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legi világháborúban az összes hadviselő fe-

Kopenhága: A Politikan-nek jelentik Pé-

lek veszteségeit. A statisztika január elsejé-

tervárról, hogy a kínai parlamentből kikül-

ről szól, addig az összes veszteség halottak-

dött

ban 2,339.000 ember, sebesültekben és be-

elnöknek az összes japán követelések eluta-

tegekben 4,033.000 ember.

sítását fogja javasolni.

külön bizottság elhatározta, hogy

az

Változatlan helyzet
a Kárpátokban

tart, változatlan hevességgel; éjjel ós nap-

A kárpáti nagy csata változatlan erővel

ves küzdelmekre ,van kilátás a kárpáti fron-

változatlan hevességgel

szakadatlanul

ton és lelhet, hogy még soká érkezik el az

tart, az oroszok ugy nappal, mint éjjel állan-

idő, mely az orosz (támadások állandó össze-

borítja, amii a csapatok elé alig leküzdhető

dóan

omlását

akadályokat gördít.

azonban csapataink visszavertek.

pal folyik a küzdelem, igen rossz, esős idő-

és

járásban. A hegyeket még mindig nagy hó

Bukarestből jelentik: Az orosz hivatalos
Vesztnik-ügynökség jelenti:

A

Kuzmanek

tábornok által személyesen átadott jegyzék
szerint kezünkbe esett 117.000 ember.
ágyuk

és egyéb zsákmányolt

t

Az

hadianyag

nagy mennyiségét még nem lehetett megállapítani.
Bukarest: Dél- ós Középoroszországban,
a vasúti forgalmat a katonaság átvette,

az

folytatták

támadásaikat,

melyeket

é s végső gyengülését fogja

-meg-

hozni.

Az oroszok igen nagy erőkkel próbálták,
meg kárpáti offenzivájukat, az egész százötven

kilométeres kárpáti fronton kísérle-

teztek az előretöréssel, de mindenütt

Ko-

A BOLGÁR ELLENZÉK VEZÉREI
A KIRÁLYNÁL.
Bukarest,

március 27. Az Universul

je-

niecnánál, Duklánál, Lupkowinál és Uzsok-

lenti Szófiából: A bolgár pártok vezérei meg-

nál egyformán makacs és szívós ellenállásra

kérték a királyt, hogy kihallgatáson fogadja

találtak. Az csak természetes, hogy e g y ily

őket.

nagylendiiletü és nagyerejü ellenséges offen-

ebben a dologban

zíva bizonyos kisebb

a királylyal s nyilván, ennek a tanácskozás-

hullámzásokat ered-

ményez egy másfélszáz

Radoszlavov

.miniszterelnök

szerdán

hosszabban- tanácskozott

kilométeres vona-

nak az eredménye volt, hogy a király teg-

De a hullámzás kölcsönös, áh-ol erre,

nap, csütörtökön kihallgatáson fogadta Ma-

Az orosz

mód és alkalom kínálkozik, az orosz táma-

linov és Gesov pártvezéreket. Az audienciát

veszteségek a Kárpátokban akkorák voltaik,

dások visszaverése után ,mi megyünk át ki-

megelőzően a két politikus külön-külön

hogy több ezred egészen elpusztult.

sebb ellentámadásba és kihasználva az el-

nácskozott

orosz haderőt

átesoportositják.

lon.

Rado-szlajvov

ta-

miniszterelnökkel.

lenséges támadóerő gyengülését, kisebb tér-

iWahn-ov és Gesov a kiíha'llgiatás alkalmával

Pétervár: A haditudósítók tegnap meg-

előnyöket szerzünk. Vannak viszont helyek,

elmondták a királynak véleimlényüket a belső

látogatták Przemyslt; az elfogott magyar és

ahol az oroszok igen nagy veszteségek árán

politikáról és egyben kifejtették álláspontju-

osztrák tiszteknek megengedték, hogy kard-

szintén ,bizoinyos kisebb tért tudnak nyerni.

kat a külső politika dolgában is. Az Universul

jaikat megtartsák.

Ez a hullámzás azonban egyáltalán nem be-

'tudósítója megjegyzi,

Bécsből jelentik: Legközelebb várják a

folyásolja az általános helyzetet, mely való-

mány a király teljeís 'bizlalmát élvezi- s a ki-

ban változatlan

binetben, minden változatlan fog maradni.

és továbbra is meghagyja

kultuszkormány rendeletét, .mely az ifjaknak

minden jogosultságát

14 éves koruktól katonai szolgálati kötele-

nek, hogy kárpáti frontunk áttörhetetlen.

zettségük

lerovására való

előkészítéséről

szól.

Az oroszok
duklai

Bécs: Thun herceg

csehországi hely-

tartó lemondott, utódja Condenihove gróf.
Pétervár: A birodalmi banknál

ötszáz

milliós kölcsönre csupán negyven milliót jegyeztek.

az entente 95 millió dollárért

tüzérségi lő-

szert rendelt Kanadában.
Genfből jelentik:

A nemzetközi Vörös

Kereszt Egyesület irodája kimutatja a jelen-

aninak a reménység-

az eddigi jelek szerint

horpadásban teszik a

Japán hadsereg Kínában.
a

legnagyobb,

erőfeszítéseket. Mi ^mindenesetre be fogjuk
várni,

hogy hol próbálkoznak ők a legna-

gyobb erőkkel és a szükség szerint tesszük
meg a kellő ellenintézkedéseket. A készenlét persze ez ellenintézkedések megtételére,
erős és teljes, a mi hadvezetőségünk tudja,
hogy

Hága: . Angol kormányjelentés szerint

ho-gy a mostani kor-

,mekkora jelentőséget

tulajdonit

az

orosz hadvezetőség a kárpáti küzdelemnek.
A helyzet ebből következtetve előrelátható-,
lag ,az egész küzdelem során változatlan is
marad, az oroszok mindéin erőfeszitése végeredményében hiábavaló lesz. Bár kétségtelen, hogy imég igen sokáig tart és igen he-

Berlin, március 27. A imái lapok jelentik,
'-hogy a konfliktus Kína é:s Japán 1 között a
végsőkig elmérgesedett. Eddig 95.000 főnyi
japán sereg szállott partra Kínában megfelelő
nehéz ágyuütíegekk-el.
Kopenhága, március 27. A Novoje Vremja pekingi táviratban jelenti, hogy az ottani
japán követség felszólította a Kínában élő japán állampolgárokat, ho-gy haladéktalanul
utazzanak h'aza.
AZ ANGOLOK MEGSZÜNTETTÉK A NÉMET KIKÖTÖK BLOKÁDJÁT.
Berlinből jelentik: A német tengeralattjáró hajók fellépése következtében az angol
hadihajók a német kikötőik blokádját feladták.
\
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Küzdelmünk az orosz ellen.

JÓZSEF FERENC FŐHERCEG EZREDPARANCSNOK.

A német nagy vezérkar közli: Az oroAz oroszok a kárpáti harcokról.
szokat, akik fosztogatás céljából csakúgy,
Bukarest, március 27. A legutóbbi orosz
mint Memel ellen, Tauroggenböl Tilsit ellen
j hivatalos jelentésiek szerint a Kárpátkoban
indultak, Laugsargennél igen súlyos veszfolyó heves küzdelmekben lényeges, változás
teségeik mellett visszavertük és a Jezborunémi állott be. Az oroszok folytatják támadápán át a Jura szakasz mögé visszavetettük.
saikat a z Ondfava és Laboré folyó mentén és
Az augusztowi erdő és a Visztula közt az
támadnak azon az utón iis, amely Bár tia felé
oroszoknak különböző előretöréseit visszavezet.
,
i
!
(
vertük. Egyes helyeken még folyik a harc.
AZ OROSZOK KISZORÍTÁSA BUKOVIA legfőbb hadvezetőség.
NÁBÓL.
Budapest, március 27. (Közli a miniszRotterdam, március 27. A Morningpost
terelnöki sajtóosztály.) Az erős orosz támadások az ellenség súlyos veszteségei mel- bukaresti levelezője jelenti, hogy az osztráklett meghiúsultak. Laborcrévtci délre a La- magyar .csapatok egyre több tért nyernek Buboré völgy mindkét oldalán fekvő magasla- kovinában. Az oroszoklat egészen kiszoritottokon a harc nagy hevességgel tovább fo- ták. Az angol liap valószínűnek tartja, hogy
lyik. Bukovinában csapataink Csernovitztöl a további előnyomulás megakiadá.lyozására
délkeletre nagyobb orosz erőket heves harc ,az oroszok módot fognák találni.
után visszavetették az orosz határig; elfogO r o s z tisztek tömeges elcsapása.
laltak több helységet, több mint ezer oroszt
Zürich, március (27. P-é térvárról ideérkeelfogtak és két ágyút zsákmányoltak. Oroszíeugyelországban és Nyugatgaliciában nincs zett távirat jelenti, hogy az orosz hadügyváltozás.
,
miniszter, igen sok mindenféle rangú tisztet
bocsátott el azok közül, akik a balti tartomáHőfer altábornagy
a vezérkari főnök helyettese. | nyokból valók.

