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IV. évfolyam 54. szám.
Londonból jelentik: Óriási vihar akadályozta a Dardanellák ellen való angol és
f r a nc i a li ad m ii vele teket.

Höfer altábornagy hivatalos közlése
szerint a déli harctéren a helyzet változatlan.
Berlinből jelentik: Az amerikai nagyköMármarossziget, március 2. A íegmérték- |
vet a kormánya megbízásából átadta jegyzékét a német kormánynak. Amerika annak ad óbb körökből beszerzett információk alapa reménynek ad kifejezést, hogy a hadviselő ján jelenthetem, hogy Délkeletgaliciában helyállamok megtalálják a megegyezés alapját zetünk nemcsak jó, de egyenesen kitűnő és
és ezért ajánlja, hogy ngy Anglia, mint Né- •hogy a legkeletibb fronton folyó harcaink
metország ne helyezzenek el aknákat, ne dolgában aggodalomra egyáltalán nincsen ok,
támadjanak tengeralattjárókik-al kereskedel- •ezek a harcaink kedvezően haladnak előre anmi hajókat és ne használják a semleges álla- nak ellenére is, bogy az oroszok ujabb tartamik lobogóját hadicselként. Anglia engedje lékoknak a frontba vetésével nagyon megerőmeg a német polgároknak szánt élelmiszerek sitették pozícióikat.
szállítását és Németország egyezzék bele,
Az a körülmény, hogy Deelatyn, Kólóhogy az élelmiszert az Amerika által meghízott ügynökség átvegye és az szétossza a mén és Nadworna rohamos elfoglalása után
polgárság számára. Erre az amerikai jegy- nem kerül ugyanilyen gyorsan a kezünkre
zékre a német válasz ez: Örömmel fogadja Staniszlau Is, a helyrajzi viszonyokban találja
Németország a kezdeményezéseket és haj- magyarázatát. Stanislau körül a hegyi folandó Amerika ajánlatait elfogadni, ha An- lyóka ak egész sokasága ömlik a Délkelet-öaglia is hasonlóan hozzájárni az Egyesült-Ál- liciát határoló Dnyeszterbe. Maga Stanislau
a Bisztrica folyó partján fekszik, kevéssel az
lamok ajánlatához.
Tudósítónk jelenti a kárpáti harctérről: Arany- és Fekete-íBisztrica összefolyása föA Dnkla-mélyedés középső szakaszában lött. Néhány kilométernyire Stanislau alatt
mind ritkábbak az oroszOk támadásai, mig ömlik az egyesült két folyó a Dnyeszterbe. A
részünkről annál hevesebben folynak az ak- Bisztaricával párhuzamosan huszonnégy kiciók, amelyeknek sikerei, ngy látszik, állan- lométernyire nyugatra folyik a szintén a
dósulnak. Az orosz hadvezetés Jasló, Krosnó Dnyeszterbe torkoló Loiminioa. A folyók közé
és Szambor felöl nj erősítéseket kiild részint ékelt terepet keletről és nyugatról magaslaDukla felé, részint Uzsoík irányába és a vo- tok határolják s ezek dominálják a IStaniskiulóczi nyereg fölött meggyöngített hadállá- hoz vezető utat is. A sikság iBokorodcánytól
sához. A zempléni határhegyek galiciai ré- Oszymiáig húzódik és keresztmetszetében
szén, Mezölaborctól északra az oroszok uj nem szélesebb harminc kilométernél, tehát a
előretörést terveztek, a terv azonban, mi- határoló h-egymagaslatokról ütegeikkei kitűelőtt kiviteléhez is hozzáfoghattak volna, nően támadható. Ezeket a h-egyinagaslatokat
meghiusult. A Zemplén északi részén felállí- és a vizvonalakat, mint természetes védelmi
tott haderőnk tüzérségének néhány előretolt vonalakat, tartják] tegmakacsabban az oroiitege az utakon haladó oroszök föifejlödeílen szok, akik igen jól tudják, 'hogy Stanislau
oszlopait meglepte és nagy részét megsem- nemcsuk egyik legfontosabb városa iGalíciámisítette. Az oroszok a kárpáti fronton min- nak, de a délkelet-galiciai Dnyeszter kulcsa
denütt óriási hevességgel és minden erejük is, ezekért a pozíciókért igen heves és már
inegfeszitésével támadnak. Ezek a harcok napok óta tartó 'harcok fejlődtek ki a nagyon
február tizenhetedikén kezdődtek, azóta megerősített ellenség és hősiesen küzdő csafolyton tartanak és napról-napra erősödnek. pataink között.
Az ellenség mindenütt a legnagyobb energiáMikor az oroszok a minap Tuoholka és
val lépett fel és szinte egyidöben támadta
Viszkov között nagy haderőkkel ellenünk támeg összes kárpáti frontjainkat. Az oroszokmadtak,
azt abban a tudatban tették, iliogy a
nak ezekkel a támadásokkal nyilvánvalóan
tucbolka—viszkov!
vonal oldalában fekszik
az a céljuk, hogy galiciai eddigi elöhaladásnnkat ellensúlyozhassák.. Azt remélték, annak a stanislaui vonalnak, melyet ők makahogy sikerül ia kárpáti védővonalainkat vala- csul védelmeznek. Egy erről a vidékről esethol áttömiök és ezzel Stanislau felöl előre- leg érkező támadás könnyen azt eredményeztört seregeinket visszavonulásra kényszeri- hetné, hogy az oroszok kénytelenek lesznek
teni. Ez az Igyekezetük nyilvánvalóan zá- elhagyni Stanislau környékén tartott állásaitonyra került. Az összes kárpáti frontokon kat. A tucholka—viszkovi harc csapataink
még folynak a harcok, de máris kitűnően ala- győzelmével és a támadó finn lövészezred
kulnak ki javunkra. Stanislau alatt pedig hő- megsemimiisitésévef ért véget. Ilyen, körülmésiesen harcoló csapataink a tegnapi nap fo- nyek között képtelenség azt állítani, hogy
lyamán is több orosz pozíciót foglaltak el és Stanislau előtt helyzetünk kedvezőtlen volna.
igen sok foglyot ejtettek.
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Szerda, március 3.
Pótervárról jelentik: Oroszországban
43 évesig minden, katonai szolgálatra alkalmatlanra hadiadót vetettek ki.

Harcaink Sztaniszlau körül.
MIT HAZUDIK AZ OROSZ JELENTÉS?
Sajtóhadiszállás, március 2. Az általános
helyzetre vonatkozólag
mértékadó
helyről
közlik:
— A csata a Dnyeszter mellett nem csökkenő erővel folyik. Az oroszok ismét erősítéseket kaptak, de összes támadásaikat visszautasítottak s lelkes csapataink újból tért nyerlek. A Kárpátokban az uzsoki szorostól nyugatra elkeseredett a küzd elem, csapataink a
harc folyamán jelentékeny eredményekét értek el. Orosz jelentések a legutóbbi időben
Munkácsnál vtIvott harcokról szóltak, ezek a
közlések tisztára kitaláláson alapuló hazugságok, hiszen a Munkácsról elindult szövetséges
csapatok már hossza idő óla a Kárpátok galiciai lejtőjén állnak.
Nyilt súrlódás az ántáníban.
A Newyorker Staatzeitung párisi munkatársának egyik cikkét teszi közzé, amelyet
a tudósitó minden valószínűség szerint a francia cenzúra megkerülésével juttatott lapjához. A cikkíró elmondja, hogy a francia köz•-. élemény különösen a kormány tagjai és Anglia irányában viseltetik
bizalmatlansággal.
Legutóbb Párisban az orosz értékpapírokkal
rendelkező francia előkelőségek tanácskozásra gyűlitek össze s a kormányt a francia pétervári katonai attasé tevékenységiéért felelősségre vonták. A hatóság betiltotta a tanácskozást. A pénzemberek zokon veszik Angliától, hogy igen. kis mértékben veszi ki részét
az áldozatokból. A párisi kormány Londonban
már többször felszólalt ez irányban, de mindeddig sikertelenül. A londoni francia és orosz
nagykövetek megegyezése folytán a francia
kormány most azzal foglalkozik, hogy Anglia igazolására adatökat gyűjtsön, amelyeiket
- ha a közvélemény követelése már elftojthatatlanná válik, közzétesznek. Mindenütt
biztosra veszik, ihogy a békekötés után Anglia
és Franciaország között szakításra keriil a
dolog.
Egy kiváló államférfi kijelentette, hogy
Anglia Németországgal előbb tudná megérteni magát, mint Francia- vagy
Oroszországgal, ha a háború a felek általános k'rneriiltsége folytán érne véget. Ha Németország legyőzné Angliát: Angliára szomorú sors
várna.

m i M A GYARORSZAÖ.

