat a nemes ©ólra kikérni. ISze- érkezett. Az alispán ekkor a földmivelésügyi rút, karjára csavarja, ,az Írást, zeebreválgja.
ged szab. kir. város tanácsának 1915. február miniszterhez fordult, akitől most az az értesí- Alig megy lei a hontösajtón egy kutya lekap•14-én tartott üléséből. Bokor Pál, polgármes- tés érkezett ile, bogy a nagyváradi földmive- ja a karjáról .és elszalad vele.
ter-helyettes.
Utána kiált a, rátóti: ./Szaladhatsz véle
lésügyi miniszteri kirendeltség igen sok gazdasági cseléd és munkás fölött rendelkezik, bitang, ugy sem tudod elkészíteni. Az irás a
— Egy német tudós üdvözlése. Kolozs- akik hajlandók elszegődni más vidékre is. zsebemben van.
várról jelentik: Wilamohvtz-Moellendorf
bá- Vannak női cselédek és munkások is. Az alGondolkozik az újvidéki magyar a merót, ai berlini egyetem világhírű pbilologus- ispán ezért felhívta a cseléd- és munkás nél- sén, aztán kérdi:
professzorát, a nagy Mommsen. vejét, egyete- kül szűkölködő gazdákat, hogy igényüket je— ,Hát. az én lisztemmel maliik kutya szamünk plűlologue tanárai Csengeri János dr lentsék be hozzá és ő majd érintkezésibe lép lad?!
és Hornyánszky
'Gyula dr. hallgatóikkal a nagyváradi, miniszteri kirendeltséggel a
— A hadiadó bevallása. Tudvalevő, hogy
együtt 'latin nyelvű táviratban üdvözölték szegődtetés érdekében.
az
ország
mindazon polgárát, akiknek mult
abból az alkalomból, liogy WiHamoiwitíz Ae— A rátóti ember — Újvidéken. Sok évi összes jövedelme meghaladta a húszezer
aobylos-kiadása ós hozzá irt Interpretátiói- szó esdik mostanában Újvidékiről, ahol a laii,ak szép kötete megjelent. Wilamowitz báró kosságnak 45 napra kell beszerezni élelmi- koronát, hadiadóval rójják meg. A jövedea következő levélben köszönte meg az üdvöz- szert és hogy mától kezdve a várost elzárják. lem bevallását február 28-ig mindenki maga
lést:
, ralWj Természetesen Újvidék elzárásáról szóló hir tartozik megtenni. A bevallási ivek már megérkeztek Szegedre s a városi adóhivatalban
TJ. von W. IM. olozsrvári phi'Mogus karvalótlan. Mindenki nyugodtan érzi magát mindenkii megkaphatja, hogyha jövedelme az
társainak sokszoros üdvözletét küldi. Üdvöz •ott, vitethet is be élelmiszert, amennyit akar, elmúlt évben meghaladta a kivánt összeget.
legyetek. Örvendek, hogy aiesohylosi dolgaim a i szívesen vettétek. De írnost a Múzsák já& ha @ is i s s s s is sing s isi h sips
téka magánál Minervánál is süket fülekre
talál. Most azt kívánja, hogy Tuiscónak és
Árpádnak
nemzete egyetértő lélekkel és L ! j
Igazgató:
Telefon:
aesehylasi bátorsággal folytassák a küzdel- ® VAS SÁNDOR
11 - 8 5 .
met.
Megjegyzendő, hogy Aeschylos nemcsak
a
•mint tragikus költő, hanem mint perzsaveró
s
Vasárnap, február hé 21-én
hős is babérokat aratott,
0
®
— Két fiát a j á n l j a fel a hazának a
geszti pap. Ugy véljük, hogy a háború egvik
®
®
legszebb emberi dokumentumát, az anyaföld
rajongó szeretetének egyik csodaszép hajtáa
sát közöljük az alábbi levélben, mélyet Szabó
0
István, geszti református lelkész irt Csanády
Jenő 'főszolgabíróhoz, bogy legdrágább érté0
két, két fiát felajánlja a hazának. Bizonysága
ez a levél annak, bogy egy régi hősi korszak
renaissmicát éljük és mi sem pironkodhatunk
a igermán apák ós arnyak élőét.
Népszínmű 1 előjátékkal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
Tekintetes főszolgabíró ur!
(Nagyobbik fiaim: Szabó István a. mezőjej
túri nyolcadik gimnáziumi osztály tanulója,
— Játszák a budapesti Nemzeti Szinház tagjai. —
mint I. osztályú népfelkelő február 18-án
•Szolnokon sorozásra fog menni. Kisebbik fiam: Lajos, ki 1898. augusztus 23-án született
F Ő S Z E R E P L Ő K :
0
Geszten s jelenleg a mezőtúri főgimnázium
BERKI KATÓ
7-,ik osztályának növendéke, szintén szeretne
K. HEGYESI MARI
0
sor alá menni. Tudom, hogy a fegyveres érő
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
Pogány Béla
bármely tagozatába való beléplietésnek .egyik
Szőke Sándor
Stella Gyula
feltétele a 17-ik életév teljes betöltése, már
I
pedig Lajos fiam csak folyó év 'augusztus 13O. Kaczeri Irén
Demfán Mari
3
án lesz 17 éves; tekintettel azonban arra,
Szőke Lajos
Mészáros
Alajos
bogy minden épkézláb s valamire alkalmaz0
ható i f j ú ott és ugy szolgáljon a hazájának,
0
ahol és miképen tud, tekintettel arra, hogy
fiam magas (160 om.) n'övésü, egészséges szeivezetü, rendes testalkatú, azonkívül jeles torI
