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Galíciában tervezik az oroszok
a döntő csatát.
Az utolsó hetek harcai az orosz seregek
csúfos vereségéivel végződtek. Amerre megpróbálkoztak, a Kárpátokban, Bukovinában.
(lal iciában, Leit gy elország'ban, mi nden ii 11
sikertelenül vonultak vissza, sehol sem tudtak eredményt elérni. A mi győzelmeink
szinte végtelennek látszó sorozatával mintha befejződött volna az igazi orosz téli hadjárat.
Az orosz vezérkar hirtelen belátta tehetetlenségét. Hiába küldte ágyúink és gépfegyvereink szája elé a katonák millióit,
frontiunk kemény ércfala diadalmasan állt
ellen a döngető buzogánynak. Most uj terviek születtek. A tél nem alkalmas háborúra,
— gondolta az orosz hadvezetőség — március közepéhez értünk és nemsokára tavasz
lesz. kiérkezik a hó olvadása, amikor a nap
aranyos fénybe füröszti a csillogó erdőket.
És megszülettek az uj tervek, uj rontások.
Babonás bizonyossággal várjuk. Tudjuk,
nem érkezik meg a beteljesülés napja, ez a
háború csak a mi diadalunkat kísérheti, még
ha könnyes szemekkel is.
Az oroszok Galiciában akarják megvívni a döntő csatát és tavaszig várnak vele.
Tavaszig. Vájjon mi minden történik addig?
Galiciában, a Kárpátokban, Lengyelországban? Vájjon mi lesz addig?
Az ujabb orosz tervről az alábbi távirat
számol be:
Amsterdam, március 11. A legtekintélyesebb orosz katonai szaklap Írja-" Az
orosz hadvezetőség a jobbszárnyunk
visszavonulása dacára a főerőit meghagyta Galiciában. Ügyes csapatösszevonással megállította a harcot. Igy a főküzdelmek tavaszkor, ha az idő megenyhül, Galiciában fognak lefolyni.

Bolgárok és törökök a görög
kormányválságról.
Szófia, március 9.
Szófiai politikai körök Venizelosz
demisszióját Németország
győzelmének
minősitik Annyival is inkább, mivel Dragomis, aki
mint a görög legfőbb tisztek egyáltalán, németbarát és ismét visszajutott állásába. A
kabinetváltozás szerintük alkalmas arra, hogy
megkönnyítse Bulgáriának a szigorú semlegességben való megmaradását.
Ugyancsak kielégíti a görög kormányválság és annak megoldása a török köröket
is, ato'k ebben a törö'k-görög viszony injegjavulását látják. A Tanin ezeket mondja többek
közt inai vezércikkében: „Meg vagyunk róla
győzödlve, liogy az uj kormány észre fogja

venni Görögország életérdekeit és nem fog.ia
veszélybe dönteni ezen ország sorsát". A Sabah Venizelosz bukásában az entente súlyos
vereségét látja.
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Péntek, március 12.
évtől ötven évig legközelebb kiképzésre behívják. A szobranje katonai célokra kilenc-'
ven milliós hitelt szavazott meg.

A Dardanellákat nem lehet
bevenni.

Bécs, március 11. A' Siidsíavische Korréspondenz-nek jelentik Konstantinápolyból:
Egy - török újságíró,- aki Konstantinápolyból
kelt útra, átutazott a Dardanellákon és meglátogatta a legkülsőbb védelmi pozíciókat,
kimerítő tudósításban számol be.a tengerszoBerlin, március 11. A Wolff-ügynökség
rosok közt levő helyzetről. A tudósi tó az ut
jelenti: A brit admiralitás hivatalos közlése
részleteiről való leírásában megállapítja,
szerint az U. 20. tengeralattjáró naszádot
hógy iaz egész tengeri szorosban
abszolút
afc Ariel nevű ongol torped'jzuzó néki!rohanyugalom uralkodik. Az újságíró a hajóról, a
nással süllyesztette el. A legénység megmenemelyen utazott, a part mentén óriás csapatkült. — Baencke, a tengerészeti vezérkar főtömegeket látott és azt hiszi, hogy ezeket a
nökének helyettese. (M. T. I.)
csapatokat még szakadatlanul uj és ujabb
Hága, március 11. Londonban mérhetet- tömegek fogják megerősíteni. A török hadselen nagy lett az izgatottság, mikor a brit ad- reg elitje gyűlt itt össze, ihogy a birodalom
miralitás hivatalos közlése hírt adott a há- fővárosához való bejáratot megvédelmezze. A
rom gőzös pusztulásáról. A fővárosi lakos- csapatok erősségéről közléseket tenni nem
ság kétségbe van esve a fölött, hogy német szabad, annyit azonban lehet közölni, hogy a
tengeralattjáró naszádok úgyszólván hábo- város körül összegyűlt török csapatok olyan
riftatlanul juthattak be Scarboroughba és Li- erősek, hogy Konstantinápoly
komoly
veverpoolba. Azzal vádolja meg a londoni nép szélyeztetésétől
nem kell tartani. Mert azzal
a z admiralitást, hogy a legelemibb védeke- az ellenség is tisztában van, 'hogy a Dardazésre szolgáló intézkedéseket is elmulasztoX- nellákat véglegesen csakis a szárazföldről leta.
het meghódítani. De az ellenség téngeni akHivatalosan megerősítik azt a hírt, hogy ciója felől is teljes nyugalommal lelhetünk.
az angolok feltartóztattták az Axel Jóhnson Hiszen az ellenséges flottának eddig még csak
svéd1 gőzöst, amely Ria de Janeiróból Göte- az sem sikerül, (hogy az első aknamezőn átborg felé utón volt gabonarakománnyal, a haladjon. Azok a jelentések, amelyek arról
melyet a svéd kormány rendelt. A stockhol- szólnak, hogy az ellenséges flotta már a belső
mi kormány tiltakozott az elkobzás ellen és erődök ellen harcol, nem felel meg a valóságmajdnem bizonyos, hogy az angolok hama- nak, mert hiszen az újságíró más külföldi turosan szabadon engedik az Axel JohnSont, de dósítók társaságában egészen a Dardanellák
mégis nagy a fői,háborodás Anglia ellen, a bejárata előtt épített Csanak-Kaiéig jutott el
mely mintha tervszerűen üldözné a semleges és az összes védelmi pozíciók sértetlenségérői
kereskedelmi hajókat.
győződött meg. Az ellenséges flotta csupán
két
régi külső erődítési müvet lőtt széjjel. —
Páris, március 11. Az Echo de Paris jeCsanak-Kaiéban
a lakók nyugodtan végzik a
lenti Londonból: Beresfofcd tengernagy a rédolgukat.
Az
ott
elhelyezett ágyuüteg török
gi haditörvény alapján, amely a tengeri rablók fölakasztását rendeli el, azt követek, hogy parancsnoka kijelentette, hogy az eddigi ostezt a törvényt a német tengeralattjárók elfo- rom, amelynek folyamán az ellenség hatezernél is több gránátot lőtt el az erődökre, már
gott tisztjeikre is alkalmazzák. (M. T. I.)
megmutatta, hogy a Dardanellákat nem lehet
Hamburg, március 11. A Hamburger
bevenni.
A tengerszorosok bejáratánál levő
Fremdenblatt jelenti Rotterdamból': Március
védelem igazi erejének csupán egy részét mu1. és 6-ika között az angol-hollandi és az antatta meg és az ellenség máris érzékeny kágol-skandináviai vonalon kilenc útban volt
rokat szenvedett hajóanyagjában.
angol gőzösnek nyoma veszett. A londoni hajótulajdonosok most még jobban korlátozzák
a Hollandiába s Skandináviába rendelt teherA görög kormány semlegességi
szállitmányok elfogadását. (M. T. I.)

Harc a tengeren.

nyilatkozata.

Bulgária készeniétben.
Szófia, március 11. A szobranje legutóbbi ülésén a bolgár hadsereg létszámát
180.000 emberrel szaporították. A katonaságtól eddig mentesített férfiakat huszonegy

Róma, március 11. A görög félhivatalos
lap közli, hogy a k o r m á n y
semlegességi
nyilatkozatot tett. Szövetségi kötelezettségeit csak területi integritásának kockázata
nélkül kell teljesíteni.

DÉLMAGYA.B0RS2ÁÜ.

