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Berlinből jelentik: Közvetlen Reims
mellett a harcok újból megkezdődtek, a franciák támadnak.

Budapest, március 3. (Közli a minisztereliiökségi sajtóosztály.)

A Kárpátokban

az

nyugatra harcok folynak,

amelyek fontos magaslatok és

hegyhátvo-

Bécsből jelentik: A német főhadiszálláson minden semleges állam katonai attaséja
képviselve vau, csupán az olasz nem volt;
most a berlini olasz nagykövetet delegálták.

nalak birtokáért még nagyobb arányokat öltenek. Több orosz

ellentámadást

véresen

visszavertünk és a nap folyamán a harcvonalon ujabb helyi sikereket értünk el. Clsná-

Szaloniklböl jelentik, hogy a My tűméből
odaérkezett vitorlások francia lobogó alatt
haladó nagy szállitóhajókikal találkoztak, a
melyek csapatokat szállítanak a Dardanel-

tól északra egy magaslatnak rohammal történt elfoglalása alkalmával négyszáz

oroszt

elfogtunk. Délkeleti Gaiiciában az egész csatavonalon heves harc volt. A Dunajec mellett
és Oroszlengyelországban lényeges esemény
nem történt.
Höíer altábornagy.
a vezérkari főnök helyettese.
Egy berlini lap

kopenhágai

azt irja, hogy beszélgetést

levelezője

folyatott

egy

semleges államférfíuval, akinek

Londonban

alkalma volt Edward Greyvel

beszélhetni.

Grey ugy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a békét annakidején Kopemhágában kötik
ineg, mert a város természetes fekvése leginkább alkalmas arra, hogy e g y nagy diplomáciai konferencia színhelye legyen. A háborúra vonatkozólag

Grey

ugy

vélekedett,

hogy lehetetlenség é s nem is éli az angol politika érdekében, hogy Németországot

le-

győzze. Ellenben arra kell mindenáron törekedni, hogy a németeket Belgiumból kiszorítsák. Hogy ez az ország német kezekben
maradjon,

Angliára

nézve

elviselhetetlen

gondolat és állandó veszély volna. Idáig szól
Grey nyilatkozata. Ami a

londoni

katonai

körök véleményét illeti, minden reménységüket Kitchener lord milliomos hadseregébe
fektetik. Egy fél, vagy legkésőbb háromnegyed év múlva ezek a csapatok kiképzésük
után teljesen harcképesek lesznek. Londonban nem hiszik, hogy Németországnak sikerülne Oroszországot legyőzni.
Budapestről jelentik: Nisben egy olasz
laptudósító meglátogatta a magyar és osztrák foglyokat. A közlegényekkel rosszul, a
tisztekkel pedig feltűnően jól bánnak. Tisztjeink közül körülbelül ötszázan
kerültek fogságba.
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sebesülten

Iákba. „Zephir" .nevű angol cirkáló a Dardanellák előtt súlyosan megsérült. 150 sebesült
Szalonlkibe érkezett és ezeket Mattal szigetére szállították.
Rómából jelentik: A Dardanellák vívása
Itáliában óriási izgalmat kelt. Egyes lapok
Konstantinápoly elestének esetére megállapodásokat követelnek az antanttal. A római
Vittorla azt írja, hogy Oroszország fegyverei és töltényei fogytán vannak. A Dardanellák áttörése ha nem sikerül, ugy a kudarc
Oroszországra sakik — matt.

A németek harcai
a Kárpátokban.
Berlinből jelentik: A Wolff-iigynökség | erősített ellenséges állás megtámadására, —
ma a főhadiszállás közlései alapján a Kár.pá- j maid a Zwinin II. magaslatra ment. Az itt
[okban harcoló német csapatok munkájáról folyó harcoik,, úgyszintén Wyszikownál és
a következő összefoglaló jelentést adlta.ki:
Tuehotka köriil veszteségesek és nehezek.
De a sereg folyton előre megy.
Januárban Leimzingen tábornok vezetése alatt német és osztrák-magyar csapatokEddig mintegy kilencezer fogoly, ágyuk
kal egyesi tettek azzal a feladattal, hogy a és tizenhárom gépfegyver jutott kezünkre..
tnagyar-galiciai magaslatok ellen előnyomul- Az orosz sajtónak tudomása van a Kárpátokjon. Egyes német csoportok, osztrákokkal és ban operáló ellenség jelentékeny offenzív
magyarokkal vegyes, megkezdték az elő- erejéről. A közös vezérlet alatt harcoló nényomulást a Talabor .Nagyág, Latorca és met és osztrák-magyar csapatok büszkék leVécsa völgyeiben. Az Ökörmező—Toronya hetnek arra, hogy az elleniéi annyira elisés Volóc—Vezérszállás vonalion erős ellen- meri teljesítményüket.
ségre bukkantak. A sereg diadalmasan nyomult előre, rohamokkai vett be magaslatokat, elfoglalta Vezérszállást, Torony át, Fei- A Dardanellák
ősebest, Lajdanka-Tarfaílut s W y s z k o w iráujabb támadását
nyában üldözte az ellenséget. A csapatok
emberfeletti feladatokat végeztek, mert szinvisszaverték
;e leküzdhetetlennek látszó óriási akadályoKonstantinápoly, március 3.A Milli távkat kellett legyőzniük. Gyakran megtörtént,
hogy a lövészvönalak vállig besüppedtek a irati ügynökség jelenti: A főhadiszállás köziióba. Jégben és hóban lehetett csak előre lése szerint az ellenséges flotta tegnap három
menni.
órán át eredménytelenül bombázta a Darda-

a törökök.

A frontális támadás jelentékeny veszteségekkel járt. Úttalan hegyoldalakat kellett
i támadás érdekében megmászni. Február
elején a megkerülési mozdulat közben erős
frontokra bukkantak a német és szövetséges
csapatok. A jobb s e r e g s z á r n y a wyszkovi
nyereg ellen előnyomulva, az ellenséget S z e tezovba vetette vissza. A Verbiasz h e g y szorost rohammal bevettük. Friss ellenséges
erők -hátban fenyegették Smorze környákén
egy hadosztályunkat, m e l y azonban kiszalabitotta magát, sőt február 2-án egy uj ellenséges csapatot Annabergnél megtámadott.
A Lysa-magaslatokat tartó ellenség visszavonulása ezzel el v-olt vágva. A Lysa-szorost
rohammal bevettük, nagy zsákmány esett a
kezünkre. Az annabergi győzelmes hadosztály a Smorza-Magura szakaszon át a még-

nellákat és kénytelen volt a mi ütegeink hatásos tüzelése következtében visszavonulni.
Egyidejűleg egy négy francia páncélos hajóból és torpedónaszádból álló flotta bombázta
a Sarosi-öböl mentén levő állásainkat, de itt
sem ért el eredményt. Hydroplánjaink eredményesen bombázták az ellenséges hajókat.
Irakban Ahoz környékén maitrailleuseökkel felszerelt két angol lovasszázad megütközött a mi felderitö csapatainkkal. Az ellenséget

visszavonulásra

kényszeritettük.

