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Szeged, 1915.

legújabb.
Budapest, április 1. (Közli a iminisziterelnöki sajtóosztály.) A keleti Beszkidekben
az ellenség ia Laborc völgyében az éj folyamán több támadást kísérelt meg, amelyeket
visszavertünk. A Lupkov-nyereg és Uzsoki
hágó közt nagyszámú magaslati állásért tovább tart a liarc. A délkeletgaliciai arcvonalon különös esemény nem történt. Oroszlengyelországban a Pllicza-menti Iinowlodzuál csapataink állásait a reggeli órákban nagyobb orosz erők támadták meg, midőn akadályainkig értek, súlyos veszteségek mellett
visszavetettük őket.
A déli hadszintéren nincs változás. Orsóvá nyilt városnak március harmincegyedikén délután történt lövését Belgrád bombázásával viszonoztuk.
Höfer altábornagy
a vezérkari főnök helyettese.
Haditudósítónk jelenti: A kárpáti harcszintéren a helyzet változatlan. A harcok
hevessége tartós. — Russzkij tábornok, aki
Nikolajevics
fővezér mellett működött,
egészségi okokból visszalépett. — Lodzból
önkéntesek indultak a magyar-osztrák frontra, a lengyel légióba.
Budapestről jelentik: Wiegand amerikai
újságírónak nyilatkozott Jagow német külügyi államtitkár. — Anglia a háborúval ezreket áldoz fel, vérfolyamot önt, mert Németország merészel mellette fejlődni. S az éhség
Anglia kedvenc fegyvere . . . A konferenciát
nem fogadtuk el, mert szövetségesünket nem
állíthattuk oly hatalmaik Ítélőszéke elé, kiknek ügyéhez semmi közünk. Mi pártoltuk a
közvetlen elintézést Oroszországgal! Németország elkészült a honvédelemre. Az események eddig is igazolták, hogy Anglia világdiktaturára tör.
,
Rotterdam: Ir tengeri halászhajók több
angol gőzöst láttak sülyedőben.
Budapest: Tisza gróf elnöklésével délután minisztertanács volt.
Budapest: Indiában tízezer főnyi fölkelő sereg nagyobb angol haderővel Miransha táján összeütközött, a harc az indusok
vereségével végződött.
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Péntek, április 2,

pénzintézeti központ megalakulás előtt.
— A központ félmilliárdos intézmény lesz. —

A pénzintézeti központ iigye még minidig
ébren tartja az érdeklődést, különösen a vidéken, ahol a legnagyobb érdekek fűződnek
aboz, hogy a központ mielőbb és minél intenzivebben megkezdje a maga tevékenységét.
A Délmagyorország már rámutatott arra,
hogy a központ sem az esetleges ujabb hadikölcsön lebonyolításánál nem fog különös
szerepet vinni, sem a betétek rekvirálása
nincs általa t e r v b e véve, aminthogy ilyesmire a kormány nem is gondol. Az összes érdekeltek megállapodtak abban, hogy a központ
legfőbb tevékenysége az az országos nagy
szanálási akció lesz, mely még a háború tartama alatt kezdetét fogja venni és amely a
moratórium lejárta után valósággal exisztenciális érdekű.
A központ a kisebb budapesti és ,az öszszes vidéki pénzintézetek státuszát be fogja
kérni, megbizottaival revideálni fogja az intézetek üzlethitelét, közbe fog lépni, amikor
fúziók, esetleg más tranzakciók lebonyoíitásáról lesz szó és meg fogja akadályozni azt,
hogy akár a betevőik rohama, akár a lejárt
követelések túlságos mértéke megrendítse
a pénzintézetek alapjait. Már most utalhatunk arra, ihogy az első százhuszonöt milliót
követni fogja ujabb nagyobb állami hozzájárulás, illetve az alaptőke megfelelő felemeilése, ugy, hogy a háború után előreláthatólag
e g y félmilliárdos hatalmas intézmény fog a
hitelélet biztosítása céljából

rendelkezésre

állani, amelynek különösen a kamatláb irányítása szempontjából lesz nagy jelentősége.
A központ belső szervezete még kiépítés
alatt v a n : előreláthatólag öt nagy budapesti
bank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti
M a g y a r Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai
Takarékpénztár, a Leszámítoló Bank ,s a Mag y a r bank elnökét, illetve a vezérigazgatóját
fogja az igazgatóság delegálni, a pénzügyminiszter pedig dr. Valikó Lajos osztálytanácsoson kivül, aki a pénzügyminisztériumot fog-

Bécs: Az osztrák birodalmi törvénytár
holnap császári rendeletet közöl, mely megtiltja a lábon álló termés adásvételét.

ja képviselni, közgazdasági érdekképvisele-

Konstantinápoly: Erzerumi távirat szerint török csapatok megszállották Pergauezt
és más, Oltytól északra fekvő községet.

a m e l y r e több komoly jelölt van.

tünk vezetőit fogja kirendelni.