Háromezernyolcszáz ujabb orosz fogoly.
Budapest, március 11. Az utolsó harcokbanban Oroszlengyelországban és Nyugatgallclai arcvonalon Gorlice mellett és attól
délre elfoglalt terepszakaszokat és magaslati vonalakat biztosan tartjuk. Az ellenség kísérletei, hogy egyes támaszpontokat ismét
visszaszerezzen, mindenütt meghiúsultak.
Az ujabb erős havazás nagyon akadályozta a Kárpátokban a harci

tevékenysé-

get, a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére a harcvonalnak egyes részein a harc
tovább folyt. Egyik magaslat elfoglalása alkalmával több századnyi ellenséget visszavertünk, 2 tisztet, 350 főnyi legénységet elfogtunk. Az ellenség egyes éjszakai támadásait támadónak veszteséget okozva, visszavertük.
Nadvornától északra fevő állásaink előtt
a visszavetett ellenséges erők üldözése közben további 280 oroszt ejtettünk foglyul. —
Egyébként ezen az arcvonalon, valamint Bukovinában nyugalom van.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Berlin, március 11. A nagy főhadiszállás
jelenti: Gerejetől nyugatra hatszáz oroszt
elfogtunk és három ágyút és két géppuskát
zsákmányoltunk. Az oroszoknak Augosztovtól délre megújított áttörési kísérlete az abban résztvett csapatok megsemmisítésével
végződött.
Oszttrolenkától nyugatra vívott harcban
a mi csapataink maradtak győztesek. Az
oroszoknak hat tisztje, kilencszáz Jönyi legénysége és nyolc géppuskája került kezünkre. Prasznysztól északra és északnyu
gatra támadásaink ismét előbbre haladtak.
Navorniasztótól északnyugatra vívott harcokban ismét 1660 oroszt elfogtunk.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Berlin, március 11. A nagy főhadiszállás
bákat dobott le; eredményt csak egy bombája ért el, amellyel hét belgát megölt és tizet megsebesített. Az angolok Neuve Chapellnél állásainkat megtámadták, egyes helyeken behatoltak a faluba, a harc még folyik. Glvenchynél az angoloknak egy előretörését visszavertük.
Champagnebati a franciák két támadást
intéztek Souaintói keletre eső erdösarok ellen, nieiyböl tegnap kivetettük őket. Mind a
két támadást véresen visszavertük. A Vogézekben Reichsackenkopfért való harcot ismét megkezdtük.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Svéd vélemény a keleti harcokról.
Stockholm,
március 10. Az Aftonbladet
katonai munkatársa foglalkozik a keleti harctérti helyzettel és megállapítja, hogy a küzdelem hatszáz kilométeres fronton folyik és a
mérkőzésben több millió ember vesz részt. A
háború jelenlegi fázisa — folytatja — u g y
alakul ki, hogy a szárnyakon való döntés lesz
mérvadó arra a kérdésre nézve is, hogy vájjon az oroszok megtarthatják-e eddigi hadállásai: ka t, vagy íredig kénytelenek lesznek
mintegy hetven-nyolcvan kilométernyire a
Vorsó—Ivangorod várai által védett Visztula
Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
FOszerkereskedésben
Csemegeflzletben

trák-magyar-német

Milctnó, március 11. A Corriere della Sera
a legutolsó hivatalos harctéri jelentések alapján arra a következtetésre jut, hogy az oroszok még riam hagytak fel minden reménnyel,
folytatják offenzívainkat, de olyan nagy nehézségek tornyosulnak eléjük, és a szövetséges osztrák-magyar-német seregek olyan szivósan és elkeseredetten harcidnak, hogy
az
offenzívának nem lehet sikere.

—San vonalra visszavonulni. Ez az utóbbi
kérdés rendkívül nagyjelentőségű éppen mostan, amikor mindjobban közeledik az áradási
időszak. Ezek a folyók a közeljövőben, amikor az áradás beáll, még hatalmasabb védelmi vonalat alkotnak, mint eddig, ugy hogy
bátran mondhatjuk, aki a folyó átmeneteinek
ura lesz, az dominálja egyszersmind a helyzetet. Ugy látszik, ezért küzdenek oly makacsul az ellenfelek és bizonyára, olyan csapatösszevonások is történnek, amelyekről
csak később értesülhetünk. Az oroszok a német-osztrák-magyar offenzívára azzal felelnek, hogy ők viszont a déli szárnyon
erősítették meg magukat, hogy lehetőleg feltartsák a
szövetségesek előriyomulását. Az északi fronton az oroszok helyzetét az könnyíti, hogy
Bielostoktól Lick felé és Varsótól Mlaváig jó
vasútvonalaik vannak,' amelyeken
gyorsan
nagy csapatösszevouásckat tehetnek. Az oroszok, hogy a Mazuri-tavaknál ért csúfos kudarcukat kiköszörüljék, nagy erőfesz!téseke;
tettek, hogy a Visztulától északra fekvő részeken ellentámadásba menjenek át. A németek jelentései azonban mind arrpl szóinak,
hogy az oroszok kísérletei reménytelenek maradtak. Osnoviec váráról is kaptunk az utóbbi hetekben híreket. A németek — igy'szólnak
a jelentések — a vár két erődítését összelőtték. Ennek az akciónak már sokkal nagyobb
jelentőséget kell tulajdonitanunk. A mi a galíciai csatateret illeti, Duklánál az orosz harcvonal mindjobban meginog; bár az oroszok
még tartják magukat, bizonyos, hogy az osz-

offenzíva

lendületének

n e m s o k á i g t u d n a k elleiitállni.

Egyelőre nem szabadságolják
a katonákat,
Budapest, március 11. A félhivatalos
Bud. Tud. jelenti: A hadügyi kormány a
tavaszi munkálatokhoz szükséges katonáknak a szabadságolását elhalasztotta az időjárás jobbrafordultáig.
M e r é n y l e t készült a g ö r ö g király
ellen.
Milánó, március 11. Athénben letartóztatott angol s francia ügynököknél leveleket
találtaik, melyekből kitűnik, hogy idegen
zsoldéirt merényletet terveztek Konstantin
király ellen.
Egy szeged! asszony levele
József főherceghez.

A sikertelen orosz offenzíva.

Az angolok is sikertelenül támadnak.
jelenti: Egy angol repülő Menln felett bom-

Szeged, 191-5. március 12.

•Megifcapóan érdekes és a magyar nép g ndoilkodáisaira jellemző levelet intézett Torna lik Jáincsná, Szentgyörgy-utca 10. szám intet t
lakó vasalónő, József főherceghez, a VII.
hadtest parancsnok áh oz. A levelet, amely i e
válasz még nem érkezett, itt közöl)iik egész
terjedelmében, az eredeti ortog rafiával:
Nagyméltóságú
József főherceg
hadtestparancsnok urnák, Temesvár. Nagyméltóságú
hadtest parancsnok n r ! bocsánatot kérek
hogy bátor vagyok e nagy lépésre hogy soraimai fel keresem, de bízom kegyelmes u r u n k
jo szívéire és előre is bisztcsitom magam Ihogy
meggyerem bocsánatát a keresem mejel bátor vagyok kegyelmes urunkhoz fordulni a
iférjm miatt agodalam és ha ide fordulok remélem neln kapok elutasító választ mit edig
bár hanem férjem ugyanis még a •mozgositás
első napján be vonult ezredéhez mejel először
a szerb m a j d az orosz hareztéro került, ahonnan ma négy hónapja irta az utolsó levelet
azóta sietni hirt nem balok roia, lés monthntom ihogy férjem mit mideg magyar emberhez ilően bátran ment a haza 'becsületét meg
védeni és küzd ot mit sok hős bajtársa örömei de hogy most hol leibetiigazán nem tudom
e mint fordulok kegyelmes urunkhoz ha
tudna nekem fel világosítást adni drága jo
férjlem hot létéről, lehet hogy talán egy embert nem lehet tudni ide ihogy hol van jelenleg az a század nincs e Premiizlibe? szívesen
várok türeileme] mig dicsőséges hadaink meg
hozók a győzetni nagy napját csak t u d j a m
íltol van az kii nekünk a legdrágáb, mert
hogy győzni fogunk az olyan hisztos hogy
ahoz kétej nem fér, imént a mi vitéz seregeink
Inkáb imiud meg bal de gyáván nem adja meg
magát egy sem, ijen hadseregei csakis győzöni lehet, hisz nem is féllek én hogy az én jo
apuském nem felel meg magáéi- a haza és a
becsület terén tet szolgálata köziben és nem
kívánom hogy haza jöjön még most csak a
dicsőséges győzelem után adja az ég hogy
visz a jöjön hogy mit hőst üdvözölhessük
ez lene életünk leg b d d c g a b napja no ha
ónig is csak arci az ol dalról Ismertük.
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Szeged, 1915. március 12.
nők leiratot intézett .a főispánokhoz, hogy a
törvényhatóságok tisztviselőivel és társadalmi uton is minden lehetőt elkövessenek a
nemzeti veszedelmet képező dologkeriilés bajának orvoslására. Valóban csak dicséret (illeti a kormányt emez intézkedéseért.
Meg kell értetni mindenki;vei, hogy a törvény (1914. 45. t.-c. 7. §.) világos értelmezése
szerint a munkabíró, de dologtalan családtagtól az államsegély megvonható.
No dohát erre ne kerüljön a sor, csak azt
kívánjuk, hogy aki bir, az dolgozzék, ne hazudozzék, ha munkába hívják. Hiszen- csak
magának és családjának használ vele, mert
keres is és azonfelül a hadisegélyt ás kapja.
Tehát még meg is takaríthat belőle. Igy lesz
csak üdvös a ihadisegély. Máskép kár, rontás és sárbadobott pénz.