Mintegy

ötven

nagymennyiségű

halottat,

fegyvert és muníciót hagytak hátra. (Közli
a miniszterelnökségi sajtóosztály.)
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A francia-német háború.
Berlin, március 3. A nagy főhadiszállás
jelenti: St.-Eloinnál, Yperntöl délre, két angol század támadását véres kézitusa után
visszavertük. Peronnesnál motorhiba következtében leszállott egy francia légi jármű,
utasait elfogtuk. Champagneben a francia
támadásoknak legcsekélyebb sikere sem volt
s a franciákat súlyos veszteségeik mellett állásaikba visszavetettük. Ville sur Tourbettól
északnyugatra az ellenségtől háromszázötven méter hosszú lövészárkot ragadtunk el.
A Consenvoyei erdőben és Ailly-Apremont
környékén a franciák előretöréseit könnyedén visszautasitottuk. Bodomillertől északkeletre támadásaink ismét jelentékeny tért
nyert. Itt a legutóbbi napokban arcvonalunkat nyolc kilométerrel előbbre toltuk. Cellesíöl északkeletre a franciák hiába kísérelték meg a legutóbbi napokban szenvedett
veszteségeiknek kiegyenlítését.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A németek ismét bombázzák
Reims-t.
Rotterdam, március 3. Parisból táviratozzák: A március 2-án délben kiadott hivatalos

jelentés megemlíti, hogy a németek ismét erősen bombázzák Reirnsot és hogy a tüzelés,
ugy látszik, tartósnak Ígérkezik.
Calais ellen.
London, március 3. A Daily Express le
veíezője jelenti: A németek nagy csapatokat
vonnak össze Conrtrai-nél. Uj offenzívát akarnak kezdeni, amelynek célja 'az, hogy Calais-t
március 15-ig mindenáron be akarják venni.
A német u r a l o m Liliében.
Berlin, március 3. A Telegrafen Unionnak
jelentik Londonból: A Daily Ohronicle egyik
harctéri tudósi tója ellátogatott Liliebe s azt
irta lapjának, hogy a városban sok német katonát látott. A németek kivétel nélkül jó állapotban vannak. Nincsenek köztük tulfiatalok,
sem öreg katonák. — Nem láttam köztük
egyetlen egyet sem, — írja a tudósító, akin
észrevehető lett volna a testi vagy szellemi
kimerültség. Feltűnt nekem, hogy kevés a po
rosz csapat. Majdnem kivétel nélkül bajorok,
vürttembergiek és badenick. A polgári lakosság Lilieben csak asszonyokból, gyermekektől., és aggokból áll, a férfiak nincsenek a városban, mert a németek munkákra alkalmazták őket. Munkájukért pénzt és élelmiszereket kaptak.

Az orosz jobbszárny újra lámád.
A német nagy vezérkar közli: Grodnónál
a helyzet változatlan. Augusztowtól délkeletre az oroszok megkísérelték a Bobron való átkelést; súlyos veszteségeket okozva nekik, visszavetettük őket, ezerötszázat elfogtunk. Az oroszoknak Lomastól északkeletre
ellenünk intézett egyéb támadásai közvetlen
az arcvonalunk előtt teljesen Összeomlottak.
Kolrótól délre előbbrehaladtunk. Mlsznyectöl délre elöcsapatainkat ellenséges túlerő
elöl kissé visszavontuk. Prasznisztól keletre
az oroszoknak több éjjeli támadását visszavertük.
A legiöbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Ossowiec erődjel r o m o k b a n .
Zürich, március 3. Az ostromló német ütegek Ossowice két erődjét ugy szétlőtték, hogy
a bennük levő ütegek
elhallgattak.
Nagy harcok a déli

fronton.

Bécs, március 3. A Kárpátokban a nagy
csata tegnap ismét jelentékeny mérkőzéssé
alakult ki. Mig az utolsó napokban csak a z
uzscki szorostól folyt a harc, tegnap (mindenütt ütközetek fejlődtek ki, még pedig a leghevesebben. Majdnem az egész harcvonalunkon forró napja volt tüzérségünknek. Staniszlau körül a csata még eldöntetlen ugyan, azon
ban tegnap bizonyos előnyöket
hozott
számunkra. Itt az orosz tüzérség k'tünö pozíciókban van, mégis súlyosan érezte a uii nehéz
mozsaraink pusztító hatását. Az oroszok kétségbeesettén SZÍVÓS ellentállásán meglátszik,
higy erejük teljes megfeszítésével
iparkodnak
védekezni a mi sztratégiai
szárnytámadásaink
ellen, 'hogy azután isimét hatalmukba kerítsék a Kárpátok magaslatainak védelmi vona-

lát. Jóllehet az oroszok nem törődnek a nagy
emberáldozatokkal, eddigelé á kárpáti hadimüveletekben egyáltalán nem értek el sikert.
Titáni küzdelem a Kárpátokban.
Bécs, március 3. A Fremdenblatt .haditudósítója jelenti: A tegnapi nap egyike volt a
kárpáti csaták legmozgalmasabb
napjainak.
Az egész hatalmas harcvonalon, amely Csernovictól északnyugatra kezdődik és a Duklaszorostól nyugatra terjed, ahol a mi hadállásaink benyúlnak Nyiigat-Gaíjciába, szakadatlanul tart a küzdelem. A Dnyesztertől délre a
tni hősiesen támadó gyalogságunk erősen
megvetette lábát s egy hajszálnyit nem tágit.
Az ellenség nagyon erős hadállásokban elsáncolta magát. Itt az orosz gyalogság egymás
mögött három-négy lövészárokvonalban
van
beásva. A lupkowai hegyháton méter magas
hóban olyan elszántsággal
harcolnak a német-osztrák-magyar csapatok, amely az időjárás és a terep minden nehézségével dacol.
Egy német tiszt beszélte, hogy a német katonák, akik a pozíciós harc minden titkába alaposan be vannak avatva és kiáltották tiizpróbát a leghevesebb rohamok tüzében, most
•már a hegyvidéki háború követelményeinek, a
melyek számukra teljesen ujak voltak, pom
pásan megfelelnek s főleg éjszakai váratlan
támadásaikkal csodákat növelnek. Az uzsok
szoros magaslatain átkelve, a mi csapataink
benyomultak
Galíciába s a kétségbeesetten
védekező ellenséget erősen szorongatják." A
duk'iai lejtőkön két hét óta pozíciós a küzde
lem, amelynek során az oroszok csendesen viselkednek, de tegnap itt is uj erős küzdelem
fejlődött ki, csakhogy az ellenség egy tapodtat sem; tudott előrejutni. A hadműveleteknek
kezdetén sok nehézséget okoztak itt a kémek,
de még most Is hébe-korba garázdálkodnak,
így a napokban Stamsíau környékén sikerült

Szegeti, 1915. március 4.
ártalmatlanná tennünk egy pópát, amikor éppen egy szalmakazalt akart meggyújtani,
hogy ily módon elárulja a mi nehéz ütegeink
állását. Az utánpótlás nehézségei természetesen meglassítják hadműveleteinket. A lőszert
kénytelenek vagyunk Igásba rmokkal szállítani.
Oroszok

és Lengyelek.