Heves harcok kezdődtek nyugaton.
Berlin, március 2. A főhadiszállás jelenti: Chaittpagnebau a franciáknak ismételt
újból nagy erőkkel ellenünk intézett támadásai többnyire már tüzelésünkben az ellenség nagy veszteségei mellett, összeomlottak.
Egyes helyeken a kifejlődött közelharcokban
mindenütt mi győztünk. Állásainkat erősen
tartjuk.
Az argonnei erdőben több árkot elfoglaltunk, nyolcvan foglyot ejtettünk és öt ak-

navetőt zsákmányoltunk. Vauquis ellen intézett támadásokat véresen visszavertük.
A Vogézekben a legutóbbi napokban kivívott előnyöket heves ellentámadások ellenére is megtartottuk.
A franciáknak tegnap este Cellestől
északkeletre ellenünk intézett támadásai rájuk nézve különösen veszteségteljesek voltak.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Orosz támadások éjjel-nappal.
A német nagyvezérkar jelenti: az oro- man, amely karácsonykor Tyneból Havanszoknak az augustowi erődtől délkeltre és na felé indult. Alisáén, január 3-án kilt útra
délre ellenünk intézett összes előretörései Londonból Tynebe, Niggen, amely december
sikertelenek voltak. Loinzától északkeletre 21-én indult el Alexandriából Barcellonába.
és Ploektól keletre ellenünk intézett éjjeli Cygiuis, GrimseybOl futott ki az Északi-tentámadásaikat visszavertük.
gerre november 13-án. Egyidejűleg jelenti a
Times, hogy a belga Remier gőzös, amely
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 3099 tonnás volt és angol hajósvállalat bérelelsülyedt.
Budapest, március 2. A Kárpátokban, a te, Blakmiddensnél
Berlin, március 2. A milanói Utiione köznyugati szakaszon az oroszok számos ellenli,
hogy
a semleges államok kormányai tártámadását visszautasítottuk és a megelőző
gyalásokat
kezdtek az északamerikai Egyeharcokban saját csapataink által kiküzdött
sült-Államok
kormányával. A tárgyalásoknak
állásokat és magaslatokat megtartottuk.
A Dnyesztertől délre a harcok még tar- az a célja, ihogy a semleges állalmok és az
tanak. Tegnap is véresen visszavertük az amerikai Unió szabadon szállíthassanak élelellenség támadásait és az elfoglalt területet miszereket a hadviselő országokba.
Berlin, március 2. Hamburgból jelenti a
számra nézve íulerös ellenséggel szemben
Vossisűhe Zeitung: Az angol ihajósvállalatok
megtartottuk.
Lengyelországban és Nyugatgaliciában ismét öt angol gőzös eltűnéséről kaptak hírt.
Ezeknek a hajóknak :már rég meg kellett volcsak tüzérségi harcok voltak.
na érkez'riiök rendeltetési helyükre. Folkstcne
Bukovinában nyugalom van.
magasságában, hir szerint, egy gőzös elsüHöíer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. lyedt.
Berlin, március 2. Az angol 'hajókereskeA bukovinai menekültek köszönete
delem terén a viszonyok egyre siralmasabRomániának.
bak, mert a szállítási díjfeltételek hallatlanul
Bukarest, /március 2. Az „Universul"-nak magasra emelkedtek. Amerikai buzaszáliiijelentik Faltisemből, ihogy a 'bukovinai Szu
mányokért tonnánként 'már 85 és fél shillinget
csavában számos miiveit polgárból küldöttség kell fizetni. A Palermo olasz gőzös, amely
alakult, mely Bukarestbe megy, hogy a ro- mindössze csupán 5840 tonnás, teljes rakomán kormánynak a bukovinai nép nevében
mánnyal Olaszországba indul s ez az egy útja
nemzetiségi
különbség
nélkül
köszönetet
4000 font sterlinget jövedelmez az olasz válmondjon azért a messzemenő vendégszeretetlalatnak. Egy japán gőzös, amely Saigonból
ért és /meleg fogadtatásért, a/melyben a bukorizst visz Angliába, ezért az egy útjáért tonvinai menekülőket román területen részesínánként 80 shillinget kapott, ami hallatlan
tették. — Dornia-W-atráról jelentik, hogy gr.
jövedelem. De más japán kereskedelmi gőzöMerán bukovinai tartományi főnök Bratianu
sök is ilyen nagy összegeket keresnek, airre
miniszterelnöknek táviratot küldött, amelyben
egyértelmű azzal, hogy a japán kereskedelmelegen megköszöni a szíves és emberséges
bánásmódot, amelyben az orosz betörés kö- mi hajózás veszedelmes versenytársa lett az
vetkeztében Romániába /menekült bukovinaiak angolnak s ez érthetővé teszi, hogy a brit kereskedelmi piacon nagy az izgalom:.
részesültek.
Lyon, március 2. A Le Progress jelenti
Madridból: A kormány megerősíti, hogy egy
tengeralattjáró van a bilbaói vizeken. Valószínűleg egy francia tengeralattjáróról van
Páris, /március 2. A Temps jelenti Havreszó, mely próbautat tesz. (Aí. T. I.)
ból: A Harpalion nevű gőzös, amelynek roncsait tegnapelőtt a Cap d'Antiíernél látták,
elsülyedt, mielőtt Havreba lehetett volna Berlin és Bécs a háború
vonszolni. (M. T. I.)
nyolcadik hónapjában.
A Harpalion nevű angol gőzöst egyes híA világháború első hónapjaiban az angol
rek szerint német tengeralattjáró megtorpedózta. A Temps tegnap még megcáfolta azt sajtó tendenciózus hazugságokat és borzalmas rém/meséket terjesztett Bécsről és Bera hírt, hegy a Harpalion megtérült.
linről. Londonban azonban most nár a két
Kopenhága, március 2. A Times közli főváros gazdasági helyzetét illetően józan felazoknak az angol gőzösöknek neveit, amelye- fogás nyert teret. Csak nemrégiben irt a Tiket a Lloydsnál már régen esedékesnek je- mes egy cikket Bécsről, amely arra törekelentettek be s ha azok a hét szerdájáig nem dett, hogy az angol közönségnek helyesebb
adnak magukról hírt, a biztosítási összeg ér- képet fessen az osztrák főváros társadalmi
életéről. Ugyanaz a tudósító a Times egyik
tük kifizetendő lesz. Az angol gőzösök a kö- minapi számában Berlinről adott képet. Bervetkezők: Glenmar (2800 tonna) december lin a tudósítót egv nagy gépezet hűvös, érces
26-án Tynebál Legorsba indult. Therese Hey- és precíz zakatolására emlékezteti. „A láto-