HÍREK
0000

A Back-malom iig} e.
A rendőri sajtóiroda jelenti: A rendőri
büntetőbíróság 1915. január 17-én a Fenyő
Testvérek cég és a Back-malom részvénytársaság ellen a tiszti ügyész részvételével és a
kereskedelmi és iparkamara meghallgatásával kilhágási eljárást indított elsőrendű szükségleti cikk, jelesül" zsák árának aránytalanul
magas összegben való megszabása és a nullás
liszt legmagasabb árának túllépése által elkövetett kihágások miatt. A Fenyő Testvérek
cég tulajdonosai -ellen az eljárást megszüntette, -mert az illetők katonai szolgálatot teljesítenek, az iratoknak a katonai parancsnoksághoz való áttételét azonban mellőzte, mert nem
állapította meg, hogy terhükre kihágás forogna fenn. A Back-malom részvénytársaságnak
cégjegyzett igazgatóját. Aczél Ciézát mindkét
rendbeli kihágásban vétkesnek mondta ki és
Összbiintetésül 400 korona fő és 40—40 korona mellékbüntetésre,
behajthatatlanság
esőiében 24 napi elzárásra ítélte, az ítélet végrehajtását azonban egy évi próbaidőre
felfüggesztette.
Ugyanis a cég számláiból és körleveleiből megállapította azt, hogy a cég 4 korona
80 fillért, illetőleg 6 korona 80 fillért számított
fel a vevőknek a zsák árában a nullás lisztnek
métermázsánkint hatóságilag megállapított
67 koronás legmagasabb árán felül. Mivel
azonban az 5600/1914. sz. rendelet az elsőrendű cikk árának aránytalanul magas megállapítását tilalmazza, már pedig a zsák lisztbeszerzés szempontjából elsőrendű szükségleti cikk, továbbá a 4 korona 80 filléres, illetőleg 6 korona 80 filléres zsák-ár még száz
kilogram-monkint is (t. <i. egy zsákba rendszerint 85 kilogramm liszt fér) és a mai konjunktúrák között is tulmagasnak tekinthető,
ezen kiliágási cselekmény elbírálásánál marasztaló Ítélet volt hozandó.
Nevezett igazgató m-araszta! tátott azért
is, mert a lisztnek maximális árát túllépte. —
Ugyanis a hatóság 1914. december 10-től kezdődő hatállyal 67 'koronában állapította meg
a nullás lisztnek nagyban való árát. A malom
tényleg ezen az áron adta a lisztet, azonban
a liszt-áron felül még a zsák árát is felszámította és megfizettette és pedig olyan összegben, amely a zsák árával nincsen arányban.
A zsák árának -felszámításához kétségtelen
joga volt a cégnek, azonban csak az 5600—
1914. számú rendelet korlátai között, már pedig nyilvánvaló, hogy a 4 korona 80 fillér, illetve 6 korona'80 fillér zsák-ár -még a mostani
viszonyok között is tulmagas, azaz a cég a
liszt legmagasabb árát a zsák szokásos ára
és a 4 korona 80 fillér, illetve 6 korona 80
fillér közötti különbözettel -megdrágította. —
Valóság, hogy a cég 1915. január 8-án értesítette üzletefeleit, hogy a kiszolgáltatott zsákot némi kölcsöndii leszámításával visszaveszi, azonban január 7-iki és január 11-iki körleveleiben még az a kitétel állott, hogy a zsákokat nem vásárolja vissza, minek következ-
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rnényeül az volt megállapítandó, hogy e drágításnak az árusítás 'keretében való esete
csakugyan fenforog. Enyhítő és méltánylást
érdemlő körülményekül szájnitotta be a rendőrbiróság, h-ogy nevezett igazgató jnég büntetve nem volt s hogy a ga-bonaliszt és zsákpiacon december és január havában igen kedvezőtlen konjunktúrák uralkodtak és hogy az
igazgatása alatt levő malom a város közélelmezése szempontjából Igen becses szolgálatokat rett és tesz. Az ítélet a -felek részéről 15
nap alatt a városi tanácsihoz megfelebbezihető.
— Az árvíz emlékünnepe. Minden évben, március- 12-én, az 1879-iki -á.rviz évfordulóján -kegyeletes ünnepet f a r t Szeged. Pénteken az ú j j á épült város minden templomában
hálaadó istentisztelet lesz annak örömére,
h-ogy az árviz pusztítása után -Szeged újjászületett. A rókusi -templomban megtartandó
hálaadó istentiszteleten a vároe hatóságánaik
képviseletében Somogyi (Szilveszt-er dr. polgármester vezetésével résztvesznek a -tanács
t a g j a i is.
— Szegedi gyorsírók sikere. Most tette
közzé a. lipcsei nemzetközi könyvipari és grafikai
kiáll it ás
központi
igazgatósága
a lipcsei -gyor-sirási kiállítás eredményét. Katona Dávid dr. -Szegedről, valamint a Szegedi
Gyorsírók 'Egyesülete és -a szegedi III. kerületi (Margit-utcai polgári 'leányiskola -gyorsiró-köre díszoklevelet kapnak. Volkmann
lovag, a kiállítás -elnöke külön átiratban mondott köszönetet Katona Dávi-d dr.-nak, a ki állítás m a g y a r gyor-sirási részének szervezéséért és rendezéséért.
— Bokor Pál a szegedi ármentesitő
társulat uj elnöke. A szegedi ármentesitő tármla-t csütörtökön délelőtt közgyűlést tartott
a 'városháza bizottsági termében Récsey Ede
alelnök, elnök lésével. Reök Iván országgyűlési képviselő, a társulat igazgató -főmérnöke
meleg szavakkal emlékezett meg az ármentesitő társulat volt -elnökéről, Lázár György
dr.-ról. Aztán az nij el-u-ök megv-ál aszötása következett. Somogyi Szilveszter dr. potgármesA t. ügyvéd urak figyelmét felhívom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt
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ter indítványára Bokor Pál polgármester-helyettest választották meg elnökül. Reök Iván
indítványára -aztán elhatározta a közgyűlés,
hogy Lázár (György dr. arcképét megfestetik.
— Felhívás. Felhívom mindazon tanulólókat, akik -az 1913—14. tanévben javító-,
pótló- és ismétlő érettségi vizsgálatra utas i-ttaittak és a népfelkelői szolgálatra
alkalmasoknak talál-taftaik, liogy ,a szükséges ©káraitokkal felszerelve, f. é. március hó 20-áig a
szegedi városi főgimnázium
igazgatóságánál
jelentkezzenek. Szegeden, 1915. évi március
11-ik-én. Kárpáti Károly dr. igazgató.
— Hegedűs Lóránt előadása Kolozsvárott
vasárnap -délelőtt 11 órakor1 Hegedűs Lóránt
dr. „A pénz filozófiája -a háborúban" címen
előadást t a r t Kolozsvárott a vármegyeház
nagytermében. Az -előadás jövedelme egyenlő
részben jut a Vöröskeresztnek és a Hadssgélyző bízottságnak.
— Istentisztelet a zsinagógában. Március tizenkettedikén péntek -délután fél-hatkor
és márciius tizenötödikén hétfőn délelőtt kilenc órakor a régi zsinagógában emlék istentiszt-elet lesz.
— 740 métermázsa rozslisztet vesz a város.
Szalay József dr főkapitány csütörtökön bejelentette a takácsnak, ho,gy a Back -Bernát
és fiai lég 74U -métermázsa rozslisztet ajánlott fel megvásárlás végett a városnak. A tanács elfogadta a Back-malom ajánlatát és a
megvásárolt rozslisztből a közönség szükségleteit fogják kielégíteni'.
— Leégett a szabadkai színház. Szabadkáról jelentik: Ma reggel öt órakor kigyulladt a városi színház. A tűz a szinügyi
bizottság páholya -mellett levő -második páholyban keletkezett eddig még ismeretlen okból. Hamarosan az egész épület lángban állott. A kivonult tűzoltóság nem bírta eloltani
a tüzet, reggel kilen-c órára a színház teljesen
leégett. A 60 év előtt épült színház az ország
legrégibb színháza volt, -amelyben most Nádasy József társulata játszott. A hozzáépített
Pest-szállodát sikerült megmenteni, a kár
azonban igy is meghaladja a negyedmillió
koronát.
— A Szegedi Kereskedők Egyesülete
-vasárnap délután -fél 4 órakor saját helyiséigében (Somogyi-utca 21) az élelmiszerár-usitás ügyében értekezleteit tart, amelyre az
összes tagokat meghívja az elnökség.
— Drágasági pótlékot kérnek a városi
tisztviselők. A szegedi városi hivatalnokok
egyesülete csütörtökön hea-dvá-ny-t intézett a
tanácshoz. A beadványban Tömörkény
István elnök ós Pillich Gyula alelnök a közigaziga-tási tisztviselők nevében a r r a kérik -a tanácsot, hogy ugy mint az előző években, -az
idén is adjanak a, tisztviselőknek drágasági
pótlékot; még -pedig fizetésük tiz százalékát,
ami összesen 33.-670 koronát tesz ki. A tanács
-a itis-z.itviselők kérelmét a márciusi közgyűlés
elé terjeszti.
— Hibaigazitás. A tiszti főorvosi állásra
pályázott orvosoknak csütörtöki számunkban
közölt névsorától nyomdahiba folytán kimaradt Forbáth Leo dr. és Gáspár József dr.
neve.
— A 37—42 éves népfölkelők összeírása Szegeden. A katonai ügyosztályban ma
délelőtt kezdődő,t-t meg a 37—42 éves katonakötelesek összeírása. A délelőtt folyamán
azok jelentkeztek, akiknek neve A, B vagy C
betűvel kezdődik. Péntektől kezdődőlog a, D,
E, E -és G 'betűsek tesznek -a -soron.
- A malmok tűzbiztonsága érdekében
a kormány legközelebb rendeletet fog Mboosát-ani az összes közigazgatási hatóságokhoz.
Az -a. körülmény ugyanis, hogy a liábcrus állapot-ok beállta óta mind a főárcsban, mind
pedig a vidéken s ű r ű n fordulnak elő rnalomégéselv, azt a hiedelmet kelti, hogy ezek a tüz-
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A Szegedi Magyar Iparpártoló Szövetség felhívása.
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ban nincsen hatalma. — Erdélyben pedig a mostani háború kimenetelétől teljesen függetlenül a kormányrendszer mindjobban hozzá fog simulni a románok nemzeti
kívánalmaihoz. A háború mindenesetre még
sok hónapig fog tartani. Ha Oroszország mellé állanánk, Törökország és Bulgária minden
valószínűség szerint megtámad bennünket.
Déli határunkat tehát megfelelően meg kelfene védenünk, ugy, hogy Ausztria-Magyarországgal szemben aránylag csak csekély
haderőt vonultathatnánk fel. De pénzügyi és
forgalmi viszonyaink is ellene szólnak a háborúnak. Ha 'Németországnak és AusztriaMagyarországnak megüzenjük a háborút,
élelmiszerek tekintetében teljesen Oroszországra fennénk utalva. De Oroszország vájjon megbirná-e ezt?