A Vogézekben hevesen támad a francia.
Berlin, március 27. A nagy főhadiszállás jelenti: A Vogézekben a franciák tegnap
este elfoglalták , Hartmannsweilerikopf

csú-

csát. A csúcs szélét csapataink tartják. Francia repülők Bapaumera és Strassburgra (Elzászban)
katonai

bombákat dobtak anélkül,
kárt okoztak volna.

hogy,

Bapaurneban

egy francia meghalt és ikettő súlyosan megsebesült. Arrastól északnyugatra e g y ellenséges repülőt

leszállásra kényszeritettünk

és Calaisra néhány bombát dobtunk.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
M o z g a l o m az uj francia sorozás
ellen.
Genf, március 27. Egész Franciaországban széleskörű mozgalmat inditottak a- szociálisták a kormány uj rendelete leillen, aimelyJye.1 fegyver alá szólítja a z 1917. évi korosztályt. A parlament sz-ociál-demckrata pártja
tanácskozást tartott és elhatározta, hogy mielőtt az 1917. évi korosztály behívására kerülne a sor, a kormány állapítsa meg pontosan .az eddig behívott kor osztályúak számát
és különösen azt, Ihogy ezek közül hányan
nem teljesítenek tényleges katonai szolgálatot, kiik lazck, akik helyőrségeken, irodákban-,
katonai raktárakban és egyáltalán a harcvonal mögött vannak, holott fegyverbirók, a
•kik helyett kevésbbé alkalmas, vagy katonai
szolgálatra téliesen alkalmatlan, főleg- öregebb anyagot lehetne -beosztani.
Az a n g o l o k vesztesége St. Eloinál.
Bécs, március 27. Hágából jelentik: A
Daily G'tisen a hivatalos jelentésok alapján
kiszámítja, hogy a St. Elo-i körül vívott ütközetekben az angol sereg összesen 21.000 embert vesztett. (N. W . J.).,

A Szuezi-csafornánál
és a Dardanelláknál.
Konstantinápoly,

március 27. A

szállás a 'következőket

közli: A

főhadi-

Szuezi-csator-

na ellen operáló csapataink

egy része a csa-

torna környékén

állomással

Madame

ben kis angol csapatra
semmisitette.

Csapatunk

tüzelést

kezdett

melyek

csapatokat

tunk

ezután

(Basszórától

tneg-

eredményes

Saluf

ellen,

vittek. Egy másik
lövöldözött
és Adsigöl

pataink egy része benszülött
kel együtt

és ezt

két angol szállitógőzös

eredményesen

szállítógőzöst

bukkant

[szem-

az ellenséget
délnyugatra)

'csapa-

egy

angol

között.

Csa-

harcias

Suaibiától

törzsekészakra

hirtelenül

megtá-

madta és elfoglalta az általa megszállva
tott magaslatokat.
300 halottja

Az ellenséget,

és sebesültje

tük vissza. Nagymennyiségű
ciót zsákmányoltunk.

melynek

volt, Suaibiáig

űz-

puskát és muni-

A mi veszteségünk

9 halott és 32 sebesült volt. A
nincs újság.

tar-

csak

Dardanelláknál

(A miniszterelnökség sajtóosz-

tályától.)
Berlin, március 27. Athénen keresztül
táviratozzák Tenedoszból: A szövetséges
flotta tegnapelőtt belhatolt a Dardanellák bejáratába. Délelőtt tiz órakor a Saros-öbölből
kisebb osztagokat partra szállítottak. Az Indomitable és a Queen angol sorhajókon, kivül,
melyek a szövetséges flotta megerősítésére
már megérkeztek, ide v á r j á k még a következő francia sörlhaj-cikat: IV. Henrik, Danton,
Diderot, Condorcet
és Mirabeau,
valamint
a Courbet dreadnoughtot.
Nagy ütközet a Fekete-tengeren.
Berlin, március 27. Erzerumból
jelentik,
hogy a Fekete-tengeren
hir szerint nagy tengeri ütközet
folyik.

Bécsből jelentik: A hadsereg rendeleti
közlönye jelenti, Ihogy ő felsége József Ferenc
főherceget a 7-es számú huszárezred parancsnokává nevezte !ki.
Osztrák-magyar repülőgép a szerb
terület felett.
Bukarest,

.március 26. A Dimineata je-

lenti Turn-Severinből:

Kedden reggel 9 óra-

kor egy osztrák-magyar repülőgép jelent meg
a szerb terület fölött. A szerb tüzérség Teklánál rálőtt a gépre, dle nem találta el, miire
az sértetlenül visszatért. Ugyanezen a napon
délután öt órákor egy másik osztrák-magyar
repülőgép jelent meg Kladova és Tckia fölött
é s több bombát dobott 'a szerb hadállásokra.
A bombák több katonát mlegöltek, másokat
megsebesítettek.

.A szerbek ezúttal is ered-

ménytelenül lövöldöztek a gépre. Egy másik
kladovüi jelentés szerint több osztrák és m a gyar repülőgép jelent meg a környező szerb
városok fölött.
OLASZ LAPOK A ZEPPELINEK PÁRISI
LÁTOGATÁSÁRÓL.
Milánó, március 26. Az olasz lapok 'tudósításaikban a Zeppelinek legutóbbi párisi látogatásáról ezeket irják:
„A bombák sebesült áldozatai közül kettő
tegnap meghalt a kórházban. Poincaré elnök
és neje meglátogatta a sebesülteket. Kiderült,
hogy a légihajóból ledobott bombáktól támadt
tűzvész eloltására a tűzoltóság későn érkezett, mert a legénység félt a városi fölött kóválygó léghajóktól és csak akkor indult útnak, amikor a Zeppelinek már eltávoztak.
Többek közt tüz támadt német bombáktól
a Rue Dulotban, Battignolles állomás közelében ; a háznak, amelyben a tüz támadt, hatvan lakója van, de senki, sem sebesült meg.
Ugyanebben a városrészben néhány perc
múlva még egy bomba robbant fel, de az úttestre esett; négy négyszögméternyi lyukat
fu-rt. Bomba hullott még a Rue des Damesban egy házra, melyben. 300 ember lakik, dte a
bomba alig tett kárt. Ugyanebben az utcában
másik bomba egy kisebb épületet gyújtott
lángokra. Tűzvész volt a Passage d'es Desirsben is.
Japán Kina

ellen.

Ropenhága, március 26. A Russkoje Slovo-naik táviratozzák Pekingből: Juansikkai
elnöklete alatt minisztertanács volt, amelyre
a kormány az egyes tartományok katonai parancsnokait is meghívta. A .minisztertanácson
elhatározták, hogy bizonyos kérdésekben engedmélnyeketj tesznek Japánnak. A helyzet
mégis nagyorr veszedelmes. Tizenhét japán
hadosztály parancsot kapott, Ihogy azonnal
induljanak a mandzsúriai helyőrségek megerösitésóre s maradjanak ott, mig a vitás kérdésiek eldőlnek. Csingtau védelmére a japánok a 10. és 40. dandárokból, továbbá egy vegyes ezredből külön hadosztályt alakítottak.
Áz uj csapatok már legközelebb Kínába indulnak.
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Pénzintézeti központ
létesítése.

Asszonyok,
akik a front mögött bolyonganak.
— Képek a kárpáti harctér mögül. —
Kaufmann Ede, a Neues Wiener Tagblatt
harctéri tudósittója Galicián és Magyarországon keresztül történt utazás'a alatt -sok l-eánynyal és asszonnyal találkozott, akik vőlegényeiket, illetve férjeiket keresték. Elhagyták
otthonukat — irja — és szenvedtek, tűrtek
és nélkülöztek, ahogyan csak a nőik tudnak,
amikor szeretnek és — végül is célhoz érnek.
.— A Kárpátokban találkoztam ilyenekkel legelőször. A hosszú katonavonat kis állomáson vesztegelt. A vonatot kisérő százados ép arról az irtóztató szuronylharcról mesélt, amely a Delatyn felé vezető utat uraló
magaslatért folyt. Ekkor egy assz-ony lépett
be a fülkébe. Ha más megkísérelte, Ihogy belépjen abba a fülkébe, amelyben már több
mint negyven órája szorongtunk, nyers .szavakkal kiutasítottuk. Most mindnyájan hallgattunk. Az egyik kezében nagy táskát tartott a nő, a másikban terjedelmes háti zsákot.
Arca a tehertől kissé ki volt pirulva, szőke
haja a homlokára lógott. Az a főhadnagy, aki
mellettem) ült é s ép az imént kiáltott fel: „A
háború gyönyörű! Csupa férfi, csupa szakáll
és csupa fegyver!" elsőnek ugrott fel, össze- 1
csapta a bokáját és segítségére akart lenni az
asszonynak. Ez egy tekintetével köszönetet
mondva elhárította a segítséget- és nagy -erőlködve a hálóba helyezte a táskát és hátzsákot. -Azután- leii.lt. Egymásra néztünk: Ki ez?
Tanítónő vagy póstásnö, alki visszatér otthonába? Önkéntelenül! mindnyájan őt néztük,
ö észrevette ezt és szenvedett miatta.
..Százados ur", kérdeztem, hogy másra
tereljem a dolgot, „meg alkartami még kérdezni, hogy mely ezredlek vettek részt abban
az ütközetben, amelyről az imént mesélt."
A százados -egyenkint megnevezte azokat. Az asszony feszülten odafigyelt és egyszerre csak mohón belevágott a szavába:
' „Az , . . iik ezred is ott volt? Százados ur
ismieri az ezredet? Az uram ott szolgál, W.
főhadnagy!"
A szeretetreméltó százados mindent elbeszélt, amit arról a z ezredről tudott, sőt azt
hiszem, ihogy az asszony ujabb és ujabb kérdéseire, némely dolgot ugy koholt, hogy
megnyugtassa az aSszonyt.
Egy Salzburg melletti városkából! jött.
Ura, magasabb tisztviselő, -még a 'háború elején bevonult és mindjárt a harctérre került.
Később vérhasban betegedett meg, és- feleségének nem' vo-lt szabad őt meglátogatnia. Alig
gyógyult fel, ismét a harctérre küldték. Sokáig nem kapott róla és tőle Ih-ir-t, .mig aztán
a posta egy tábori lapot hozott, am-e-lyben
panaszkodik a hideg ellen. A viszontlátás utáni I-ecsill a-pitlh a tat 1 an vágy fogta eli és elhatározta: „felkészülsz és elmégy hozzá!" Hogyan, azt nem tudta, nem is törődött sokat
vele. „Kell, hogy sikerüljön!" mondta rrtagában és nekiindult a világnak.
Eleinte esak ment a dolog. De miikor már
közelebb jutott a harctérihez, megkezdődtek
a nehézségek. Mindenekelőtt elhagyta egy
csomó kofferjét. Csak -meleg ruhát és néhány
sajátkezüHeg elkészített, kedvenc ételét vitte
magával. Vo-nalszaikaszróli-szákaszra könyörgött az átlomástisztefcnek, hogy engedjék tovább. Az egyik kérlelhetetlen volt. -Mindenkinek könyörgött az állomá-slfönöktől a szakaszvezetőig, de a parancsnok nem tágított. El^

