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Szeged, 1915.

LEGÚJABB.
Budapest, március 4. Biala mellett, Zakliczyntöl délkeletre tegnap előrehaladó oroszokat véres harcok után visszavetettük. A
Laborc völgyétől jobbra és balra, valamint
Cisnától északra fekvő magaslatokon a harcok tovább folynak, helyenkint még éjjel is.
Mindenütt, ahol csapatainknak sikerült tért
nyerni, az ellenség ismételten ellentámadásokba kezd, amelyeket mindig véresen viszszaverünk.
Különösen a Valigrodi müut mentén kísérelték meg az oroszok, hogy sürü hóförgetegben nagy erőkkel előretörjenek. A támadás, amely mindkét oldalon a legkisebb távolságra megközelített ágyú- és géppuskatüzünkben történt, az ellenség erős veszteségei között végül teljesen összeomlott.
A többi arcvonalon nincs lényeges változás, csupán ágyuharc folyik- Przemysl körül nyugalom van.
Hőfer altábornagy.
a vezérkari főnöik helyettese.
Ungvár, március 4. A hegyek között éjjel-nappal havazik, az utak járhatatlanok; a
fedezékeket reggelre betemeti a hó. Nagyszerűen dolgoznak a fehérköpönyeges szkiosztagaink.
Uzsoktól nyugatra tegnapelőtt óta heves harc folyik. Rohamaink helyi sikereket
eredményeztek. Az egész fronton különben
kitűnően állunk, bár a küzdelem még eldöntetlen. Cisnától északra egy magaslatot bravúros rohammal bevettünk és négyszáz
oroszt foglyul ejtettünk.
A Dnyesztertöl délre szintén heves csaták vannak.
Duklánál az oroszok már nem támadnak, mert innen kénytelenek voltak nagyobb
csapatokat elvonni- A mi veszteségeink csekélyek, az oroszok azonban tömegesen
hagytak a harctéren halottakat és sebesülteket.
Eperjes, március 4. Sáros megye legészakibb részén mi támadunk. Hétfő óta elkeseredett harcok folynak itten és a mi
csapataink állandóan előrenyomulnak.
London, március 4. ö t gőzösnek kellett
volna beérkezni az elmúlt héten, de még a
mai napig sem jött hir felölük. Attól félnek,
hogy német tengeralattjárók sülyesztették
el őket.
Milánó, március 4. A londoni lapoknak
jelentik, hogy az amerikai kormány Anglia
és Franciaország ellenintézkedéseit erélyes
tiltakozással fogadta A Times ezzel szemben az amerikai javaslatokat elfogadhatatlanoknak mondja.
Konstantinápoly, március 4. A Milli jelenti félhivatalosan Négy ellenséges páncé-
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IV. évfolyam 56. szám.
los, tiz torpedóhajóval ma ismét támadta a
Dardanellákat. Ütegeinket eredménytelenül

Péntek, március 5.
lövöldözte, ezek pedig viszonozván a tüzet,
az ellenséges hajók eltávoztak.

A semleges államok
békét akarnak.
A világháború csak most -kezd kibontakozni a maga teljesséigében, amikor a földön,
hegyeken, völgyekben, föld- és víz alatt, a
levegőben megkettőzött erővel, végleges
elszántsággal folyik a küzdelem. iMikor a
hadviselő államok összes népsége megérzi,
hogy ifit tulajdonképein faji küzdelemről van
szó és amikor mi a legnagyobb áldozatokat
is büszke öntudattal hozzuk meg, akikor a
semleges államok ikezdiik ímegsokalni a harcok borzalmait. Azok a semleges államok, a
melyek mostanáig lesben állottak és tétlenül
nézik, hogy mint kaparják ki részükre a
sült gesztenyét. Azok a semleges államok,
amelyek bármelyik pillanatban szintén hajlandóik háborút viselni, mert önérdeküknek
nem bírnak határt sziabini. Élénk példa erre
a japán—kinai konfliktus, amely valószínűleg rövidesen ujabb háborúra vezet.
És ekkor a semleges államók másik része, melynek nincs k e d v e ahhoz, hogy fegyverrel védje m e g érdekeit, egyszerűen szót
emel a háború ellen. Pedig nem is létérdekük forog kockán, hanem a kereskedelmük
és a pénzpiacuk pang a mi hadakozásunk
miattEzekből a szempontokból v é v e nagyon
érdekes 'és sokatmondó az alábbi távirat:
Washington, március 3. A kongreszszus legutóbbi ülésén azt javasolták,
hogy az Unió hivja össze a semleges
államokat konferenciára, honnan szólítsák fel a hadviselőket az ellenségeskedés sürgős beszüntetésére. A javaslatokat valószínűleg elfogadja a kongreszszus.

A tengeri hadjárat.
Rotterdam, március 4. A Princesse Jiúiana hollandi hajó, amely Angliából Vlissinn
genbe jött, jelenti, hogy ,a rendesnél nagyobb
német tengerealattjáró hajóval találkozott, a
mely azonban nem tartóztatta fel. A Wraxham angol gőzös, amely a Harwioh-vonal tulajdona, Rotterdamba érkezett és: jelentette,
hogy a Maas torkolatánál levő világítótorony
közeléig egy német tengeralattjáró h a j ó üldözte, azonban a gyorsaság teljes fokozásával sikerült megmenekülnie.
Brüsszel, március 4. Ez év első két hónapjában Nagybrittánia világkereskedelme
több mint nyolcvan millió font sterling veszteséggel járt. Anglia hivatalos szépitgetései
ellenére a liverpooli biztosító egyesület köz-

léséből kitűnik, hogy januárban
negyvenegy
angol gőzös siilyedt el, amelyeknek értéke a
rakományok nélkül 1,674.000 font sterling.

Az ente hajói
a Dardanellák ellen.
Rotterdam, március 4. Az angol és francia flotta rendkívüli erőkifejtéseket végez,
hogy a Dardanellák birtokába jusson, vagy
hogy legalább is arra kényszerítse a török
hadvezetőséget, ihogy egyptomi
akciófát
gyöngítve, minél nagyobb haderőt kössön, le
a Dardanellák védelmére. Az angol adimirálitás tegnap ismét bő jelentést adott ki a Dardanellák ujabb ostromáról 1 és, azt mondja,
hogy az egyesült h a j ó r a j március elsején
több órán át ágyúzta az első erődöket. A hidroplánok, amelyek berepülték a szorost, azt
jelentették, hogy a törökök az erődökben
máskép állították fel ágyúikat, azonban egyéb
változás a védelem' körül nem történt. A nagy
csatahajók ágyúzása Iközben, torpedózuzóktól kisért aknaszedő hajók megkísérelték
a
behatolást a Dardanellák kapujánál levő legszélesebb öbölrészbe. Az erődök folyton tüzeltek az aknaszedőre és hat angol és négy
francia tengerész megsebesült.
A bombázás
délelőtt tizenegytől este fél hétig tartott. Akkor a hajóraj visszavonult és; megállapították, hogy három nagy csatahajó török gránátlövésektöl találva megsérült. Az angol jelentés kiemeli, hogy a z Askold nevü orosz
cirkáló csatlakozott a támadó hajórajihoz.