Nagy időket élünk, nagy időkre emlékezzünk. Most, amikor nemzeti létünk megvédéséért, a jövő állami életünk kialakulásáért, gazdasági viszonyaink megalapozásáért
küzdenek hős fiaink azok ellen, .akik a demokráciát rabigába nyomni akarják és üzleti spekulációjukból mindjobban fejlődő Középeurópát kilóditani igyekeznék: álljunk mi is erősen talpunkra.
Hogy az itthonmaradottaknak ás fokozotttabb méretű kötelességeik vannak, tudja
azt itthon mindenki. A magyar nemzet e nehéz napokban csudálatos módon teljesiti kötelességeit a határokon belül is.
Nagyszerű megfigyeléseket tehet most a
gazdasági helyzetek búvára. Most magunk
között vagyunk, megismerjük, megszeretjük,
megbecsüljük a hazait. Oly jó, oly kielégítő
Le keli egyébként szögeznünk, azt a
mindaz, amit a haza földje és a hazai ipar tetényt,
hogy fegyveres beavatkozásra eddigremt és amit kizárólag polgártársaink közvetítenek hozzánk. Szeretnénk elhinni, 'hogy a elé kimondottan csak Franciaország szólított
hazainak megismerése, megszerelése és meg- fel bennünket. Anglia ugy látszik, nem kívánbecsülése nem a szükség teremtette, se múló ja Ausztria felosztását és Magyarország
megjelenség, hanem ez beigazolódott tudatunkba.
gyöngitését. Bizonyos, hogy az angol diploA m a g y a r nemzet már átélt ilyen időket,
minit amiilyenek a mostaniak. Legutóbb az maták nálunk Romániában és Szófiában más
1848-as elvek voltak ilyenek. Akkor hozta szellemben dolgoznak, mint orosz és francia
létre Kossuth Lajos a magyar ipart védő szö- kollégáik.
vetséget. Gyönyörű intézmény volt az azokA kormány is osztja azokat a nézeteket, a
ban a nagy napokban, elképzelhetetlen hatása
volt annak hoszu évtizedekre. Sok, ma -iis. mű- melyeket én. itt kifejezésre juttattam. Braíiaködő Intézményünknek csirája abból bontako- nu, akivel ezekről a 'dolgokról többször tárzott ki.
gyaltam, ugyanozan az állásponton van. Mi
Ez a Kossuth Lajos által teremtett szö- továbbra is azon leszünk, hogy kitartsunk a
vetség a szegedi m a g y a r ipa-rpártoló szövet- semlegesség mellett, amellett azonban készen
ségnek az eszményképe. Erre 'való utalással
harsogjuk' most szózatunkat a 'magyar nem- állunk minden eshetőségre. E pillanatban kizet minden tagjához: ismerjük meg, szeres- lépni a küzdőtérre, őrültség volna. A háború
sük meg, védjük meg mindazt, ami honi. P á r - kimenetele még bizonytalan; nekünk nem
toljuk a magyar ipart.
szabad jelenlegi birtokállományunk megcsonAmint minden évben, az idén is, a már- kítását megkockáztatnunk. A királynak is
cius 15-i'két magában foglaló hét, a mi ma- ugyanez az álláspontja. Erről tanúskodik az a
gyar 'hetünk. Kiadjuk e hétre is felhívásunkat: nyilatkozati, amelyet legutóbbi audienciám
Kereskedő és iparos hontársaink! Legyen
a kirakatotokban, telepeitekben minden, aimii alkalmával egy tábornokról- tett, aki frankofil
honi; utaljatok az eladástoknál a cikkek ma- érzelmeit oly enthazíasztikusan juttatta a
gyar voltára. Vááárló polgártársaink, csak nyilvánosság előt kifejezésre, hogy azt el fogmagyar cikket vegyetek! De állandósuljon ja bocsátani.
meg e törekvés későbbre is. Mintaképül nemes
Marghilomán ezen nyilatkozatának Milszövetségesünk, a német nemzet szolgáljon.
Az tudja csak megmutatni a világnak, ihogy jukov az „Audiatur et altéra pars" elmet adta
mivé fejlődhet egy nemzet, ha magától és ma- és a hozzája fűzött kommentárban azt mondgában m e g y előre és mindjobban előre a tö- ja, sokszor hasznosabb megismerni az.-ellenkéletesség felé.
fél nézetét, mint a jó barátét. Oroszországnak
tisztában kellene lennie azzal a kérdéssel, -meA román semlegesség okai.
lyet Petrov, a román viszonyok alapos ismeA Dardanellák megos-tromlása egyúttal rője, így formulázott, meg: „Vájjon -bizoostrom a semlegesek ellen is, akiket ily mó- nyos-e, hogy az erdélyi románságnak az a
don akar az entente a maga oldalára kény- forró vágya, hogy Romániához csatoltassék?
sz-eriteni, Hogy ez a cél nem lesz olyan köny- Min alapszik az a hit, ihogy a román kornyen elérhető, arról tanúskodik az az interjú, mányrendszer bevezetése ínyükre van. Vájjon
amelyet a Rjecs bukaresti tudósitójánák, az Erdély román parasztjai valóban irigylik-e
álnevű Zorky-nak adott egy kiváló román ál- romániai testvéreiket? Másrészt továbbá k-ilamférfi. A Rjecs kiadójának,
Miljukov-mk vánják-e -olyan nagyon azt az annexiót a roaz interjúhoz adott kommentárja alapján ezen mán vezető körök? A román nemesség ezzel
kiváló román államférfinak a konzervatív a tervvel szemben hűvösen viselkedik. Az
párt vezérét, Marghlomant kell tartanunk. Az erdélyi román parasztság műveltség és öntudat dolgában sokkal magasabban áll, mint
orosz lapban olvasható interjú:
'Romániára feltétlen szükségesség a -Románia lakosságának ugyanaz a rétege. —
semlegesség mellett való kitartás. Ha pedig Már pedig ez a demokráciát lényegesen emelabból kilépne, inkább Besszarábiáru kell gondolnia, mint Erdélyre. Erdélyben kevésbbé febosszankodás és kellemetnyegeti az elnemzetleni-enedés veszélye, mint
len kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,
Besszarábiában. Oroszország Besszarábia roha
- - mán lakosságának minden rétegét belevonta
egy
kapcsoltat a világítási háa maga érdiekkörébe. Sőt egy besszarábiai rolózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igényel.
mánból orosz miniszter is lett. A kereskedőosztálynak környezetéhez kell alkalmazkod- Kapható F O N Y Ó S O M A világitási vállalkozóná
Kölcsey-utca, Wagner palota.
nia. Ami pedig a besszarábiai román parasztságot illeti, annak célutdatos vezető hiányá-
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né Romániában, amit pedig a román nemesség veszélynek tekint".
Látnivaló ebből, hogy Oroszország józanabb körei Románia
magatartását illetően
nem ámítják -magukat.