A tengeralatti háború

Szegőd, 1915. márekus 3.
gató nem nyer egyéni izgalmakról- benyomást. Ez a kötelesség lassan őrlő körforgása,
amelyet mindenki energiával végez. A legnagyobb organizáció, amelyet a világ valaha látott, itt előttünk van. A férfiakat a teljesítő
képesség kiegyenlítésére szorítják. Mindenkitől ép a felét kívánják annak az erőkifejtésnek, amire az illető képes. Ennek következtében minden váratlan eseményre tökéletesen
elő vannak készítve és a polgári élet kevésbbé
látszik megzavartnak, mint bármely más országban. A nyilvános életben most látszik
meg az igazi Berlin. Mióta a német birodalom
fővárosának a rangjára emelkedett, még sohasem volt annyira az, mint most. Az idegen
lakosság eltűnt és Vilmos császár fehér márványősei szigorúan vagy mosolyogva tekintenek le, Berlinnek német divat szerint öltözött leányaira. A magasabb körökben, az udvar közelében és magánál az udvarnál is megszűnt minden társadalmi élet. Csak a harctérről érkező sebesült és beteg tisztek részére
vannak apró mulatságok. A Berlinbe érkező
sebesültek rendkívül zárkózottak. És ugy látszik, ép ők a háború hősei, mert csaknem
.minden, a fővárosban tartózkodó katonának
megvan a maga vaskeresztje. Ép az tűnik fel.
ha a vaskereszt a szürke zubbonyról hiányzik. Furcsán érint iaz idege,nt, bogy Berlinben oly keveset beszélnek a győzemekről és
hogy oly kevéssé dicsekednek a német fegyverek erejével. Első -sorban a hadvezérek neve
csendül ki a beszélgetésekből, ihasonlithatatlanui legtöbbször persze a Hindenburgé. Ö
a nemzeti hős. Hindenburg nevén kivü 1 sokat
emiégetik a trónörökösét is, aki nagy népszerűségnek örvend. A trónörökös tiszteletére
az összes tisztek „íogkefeszeriien" nyírták a
bajuszukat. Népszerűség tekintetében a 'harmadik belyen Zeppelin áll, az az ember, aki
megrémíti és megreszketteti az angolokat és
aki a berliniek őreimére egész Angliát elsötétítette, miután az éjszakai világítást az angol
hatóságok betiltották. Igen népszerűek a bajor és a württembergi trónörökösök is, mint
akik mint jó vezérek váltak te. A legkedveltebb német asszony a német trónörökösné. A
népség „Berlin mosolyának" nevezi. Négy
egyenruhás délceg fia mindenütt a legnagyobb
lelkesedést kelti.
|Mig Berlinben hí/ind u/jabb rendőrségi
intézkedések tetemesen megrövidik az éjszakai szórakozóhelyek és vendéglők szabadságát. addig Bécsben a reggeli 2 órában megállapított záróra 'tekintetében eddigelé nem
kellett semmiféle változtatást eszközölni. A
háborús idő komolysága nem engedte a farsangot feléledni. Nem voltak nagy bálok és
mulatságok sem; amelyek után jókedvű társaságok fel szokták keresni a kávéházakat,
hogy ott aztán 'hajnalig folytassák kedélyes
évelődéssöl és beszélgetéssel a szórakozást. A
szórakozóhelyek törzsvendégei, a fiatelemberek, túlnyomó részben a harcmezőn vannak,
az idősebbeknek, — hacsak nem javíthatatlan „dralhrerek", — nincs kedvük és megfelelő
lelki nyugalmuk ahhoz, hogy az éjszakát ilyen
helyeken töltsék. Az éjszakai helyiségek közönsége mintegy elkallódott s igy nem nagyon érzik meg a kávésok a két órai zárórát,
mert már éjjeli 1 órakor is csak ugy konganak a.z ürességtől a helyiségek. Az ez idő szerinti „éjjeli közönség" is más jellegű most. A
régebbi családi kiruccanások és a finom, elegáns öltözetű gavallérok helyett tisztek, üdülő
katonák, bevonulásuk előtt álló fiatalemberek
és idegenek; galíciai /meneküllek látogatják a
kávéházakat és mulatókat. Különösen az
utóbbiak akarnak most megismerkedni Bécs
éjjeli életével, ők képviselik a kabarék és
egyéb szórakozó helyek közönségét, amely a
békeidőhöz képest a felére olvadt. Csak a minap vált fizetésképtelenné az egyik kabarévállalat. Mivel ezeknek a törzsvendégei hiányzanak, tisztán az esetleglátogatókra vannak utalva. Megemlítendő még, hogy az éjjeli
élet az utcán, csekély kivétellel, az idők komolyságához méltóan zajlik le. Éjjeli csendháborítás csak elvétve fordül elő. Két óra után
az utcák csaknem teljesen kihaltak,
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Harcoljanak az itthonmaradottak is.
(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy a
hadbavonult katonák családtagjai bizonyos
törvényszabta feltételek mellett, az államkincstártól félhavönkint fölvehető segélypénzben részesülnek.
Segélyre igénnyel bir a bevontatnak felesége, gyermeke (akkor is, ha házasságon
kivül született), mostoha gyermeke, unokája,
apja, anyja, mostoha apja, mostoha anyja,
nagyapja, nagyanyja, nejének édesanyja, nejének édesapja, édes mostoha testvére, de valamennyi csak akkor, ha semmiféle állandó
ellátásban nem részesül, ha magát vagyonának jövedelméből, vagy önálló kerestéből fentartani nem képes. Ehez a törvény (még hozzáteszi, hogy az olyan családtag, akiről a hatóság megállapítja, hogy megélhetését megfelelő munka elvállalásával biztosithatná, segélyre igényt nem tarthat.
Elmondhatjuk, még pedig jóleső érzéssel
mondjuk el, hogy a hatóságok igazán emberséges jóindulattal voltak a kereső nélkül maradt családtagok iránt. A törvénynek megszorító szigorát alig alkalmazták. Liberális
gondolkozással kiutaltatták a hadisegélyt
olyanok részére is, akikről pedig könnyűszerrel meg lehetett, meg lehet ma is állapítani, hogy egészségesek, dolögbirók, tehát
a ,/megfelelő", nekik való munka elvállalásával állami segítés nélkül is eltudnák magukat
tartani. Rendjén van. Egy szavunk sincs
ellene.
Csak most már az nincs rendjén, amit
különösen gazdáink tapasztalnak, hogy a hadisegélyben részesülők közül (nem mindnyájan) nagyon sokan neimbeesiilik meg. érdeme
és jelentősége szerint az állam jótéteményét.
A könnyen jött és mondhatjuk, elég bőkezűen
osztott kincstári pénz e [kapat egyeseket és
könnyelművé, dologkerűlövé tesz.
Fáj kimondanunk, de sajnos, igy van. A
bajt nem lehet, nem is kell eltitkolni. Hanem
gyógyítani kell; ugy, ahogy lehet. Ha máskép nem lehet: akár súlyosabb operációval.
Tisza István miniszterelnök most leiratot intézett a föispánökhoz, mely ezzel a kérdéssel
foglalkozik. Ez a leirat nagy tapintatossággal
irányt ad a közhatóságoknak, hogy miképpen
kell hovatovább mindjobban elharapózó renyheség és dologtalanság országos veszedelmét
elhárítani.
Mert valóban országos veszedelem rejli;
abban, ha a most kezdődő tavaszi s majdan a
nyári gazdasági mezei munkák idején nem
lesz munkáskéz. Mert egy része oda van a lövészárkokban, másrésze pedig idehaza tétlenül hever a tunyaság párnáin s a könnyen
jött pénzből duskálkod'va, csak a készet fogyasztja. Dolgozni nem megy, ha hivják se.
Pedig birná a munkát, nekivaló is, eddigi életfolyásában hozzá is volt szokva, meg aztán
azt is iélgondolhatná, hogyha dolgozik, azzal
ujabb pénzt keres, az állami segélypénzt akár
a takarékpénztárba teheti.
Végül pedig minden ittthonmaradottnak
kötelessége arra gondolni, hogy ádáz ellenségeink ellen küzdő vitéz katonáink is csak ugy
győzhetnek, ha mindig megvan a küzdelemhez való testi erejük és kitartásuk. Ez pedig
csak ugy lesz meg, ha állandóan kellő táplálkozásban részesülnek. Az élelmezést pedig
csak a becsületes, hálás, jó magyar föld adja,
ha — kellő megmunkálásban részesül.
Ki végezze a szántás, vetés, kapálás,
2-yüjtés, aratás munkáit? Csak az itthonima-
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radtak. Amint a határok védelmében küzdő
véreink karddal, puskával harcolnak: azonképen harcoljanak az itthonmaradtak ekével,
ásóval, kapával. Csak igy fogjuk legyőzni az
ellenséget. Közös erővel, közös akarattal
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Fontolják meg ezt jól az államsegélyesek is. Az államsegély nem alamizsnapénz,
hanem olyan jótétemény, amely hálára és dologra, tettre kötelez!

Az Unió beleszól
a japán-kinai konfliktusba.
Pétervár, március 2. A Novoje Vremjáiia,k jelentik Pekingből február 23-áról: Japán huszonegy követelése közül csak tizenegyet közölt az entemte-hatalinakkai, a többit elhallgatta. Ez érthetővé teszi Szasszanow nyilatkozatát, amely szerint Japán követelései az orosz és angol érdekeket, valamint Kina integritását nem sértik. A pekingi
Daily News annak a várakozásának ad kifejezést, hogy Japán többi követeléseit rövidesen visszavonja. (M. T. I.)
Amerika

Japán ellen.

Genf, március 2. A párisi Newyork Herald közli: Az amerikai kormány ma vagy
holnap hivatalos közleményt fog kiadni, a
melyben állást foglal Japánnak Kínával'szemben támasztott követelései ellen. Az idézete
lap a francia cenzúra jóváhagyásával jelenti
továbbá, hogy Franciaország nem helyeselheti a japán követeléseket, Íha ugyan a jegyzéknek a szövege, amelyet a tokiói kormány
Kínához intézett, hiteles.
Az Egyesült-Államok Kina melieft.
Hága, március 2. Londonból kábeltávirat
érkezett Tokióból, hogy a kinai kormány viszszautasitotta a japán követeléseket.
Juonsikkai és a pekingi orosz ügyvivő három óra
hosszat tanácskozott, amelynek
végeztével
Juansikkai értesítette a japán követeéget erről
a határozatáról. A pekingi lapok bizonyosnak
tartják, hogy március 5-ig az amerikai hajóhad megérkezik a kinai vizekre mert az Egyesült-Államok most végleg Kina mellé állott.
Pekingben feltűnést kelteti az a hir, hogy a
francia kormány elzára Cochinkina határuit
japán elől.

Meghiusuit támadás
a Dardanelláknál.
Konstantinápoly, március 2. A főhadiszállás közli: Az ellenséges flotta ma lassú
tüzelést folytatott a Szedill Bar erödei ellen.
Az ellenség kísérletei, hogy egyes pontokon
felderítő csapatrészeket szállítson partra,
meghiúsultak. Végül öt ellenséges páncélos,
amely eredménytelen tüzelést folytatott más
ütegeink ellen, a mi ütegeink által leadott
hét lövéstől kénytelen volt visszavonulni. —
(Miniszterelnöki sajtóosztály.)
Konstantinápoly, március 2. A török
hadvezetőség a Dardanelláknál igen jelentékeny csapattömegeket vont össze, mert nagyon jól tudja, hogy a Dardanellák utjának
birtokába csak egyidejiileges szárazföldi és
tengeri győzelem utján juthatni. A szövetségesek ezidőszerínti katonai helyzete azonban
megfelelő csapattestek partraszállifásának lehetőségét kizárja. Azt tartják, Iiogy a szövetségeseknek legalább negyedmillió katonát kellene partraszúllitamok, hogy sikerre való kilátással vehessék fel a török Dardanella-sereggel a küzdelmet. Török katonai
részről
fantasztikusnak mondják azokat a francia
részről elhelyezett híreket, mintha tutajokkal