AMERIKA TILTAKOZÁSA
ANGLIA RENDSZABÁLYAI ELLEN.
Londanból

táviratozzák:

hingtoni jelentés szerint az
kormánya

A Times

was-

Egyesült-Államok

erélyesen

fog tiltakozni

az angol

és francia kormány

által tervezett

rendsza-

bályok

ellen.

FRANCIA JELENTÉSEK A NYUGATI
HARCTÉRRŐL.
Rotterdam, március4. Az ide érkezett
legutóbbi párisi jleentések szerint a németek
ismét támadnak Reirns környékén, a franciák
viszont ettől keletre, Souain és Beauséjour
mellett intéznek támadásokat. Az Argonneokban VauquoiiSnál folynak a harcok.
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Visszavert orosz támadások.
Berlin, március 4. A n a g y [főhadiszállás
jelenti: Gradnótól északnyugatra az oroszok
ellenünk intézett támadásai, oldaltüzünkbe
jutva, meghiúsultak. Lonmzától északkeletre
is összeomlottak az oroszok támadásai az ellenség súlyos veszteségei mellett- Miszijmectöl és Morziletöl délre, valamint Prasznisztól északnyugatra az oroszok újból támadnak. Arcvonalunk több részén nincsen
. változás.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az utolsó erőfeszítés.
Rosendaalbból táviratozzák a Lokalanzeiger-nek: Egy belga tiszt érkezett 'ide Dieppeből s ő beszélte el a következő részleteket a
calaisi csatorna körül végbemenő titkos csapa tmozdulatokról :
— Aaníens, Arras Haazebrouk, Betihurie
és Saint Orner között az ellenséges haderőket
teljesen újból csoportosítják. Az angolok
utoljára 15.000 főnyi csapatot hoztak a harctérre megfelelő tüzérséggel. Ezeket előbb
Amiensbe irányították s onnan szállították
tovább Bethiíne felé, hogy az ottlevő csapatokat felváltsák. Angol tisztek beszélték,
hogy Champagtieba is indultak uj angol csa-

azon, hogy ezekre a szigetekre rátegye a kezét.
Minden gondolkodó amerikai tudja, hogy
patszáliitmányok, Havreban pedig uj nagyobb
Japán évek óta készül elő az Unióval vau)
csapatszállitmány érkezését várják.
háborúra. Annyira tudja ezt Amerika, hogy
olvasatlanul adta ki a milliókat, hogy a PaCsapataink a besszarábiai
anama-csatorna
a legnagyobb sietséggel kihatáron.
épüljön. Ettől függött az Unió biztonsága JaBrassóból jelentik: Ma vettük kézhez pánnal szemben.
az Universul legújabb számát, amely harctéri
Amerika nem engedi be szabadon a ja•tudósítójától a következő nagyértékü jelen- pánokat, bárha ezzel megsérti az egész japán
tést közli csapataink bukovinai előnyomulá- fajt. Nincs is rá kilátás, hogv az Unió ezen
sáról. illetve immár egész Bukovina
vissza- valaha is változtasson. És szüntelen mérge
foglalásáról:
és keserűsége a japánoknak, mely nap-nap
„Az osztrák-magyar csapatok, elfoglal- mellett mind mélyebben belerágódik a lelkükták Bajánt. Az utolsó csaták végső eredmé- be. mert az Unió ezzel a japánokat mintegy
nye ez, a melyekből az osztrák-magyar
a civilizáción kivül álló népeket kezeli. Már
tüzérség számbeli fölénye dacára, győztesen pedig .azt mindenki, tudja, milyen nagyra
került ki. Az orosz tüzérség .két napi harc vannak a japánok önmagukkal.
után elhagyta a Bojan hegységben1 elfoglalt
A mostani,háború folyamán, a japánok
állását, az orosz gyalogság, amely a Prutih elvették a német Marshall-szigeteket és mi
közelében állott, szintén visszavonult, mint- sem mutat 'arra, mintha szándékukban volna
egy husz kilométernyire,egész a besszarábiai ezeknek a birtokáról önként lemondani. Ezt
határra, amerre az osztrák-magyar
csapatok a birtokbavételt Amerika a üegngyobb aggoelönyomulását várták.
Az oroszok errefelé dalommal vette észre, irmert egy pillantás a térimost már az összes bukovinai községeket ki- képre megmutatja, hogy ezek a szigetek ekürítették és amint az orosz táborból értesü- ként nyúlnak az Unió (két gyarmata: Harvai
lök, az intendaturával egyetemben a bessza- és a Philippinek közé. A Marshall-szigetek
rábiai Lipkán felé vonulnák vissza. Bojánban annexiója a japánok első ellenséges lépése az
ötven román paraszt jelentkezett az osztrák- Unióval szemben. A Marshall-szigetek a Hamagyaroknak katonai szolgálatra, kérvén, wai elleni hadi vállalkozások esetére műköhogy őket az oroszok ellen vezessék.
dési bázisul szolgálhatnának Japánnak és
— Az oroszok — mondották — minde- Honolulutól (Hawai) csak fél .annyira vannünket elrabolták és már csak a boszu él a nak, mint a legközelebbi Amerikai kikötő San
szivünkben. |
Erancisko. Nem lehet eléjggé hangsúlyozni,
mennyire veszedelmes Japán az amerikai
gyarmatokra. Már pedig, ha a mostani 'háború befejezése után a japán kérdés napirendre kerülne, Angliát nem fogjuk Japán elmegtámadták. Nagyobb számú sebesültet, a lenségei közt találni. Ép azért végre fel kellekik szomszédos községekben voltak elhelyez- ne az Uniónak ébrednie és a jóakaratú semve, nem lehetett idejekorán hátraszállitani.
legességet Angliával szemben
beszüntetnie.
szövetség
a
gyorsan
Az oroszok nem voltak képesek a visszaka- Az amerikai—német
növekvő
sárga
veszedelemmel
szemben
a legnyarodás nyugodt folyamatát megzavarni s
biztosabb védelem volna, A német és az ame
elvesztették az érintkezést a német hadtest- rikai flotta együttesen véget vethetne a kerestel. Ebből kiderült, hogy az oroszok támadá- kedelem érdekében annyira nem kívánatos
sai alkalmával sokat vesztettek. Köziben a Angol tengeri uralomnak.
helyzet a német erősítések megérkezése után
Anerika pénzügy s kereskedelmi érdekei
ismét megjavult.
Az egészen jelentéktelen az-utóbbi években rendkívül emelkedtek GhiOrosz eredmény össze sem hasonlítható az nában. Az Unió legnagyobb bankházának: a
jelentékeny fiazt megelőző német rohammal Prasznysz, el- Morgan-bankszindikátusnak
Sok millió amerikai
len, amikor mi tízezernél több foglyot ejtet- ókja van Pekingben.
pénzt kapott a cíhinai kormány kölcsönként
tünk és sok hadiszert
zsákmányoltunk.
és clhinai vasutak építésébe is nagy tökét fektettünk, Anglia után az Uniónak
Chinában
nagyobb
érdekei
vannak,
mint
bármely
más
Japán és Amerika.
országnak.
Egy barátom, aki igen alaposan ismeri
Stanhope Aubrey, amerikai újságíró írja
Japánt és annak törekvéseit, ezeket irta nee eimen a következőket:
kem': „A néphangulat Japánban egyáltalán
A fehér fajok egyetlenegy országának
sem kell annyira tartania Japántól, mint az nem volt a háború mellett. Ámde Japánt megEgyesült-Államoknak.
Másrészt a sárga fa- szerezte Anglia a háború számára az ö szerjok országai' közül szemmellátihatóan China ződéseivel, melyek megkönnyitik nekik a
van kin,os helyzetben. A múlt századbeli ki- Phillippini- és Hawai szigetek megszerzését.
válóan erős Unióbeli kormányok között az Az ezen gyarmatokhoz való jogukat az japávolt a legerősebb, amelynek az élén Mac Kin- nok arra alapítják, ihogv ezeken a szigeteken
ley állott. Ezen. kormány legkiválóbb tehet- több a japán lakos, mint az amerikai. Hawai
sége az elnök mellett Hay D. John diplomata lakosságának két harmada japán, ezek köés államférfin volt. Fényes pályáját azzal a zött 35 ezer a jól kiképzett katona. Egyes tonagy eszmével akarta belkoronázni, hogy az kiói hadiisköLabeli urak pedig tudni vélik,
Egyesült-Államok számára a távoli Keleten hogy ott ugyanannyi fegyver áll készen, a
hatalmas támaszt alapit azáltal, hogy Chindt mennyi a japán katona."
Ebből igen élénken kitetszik, mekkora a
ugy rekonstruálja, hogy az mindig eléggé
erős legyen a Japán részéről fenyegető ve- veszély az Unióra nézve s mint dolgozik Anglia az amerikaiak háta mögött. Angliának
széllyel szeímben.
Sajnos azonban, pályájának nagy ideálja két komoly tengeri vetélytársa van: •Németabban a pillanatban tört le, amikor a m a g ország és az Egyesült-Államok. Első vetélymár el volt hintve s már csaik időre volt szük- társát: Németországot, mint próbálja minség, hogy ki is keljen. És valóban Hay követ den erejének a megfeszítésével 'lehetetlenné
halála nemcsak az Unióra volt pótolhatatlan tenni. De a másik riválisát: Amerikát is tönkcsapás, hanem a világpolitikában is a nyugati re szeretnék tenni és erre a legjobb utuk kí•népekre kedvezőtlen változást jelentett. Mert nálkozik nekik, Japánt háborúba uszitani az
Amerikában azóta senkisem találkozott, aki 'Unió ellen.
Ne felejtse el senkisem, a sárga faj báelég erős lett volna arra, hogy Hay politikáját megvalósítsa. Sőt a legutóbbi napokban ró,mszor annyi emberből áll, mint Európa né•azt hallottam amerikai forrásból, hogv az pe. Hogy a sárgák husz évenkint megdupláUniónak az a szándéka, hogy a iövő évben zódnak, mig a fehér fajok csak negyven évena Phillippini-szigeteket
átadja a filipinoknak, kint. Ha tehát ez utóbbiak nem fognak össze,
mivel most már elég érettek arra, hogy ön- csak idő'k (kérdése, mikor győzi le őket a sármagukat kormányozzák. Ez esetben Japán, ga faj. Nem hiába beszélt annak ideién a néveszedelemről!.
természetesen egy pillanatig sem habozna I met császár a sárga