Beszéd a hadisegélyesekről.
Nagyon komoly dologról van szó, nincs
kedvünk tréfálkozni. Mégis, mert találóan jellemző, egy aktuális anekdotával kezdjük:
— Mikor lesz vége a háborúnak, tekintetes uram? -— kérdi a tanyai asszony.
— Ki tudná azt!
— Óh, csak sokáig t a r t a n a . . . -merthogy
csak addig kapjuk a „hadcsek-ély".
Rádupláz erre a szomszédasszony:
— Biz ugy. Bár az én uramat is elvitték
volna. De igy n-eknünk dolgoznunk muszáj.
Ez az ad-o-ma, — amely nem mondvacsinált, hanem történeti, mert más-más változatban majdnem minden .községben csakugyan
megtört-ént, — azt a szomorú tapasztalatot
igazolja, hogy egyesek erkölcsi érzületére
olykor a jótékonyság inkább ártalmas, semmint hasznos. A jobblét némelyeket restté,
tunyává, dologtalanná tesz. Ez pedig a inai
zord, komoly időkben kétszeresen -országos
veszedelem.
Mert mig a gazdasági erő javarésze a
Kárpátokban vagy az Al-Duna és Száva partjain védelmezi a haza határait s közvetve a
saját -otthonát, saját tűzhelyét is: addig az
itthonmaradottak a tűzhely körül ölhetett kezekkel, ingyen jólétet élveznek az állaim segítségéből. Olyan jólétet, aminőben azelőtt a
kenyérkeresőjük és a saját 'kezemunkája után
sora részük nem volt s aminőt némelyek maguknak úgyszólván még álmunkban sem mertek volna hét hónappal ezelőtt reményleni,
Félhavonkint pontosan megkapják a család
itcnonnraradt minden tagja után kiutalt segélyt, ha nincs saját házuk, 'ha zsellér-kép 'laknak. még 'ház-bárre valót is kapnak, hát igy
nagyon sok esetben, egyszerűen megrántják
a vállukat: Készpénzből élünk. Minek dolgoznánk? A sült galamb úgyis a szájunkba repül.
Már pedig az ország üdve, a háború sorsa attól is függ, hogy az itthonmaradtaknak
és a liadbavonultaknak legyen mit enniök s
majdan iegyen rnít eladniok, pénzzé tenniök.
Magyarország földmivelö állam. Ha nem vetünk, nem afatunk. Itt egy talpalattnyi földnek nem szabad megmunkálatlanul, bevetetlenül maradnia.
Kik végezzék el az idén a tavaszi s nyári
mezei és kerti s minden más gazdasági, munkát? Csakis az itílhonmaradottak. Még pedig
öregek, fiatalok, emberek, -asszonyok, lányok,
gyermekek egyaránt, összefogva lelkesen és
mindig arra gondolva, hogy nemcsak önmagunk-ért, hanem egyúttal a hazáért és had'bavonult szeretteikért is dolgoznak.
Igy volt ez a balkáni háb-oru idején az ottlakó népeknél is. S-oiha gazdagabb termésük
nem volt, mint éppen a 'háború utáni nyáron.
Pedig ott csupa asszony, meg gyermekn-ép
végezte az összes gazdasági munkát, mert ott
még a 60 esztendős embereket is behívták.
-Hát igy kell hogy -legyen nálunk is. Az
itthonmaradottak tartsák szent* kötelességüknek, Ihogy dolgozzanak. „Aki nem dolgozik,
ne is egyék!" — mondja -a Szentírás.
Pedig sajnos, szavahihető gazdák beszélik, hogy már az őszi munkák idején is meglátszott egyeseken a hadisegély tunyitó, káros hatása. Hát ezen valahogyan segíteni kell.
Akik ia népihez legközelebb állanak, — tanító,
lelkész, jegyző urak — oktassák és világosítsák fel a népet, a hatóságok meg kényszerítsék, hogy aki munkabíró és eddigi életviszonyaiban úgyis -mindig a földimiivelő- osztályhoz tartozott, az idén mindannak kettőzött
erővel kell dolgoznia.
Mennyire komoly dolog, mutatja az is.
Ihogy a kormány is foglalkozik ezzel a fontos kérdéssel. Tisza István gróf miniszterei-

Szeged, 1915. március 12,
Szeg

omü&t'AmBsikQ.

A lengyelek Németországtól! várják fölszabadításukat.
Berlin, március 9.
A porosz országgyűlés és a német birodalmi gyűlés lengyel klubjainak elnökei a minap Berlinben tanácskozást folytattak egymással, amelyen nem a birodalmi göltségvetés lengyel vonatkozásai, hanem általában a
háború borzalmaitól oly súlyosan sújtott lengyelség helyzete foglalkoztatta őket. Ezen a
tanácskozáson az osztrák országgyűlés minden lengyel árnyalatának, a demokrata, konzervatív, pánlengyel és lengyel néppárt képviselői közül Germán dr., Glombinszki
dr.,
Rey gróf, Roszner dr és Staroviejszki
lovag
vettek részt. Bármennyire ás titkos jellegű
volt a tanácskozás Berlinben, mégis kiszivárgott róla annyi, 'hogy a jelenlegi helyzet megítélésében e pártok Összes vezérei
teljesen
egyetértettek és hogy egy lengyelbarát éra
reményében ezentúl nem fognak a német kormánnyal szemben nehézségeket
támasztani.
Nem lényegtelen annak a kiemelése,
hogy a pánleügyelek ez alkalommal íentartás
nélkül helyeselték a lengyel többség magatartását. Ugylátsz'k az a mód, mellyel az oroszság veleszü-letet ösztöneit és hajlamait követi
és amint korlátlan önzésében és hallatlan
kapzsiságában keresztülviszi akciójának programját, .mindazokon a területeken, amelyeket a cári csapatok megszállottak, azokra a
lengyelekre is, akik eddig ellenségéi voltak a
hármasszövetségnek és az oroszokhoz való
közeledést' erőltették, kijózanítókig hatott.
Nikolájevits Nikoláj nagyherceg, a háború kitörése idején a lengyelekhez intézett szózatában politikai, nemzeti és vallási szabadságot
igért nekik és felszólította őket, hogy működjenek közre a Visztulán tul, idegen járom
alatt nyögő testvéreik felszabadításán. Azóta
azonban a lengyeleknek ismételten is kínálkozott alkalmuk, hogy meggyőződjenek azon
Ígéretek'értékéről, amelyeket -mértékadó körökben sohasem vettek komolyan.
1856-ban II. Sándor cár a varsói Belvediere-kastétybari előtte megjelent lengyel előkelőségeknek gúnyosan ezekét a szavakat
mondotta: „Point de réveries, Messieurs!"
Ami azután a lengyeleket
Oroszországban
érte, bizonyára nem volt alkalmas arra, hogy
a Muraviev-gárda javára hangolja őket. Rasso, a hírhedt miniszter azt tiizt-e ki feladatául,
hogy a közoktatáshói -minden lengyel elemet
kiirtson. Chelm tartományt, amely ősidőktől
fogva a lengyel királysághoz' tartozott, -az
érdekeltek minden jajkiáltása ellenére, elvették; ugyancsak érzékeny csapás volt a lengyelségre a lengyel hivatalnokoknak a Varsó
—Bécs vasúti v-onal szolgálatából való tömeges elbocsátása és a dumabeli lengyel képviselők számának a magapasztása. Ennek a tetejébe jött azután az igazságügyminiszter
azon nyilatkozata, amelyet a dumában tett,
az tudniillik, hogy nem fogja t-ürnii, hogy lengyel birák az orosz igazságügyet „bemocskolják"; minderre ráadásul a duma elutasította
azt a kívánságot, hogy orosz-lengyelországi
városok és kerületek csak látszatra is, valamelyes autonómiát kapjanak. Hogyan képzelik -egyébként az oroszok a lengyelekkel való
testvérisülés-t, arról legjobban mostani rablógazdálkodáls'ük tanúskodik .Kelet-Gali-ciában.
Hasztalanul puffogtatják el ezek után az