Elintézetlen

,még a központ igazgatói állásának betöltése,
A Pénzintézetek Országos

Egyesülete

április nyolcadikán tartja országos kongresz-

szusát, melyen a hitelközpont kérdését megbeszélés tárgyává teszi, addig is képviseli a
vidéki intézetek érdekeit, amennyiben az
alapszabályok keretein belül ujabb biztosítást igényelnek. Ebben az irányiban dr. Hantos Elemér az egyesülés igazgatója folytat
.tárgyalásokat Teleszky János pénzügyminiszterrel, amelyek előreláthatólag minden
tekintetben kielégítő megoldásra fognak vezetni.

A francia hadianyagot Görögország továbbítja Szerbiába.
Bécs, április 1- Ama hireikkel szemben,
hogy a görög kormány nem engedte rnieg a
Szerbiának szánt hadianyag továbbítását Szalonikiből, a Südslavische Korrespondenz 'szaloniki távirata megállapítja, hogy ezeket a
hadianyagot még most is átengedik Szerbiába,
l é g n a p több francia orvos érkezett Szalonikiba kórházi személyzettel s gyógyszereikkelA Messageries Maritiimes egyilk gőzöse két
légi jármüvet, 14 tábori ágyút, 2000 láda ágyú
municiót, uj katonai automobilokat és különböző gyógyszereket hozott Szalonikiba Szerbia részére. Valamennyi szállítmány francia
eredetű. ... l e . r i b

Tervek a béke közvetítésre.
Róma, április 1. Az itteni amerikai nagykövet a Tribuna egy munkatársának azt felelte, ihogy tényleg sokfelől felvetették az Egyesült-Államok békéltető
méjét, d e senki eddigelé

közvetítésének
praktikus

esztervvel

nem állott elő a r r a nézve, hogy miképpen
történjék meg az intervenció. A Qiornale d'
Italia londoni tudósítója jelenti lapjának: Nagyon komoly politikai körökben Londonban
felmerült az az eszme, hogy

nem

volna-e

okos és célszerű, ha az angol politikai élet
valamely kimagasló egyénisége, mint például lord Roseberry, Rómába utaznék, hogy
megnyerje az olasz vezető politikusokat a római amerikai nagykövet béketerveinek.

Megnyílt a Balkán leghosszabb
telefon-vonala.
Athén, április 1. A király ma hercegek és
miniszterek jelenlétében megnyitotta az athén—szalonikii telefonvonalat, mely a leghosszabb vonal a Balkánon.
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BÉLMÍAGYARORSZÁG.

A németek márciusban
ötvenötezer oroszt fogtak e l
A német nagy vezérkar közli: Augostow
és Suvalki környékén a helyzet változatlan.
Az oroszoknak a Rawkán való átkelési kísérletei, melyeket a Sikierníevicétöl délkeletre
tettek, meghiúsultak. Opoczuónál az oroszok
támadásait visszavertük. Március havában a
német keleti hadsereg összesen ötvenötezer
nyolcszáz oroszt ejtett foglyul és kilenc
ágyut és hatvanegy géppuskát zsákmányolt.

állítólag a Przemyslnél fölszabadult
erőkkel
fogják pótolni. A határon beszéltem egy orosz
altiszttel, aki elmondotta nekem, hogy a március 27-én vívott harcokban egy egész orosz
zászlóalj semmisült meg s ezernél több orosz
került fogságba,

A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Milano, 'március 31- A PrzetmySlt támadó
orosz erő parancsnoka Szelidanov András tábornok volt. Ma hatvannyolc éves,, ezelőtt
lrfcuck kormányzója volt- 1910. óta a birodalmi tanács tagja. A tábornoki karban ugy
ismerik, mint egy különösen jóhumeru, szellemes embert. Leánya vele együtt ment a háborúba, betegápolónő Galíciában.

Besszarábiai

előnyomulásunk.

Genf, április 1. A ma érkezett párisi lapok
pétervári táviratot közölnek a kárpáti csatákról és az osztrák-magyar sereg bukovinai előnyamnlásáról. Az orosz jelenés igy szól: A
Kárpátokban az ellenség SZÍVÓS ellenállást fejt
ki, sőt ellentámadásba ment át. Azok az ellenséges csapattestek, amelyek Csernovic felől
támadtak, már átlépték a határt és
Chotin
magasságáig nyomultak
előre.
Bukarest, április 1. A Dimiineata tudósítója a 'besszarábiai határon levő íMolnieából a
következőket jelenti: A hatalmas
ágyúdörgés géppuskák kattogása
idáig
elhallatszik.
Teljesen megbízható helyről
közlik
velem,
hogy az orosz csapatok parancsát
kaptak,
hogy Besszarübia területére vonljanak
vissza.
Bukovinai veszteségünk egy .részét az oroszok

A PRZEMYSLI OROSZ SEREG PARANCSNOKA.