nász, jó vivó, ugy ihogy iskolai vívó versenyen
dijat is nyert, tekintettel arra, hogy szellemileg is rendes képzettségű, korának gondolkozásra hajló, fki most e szándékolt lépése fon- [tó Előadások d. u. 2 órától éjjel 12-ig.— Katona-, diak-és gyermektosságának eléggé tudatúval hir; mindezek
alapjain arra kérem főbíró urat, hogy lia a g jegyek a 2 órás előadáson adatnak csak ki. — Rendes helyárak.
mostani rendkívüli idők a törvény kívánta
• •
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- Adományok. A c s é s kir. tartalékkórház III. csoportja ezúton fejezi ki hálás
köszönetét iKiss Istvánná urnöndk Kisszéksóeról 4 íK pénzbeli adományáért. iModra Ferencné és Papp lAndrásué úrnőknek Szentmihálytelekről fehérnemű adományaiért és
Liimdenfield Bertalan né úrnőnek 500 csomag
cukor küldeményéért.
— A meztelen nő. Négy felvonásos dráma, olyan, amilyet csak a szenvedélyek cs
művészetek világvárosa, Páris produkálhatott. A legf randább Írónak, BataiUe-nak a legjobb drámája. A cím képletes ós aki szemérmetlen mezítelenséget vár, az nagyon csalódik. Ugy fejezhetjük ki az egész müvet,
begy gyönyörködhetünk a természet fenségéiben, -miniden prüdéria nélkül. A női 'lélek
legszebb megny ül a t kozásának lehetűnk ta-nui
s lassankint kibontakozik előttünk a meztelen nő — szimbolikus értelemben. A társadalom szélsőséges helyzetű emberei játszanak
a filmen, — a nyomorgó művész, a világhírű
művész, a modell és a hercegnő. Látjuk a kis
műteremben a ragyogó boldogságot és a palotában a szenvedélyt és mély bánatot. A képek rendezése magával ragad, a pompa és
fény szakadatlanul gazdag, a szinészek tökéletesek s a címszereplő világhírű s Olaszország legkedveltebb színésznője: Lyda BoreUi.
Hétfőn és kedden játsza a Korzó-Mozi az éta
legfinomabb, legművészibb drámáját, a Meztelen nőt.
- Szeged a katonákért. Városunk legnépszerűbb és a legnagyobb támogatásnak
örvendő intézménye ezidőszermt a Szegedi
Nőipari és Háziipari Egyesület
Hódságitő
Bizottsága, mélynek eredményes munkája
országszerte feltűnést kelt és a szegedi társadalom áldott jó szivének ékesen szóló tanúbizonysága. A Bizottság 6 hónapi (fennállása
óta óriási munkát végzett és ebben a munkájában természetesen felhasználta a rendelkezésére bocsátott anyagot és készpénzt is.
Hogy eddigi hazafias és jótékony működését
teváb folytathassa, ismét nagyabb összegű
készpénzre van szüksége. Err.e való tekintettel rendezi —a pénzügyminisztérium engedélyével — már eddig is nagy érdeklődést keltő tárgysorsjátékát, melynek sorsjegyeit valósággal szétkapkodja a közönség. A sorsjáték kiválóan ízléses és értékes nyeremény tárgyainak egyrészét a Kárász-utcáiban
Haas
Fülöp és Fiai valamint a „Kék csillag" üzlet
kirakatában állította közszemlére a rendezőség. A mai napom a következők küldtek nyereménytárgyakat Dr. Arany Károlyné ügyvezető alelnökhöz (D. iM. K. E. palota fdsz. 5.)
Polgár Lászlóné 1 ébresztő-óra, 1 kézimunkakosár, 1 cukortartó, Dr. Berger Mérné művészi kivitelű ezüst casetta, Balogh Józsefnó 2
porcellántál, Os.ik Mária 1 ajour terítő művészi kézimunkával, Hanser (Rezső Sándorné 1
disztálca, Lichtenegger Gyuláné 6 drb kézimunka, Vajda (Dugonics-tér 2.), 1 ezüst szivar-állvány, Bokor Izsó ékszerész 1 zsebóra,
Hutter József 10 K, Englander József 1 doboz sütemény, SoM'e&inger Guthard Róza 5
daíb tárgy, Várkonyi Ferencné gyűjtése: Kék
Csillag 12 drb tárgy. Danner Mihály 3 üveg
finom bor, Bartos Lipót 4 tárgy. A Hadsegité
Bizottság perselygyüjtésében ujabban részt
vettek: Kátay Mária 29 K 37 fill., Prófétaszálloda 11 K, 92 fill., Reiniger Ilona (Ottovay Károly cég) 19 K, 16 fill., Kecske trafik
24 K 21 fill., Royal kávéház 11 K 60 fill., Bel
városi kávéház 2 K84fill„ Boross Antal 12 K
80 fill., Békéi birlapiroda 2 K 54 fill., Haggenmacher vendéglő 14 K 14 fill., Sandiberg
I-Ienrik 1 K 27 fill., Bokor János 8 K 86 fill.
Sándor Lajos 2 K 56 fill., Belvárosi ovoda 5
K 31 fill. Adakoztak továbbá a bizottság céljaira: Falas Ferencné 20 K, Görög keleti
szerb jótékony nőegylet. 20 K, Szentgyörgyi
népiskola tantestülete 15 K 52 fill., Rorbélj
ipari szakosztály Gimpél Jánost elhalálozást
alkalmából koszorú megválttás cimón 5 K,
Gerle Duci 2 K. Ezenkívül igen nagy menynyiségü meleg alsóruha, kötött ruhanemű bar
éhet és flanell szöveteket küldtek ismét a
nagylelkű adakozók a belvárosi ovodában le-