Német sikerek az egész nyugati fronton.
Berlin, március 4. A nagy főhadiszállás |
jelenti: Egy löszért szállító francia gözös, a
mely Nieuportra volt rendelve, az ittas legénység elnézéséből Ostende felé tartott, ott
tüzet kapott és elsülyedt. A megsebesült
személyzetet megmentették.
Loretto magaslaton, Arrastól északnyugatra, csapataink tegnap reggel elfoglaltak
ezerhatszázméteres ellenséges hadállást. 8
tisztet és 558 főnyi francia legénységet foglyul ejtettünk és hét géppuskát és hat kisebb
kaÜíiberü ágyút zsákmányoltunk. Az ellenség ellentámadásait délután visszavertükKönnyű szerrel visszavertük Ghampagnéban is az ujabb támadásait.
Az argóiméi erdőben Huberttől nyugatra a franciáknak ellenünk Intézett előretörése meghiusult. Ellentámadásunk alkalmával
elragadtunk az ellenségtől egy lövészárkok
Cheppyt erdőben is kudarcot vallott a
franciáknak a támadása.
Az Eiffel-toronyról világgá bocsátott
híradásoknak egyike szerint egy német oszlopra Jauremagaslaton át való menetelése
alkalmával sikerrel tüzeltek. E hírnek kivételesen helyes voltát meg kell erősítenünk.
Az oszlop azonban elvezetett francia foglyokból állott, akik közül harmincnyolcan elestek és öten megsebesültek.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közdi a miniszterelnöki sajtóosztály.)
NÉMET HIVATALOS JELENTÉS
AZ ÉSZAKI VISSZAVONULÁSRÓL.
A Wolff-ügynökség
a főhadiszállásról a
következőkről értesül:
— Miután egyik hadtestünk -az erős támaszponttá kiépített Prasznysz-erődöt
csodálatraméltó vitézséggel
elfoglalta, a keleti
irányból előnyomult hadtestre a helyzet itt
egy napon annyiban, kritikussá vált, hogy húrom orosz hadtest u német szárnyukat
keletről, délkeletről és délről megtámadta
és a
győzelmes 'hadtestet arra indította, hogy
visszakanyarodva álljon szembe a túlerővel.
Ez alkalommal a hadtest egyes részeit erősen
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A romai szfinksz.