PAU TÁBORNOK NYILATKOZIK
AZ OROSZ HADSEREGRŐL.
Szófia, ápriiis 1. Az Utro 'mai száma jelenti: Pau tábornok, aki Oroszországba való
utazása közben Szófiát is érintette, ugy nyilatkozott, hogy utjának egyáltalán nem volt
stratégiai célja, kizárólag azért ment az orosz
főhadiszállásra, hogy Miklós nagyherceg fővezérnek megvigye a francia köztársaság
rendjeiét. Az orosz hadsereg katonai helyzetéről az a véleménye a francia tábornoknak,
hogy az a lehető legkedvezőbb.

A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A j a p á n segítség — 12 tiszt.
London, április 1. Londoni jelentések szerint megérkezett az első japán csapatszállitmány a nyugati harctérre és pedig 12 japán
tiszt személyében, akik Boulognebe érkeztek
ineg s tovább,mének a frontra.
AZ ARGONNEI SZOMSZÉDSÁG.
Amsterdam, április 1. A Daily Telegraph
közli: Az Argonneokban a német és a francia
lövészárkok tnár oly közel vannak
egymáshoz, hogy kézigránátokkal és bombákkal lehet
harcolni. A két fél a lövészárkok alatt aknákat
fur, hogy egymáshoz
jusson.
A NÉMETEK TÁMADNAK VERDUN
KÖRÜL.
Berlin, április 1. Genfből táviratozzák a
Lokálanzeiger-nak: Mikor Poincaré egy tábornok társaságában elment megnézni az angol vonalszakaszon néhány megerősített hadállást és őrházat, amelyek a harcvonal mö-

A Dardanellák elleni
küzdelem.
Konstantinápoly,

április 1.

(Hivatalos•)

A főhadiszállás a következő kommünikét teszi
közzé: Tegnap az orosz h a j ó r a j bombázta a
Fekete-tenger partján levő Zunguldak,
lövést

tett, északi

Bukarest, április 1. Francia forrásból közlik, hogy Odesszában és Batum körül nagy
expedíciós sereget gyűjtenek össze. Állítólag
kétszázezer

főnyi katonaságot

koncentráltak,

hogy ezzel a hadsereggel a szárazföld

felöl

támadják meg Konstantinápolyt- A cár odaérkezését is várják, aki a nagy szárazföldi
szemlét tart és a katonák közt szent képeket

gött vannak, megjött a főhadiszállásról a távirati jelentés, hogy a németek nagyon erősen
bombázzák a Douamont-erődöt, amely tudvalevőleg a Verdun védelmének egyik legfontosabb pontja. A hir nagyon kínosan hatott, mert a francia főhadiszálláson nemi is
számítottak német támadásra Verdun környékén, annál is kevésbbé, ímert a felderítő
utakról kivétel nélkül olyan jelentések érkeztek, hogy a németek nem készülnek' offenzívára.
i \

és Koslu városokot.

— Az orosz kormány Görögország készületeiből .azt a benyomást szerezte, mintha
Görögország részt akart volna venni a Dardanellák elleni akcióban. Oroszország közölte
ezekutáni a görög kormánnyal azt, ihogy neim
engedi meg neki a Dardanellák elleni akcióban való részvételt. Az entente diplomáciája
is szükségesnek
tartotta
Görögországot
Oroszország ezen felfogásáról idejekorán értesíteni. Anglia kijelentette, ihogy Görögország
jóakaratú semlegessége neki teljesen elegendő• Franciaország viszont Oroszországra való
tekintettel szintén lemondott a görög segítségről.

támadás megkezdése előtt a csapatok felett

A nyugati harcok.
Berlin, április 1. A nagy föhadiszálás jelenti: A belgák által megszállott Hők kolostormajor és egy Dixmuiden mellett levő kis
támaszpont elfoglalása alkalmával egy belga
tisztet és negyven főnyi belga legénységet
fogtunk el. Pont a Moussonstól nyugatra a
Bais de Petreben és az erdő melletti harcban
tegnap este szünet állott be. Egy keskeny helyen a franciák behatoltak a legelöl levő árkunkba, a harc ma tovább folyik. Lunevületöl északkeletre és keletre előőrsi csatározások alkalmával a franciák jelentékeny veszteségeket szenvedtek. A Vogézekben csak
tüzérségi harc folyt.