mesélte, hogyan érezte magát, imiikor a vonat
elrobogott és még akikor is utána nézett, mikor az már rég eltűnt. Vissza nem mehetett
és igy -néhány napot volt kénytelen abban a
nyomorult fészekben tölteni. Minduntalan kiiment az állomásra, éjjel-nappal, mig végre
egy vonatot kisérő százados magával vitte.
„És mos-t, ugyebár, már nem -lehetek meszszire az uramtól?" . . . -Finóm, vékony arcocskája- csak ugy tüzelt, mikor ezt kérdezte,
iSok órát utaztunk azután még együtt.
Jablonieán- elbúcsúztam tőle.
-Azután még sokszor találkoztam a Kárpátokban- é s Galíciában ilyen asszonyokkal.
Galícia egyik városkájában volt elszállásolva
az egyik ezred. Tiszti asszonyok
látogatása
szigorúan tilos volt. De akadtak olyan aszszonyok is, akik erről a tilalomról mit sem
tudtak! IMi't tehetett volna az egyik -főhadnagy, amikor egyszerre csak megérkezik a
felesége? Rögtön visszaküldje? Azit csak nem
lehetett! Így aztán a szeretetreméltó plébános rokonává változott és a főhadnagy egyszerre csak nagyon buzgó hívővé lett és minden szabad' idejét a plébánián, t ö l t ö t t e . . . De
a s o r s szeszélyes: ép ezt a főhadnagyot küldték tovább északra és mivel a feleslegét nem
hagyhatta ott, egyszerűen magával vitte a
pap -rokonát és a pap az Isten nevében rájuk
-adta az áldását.
Találkoztam egy 'menyasszonnyal, aki
súlyosan, sebesült vőlegényét a tábori kórházban kereste -fel; egy nővérrel, aki a bátyjához _ utazott és útközben menyasszonnyá
lett. És mlndtez. o'lyan szép és Ikedives dolog.
És minden, -ami szerelemről és szeretetről
szól, annyira megkapja az embert ebbe-n a
véres háborúban.
A legmleghatóbb volt azonban -egy anya,
akivel találkoztam. Közel volt a hatvan évhez. Egyetlen fia volt a harctéren és hetek
óta nem kapott róla Ihi.rt. .Napok óta utazott
aggódva és remegve, él-e még és csak róla
beszélt, a gyermekkoráról, állásáról és arról
a lelkesülitségről, amellyel 'hadba vonult.
Büszke volt rá, mert megkapta az ezüst vitézségi érmet, dfe a büszkeség mellett ott húzódtak meg a bizonytalanság -miatti könyök
is a szavában.
Mikor Máramarosszigeten
leszálltam a
vasúti kocsiból, mely Kolomeából hozott hazafelé, a következő jelenetnek voltam tanuja: Egy fiatal magyar asszony jött egy városkából és la harctérre készült, hogy felkeresse az urát. És amikor fel akart szállani
a vonatra, egy szomszédos, -gőzgép alá került, mely megölte. Még kevéssel azelőtt boldogan mesélte: „Az uram semmit sem tud
róla. h-ogy jövök, meglepqetés lesz az esküvőnk
évfordulójára..
•aiBaauar
bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél,
ha
- - - - egy
„
kapcsoltat a világítási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igénye.
Kapható F O N Y ©

SOMA

világítási vállalkozónál

Kölcsey-utca, Wagner palota.
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iMár a háború kitöréslét megelőzőleg is
meglehetősen általánossá vált az a nézet,
hogy a pénzintézeti kérdés hazánkban nem
maradhat a mai rendezetlen állapotban, hanem hogy annak törvényhozási vagy bizonyos szervezkedéssel kapcsolatban őrikor imányziatil uton vialó rendezése maguknak a
pénzintézeteknek — még pedig kivétel anélkül
a visszleszámolási hitelt igénylők,nelk és a
vis'szleszámitolási hitelt nyújtóknak -egyaránt
— d e a -betevő és a hitel igénybevételére utalt
'közönségnek is elodázhatefliani érdeke.
iA íhábonu kitörése óta észlelt jelenségek
és beállott viszonyok ugyan megnyugvással
tölthetnek el bennünket atekintetben, ihogy
pénzintézeti szervezetünk egészben véve sokkal erősebb, ellentállőképesebb és egészségesebb, semmint bárki is gondolta volna, de
mégis kétségtelen, hogy -a pénzintézeti 'kérdés rendezése, a-müi szükségesnek mutatkozott
már a háború előtt is, 'elodázhatatlanná vált
a -háború és annak közgazdiasági kihatásai
folytán.
Közgazdasági: helyzetünknek a -háb-oru
megszűntének idejére való megerősítése érdekében a kormány a pénzintézeti- kérdés
-rendezésiét a legközelebbi időben óhajtja foganatba venni .s minthogy -a kérdésnek igen
bonyolult v-oltla folytán, a törvényhozási uton
való rendezés, a z ez-zél szükségképen járó
merevségnél fogva, különösen most, -ámikor
a iháboru -egészen különleges jelenségeiket vetett felszínre, célszerűnek neim mutatkozik,
a kormány egy olyan kellő erkölcsi sülylyal
és anyagi- -eszközökkel rendelkező -pénzintézeti központ -létesítésének a tervével foglalkozik, amely képes legyen önkormányziati
alapon megoldani, vagy legalább megindítani a pénzintézeti reformot, a későbbi időiknek tartat-vá'n fenn an-niak az eldöntése, hogy.,
az igy s-zerzend-ő tapiaisztalat-ok alapján van-e
szükség bizonyos törvényhozási intézkedések
fogan-at-ositására is.
A „Pénzintézeti Központ" tervezete a
pénzügyrniniszteriiuirhban elkészülvén, azt a
kormány ezennel a nyilvánosságra Ihozzla,
ihogy alhlhoz -az összes érdekkörök és a közgazdasági kérdésekkel foglalkozók Ihozzá•szólhassanak.
Amint értesülünk, a pénzügyiminiszter
ezt a tervezetet, amely Véglegesnek semmiképen sem' tekintendő, még la parlament legközelebbi összeülése előtt, széleskörű szaktan ácskozmán y tárgyává óhajtja tenni.
E sZaktanácsIkozmányon és a terv publicistikai bírálata során felmerülő eszmék és
javaslatok figyelembevételével fogja aziután a
pénzügyiminis-zter kidolgoztatni a „Pénzintézeti- Központ" alapításé tervezetét lés alapszabályait és- fogja felMvni a magylar szent
korona országai területén részvénytársasági
alapon mü-kö-dő összes pénzintézeteket az
alapításban való részvételre.
Ugy, hogyhla az alapításban való részvételre kellő számú pénzintézet jeilentkezrJk,
-s h a -ekkorára a törvény/hozás a legközelebb
össz-eiilő országgyűléstől kérendő szii-kséges
(felhatalmazásokat megadja, a Pénzintézeti
Központ még a nyár előtt meg fog alakulhatni.
A pénzügyminisztériumban, kidolgozott
tervezet lényege az, hogy a pénzintézetek
egy szövetkezeti formában létesítendő o-ly
autonomi szervvel bírjanak, amelynek -feladata a tlagjai sorába lépő pénzintézetek kellő
irányításával s a kisebb tőkével1 működők ellenőrzésével odahatni, hogy tőkeerejükkel

ngiük meg a fényesen átalakitott, újonnan berendezett
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'arányiban álló imlükodlést Sejtsenek ki, a terimészetes körzetük körébe eső gazdasági érdekek kielégítésével foglalkozzanak, egyes
üzletágaik köizött mindenkor kellő arány álljon, fenn s betétek a tehető legnagyobb biztonságot nyújtó módon ifektettessenek (be. A
központ célja neim az lenne, (hogy tagjainak
állandóan hitelt nyújtson, dé.feladatát képezné, hogy tagjait rendkívüli időkben' s rendkívüli körülmények között, amikor (hitelszükségletüket a rendes hitelforrás okból nem tudják kielégíteni, hitellel lássa el s támogassa,
>mig kedvező pénzviszonyok idején a (központ
•tőkéit oly módon helyezné el, hogy azok bármikor folyóvá telhetők s (ha ennek tényleges
szüksége előáll, tagjai rendelkezésére: 'bocsát(hatóik legyenek. A központba leendő belépésr e az intézetek nem köteleseik, mert a tervezet iazon a z alapon' nyugszik, hogy a pénzintézetek zöme saját jól felfogott érdiekében
törvényes kényszer nélkül 'is tagjává lesz a ló •
tesi'tandő központnak. Mindazok az intézetek,
amelye'k az intézmény tagjaivá válnak, saját
tőkéjüknek minden 250.000 K-'jia után- egy
4000 K névértékű üzletrész átvételére lennének kötelesek, amely üzletrészek 6'z év alatt
egyenlő évi kamatmentes részletekben volnának törlesztendők. Ezenfelül az alIam szaz
millió K összegű üzletrészt venne át, begy
(ezáltal biztosítva lenne, hogy az uj intézmény
olyan tőke erővél rendélkezzé'k, amély képeséé tegye a reá váró nagy felaclatclk megoldáEára. E mellett oly célból, hogy a létesítendő
központnak módja legyen a jelenlegi rendkívüli helyzet folytán előállott nehézségek között erre reá szoruló intézeteket az átmérne ji
időben fokozottabb .mértékiben támogatni, az
államit további 25 millió K-t veszteségi tartalékalap gyanánt bocsátana az uj intézirrény
rendelkezésére.
A központ elinö'kétl a pénzügyminiszter
javaslata alapján ö 'Felsége a király nevezné
ki, a z igazgatóiság tagjai pedig résziben a
pénzügyminiszter jelölése, résziben a tagok
jelölése alapján választatnának é s pedig a
többség az intézetek jelölése alapján s o'ly
imődon, hogy az igazgatóságban ugy a nagyobb intézetek, mélyek ellenőrzés alatt nem
állanak, mint azok a z intézetek, mélyeikre a
központ ellenőrzése kiterjed1, kellően képviselve legyenek.
Ezt az ismertetést megmutattuk az egyik
•nagy szegedi pénzintézet vezérigagatójának,
akli a következőkben volt szíves hozzászólni:
E z a közlemény még csak nagyon hiányosan adja tudtunkra, hogy a kormány milyen tendenciáktól vezéreltetve akarja életbe
ihiivni: ezt a nagyszabásúnak igérikező szervezetet és hogy milyen uton és módon reméli
biztosítani', hogy az ia reá bizott funkcióikat
megfelelő módon el is végezhesse. Annyit
azonban már most is meg lelhet állapítani,
hogy a vidéki intézetek fakultatív részvétéle
esaik fé'lrend'sziabály, mert akkor teljesen
hiányzik a garancia ama nézive, Ihogy nem
épéin azok a pénzintézetek fogjálk-e magukat
távol tartani, amelyeik legfőiképen szorulnának egyrészt arria, hogy kritikusabb időkben
támaszt nyerjenek, más-részt arra, hogy ügyvitelük az oly sokszor Ihiangoz'atott ellenőr-'
zésniek tegyen, alávetve,
A tervezetnek azon kitétele, hoigy a központ
nerrt rendszeresen, bianém csia'k .beálló .szükség idejében foglalkoznék visszleszámitolás-'
sal, egyébként pedig a reá bizott Ihiatalmlas
tökléket más módon helyezné el, még bővebb
megvilágításra- szorul!, (mert ha csak nemi
akarjuk föltételezni, hogy a központ a milliókat egyszerűen trezorjában fogja őrizni)
•mint vtalanii tedliikimaset, ugy r.em tudjuk,
megtalálni a biztosítékot a r r a , hogy beállói
veszély esetéten az addig másképen e'Jlhe-f
íyezett tőkéiket módjában lesz abbsin a magasságban és azzal a gyorsaságnál mozgó-'
sitarft, mint ahogy a-z egy egyenesen ily célból alakult iintézin'.ény részéről kívánatosnak!
imutatkiozik.
A belépő pénzintézeteknek tervbe vett