— Olasz vallomás Itália céljairól. —
Olaszországiról 'mindenféle nyilatkozat
cs vélemény jelent meg, amelyek után rájöhettünk bátran, hogy a római diplomácia
munkájáról még kevesebbet tudunk, mint
gondoltuk. Alkalmunk vani egy Szegeden átutazó és hazájában kitűnő nevű olasz ,férfiú
nyilatkozatát közölni, aki a Délmagyarország
számára a következőket mondotta:
— A római kormány: szfinksz. A római
kormány, helyesebben: Itália céljait mindenki félreismerte, — még az olaszok is. Salandra, aki Itáliának legelső, mondhatni 1 : egyetlen zseniális államférfia, ügyesen leplezte a
tömeg és a külföld előtt Olaszország igazi
céljait. Szabad folyást engedett ezért a tömegindulat kitöréseinek s igy még inkább
megtévesztett Itália mindenkit.
Pedig Olaszország semmi egyebet
nem tett, mint becsületesem értelmezte a szövetségi hűséget. Olaszország illetékes körei
•egy pilanatig sem gondoltak elpártolásra. Ök
azt tették, amit a sors és a hármasszövetség
legfőbb íráyitója, a világhiistória egyik legnagyobb alakja, Vilmos
császár kiszabott.
Olaszország mint semleges küzd
Németország és a monarchia győzelméért.
— Lássuk, imaként küzdött máig Olaszország. Ahogy a világháború kitört, a centrális két nagyhatalom offenzívába ment át.
Ezt tehette, annál inkább, mert a szárazföldön Anglia komolyan nem számított s az
arány ez volt: Ausztria, Németország és Magyarország, hároim nagyhatalom küzd két
nagyhatalolm, Franciaország és Oroszország
ellen, — valamint két kisihatalom, Szerbia
és Belgium1 ellen. Szárazföldön ez az egyensúly olyan volt, hogy (Itália hivatalos körei,
szerint is) a centrális hatalmak győzelme bizonyos. Később Anglia is a latba esett, — viszont Japán véglegesen elmaradt a z európai
színpadról. Törökorszáig fellépése azonban
újból helyrehozta az egyensúlyt. Az arányok
miatt a világháború a kimerülés küzdelmévé
fajult. Valamint az is nyilvánvaló, hogy a
végső leszámolás mégis a tengeren fog eldőlni és nem a szárazföldön. Ami a kimerülés
kérdését illeti, ez volt mégis a centrális hatalmak legnagyobb kérdése — tudván azt, hogy
Angliának ez az egyetlen komoly
támadó
fegyvere. (A britt flotta csak védekező!) Már
most: a múlt termés a centrális hatalmakban
még se volt olyan rózsás, mit ahogy kezdetben kürtölték. Olaszországban pedig olyan
gyönge volt, hogy — számitásba véve a rendes bevitel méreteit, — féléven belül éhezett
volna Itália, ha a porondra lép. Aztán a szén
dolgában különösen gyatrán állott Olaszororszá, ugy hogy első kérdése azt volt, vájjon
Németország és mi garantáljuk-e, hogy Itáliát —- elsősorban a flottáit — ellátjuk szénnel? A felelet: — Nem! Itáliának Angliával
volt szénszerződése és igy Anglia látta el
megfelelő s z é n n e l . . .
Egy fontos momentum: A
Salandrakormány a legtöbb kereskedelmi hajót lefoglalta és befogta szállításokra.
Hogy ez mit
jelent az olasz nemzet és a 'ml szempontunkból is, azt ma nem részletezhetjük, ellenben
tény az, hogy már nyugodtan mondhatjuk,
miszerint sem Németországban, se a monarchiában, se Itáliában a népet kiéheztetni nem
lehet. Olaszország ugy küzdütt értünk eddig

is, amint az Egyesült-Államok küzdött Angliáért. Sőt — jobban.
— Mondhatják, hogy mindez szép, de
Olaszország mégis neim maradhat végis semleges, mert akkor áldozata nem áll arányban a másik két szövetségessel. Ugy van:
Itália nem maradhat végig semleges és nem
is marad. Hogy mikor jön el ennek az ideje?
Percre vagy hónapra kiszámítani lehetetlen,
viszont igy jellemezhetjük a mérték betelését:
l
1. Ha a Szuez-csatorna
és mindkét oldal
környéke török kézre kerül. Másszóval: Ha
Olaszország Anglia ellen fordult volna, ugy
rögtön elesett volna a Szuezi főhajójáratától
és rögtön elveszítette volna a csatornán megközelíthető két afrikai! gyarmatát.
2. Ha az angol vagy francia flottára döntő csapást mérünk. Magyarán: Ha Olaszország kilépett volna küzdeni, ugy a Monarchia
flottája a defenzíváról rögtön offenzívára
kényszerül, különben az olasz flotta magára
marad és az aránytalan túlsúlyú francia és
angol földközi flotta megsemmisíti s Olaszország kikötőit bombázza. Az olasz és imagyarosztrák flotta csak bizonyos küzdelembe mehet, mint támadó!
— Az olasz diplomácia egy esetben az
ententének is világosan tudtára adta, hogy
állja a oentrálisok szerződését: Valona megszállása alkalmával.Valonát a monarchia tengeri létérdekében kellett megszállni — különben az entente szállja meg és használja fel
flotta bázisul. Ez mérhetetlen 'hátrányt 'hozott volna számunkra. Mi nem szánhattuk
meg, mert provokáltuk volna Görögországot
és ímert — ez a fontosabb —, Valonában bármily számú hajórajunkat is megsemmisíthették volna s akkor ráadásul az elvett Valonát
az entente használja. Olaszország lépését viszont az ententének el kellett fogadnia, különben háborús állapotba kerül vele!
— Most az a kérdés, vájjon mi lehet
Olaszországnak
a főcélja? Mert mégis csak
ez a döntő körülmény. Az olasz diplomáciának egy lehet a végső célja, és ez világos
minden okos olasz előtt — Bülow
herceg
missziója óta: nagy Itália. Hogy Itália világhatalom legyen. És mi a fő akadály? Málta!
Olaszország nagyhatalmi állása máig csak
ráfogás. Arnig Málta angol megerősített kikötő, addig Olaszország kiszolgáltatott kis állam: Anglia uralkodik fölötte. Málta azt jelenti Itália számára, mint a Kárpátok Magyarország számára. Málta nélkül Afrikában s a Földközi-tengeren Olaszország nem
vetheti meg a lábát. Nagy-ltália célja nem
egy város — Trieszt — és nem egy piciny
tartomány — Trient — hanem a szabad, tengeri nagy Itália kivívása. Amikor D' Annunzio és társai Trientet és Triesztet emlegetik,
akkor a hivatalos körök csak mosolyognak
a nagy Gábriel lendületes, de analfabéta szavain.
— Még csak azt, hogy az örök városban
,Ken®mBMas0HBBnin0EisB*i»»HSssHH«lBnaBeiBi»®ac8B»a!3nfla«Migna

Küldjünk
katonáinknak
hhermosüvegeket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
Az adományokat köszönettel, fogadja s a hadtápparanosmokságokhoz j u t t a t j a a honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Budapest, IV. Váci-utca 38.

főként Magyarország erejét bámulják. A magyart imádja minden józan s kulturális olasz,
Kosstuh Lajos óta, a szabadság harc miatt.
Egyik római lap szerint ha a háború kitörésekor egy millió tiszta magyar katona került
volna a frontra, már eldőlt volna ugy a szerbbel, mint az orosszal is a háború.
Eddig a1 olasz nyilatkozat. Nem szentírás, ez seim az. Ha elhisszük, ha nem, a római szfinksz továbbra is csak titokzatos marad. Ellenben nincs okunk arra, hogy ép a
mi számunkra maradjon félelmetesnek. Elvégre hü szövetségesünk, vagy mi.
Szalay

János.