lák elleni akcióban és miért mondotta k-i újra
szigorú semlegességét. Az orosz lapok ugy
tüntetik fel a dolgot, mintha Oroszország lépett volna közbe, hogy Görögországot az entente államok tartsák vissza minden akciótól.
Az egyik görög újságban egy vezető orosz
politikus nyilatkozott erről a kérdésről és
ezeket mondotta:

Miután több, mint
irányban

kül, hogy jelentékenyebb

elhajózott,

kiirt okozott

Eregli
kétezer
anélvolna,

Csupán néhány ház sérült meg és egy pár
gálya elsülyedt- A hajókról felszállott hidroplánokat tüzelésünk elűzte. A Dardanellák előtt
és a többi hadszintéren nem állott be változás.
Milano, április 1. A Secolo közli: Négy
uj dreadnoiught érkezett a Dardanella-flotta
megerősítésére, nevezetesen a francia Bretagne és Provence, továbbá az angol London és
Lyon.
Stockholm, április 1. Az orosz lapok még
mindig nagyon sokat írnak arról, hogy Görögország miért nem vett részt a Dardanel-

oszt ki. Hir 'szerint a szövetséges angol-francia szárazföldi

csapatok

dik a hadmüveleteket

egyidejűleg

megkez-

Szmirnánál.

Harc a tengeren.
Berlin, április 1. (Hivatalos.)

A B. Z. am

Mittag a következő krisztiániai táviratot közli: Mindazok a norvég

gőzösök,

melyeket

még tavaly elkoboztak a németek és részint
Swinemiindébe, részint Kielbe vontattak, legközelebb a zsáfcmánybiróság döntése alá k e rülnek. Egy norvég hajót már tegnap
don bocsátottak

szaba-

Kiéiből. A német zsákmány-

biróságnak ez a

határozata

Krisztiániában

nagy örömet kelt, mert .az elkobzott gőzöseik
a norvég, kereskedelmi hajózásra

nézve

a

nagy szállitógözöshiány miatt megbecsülhetetlen értéket képviselnek.
Berlin, április 1. A Buenos-Airesben

meg-

jelenő Laplata cirnü lap közli, hogy a Defence
angol páncélos cirkáló nem a Falkland
tek mellett
el, hanem
sikertelen

vívott

tengeri

csatában

még előbb megfeneklett
volt minden fáradozás,

szabaddá tenni• A Defence cirkálót
lenül elveszettnek
London,

szigepusztult

és

nem

azóta
lehetett

menthetet-

tartják.

április 1.

A Reuter-ügynökség

jelenti Glasgowból: A Crown of Castle gőzöst
a Scilly-szigeíek közelében 'megtorpedózták.
(Hivatalos-)
í

s

"

.".
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DÉLMAG Y ARORSZÁG.

Szegedi kishivatalnokok
és a mai megélhetés.

A mi családi jövőnk általában, semlmi
előnnyel se kecsegtet: a fiaink és leányaink
hozzánk való szegények maradnak. Mit várhatunk imi?

3
A hogy ezt a kérdést fölteszik, rettenetes,
vigasztalanÓ, ha valami vigasztaló felelet jönne rá,
val aihonnan, bárhon nét.