DÉLM.AGYARÖRSZAG,
ipiénzbelli hozzájárulása is problematikus, mer:
h a .kizártnak tartjuk is, hogy az o'ly szomorúi
véget ért Pénzintézetek Központi Hitelbank-.
:iánál előfordult -események egy ilyen szigora,
állami ellenőrzés alatt álló központnál i's.miátlc-Glhetnlének, m é g . í s ^ intézetek legtöbbieímeg fogja gondolni, hogy átlagban 20-A3Q
ezer kc-ronáí vonjon el tökéiből bizonytalar.

Szeged, 1915. március 28.
vagy legalább is a rendesnél kisebb kiaimiatozásu befektetésre ed'lanszolgáltatás nélkül.
Bízzunk azonban a- pénzügyminiszter eddig
is fényesen bevált fináncpottltikájában, ih-ogy,
tenve keresztüllivitelóben meg fogja találni az
összhangot az államérdek és az -ország ke're^sked-elimli1 éljetéfj íldbolnyollitó pénzintézeteki
érd-eke között.

Védekezés a háboros járványok ellen.
„Az orvosok a háború második hadve- harctérről az ország belsejébe irányított bezérei", -igy mondotta' ezt a nagy Wirhow és teg vagy sebesült katonák. (Ez utóbbiakat kell
hogy .milyen tal-álóak voltak szav-ai, azt a hát feltartóztatni mtjókban és megakadályozlegutóbbi hadjáratok története .fényesen iga- ni, ho-gy -a járványokat behurcolva országunzolta. Áz emberanyagban beálló veszteségeik- k a t megfertőzzék. lEizt a -célt szolgálják az
nek csupán egyharmad része jut a lőfegy- egyes tábori ez,állítás vezetőségének gócverek által okozott sérülések számlájára, mi.g pontjain felállított megfigyelő
állomások.
kétharmadát a különféle belső megbetegedélAz eszme nem uj, csupán ,a kivitele-. .Már
sek okozzák. Az 1854. évi krimi
háborúban az orosz-japán háború befejezés© után láttuk,
38.9917 ember pusztult el a fertőző -betegségek h-ogy miként védi .meg magát -Japán a Mandés 22,001 a fegyverek okozta .sérülések foly- zsúriából visszatérő hadseregek járványtertán, az 1877-iki orosz-török háborúban 58.794 jesztése ellen. Mielőtt J a p á n b a indulóiban
orosz pusztult el a járvány-ok és 34.742 al sie- behajózták volna a j a p á n
csapatokat,
behesül-ések: következtében. És amig a sztra- a kikötőiben felállított nagy barakkszerü épütégia tudományai a. -nyers erők küzdelmeit letiekben megfürös-zitvón, telj-ese-n uj' fehér-és az erőszakos sérülések eshetőségeit van- neművel -és felső ruhával l á t t á k ek Ez a vénak hívatva javunkra irányítani, ugy az or- dekezés a japán kormánynak négyszázmillió
vostudomány -az, amely a modern hygienia jenjébe került, de mag
volt az eredménye,
minden fegyverével küzd a h a d j á r a t o k n á l mert országuk minden járványtól ment maelmaradhatatlan járványok ellen.
radt. A balkániháboruban is' -láttunk valame'Békés időikben karöltve jártak el a jár- lyes -őívóintézkedást román, bolgár és osztrákványok terjedése ellen való küzdelemben a. magyar részről. A .szerbeknél — minit -általá-m-a egymással szemibe.álló háborús nemzetek. ban s-ok más -egészségügy berendezés — ez is
A német Koch Róbert, Bekring, Ehrlich Pál, hiányzott; hogy pedig Montenegró nem tett
a f r a n c a Pasteur, az orosz Metschnikoff,
az
emm.it, azt m-on-dano-n sem kell, hiszen a bám-srol kistér, a. japán Hala, nemzetiségre Va- boru kitörésekor .az egész egészségügyi szerló tekintet nélkül hordták a, téglákat a mai vezetük a következő volt: a .Cetinjébem felbakteriológia nagy épületéihez. 'Nemzetközi állít ott t I)anilóikórb-áz egy orvossal 'ós bét
volt az emberiséget tizedelő járványok elleni ággyal.
küzdelem és együtt küzdöttünk valamennyiMint az -előbb említett háborúk után, ugy
en e pusztító viilbarok ellen. E vállvetett most is minden ok .meg van arra, hoigy radimunlkákn-ak volt eredmény-e az 1904. évi ko- kálisan szeméibe nézzünk a járványoknak. E
lera-ellenes nemzetközi egyezmény is, amely- célból létesítette belügyi kormányunk a megnek eredménye v-olt/ hogy a kolerát sikerült figyelő -állomásokat 14 nagyobb, a határhoz
ke n tiuensünk ről ki pu s zt i t a n i.
közeleső városban és azokat
50.000 ággyal
Ezt az etgyeaményt megelőzőleg ugyanis szerelte fel.
irtózatos kolerajárványok -dúltak EurópáEzek az állomások: Besztercebánya, Róban, ma pedig ott tartunk, ihogy csak szór- zsahegy, Losonc, Kassa, Miskolc, Debrecen,
ványosan leliőfonduló 'megbetegedésekről tu- Zsolna, Sátoraljaújhely, Ungvár, Nagybedunk, -bár Mekkában és Indiában ez a rém rezna, Tren-esén, íNy-itra, Muníkiács' és Nyír•még ma is milliónyi áldozatokat k-övet-el egyháza.
'
i
év-ente. -Ott van India, ahol még 1880-tól 1892.Ez alkalommal csupán a besztercebányai
ig, tehát, 13 év alatt négy és fél ,millió ember állomásról szólunk, mint amiely szervezet,
pusztult el kolerában. Ott, van Mekka, ahol -berendezés és elhelyezése kiváló volta miatt
miniden mohamedánnak! legalább egyszer éle- méltán nevezhető míntaáillcimásnak.
tében meg kell jelennie, hogy a Korán paBesztercebánya keleti határán., a város
rancsainak megfeleljen. Tekintve, hogy kö- központjától körülbelül két kilométernyire,
rülbelül ötszázmillió mohamedán él a földön, jó levegőjű völgyben fekszik ez a megfigyelő
ugy, hogy -évente k-örülbelül tízmillió moha- állomás. M á r a, Ihely megválasztása is igen
medán ván-d(troli Mekkáiba, ©Ukápzelh-atjük, szerencsésnek mondható, mert eltekintve a
hogy e tömeges zarándoklók -elszáillásolás-á- kedvező hygieniikios viszonytól, közvetlen a
n-ál a tropikus éghajlaton és a minden hy-gi- besztercebányai pályaudvar mellett- -fekszik
eniát nélkülöző buja életmód mellett nn-ennyi ós azzal egy rövid sinpár köti össze. Igy váalkalom adódik a járványok terjedésének. lik lehetővé, hogy a harctérről -érkező beteEzekre a helyekre szorult a kolera az egye- geket és sebesülteket közvetlenül a helyszísült erők működése folytán és a közös küz- nére viheti a kórház- vagy betegvonat., ugy
delem eredményét legjobban akkor illusz- hogy a betegek vagy sebesülték -átrakása és
trálom, ha .megemlítem, hogy amig Orosz- zaklatása feleslegessé válik.
országban 1892-ben háromszázezer ember
Pavil len rendszerben épült kis város ez,
pusztult el kolerában, addig 1913-ban ko-lerás kitűnő vízvezeték és villanyvilágítással.
megbetegedés alig fordult elő.
H a r m i n c barakkszerü épületből áll «'•
IMost azonban a vállvetett munka, a kö- megfigyelő állomás, minden (barakkban 100
zös küzdelem megszűnt: minden nemzet a. ággyal, ugy hogy egyszerre 3000 beteg vagy
saját erejére ram utalva. Már a r r a is tudunk sebesült befogadására
képes.
példát, hogy egyes államok a járványok terRendeltetésének megfelelően nagyjából
jedését is (harci eszköznek tekintették. .Lát- bárom részre osztható az -egész m e g f i g y e l ő
tuk ezt közelmúltban Przemysl el-s-ő ostroma állomás -ós pedig: -1. a felvételi épület, amely
alkalmával, amikor is aiz oroszok nemcsak a betegek felvételére,, első .megtisztítására «s
temetetlenül hagyták halottaikat, h a n e m -ál- fertőtlenítésére szolgál, 2. a szabad osztály,
landó ágyútűzzel zavarták m u n k á j u k b a n amelyben <Y betegeket a fertőzés veszélye
egózségügyi osztagainkat, amelyek az orosz miatt figyelik, 3. a fertőző -osztály a járváhullákat iparkodtak a várifialak alól eltaka- nyos betegségben szenvedők számára.
rítani.
Mihelyt egy betegszállító vonat é r k e z é s é t
IMagunikira vagyunk h á t utalva, csak a jelzik, rögtön megtörténik a kiszállításihoz
saját erejűnkre támaszkodhatunk, hogy ha- szükséges előkészületek. A járó betegek cso
zánkat a járványok pusztításai ellen meg- portosan vezettetnek ,a felvételi épületbe, .míg
védjük. A cél: az országot a járványok, be- a fekvő betegeket e célra kiképzett 100 néphurcolása ellen megvédelmezni;
a fertőzés felkelő szállítja ötven hordágyon az első stáforrása: a harctér; a fertőzés behurcolói: a cióra, 'Minden érkező egy csésze forró bort
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kap és utána kezdetét veszi a betegek megtisztítása, amely baj ny,Írásból és zuhany
vagy kádfürdőkben valló megtfürdetésből áll.
Amiig, ez történik, ialddig mindegyiknek ruh á j a és felszerelési t á r g y a külön e célra készített zsákokban a fertőt leni tőbe kerül.
(Miután a betegek igy a (hónapos harctéri
szennytől megszabadultak, megkezdődik a
csoportosításuk. (Amelyik beilső betegségben