A csöndes, sötét Párss.
Paris, február végén.
A francia főváros életét jelenleg két dolog jellemzi: a nyomott hangulat és a sajátságos csönd. A színházak jobbára zárvák. A
többnyire hazafias tartalmú darabok a jótékonyság szolgálatában állanak. Az amúgy is
nyomott hangulatot fokozta a szájnál prefektus azon rendelete, amely eltiltotta a hangversenyeket, amelyeket eddig rendesen a déli
órákban tartottak meg egyes helyiségekben.
Ennek a tiltó rendeletnek a következménye,
hogy az illető kávéházak és: éttermek tulajdonosai elhatározták, hogy üzleteiket becsukják, mivel zene nélkül nem érdemes azokat
továbbra is vezetni.
A csönd Parisban csaknem teljes. Az utcai forgalmat csak korlátolt mértékben tartja
fönn néhány közúti, bérautó és 'bérkocsi. A
város mellékutcáiban még nagyobb a csend,
ott úgyszólván egyáltalán nincs forgalom.
A csend akkora, hogy időről-időre a földalatti
villamos, zaja is fölhallat,tszott.
Az emberek koránkelőkké váltak. Annyi
ugyanis a ráérő idejük az embereknek, annyit
alusznak, hogy hajnalban már nem győzik az
alvást. Még sohasem volt Parisban a kora
reggeli órákban annyi előkelő nő látható,
mint most. Arcukon visszatükröződik ia sok
pihenő óra türhetetlensége. P á r is külvárosaiban is kihalt a munkásnép máskor lázas élete.
Általában Páris reggeli órái most oly idillikusán csendesek, akár a kertektől és mezőktől
övezett vidéken. A csend egyetlen megszakitói a zöldség- és főzeléfces szekerek, amelyek drága kincseiket a piacra viszik.
Aztán alig láthatók az utcán mások, mint
asszonyok és megint csak asszonyok,
akik
kosaraikkal a napi bevvásárlásdk után sietnek. Itt-ott egy-egy csapat katona látható,
akik gallérjaikba burkolódznk. A gyalogjárók
önkéntelenül is megáldanak: Honnan jönnek?
hová mennek? A csapat eltűnik valamelyik
utcasarok mögött és újra ur,rá lesz a metanchollkus csend.
A reggeli órák végteleneknek tetszenek.
Maid kikerülnek az utcára a napilapok, de
mindig ugyanaz: Türelem! türelem! Megkell
tanulni türelmeskedni. 'Csapataink elfoglaltak egy 200 méter hosszú lövészárkot Bethune közelében, Az oroszok
Keletporoszországban és a Kárpátokban előnyomulnak.
Anglia
három millió újoncot képez ki. Olaszország
mellettünk van. Románia nyolc napon bélül
hadat üzen Ausztria-Magyarországnak. A
törökök borzasztó vereséget szenvedtek, támadási kísérletük a Szuezi-csatorm
ellen
ős sízeomilott. Németországban
é|s z,r evehet ővé
válik az éhínség. A háború még sokáig fog elhúzódni, de a végleges győzelem, a mienk
lesz. Jártában olvassa a. nép az újságokat.
Rövid idő multán megjelenik egy friss lap.
Csakhamar elkapkodják, de az is csak ugyanazokat írja. Mindig ugyanazt, amit tegnap, a
mit mindennap . . .
Az üzletek zárva, amelyek pedig nyitva
vannak, azokban csak nőket látunk, mint elárusítókat és mint vevőket. Azokat a szolgálatokat >is, melyeket azelőtt férfiak láttak el,
most nők végzik, talán a kalauz felesége, aki
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most Flandriában a II ö vés zárokban 'fékszik.
Ezeknek az asszonyoknak az egyenruhája
egyszerű. Szürke köppeny, mely beborítja
az egész testet. Fejükön sapka az illető társaság jelvényével. A benyomás, amit ezek a
nők kélténél^ sajátszerű. Ugy festenek, mintha ruhájukat valamelyik külvárosi szinház
ruhatárából kapták volna. A földalatti, mely
most qsaik ötpiercenfcinJ Vözfekedilk, az
egyetlen arányi,ag gyors közlekedési eszköz.
Mindazáltal nem1 győzik az
omnibuszokat
pótolni. Az omnibuszok most a hadtápszolgálatot végzik. Az omnibuszok hiányában hiányzik a főbb utcákból az olcsó forgalmi eszköz. Helyettük a magánvállalkozás
keresett
magának teret. A Boulevarde általién ócska
hintók járnak.
Semmisem kelt oly mély benyomást,
mint Páris a sötétség beálltával. A ímellanclholia és a csend akkor tetőpontját éri el. Február1 eleje óta a német léghajóktól való félelem miatt a város este nyomasztó és félős
látványt nyújt. Az utcai világítás a minimális. A prefektus még a néhány nyitott üzlet s
magánlakások világításának az ellenőrzését
is elrendelte. A sötétség beálltával az üzletek
rögtön becsukják kirakataikat. A kávéházak
és éttermek terraszait azelőtt megvilágító
ívlámpák eloltiváik és minden sötét. lA magán lakások ablakait lámpagyujtáskor sürün el
kell függönyözni. A házak teljes .sötétségben
terülnek el. Milyen sajátságos Páris összbenyomása éjjel! Az utcák tele vannak árnyékkal, az ide-oda surranó autók t ül kötése titokzatosan hangzik. A járó-kelők' gyorsan mennek, mindig előre nézve, nehogy összeütközzenek a szembejövőkkel.
Este kilenc órakor a legmélyebb csönd
borul a városra. Párisra!
Tiz óraikor ímár
egész Páris alszik é s a világváros borzalmas
síri csöndjét csak etgy-egy gazdátlan kutya
üvöltése szakítja meg.
bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,
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gel nyolc órakor a Dugonics-tér 11. számú
ház negyedik emeletéről az udvar kövezetére
vetette magát. (Súlyos csonttörést szenvedett
— Krausz Alfréd altábornagy köszönete. s a gyorsan előivott mentők a kórházba vitKrausz Alfréd altábornagy, a déli hadsere- ték. Az érzékeny leány azért követte el tettét,
günk vezérkari főnöke, levelet intézett
So- mert a gazdája valami jelentéktelen dologért
mogyi Szilveszter dr polgármesterhez, a megpirongatta.
melyben megkéri, hogy tolmácsolja köszöne— A Hegedűs Gyula-filmről. A munkás•
tét azoknak a polgároknak, akik katonái ré- zubbony. (Bemutatta az • Uránia^s z inháiz csüsziére három ládában hósapkát, érmelegitöt, törtökön este. — Tagadhatatlanul legnacigarettákat stb. küldtek. Az ajándékokat gyobb színészünk ma Hegedűs Gyula. Az ő
szétosztatta a magyar legénység között, kik- mély intelligenciája a legelső színészek könek ezzel nagy örömet szerzett. A legmele- zött is a legnagyobbá emelte. Hegedűsnél nagebb köszönetét fejezi ki ezért a legénység gyobb színészünk nincsen. Öt a film részére
nevében a nagylelkű ajándékozóknak.
megnyerni már egymagában is .nagy ered— Istentisztelet a zsinagógában. A pén- mény, melyet arany betűkkel kell bevésnünk
tek esti istentisztelet pont fél Ó-kor kezdődik.
a magyar fiUmtörfénelembe. Munkás zubbony
— Előléptetett szegedi tanárok. A kul- a cirne a Hegedűs-filmnek. Hegedűs Gyula,
tuszminiszter Simíts Ferenc szegedi állami mint gyáros, mint férj ós apa, később mint
főreáliskolai rendes tanárt a hetedik fizetési munkás is valóban nagyszerűt, produkál. —
osztály 3. fokozatába, Szabó István szegedi, Szép, férfias megjelenése, kifogástalan mozállami főreáliskolai helyettes tanárt a IX. fi- dulatai, me'ieg játéka, otthon-ósága a filmen
zetési osztály 2. fokozatába rendes, tanárrá azonnal szembeötlenek. Jobban ezt a szerepet
nálánál senki se.ni játszhatta volna. Mindennevezte ki.
— Halálozás. Bokor Károly földbirtokos kinek meg kell néznie Hegedüst e filmen, s
tegnap Alsóközponto'n. elhunyt. Az ismert, te- meg is f o g j a nézni mindenki, mer hiszen a
kintélyes gazda halála ismerősei széles köré- mi nagy Hegedűsünket látjuk először a mozi vásznán ! A női szerepet, a cigány hiányt
ben nagy részvétet kelt. Az elhunytban Bokor
Szamossy Elza adja, az opera kimagasló műPál helyettes polgármester
testvérbátyját vésznője, szinte kitűnően, elsőrendűen. — A
gyászolja.
gyáros felesége az életben is a Hegedűs fele— Bajor ajánlat a tiszai halászat bérletére sége, Berzéti Ilona, igen kedves, igen szép. A
Kneisl Jakab bajor ember ajánlatot tett a vá- gyárvezető Thury Elemér, mint minden filrosnak a tiszai halászat bérletére a hídfőtől men, itt is nagyon jó. Feltűnően nagyszerűét
lejebb hatvan méter hosszúságú viziterületen. produkál egy öreg munkás szerepében egy
A vállalkozó motoros csónakokon végezné a öreg, nyugdíjas szinész, Ferency József. Enhalászatot s ígéri, hogy a város közönségét nél jobb epizódszerepet és szereplőt alig látolcsó s jóiminőségü tiszai hallal látná el. A vá- tunk még. A film technikai nesze minden terosnak a jog bérbeadásából és vámokból sze- kintetben elsőrangú, s méltán vetekszik ti
rinte 20.000 korona évi jövedelme volna. --- legelsőrendü külföldi márkákkal. A beállítás
Szegedi halászok a szokásjog alapján űzik a a terep, a gyár, a tüz, a kert, a dunai részlet,
kijelölt területen a halászatot, d e a tanács a villa, a kastély, az erdő, mindi üdítően sipártolni fogja a közgyűlés előtt Kneisl elő- mul a tárgyhoz s a hangulatból egy pillanatra sem zökkenünk ki. A képnek minden tenyös ajánlatát.
— Leugrott a negyedik emeletről. kintetben. nagy sikere van.
Sulyok Piros húszéves eselédleárfy ma reg1 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kapcsoltat a világítási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
1