vő műhelybe, melyeknek kimutatástá legközelebb fogjuk közzétenni.
— Cheri Bibi. A filmteclinika és bravúros
színjátszás remeke, szenzációs kalandor történet, amtíly immár két nap óta gyönyörködteti az Uránia nagyszámú elit közönségét. Az igazgatóság mindent elkövet, bogy
bálás és műértő közönségének továbbra is
kedvéiben járjon és ezért nagy anyagi áldozatok arán megszerezte a Mcileniorfozis ci.ro ii
fiimicsoda bemutatását, amelyet két hétköznapon mutat be, még pedig szerdán és csütörtökön.
— Érdekes deíektivdrámát hoz szombaton és vasárnap a Vass mezi Az árnyékok
címmel. Elsőrangú trükkök és ötleteik kergetik egymást ebiben a darabban, amely mindéin bizonnyal az egész szegedi közönség tetszését meg fogja nyerni.
— Asta Nf'elsen lép föl vasárnap az
Apolló-moziban a Martalék ci.mü miinedrámában. Eigy tragikus asszonyi sors mindvégig érdekes és mesterien rendezett regénye
ez a kép.
— Hadifoglyok részére pénzküldeniényeket közvetít May R Miksa bank- és
váltóüzlete.
»ss3au*:iseshazai3 3a!iaeanabsiibasbanbsassg>baii3*>9baa>ia
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MŰSOR :
VASÁRNAP DÉLUTÁN: Eélhelyárakkail Nagy kabaré (farsangi nagy kabaré megismétlése.)
VASÁRNAP ESTE: Király Ernő vendógf'elléptóvel bérletben, leszállitott belyárakkal Lengyelvér operett. (Páratlan Ja-as.)
Szibill. — Jakobi