Milánó, március 2. A Secolo harctéri tudósítója. Magrini Luciano Pétervárról táviratozza lapjának: Január végén Varsóba uj
polgári kormányzó ment Jengelitsen Pál herceg személyében. Essen bárót kellett felváltania, aki a lengyelekkel szemben nagyon szigorú volt. Jengalitsen kinevezése a pétervári
kormánynak a lengyelekkel szemben tanúsított .magatartásának a megváltoztatását jelenti. Ennek dacára a lengyel lakosság minden
körében nagy a bizalmatlanság az oroszokkal
szemben. Varsó lakosságában most két irány
•észlelhető. Az egyik a russzofil, amely momentán oroszbarát politika követését tartja
szükségesnek, hogy azt Oroszország lengyelbarátsággal viszonozza. A másik az oroszellenes irány, amely táplálja a hagyományos
oroszgyülöletet és Ausztria-Magyarország
iránt rokonszenvet mutat. A russzofil irány
vezére az antiszemita Dmoroszky Román, a
zsidógyűlölet ében nem habozott kijelenteni,
hogy Oroszország neki garancia az
antiszemitizmusra.
Osztrák-magyar közigazgatás
Orosz-Lengyelországban.
Bécs, március 2. Piotokovból
jelentik,
hogy ott lengyel, orosz és német falragaszokon hirdetmény jelent meg, hogy Piotokov,
Laski, Novoradomszk
és Censztochovó .kerületek osztrák-magyar
közigazgatás alá kerülnek. E hirdetmény szövege:
Őfelsége a császár és király nevében.
A lengyel királyságnak a császári és királyi hadseregek által orosz uralom alól felmentett részei a mai naptól kezdve osztrákm a g y a r közigazgatás alá kerülnek.
Ezeken
a területeken a jognak és a jóakaratú igazsügnak az uralma lép életbe. .Mindazok a törvények, jogszabályok, jogi alapelvek és jogszokások, amelyek eddig érvényben voltak, a jövőben is érvényesek. A hadi állapotra való tekintettel tilos a gabonának, burgonyának, szénának, szalmának, zabnak, bőrnek, naftának,
szarvasmarhának és általában az éllerni oikkeknek a kivitele. A kormányzóságnak a tisztviselői azon lesznek, hogy a polgári lakosság
terhein könnyitsenék.
Jóakaratotokkal legyeitek segítségünkre.
Piotrkov, 1915. február havában.
A császári és k'rályi hadtesparancsnokság.
Harctéri helyzet keleten.
Moraht őrnagy a keleti harctérre vonatkazóan ezeket irja a Berliner Tageblatt legatóbbi számában:
Keleti harctéri helyzetünk
lényegében
nem változott. E pillanatban a Narev—Bobr
vonalon folyik a küzdelem a döntésért. Grodno előtt az oroszok előállása ig mi maradtunk
a győztesek és az ellenségnek az
Omulev
melletti előretörése Osztrolcnkától
északra
összeomlott. Ellenben Prasznysz,
amelyért
annyi küzdelem folyt, isimét orosz kézre került. A Varsó—Osztrolenka
vasúton az oroszok bizonyára minden nélkülözhető erőt oda-

Szeged, 1915. március 4.
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dobtak a varsói táborból. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a német 'hadvezetőség azt a
alapelvet követte, hogy a mazuri sikert „rögtön annyira kell kiaknázni, ahogy azt a körülmények megengedik". Eközben közel jutottunk a megerősített folyamvonalig, amelynek
ellenállásától Varsó sorsa függ. Ugyanennek
a gondolatnak a kifejezője a nyugati hatalmak
sajtója, amikor most megint „a jelenlegi háború legnagyobb csatájáról" beszél. Almi azonban a mazuri győzelem kiaknázása utcín következett be, az uj aktus.
Kelet galiciában Vyszkov és a Kárpátok
közt dühöng a döntő ütközet a
Munkács—

Strij fővonaltól keletre és a Dnyesztr déli
partján Stunislau körül, 80 kilométernyi arcvonalon. Hogy ez a küzdelem még nem került döntőre, az még nem ok a pesszimizmusra, amelyről itt-ott olvashatni. Ha az oroszok
legifjabb kiképzett pótlásukat küldték a tiizvonaiba, akkor annak ugyancsak nagyszámúnak kell lennie. Ezekkel .szembeni azonban
harcban kipróbált és ráadásul győztes csapatok állanak, amelyek a bukovinai, és kárpáti
harcokban beváltak. Az ügyesebb vezetésnek
szabad tér kínálkozik. Helyi okokból nem veheti fel a keletgaliciai küzdelem az állóharc
jellegét.

Anglia visszautasította
Amerika javaslatát.
Berlin, március 3. A Frankfurter
Zeitung
newyorki jelentés alapján közli, hogy az angol
kormány visszautasitotta
az
Egyesült-klllamok kormányának
közvetítő
javaslatát. —
Washingtonból érkező jelentések szerint
az
amerikai kormány már meg is kapta az erre
vonatkozó hivatalos értesítést.
A
hangulat
Washingtonban nagyon feszült.

gom arra, hogy azt a forrást
Az árulás volna.'

A suffregette-kacsa.
Londonból jelentik a Corriere della Serának, hogy ott egyetlenegy nőegyesület sem
tud az állítólag .Franciaországba küldött suffragette-csapatról. A hadügyminisztérium sem
tud róla semmit és Angliában senki sem látott
ilyen csapatot. Egyáltalán nem értik, hogyan
keletkezett az erről szóló mese.

Rotterdam, március 3. Londonból táviratozzák: A Daily Ghronóole washingtoni levelezője megerősíti azt a hirt, hogy Anglia már
tudatta az amerikai kormánnyal, .hogy a közvetítő ajánlatot nem fogadja el. Az angol kormány kijelenti, hogy szabad kezet tart fenn
magának, minthogy Németország az angol vizeket haditerületnek
nyilvánította,

Olasz katonai vélemény
az oroszokról.

Rotterdam, március 3. A Times washingtoni értesülése szerint Amerikában nagy izgalmat kelt az angol kormány
elhatározása,
hogy a tenger felől teljesen elzárja Németországot. A Newyorker Tribüné azt irja, hogy kő
kövön nem fog maradni, ha Anglia ezt a szándékát meg merné valósítani és a semleges hajózást ilyen vakmerő módon akarná megkárosítani.
Clemencau Hollandia ellen.
Amsterdam,
március 2. Érdekes támadást intézett Clemenceau a holland kormány
ellen. A hollandiai és a francia sajtó között
nemrégiben polémia fejlődött ki
Hollandia
semlegessége körül. Eközben az egyik holland
újság arról adott hirt, hogy Clemenceau kezei
között van egy diplomáciai okirat arról, hogy
a holland kormány a háború első
fázisában
nem tanúsított szigorúan semleges
magatartást, Erre vonatkozólag Clemenceau most kijelentette a Telegraaf
párisi levelezőjének,
hogy neki nincs ilyen okirata. „Azok a célzások — mondja — amelyeket a holland kormány magatartására vonatkozóan tettem és a
melyek nem szólanak a holland nemzetnek,
melynek az érzelmeit ismerem, bizalmas diplomáciai helyről származnak, de ninCs jo-

megnevezzem.

Róma, március 2. Érdekes, mint oldja
meg a Pétervártól és az orosz cenzúrától való távolság még a •legnagyob oroszbarátnak
is a nyelvét. Mióta a Corriere della Sera Péter
várra küldött tudósítója onnan visszatért és
lerázta a csizmájáról a muszka havat, az
orosz hadseregről való Ítélete teljesen megváltozott. Bonaeci bonckés alá veszi az orosz
hadvezetést és a „Corriere della Será"-nak
éppen nem kedves következtetésre jut. Azt
mondja: „A váltakozó német offenzíva és defenzíva, azaz a német és osztrák-magyar kezekben bevált stratégiai kezdeményezés
a jövőben is biztosit ja a szövetségeseknek
a fölényt az orosz seregek fölött, amelyek már is
meg vannak és ki tudja meddig lesznek még
megbénítva.
F o r r a d a l m i hangok
ban.