(Saját tudósítónktól.)
Írhatnánk ugy is,
hogy a magyarországi kishivatalnokok, hiszen
a sorsúik majdnem ugyanaz, — mégis csak a
szegediekről szólunk, hangsúlyozván, ihogy
Szeged évtized át a ugy szerepel, mint a hivaBécs, március 31.
| a Kárpátokban való veszteségét az 1915. év
talnokvárosKatonai szakértő tollából adjuk az alábbi első negyedében 200 ezer emberre becsülhetA világháborút egyetlenegy társadalmi közleményt: A (keleti Beszkidekben a nyuga- jük. 18.3 tisztnek a fogságba jutása az oroszoosztály se érezte meg olyan általánosságban, lom tart; nagy veszteségeik miatt az oroszok kat nagy tiszthiányukra való tkintettel ugyanmint a kishivatalnolki- Ez osztályba rendesen egyelőre beszüntették támadásaikat. Arcvo- csak érzékenyen érinti, örvendetes a gépfegyintelligens, precízebben: bizonyos számú kö- nalunk, mely a konicznai nyeregtől a Lupkov- ver-zsákmány is. 68 gépfegyver körülbelül 17
zép- vagy polgári iskolát végzett emberek tar- tól délre fekvő területig tart, az ellenség el- orosz zászlóaljnak a gépfegyver-felszerelése.
toznak, aikik rendesen szegénységük miatt keseredett, veszteségekkel nam törődő több Ennek a becses fegyverneminek .mindegyike
magasabb tanulmányokat nem folytathattak. hetes tömegtámadásai dacára, szilárdul áll. A tűzhatás dolgában egy-egy század, az összes
Akik az osztályban vannak, részben szüleiket harcoik gyúpontja, mint ismeretes, Laborcztehát egy gyaloghadosztály elvesztésének fes testvéreiket segítik, részben maguk is (meg- rév és Bányavölgy
között volt. Csapataink- lel meg. És itt emlékeztetünk arra, hogy az
nősülvén, családot tartanak föl. Bizonyos igé- nak ezen a területen való 'teljesítménye a leg- orosz főparancsnok: a nagyherceg, külön panyük van, nemcsak mert intelligensek, hanem magasabb mértéket is felülmúlja.
rancsokkal kötötte az alparancsnokok lelkére,
mert városban élnek s direlkt megkövetelik
Ha a miult hetek orosz offenzíváját befe- hogy gondosan ügyeljenek arra, hogy ágyú
tőlük, hogy jó megjelenésük legyen (ruhajezett aktusnak tekintjük és a bekövetkezendő és gépfegyver ne jusson ellenséges kézre;
számla), aztán a családjuk miatt se szégyenujabb támadásokat a háboru történetének egy ezeknek az elvesztése Oroszországra nézve
kezhetnek (ruházat és lakás.).
uj lapjára írjuk, akikor fegyvereink döntő sike- nagyon is súlyos veszteség.
Ez a helyzet. Most nézzük a jövedelmet.
Máricus hava nagyon kielégítő eredréről beszélhetünk. Döntőnek oly érteleimben,
Az állami és városi tisztviselők fizetését bizoményeikkel
záródott le a Kárpátokban. A halhogy a Kárpátokban folyó óriási küzdelemnyos fokon rendezték. Nem ugy a magán- és
latlan
kegyetlenséggel
megerősített állásaink
nek egy fázisa az ellenség visszautasítása álegyéb kishivatalnokéit. Úgyannyira, hogy
tal a mi javunkra dőlt el- Mozgó háborúban ellen hajtott tömegek támadásai mindenakadnak középkorú, több csalódni hivatalnoezen részleges győzelem operatív eredménye képpen meghiúsultak a mi megrenditihetetlen
kok, akiknek havi jövedelmük 120—160 korotagadhatatlanul -élesekben jutna kifejezésre- arcvonalunkon, a 'megkísérelt áttörés sehol
náig terjed. Ennyi volt a háboru előtt, szebb
Állásharcban azonban az adott körülmények sem sikerült. Azokat a hősöket, akik oly dinapokban, sőt akkor is, amidőn négyszáz perközött be kell érnünk azon fölötte örvendetes csősiégteljesen. védik a Kárpátokat, 'mindencenttel olcsóbb volt a megélhetés. És .annyi ma
lényállással, hogy az oroszok makacs áttörési képpen megilleti a haza hálája.
is, amidőn az a család, hol tízszer annyi a
kísérletei ezen a katonailag és politikailag oly QEsBBaaBBaaaaaBaaaBBBBBaaBaBaaBaBaaaBaaaBBBBBSBaaBaa
havi bevétel, .mint a kisembereknél, szintén
fontos területen összeomlottak. A 160 kiloméérzik a mai idők ólomsúly át.
ter hosszú kárpáti front szomszéd állásaira a
Még egy körülmény kiváltképen latba
keleti Beszkidekben