Viktor

operettjében

kezdte meg ma este vendégszereplését Király Ernő, aki a színházi híradás szerint az
ország első énekes bonvivantja. A meghatározás ellen nem emelünk szót és ebbe a háborus világban igazán nem kívánjuk a vendéget arról a magaslatról leemelni, amelyre
a színházi iroda — érthető okból — felemelte.
Utóvégre és azon nincs csodálkozni való,
hogy minden szinbáz a maga vendégét dicséri... Letagadhatatlan tény, bogy Király
Ernő szereplése iránt a szegedi közönség U
érdeklődik. Vendégszereplésére ma is megtelt,
a nézőtér s a közönség elismeréssel honorálta
produktumait. Jó megjelenésű színész, akitől
a színpadi rutint, nem Lehet elvitatni és aki
habár nem rendelkezik értékesebb hanganyaggal, cie az énekélőadásával az igényeket kielégíteni tudja. A játékbeli képessége
sem ölt nagyobb arányokat, de a fővárosi
gondos és ötletes rendezői útmutatás nyomán
megcsinál mindent, amiiaszere'pek egyénesitésének felépüléséhez szükségesek. Mozdulatainak vonalai elég szabályosak, de nem igen
változatosak és játékában inkább előtűnik a
külsőségekre való törekvés, mint a karakterizálás tartalmassága. De biztos és. jelen tud
lenni a színen. Az operettben a nagyherceg
alakját személyesítette és ugyancsak mutatós volt a stílszerű öltözetben. Tapssal fogadták ós a színészre nézve legszebb muzsika a
taps, minduntalan felhainigzoitt, énekszámai
után. És ez már a közönség részéről a sí
kert jelenti. Az operett jelentősebb szerepeit
a vendégen kívül : Déri Rózsi, Kohári Klári
Ocskay Kornél, Szilágyi Aladár és Sziklai
Jenő személyesítették. — Király Ernő holnap
a Lengyelvér-ben folytatja vendég.'zereplését.
A színigazgató nyilatkozata. A kis
király
tegnapi í lő adásának krónikájában
azt irtuk, hogy az utóbbi napokban a műsor
ingadozó, egyre változik ési ebből1 azt következtettük, hogy bajok, kalamitások vannak
a szinház belső életében. Erre a közleményünkre ma levelet intézett lapunkhoz a