ártalmatlanná lehetne tenni a Dardanellákban
az aknamezőket. (Bud. Tud.)
Magyar és török testvériség.
Ahmed Hikmet bej. a budapesti török főkonzul egy magyar újságírónak a követezőket mondotta el a magyar és török viszonyról:
— A Törökország és Magyarország közötti viszonyt testvérinek lehet nevezni. Tanúsítja azt az a körülmény, hogy Magyarország a török félhold javára megindított gyűjtésnél 300.000 koronával szerepel és ezáltal
lefőzte a nálánál is gazdagabb Ausztriát. A
török nemzet igen nagy szimpátiával viseltetik a magyarok iránt. A magyar katonák hősiességéről meglepetve hall az egész világ,
de Törökország már igen ismeri a magyar
hősöket és nem lepődött meg a magyar fiuk
vitézségén, melyei a nagyvilág csak most ismert meg igazán. A török és a magyar nemzetet három kapcsolat fűzi össze: 1. a faji
kapcsolat, 2. a történelmi kapcsolat. Mert
bár igaz, hogy sok évszázadon keresztül
harcban állottak nemzeteink egymással, de a
török nem mint hódító jött Magyarországra.
Magyar királyok uralkodtak iMagyarországon
akkor is, mikor Budavár török ké^en volt.
Mi már akkor is a szláv invázió ellen küzdöttünk és ezért foglaltuk el Magyarországot.
És, m/ikor kivonultuníki Magyarországból,
csupa barátot hagytunk magunk után és nem
ellenséget. Hisz a kurucvjág mutatja leginkább azt a szimpátiát, mely a török és magyar nemzet között mindig — dacára a sok
háborúnak — fennállt. Mert Szerbiában, kivel
most harcban állunk, sem a többi balkán államokban sohasem volt kurucvilág. Nem volt
Szerbiának sohasem Thökölyije vagy Rákóczija. De Magyarországnak gyakran küzdött
oldalán az ozmán birodalom1 s nem véletlenség az, hogy most is egymás mellett küzdünk.
Ami végre mint harmadik kapocs összefűz
bennünket, az a közös érdek. Mind a két nemzetnek érdeke Oroszország pusztulását előidézni és aztán egymást támogatva, teljes
erővel a kultura szolgálatába állva gazdaggá
és erőssé tenni magát.

A 3 7 - 4 2 éves népfölkelők
sorozása.
Grác, március 2. A örazer Tagespost
tegnapi estilapja a következőket jelenti:
A legközelebbi napokban megjelenik a
felhívás, hogy a 37—42 évesek tartoznak sorozásra jelentkezni. Tekintetbe jönnek tehát
az 1873. évtől bezárólag az 1877. évig született népfölkelésre kötelezettek, akik az állításkor, vagy a felülvizsgálatuk alkalmával
szolgálatra képteleneknek találtattak, vagy
pedig július 31-ig felülvizsgálat utján a közös hadsereg, a haditengerészet, a két honvédség és a csendőrségek kötelékéből elbocsáttattak, végül azok, akik abban az időben,
amikor megszerezték az osztrák vagy a -magyar állampolgárságot, esetleg a bosznia-hercegovinai illetőséget, már nemi voltak sorozásra kötelezettek. A íelhivás megjelenésének napjától március 20-ig tartoznak a felhivott'jk tartózkodási helyük községi elöljáróságánál megfelelő irataikkal jelenífiezm. A
sorozás április 6-tól május 6-ig lesz.
iiii|i!$&. t- u
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Vitézségi érmek Máriának.
Történet
a Korrsháber-hadoszfályból.
— Hej honvéd!
— No?
— Halljátok, hogy repdes a tuinul madár?
— 'A szent imiadár... a magyaré.
iGsönd; mindenki a légbe nesziel, mihtllia
•a menny 'boltozata felől várna valami isteni
jelre, Isten madarának szárn yh ukogá c á r a.
—• Nőm hallom, tesvir!
— .Várjatok csak... Hahó?! Azt hittem,
hafllottam, pedig... De itt üedülök: nem birorn tovább! (Leszakad a szivem.
— Ne okoskodj, honvéd.
iA gáiesorezáigi pogány saél orgonál. 'Még
a hegyek ds jajongnák.
,Valaki fölkiált, lendülettel, mintha tárogató zengne a bércek fölé:
— .Fiuk! Mindjár az édes, szent földre
érünk...
— Hurrá! Éljen!! Magyarország...
Peregnének a könnyek, de 'odafagynak a
csontos arcra.
A Koruháberrííie magyar hod sztály
ez, délvidéki, jónészhen szegedi fink, de
akadnak köztük rcimánok, hunyevácok, magyair-rácok.
Huszonegy napig hurcoltak
éjjel-nappal,
de a batáron tul, Az orcasa túlerő .sokszor támadt, aránytalan túlerejében Fizván, bizony
itt a muszka kezdte leginkább a sziurcnyrchamot. 'Végül iis a generális egyik szárny
élére állott és éjszaka harminc lépésre incigkiözeliteitték az elleinsóg ínagasilatait. A ködben .ember-ember ellen viaskodott. Győztünk.
Mas-t — végre! — visszakanyarodnak iGa-liciábiól a Kárpátokba: magyar földre. .Magyaiföldre! É.s beszélnek toustitku öronimefl, rapszodikus töredékekben, de azért mindenki,
mindent .megért,.
— iM'efeléljen. hadnagy urunk, kis apánk
a turul madárról.
— A Kárpátokban égtek a kurucok őrtüzei. Nagyságos Rákóczi fejedelem azt
mondta, coki labanc a testtel! magyarok hazája iszient föld, ezer óv é t a . . . De most, én,
gyerekek, n-ejin birtok iiiichólai, .én — csak még
egy kicsit... kitartás!
Mintha egy .ország terhét vinnék, különkülön, és együtt,
— Komám, a Osukonyi F.erkó csak ott
maradt, megmondta. ellőre... hiába kértem,
a, kis 'Cselédeid miatt -ilérj haza majd Ferkó.
— Oda ifönt a hegyen?
— Odafönn — marokkal kapta meg a beste muszkáját, pedig az akkora volt, mint egy
ház.a Széchenyi-téren, nem birt-a levágni, lerántotta. Alig tudtam ráakadni, még holtában is ölelte.
— Hadnagy ur! Akkor érünk Magyarországba, ha a tárul madár jelt ád?
— Igen 'fiaim. A Kárpátok bércein ott
őrködik mindig -a turul, a magyar szent madár. Ott repdes ól- őrzi az édes földet és kivájja a szemeit mindén éffilenségnek, vijjog
szépen.
— (Mindjár meghalljuk.
— Hát tlégeid, mi lelt, kadét?
— Semmi, kapitány ur.
— (Arra a barna lányra gondolsz?
— (Dehogy. Nem. Az... a (szivemtől olyan
távol él, akár a. magas ég.
— Lám, mégis arra gondolsz.
— Nem. iCsak szeretném levetni magamat, ahogy átérünk a hat,áron, hogy ott kaparjatok ni odabelül.
— Ne ituairhulj, kérlek.
- 'Kapitány ur, én szerb győrieknek születtem, 'de magyar vagyok, magyar!! Én soh a ném tudtán méltóan bebizonyítani, hogy
mit köszönhetek ennek az országnak. Tik —
nemi értitek ezt! Éin érzem, hogy meni értitek
egészen, ne haragudj, jó kapitány. Én ugy
vagyok, mint negyvennyolc legvitézebb generálisa, Damjanich. (Magyarabb volt mindem magyarnál pedig szerbnek .született —
azért tudta ugy gyűlölni a szerbet, mint scu-