Kapható FONYÓ S O M A világítási vállalkozóná
K ö l c s e y - u t e a , Wagner palota.

A t. ü g y v é d urak figyelmét felhívom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt
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könyv- és papirkereskedésében SZEGED, Kárász-u. 9.
és az összes ügyvédi nyomtatványok
nagy raktára.
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Az általam készite tt
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teliesenpótolják. Készitek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek
12 óra alatt lesznek kielégitve
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a kolozsvári Nemzeti szinház tagja.
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Kontráné

S i m o n Mariska,

Miklós, K o n t r á n é fia, az első urától

Várkonyí

Angyal Liszka

Berky Lili,

Ördög Sára

Jászai Mars,

Mrawcsák

Szentgyörgyi István,

Angyal P á l

Szakács A n d o r ,

a kolozsvári Nemzeti szinház tagja.

Mihály,

a kolozsvári Nemzeti szinház tagja.
a budapesti Népopera primadonnája.
a bpesti Nemzeti szinház örökös tagja.
a kol. Nemzeti szinház örökös tagja.
a kolozsvári Nemzeti szinház tagja.

A történet színhelye: Kolozsvár és Torockó.

E l ő a d á s o k p é n t e k e n é s s z o m b a t o n 5, 7 é s » Katona-, diák- és ggermek9
vasárnap d. u. 2 órától éjjel 12-ig. jieggek vasárnap csak a 2
d. u. 5 órakor számozott helyek. I órai előadásra adatnak ki.

az el
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MŰSOR:
PÉNTEKIEN Sziklai Kornél, a Királyéi Magyar-szinház v. művészének vendégfelléptével bérletiben, leszállított belyárakkal
Drótostót, operett (páros 3/8-os).
SZOMBATON Sziklai Kornél, ,a Ki-rályés Magyarszinbáz v. művészének vendéglfelMongodm ur felesége, bohózat (páratltan 1/3osl).
VASÁRNAP I). n.: Félhelyárakkal Szibill, operett,
V A S Á R N A P E S T E Szikla y Kornél, a
Király- és Magyar-szinliáz - v. művészének
b ucs u f eil léptével (bérletiben, leszállított belyárakkal Kis király operett (páros 2/3-os).