Oroszország-

Bécs, március 2. Az elfoglalt lengyel falvakban és sok orosz fogolynál egy rózsaszín ii
papirosra nyomtatott orosz nyelvű {elhívást'
találtak, amelyet „Az összes oroszok népének
szervezete" bocsátott ki genfi és pétervári
keltezéssel. A felhívás először hivatkozik a
10 év előtti eseményekre, almikor az orosz
niáp a cár elé járult, hogy a bajait elpanaszolja és amikor gyilkos sortűzzel fogadták a nép
képviselőit. Lángba borult egész Oroszország,
mig végre megigérték, hogy teljesítik a nép
kiváltságait. De nem ez történt; a kormány
boszut állt a népen, amely ezután mé gtöbbet
szenvedett.
Testvérek! — mondja tovább a felhí-

vás — gondoljatok a japán háborúra! 'Nem
elég nyomorúságot hozott ez nekünk? így
lesz ez most is, sőt még rosszabbul. A mostani szerencsétlen és szükségtelen háború, amelyet egy bűnös kormány hozott reánk, minden
idők legrettenetesebb háborúja. A vérünket
ontjuk nem egy szent ügyért, nem a bitünkért, vagy hazánkért, hanem sz'polyozónk
hasznáért. Szüleink, asszonyaink és gyermekeink sorsa már most is alegszomorubb.
A
kormány megtagad tőlünk minden segítséget,
sokan meghalnak az éhségtől és hu nem tudják fizetni az adót, elárverezik utolsó rongyukat is. Borzasztó járvány pusztítja állatainkat és a mi életben maradt, azt elveszi a
kormány.
— Mi lesz akkor, ha százan és ezren
visszatérnek otthonukba ny omorul tan s munkára képtelenül? Leírhatatlan nyomor fog
várni rátok. A ti kezetekben nyugszik most a
nép sorsa. Vessetek véget a háborúnak, fogassátok el magatokat, mert a fogságban sem
lesz rosszabb sorsotok, sőt egészségesen és
éive fogtok visszatérni. Kár minden csepp
vérért, amit a kormányért áldoztok. Lázadjatok fel elöljáróitok ellen és válasszatok magatok közül vezért. Ne 'féljetek, a minden oroszok népszervezete gondoskodni fog rólatok.
A külföldön már érintkezésben vagyunk az
európai hatalmakkal. Eleget szenvedtünk az
örökös elnyomatásban, imost előre, a szabadságért, le a kormánnyal, le a felsóséggel, le a
háborúval, éljen a nép s éljen a szabad Oroszország!

A japán-kínai konfliktus.
Berlin, március 3, Ideérkező londoni jelentések szerint a kina—japáni konfliktus
kezd veszedelmesen kiélesedni. Pekingből
Londonba érkező jelentések szerint Kina
ugyan még formálisan nem utasította vissza
Japán követeléseit, azonban beavatott körök
tudják, hogy ez biztosan meg fog történni,
annál is inkább, mert a kínai kormány már
tudatta a pekingi japán követtel, hogy eddigi
engedményeit sem tekinti véglegeseknek, kijelentéseinek egy részét pedig végleg viszszavonja. A japán követ hir szerint a kijelentésre azzal felelt, hogy Japán haladéktalanul
szárazföldi csapatokat fog az észak-kínai kikötőkben partraszállitani, annál is inkább,
mert Japán állampolgárainak érdekeit kell
megvédelmeznie kínai szervezett bandák támadásaival szemben. Londonban biztosra
veszik, hogy az amerikai cirkálók legkésőbb
8 10 napon belül meg fognak jelenni a kinai vizeken.
Elsülyedf

angol hajó.

Lyon, március 3. A Republicain-nek
jelentik Dieppeböl: A dippei tengerészeti hatóságot péntek délután az aillyi
világítótorony
öre arról értesítette, hogy egy angol hajóra a
Dieppetöl 15 kilométernyire rálőttek. Egy másik angol hajó azonnal segítségére é'etett, de
a helyszínén a meglőtt hajóból semmit sem tanált, csupán egy deszkát, amely csak rövid
idő óta lehetett a vizben.
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Sebesült orosz tiszt
Szegeden.
(Saját tudósítónktól.)
A háború kitörése
óta a szegedi tart-alék-kórMzakban mér meglehetős váéltozat-os nemzetközi társaság (fordult meg. Akadtak a sebesültek között szerb
keimitáesi, montenegrói kecskepásztorok, lengyel légion árusok, nem is szólva a monarchia
nemzetiségeiről, a horvátokról, csehekről, románokról, tótokról és szászokról.
E d d i g csak oroszokhoz nem volt szerencsénk. Szeged nagyon messzire fekszik az
északi harctérről, iigy tehát érthető, hogy a
muszka katonákat és tiszteket nem (hozzák
ide. Végre, hogy Szeged ebben sem maradjon
más 'vidéki városok mögött, egy súlyosan sérült c-resz tiszt került két héttel ezelőtt Szeredre. Vrnnovszki.1 Taddeusznek hívják, a
,112. gyalogezred erdésztisztje. Tüdejét átfúrta egy golyó és eszméletlen állapotban került
a mi fogságunkba. Galieiában. Nélhánv bélig
az pgviik tábori kórházban ápolták, mikor pedig állapota javult, egy sebesült transzporttal Szegedre került és a b on véd-csapa tk ór,háziban helyezték el.
A Dél maci y a ro rszá a munkatársa itt: kereste fel ,az első Szegedre 'került orosz tisztet.
Vranevszkij Taddeus?, most már gyógyulófélben van; megás jól megtermett 'fiatal 'ember. nem lehet több 25—26 évesnél. Nasty, szőke b a j a és szelíd nézésű, világoskék szemei
vannak. Tekintete intelligenciát árul el és a
kórházi toalettben nem lelhet r a j t é fölfedezni
semmiféle orosz f a j i jelleget. A német nyelvet elég jól beszéli és így könnyen indult meg
köztünk ,a beszélgetés.

Szeged, 1915. márciusi 4.

a kitűnő ápolásnak, amely bon itt részesülök.
Valósággal a magyar vendégszeretetet
élvezőm és senki sem látja ben nem az ellensége
katonát, csak a sulycs beteget. De szentü'
megvagyok győződve, Ihogy nálunk is épen
ily jól bánnak ci magyar
katonákkal.
— Egyáltalán, a mostani háború a magyarságnak nagyon sok hasznot bajt. Mi -már
tudjuk, hogy milyen katona a magyar és
mondhatom, hogy az egész orosz- seregiben a
megbecsülés hangján emlékeznek meg vitéz
katonáikról.
— Ami a háborúval kapcsolatos véleményünket illeti, az természetesen: szilárd, győzelembe vetett remény. Különösein mi, aktív
tisztek, még arra se gondoltunk, hogy ilyen
sokáig eldöntetlen legyen a küzdelem. Azt
hittük, hogy legfeljebb 1 hónap alatt meg-cm
misitjük -az osztrák-magyar haderőt. Ez a
hosszú liáboru természetesen nagy elkedvetlenedést kelt némely körökben, ide hát pesszimisták mindenütt vannak. Én el sem tudom
képzelni, hogy -ilyen áldozatok árán, -amilyen-eket mi hoztunk, veszíteni lehessen.
-Ennyit mondott az orosz tiszt. Ekkor bejött a szobába egy szegedi önkéntes, aki lakótársa Vrany-ovszkin-ak ós nevetve mesélte,
hogy -mire vége lesz a h-áJborunak, a muszka
sógor tálán már nem is akar m a j d visszamenni (Moszkvába, mert folyton
magyarul
tanul titokban és -egy zászlós én-e-kelni is tan í t j a magyar n ó t á k a t . . .
rai^0E000®00000®0i*j
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— iHol sebesülit m e g l — kérdeztem németül.

a

— A tüd'dő, a tüddő, — mondta n-eim kis
meeűepetósemre maayarvl. a legtökéletesebb
akcentussal. A mellére tette a kezét és szinte
ga,gyogta a m a g v a r szót, -mint a gyermek, a
ki most tanul beszélni.
Megkértem -aztán, hogy mesélje el élményeit, impresszióit fogságba jutása óta.
Mpndj-a meg őszintén, hogy mint vélekedik
rólunk, magyarokról és milyen a (felfogás náluk a háborúval kapcsolatban.
— Őszintén szólok — mondotta, — -mert
hisZen nincs is okom.' arra, hogy letagadjak
vagy elhal!,gassalk valamit. Oroszországiban
nagyon különös vélemény volt (Magyarországról, .Ugy látom most már, hogy akik ottan hivatottnak érezték magukat kritikát
nHwidáui országukról, azok is abszolút tájékozatlanok voltuk. Én a magam részéről egy kis
leigázott államnak tartottam Magyarországot, régente harcias, de elsatnyult népfajn-ak,
amely miessze mögötte áll az európai államoknak kultúra tekintetében.
— Hát ami -a kultúrát illeti, —- adtaim
vissza neki a bókot, — itt is hasonló a felfogás Oroszországról.
— iEz e-lég sajnos, — mondotta az orosz
tiszt mosolyogva — annál is inkább, mert
önnek trenr áll módjábáh meggyőződni (tévédé
sóről, mint a hogy én a legnagyobb -mértékben meggyőződtem arról. Eleinte valósággal
kétségbeestem, amikor megtudtam, hogy Magyarországra kerülök, most azonban -az .itteni
tapasztalataiinról cs-ak a legnagyobb
elismerés hangján emlékezhetem meg. Az életemét.
i.s -a- derélc m a g y a r orvosoknak köszönhetem,
akik lelkiismereteden gyógyítottak ós annak
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A d a k o z n u n k a V ö r ö s k e r e s z t Eg?jesületnek!
Segítsük a hadbavonultak családjait
és az elesettek hozzátartozóit!