ki anáa ,(Szerbek! ti kutyák,
mindnyájatokat
kiirtalak, aztán magamat löeöm főbe, hogy
Írmagja se maradjon a szerbnek! Igy -mondta. És én —
— 'Beszélj!
— Nem. birok . . .
Szó nélkül masírozfak egy ideig, majd
hirtelen egy baka eszeltben felordít:
— A határ!
Összevissza .ki-abállnak s a hangok uicgrázóak, mintha túlvilági erő kapna szárnyra
ás harsogna át a hegyeken, a nagy hegyeken
átai:
— [Magyarország! Átértünk testvérek!
Nézzétek — itthon vagyunk.
lEz térdre zuhan, amaz végig esik a havon, puskája élettelenül hanyatlik -le tői-e távolabbra. Senki nem áll már és csókolják a
fehérséget, arccal arra fordulva és sírnak és
simák és eirnak.
J ó idő multán szól a kapitány:
— Amott -a távoliban egy falnífélc. Ugy
látszik, leégeti, AtemipQomtornya is félre áll.
— Ott a maszkái bilángoltak!
— Gél a .falni. Ott hálunk. Kitartás, honvédoki Bírjátok?
Azok vidáman szálnak, mintha uj lelek
nyilatkozna:
—• De mennyire!
Beérnek. Ott már huszárok és gyalngosek várakoznak: az előőrsök.
-Jelentik oiláesan:
— 'Akad -ínég itt-ott. ház, melyben vackel1 latiunk. A templomot is .megestiifollák. -Beköltözhetünk odla is, a sebesültek már benn nyugcsznak.
Kedves kicsi templom. Ugy lapul meg
a hegyek alján, akár -a hit a 'háború folyamán. Tornya mint az égnek nyújtott ujj, de
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mcst lankadtam b-arnull, gránát vagdosta ösz
sze. Meg is jegyzi egy nttgyvenlbatos:
— Ezt igazán az imiádság tart-ja.
A teinploiinoceka kirabolt. Az álhit,at mégis száll, de fáj. (Minden harcos a kálvária
sebét 'hurcolja, mely most támadt rájuk n;i
zárcth.i szomorúsággal. Aki katlholikus, rögtön leborul és halija talán a titkos minisztráns csengetyüjét. Aki protestáns avag>
zsidó, meggörnyed, szivében az Isten békéjével-.
A gyertyák a dult-oltáron égnek. Másutt,
szórtan fáklyák tündökölnek. Odakünn már
szikráza vékonyodnak a csillagok.
Benn a kövezeten szalma sárgul. Közte
emberek; fáradtak és sebzettek. (Csöndben
nyöszörögnek, imáiba szövik a fájdalmakat
is. Várják, műkor nyifl.ik meg hirtelen az oltár mlély öble és hogyan lép ki az Isten vagv
az ő egyszülött- Fia,
De minden- mozdulatlan.
Csak mintha egy bolt szobor mozdulna.
Szűz Máriáé! Olyan különösen néz a katonákra. Már többen észrevették. Feléje tekin
tenc-k, lelkes szívvel.
— Öt is megrabolták, szűz Máriát.
— Nézzétek! Csa'k ez a szobor maradt.
— Feküdni! Aludni!
— Ó istenem... meni birok ón mcst
aludni.
— Nézzétek már a Jenőt!
•A Jenő a zászlóalj jó fiu-ja, szegedi kiskereskedő volt, mikor? A békében. Jó fin.
három gyerekkel, hol? „Messzi Szögedéibe."
A Jenő jó fin, csak a d-eklknm-gban nem győzték óvni: „Jenőke, az o-rodra meg vigyázz!
Olyain nagy, ha kidugod, minden go-ló bei-etapéi."

És most Jenőke, a legkisebb honvéd,
bátran a templom szobra élé áll ós csak néz,
néz. Egyenest (Máriára. És olyan furcsán ragyognak a szemei — a honvédnek is, a szobornak is. A hatalmas kaidét oda is lép közéjük:
— Zsidókéin, mondd csak: hát te mit
akarsz — a szűz Máriával?
És Jenőke tudja, hogy gúnyolják. És Jenők-e megrázóan tekint a kadétra. Éte hirtelen
a melléihez kap, leemeli szépen az ezüst vitézségi érmét.
— Mária! . . .
dobja 'ki enyh-én szivéből a szót, és előre
kúszik, odahelyezi a szobor mezítelen -lábaihoz az érmet.
A többi csak liesi.
A kadét .meginog. Az ő melllén is érem.
vitézségéért. Leveszi vigyázva, Szűz Mária
mellére erősíti és megcsókolja: élőbb az érmet, azután Mária lábait. És jönnek a legények is. Szó nélkül. Azok lépnek előbbre,
akik érmet szakit-hatnak szivük tájékáról..
Szűz Mária ékes. Magyar katonák vitézségi érmei ragy-ognaik rajta a gyertyák és
fáklyák fényiben.
— Na, aíludjünk, magyar földön...
Az öreg őrmester hanyatt dűl és mondja :
— Szűz Mária .is tudja, bogy — ezt hallgassátok már: IA turul madár csőrében eg.v
óriási kard, mint -a villám... ha ellenség lépi ót a batárt, szájából leejti — mindet,
agyoiivági — •—
_
_
_
_ Szalay János.

0
0

szájp a d l á s
nélkül.

Népszínmű 3 felvonásban.
Irta. T Ó T H
Filmre
Dr.
alkalmazta:

EDE.

JANOVICS
JENŐ,

a kolozsvári Nemzeti Szinház igazgatója.

Jegyek előre válthatók a
nappali pénztárnál.

0
0

0
0

0 1 5 j l 5 j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az általam készitett
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A Kárpátokban.
Csernyák Imre tüzérhadnagy, aki ebben
a háborúban már több izben kitüntette magát,
irja:
— Január elején érkeztem
Ungvárra,
Ugyanakkor érkezett oda bizonyos számú nemet üteg is. Ezeknek az volt a rendeltetése,
hogy amint megkezdődik az offenziva a Kárpátokban, rögtön vonuljanak fel és helyezkedjenek állásba, ha ennek a fölvonulásnak a hegyek közt a z utak mellőzésével, emelkedés,
hideg és mély hó dacára is meg kell történnie. A német tisztekkel nagyon hamar barátkoztunk össze. Sokszor beszélgettek a rájuk
váró rendkívüli nehéz feladatok lehetőségéről.
Hányszor voltak már tűzben! 'Decemberben
Lodznál. Karácsonyfájukat Tilsit mellett állították fel ágyúik mellett. De itt. ebben a csodálatos hegységben, az a veszély fenyegette
őket, hogy minden tapasztalatuk és tudományuk csődöt mond, mert ez a hegység a tüzérséget egész uj, átkozott talányok elé állitja. A németek megtudták, Ihogy én jól ismerem ezt a vidéket s hogy nehéz gyakorlatokat
vezettem itt. Ezért kérték a hozzájuk való beosztásomat. Nekiláttam, tehát, bogy a németek
segítségére legyek és hogy lehetetlennek látszó kalandokat lehetővé tegyek s a tüzérséget a domináló állásokhoz vezessem,- A hideget, a hatalmas hágó a legmagasabb fokig
befagyott útját, a magas, tapadós havat le
kellett győznünk.
— Reggel 4 órakor megkezdték a hosszú
oszlopok utjukat a borzalmas akadályok dacára. Lovak és ökrök nyugodtan, de nagyon
fáradságosan vonszolták az ágyukat, szekereket és lőszert. A sok szerpentint el nem lankadó akarattal, habár az állatok véres bokáival elintéztük.
— Fent a hágón azután egy helyre jutottunk, ahol .az ütegeknek jobbra kellett térniök,
mély hó és az ellenség leghatásosabb tüzelése
közepette.
— Az igavonó ökrökre került a sor, hogy
megmutassák, mit tudnak. Négyesével és hatosával voltak befogva, patát pata elé raktak,
sziigyig a hóban. Ez volt az ő legsajátabb területük. H a lecsapott egy-egy gránát, nagy
köröket irtak le a farkukkal, de fáradhatatlanul tovább mentek. Egyhangúan, egyenletes
lassúsággal, buta biztonsággal. Az oroszoknak nézniök kellett, mint nyomulunk! szemük
láttára, tüzelésük közepette, hidegvérüen
előre.
— Mentünk előre feltartóztathatatlanul! Egyikünknek sem esett baja és tul voltunk a gránátzuhatag zónáján. Ott terült el
megint előttünk a beláthatatlan, érintetlen, fehér hómező. Nem tarkította fekete lőfolt, a
fenyegető halált mutatva.
— Meredeken lefelé vezetett az utunk.
Minden siklott és csúszott. A derék német katonák elővették a köteleiket. Tartóztatják,
akadályozzák és irányitják a gördülő, rohanó
és bukfencet hányó ágyukat. Ezeknek az embereknek a jókedve, buzgalma és bátorsága
rendíthetetlen. Önmagukat áldozzák fel, Iha az
ökröket és lovakat az elgázolás veszélye fenyegeti. Én csak kiabálok és füttyentek, megértik minden intésemet.
— Most egy uj hegyhátnak a megmászására kerül a sor. Eleinte nem túlságosan meredek az emelkedés. Ákad egy ut is, de az keményre van fagytva, tükörsima, ráadás pedig három veszett kanyarulat. Sietni kell.
Közben egy népfelkelő század érkezett meg
fedezetül. Nekiállitom a derék magyarokat.
Műértő kézzel kikaparják a jégréteget és előtűnik a földes talaj. Egy pillanat alatt a németek is ugyanazt csinálják. Azután egy réteg trágyát hintenek az útra, hogy legyen az
igavonó állatoknak mibe kapaszkodniok és
aztán: csi'hi! Az első három ágyút és szekeret magam vezettem, hogy az emberek a legkisebb előny ügyes kihasználását is lássák.
Sikerül. A jéghegy kénytelen kilenc jármüvet
felvenni a hátára, bármily ravaszul és zordonul is tiltakozik ellene. Nemsokára több kerék
is fel fogja szántani a 'hátát. Az emberfölötti