A tolonc.
Népszínmű 3 felvonásban. I r t a .
Tóth Ede. Filmre alkalmazta:
Janovics J e n ő dr. Pénteken mut a t j a be a szegedi
Korzó-mozi.
Végre egy film, hozzá magyar. Ugy érezzük, Ibogy a népszínmű föltámadt, helyesebben, hogy a népszínművet most ismerjük
meg igazán, most, á moziban. A színpad nem
t u d j a visz-zaadni ennek a m ű f a j n a k a levegőjét, a szinpad a fantáziákra Ibizza a magya-ivilág legbelsőbb részleteit, mert hiszen nélkülözi a valóságot. Ellenben a kinemátograíía az élet minden reáilizmusával és ugyanagy a d j a vissza, s ezért mondjuk, hogy a
népszínmű reneszánszát a mozi teremti meg.
A Tolonc az első, igazoló munka, amely évtizedek múlva is nevezetes marad. Hogy mit
jelent a modem m a g y a r művészet számára
is a népszínmű reneszánsza, azt jellemzi töb-

bek közt az, hogy a legmodernebb poétánk :
Ernőd Tamás, valósággal himnuszt
irt a
Tolonc bemutatása alkalmával s többek közt
igy ir :
Ó, ne várjatok, nem harc vonul fel —
Ezen a képen nincs se harc, se vér,
Ezen a képen halk szivdobbanások
És csendes könnyek ritmusa zenél ;
Itt még a békés multak bontogatják
A régi derűt, mint ostyát a pap,
S a 1 lázablakba, muskátli virágok
És kint a kertbe mályvák n y i l l a n a k . . .
iA fővárosi sajtó kritikáiból idézzük a
Pesti Hirlayj következő sorait,: Futtában, már
emlitetitük, hogy szűkebb nyilvánosság imár
látott két Próbafilmet, A tolonoot és a Kölcsönkért csecsemőt. Ennek a szűkebb nyilvánosságnak a tetszése is oly erőteljes volt,
hogy a teljes nyilvános bemutatójukat csak
az igazi szenzációknak dukáló kivételes és
nagy-nagy kíváncsiság várta. Hogy a Próza
már korábban és teljesen eleget tehessen a
publikum imdhó várakozásának, az elsőt, a
Tolonoot most hétfőn -egyszerre két fővárosi
moziban is, az Apolló-ban és a Tivoli-ban bemutatja. A referens ilyenformán két tűz
közé került ; mindjárt hétfőn két -elsőrangú
mozi közönségének lesz -módjában ellenőrizni, vájjon nem tuizó-e a dicséret, amivel a
Tolonoot illeti. lA feladat mindazonáltal könnyű, egyrészt, miért a. Toloncról azt állítani,
hogy rendkivüi érdekes, izgalmas, -megható,
oly régi igazság, mint amilyen régóta Tóth
Ede ez-t a művet remekbe szabta. É-s ahogy
Janovics dr. a" fiimre vitt-e, ép oly gyengéd
kímélése a mű eredeti szellemének, mint ami-lyen bravúros ,a salto m-ortale, amellyel a
színpadi -műveknek a fiiknre való áttétele járni szokott. — iA nagyszerű -szereplőkön kivül
szerepel a filimen más is ; szerepel Erdély
levegője. Erdélynek legérdekesebb ethno-grafikus színfoltja. : a torockói; és szerepelnek -a
székely (hegyek. Magyar '6Z' cl film nemcsak
-tárgyánál, vállalkozóinál, szereplőinél, de a
színterénél fogva is.
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Kettős vendégszereplés. Bíró Lajos kisvárosi történetében: A sárga liliom-ban folytatták és fejezték be Gombaszögi Fr-ida és
Törzs Jenő együttes vendégszereplésüket.
Teljes volt a közönség érdeklődése. A nézőtér
színültig megtelt, tapsok hangzottak el az előadás folyama alatt ós a tapsok a vendégeknek szóltak, akik a darab vezető szerepeit a
fővárosi bemutatón kreálták. Gombaszögi
Frida, a szegedi színpadon is személyesítette
m á r J u d i t szerepét. Akkor is, m-ost is -feltűnt
érdekes megjelenés-évei, pompázó szépségével
és az indulatosabb lelkiállapot hatásosabb
feltüntetésével. A közönség mindkét -alkalommal érdeklődéssel szemlélte színjátszásának
sajátosságait, -megcsodálta az öltözködésben
való igazán választékos ízlését és tetszését
juttatta kifejezésre afölött, ahogyan és amilyen eszközökkel megformálta az alakot. Maradandóbb nyomokat azonban .a szerepbe való
-szereplése nem hagy hátra, olyan -momentum-okát, amikre egy kevés idő multával is
visszaemlékezni lehetne. Érdekes szinó&znő,
teljies pompában viruló megjelenés, -egyszóval ő a. magyar T i n a -di Lorenzo. A másik
vendég: Törzs Jenő a nagyherceg -szerepében
igazolta kiváló színészi kvalitásait, alakváltó
-képességét és egyéni-tési művészetét. Ahogyan a nehéz gondolkozású nagyherceg alakj á t a néző -elé -állította, -nemcsak kiváló el-gond-olási képességét igazolta, de színészi intelligenciáját is. Az egyénnek -megfelelő volt a
beszéde, minden -mozdulata, nem -történt semmi a hatás kedvéért, e-sak a karakter m-egvilágitásáért. Sikere teljes volt, aminthogy az
volt az élvezete mindazoknak, akik a szinjátszásban a t a r t a l m a t és nem a csillogó külszint keresik. Igazán sajnáljuk, hogy a tár-
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Kiilat hiányos szervezése m i a t t nem láthattuk
A sasfiók cimsztorepében. J o b b időkben számitiimk e r r e a ivárt alkalomra és elvárjuk azt
is, hegy az előadásban szereplők az illúzió rovására és a rend 'kedvéért ne mutatkozzanak
a nézőtéren. A mesterség iránt való tisztelet
megnyilatkozhat 'háborús időkben i s . . .
Sziklay Kornél vendégfellépte. A színházi
iroda jelenti: Az a rendkívüli érdeklődés,
mely a Sziklai fellépései iránt máris mutatkozik, legjobban igazolják a kiváló művész
népszerűségét. Sziklai Kornél ma este Lehár
világhírű operettjében, a Drótostót-ban
lép
f e l először Pfeüérnkorn 'Farkas Lipótban. Az
ő Ff affér kornj a a tipikus, jóizü trencsényi
hagymakereskedő már többször méltatott és
sokszor elismert elsőrangú kabinet-alakítás,
.mellyel több mint kétszázszor vitte sikerre
Lehár népszerű operettjét.