kivívott ezen győzelem
esik a kishivatalnolkoknál, tudniillik hogy ninnem lelhet egyelőre befolyással. De smindencsen mellékeresete és hogy fokozatos sorsjobSzakembertől kaptuk a következő nagyi esetre megnövelik ezek a sikerek ott harcoló
bulást abszolúte nem várhat még t iz-busz évi
érdekü
sorokat:
katonáink bizalmát és a mi hitünket a végleNincs kétely az iránt, hogy a járványok
.szolgálat után se.
ges sikerben.
legyőzésére a leghatásosabb eszköz a csiraÉs itt megérkeztünk: 1915-ben a kishivaA Lupkov és uzsoki szoros közti szaka- mentes, tiszta viz. Eredményesen, csak a z a
talnokok legszánandóbb páriái a társadalomszon a harc 'tart. Harcvonalunk itt: Lupkovtól város veheti fel a küzdelmet a járványokkal,
nak. Mindenki elhagyta őket, minden, fórumSmolniton át a Cisnától északra fekvő magas- amelynek ez a (hathatós eszköz kellő mennyiDrágasági pótlék, fizetésiavitás, előlegezés,
ségben áll rendelkezésére.
latok, a Karmodtól északkeletre fekvő vidlék
Szeged városa ebben a tekintetben különvárosi hatósági vagy állami segítés nincs- És
és a San legfelsőbb részének hosszában. Itt a leges 'helyzetben van. Szegednek van: is, nincs
ők hallgatnak, némán, összeszorított szájjal,
mi frontunk és az ellenségé ugylátszik, igen is vize. A város két folyó mellett egyik legmint a lebukott mártírok.
közel áll egymáshoz; a vezérkar ugyanis ma dúsabb földalatti vizeik fölött fekszik. Csak ki
Unszolásunkra egy kishivatalnok-csoport
több orosz rohamtámadásről tesz említést, te- kell nyujtanunk a kezünket és viz van bőven.
igy mondotta el helyzetüket:
Kérdezzük, (hogy mii az oka annak, hogy
hát oly vállalkozásokról, amelyek csak cse— Szegeden, a hivatalnokvárosban évekmióta Szegeden az uj vízmű létesült, állandó
kély távolságról voltak intézhetők.
a vízhiány? Semmiesetre sem a katonai kórkel ezelőtt tűrhető volt a viszony; a nagy pia1
házaik,
amelyek közül a legtöbbnek külön arAz
osztrák-magyar
—német
front
szilárcok, olcsó lakások miatt. Később mindrosztézi
k
ú
t
j a van és igy a vezetéket nemi terheszabbá vált. S ma? A város társadalmának dan áll, mint egy fal. Az ellenség veszteségei- lik. Azután meg ihol volt még a ihábor.u, amilegelesettebbjei mi vagyunk. Az a szegényházi nek igen nagyoknak kell lenniök. Maga a teg- kor már Szegeden élt a vizihiány nevü szrnylakos lakást kap és ennivalót, itt-ott kérhet is. napi nap 1900 foglyot hozott. Az egy havi harc szülött.
az orosz
foglyok
szokatlanul
Származása Igen előkelő, apja egy budaAz a koldus kérhet is; odamehet az utcajáró- eredményei
pesti
ur, aki minden reális indokolást mellőznagy
számában
fejeződnek
ki.
183
tiszt
és
hoz s a magyar nép adakozó. És mi? Kitől
ve, kijelentette, hogy a város alatt levő víz39.942
ember,
tehát
több,
mint
40
ezer
ember,
kérjünk m i ! . . . Kitől várjunk imi 'segítséget.
medence víztartalma kifogy. Szólt és visszaTudják azt vájjon, mit jelent egy hónapban aimi egy orosz hadtest hadi állományának fe- utazott Budapestre. Az anya — ez esetben
harminc forintból, családnak élni? Ma, amikor lel meg. Ha az ellenségnek halottakban (és se- „helybeli illetékes körök" — nem érdeklődött
besültekben való veszteségét ugyanennyire a mikor, miért és hogyan iránt, hanem félő
egy-egy család a jobb (középosztályból csak
becsüljük,
akkor (két teljes orosz hadtest sem- gonddal nevelte a kis szörnyet, mig az fenyeegy napon, a piacon közel ennyi kiadást kögető veszéllyé nem nőtt ímegvetel. S aztán a lakás ha nem egészséges, ugy misült meg- Egyik olasz .becslés az oroszok
Szeged város intelligens közönsége, lega család' beteg. A főnök ur .megköveteli, hogy januári és februári veszteségeit 90 ezer em- főbb ideje, hogy ezzel a fantommal végeza hivatalban jó ruhában legyünik, mieink se berre teszi és nincs okunk ennek helyességé- zünkben kételkedni- S igy az oroszoknak
csupán
járhatnak rongyos ruhában.
A város alatt levő viziniede'nce nem léte-