szenved, tiszta fehérneműben kijelölt ágyába
vitetik, a sebesültek pedig ,a műtőre kerülnek, fiiból valamennyinek kötését m e g ú j í t j á k
és icsák ezután kerüli barakkjába, Itt meg
kell államink egy szóra és külön ki kell emelnünk a sebészeti osztály működését, amely
két modernül berendezett és kitűnően felszerelt műtőben a legsúlyosabb műtéteket végzi
gyönyörű eredménnyel.
Hogy milyen apparátussal, pontossággal
és hozzáértéssel történik a megfigyelő állomás működésének itt leirt első etappja, annak jellemzésére elég megjegyeznem, hogy
egy 600 főnyi betegtranszport a vonat megérkezésétől iszámitottt 3 órán belül ikerült tiszta fehérneműben, megújított kötéssel és megfürösztve, megnyírva a betegágyba.
A betegek megfigyelése tulajdonkópen
csak ezután kezdődik. lE célra öt teljes megfigyelési nap áll rendelkezésre, amely idő
alatt valamennyi beteget állandóan kezelik.
Aki ez idő ailatt fertőző betegségben (szenvedőnek, vagy gyanúsnak bizonyul, rögtön a
fertőzött osztályra kerül, a többieket az es©tenkint -oda dirigált betegvoriaton az ország
belsejébe szállítják, Ihogy a különböző kórházakban keressenek gyógyulást.
Az állomáson tehát csak a fertőző betegségben szenvedők marad,naiki vissza és pedig a fentebb vázolt fontos okból. Ezeket u
fertőző osztályon kezelik.
'Ez az osztály 1200 betegre van berendezve, akik 12 barakkban nyernek elhelyezést. iE zárt osztály minden tekintetben el
van különítve a szabad osztálytól, külön
konyhája, szigorúan ©ílküilÖntett orvosi, ápoló
és szolgaszemélyzete van éi< minden óvóiintézkedés megtörténik, (hogy a járványos betegségek a fertőző osztály kerítésein belül lokalizáltaissanak. Megfelelő számú orvos, öt szent
Vince nővér, harminckét ápolónő és ugyanannyi ápoló végzi itt a betegek ápolását ezer
.veszély közlött, a ílegniagyiobb! önfelálido^iá4sal .ós a. legszebb eredménnyel.
A gyógyult betegek még sokáig baeíllHőhordozók és ép ezért még soká (fertőzésre képesek. Ez okból a fertőző osztály betegeit háromszor egymásután megismételt nemleges
(eredményű ürülék vizsgálat után küldi az ország belsejébe, vagy a harctérre, hiszen akkor a (fertőzés lehetősége m á r megszűnt.
íme ebben áll a megfigyelő állomás működése és rendeltetése. A kórház adminisztrációjának gazdasági részét a gondnoki hivatal végzi, nagy szalkavatottságigal, a fertőt,leintés nehéz m u n k á j a pedig külön szákem
berekre bízatott. Itt külön meg keld emlékeznünk •8(Z 8.Uomásra beosztott lelkészi karról,
amely a lelkészi teendők udbéz feladatán ki® 0 ® 0 0 © 0 0 0 0 0 0 ® ® 0 ® ( I
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vül a betegápolásban való segédkezesse! is
nagy szolgálatot teljeisit a nagy cél érdekében. Az állomásnak iknilön gyógyszertára van,
a betegek ellátása pedig elsőrangú.
Ilyen: eszközökkel, miniden szerv harmonikus együtt működésével a kormány bőkezűsége (folytán rendelkezésünkre, boesájtott
ilyen apparátussal bizonyára el fogjuk érni
célunlkat: sikerülni f o g az országot a járványok ibehurcolásiától megóvni.
Rosenfeld Viktor dr,
a besztercebányai fertőző osztály
crvos-ifőnöke.
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Hogyan kapnak lisztet a kereskedők, iparosok és a közönség.
A szegedi hatóság a következő hivatalos
közlést teszt:
A polgármester einölMlete aliat tt ártott
közélelmezési bizottsági ülés 'határozatához
képest április 1-től kezdve csakis hatósági
utaílváhy alapján letet majd lisztet s, kenyeret a város: területén beszerezni. A közönség
.részére kiszolgáltatandó utalványok március
két utolsó .napján a kerületi rendőrőrsökön
osztatnák ki a legközelebbi négy hétre. A
lisztnek ifeldolgozásával vagy árusításával
foglalkozó iparosciknak és kereskedőknek
(1 isztike x esk ed ők, f iis zerke resike d'ők. s z atócsclk, sütök, cukrászok, vendéglősök, házi
kenyérsütők, piaci kenyérárusok stb.) az április hó l - s ő heti 1'tszt-szükséglete az ipari és
kere skie delm'i érdeikkép viseletek s zakvéleményének meghallgatása utáíl fog megáMapittatni és kiutaltatni, azután pedig krM a fogyasztóktól az eladóit liszt ellenéiben beszedett utalványoknak .megfelelő mennyiségű
lisztet fog kapni. Hogy az élelmezési bizottság a viszonteláru'siitókn'ak és az iparosoknak
első heti lisztszüikségletét megismerje, adatok beszerzésére egyrészt a kereskedelmi és
iparkamarát kérte fel, .másrészt pedig utasítást adott ia rendőrőrsöknek, 'hogy a kerületükbe tartozó érdekeltek kívánalmait sürgősen összeírják. A lisztelárusitók és lisztfeldolgozóik emiitett első heti szükségletének
gyors megállapyíhatása végett az érdekelteket a következőkre figyelmeztetjük:
'Lisztkereskedők, fűszer kereskedők, képesített siitőmesterek, ipari kenyérsütődék,
cukrászok, szállodások, vendéglői iparengedéllyel biró és kávéháztulajdonosok március
28-án délelőtt a ikereskedelim és iparkamaránál jelentkezzenek és jeleintsék be az április
első heti szükségletüket. Szatócsok és vegyeskereskedők, korcsmárosok, kávékiimérők, .házikenyérsütők és piaci kenyérárusok ugyancsak március hő 28-án vasárnap délelőtt a
lakóhelyükre •Illetékes rendőrőrsöknél, jelentkezzenek és jelentsék be az április első (heti:
szükségletüket. A be.ielenetéseket szakbizottság fogja revid'iálni és a lisztutalványokat az
érdekeltek március utolsó napjain vehetik
kézhez a főkapitánytól. Aki: nem jelentkezik,
arról a hétről elmarad' az utalványozástól.
Az igényt a meglevő készlet figyelembe vételével takarékosan kell bejelenteni.
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sen Kovács János törvényhatósági bizottsági 1
tag elnökölt. Iskolászéki elnökül Gaál Endre
•tíir. kuilturtanáiosnokot választották meg.
— A beteg katonák élelmezése. A
háborúnak kellett elkövetkeznie, hogy leomoljanak azok a válaszfalak, amelyek a polgárságot a katonaságtól elkülönítették. iMa a
polgárság n'agy része katona és csialk egy érzés idotnlinátja a lelkeket: helyt állni az egész
vonalon a haza szent ügyének védelmében.
Az ország népének az a része, amelynek nem
kellett hadba vonulnia, békés polgári foglalkozásában teljesíti azokat a kötelességeket,
(amiket nem a törvény ir elő, hanem a szív
parancsa. Ezek között első helyen áll a beteg, vagy sebesült katonákról való gondoskodás. Ez a .magyar nemzetihez méltóan történik. Szegény a gazdaggal vetekszik a jótékonyság gyakorlásában, csakhogy a beteg,
vagy .sebesült katonáik és hozzátartozójuk
megfelelő ellátásban részesüljenek, szükséget
•ne szenvedjenek. Mindezt a sebesült, vagy
'beteg katonákért! Ez a jelszó', ez foglalkoztatja leginkább a közönség érzés- és gondolatvilágát, amelynek soraiból azzal ia kérelemmel fordultak hozzánk: hívjuk f-el az illetékes katonai hatóságot, hogy a legszigorúbban vigyázzon arra, hogy a klatonai kórházakban fekvő beteg, vagy sebesült katonák
az előírásnak megfelelő élelmezésben részesüljenek, minőségben és mennyiségben egyaránt. Noha jól tudjuk, hogy a katonai hatóság ebben az irányiban is rnünidfent elkövet,
mégis hangot adunk .a közönség kérésének,
mert ebben a .kérésben megható im'ódon nyilatkozik míeg a szívbeli jósága és. meleg szeretete.
— Ujabb adományok a Lázár-alapra.
A Lázár György dr. elmlékéhek 'megörökítésére szánt alap javára legutóbb a következő
adományok érkezteik a városi főpénztárba:
Vendéglősök ipartársulata 50 korona. Felső
ipariskola tanítótestülete 34 korona. El'ső Mag y a r Általános, biztosító 110 korona. Bogyay
Aranka 23 kor. 40 fillér. Szegedi Kjenderfonógyár 200 .ko-ronia. GeLléri Mór 15 korona. Adria (biztosító 30 korona. Városi feisokereskeidelimli iskola felsőiáhy osztálya 10 korona.
Városi felsőkéireskedeWi iskolai tanárok 12
korona. Nemzeti balesetbiiztositó 20 korona.
,Dr. Csierő Ede 20 korona. Szegedi" nőiipari é's
háziipari egylet 30 korona. Back Bernát 100
korotna. Kovács Ferenc 10 korona. Szegedij
kereskedelmi és iparkamara 100 korona. Pilkclh Kákná'n és-neje 100 korona. K. L. 20 kor.
Légszeszgyár 200 korona. (Itt elmlitjük meg.
hogy a legutóbbi kimutatásban 160 koronával
•szerepelt a Kereskedelmi! é's Iparbank. Ebből,
.az összegből 100 korona a bánik .s 20—20 kor.,
Csányi János, Sziarv,ady Lajos és Vajda Sándor adománya.)