orosz pártvezérek frázisaikat az orosz-lengyel testvériségről.
Scseglovitov nem régiben is arra figyelmeztette a pétervári. szláv banketten a -lengyeleket1, Ih-ogy Lengyelország felszabaditására vonatkozó reményeikről egyszer s -mindenkorra tegyenek le, ha azokat az Oroszországtól való elszakadásra épitik; egy uj Lengyelország — mondotta — csakis az orosz
törvényhozó testületek s-egitségével alakítható meg. Lvov duimaképváselő ezekkel a nézetekkel való teljes egytértését nyilatkoztatta
ki. Az orosz nacionalisták kórusába megértően beledörögték egyetértésüket az egyenlőségért és szabadságért — platonikusan — rajongó kadett-pártia'k. A haladó-párt legutóbb
megtartott ülésén, amint pártlapjuk, az Utro
Rossij jelentette, megállapították, hogy az
orosz liberálisoknak a lengyel képviselőkkel
a dumában való együttműködéséről gondolni
sem -lehet, mivel a lengyelek tagadás-ba veszik Oroszország törvényhozó testületeinek
azt a jogát, hogy Lengyelország jövendő sorsáról döntsenek.
„Vájjon miért választatták bele magukat
a lengyel urak a törvényhozó testületekbe —
kérdi az Utro Rossij, thaz agok-nak az illetékességét a legfontosabb kérdésekben nem iisim-erik el?" A Gazeta Varsavszka szerint Miljukov, a kad-ett-vezér, egy újságírókkal folytatott beszélgetésében egyáltalában nem nyilatkozott a lengyel kérdés -megoldásáról biztatóan. A cári birodalom más kiváló politikusai is ugy nyilatkoztak, hogy a lengyelek
helyzetének a javításáról nincs mit beszélni
és az erre vonatkozó elméleti, diskussziók teljesen fölöslegesek.
Igy tehát nem csoda, ha a pánlengyelek
végül is annak a -belátására jutottak, hogy
Orosz-országtól nincs mit remélniök és hogy
nyugodtan fordíthatnak hátat a cár atyuskána-k.

Dühöng az eniente Görögország
semlegessége miatt.
Bécs, március 11. Kopenhágából jelentik
a N. Wr. Journal-nak: -A pétervári Rjccs a
görög kormányválság következtében beállott
fordulatról igy ir:
— Konstantin király a hibás abban, hogy
Görögország egyelőre nem fog résztvenni
flottájával a Dardanellák ellen megindított
ostromban. De jól vigyázzon'-Görögország:
a zsákmányban
sem lesz része. A hatalmas
orosz birodalom napirendre tér a kis Görögország fölött.
Genf, március 11. Az ideérkezett párisi
lapok kivétel nélkül a nagy csalódás hangján
irnak arról a veszteségről, amely az e-ntenteot Görögország elfordulása révén érte. A
Newyork Herald párisi kiadása többek között
ezt irja: Mi, jó együgyűek, mindig készpénznek vesszük a szép ígéreteket, pedig -azok
csak üres szavak. Amit most Görögország
tett velünk, az könnyen megismétlődhetik,
mostantól fogva tehát cselekedeteket
követelünk. Még nyitva van a szövetségesek kapuja,
hogy uj szövetségeseket bebocsáthassunk, de
maholnap késő lesz, a kap-u be fog zárulni, és
mi odakiáltjuk azoknak, akik még haboznak:
A ka-pu zárva van!

Márciusi ünnepségek
Szegeden,
(Saját tudósítónktól.) A nemzeti ünnepben m-indenkor egész hazafias lelkével részt
vett Szeged. Most, midőn a magyar nemzetnek nemcsak szabadságáért, de létérdekeért
is gyilkos ágyutüzben kockáztatja életét minden fegyvert fogható magyar férfi-, a hazaszeretet -fenséges érzelmei -még inkább -fellángolnak a szabadság nagy ünnepnapjának -közeledtére. Ma még általánosabban ünnepéi
Szeged népe március 15-én, mint valaha.
Különféle társadalmi ünnepségek között
figyelmet érdemel gazdag és érdekes' műsorával a Szegedi Nőipari és Háziipari Egyesület Hudsegitö Bizottságának hazafias ünnepsége, melyet március 15-én délután fél öt
órakor fog megtartani a -Kass-Vigadó Lloyd
ter-mében.
•Nagy és buzgó
ezt az ünnepséget. A
radhatatlan hölgyei
séggel olyan érdekes
tak össze, aminőben
város közönségének.

készülődés előzte meg
Hadsegitő Bizottság -fábámulatos leleményesé s vonzó műsort állítotrégen, nem volt része a

Az ünnepséget hazáfias i-rányu hangverseny fogja bevezetni. Közreműködnek ezen a
hangversenyen: Szávay Gyula az, országos
nevű költő, a Vidéki Hir-la-pirók Országos Szövetségének elnöke, -ki ez alkalim-ra árt gyönyörű és hangulatos költeményét adja elő.
Déry Rózsi a legszebb Dankó-nótákat, Ocskay Kornél pedig a Kurucz-d-alok gyöngyeit
énekli el Urbán Lajos kitűnő zenekarának kíséretével. A műsorszámok között a szegedi
m. kir. honvéd gyalogezred zenekara fog hang
versenyezni Fichtner Sándor -karmester ösmert művészi vezetése mellett.
Ezután következik a tárgysorsjáték nyereményeinek húzása, politikái biztos jelenlétében. Az értékes és szép nyere-ménytárgyakat a nyerők mindjárt magukkal i-s vihetik.
Előreláthatólag óriási közönsége lesz a
március 15-iki ünnepségnek, mivel eljön arra
a közel vidék számottevő közönsége is, mely
állandó támogatásával tünteti ki a HadsegitöBizottság törekvéseit.
Dacára annak, hogy a Hadsegitő-Bizottság hazafias és közhasznú -munkássága igen
sok pénzt igényel, a hölgy-bizottság ezúttal
lemondo-tt a iélelmes „pumpolásról", sőt magát a belépődíjat is a legminimálisabbra —
személyenkint 50 fillérre — szabta, hogy lehetővé tegye minden társadalmi osztálynak
az ünnepségen való részvételt.
A Szegedi Kereskedők -Egyesülete Inter•nátusának „Dugonics" önképzőköre folyó évi
március hó 14-én d. u. 4 ára-kor az internátus
(helyiségében (Fodor-utoa 3-3. szám) hazafias
ünnepéi y-t rendez, a következő műsorral: 1.
Elnöki megnyitó. Tartja. Hilkene Jakab. 2.
Talpra magyar! -Szavalja Wagner Péter. 3.
Bloch József: Magyar ábránd. Hegedűn jáitsza iBöhm József, zongorán kiisáiri Lakos Erzsike. 4. ,Március 15." Irta - Földes -László,-f el olvassa Tandlich -Ernő. 5. -Cart-hagói harangok (melo-dráma). Szava-Íja Földes
László,
zongorán kiséri -Székely Margitka. 6. A hazaáruló. Alk. szán játék 1 felvonásban. 7. -Románcok. Fuvolán játszu Neda György, kísérik Böbm József és Y a n d f e h -Ernő.