8
színház igazgatója, aki 'bevallja, liogy 8—10
nap óta a szinház működésében tényleg bizonytalanság, sőt rend hiánya mutaitkozilk, a
minek az az oka, hogy a színház a katonai
behívások miatt a tegválságotsa'bb napjait
éli. A férfi kórus négy tagra apadt és egy
pár vezető színész, akinek felmentése bizonyosra megígértetett, bevonulás előtt ál. A
bizonytalanság és- az aggodalom miatt egyesek szinte (képtelenek a működésre, ami miatt
a jövő hétre megcsinált miisor is a levegőben
lóg. Az igazgató azonban azt hiszi, hogy a
nehézségeket majd csak megússzák és- egy
pár nap alatt helyre áll ia rend és fokozott
igyekezettel állhatnak a közönség rendelkezésére. Kívánatos, hogy igy legyen! Még csak
azt akarjak megjegyezni, bogy más téren
működők is bevonulás előtt állnalk, azért még
is végzik a hivatásukkal járó feladatukat.
Azt hisszük, hogy a magyar színészet tagjai
is végezhetik és végezni fogják, bárhová állítsa is őket a sors . . .
A színházi Iroda jelentése. Változatos
műsora ilesz o héten a színháznak, iHétfőn
Király 'Ernő búcsúzik a Tatár járásban. Szerdán a Kis király kerül színre Ocskayval a
címszerepben. Csütörtök, péntekien :A kaqntányné, újdonság kerül színre, elsőrangú szereposztásban. A kaqntányné Földes Imre legújabb imiive, méllyel az uijjá alakított magyar színházat, Hegedűs iGyula felléptével
megnyitották s amiely darabnak olyan nagy
sikere volt, hogy azóta is állandó műsor darabja a színháznak. A darab vezető szerepeit
a, Körmendy pár játsza, kivülök JBánky Juditli, Szegihő, Sziklay, Ungvári, Be.nde, Sümegi, Szilágyi jutottak hálás [feladathoz. —
Szombaton nagy operett premier lesz, a szezon legnagyobb sikerű magyar operettje a
Gajáry ós Szomory pompás, vidám darabja a
Katicza kerül színre, amelyik a népoperában
már a 100-i,k élőadás körül jár. A szinlliáz
egész énekes személyzetét foglalkoztatja a
mozgalmas, szenzációs tároszámolkkal megrar¥)ríi[¥ifiimrí][¥]riifíirí]©í¥]0
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kott. darab, amelyik bizonyára Szegeden is
slágere lesz a szezonnak. Jegyek egész hétre
előre válthatók.

Hogy segítenek magukon.
a városok.
Mindenütt pótolják a liszthiányt.
(Saját tudósítónktól.) Érdekes és tanul.ságos kimutatást közlünk itt az egyes városuknak az élelmezési nehézségeik megszüntetésére vonatkozó akciójáról.
Debrecen városának arra a feliratára,
hogy a kormány adjon jogot a városi tanácsinak az élelmiszerek rekvirálására, a kormány ki jelentette, bogy a kérés, ebben a formában nem teljesíthető, hanem a kormány
fogja rekvirálni az élelmicikkeket és juttatni
fog a város részére akkora kontingenst, a
mennyi a közélelmezés biztosítására szükséges lesz.
Pécsett a polgármester és a főispán közbenjárt a belügy- és földmivelésügyi minisztériumban a város lisztszükséglete biztosi tása érdekében és ennek következménye
az, hogy Plécs félévi lisztszükséglete biztosítva van.
Zomborban a napokban se a piacon, se a
kereskedésekben nem lehetett lisztet kapni s
kenyeret is. nehezen. A fenyegető bajnak
azonban a hatóság erélyes intézkedése elejét
vette. A belügyminisztérium felhatalmazása
alapján a polgármester egyszerűen lefoglalta
,a gőzlmiaiom Hsztlkészletét — vagy 500 méter,mázsát — melyből a polgármesternél váltandó utalvánnyal lisztkereslkedők és magánosok mindaddig fedezhetik szükségleteiket,
mig a készlet tart. Fehér Lőrinc polgármesternek az a terve, hogy a város lisztesboltot
,nyit. A liszt keverésének aránya ugyanis, utólag meg nem állapítható s a kukoricaliszttel
kevert búzaliszt, ha sokáig áll, megkeseredik, ezért ,a polgármester szándéka a város
házi kezelésében lisztesboltot nyitni, ihogy igy
mindig frissen ós helyes arányiban kevert
liszthez s ami a fő, — a maximálisnál nem
drágább áron jusison hozzá a fogyasztó közönség.
i
Léván a földmivelésügyi miniszter rendélete folytán az O. Q. B. kiküldötte és a
rendőrkapitány fébruár 2—5-ig foganatosították .a galboniaösszeirást a jövőben eszlközleu
dő rekvirálás céljaira. — Összeírtak 2261
métermázsa búzát és 7836 mm. árpát, mély
majdnem egészben a lévai uradalom tulajdo; na; a kisgazdáknál csak 308 mm. buza és 198
..mim. árpa van. Ugyan.cs.ialk a fenti összeírás
tartama alatt a polgármester felhívta .a helybeli lisztet árusítókat, Ihogy a helybeli lisztfogyasztás mennyiségéről hozzá kimutatást
adjanak be; a. felhívás folytán 37 elárusító
adta be kirnutaását, mely szerint 1915. január
havában a fogyasztóknak összesen 1247 mm.
30 kgr. lisztet adtak el. Miután pedig a január
havi fogyasztás arányában az összeirt búzamennyiség csak két hónapi időre volna elegendő, — a polgármester azonnal kérelmet
terjesztett fél a földimiivelésiügyi miniszterhez, hogy az összeirt gabonamennyiség a lakosság élelmezésére Léván hagyassék, azonfelül pedig az uj termésig — augusztus hó
1—15-ig a vidéken összeirt gabonakészletből
megfelelő mennyiség bocsátássék a város
rendelkezésére.
Pápán a városi tanács megtette a lépéseket a város élelmezéséhez szükséges gabona- és lisztikésztetek rekvirálására vonatkazóiag. A polgármester ugyanis értekezletre hívta egylbe a (múlt héten a helybéli lisztkereskedőket és. sütőmestereket. Az értekezleten megállapítást nyert, hogy 2—3 hétre
elégséges gabona és liszt álll a helybéli kereskedők rendelekezésiére, de kijelent ették az
értekezlet résztvevői, Ihogy készleteik azután
kifogynak, .mert ujabb gabonát vásárolni nem
tudnak. A tanács az értekezleten elhangzottak alapján sürgős felterjesztést intézett a
vármegye alispánjához, akit félkért, hogy a
gabonára vonatkozó rekvirálási jog megszerzése iránt a szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős szerkesztő: Pásztor József. KiadótalajdoHos; Yámsy L.