Az éfelmiszerekkeí'való
takarékoskodás,
Kárpáti Károly dr.
a tanulóifjúsághoz.

(Sutát tudósítónktól.) A bécsi és berlini
lapoknak állandó rovata: a kenyér, a hadi kenyér kérdés, sőt ujabban olvasunk már a
szalmakenyérről
is. Egyik német egyetem'
magántanárinak, Hans Friedcnthal-ndk
sikerült ugyanis szalmából lisztet, abból jóízű kenyeret csinálnia. -Azt irják a német lapok,
•hogy az ilyen szalimakenyérnek, főleg a zabszalmából készültnek, ép olyan az ize, mint a
rozskenyérnek.
Amikor tehát az emberi tudomány és' leleményesség 'már olyan anyagokhoz is fordul, amelyek eddig nelmesak kívül
állottak az emberi táplálkozáson, hanem egyenesen hibet'ennek látszott, hogy belőlük -bármily -eim-beri táp-érték is kivonható l-egyen, legyen az nekünk komoly, sőt a legkomolyabb
intelem arra, hogy élelemiszereink-k-el, -de főleg lisztkészleteinkkel
és a kenyérfélékkel
a
legszigorúbb takarékoskodást folytassuk. Már
hónapokkal azelőtt olvastuk, hogy Bécset és
Budapestet véd'müvekke! erősdtik, nemi im-minens veszély, hanem bölcs előrelátás folytán.
A 'mindent mérlegelő elővigyázat gondossága
ez. Ugyanilyen- elővigyázatos gondosságot
-kell tanúsítanunk az életm-iszer-einkkal való
gazdálkodás körül. Nemcsak a-r-ra kell törekednünk, hogy meglevő készleteinkkel az uj
termésig kihuzz.uk.
Hogy egyáltalán lesz-e
vagy Ihogy milyen- lesz az ni termés, az nem
•tőlünk, hanem a jó májusi esőtőt függ -elsősorban. S ha még 1-e % imádkozzak azt a bizonyos jó májusi -esőt, jclhet — bár reméljük,
hogy rossz próféták vagyunk — egy országos
jégverés, vagy a májusi eső után hetekig tartó
szárazság, vagv a ió Isten tudia, mi 'mindenféle elemi csapás. D-e hogy a legszebb termés
is a mienk lesz-e, az a hadiszerencsétőt
is
fiigg. Bár bizva-bizunk csapataink hősiességében, vitézségében, -ellenálló, sőt az ellenséget -elsöprő, megsemmisítő -erejében:, az élelmiszerekkel; való takarékoskodás! -terén mégis
csak kell annvi előrelátást és minden eshetőségre -számítást tanúsítanunk, im-int amekkora
a kettős birodalom két fővárosának védelmi
állapotba helyezése által tanúsítanak a kormánvok és a legfőbb hadvezetőség. Magvarul
mondva: nem tudnuk eléggé takarékoskodni,
bármennyire takarékoskodunk í-s, Miiként a
hadseregnek a harcmezőn, azonképpen nekünk is vállvetett erővel kell összefognunk és
összes erőnkkel azon lennünk, hovv minden
háztartásban, a -legszigorúbb takarékos,ság elve uralkodjék. Nem nehéz -dolog ennek parancsoló szükségességét megértetni a felnőttekkel. Különben sem ők azok. akik rendszerint
pazarolnak. A gyermekek rendesen azok, a
kik torkoskodnak, akiknek a szemük nagyobb
a gyomruknál, akik különösen ha idegen -helyütt vannak ellátáson, sokszor ro-sszakaratu1-a-g prédálják az -ennivalót. Normális időkben
is nem egyszer hallottak a tanügyi emberek
panaszt a szállásadóktól, hogy a náluk ellátásban levő diákok igen gyakran nemcsak hogy
többet szednek ki az egyes ételekbők mint a
mennyit megbírnak enni, hanem a tányérban
luigyott maradékot le is öntik vízzel, vagy valami más módon vannak rajta, hogy az föltétlenül hasznavehetetlenné váljék. A kenyeret szétdobálják stb. stb. De ki győzné az ét,elpusztítás száz meg százféle módját itt felsorolni, amit a diák-leleményesség kieszel. A'
gyermek-eket a tömésig gondos anyák szoktatták hozzá, hogy az ennivalókkal ne takarékoskodjanak. Ami békeidőben jóformán föl
sem tűnik, amit akkor, amikör nagyítás nélkül imondva igazán bőség-ben uszunk s tejbenvajba-n fiirdiink. észre sem veszünk, az most
kirívóan bántó. Indokolt tehát, h-o-gv mindazok
a tényezők, akiknek van -valamelyes közük a
gyermekek életének az -irányításához, a legnagyobb energiával Ihassanak oda, hogy az
étel-pazar 1 ás megszü njék.
A túlbuzgóság persze, mint mindenütt,
ugy itt is káros volna. Nem szabad ugyanis