6

DÉLMAGYARORSZÁG.

katasztrófák szándékosan idéztetnek elő, A
hatóságoknak -kötelessége a hialamteiepefcet
fokozott felügyelet alatt tartani és szükség
esetén, amennyiben polgári őrsereg vagy
rendőrség és csendőrség -nem állana rendelkezésre, a katonai hatóságok támogatását is
igényibe venni.
— Rágalmazást pör Nagy György miatt.
Érdekes ügy került csütörtökön a szegedi
-it-éJőtbla feljebbviteli tanácsa "elé. Nagy
György dr. repulbliikánuis-vezór, volt országgyűlési képviselő ellen izgatásért indult meg
az eljárás. A szegedi törvényszék eek-iidtbirósága a n n a k idején felmentette a vádlottal. Az esküdtek között volt Varga
Imre
bőd mező vásár helyi lakos is, .atkát a tárgyalás
után a vásárhelyi Reggeli Újság nyiltterében Lánci Félix Pál dr. s-zenitesi ügyvéd
megtámadott. Azt állította róla, h-ogy „zsoldpénz ellenében szavazott, mint esküdt Nagy
György dr. elitólése mellett." Lánczit iazért
becsületsértés és rágalmazás cimén Varga
I m r e följelentésére egy hónain fogházra és
300 korona pénzbüntetésre
ítélte a szegedi
törényszék. A 'királyi tábla .csütörtökön kezdt e el tárgyalni ezt az ügyet, de elrendelte a
valódiság bizonyítását -és evégett a tárgyalást
elnapolta.
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MŰSOR:
PÉNTEKIEN: Szoyer Ilonka vend-égfellép tó viel 'bérletben leszállított Ibelyárakkal
Nebántsvirág.
Operett. (Páratlan -/a-cs.)
Szoyer Ilona vendégszereplése. A színházi esztendő talán nem is volna teljes, ba
abból Szoyer Ilona vendégszereplése kima-

Szeged, 1915. március 12.

radna. A közönség már a szezon vége felé
v á r j a és a művésznő iis szívesen él az alkalommal, lli-ogy ujaibbnál-ujabb színpadi alakjában szemléltesse decens és -cha-rmeval teli
játékát és érvényeslitse csillogó fényű hangját, egyben kiváló énektudását. (Ma Serpo-lette
szerepében jelentkezett, Planquette muzsikája és Szoyer llo-na én-ekímüvósaete együtt: kettős élvezet. Ez a muzsika a unult idővel nemhogy veszítene értékéből, bájából, de folyton
növekszik, különösen
l)a -olyan énekesnő
szólaltatja mag, mint Szoyer Ilona. A hdres
iá9 felejthetetlen lSz.erpoleStt,e ts-zentélyesitőknek: Rlaha (Lujzának, Pálmay Ilkának, Krecsányi Saroltának, Rónaszékiinének, Vadnai
Vilmáinak méltó utóda Szoyer Ilona, akiinek
Szerpol-etteje teljesen -egyéni felfogásban -érvényesül mindeneket elbájoló módon. Semmi
utezéliség, külön hatásra alkalmas megnyilatkozás — játékban, ami a rivaldán tul soha
sem kivan kőzik, hanem minden az alak egyéniségének megvilágitáisáért történik. Ele-ven,
vidám az ő Szerpol-etteje, jóizii és hangulatot
előidéző. A haragja, az -éneke csattogó és bársonyosan meleg, szárnyal, mint a Plainq-uette
muzsikája, amelynek a hallgatásával szintén
nem lehet betelni. A művésznő mai szereplésére nagy közönség ígyült egybe, amely tetszésének minden megnyilatkozásával honorálta mindazt, am.it iSzoyer Ilonka játékában
ás énekben egyaránt nyújtott. Idei első szereplése az árviz évfordulójának előestéjén
történt. A város közönségére nézve emlékezetes 'fordulóról nem, emlékezett meg .a színház, amelynek pedig a feladatai közé tartozna
az ilyen nevezetes momentumra visszaemlékezni. íMert .ez .is a sokat emlegetett kulitur
misszió közé tartozik . . .
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A Szegedi KézmflvesbanK igazgatóságának
évi jelentése az 1914. üzletévről
Tisztelt Közgyűlés!
Az 1914-ík év közgazdasági mozzanataira visszatekintve zárszámadásainkat azon j
általlájios jelentéssel terjesztjük elő, hogy i
miután az első félévben uralkodott bizonytalanság nyomasztó súllyal terhült a pénzpiacra, már akkor alig lehetett szó normális |
gazdasági tevékenységről, ugy, hogy a lefolyt évet az üzletfejlesztés tekintetében
egészben véve meddőnek kell minősítenünk.
Véges emberi kombinációval lehetetlen
még ma a háború okozta válság mérlegét
teljes tárgyilagossággal egybe állitani, —
nagy általánosságban az eddig leszűrt tapasztalatok megnyugtatnak aziránt, hógy
habár károkat szenvedünk is, azokat rázkódtatás nélkül fogjuk elviselni.
A gazdasági válság közepette nagyban
növelt-e bizalmunkat és gazdasági életünk
épségében való hitünket azon pénzművelet,
amely a hadikölcsön kihocsájtás alkalmából 1
milliárd korona tökének zavartalan mozgósításával, az ország pénzerejének fényes bizonyítékát szolgáltatta. Ez a pénzmüvelet,
melynek sikerét előmozdítani mi is hazafias kötelességünknek ismertük, intézetünk
betét-állományából félmillió koronát vont
el. ami azonban időközben kiegyenlitődött.
Nagy örömünkre szolgál, hogv az év
elején megkisérlett alaptőke felemelés teljes
sikerrel járt. amennyiben a negyedik ezer
darab részvény teljesen lejegyeztetett és
aláíratott. A közbejött háborús válság megakasztotta ugyan az uj részvények árának
teljes befizetését, azonban legalább 70%-a
befolyt s miután tényleg az összes uj részvény elhelyezve van, kérjük az uj részvénykibocsátást sikerültnek kimondani, az alaptökét egy millió koronára felemelni és az uj
részvények kiadatását és kicseréléséi elrendelni.
Betéteseink érdekét kívántuk szolgálni
azon intézkedésünk által, ho-gy az elmúlt év
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ftPRO H1RDETESEK,
Gyomorbajosok

di-

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

az

országosan elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
•
520
I z z a d 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.

Hajőszülés

ellep,

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
230
Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzínger-féle
„l n a h as z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenvi-tér.
250

Modern
képkereteket
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

HOFFER
ÉS TARSA
készit

Iskola-utca 18.

Minden igaz és jó magyar — férfi, és nő
egyaránt — viseljen szövetségi
hűség jelvényt. Kapható a főispáni hivatalban cs minden jobb kereskedésben. Ara: 1 korona.
A befolyt összeg hadsegélyzési
célokra
forditíatik.

Szeged, 1915. márnhis 12.
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folyamán s a j á t értékpapír állományiunkat 10
darab Osztrák-Magyar Bank részvény; továbbá a 47a%-os törlesztéses járadékból és
a 0 o - o s hadikölesönből eszközölt nagyobb
vásárlással úgyszólván megkétszereztük.
üzleti forgalmunkról következő számadatok nyújtanak tájékozást:
Ötszforgalom: 104,019.761.90 K

Pénztf rforgalom:
Állomány 1914. január
'
1-én
179.710'62 K
Bevétel 1914. évben
13,163 571 26 K 13,34-3.281 88 K
Kiadás 1914.

évben

Készpénz 1914.

13,256.498-56 K

dec.

31-én

. . . .
.
86.783-32 K 13 343.281 88 K
Forgalom
26,686.563-76 K
Betétek könyvecskéken:
Állomány 1914. január
1-én . . . . : 2,878.156-44 K
1914. évben
1.976.618-25 K
Betét
Kamatok

133 002 62 K

Visszafizetések

1914.

évben
. . . .
Kifizetett Kamatok
.
Állomány

31-én

1914.

dec.