á
fáradság eltart késő estig. Egy fürészmalom
jó, szellős éjjeli szállást nyújt. Tiszta, akár
egy schafbergi szálloda, csak ablaka nincsen.
— Fent vagyunk a kárpáti magaslaton.
Az ágyuk sortüze kacag, örülnek, hogy fönt
vannak és segítségére jöhettek a vitéz gyalogságnak.
— A németek hálásak voltak, vaskeresztet kaptam.
Levél Clevelandból Temesvárra.
Fraunhofer
János, aki Amerikáiban él,
Clevelandból levelet irt atyjának, aki temesvári villamosvasúti ellenőr. Az ifjú tevéiét
'február elsején irta és az Rotterdamon keresztül csak most, érkezett meg Temesvárra.
A levél igy hangzik:

angol nyelvű — rossz angolsággal megirt
cikkeivel angolosabb az angclországi lapoknál
Jobban búzza az angolok szekerét, akár a Times, vagy a Daily Mail London szivében. Az
angolországi lapok a liáboru kitörése óta már
számtalanszor
támadták
kormányunkat,
melynek túlkapásait és erőszakosságát r.
szemére vetették, az amerikai lapok elleniben
még egyetlen egyszer sem. Amerikának
és
sajtójának Anglia számára csak. dicsérő szarai vannak. Jelszavuk pedig csak az, hogy:
Goddaim iGer«man, vaigy iGoiíldam Hrunky! Azt
is mondja az amerikai sajtó a németekről és
magyarokról, hogy nem jók sebogyseiu és
semmire. „The are no gccd anymay!"
Nem baj. És mégis mozog a. föld! Akár
szimpatizálnak velünk, akár gyűlölnek bennünket, ml mégis győzni fogunk, mert győznünk kell! (Eljön ínég Amerika számára a
megbánás órája, de akkor már késő lesz.
sfibaaab&aaiesbeaaxbseeaasiisasstiaaoaihaassafihxxgaisxis

Cleveland, 1915. február 1-én.
Drága, ijó 'Apáim! Regen nem kaptam nnár
hazulról levelet, aminéle oka valószínűleg a
mostani igen bonyolult közlekedési viszonyokban rejlik. A küldött Temesvári Hirla0000
ipok.at ellenben megkaptam és 'nagyon megörültem nekik. Szívesen fqgadok azokból
— Személyi hir. Cicatricis Lajos dr. főmáskor is egy-egy csomagot. Ugy látóin,
ispán
elutazót. — W'imincr Fülöp a K nderhogy a,z utóbbi időben sok minden 'megváltofonógyár igazgatója, külföldi üdülő útjáról
zott odahaza szülővárosomban.
hazaérkezett.
A m e r i k a legnagyobb limpres,zárója, Hen— Kinevezések a r e n d ő r t é g e n . Cicatry W. iSavage, bemutatta: Kálmán Imre Ciricis
Lajos dr főispán kinevezései folytán 'begányprímás
ci.'inü operettjét angol fordításiban, melynek itt Sári a cime. A oimszierepet következtek kedden a rendőrségen azok a válHajós Micl m a g y a r színésznő játszotta, óriási tozások, amelyek Somogyi Szilveszter dr
sikerrel. A darabot New-Yorkban hónapokig polgármesterré választása után
előreláthaadták. Clevelandban pedig már egy bét óta
tóak
voltak.
A
személyi
változások
a múlt héjátszák...
ten
azzal
kezdődtek,
liogy
Szaluy
József dr,
Lőw IN. Vilmos, az ismert nevű amerikai
m a g y a r iró, angolra fordította Arany Jánosi. aki méltán örvend nagy népszerűségnek és
A munka már meg ,is jelent a könyvpiacon komoly nagyrabecsülésnek, főkapitány lett.
és mindenfelé nagy sikert aratott. Bárcsak Helyébe főkapitány-helyettessé kinevezte a
.még sok iLőw-höz hasonló embere volna az főispán Temesváry Oéza dr-t, elsőosztályu
amerikai 'magyarságnak. Igy legalább az rendőrkapitánynyá Fodor Jenőt és
Borbola
amerikaiak: megismerik nemcsak a magyaiJenő
dr-t,
másodosztályú
rendőrkapitányság irodalmát, hanem szivünket, lelkünket is.
IA semleges Amerika a határtalan lehe- nyá Dreyer József dr osztályjegyzőt.
tőségek hazája. Anglia Németországgal van
— A tábori lapokról. A kereskedelemháborúban és nem Amerikával s az angol ha- ügyi minister a tábori postai levelezőlapok
dihajóik mégsem a német és osztrák-magyar (levetek!) díjmentességéről a következő hirkikötőket, lianem az amerikaiakat tartják detményt adta ki: Figyelmeztetem a közönblokád alatt. A háború 'kitörése óta állandó- séget, hogy az általa feladott tábori postai
an Itt állanak és lavíroznak a new-yerki, bos- levelezőlapokat, leveleket) csak a következő
toni és más amerikai kereskedelmi kikötők •esetekben .illeti meg a postai díjmentesség:
előtt. Terrorizálnak minden elmenő hajót, an- H a valamely tábori vagy hndtáppestahivanak utasait, tisztikarát, elkobozzák a szállít- tallioz; a imüködő hadsereg területén lévő
mányokat, akár hadi dmgáru van azokban, erődített helyekre; ,a hajóhadhoz (Pólába, Buakár nem. iSőt nem valami ritkaság az sem, dapestre); Dalmáciába vagy Bosznia-Herhogy a hajót rakományostól, az utasokkal és cegovináiba katonai és a katonasághoz bea személyzettel együtt zár alá veszik. Punk- osztott polgári egyénekhez (pl. csendőr, pénztum. H a Amerikának ez tetszik, jó, ha nem ügyőr, önkéntes .betegápoló ®tlb.') vannak eitetszik, akkor Is jó.
inezVie; Iha valamely kórházba ott ápolt katonai
egyéniekhez vannak címezve. KórházHamburg, Bréma, Kiöl, Trieszt, Fiume,
Konstantinápoly előtt, sőt mi több az olasz, ban ápolt csendőr, pénzügyőr , polgári egyégörög .svéd, vagy brazíliai kikötők előtt nem nekhez ily levelezés nem díjmentes és szintmernek igy szemtelenkedni a perfid englisoh- úgy portóköteles az a levelezés, amely a kórmenok. A hatalmas
és nagy
AmerikáraI házihoz beosztott (nem ápolt) akár katonái-,
szemben azonban azt tesznek, amit akarnak. akár polgári egyénekhez van címezve. A felPéldák: a Panama-csatorna kérdése, az ide- soroltakon 'kívül más 'katonai 'egyénekhez ingen származású amerikai polgárok útlevelei- tézet tábori postai levelezőlapokat leveleket)
nek tiszteletben nem tartása, a német keres- a postai díjmentesség nem illeti meg, miiért
kedelmi hajók megvételébe való beleavatko- is azokat a postára adáskor bérmentesiteiii
zó s, a Kanada-amerikai határon agyonlőtt •kell, különben azok, mint po-tadijkötetezettamerikai polgárok és ©ok más eset. íRugj meg ség alá eső bérmentetten levelezőlapok (leveegy gyáva macskát és az nyávogni fog, el- lek), pótdijas postadíjjal terheltetnek meg.
lenben Amerika, az erős, hallgat és Mr. Wil- Ha a közönség a tábori postai levelezőlapoliain Jennings Brya.n, az amerikai külügyi k a t egymásközti levelezésre használja fel és
azokat a postára adáskor nem bérmentesíti,
államtitkár, Anglia talpát nyalja.
ez postajövedéki kihágást képez, ami levcRégebi keletű leveleimben már szólatm
llezőlaponkint — az 5 .fillér postadíjon f d ü l —
arról, hogy az amerikai sajtó — de csak az 2 korona jövecíéki bírság alá esik.

HÍREK

Küldjünk
kcitonáinknak
ithermosüvegeket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtápparanosmokságokhoz j u t t a t j a a bon védelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Budapest, IV. Váci-utca 38.

— Eltűnnek a s z á z s z o r s z é p szoknyák.
Bajáról írják: Érdekes, megható ós a magyar paraszt érzelmi világára jellemző tünetre hívják fel a figyelmünket. Egy Idő óta
nem láthatók a város utcáin a szereimlei, a
csanádi 'és más falusi aszonyok cifra gúnyája, nem láthatók a százszorszép szoknyák, a
virágos fejkenidők és a cifra viganók, amelyek hetivásárkor elevenné, színessé tették
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azokat az utcákat, amerre a városba jámó menyecskék megfordultak. A bajai kelmefestőknél fellendült az üzleti étet. Tömegesen keresik fel a kelmefestő műhelyeket a vidéki parasztasszonyok, akik beviszik cifra ruháikat,
tnegifestetik azokat feketére.
lEgy hetivásár
alkat máival felkeresett tudósitiónk egy kelmefestő műhelyt. A kelmefestő műhely udvarán
és a ház előtt legalább 100—120 asszony állott és mindegyik a hóna alatt szorongatott
egy-egy butyrot.
— iMire várnak itt! — kérdeztük egyik
menyecskétől.
— iDe akarjuk a ruhánkat füstét ni a ruhaiföstővel.
— (Miért?