-Szeged, 1&15. márciius 4.
megfeledkeznünk arról, hogy a fejlődő gyermekeknek aránylag több táplálékra van szükségük, imint nekünk felnőtteknek. Mi a már
kiépített t-est-et csak konzerváljuk, nekik azonban a test fentartása mellett még fel is kell
azt épKeniök. Lakjanak jól, ne koplaljanak a
geyrimekeink, de oktassuk ki é sőriizz-ük ellen
őket, liogv egyetlenegy falatot se prédáljanak
el. Békeidőben sem ártana a legszigorúbb fegyelmezés e téren, de különösen indokolt és
százszorosan szükséges ez ma, amikor min
den módon és minden vonalon keli felvennünk
a küzdelmet ellenségeink azon gálád terve ellen, hogy szövetségeseinket és i.inket 'kiéheztessenek.
Bizonyára ezex a szem-pontok vezet téK
a szegedi állami főgimnázium1 kitűnő igazgatóját, Kárpáti Károly dr-t, amikor a mai napon
intéz-ete minden osztályában körözvényii-eg
szólította fel az ifjúságot, hogy az adott viszonyok között elégedjenek meg a tanulók a
legegyszerűbb ételekkel, ne válogassanak és
főleg ne pazaroljanak.
Meg vagyunk róla győződve, hogy Kárpáti igazgató nemcsak a szegedi iskolák igazgatóiban fog lelkes követőkre találni, hanem
szélesebb körökben 'is figyelmet fog keltem.
Sőt talán helyénvaló lenne, ha a kultuszminisztérium az ország összes iskoláihoz 'bocsátana ki ily értelmű rendeletet. így válik egy
szerény iskolai körözvény országos érdekűvé
és a mostani háborús idők egyik érdekes dokumentumává.
Népföikelők sorozása és összeírása.
A szegedi katonai ügyosztályhoz megérkezett a 37—42 éves B) osztályú-népfölkelők
sorozásának elrendelése. Eszerint az 1886. évi
XX. t.-e. alapján utaeittatn-ak mindazon népfölkelésre kötelezettek, akik az 1873., 1874.,
1875., 1876. és 1877. évben születtek és a sorozó vagy vegyes felülvizsgáló bizo-ttság által fegyverképtelennek
osztályozhatták, illetőleg katonai vagy honvéd felül-viizsgáló bizottság által a közös hads-ereg, haditengerészet, a
honvédség vagy a csendőrség kötelékéből az
1914. julius 31-ig elbocsáttattak, vagy állítási
kötelezettségüknek eddig -eleget nem tettek,
továbbá azok -a fönt fölsorolt években -született
egyének, akik időközben a -magyar vagy osztrák állampolgárságot, illetőleg boszn-i-a-hercegovinai tartományi illetőséget megszerezték és állítási kötelezettség alá nem- est-ek,
hogy összeírásuk végett a tartózkodási hely
községi elöljáróságánál (vár-o-si hatóságnál),
kisközségekben a körjegyzőségek székhelyén
jelentkezzenek. A jelentkezés alkalmával- a
népfölkelésre kötelezettnek netán birtokában
levő munkakönyv, vagy más, a személyi adatokat feltüntető okmány, illetőleg népfölkelési
igazolvány! könyv, igazolásul fel-mutatndó.
Az összeírásuk végett föntiek szerint jelentkezésre utasított egvéne-k összeírásuk után az
elöljáróságnak később közzéteendő rendelkezéséhez képest a folyó évi április hó 6-tól május hó 4-ig terjedő időközben és helyen népfölkelési bemutató szemlére fognak behivatni
és elővezettetni és ott alkalmasságukhoz kép-est o'sztályoztatni. Az alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdetmény utján értesíttetnek.
A szegedi katonai- ügyosztály
Somogyi
Szilveszter dr polgármester aláírásával az
alábbi hirdetményt tette közzé:
Szeged sz. kir. város katonai ügyosztályától.
89S0—1915. tan. szám.
Népfölkelő munkások
összeírása.
A ma,gyár királyi h-onVédelmi minisztérium a B) alosztályu népfölekilésre k-öt-elezett
szakmunkások össze-írását 13122. eln, 4—4915.
szám alatt elrendelte. -Fölhívom ehhez képest
az 187-2., 1873., 1874., 1875., 1878. és 1-877. években született Szegeden tartózkodó, bármilyon
illetőségű, magyar avagy osztrák honosságú,
be nem sorozott, alább felsorolt! ipari munkásokat, hogy összeírás végett folyó évi Imárcius hó í., 5. és 6. napjain délelőtt 8—fl2 órá ig
a városi katonai ügyosztályban (Bérház, II.

ÖILMAÖTAKOH^ÁÍS.
cm.) jelentkezzenek. Jelentkezni tartoznak az
említett években született következő önálló
és segéd szakmunkások (iparosok) és pedig:
1. Vas- (fém-) esztergályosok. 2. .Lakatos és
géplakatosok. 3. Szerszámkészítők. 4. Kovácsok. 5. Marók. 6. Vas- és ifémöntők. 7. Műszerészek. 8.Praecizions műszerészek. 9. Ó-loniforrasztók. 10. (Bádogosak. 11. Ácsok. 12. Asztalosok. 13. Nyergesek, szíjgyártók, 14. Tímárok.
15. Cipészek, csizmadiák. 16. Szabóik. 17. Kőszénbányákban (dolgozó, most munkanélküli
vájárok, csillések s egyéb kőszénbányai munkások. Aki összeírás végett nem jelentkezik,
azt elővezetik és a törvény
teljes szigorával
büntetik.
i(>isii!»*>ai99iigE3aHeiii>9s<3is9iia)Biai9aciiai»isi
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szág ellen való küzdelemben kitartása érdekében is. A nemzeti főtanács- határozatai javaslatot fogadott -el, amely az
osztrák-magyar
monarchia iránt való lojális
ragaszkodást
hangsúlyozza és az o-r-osz részről a ruténekkel
szemben elkövetett batalmaskodások ellen
óvást emel. A nemzeti főtanács egyben megkérte a washingtoni osztrák-magyar nagykövetet, hogy ezt a manifesztéciót a trón zsámolya elé juttassa.