Veszprém város közgyűlése kérelmet intézett a minisztertanácshoz, hogy Veszprém
város közönsége részére Veszprém város, a
veszprémi, devecseri, enyingi és zirci járások területére az 1914. L. t.-c. alapján 100
vaggon buza, 30 vaggon rozs, 40 vaggon kukorica és 30 vaggon burgonya-mennyiség
erejéig a leíoglalási jogot a polgári és katonai hatóság élelmezésére engedélyezze. A
közgyűlés a kérvénynek a minisztérralmihoz
juttatásával s az egyes miniszterek informálásával a polgármester vezetése mellett Kránitz Kálmán püspök és Óvári Ferenc dr orsz.
képviselőből álló küldöttséget bízta meg.
Győr a főispán kijelentése szerint már
folyó évi augusztusig el van látva gabonával.

Hirdetmény.
Városi katonai ügyosztály 3 hónapi
időtartamra 2, esetleg gépíráshoz értő
fiatalembert 2 korona napidíjjal felvesz.
Ajánlkozók városi katonai ügyosztálynál,
Hegedűs Antal aljegyzőnél jelentkezzenek.
—

—

—

—

^

2Copaay G y u l a
Szeged,

Auer-fény világítási- és
jókarbantartéss vállalat.

KGSÜÍSI

Lajos-sugárut

i szám.

Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 463.

Telefon: 488,

APOLLO
g

0
0
NSELSEN felléptével 0
0
0
0

Vasárnap, február hó 2 1 - é n

M ASTA

0
0
0
0
0
0
0
0

MOZGO 0
SZÍNHÁZ | g

Úrban Gad drámája 4 részben.

0
0
0
0
0
0

H Folufafól^os előadáson dőlután 2 öráíöl. | j
© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hirdetés.
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.

ayer

Dániel

kereskedő és bizományos ÁRUD,
Hozzájárulhatunk sok könny felszáritásához,
ha varrási, javitási és kötése munkáinkat a feministák varróm ühelyében rendeljük meg.

Nyomatott Yáriay L. kösyviyomdájábai Szeged, Kárász-u, %