— Hogy miiért? Hát kérem, csak nem
gondolja az ur, Ihogy mink asszonyok cifra
gúnyát hordunk akkor, .amikor a mi eírnböreink oda kin a csatatéren szenvednek és
száz ímeg száz magyar emlber áldozza az
életét.
— Mán tekintetős uraim, —• mondotta a
menyecske, — nem járunk mi máshogy, mint
feketében, ameddig csak ez a véres háború
tart. M a j d h a vége lesz a háborúnak, legyűrtük a rácot, meg a muszkát és erővel, egészséggel hazajönnék az 'embereink, akkor megint előszedhetjük a cifra gúnyát, hordunk
megint százszorszép keszkenőt.
— G y ű j t é s a megvakult k a t o n á k r é s z é r e
A háború legszánaSomraiméltóbb áldozatai
azok a szerencsétlen katonák, akik elvesztették szemük világát. Épen ezért az egész országban mozlgalom indult aneg érdekükben,
hogy amiennyire lehetséges, legalább anyagilag gondtalan megélhetést hiztositeunk a
megvakult katonáknak. A mozgalom Szege
den is megindult, még pedig a szegedi zsidó
nőegyasület hadikórházában lévő katonák
kezdeményezésére, akik gyűjtést rendeztek
maguk között és a. begyült ötven koronát
Somogyi iSziLeszter dr. kezeihez juttatták. A
polgármester a Központi Társadalmi iBizottf-ág elé fogja vinni az ügyet, liogy társadalmi uton nagyobb arányú gyűjtést rendezzenek Szegeden a megvakult katonák javára.
— A M. T. K. E. ügye. Budapestről jelentik: Az Alföldi Magyar
Közművelődési
Egyesület helyiségében folytatott vizsgálat
eredményével tegnap délután a miniszterelnöki palotában tartott értekezleten foglalkozott az egyesület elnöksége. Az értekezleten Tisza István gróf elnökölt és arról az
alábbi hivatalos jelentést adták ki:
— Illetékes helyről közlik, hogy az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület elnökségének Budapesten időző tagjai tegnap délután
értekezletre gyűltek egybe a miniszterelnökségen és ez a lakó lommal megütközéssel értesültek az egyesület ügyeiben folyamatba tett
vizsgálatnak eddigi eredményeiről.
Ezekből már is megállapítható, hogy az
ügy vezetőség részéről mulasztások
és szabálytalanságok
történitek, amelyek gyors és
erélyes intézkedést kivannak, hogy az egyesület jövő fennállása és akcióképessége biztosittassék és a közönség
áldozatkészségéből
befolyt összegek az egyesület céljául kitűzött
nemes ügy szolgálatára megtéríttessenek.
Az
elnökség tagjai ennélfogva beadvánnyal fordulnák a belügyminiszterhez, amelyben a
vizsgálatnak a legnagyobb eréllyel való folytatását és befejeztet, valamint azt kérik, 'hogy
az egyesület autonóm szervezetének működése ideiglenesen felfüggesztessék és az egyesület ügyeinek intézése hatósági megbízottra
ruháztassák.
Egyidejűleg büntetendő feljelentést tesznek azok ellen, akikkel szemben a vizsgálat
során büntetendő cselekményeik Ismérvei
nyernek beigazolást.
Az értekezleten résztvevők egyelőre csak
ennyit közölhetnek, de remélik, hogy ezzel is
megnyugtathatják a közönséget aziránt, ihogy
kötelességszerűen megtesznek minden lelhet öt
a bajok feltárása és orvoslása körül.

Szege-cl, 1915. fefbrwár 19.

DÉLMAGYARORSZÁG.
— A gyékénytermelés meghonosítása
Szegeden. A gyékénytermelés meghonosításával .régebb idő óta foglalkozik a város hatósága, inert belátta ennek elsőrendű gazdaságii
jelentőségért. Az ügy .most nagy lendülettel
jut előre és a márciusi közgyűlés tárgysorozatán is szerepellni fog. Az aradi kultúrmérnöki hivatal ugyanis átiratot intézett a vámoshoz, amelyben ajánlatot tesz, ihogy hajlandó Szegeden kísérleti
gyékény termelési
telepet létesíteni. A telepnek való alkalmas
helyet, 360 négyszögödnyi területet a Fehértónál, a Vetró-féle tanya mellett találták
meg és ezt a kultnmuérnökség rendezi be, lia
a város öt-hat évi időre, átengedi e célra. A
tanács pártolólag fogja az ügyet a közgyűlés
elé terjeszteni, .még pedig azzal a föltétellel,
hogy a területet egyelőre csak hat évre ajánlja föl a város és azt még az idén,, legkékőblb
azonban a jövő év folyamán, gyókénytermelési telep számára, államköltségen berendezi
a kolturmérnökség.
— Visszaélések a hadisegélylyel. A kihágási bíróság elé került kedden délelőtt Bárkányi Járrosné, Fodor Piros, egy vasúti napszámos felesége, aki a iháboru kitörése óta jogosulatlanul hadisegélyt vett fel és az igy
könnyen kapott pénzből nagyszerűen élt, a
nélkül, hogy valamit is dolgozott volna. Először a vasútnál jelentkezett segélyért, aztán
a városiházán volt gyakori vendég, éfehniszerelöleg és segélyosztásnál mindig ő volt a legpontosabb És az erős, munkabíró asszony, a
ki azelőtt napszámba járt, a háború óta semmit sem dolgozott, hanem: büszkén mesélgette
mindenkinek, hogy ő dolog nélkül is megél a
mostani háborús világban. A kihágási! bíróság
az államsegélyre vonatkozó miniszteri rendelet értelmében 8 napi elzárásra és 100'korona
pénzbüntetésre Ítélte 'Fodor Pirost.
— A tolonc. Eddig két magyar film aratott ugy az országiban, mint küflffiöldi állam-okban is óriási -ikert: a Rabiéiek és, a,Sárga
csikó. A darabokat Janorics Jenő dr kolozs-

vári színigazgató és Kertész (Mihály a szegedi közönség volt kedvelt szinésze rendezték. A magyar film apostolai ők, akik zseniális kézzel fogtak korszakos munkájukhoz.
És nnost, a két diadalmas filui után jön az
igazi, amely hervadhatatlan babérokat hoz a
két zseniális rendezőnek, — a Tolonc. Kolcsszálife mű! 'Fölülmúlj,a a dánok, franciák
és amerikaiak leghíresebb moz,i,darabjait is.
Minden magyar büszkén, .ragyogó szemekkel
tekinthet e műre és boldogan gondolhat a
ma.gy.ar kultúrára és magyar művészetre,
amelynek, íme, legújabb terméke e filmdráma. A tolonc premilérje Szegeden pénteken
itasz, a Korzó-Moziban.
— Hát melyik a f e l e s é g e m ? Pikáns
vígjáték, de végtelenül vidám és megfejtben
ázdllearaes. (Már a efm .is elárulja, bogy a jo
f é r j dilemmájáról van. szó. Évek óta a legboldogabb életet élte az i f j ú házaspár, majd ugv
találják, hogy hiba is akad a — .másikban.
Összevesznek és az asszonyka nagyszerű
trüköt talál, hogy félre vezesse férjuramat.
Segítségére lesz az asszony nővére, a'ki a
megszólalásig haisonlit reá. 'A leghaeagtatóbb
helyzetekbe kerülnek uigy a férj, mint a feleség, valamint a ileány és udvarlója. Nagyon
pikáns jelenet is akad, viszont Ízléses .végig,
•a diarab föltétlenül irodalmi, színvonalon áU.
A szegedi közönség rendkívül szereti a jó
vígjátékot ét bizonyos ihogy a ,/Hát melyik a
féleségem" különös tetszésre talál. Szerdán és
csütörtökön játisza a Korzó Mozi a 3 felvonásos vígjátékot, amikor a két órás műsor
má- kitűnő darabokat is ad.
— Hadifoglyok részére pénzküldeményeket — sürgönyileg is — közvetít May
R Miksa b a n k - és váltóüzlete.
.íBBBBaaaaBaeaBBBBaBaBaaaBaBaaB.aBaaaaaBBBBaBa......
Adakozzunk a Vörös Kereszt Egyesületnek !
Segítsük a hadbavonultak családjait
és az elesettek hozzátartozóit!
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Vígjáték 3 felvonásban. — Főszerepben T E D l .

©ö t t ó

®

0
•]