- A Vörös-Félhold jelvényei. A Vörös
Félhold művészi -kivitelű jelvényei iránt országszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag lehetetlen minden egy-es
érdeklődőnek -az általa kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az Országos Bizottság, mely Budapesten az Országháziban
székel, kéri vidéki városaink hazafias keres•
H Í R E K
kedőit, hogy megfelelő (mennyiségű jelvényt
oooo
a bizottság u t j á n beszerezvén, ők vál-alköz— A M. T. K. E. ügye. Az Alföldi Ma- zan-ak azoknak kiszolgálására, akik a törökgyar -Közmivelődési Egyesület dolgában, meg- magyar -testvériségnek ezt a szép jelvényét
indult vizsgálattal 'kapcsolatban a budapesti feltűzni óhajtják. A bizottság 5 kilóig terjedő postacsomagban bérmentve küld jelvélapok csütörtöki számaiban a következő nyi- nyeket mindenkinek, aki a kért mennyiséglatkozat jelent -meg:
nek darabonkiut egy korona árát előre beAz Alföldi Magyar Közművelődési Egye- küldi.
sület ügyével (kapcsolatban több lapban sze— A hadsegitő bizottság március 4-én
mélyemet illetőleg téves és tendenciózus köz- csütörtököm délután 4 órakor t a r t j a meg renlemények jelentek írneg. Ezekre vonatkozóan des ibavi ülését -a -belvárosi óvó-iskola (nagy— anélkül, hogy -az egyesület -ellen- folyó vizs- termében , melyre -ezúton h í v j a mleg a bizottgálat hivatalos -megállapításának bármikép is ság tagjait -az elnökség. A Ihaidsegitő-bizottelébe akarnék vágni — már most szükséges- ság március 1.5-én tartandó sorsolási ünnepnek tartom, kijelenteni, hogy ért sem a pénz- sége valóságos esemény© lesz városunknak, a
ügyminiszter által az egyesület részére enge- részletes pogra-mc-t -m-est- dolgozza ki a vezedélyezett tárgy-sorsjátéknak, sémi pedig a bel- tőség, de előreláthatólag zsúfolt -terem fogja,
ügyi-, kereskedelmiigyi- és pénzügyi minisz- élvezni ezt ,a programot, A hazafias közönterek -együttes rendeletével engedélyezett jó- ség, mint eddig mindem alkalommal, ugy
•tékonyoék cikkeknek bérlője nem voltam. most is a legnagyobb áldozatkészséggel mozEngem az egyesület ügy vezetősége meghívott dítja elő -a t-árgyso-rsjáték sikerét. Hiszen tudés megbízott azzal, hogy előbb a sorsjegyek, ja és érzi mindenki, hogy a -haza védelmében
nsajd pedig a .ióték-c-nycélu cikkek elárusitásá- keservesen nélkülöző -katonáinkat támogatni
nak adminisztrációját vezessem -s miután az kötelesség, éhez pedig sok,, nagyon sok pénz
-egész napomat s gyakran éjszakáimat is le- kell. :Ezt a szent -célt- mozdít j a elő mindenki,
kötő, fáradhatatlan munkámért fix dotációt ki a tár-gys-orsjáték sorsjegyeit megvásároladni nem alkart, az általam produkált -ered- ja, de emiele-tt még igen értékes és szép nyemény -arányában díjazott. Valótlan, hogy én remény tárgyak birtokába j u t t a t h a t j a szeügyuökhaddal árasztottam el az országot, rencséje. A hadsegitő bizottság jólelkű hölmert a sorsjegyek eladására vonatkozó írásos gyei szinte im-egszégyen i-tve a 'hivatásos sorsmegállapodásban ki van kötv-e, hogy a sors- jegy ügynököket, naponta százával adják él
jegyek eladása, mint minden sorsjegynél tör- a sorsjegyeket. A sorsjáték (céljaira u j a b b a n
ténni szokott, elárusítók utján történik é s ezen felülifizették : Wagner Gusztáv 10, -özv. Leib
elárusítóknak adandó jutalék nagyságát is a Henrikné 5, Tóth Ferencné 1 korona. Értémegállapodásban az ügyyezieltőség előírta szá- kes nyeretnénytángy-akat küldtek Arany K á momra. Valótlan, h-ogy az egyesület .ügyveze- rolyné dr.nó ügyvezető-alelnöklhöz i(D. M. K.
tősége nekem folyósított tízezreket forgótőké- E.-palota, if-dsz. 5.) : -Várkonyi Ferencné egy
nek. Az ügyvezetőség a nyomdává 11 a 1-a toknak hímzett milieu, Szigyártó Alibert-né egy ifesfizetett húszezer korona körül összeget az te ttt kép, iSch midit Bélé né egy porcetlán viegyesülethez szállított j-óték-o-nycélu cikkeik- rágváza, IN. -N. márvány-nehezéklek kézi fesért. Én vállalkozó nem voltaim:, mert tőkém téssel, -Lendvay Sándor és neje ezüst asztalnincs, nem v-o-ltam tisztviselő, nemi voltam dísz, Almássy E n d r e egy ingyen páholy,
rendszeresített alkalmazott, nem, ikézelt-em az Brenner Testvérek -3 -drb. ingyen-utalvány :
egyesület pénzét, nem végeztem- számadásait, 1 houdoir, 1 Msecar-t és egy kabinet fényképegyszóval magánjogi viszonyban álltam -az re. A Hadsegitő-iB-izottság nemes céljaira
egyesülettel. Egyébként a vizsgálat, amelynek ujabban még Vajda Sándor adományozott
mint intakt, becsületes ember, nyugodt lélek- 50 koronát.
kel nézek elébe, az általam itt előadottakat
— A tolonc. Az idei szezonban adott maszemélyemet illetőleg meg is fogja állapígyar filmek közül az első sikerült. M á r mótani, Róna Lajos.
dunkban volt látni néhány magyar darabot
-— Az amerikai rutének monarchiánk de azok a magyar -kinematográfia iránt való
mellett. Filadelfiából i-ják: Oxtinsky Sótér, az bitünket megingatták. Szerencsére itt. a „ToEgyesült-Államok görög-katholikus püspöke, lonc", amely minden várakozást túlszárnyal,
elnök-lésével gyűlés volt, amelyen (Magyar-or- amely a íokmérőjej annak, mire képes m-a a
szágból és Galíciából származó körülbelül 400 mi művészetünk. Az ország legkomolyabb és
rutén kiküldött vett részt. A gyűlés nemzeti legmagyarabb -lapja, a Budapesti Hírlap is,
főtanácsosa alakult át, amelynek az lesz a fel- mint a m a g y a r művészet eseményélt méltatja
adata, hogy a monarchiába élő és s-egitség- a Tofoncot, ami annál f-ontos-abb, ímert hisz a
reszoruló rutének érdekében már megindított fí. H. mindig a legszigorúbb b i r á j a a mozimozgalommal párhuzamosan -erélyes propa- nak, szinte kegyetlen tárgyilagossággal bongandát fejtsen ki a rutén népnek az Oroszor- colta mindig. És a B. H. mégis konstatálja
A tolonc nagy jelentőségét és szórói-szóra Í r j a
Kiddjünk
katonáinknak
Íthermosüvege- a következőket:
Magyar film. Szóval súlyosabb kritikát
ket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t. kivá-n a közönségtől — nem pedig elnézést,
Az adomány ókat köszönettel fogadja s a h-ad- örömmel konstatáljuk, hogy elnézésre igazán
tápparanesnokíáigoMioz j u t t a t j a a honvédel- nincs szükség semmilyen szempontból. A tokmcról amely az Apollóiban és -a Tivoliban
mi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Bu- hétfőtől kezdve kerül szinre, a -főpróba kivételesen nagy sikere után meg kell álftupitadapest, IV. Váci-utca 38.
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nunk, hogy azokból a magyar .filmekből való,
amelyek a magyar filmgyártás leendő aranykorának is díszei lesznek. A tolonc, Tótili Ede
színmüve amely egyik legjobb terméke a magyar 'népszínműíródálomnak. Prorea film. Ez
az u j magyar márka, amely jelentős ihelyet
fog elfoglalni a f i l m g y á r t á s európai piacán
is, a Projektograph
részvénytársaságnak és
Janovics Jenő doktornak, a kolozsvári Nem
zeti Színház direktorának a közös vállalkozása. Jamovies végezte a Tolonc filmre való átírásának a nehéz m u n k á j á t is azzal a mély
stílusár aékkel, amely színházi
dolgainak
egyik legkitűnőbb értőjévé tette őt. A f i l m főszerepeit Jászai Mari Berki Lili, Szentgyörgyi István, Várkomyi Mihály, Simon Mariska és Nagy Gyula játszották él. Meglepően jó
együttes. E színészek, akik közül Jászai Mari
a magyar színészet legkiemelkedőbb nevei
közié tartozik, Berki Lili a főváro egyik legnépszerűbb színésznője, Szentgyörgyi pedig
a legrégibb és legjobb m a g y a r színészek egyike és a többiek is, mind oly kitűnően dolgoznak a filmen, mintlia évek óta oaakí az objektív előtt játszanának. A tolonc tökéletes film,
csak annyiban különbözik a mozi-uj donságok átlagától, hogy nem sablonos egy jelenetében sem, 'hogy ni vés és — különösen a pleinair jelenetekiben — csodásan tökéletes. A filmet Kertész Mihály rendezte fölöttébb kitűnően. A;z ő munkájának igen nagy része van
a művészi sikerben. A tekmkai kivitel a Kinoriport minden dicséretre érdemes munkája.

Kapható F O N Y Ó S O M A világítási vállalkozónál
Kölcsey-utca, Wagner palota.
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MŰSOR:
KEDDEN: Gombaszögi
F r i d a vondégfelléptével bérletben leszállított helyárakkal
A kapitányné, vígjáték. (Páratlan "/a os.j
SZERDÁN: Gombaszögi Frida és Törzs
Jenő von dégfel lépténél bérletben rendes
helyárakal Farkas. (Páros ^a-oe.)
CSÜTÖRTÖK: Gombaszögi Frida és Törzs
Jenő vendégif el léptével, bérletben, rendes
belyárakkal Sárga liliom, vidéki történet.
(Páratlan 2/a-os.)
P É N T E K E N Sziklai Kornél, a Királyé i M agy a r-sz i nCiáz >v. művésziének vendégfelléptével bérletiben, leszállít ott helyárakkal
Drótostót, operett (páros 8/8-cs).
SZOMBATON Sziklai Kornél, .a Királyás iMagyarszinliáz v. művésziének vendégifelMongodin ur felesége, bclhózat >(páratltan 1/3osl).
V A S Á R N A P D. iu.: Félhelyárakkal Szibill, operett.
V A S Á R N A P E S T E Sziklay Kornél, a
Király- és Magyar-színház v. művószének
buosuf el léptéivel bérletiben, leszállított helyárakkal Kis király operett (páros 2/3-os).
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Az 1914. évi XLIII. t.-c, és annak végrehajtási rendelete jegyzetekkel, utalásokkal, az összefüggő szabályokkal.
Irta:

D r . Pongrácz

Jenő,

budapesti ügyvéd.
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Cím a kiadóhivatalba.

igazgató:
VAS S Á N D O R
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Kettős vendégszereplés. A Magya -szinház két tagjának : Gombaszögi Eridának és
Törzs Jenőnek: együttes vendégszereplése
tette érdekessé a mai előadásit. Molnár Ferenc ismert szin játétkában : A farkas-ban
szerepeltek, mondani sem kell talán, hogy
teljes érdeklődés mellett. Pompás együttest
produkáltak ; a dikeió fennakadás nélkül való gyorsasága, a gondos összetanulás megle-

KORZÓ MOZI
Csütörtökön, március h ó

4-én

Az általain készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat ós levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ. m
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Nagy vigjáték eslék!