— Húsvéti istentiszteieta zsinagógában.
Hétfőn és kedden e'ste az istentisztelet h a t
oriakor kezdődik.
I
— A piac, a tanyaiak és a kofák.
Normális körülmények között is a z élet: küzdelem. De százszorosan az a mai háborús
•világban. S a küzdelem nemcsak a fronton,,
a harctereken 1 folyik, Ihanem a harcterektől
távol eső vidékeken is, az egész országban,
.főképen a városokban. Ahol termelő ugy szól-,
ván egyáltalán nincs, hanelm csak fogyasztóik vannak. Hallatlan' árakra voltunk élké-i
szülve, hisz ez, velejárója a háborús viszonyoknak, de abból nelmi következik, hogy belenyugodjunk abba, hogy az élelmíszeráriusok kiuzsorázzanak bennünket. Az élelmiszer— Az iskolaszék uj elnöke. A Faragó uzsora már nem természetes velejárója a háÖdön dir. haláiláivtail megüresedett iskola-széki borus viszonyoknak, hanem visszaélés. Ezorv
elnö'ki széket szombat délután, négy órakor uzsora ellen minden eszközzel és rn'n.den
töltötték be ia városiháza bizottsági termében módon kell küzdenünk. Egyik módja az lett
megtartott elnökvá!lasztó gyűlésen. A gyűlé- volna, amit Szalay főkapitány rendelt el, az
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tudniillik, Ihogy a kofáknak csak reggel -kilenc tételei kötik, ami óriási anyagi veszteséget -És -amíg az van, nihcsen s-elmlmíi kishitűségre
<ó ráfál szabad vásárol-nii-o-k. Akkor, amikor a jelent számára. Miután nincs kilátása, h-ogy -okúink és- mindenki nyugodtan járhat a dolga;
helyi- .szükséglet már kielégítést nyert. Ámde a helyzet-e kedvezőbb legyen, kény-téten volt -után. Gsa-k nézzünk k-ör-ül és akárju-nk látni!imit látunk? H a piaci napon- n'elm' is olyan bo- a vár-o-s tanácsához a fen-te mii tett beadványt
— Elitélt hazaárulók. A szegedi honvéd
rán reggel, Ihainem tmiondljiuk 'hét, 'fél nyolllq intézni. A vállalkozó még azt i-s f-eletm-litette, had-o-sztálybiíró-ság mia folytatta Tárnics P é áriakor a vásárolni alkaró házi asszonyok ki-- hogy -a város-tál a pénzét késv-e -kapja meg. ter és tárisiaii plancs-o-vai lakosok áltál, az állaniímenn-ak a piacra, esiak a helyét -nézhetik, dle A város tanácsa -már intézkedett, Ihogy -ez •hadiereje ellen elkövetett -bűntett tárgy-álá->
bezzeg árusok neim- láthatök. Á tlanylaiak egv-i többé -ne forduljon elő. Ellenben, még nem sát. So-r-r-a ke-r-ült -a ikét. utolsó -vádlott, Petkov.
szerre csak ugyancsak bényel'méselklké vál- tör.tén-t komoly intézkedés arra vonatkozólag, Alex és- Milorád kilh-alilgatásla. A vádirat aztak. Má'slk-or már hajnalok íbajlnialán hiegyún- 'h-ogy április 15-ifce után m-i- -lesz a kórház zal vád-o-ljla -Petkov Alexát, Ih-ogy amikor- -az
ihátán to'lo-ngtak a piiadi- cikkekkel miegnafcott élelmezésével.
első két -vádlott -az ő korcsmájában elgomidok
szék-ereik a for-galimasabb utcákon, ugy Ihogy
— Csak nézzünk körül és lássunk! Még ta P-ancsova e-1 árulásának te-rvét, P-etkov -kié-i
ugyancsak -jó alllvón-ak ke-ll-ett lennie, akit, Zajlanak a /hullámok, lalmielyefeet
Przemysl -s-öbbi -beszélgetés folyamán biztatta a vádezielklben az uticákibam a, kocsizörgés fel nemi -eleste vetett- mlaga körüli és a hia-dii- dolgokhoz ilott-akiat, hogy ímen-j-enek át csónakon a Du-riasztott áltmálbál, most' meg reggel ny-ol-c ária1 -nem értök sseShogysem -akarják elhinni, hogy nán és -értesítsék a szerbeket arról, hogyis van-, am-i-re a piacra sz'állirkóznak. A vá- striatégiaíi szempontból Przeimylsl, abban ia Pancsováin rii-ncse-n bat-ona-ság, jőjj-e,n-elk át és
sárló köz-ön-sé-gnek t-elhát rnég miin-dig v-o'ln-a pillanatban, lamik-o-r teljes körülzárás, alá ke- •t-ör-jieniek be »a váro-sba. Délelőtt Petkov Álex
egy órányit ideje az élelmi cikkeik bész-erzé-i rült, -elvesztette nagy jelent-őségét. Miért mi- :k-oir-csimárost é's -fiát Petfco-v Miil-oráid bletlesibesérle. De csak lassian a testtel! -Nem olyan is vált, akikor -a jelien tőség-e? Az, Ihogy lekö- -dősegé-det -é's még több tan-u-t 'hallgattak ki.
egyszerű iá dolog. Mert. a -szekerekről előbb tött: — ha so-klat számiituhk — vagy 200 e-z-er- A legsúlyosabb va'11-cimá-st Kalaríov VásZa 'tet,-i
de -belli rakodni. Szép 'klény-eknesen, Llasisian,, onoszt. De annyit sieim- IHla ezz-el szembeni t-e. Az állaim- ha'derej'e ellen -elkövetett bűnih-ogy bele n-e fáradjanak szegények és akku- számításba v-esszük, Ibogy az egész- ké-l-eti;- tettért Tárnics Pétert és Damjanovics Mikrátusan, mert hogy h á t rend a dolog v-eleje. •barctér firo-n-tjlam kör-ülblelül 5 millió -or-o-sz lóst 4—4 évi, Petkov -Alex-et hár-olm- és Petkov
(Mire -végre dlltaé'szülnelk ezz-él, bizonyos, hogy küzd ellenünk -és a németek ellen, v-a'jjon na-i iMiloirád-ot '-két évii síulyo's börtönre it-élte a
a városháza tornyán kilencet kongat az óra. gyon isok-a-t fog -ny-olmtaj- a ilat-ba-n, h-oigy most bíróság. -A 'viz'sgállatii fogságból 2 hónapot 1 -bePont kil-en-oet. Ugyán melyik házi asszony: -5 miilliió 200 ezer -orosszal szemben, kéli fcü-z-; tu-dt-ak.
tud- akkor birokra kelni a kofák százfe-jü ra- id-e-nünlk? Ilyén nagy 'számnál ez a kétszáz---,
j á v a l ? ! Szó-Vali Szalay főkapitány uraim jól -ez-ernyi megnövekedés, -netn; froditlhat a kocgon-d-oltia l é a -dolgot, d-e Mif-ogott- rajta a' viisz-> kán. Első soriban azért n-eim, -m-ert nekünk még.szaéflés, a gyakorlat. Hát ennyiben ez nem ibő.ségösen -via-n tartalékunk i-delhiazia, aimel'ly-eli
imalrtadlbiat. S aího-gyan mi Szalay főkapitány: -ezt a külömbséget ikllegyenliteni mlódiumkbán, s z á j p ad Sás
/urat i's-me-rij-ük, nem is fog ennyiben maradni. állL Mi,nd-eu nagyítás nélkül állíthatjuk, h-oigy
nélkül.
— Adományok a vak katonák részére. -a mozgósítás -első napjaiban s-em vollt több
Országos mozgalom indáit -meg a vak kato- katona. Szegediem, mint. mondjuk írnia. Esi -ez
nák érdleikében, mindenütt gyűjtést rendeznek persze nem csak Szegeden van igy, 'hanema szemük világát vesztett katonák javára. -Magyarországnak éís Ausztriának imli-nd-en: Az általam készített
Tenmiésze-tes, h-ogy ebben az istenes mozga- -városában, Akit pedig e'n-nek a -s-oik katonán-alb rágásra kitűnően használható a valódi fogaklomban részt v-esz -Szeged közönsége is, a a látása sem nyugtat m-eg, az sétájlon végig tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat telmelv kíifogylhiata-t-lan a jótékonyság gyakor- -a korzón, vagy tekintsen-be éjiféli órán- -akár-: iesenpótolják. Készítek továbbá arany koronálásában, különös-eo 'ha -az a háborúban részt imdyilk kávéházba. Ott -vasla'lt -nadrágos, uid- kat és levehető arany hidakat jutányos árak
vett katonák javát c'él-ozzla. -Amint lapunkkal ivairllió, itt pedig a kártya- és- billiárdi-iasztülob- mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
r
közlik, özv. iBiecll Ado-lifniéh-oz a következő körüli -szorgoskodó fiatal, Vagy -ha nem is.
adományok -érkez-t-ek a szegedi vak katonák •éppen olyan fiatal, de -még- miinden -esetre B a r t a Ágoston f o g t e c h n i k u s
részére: d-r. Zápo-ry Nándornié 20, d r . Czufcor jfegyverbiró urakat íf-og találni. Annak a jele =
S Z E G E D , K i G Y O - U T C A 1. S Z .
M
Ig-náoné 10. Kauifmanm Sánd-orn-é 10, özvegy -ez, 'h-ogy imég van eber'anyag'u.nk bőségesen.
TELEFON 1 6 3 4 .
Keglo-vodh Emiiné 10, dr. Vánadí Salmiuné 5
és özv. Or-oszlmann Mórrié 5 kor-ona. -A kegyes adományozóik felkéretnek, hogy adoIgazgató:
Teleion;
mányaikat ezentu-1 Wagner Gusztávhoz jut- E
a
®
11-85.
tassák, akii a sz-egedil vak ka-t-onák részér-e a ® VAS SÁNDOR
gyűjtés -munkáját végzi.
— Svájc ráfizet a háborúra. Egyik
Vasárnap, március hó 28-án
svái-ai lap közli a Pilátus Vasat-tár s-a-ság évi
a
,mérlegét, amelyből kitűnik, Ih-ogy sUly-ois helyzetiben va-nnialk a Ih-ábo-ru mi-a-tt az efajtia válSzenzációs aktualitás!
lalkozások. A Pilátus cSu'c-sára levő hotelhez
a
vezető hegyi va'siut óriása forgal-miat csinált
hosszú évek óta ás ez az első e'set, 'ho-gy -0-s'za
talék fizetéséire miéig gondolni sle-m- l-ehiet. Az
egész szezónban 1-21.777 frank -vol-t a "bevétel
a
139.359 ifra-nknyi üz-e-mkölt-séggeil szemben. A
®
ho teli vállalat padiig 1078 frank veszteséggel
®
z á r j a le 'könyveit, nem szátnltvla a befektetett,
tőke kamatain.
B
0
[i]
Aktuális dráma 3 felvonásban.
— A 38—42 éves népfölkelők sorozása
Szegeden. A kormány tudvalevőleg elrendelte
a
®
-a 38—42 óvels B) osztályú népfelkelőik sorozását, amely az országiban április 6-átöl má0
jus 4-éi-g lesz. -A b a ton-aügyo-sz-tály órtesirtésié
a
szerint Szegeden április 12-töl április 21-ig
tartják meg a népfülkelak
sorozását.
— A közkórház élelmezése. A kórház
élei mezője. Erdélyi Adolf a napokban beadKisérő
műsor:
ványt-intézett a város tanácsához, melyben
Laroset világfürdő.
Fa indián.
előadja, Ih-ogy csak április 15-ig hajlandó élelTermészetes.
Humoros.
mezni a kórházat. Beadványában- részliete-s-en B
indokolja elhatározásának okait. -Erdélyi
Újítások veszélgei.
Ágoston a pokolba.
ugyaniis a várossal még 1913-ban: kötött szerHumoros.
Humoros.
ződést, szóval még a háború előtt. A hábor-u
I
alatt az élelmiszerek ára fel-szokött. -ez a nem
várt esemény, -melyre s-en-kf se számithatott,
a vállalkozót nehéz helyzetbe juttatta, a
mennyi-ben- a szerződési- fel tételeiknek -cs-a-k
0
®
igen nagy anyagi veszteségek árán tehetett
eleget. Á város a vállalkozó többszörös kérésére megígérte, hogy -segít nehéz helyzetén,
de ezt csak a minisztéhiiu'm 'hozzájárulásával
• I
• 0
tehette volna meg. Elég az hozzá, h-ogy a
ts
n
a
n
0
vállalkozót nfég ma is a régi szerződés fela a
® @ s ® ® ® b ® ® a a ® ® b b ® ® @
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CSÜTÖRTÖKÖN: Varsányi -Irén bucsufeliléptével bérletiben rend-es -h-elyárakkal, másodszor Délibáb-utca
7. Vígjáték. (Páros
Vs-os.')