0
0

h á z a s o d i k ,
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DÉLMAGYARORSZÁG.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
MŰSOR:
KEDDIEN: Gombaszögi Frida vendégfelléptével bérilefcben leszállitott hely arak kai
A kapitányáé, vigjáték. (Páratlan 3/a-es.j
SZERDÁN: Gombaszögi Frida és Törzs
Jenő vendégfellépttéviel bérletben rendes
heJyárakal Farkas. (Páros V»-cs.)
CSÜTÖRTÖK: Gomba szögi Frida és Törzs
Jenő vendégfelléptével, bérlétben, rendes
belyárakkal Sárga liliom, vidéki történet
(Páratlan 2/Vas.)
VASÁRNAP D. KI.: Félhelyárakkal Szibill, operett.
Gombaszögi Frida vendégszereplése.
Földes Imire „háborús"' szinjátéka: A kapitányné kterüilt ma ú j r a sziure. A darab a
mnlt heti bemutatón és az azt követő előadáson nem talált érdeklődésre és ma, hogy ismét a -műsoron szerepelt, majdnem megtelt
a nézőtér. Nem a színjáték érdekelte ,a közönséget, 'hanem egy vendégszereplés, a
Gombaszögi Frida vendégszereplése. Mert
manapság nem művészet után törtetünk, hanem -vendégszereplés, persze a fővárcsból valló vendégszereplés után. Kétszeresen, ha divatos színésznő, vagy színész vendégszerepléséről van szó. Gotnöaszögi Frida pedig a legdivatosabb szinészmők közé tartozik. A divatossága nem a művészetéből ered,mert a művészete szük korlátok kzöött mozog, lianeiu
inkább talán egy szerencsés véletlen eredménye, vagy női érdekességének a folyamánya. Szép asszony, pompázó megjelenés, aki
alakjának forimáeságával* mozdulatainak kígyózó vonalaival tudja az érdeklődóst felkölteni és nem az előadó, vagy ábrázolási
művészet képességeivel. Ebben megakadályozza nyelv-hibája, ami miatt folyton vigyáznia 'kell a liibál palástoló szóejtésre. A
szinház alázatos krónikása nem -kíván szembeszállni azzal -az áramlattal, amely a színésznő kiválóságát és rendkivüiiségét hangoztatja, de bátorkodik -fölvetni a kérdést,
hogy nyelvíh-i)háva.l lehet-e valaki -művésznő,
a szó nemes értelmiében"? Meg kell hagyni,
hogy Gombaszögi Fridának m-emcsak liivei
vannak, de hivői is és ez utóbbiak -a 'kezdő
színésznők gárdájából kerülnek k-i. Ezek a
-lehetőségig utánozni kívánják mindabban,
ami a divatosságát megszerezte, előidézte. Sajátságos, de ugy van, hogy iBlaha Lujzát, Jászai Marit, Hegyi Arankát, Pálmay Ilkát,
Csillag Terézt, Prielle Cornéliát, Szigeti Józsefet, Halmi Ferencet, Újházi Edét, Náday
Fere-ncet nem -utánozták soha, m-éig pedig abból az okból, mert a művészet nem utánozható, csupán csak a külsőségek. iA külsőség
pedig nem más, imint valakinek az egyéni
sajátossága. Ilyen a testtartás, a. mozdulatoknak bizonyos kicirkalmiozottsága, megállás, nézés, idegességből, vagy kiszámított®ágból eredő -rámgás, egyszóval a testtel véghez
vihető mozgékonyság. Hangoztatjuk, bogy
bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengö berendezésénél,
ha
- - •
-
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k a p c s o i t a t a világitási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
Kapható F O N Y Ó S O M A világitási vállalkozónál
Kőlcsey-utca, W a g n e r palota.

Csütörtökön,

pénteken,

szombaton és vasárnap

fellép

Gomlbaszögi Frida érti a mesterségét, -miit*,
liijjávai a színpadra t-ermiettségnek, még mégis tudja mutatni színpadias alakjainak a -természetrajzát, de k-ivá lóság, -művészi tartalom
nincs sem a játékában, -sem a dikciójá'ban. A
közönséget azonban érdekili mindaz, amit és
ahogyan csinál, az nem bírál, hanem szeretettel nézi és elismeri női érdekességét, formájának szabályosságát és eszközeinek bravúrjait. Igy volt ma is, de a tetszésnek intenzivitása, ami rendszerint a valóságos művészet. magáival ragadó hatása alatt szokott keletkezni, nem -tudott megnyilatkozni. Hiába,
nrá-s a divatosság és más a művészet i s . . .
A szinházi iroda jelentése. Művészi
szenzáció számiba megy a két este színházunkban, amikor az u j nemzedéki két legragyogóbb talentuma együttesen ve-ndégszerepel -két olyan darabban, meűy-nek -országos
sikc-rét épen az ő szereplésük alapozta meg.
A Farkas és Sárga liliom, mindegyik 100-nál
több előadást ért a 'Magyar -Színházban és «
nagy siker éjpen e két művész ragyogó együttese nyomán keletkezett. lEzt a páratlan
együttest lesz alkalma két -estén át élvezni
Szegeid közönségének s a ritka alkalom s a
kínálkozó magasabb élvezet bizonyára telt
házban nyer kifejezést. — Vasárnap délután
a Szibill kerül színre -fél'heilyárakkal, ,a múltkor i -szereposztás ha n.
.^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nl

t)él magya r ország

tlofizefési ára Szegeden:
egy évre .
félévre
.
negyedévre
egyhónapra

. . 24.— kor.
. . 12.—
„
. .
6.— „
. .
2#— „

Vidéken:
S z e g e d s z a b . kir. v á r o s t a n á c s á t ó l .
7912/915. tan. sz.

Hirdetmény.
Szeged szab. kir. város tanácsa tudomására hozza
ugy a helybeli mint vidéki jószágtartó gazda közönségnek, hogy a város tulajdonát képező közlegelőkre a
h e l y b e l i j ó s z á g o k a c s i s ó k k i v é t e l é v e l m e l y e k f.
évi á p r i l i s h ó 15-étől k e z d v e v á l t h a t ó k ki, — f. évi
m á r c i u s h ó 1 - s ő napjától, a v i d é k i j ó s z á g o k p e d i g
f. évi á p r i l i s h ó 25-étől k e z d ő d ő l e g a városi javadalmi hivatalnál az alább jelzett dijak befizetése mellett
kiválthatók oly megjegyzéssel, hogy amennyiben az
egyes közlegelőkre szabályrendeletileg engedélyezett
600 drb. jószág létszám betelnék, több jószág kiváltása
nem engedélyeztetik.
A kiváltott jószágok kihajtásának határideje a közlegelői viszonyokra tekintettel később fog köztudomásra
hozatni.
A fübérdijak a szabályrendelet szerint a következőkép állapitattak m e g :

a.) Helybeli lakos;
1. egy drb. nagy szarvasmarha vagy ló után belső
közlegelőn 12-— kor. külterületen 10-— kor.
2. egy drb. két éven aluli borjú vagy csikó után
belső közlegelön 6-— kor. külterületen 5 — kor.
3. egy drb. sertés külömbség nélkül vagy egy drb.
szamár után belső közlegelőn 3'— kor. külterületen
2-50 kor.
4. egy drb. kecske után belső közlegelőn 1 50 kor.
külterületen 1 25 kor.
5. egy drb. juh vagy birka után belső közlegelőn
1-20 kor. külterületen V— kor.

b.) Vidéki l a k o s :
1. egy drb. szarvasmarha vagy ló után belső közlegelőn 15 — kor. külterületen 12-50 kor.
2. egy drb. két éven aluli borjú vagy csikó után
belső közlegelőn 7-50 kor. külterületen 6-25 kor.
3. egy drb. szamár után belső közlegelőn 3 - 75 kor.
külterületen 3'12 kor.
4. egy drb. juh vagy birka után belső közlegelőn
1-50 kor. külterületen 1-25 kor.
Legeltetési dij fejében Szeged sz. kir. város csak
a közlegelőn való legeltetési jogot adja.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1915. febr.
25-én t. ii.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Adakozzunk az ingyenlejre!

egy évre . . .
félévre
. . .
negyedévre . .

APRO HIRDETESEK.
Gyomorbajosok dicsérik a Lelnzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Lein
zinger-féle Ara 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

28.— kor.
14.— „
7.— „

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
f f a j ő s z U l é s ellen,
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„In a t l a s z e s z " árfal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

A t. ügyvéd urak figyelmét felhivom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt

i
melyek 100 dPÜ-kÓllt 2 kOP.-éPf kaphatók
könyv- és papirkereskedésében SZEGED, Kárász-u. 9.

Ügyvédi f e l j e g y z é s i é s főkönyvek

és az ö s s z e s
nagy raktára.

ügyvédi

nyomtatványok
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A sörgyártás terén tekintetbe jövő összes nyersanyagok, úgyszintén az összes üzemanyagok kivétel nélküli folytonos áremelkedése egyrészt, a gyártás körüli összes üzemköltség rohamos emelkedése, másrészt a kőbányai összes sörfőzdéket arra kényszeritik,

hogy söpgyárfíoáeyaikíi^k árát 1915. évi
március hé 1.-vel általánosan fölemeljék:
és pedig

a hordósör árát hl.-kint 8 koronával,
a palacksör árát, még pedig
a kis
a nagy

üvegeset üvegenkint 3 fillérrel,
„

„

4 és 5 fiEL-rel.

A magas kormány által a legutóbbi időben kibocsájtott és közismert rendelet
a malátagyártást és ezzel a sörgyártást is oly mértékben

korlátozta,

hogy

előrelát-

hatólag a sőrfőződék képtelenek lesznek a keresletnek eleget tenni. A sörgyárak mindazonáltal

azon

lesznek, hogy a t. vevők, illetve fogyasztók szükségletét

és pedig

elsősorban azokét, kik az üres hordók és palackok gyors és pontos visszaküldéséről
gondoskodnak, a lehetőséghez képest kielégítsék.
Kiváló tisztelettel

Hutter-Ferencsevifs,
az Első Magyar Részvény-Sörfőződe
főraktárosai,

Kőbányai Polgári Sörfőző dc? szegedi raktára,
Schorr Ottó,

Breeher Albert,

Fővárosi Sörfőző R.-T. főraktárosa,

Dreher Antal sörfőzdéi R.-T. képviselője,

Sigmond Testvérek utóda

Rosenfeld izidor,
Haggenmacher kőbányai és budafoki
sörgyárak R.-T főlerakata,

Eeletös szerkesztő; Pásztor József. Kiadót*t*Jdo»os; yánwy L.

sörraktáros.

Temesvári Polgári Sörfőződe szegedi főraktára.

Nyomatott YArrny L, köiyv»yomdá}áhsi» Szeged, K4rász-n, St