— Hadifoglyok részére pénzküldeményeket — sürgönyileg is — közvetít May
R Miksa bank- é s váltóüzlete.
bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,
ha
- - - egy
kapcsoltat a világítási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.

SZÍNHÁZ

Most jeleni meg !

Szegeden a Tolonc sajóibemutatót a csütörtök délután 3 órakor, premier előadása Pedig péntek délután ötkor lesz a Korzó-moziban.
- ' ,i
— Hegedűs Gyula, a legnagyobb magvar
színész a Munkás zubbony cimü darabban lép
először filmen a közönség elé, hogy egy grandiózus alakítással gyarapítsa nagy sikereit.
Amit Hegedűs első ifilmszereplésében produkál, az a szinjátszási tudás, az istenadta művészet nagyszerű megnyilatkozása. Budapesten, ahol hőtökig zarándokolt a közönség ehhez a filmhez, revoluJcióiként ihatott ez az alakítás, amellyel Hegedűs beigazolta, hogy ép
oly szuverén művésze a ifilmjátszásnak, mint
a színpadi játéknak. De méltó partnere Szamosi Elza, aki felér a külföld legkiválóbb
csillagaival. És a Munkászulbbony, ez az erőteljes Földes-dráma, méltó kerete a kiét művész szereplésének. Az Uránia u j slágere a
siker minden fegyverével indul a közönség
elé.

Szeged, 1915. március 4.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Rendes
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Szeged, 1915. március 4.
pöen hatott és «zt .biáonyitotta, hogy a eziné.vzi képességen kivül mily fontos az előadásban a szakavatott rendező pallérozó útmutatása, helyzetek! és karakterek megvilúgítása. Gombaszügi Frida Vilmát saemólyesitette, az ügyvéd ifeleségét. A színésznő, aki csupa ideg, ezuitta.l elemében lehetett, mert. olyan
nőt kellett mutatnia, aki a kívánatos szépsége mellett és az ideges állapot feltüntetésén kívül különböző poseokban szemályesitliet|te imponáló alakjának sajátságos vonalait és mozdulatait. Érdekes volt a produktuma, iszemnek tetszetős, sőt a dikciójának
is meg -volt a kívánatos Jendülése, de a Jirai
bensőséget nem igen éreztük ki belőle. Tetszésben ,el ismerésben volt .része, amiből bőségesen jutott Törzs Jenőnek, aki a férjet
ábrázolta. Értelmes, .megfontolt színész, aki
tudva csinál mindent, anélkül azonban, hogy
a motiválási szándék kiérezhelő lenne a beszédéből, a játékából. A*fiatal sziraészgeneráoióiiak tagadhatatlanul a légér téka- ébb és
legértelmesebb tagija. iMéltió tanítványa mesterének, He.geéiis Gyulának és követője is, de
minden utánzási törekvés nélkül. Kelleme;
liall.ga,t.ni pompásan tagolt beszédét és szavának tisztaságát, különböző változatait.
Birtokában van az egyéniségi művészetnek
és az alakviálsági .képességnek. A természetességre törekvő színészek gárdájához tartezik, akik a külső hatás kedvéért nem áldozzák fel a lényeget és akik so.hsem kívánnak kivül kerülni a darab keretén. A féltékeny, egyben szerelmes lateiner ember természetrajzát egyszerű, külső (hatásra éppen
nem alkalmas eszközökkel világította meg és
ebiben a megvilágításban föl-íölloibbant kedélyének melegsége, ami külön érték a mű-
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vészetben. A színjáték harmadik tényező szerepe : az ügyvédbojtár Körmencly
Kálmánnak jutott, aki szintén részese veit a közönség tetszésének.
Estély a katonaárvák javára. A harcban elesett katonák árvái javára a városi
színházban március 8-án rendezendő hangverseny p]ő'kéSzük(téi már befejezést nyertek. A páratlanul értékes estély minden
egyes száma, minden szereplője készen várja
az előadást, amelynek részletes műsorát itt
közli a rendezőség: 1. Nyitány. .Előadja, a
honvédzenekar. 2. Mozart: Hegedűverseny.
A-dur (Allegro operto, Adagio, Tempó di
menuettoj Kubetik János. 3. A bálboru. Az öt
versből álló prológust irta 1Móra .Ferenc. Szavalja Bámky Judit. A versek és a hozzájuk
tartozó élőképek a következők: a) Mikor elmentek . . . b) Vöröskereszt.,c) A katona a vár
fokán, dl) Az árvák beszélnek, e) Az lesz csak
a n a p . . . 4. Paganini: Hangverseny D-Dur.
Kubelik. ,5. A rongyos katona. Mesejáték két
képben. Irta: Zilahi Lajos. 6. Schubert: íAvc
Maria, Sarasa te: Spanyol tánc: k. Előadja
Kit bálik.

APRU H1RDETESEK. mielőbb
Gyomorbajosok

di-

csérik a Lelnzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb hajfestö

az

országosam elismert Lein
zinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

F á j ó s f o g á r a vegyen
a hires Leinzlnger-féla f o g c s e p p b ő
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér.
HajöszUlés

eller,

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

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

A szinházi iroda jelentése. Pénteken
este kezdi meg,Sziklai Kornél, a kiváló komikus bárom estére terijiedő vendégjátékát. Sziklai három legjobb szerepét játsza el ezúttal:
a Drótostót híres Pífefferkornját, iMongodin
vr feleségeben Mongodínt ós a Kálmán Imre
nagysikerű operettjében: A kis királyban
Hűket. Mind a három szerepet, Sziklai a fővárosban kreálta ós a legnagyobb sikerek mellett játszotta. Sziklai művészetét feleslegedicsérni, művészi múltja és általánosan elis
mert neve felelnek érte, hogy közönségünknek három élvezetes és 'kacagtató .estében lesz
része. Mind ,a három előadás leszállitctt helyárakkal lcerül szilire. —- Vásárnap délután a
Szibill operett adatik fél helyárakkal a már
ismert elsőrendű szereposztásban. Sárát Béri
Rózsi játsza.

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

HíiZGltiSi
i
melyek 100 dPb-Mllt 2 HOü.-éPt kaphatók
könyv- és papirkereskedésében SZEGED, Kárász-u. 9.

Li

Ügyvédi feljegyzési és főkönyvek

és az összes ügyvédi
nagy raktára.
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A sörgyártás terén tekintetbe jövő összes nyersanyagok, úgyszintén az összes üzemanyagok kivétel nélküli folytonos áremelkedése egyrészt, a gyártás körlili összes üzemköltség rohamos emelkedése, másrészt a kőbányai összes sörfőzdéket arra kényszeritik,

hogy sörgyárfmányaíknak árát 1915. évi
március h é 1.-vel általánosan fölemeljék:
és pedig

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

övegeset üvegenkínt 3 fillérrel,
„

n„

4 és 5 fill.-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 sörfőződék 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-Ferencsevits,
az Első Magyar Részvény-Sörfőződe
főraktárosai,

Brecher Albert,
Dreher Antal sörfőzdéi R.-T. képviselője,

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

Kőbányai Polgári Sörfőződe szegedi raktára,
Seborr Ottó,
Fővárosi Sörfőző R.-T. főraktárosa,

SigmondTestvérekufóda
sörraktáros.

Temesvári Polgári Sörfőződe szegedi főraktára.
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szerkesztő: Pásztor József. Kiadóin lajtloso*; Vár*ay L,

Nyomatott Yáraay L. köayviyomdálábaa Szeged. Kftrász-a. %