Forgalom

Betétek:

Ál'omány 1914. január
1-én
Betét 1914. évben . .
Kivét 1914. évben
Állomány 1914. dec.
31-én
Forgalom

4,987.777-31 K

2,318.81281 K
6 376-— K
2,662 588 50- K 4,987.777 31 K
9,975.554 62 K

folyószámlán:

182.542-71 K
1,287 73931 K
987.323-36 K
482.958-66 K

1,470.282 02 K
1,470.282 02 K
2,940.564 04 K

Váltók.
Állomány 1914. január
1-én
Leszámítolás 1914. . .
évben
Beváltás
és visszleszámitolás
1914.
évben
Leirás, mint behajthatatlan követelés .
Állomány 1914. dec.
31-én
Forgalom

4,045 072-28 K
13,723.033-77 K 17,768.106-05 K
13,913.270-85 K
3090-- K
3,851.745-20 K 17,768.106 05 K
35,536.212 10 K

Visszleszámitolás.
Állomány 1914. január
1-én . .
.
1,005.195-32
Visszleszámitolás 1914.
évben
. . . .
3,833.910 34
Beváltás 1914. évben
4,058,090 31
Állomány 1914. dec.
31-én . . . .
.
781.015-35
Forgalom
Zálogkölcsönök.
Állomány 1914. január
1-én
. . . . .
Kölcsönök 1914. évben
Kiváltás 1914. évben .
Állomány 1914. dec.
31-én
Forgalom

A tiszta nyereséget képező 95.936.35-bői
fizetendő :
K
K 4,839 105 66 K
K.
K

415362.84 K
413.174"28 K
483.218 96 K
345.318-16

1

K

4,839.105-66 K
'9,678.211-32 K

828.537-12 K
828.537 12 K
1,657.074-24 K

Értékpapírokra adott kölcsönök.
Állomány 1914. január
1-én
. . ' . . .
Kölcsönök 1914. évben
Kiváltás 1914. évben
Állomány 1914. dec.
31-én
Forgalom

20.598-65 K
14.750 50 K
9 367*55 K
25.981 60 K

35.349-15 K
35.349*15 K
70698*30 K

Vagyonmérlegünk és
iizleteredményszámlánk egybeállításánál törekedtünk a tárgyilagosságra, de a vagyonérték-becslés abszoiut bizonyosságának hiánya; másrészt
hadbavonult adósainknál előáílható veszteségek meggondolása arra ösztönöz bennünket, hogy ez évben elért nyereségünk egy részének az átmenetet képező jövő évre való
átvitelét javasoljuk és behajthatatlanná vált
követeléseink leírása mellett, az 1914. év
osztalékát az üzleti eredménytől függetlenül,
a mult évben kiadott osztalék 80%-ára korlátozva, vagyis 16 koronában javasoljuk
megállapítani és kiosztani.
Mérlegünk
nyereséget tüntet fel, amelyből
levonva a mult évből áthozott
marad
százalékos
számítási
alapul
. . . ,

95.936.35
2.701.21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a rendes tartalékalapra
a nyugdijalapra
az igazgatóság jutalékára
a felügyelő-bizottság jutalékára
. .
a választmány jutalékára
tiszti jutalmakra
jótékony célra
osztalékra á 16.— korona
. . . .
a jövő évre átviendő

466176
3729*44
9323 52
413816
5594-16
2755-60
750-—
57132'—
7851-71
95936-35

Ezek után kérjük jelentésünket tudomásul! venni, zárószámadásainkat megállapítani, leírásba hozni javasolt követeléseket
behajthatatlannak és leirandónak kimondani,
az osztalékot részvényenkint az 1914. évre
16 koronában megállapítani azzal, hogy annak kifizetése a közgyűlést követő naptól
kezdve intézetünk pénztáránál, valamint a
Hazai Bank Részvénytársaságnál Budapesten történik. Egyben kérjük, hogy az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak a felmentvényt megadni méltóztassék.
Részvéttel jelentjük, hogy Nagy Ferenc
ur, felügyelő-bizottságunk tagja a lefolyt évben elhunyt. Emlékét kérjük jegyzőkönyvileg megörökíteni.
Végül kérjük a t. Közgyűlést, hogy intézetünk vezető testületeiből alapszabályaink
értelmében kilépő Polgár László ig. tag ur.
Nagy Ferenc elhunyt felügy. biz. tag ur és
Huszta Ferenc, ifj. Kiss János, Schütz István
és Török István választmányi tag urak helyeit és pedig: Polgár László, Huszta Ferenc, ifj. Kiss János, Schütz István és Török
István úrékat 3 évre. Nagy Ferenc felügy.
biz. tag ur helyét pedig két évre választás
utján betölteni szíveskedjenek. Megjegyzendő, hogy a kilépők uira megválaszthatok.
Szeged, 1915. március hó 3.
A Szegedi Kézmüvesbank
igazgatósága.

93.235.14
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Országos
érdek,

•8
8

csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt
tudományos intézetek, valamint gyakorlati gazdák
alapos kísérletei hitelesen bizonyítják. A Corbin
nem befolyásolja a vetőmag csirázó képességét!
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 veffi--e,i Újpesten.
ifismflBHfififiafi£isiafififi

szavazatra jogosult tisztelt részvényesei 1915.
évi március hó 21-én, vasárnap délelőtt
11 órakor

h
pm

a

Kereskedelmi

és

kamara helyiségében tartják meg

8

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

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
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A közgyűlés napirendje:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kiküldése.
2. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg előterjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a felmentvény
iránti határozathozatal.
5. Elnök, alelnök és 7 igazgatósági tag választása.
6. Netáni indítványok az alapszabályok 9. §-a értelmében.
Szeged, 1915. március hó.

Az igazgatóság.
Jegyzei: Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden részvényes,
aki a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit 8 nappal a közgyűlés előtt
a bank pénztárainál: Szegeden, Baján, Nagykikindán és Pancsován, vagy a
Magyar általános hitelbanknál Budapesten, téritvény ellenében letenni tartozik.

H Szegedi Kézmű bank
: ZÁRSZÁMAD
1914-ih Qzletéoröl
DÉLMAGYASOBSZAG.

VAGYON

Jelzálog bizt. nyílt hitelű váltók

Értékpapírokra adott előlegek
Zálogházi kölcsönök . . .
Adósok és átmeneti számlák
Értékpapírok
Ingóságok leirás után . . .

.

TEHER

Mérleg-számla
K

K
Készpénz
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
Ingatlanok: Intézeti ház . . . .
Egyéb ingatlanok
Váltók: Bankszerű váltók . . .

Szeged, 1915. március 12.

86783 32
63440 67

150000
206549 72 356549
569323 80
3282421 40 3851745
25981
345318
141261
243750
10000

72
20
60
16
97
63

K

K

Alaptőke
Tartaléktőke
Nyugdíj alap
Betétek: takarékbetéti könyvecskékre
folyószámlán
Visszleszámitolt váltók
Átmeneti kamatok
Hitelezők és átmeneti tételek . . .
Fel nem vett osztalék
Tiszta nyereség

600000
292224 28
85740 24

2662588 50
482958 66 3145547
781015
22550
97611
4205
95936

5124831 27

5124831 27

ilzleferedmény-számla

TARTOZIK

K
Adók s Adók és illetékek
. . .
Takarékbetéti kamatadó
. .
Kamatok:
Takarékbetétek után
. . .
Visszleszámitolt váltók után .
Egyéb kamat
Költségek:
Üzleti költség
Zálogházi költség
. . . .
Házbérek : intézeti helységek után
Tiszti fizetések és nyugdijak:
Főintézeti tiszti fizetések . .
„
nyugdijak. .
Zálogházi
„
fizetések . .
Jótékonycél > Évközi adományokra
Leírások:
Váltóknál
Perköltségeknél
Ingóságoknál
Tiszta nyereség

16411 05
13300 26

133002 62
47916 59
1710 04 182629 25
7868 54
2527 16

Nyeremény áthozat a mult évről
Kamatok :
Váltók után
Zálogok kölcsönök után
Saját értékpapírok után
Jutalékok és egyéb kamatok
Ingatlan jövedelem
Különféle jövedelem

10395 70
4400

15730
5640
7286

KÖVETEL
K

29711 31

16

35
33
96
60
35

K
2701 21

263011
56166
8943
11305

75
69
50
61 339427 55
12997 16
2026 83

28657
297

3090
824 81
1210 40

5125
95936
357152 75

357152 75

Szeged, 1914. december 31.
AZ
Fournler Károly s. k.,

Polgár László s. k.,

IGAZGATOSAG:

Dr. Ivánkovits Sándor s. k.,

mftsod-eliiök

Sándor Ferenc s. k„

e'nök

Telbisz György s. k.,
vezérigazgató

Ezen mérleg- és üzleteredmény-számlát megvizsgáltuk, ennek minden egyes tételét az üzletkönyvekkel, s a leltárral összehasonlítottuk,
s helyesnek találtuk.
A
Pálfy Dániel s. k.

FELÜGYELO-BIZOTTSAG:

Dr. Végman Ferenc s. k.

Thomay József s. k,

Dr. Thuróczy Mihály s. k.

elnök.

Felelős szerkesztő : PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos : VÁRNAY L.

Nyomatott Vár na y L. könyvnyomdájában, Szegeden.