Magyar-német-osztrák
gazdasági vámközösség.
A bécsi főiskola nemzetguzdásza, Philipovich Jenő d,r. udvari tanácsos, egyetemi
tanár, az urakházának tagja fönti cimcn egy
brosúrát adott ki, melyet a Berliner Tagblatt
a következőképpen ismertet:
Hivatott toll ismertet meg bennünket velős
el őa dósban sző vetségeisünk ájl lásponit já va 1.
Mindenekelőtt történelmileg meg világit ja a
kérdést és azután a jelen statisztikai számadataiból indokolja meg álláspontját.
A történeti részben visizaimegy
Bruck
kereskedelmi miniszter nagyszabású tervéig,
akinek a működése azonban sajátosan összeütközésbe került Schwarzenberg
Félix herceg
politikai törekvéseivel, amelyek a r r a irányultak, hogy Poroszország
a hétéves háború
előtti állapotokra szoríttassák vissza. Schwarzenberg ugyan! politikai diadalt aratott Manteuffel fölött, ámde Ausztria neta bizonyult
elég erősnek arra, hogy gazdasági; terveit rákényszerítse Poroszországra. A diplomáciai
játékban pedig nemsokára érezhetővé vált
Bismarck keze, aki egyesítési politikáját a
vámegyesi,tés szolid, gazdasági alapján építette fel. A német birodalom egyesítése Ausztria kizárásával sikerült. Ennek a kizárásnak
az enyhítését Bismarck már a königratzi csatatéren vette célba és tizenkét évvel későbben ez sikerült is a vele szellemileg rokon
Andrássy által a politikai szövetség megkötésével. Gazdaságilag
azonban ezentúl is
Ausztria-Magyarország Németországra nézve megmaradt külföldnek és viszont.
A jelen tapasztalatainak a magaslatáról
nézve a dolgot, el kell ismernünk, hogy ennek
a fájdalmas elkülönítésnek meg kellett
történnie, hogy a hegemóniáért valló öngyilkos
küzdelemnek Németországban végre vége
vettessék. Bruck osztrák kereskedelmi miniszter osztozkodik a porosz Radovitz
azon
sorsában, hogy egy olyan távoli jövőnek voltak a prófétái, amely számára az ő jelenük
még nem volt elég érett. Az ilyen prófétai természetek élet munkája azonban
egyáltalán
nem tekintendő kárbaveszettnek, ők inkább
hídverői a jövőnek é s mi, akik számára az a
jövő, amelynek Bruck és Radovitz
dolgoztak, jelenné kezd válni, kiéreztük ezen a míuit
század közepén működő prófétáknak a jövőre
vonatkozó terveiből, az eleven erőt. Ha a német birodalomnak é s
Ausztria-Magyarországnak e g y ideig külön utat kell járulok,
hogy egy két évszázados versengésből kijussanak, ugy a mostani, létükért folyó csatákat
bizonyára nem azért vívják meg közösen,
hogy utána gazdaságilag ismét szétfussanak
egymás mellől, hogy megint „ellenséges külföldként" bánjanak egymással. A létért ifolyó
ezen küzdelmünkben sökkal, nagyobb szerepet játszottak a közös gazdasági kérdések,
semhogy ez bek övet kezhessék.
Az autonóm vámpolitika Németországra
és Ausztria-Magyarországra,
vonatkozóan
az 1906. kereskedelmi, szerződésben alapszik.
A kereskedelmi statisztika számadatai alap-
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ján Phillipovich a r r a a, meggyőződésre jut,
hogy már 1906-ban, semt találta meg a tényekben
az osztrákok kereskedelmi irányuk
indokait. Azon a nézeten van és ezt számadatokkal támogatja, Ihogy
Ausztria-Magyorországnak ma már nem annyira érdeke a mezőgazdasági kivitel, mint amint azt a szerződés megkötése idején a múlt tapasztalatai
alapján gondolták. Viszont azonban az osztrák-magyar ipar egy részét veszedelmes
krízis nélkül nem lehet egy csapásra a. német
verseny elleni védelmétől megfosztani. Ezt
előidézni, német érdek sem.
Az, ezen felfogásból folyó javaslatok a
következők:
Kifelé egységes vámtarifa a 'Belgiummal
együtt 1.196.000 négyzetkilométernyi 1,26.000
lakossal biró területen. Befelé átmeneti állapot létesítése, az osztrák-magyar ipar érdekében közbenső vámokkal. Phillipovich szerint Ausztria-Magyarországnak időre
van
szüksége, hogy az uj rendbe beleilleszkedjék.
Sürgős szüksége van reformokra az igazgatás, nevezetesen a részvény- és börzejog terén,, hogy Németország fejlődésével lépést
tarthasson és hogy mindenekelőtt német tökét vonzhasson Ausztria-Magyarországba.
Egy ilyen nagy terjedelmű gazdasági területnek mindenképpen és Németországnak %s
szüksége van időre, hogy berendezkedihessék
-és az egyes részek egymáshoz ,alkalmazkodhassanak. Az osztrák-magyar
mezőgazdaságnak ieltételenül intenzivebbé kell válnia,
mert e tekintetben ugyancsak ,alatta áll a németekének. Az iparnak az alpesi
vizekben
rejlő nagy vizi erőket kell tervszerüebben kihasználnia. E téren, Ausztria-Magyarország
nem szárnyalhatná tul Németországot, melynek hajózható, nagy tengerekbeömlő folyamrendszere, vizi utjai és alkalmas fekvésű, gazdag széntelepei vannak. Az ilyen g a z d a g 'kiterjedt gazdasági, terület 'világbirodalmak, nevezetesen Anglia és Oroszország részéről is
megtámadhatatlan lenne és a Keleten uralkoi B is

dó közgazdasági befolyást biztosíthatná magának.
Szeged szab. kir. város tanácsától.
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
helybeli jószágok a csikók kivételével melyek f.
évi április hó 15-étől kezdve válthatók ki, — f. évi
március hó 1-ső napjától, a vidéki jószágok p e d i g
f. évi április hó 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 meg:

a.) Helybeli lakos:
1. egy drb. nagy szarvasmarha vagy ló után belső
közlegelön 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 közlegelön 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 közlegelön
1-20 kor. külterületen 1— kor.

b.) Vidéki lakos:
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. 11.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

sí ss 11 ia h a a si sai sí s a ea gg s

Országos
érdek,
hogy az idei termés fényesen sikerüljön, kötelessége tehát minden földbirtokosnak a tavaszi vetést
idejekorán kártevések ellen megvédeni. A vetőmagnak ellenségei: a varjuk, egerek, hangyák és az
üszök, melyek ellen biztos védelmet nyújt a kitűnő

Corbin

csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt
tudományos intézetek, valamint gyakorlati gazdák
alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin
nem befolyásolja a vetőmag csírázó képességéti
Buza, rozs, árpa, zab, kukorica, répa, kender,
konyhavetemény stb. magjainál alkalmazható egyaránt kitűnő eredménnyel. A jelenleg drága
kékkővel való csávázás, mely csak üszök
ellen véd, teljesen elmaradhat.
Megrendelések idejekorán lehetőleg azonnal
eszközlendők, mert a vasúti szállítás számos vonalon akadálylyal jár.
Rögtön küldünk árajánlatot, (igen egyszerű)
használati utasítást és bizonyitványmásolatokat
érdeklődőknek.

Dr. Keleti és Murányi vT«é/"t! ülEf^L-
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APRÜ H1RDETESEK
Gyomorbajosok

di-

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

az

országosai elismert Leinzinger-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
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.
Hajöszűlés

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

N y o j s s M t Várizy L. Icösyyiyoffidájábti Szeged, K4rász-u, 8.