Szegeden.

1

0

MŰSOR:
V A S Á R N A P D. U.: Félíhelyárakkal Próbaházasság. Énekes bohózat..
E S T E : Bérletben, leszállitott hely-árakkal Betyár kendője. Népszínmű. (Páratlan
Vs-os.)
K E D D E N : Varsányi Irén ven-d-ógifeliléptével, -bérletben, rendes ihelyárakkal
Timár
Liza. Színmű. (Páros s/a-os.)
SZERDÁN: Varsányi
Irén vendég-felléptével, bérletben rendes- helyár,akkal, előzör Délibáb-utca
7. Vígjáték. -(Páratlan

a főváros legelső komikusának

h te m
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művészet
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Szoyer Ilonka vendégsze eplése. Ujabb
vendég-szereplése Szoyer
Ilonkának a -mai
előadásában véget ért. N a g y közönség vol t élvezője mai szereplésének- -és el is merője csillogó szép 'hangjának ós- kiváló ének tudásának. Szinte meglepő ihogy -milyen komolyan
veszi -a művésznő a hivatását. Érdekes megfigyelni, .hogy milyen ambíció vei esinál mindent, mennyi .buzgalommal- szolgálja a szerzőket -hívják azt. Offenhaichniak, Planquettenek, vagy iZerlkovitznak. Im-e, .az -igazi railvéznő, aki nem osztályoz, d-e ugy ivégzi a feladatát, ahogy .azt a ímetiere megkívánja és
,a közönség igényeit kielégítheti. Nem fitymál semmit, gyöngébb partnereit sem mosolyogja le, hanem komoly igyekezettel azt .adja, a m i legjobb tehetségétől telik. Aki ennyire
hisz a foglalkozásában -és ha hivése -talentummal is párosul, sikerei elmaradhatta tlanok. (Megvalljuk, jo-hb saere-ttük volna, ha a
művésznő tartalmasabb -darabban if-ejti iki képességeit, h a hangjához, énektuidásához méltó a r á k a t szólaltat meg. Á m az sem (baj, h,a, a.
körülmények miatt -az Aranyeső Bán-ki Jolánjában szerepelt. Fölcsendült tehát ú j r a az
uncili-smunoili b á j d u s danája, a magyar
„Preislie-d", persze zug-ó tapsok kíséretében,
egyre u j rázhatva. Ebben ,a szomorú világban
ezI is valami. N-ern szabad most sokat kivánni, hisz-en háború ivan. Azt -meg konstatálni
illik, hogy sok taps hangzott az előadás alatt,
a közönség bőkezűnek mutatkozott. Szoyer
Ilonkán kivül -részt vettek az előadásban:
Déri -Rózsi, Naigy Erzsi, Kcihári Klári, Sümegi lödön, Soilymosy Sándor, Matány Antal, -Békési Antal és> Szilágyi Aladár.
Varsányi Irén vendégszereplése. A színházi iroda jelenti: A drámai színésznők fiatal g á r d á j á n a k kimagasló -büszkesége, a
.Legnagyobb una-gy-ar társalgási színésznő SzVarsányi Irén három este lesz a j-övő héten
a szegedi színház vendége. F. -hó 30-án kedden este az ujabb -sikerei legeimlékezetesebbjéban Timár Liza 'címszerepében lép f-el először. Bródy iSán-d-or e hatalmas színmüvében
r-agyogó tehetségének és tudásának egész
széles skáláját csillogtatja -a kiváló -művésznő, kinek már évek -óta ilyen, egész lényének
megfelelő -és méltó szerep -nem jutott. Szerdán és csütörtökön egy rég várt s tölbb okból el-el m a r a d t kitűnő vígjáték premierjén
lép ifel Varsányi és pedig a Délibáb-utca 7.
Hajó Sándor ivágj-átóka premierjén.. Ez -a
pompás vigjáték — egyúttal fehér darab —
egymagában elég lenne, hogy két-három este
telt házat vonzon s igy Varsányi felléptével
bizonyára nem lesz -egy üres zug a színházban — ez estéken. Ragyogó leánya-lakjaiból
egyik legkedvesebbjét adj,a ei darabban Varsányi; — s annyi kedves finom ötlettel aranyozza be H a j ó kitűnő -és szellemes vígjátékát
hogy a szezonnak emlékezetes estéj-e marad
e kettő sokáig. Varsányi felléptéi bérletben,
a rendes tavalyi helyárakkal tartatnak meg,
jegyek előre válthatók a pénztárban,

eredeti aktuális felvétel.
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DÉLMAGYARORSZÁG.

Franciaország közgazdasági
élete.
Irta: dr. Földeáki Návay Aladár.
A francia közgazdasági élet a mult század második felében indult nagy virágzásnak.
Különösen az 1900. évi párisi világkiálKtásTeleatős erkölcsi sikere hozta közelebb a
nemzeteket és a /francia nép lelkületében kezdett elhomályosodni az 1870-iki eseményeik
emléke.
A kereskedelem és ipar hamarosan kihasználta a kedvező hangulatot s 'Franciaország és .Németország közt élénk kereskedelmi iforglom jött létre.
F r a n c i aország összes külkereskedelmi
forgalmának évi átlaga:
az 1857—1866. évtizedben . 6.279 millió,
az 1867-1876.
„
. 8.463
„
az 1877—1886.
„
. 9.831

frank értéket képviselt.
Miután az 1870-iki és 1871-iki forgalom
nagyon mélyen alatta maradt az átlagnak,
világos, bogy az 1887—187/6-iik évtized átlagában mutatkozó 25%-os emelkedés a háború
utáni években következett be.
lErről tanúskodnak a részletes adatok is.
A kereskedelmi forgalom összege a háború
utáni évek mindegyikében meghaladta az
évtized állagát.
iEbben az összforgalomban Németország
közel TÍZ százalékkal szerepelt:
az 1857-1866. évtizedben .
az 1867-1876.
„
.
az 1877-1886.
„
.

525 millió,
748
„
902
„

frankkal.
- • fi," | ? f í
/Németországnaik Franciaországgal való
kereskedelmét jelentékenynek tarthatjuk,.ha
Franciaországnak Angliával való kereskedelmével összelhasonlitjuk. .Mig ugyanis a 'fentebb kimutatott első évtizedben 'Anglia 1.496
millióval szerepelt, tehát háromszor annyival
mint Németország, addig a harmadik évtizedben, jóllehet Ihogy az Angliával való kereskedelem 1.868 millióra emelkedett, mégis
már csak kétszeresét tette ki a Németországgal való forgalomnak.
Hasonlóképen .alakult a helyzet a francia—orosz .ás a francia—osztrák-magyar külkereskedelmi iforglom közt. iMig ugyanis
Oroszország f o r g a l m a Franciaországgal az
első évtizedben 135, a harmadikban pedig
298 millió frank volt, addig az Ausztria-Magyarország és Franciaország közti kereskedelem arányai kedvezőbbek, mert a kimutatott első évtized i3i5.8 milliójáról a harmadik
évtized,ben már 134.3 millió f r a n k r a emelkedett.
iA német (behozatal erősen emelkedő
irányzatot mutatott, többnyire meghaladta a
385 millióval kimutatott tiz évi átlagot, mig
ellenben az angol, behozatal csak évi 10—60
millióval h a l a d t a tul a 734 millióval kimutatott tiz évi átlagot.
iMig az Ausztria-ÍMagyarcrszágból való
behozatal a háború után csakhamar túlhaladta a tiz évi átlagot, addig az Oroszországhét vailó beütozalai a háború utáni két évben
ezen aluli maradt.
lAz eddigi adatok azt tanúsítják, hogy a
háborús h a n g u l a t évtizedében igen emelkedett
Franciaország összes külkereskedelme és különösen Németországgal, való forgalma. Ez
bizonyítja, ihogy a szerencsétlen liáboru nem
törte meg Franciaország gazdasági elaszticitását .és a német á r u k b o j k o t t j a sem sikerült.
A ,bojkott hangulat" szempontjából fel
•kell emlitenem, hogy a harmadik évtizedben
•Franciaország külkereskedelme stagnáló, sőt
utóbb csökkenő Irányzatot mutatott.
'Ennek a pangásnak az okairól ezúttal
nem szólok, m e r t az semmiesetre sem tulajdonítható sem az 1870—7.1-iki háborúnak sem
a németek ellen való ellenszenvnek.
A nyolcvanas években a liáboru sebei
behegedtek, a németek elfen való gyűlölet
enyhült.

Szeged, 1915. március 25.

Az utóbbi években azonban a politikai pedig e hadszíntéren több mozgékonyságot
gyűlölet ú j r a feléledt, inert Franciaország és változatosságot nyújt, 'Persze emberfölötti
megerősödő11, számithatot t (Oroszországra; és fáradságba, is kerül. A' legénység szakadattudta, ihogy Németország ép a Gam'betta lanul hosszú utakat lapátol a hóban, segíti
1880-iki cherlbourgi /beszédében hangoztatott az ágyukat a begyekre vonszolni — h a j n a l i
„justice immanente" ellen szervezte a hár- 4 érától este 8-ig vannak talpon és nem memas szövetséget,
rülnek ki.
'Franciaország az utóbbi két évtizedben
(A német alaposságról szóló hir nem lenemcsak katonailag, de gazdaságilag is ha- genda. A tisztek taktikailag ós lövészetileg
talmasan erősödött. 'A revandhe-ra mindig pompásan be vannak iskolázva, a legénység
gondolt,
de Németországgal
való
ke- rendkívül bátor, intelligens ós önálló. Már
reskedelmét nem hanyagolta el, sőt, jobban az ide vezető uton megtanultak
az altisztek
fejlesztette mint valaha. lEzt l á t j u k neveze- egyet-mást magyarul — i r j a a Neue Freie
tesen 1900 óta.
Presse — és tolmács nélkül tudják
magukat
iA század kezdete óta a német behozatal megértetni a honvédekkel
és a lakossággal.
több mint 100%-al, az angol behozatal csak „Hová vezet ez az utV — kérdi magyarul a
50 % -kai emelkedett. A Németországba való porász őrvezető. 'Gyönyörű, a közös veszély
kivitel is majdnem 100%-al, az Angliáiba való •által 'összekovácsolt barátság fejlődött ki a
kivitel azonban alig 125%-kal emelkedett.
német és a mi legénységünk és a szövetséges
Csak mellékesen említem fel, hogy .az tisztikarok közt. •A német, az osztrák, a maAngliából: való bevitel .li874-iben 100%-kai, gyar tudatában van annak, hogy ma közös a
1912-ben pedig már csak ,10%-kai volt na- sorsuk, holnap talán közös a sírjuk,
gyobb imint a németországi.
Látnivaló, bogy béke idején a politikai 11
barátság nem döntő a gazdasági életben. De
H a j ő s z i i l é s eller,
amikor a háború dul, akkor teljes erővel
csakis az ártalmatlan Leiipusztít a politikai szenvedély a kereskedelmi
zinger-féle „Hajrestorer 0
Gyomorbajosok
dipiacokon, a, kereskedelmi forgalom törvényei
használja. Ára 2 korona
hatályon kivül ivari-nak helyezve, halomra csérik a Leinzinger-féle Kapható Leinzinger Gyula
gyomorcsepp jó hatását.
vannak döntve.
gyógyszertárában Szeged.
Üvegje 80 fillérért kapoaaaaaaBBBaBaiaaEaHaEaHESasaiiziiBBBiaiciiiHsaBGiiauiiissaasitgi
Széchenyi-tér,
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A németek a Kárpátokban.
Bécs, március 26.
Hadseregünk eddigi teljesítményeit a németek csak azóta tudják igazából méltányolni, mióta ők is ott harcolnak a Kárpátokban az ellenség, az éghajlat ós ,a terep háromszoros 'ellenállásával szemben. A magas
hegységek
között
uralkodó
szigorú tél
ugyancsak' szokatlan volt a német katonáknak. A fagyás, kimerülés és liülés eleinte tetemes veszteségeket okozott nekik. Ámde a
németek vasakarata emberek, erősek és állják az időjárás szeszélyeit, Bármennyire
a j á n l j a is az orvos, bármily jegesek is az éjszakák, a német katona nem megy a kórházba. H a m a r tudtak alkalmazkodni a kárpáti télhez. K a p t a k osztrák-magyar szőrmemellényt és — amit különösen megkedveltek — magyar forralt bort és bőségesen jó,
magyar sült szalonnát. Naponta négyszex
is pirítanak és alapos étvággyal fogyasztják.
lA német ütegek igás állatai nehéz, zsákmányolt belga lovak valtak. A lovasok angol,
zsákmányolt nyergeken telivér f r a n c i a paripákon ültek. Ezekkel azonban nem lehetett
a Kárpátokban boldogulni. Nem is nagyon
próbálkoztak velük és nem kiinczták az állatokat. Mindjárt kezdettől fogva bivalyokat
fogtak az ágyuk és ökröket a lőszeres kocsik
elé, a trént pedig galieiai öszvérekre rakták.
'Mozgókonyhájuk ós r a j k á l y h á j u k nem volt a
tüzérségüknek. Tőlünk kapták mindkettőt,
A havas, csörgő jégcsapo® szép erdők rajongó csodálattal töltötték el az ószaik-német
síkság fiait. Amellett azonban bevallották a
németek, hogy megközelítőleg
sem volt oly
nehéz a küzdelem
akár a nyugati,
akár a
kelet-porosz
fronton.
A francia tüzérség
ugyan átkozottul jól lő és az oroszok össze
sem hasonlíthatók velük, annyira tönkretette
már ágyúikat a hosszas használat, mégis —
milyen kényelmes volt Franciaország és K-eletporoiszország szép városaiban! De itt? A
legsilányabb szállás piszkos parasztviskókban, /disznóólakban és rutén pajtákban.
Azonban mindez nem érinti a német cs
osztrák-magyar katonák jó kedvét, örülnek,
h a minduntalan túljárnak az oroszok eszén
és meglepik őket tűzzel. .Olyan nekik ez a
kárpáti harc, mint valami borzalmas vadászat. (Egyenesen „élvezik" a háíborut .és fenékig ürítik annak poézisát. Mindenki csak
elől és mindig csak elől szeretne lenni, bogy
minél többször legyen alkalma a tüzelésre.
Ha különös nehéz vállalkozásokra önkéntesen jelentkezők kellenek, az egész csapat lép
elő.
Az oroszok szép célokat, az egész háború

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF, Kiadótulajdonos: VÁRNAY L.

ható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Legjobb hajfestő

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
iivegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„I n a h as z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
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I
12227—915. tan. szám.

Vadászati jog bérbeadási
hirdetmény.
Szeged sz. kir, város tulajdonát képező alább
vadászterületeken és pedig:
I. számú (Tápéi réti)
IV. számú (Bodomi réti)
V. számú (város körüli alsó feketeföldek)
VI. számú (város körüli fekete földek) és
IX. számú (Csengelei) vadászterületeken 1915. évi
augusztus hó 1-től 1921. évi julius hó végéig terjedő
6 év alatt gyakorolható vadászati jog bérbeadása iránt
f. évi m á r c i u s hó 31-ik n a p j á n délelőtt 10 ó r a k o r
az. I. tan. ügyosztályban (Városi bérház, Lem.) tanácsi
jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás s ezt ajánlattevők között nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.
Az egyes vadászterületekre külön-külön benyújtandó s az
I. számú vadászterületre 350 korona,
IV. „
„
250
„
V.
„
„
1300
„
végül a
VI. „
„
200
„
készpénz vagy
ennek megfelelő óvadékképes értékpapírral mint ovadékot ellátandó szabályszerűen kiállított zárt ajánlati
levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalban (Városháza földszint) nyújtandók be.
A város tanácsa fenttartja magának azon jogát,
hogy a beérkezett ajánlatok közül a vadtenyésztés érdekébe való tekintetből, a pénzügyileg kekvezőbb ajánlet mellőzésével esetleg az alacsonyabb összegű ajánlatot fogadhassa el.
Elkésve érkezett kellő bánatpénzzel el nem látott,
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A vonatkozó szerződési feltételek az I. tanácsú
ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők.

dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

Nyomatott Várniay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