Sikeres defenzívánk a Kárpátokban.

Hogyan gondoskodjunk
a vízhiány megszüntetéséről.

^

Szerdán,

azaz

március 31-én nyiSt meg a fényesen átalakított, újonnan berendezett

+

Szövetség Nagykávéház
I a F e k e t e - h á z b a n (Haggenmacher-sörcsarnok mellett).

Gondl Halmán j j f g ' •

Tisztelettel Grünbaum Izidor.
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zik, legalább tudományosan bebizonyítva nincsen. Ne higyjük el, bogy kifogy, addig mig a
viz mennyiségét neim 'tudij.uk kiszámítani.
Használjuk fel a modern tudomány 'vívmányait. A nagynevű geologusok megállapították, bogy a föld mélyében épen ugy, mint a
felszínen, hatalmas vízfolyások léteznek, a
föld alatt is vannaik vízerek, ezen 'vizeteknek
mozgási irányuk és mozgási sebességük van,
melyeknek egyjkéről-mási'káról már pozitív
adataink is vannak.
Ha e g y artézi kútba nyomás alatt határozott mennyiségű és nagy intenzitású festékanyagot préselünk, ugy bizonyos idő múlva
valamelyik szomszédos kut vize festett lesz.
Ha az először reagáló kut a festő kuttól például délikeleti irányban volt, ugy csupán a .délkeleti irányban fekvő kutak vize; lesz színes,
mig a többi északnyugati kutak vizén semminemű változást észrevenni neim fogunk. Ellenben a kísérlet befejezése' után a nyomás
alatt volt kut vízszolgáltató képessége lényegesen emelkedni ifog.
Mi ebből a tanulság? Az a kut, amelyiken
a festőanyagot besajtoltuk, összeköttetésben
áll az ("Eszes többi kutakkal, illetőleg, a kutak
egy és ugyanazon forrásból táplálkoznak; ez
a forrás azonban neim .egy medence, vagy felszíni fogalommal mondva: nem tó, hanem egy
folyam, amelynek folyási iránya van, a jelen esetben a délkeleti irány, folyási sebessége
van, amelyet meghatározhatunk az egyik kútnak a másiktól való távolságából és az üzemidőből, amely alatt a festékanyag az egyik
kútból a másikig eljut.
Látszólag ellentmond ezen elméletnek az
a körülmény, ihogy a mi vidékünkön, az artézi
kutak vízszolgáltató képessége idővel fogy.
Ennek azonban más fizikai oka van. A szegedi vizvezető réteg strukturája laza és homokos. Ott, ahol a vizvezető cső a vizvezető
rétegbe torkol, sz'ivó h a t á s keletkezik, amely
magálhoz vonzza az apróbb ásványi részeket
és ezzel a körülfekvő talajt sűrűbbé és. igy a
viz áteresztésére alkalmasabbá teszi.
Az elmondottak után nincs okunk takarékoskodni az artézi kutak fúrásával- Nem szabad a tiszta vizet a belváros lakóinak privilégiumául tekinteni, terjesszük ki a vízvezetéki
hálózatot az egész városra és a perifériákra,
szoktassuk a lakosságot a vízpazarlásra,
mert
ez a leghatékonyobb
védőeszköz
járványok
idejében• Ha pedig beláthatatlan időkön belül
mégis elégtelen lenne a föld ásványvize, alattunk itt van a Maros alig egy puskalövésnyire készen a kavicsos homok filterjeivel, a
melynek sterilizált vizét majd csak bele kell
vezetni a 'kiépített vizmübe, ha addig a technikai tudomány nem talál ujabb és még alkalmlasabb megoldást.
Viom.
Csütörtökön isimét nem volt viz a legbelső Belvárosban sem. A vizmütelepen ismét
azt a felvilágosítást adták, hogy az egyik artézi kutat tisztítják. Hát csak tisztítsák. Még
mindig nem tudjuk megérteniö hogy miért állt
volna a tisztítás útjába a vizmüteiepnek az a
köteles előzékenysége, amellyel biztosan bekövetkező vízhiányt tartozott volna a közönség tudomására hozni. Állítólag pénteken reggeltől van viz. Kíváncsian és epedve várjuk.
A z ö s s z e s h a r c t e r e k legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnaij L.

könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

Staniszlau szenvedései.
Körösmező, március 29.
A iStanisziliaubióil menekültek közül többen tartózkodnak itt. Tegnap alkalmaim volt
néhány mmeküilltel basáéin!, akik érdekes
dolgokat mondottak efli az oroszok első uralmáról, rettenetes garázdálkodásaikról.
F. Vicenta, stamáBzlawi városi tanítónő
beszélte el, hogy a,z orosz csapiatok szeptember harmadikán szállták taeg a várost. Először a kozákok bosszú sora. ér kőzett oda és
esak később .nagyszámú ,gyalogság. Az: orosz
katonaság nagy tömegeikben szálliita mag a.
varost, igen sokan voltak nlgy, bogy b á r minden, középülletet, iskolát, szállót, sőt magánházat is klatcináik Ibesiaálil ásolátsána használtak fel, sok orosz katonának csak az utcán
akadt szállás, Fiedler polgármester fogadta
a;z orosz csapatokat, siót és kenyeret v i t t a
kozákparanicsno-k ©Tié és a (lakosság, a fosztogatásokat megelőzni akarván,, kávéval, cigarettával és .kenyérrel akart kedveskedni a
bevonuiókuiak. A katonáik igein kiéhezetteknelk látszottak, még sem merték a felkínált
elledélt elfogadni, mert attól tartottak,
hogy
meg akarják mérgezni őket. Előbb mégizr
telítették a polgárokkal is ösaik azután fogyasztották el. A lakosság azonban csalatkozott; ,az orosz katonák ném (voltak oly könynyem tekenyierezihetők, hanem m i n d j á r t bevonulásukkor az üzletek kifosztásához
láttak,
Először iis iá páil'imba'mérósek kerültek sorra,
feltörték őket és a tilalom clUienére valamenynyien tökrészegre itták magukat. A részeg
katonák nem voltak Ifléfcezliétők, ,aiz utcán
járókelőknek támadtak ás miig józan állapotb a n ifesrfeljeblb óráikat és ie|gyéb értéktárgyaikat vágták zsebre, a megittasodott legények
sokszor ruháiktól is megfosztották
a békés
lakosságot.
•Az orosz parancsnokság három napi szabad rablást engedett a legénységnek, kik ez
idő alatt- minden üzletet kifosztottak, berendezésüket pozdorjává törték és pénztáralkait
ki ürítették. (Ez ia báróim nia,p mindiig emlékezetében' f o g maradni ,a lakosságnak, ugy
mondják, hogy asz itteni fosztogatásaikon
csupán Bonorodcában tettek itiul, lalhot a. lakosság felét minden ok nélkül öldösték, nem
lúmélve meg az asszonyokat és
gyermekeket
sem. Csehálov orosz tábornok, Staniszlau
élső kormányzója, vezérkarával' la, 'Oe'ntrlailszállóba szállásolta ka magát. Az ő kormányzósága alatt 'aránylag még tűrhető volt a
polgárság helyzete. Mindjárt bevonulása
után hetvenezer korona bírságot vetett ki a
városra, azzal ia megtoíkloláissall, hogy ,a lakosság osztrák b a r á t érzelmű és nem rokonsizenvez, az oroszokkal. Ezt az összeget a javaitól'
megfosztott népnek ugyan inleliezére eisett
egyibegyüjtenii, mégis néhány nap múlva
megvolt. Az osztrákokhoz valló szitás vádja
a l a t t /a. lakosság ezentúl is igen .sokat .szenvedett.
Lassankint megszoktuk a lehetetlen viszonyokat, H a orosz katoniák látogattak el
hozzánk önként kielégítettük követelései kert,
különben miaitrácainkat is iföilszaggatták, a,
nők f r i z u r á j á t lebontották, mert mindenütt
pénzt szimatoltak. iH,a' panaszra m e n t ü n k a.
parancsnokhoz, sokszor orvoslást ígértek és
meg kell vallanunk, hogy miéPielykör á Vétkes meg is kapta méltó büntetését, Máskoi
meg azzal utasítottak! ell, hogy osztrák érzelmű v a g y zsidó polgárt érte a hánt ódás. A
zsidóknak még az utcán való megjelenést is
eltiltották és ha valamelyikük
mégis kimerészkedett, kancsukáml
kergették
vissza,
A hatóságok Passirschcint állítottak ki

„Tungsram"
Fél wattos T u n g s r a m l á m p á k .

iSzeged, 1915. 'április 2.

••a llaikóslok részére a,z első négy héten ingyen,
utóbb azonban öt koronába került ez .az okmány. Az uteán icsupán ezzel a Bassierseheinnial felszerelve szahadiatt megjélemni, különben iletartózitiattálk ,az embert, kémnek
mondták és főbelőtték. Kilenc érakor, orosz idő
iszerint tiz órakor — mert az oroszok mindenütt a pétervári időszámítást honosították
meg, — mindenki köteles volt haza menni,
azontúl nem szabadott kint tartózkodni. A
ruibel értékét három korona tizenkét fillérben állapították meg, de a koronát még szívesebben fogadták ©1 s a j á t pénzeiknél.
Csekálov tábornokot nemsokára Gavinszky orosz tábornok váltotta fel1, aki családjává:!, naígy eaolgaszieimélyzettel ós egéisz háztartásával; iStaniszliauba költözött. Rettenetes
zsarolásait, amikkel a nép utolsó
krajcárját
is kipréselte, nem fogja elfelejteni a lakosság. Hausivald vasárus miéig az oroszok bevonulása előtt elmenekült a városiból és üzletét isegéldeiria bízta. Gaívinszky tábornok
megtudta ezt, feltörette az üzlet Wertheimkasizáiját, az ott levő harmincezer koronát
zsebre vágta és ezt megtette minden üzlettel,
ahol az oroisiz legénység előzőleg nem végezte
el ezt a munkát.
iJanuárban történt, hogy
Nikolajevics
Miklós nagyherceget, az orosz csapatok főparancsnokát odavárták. Vasúton érkezett a
városba és aiutomobilja a katonaság kordonja között az Ausztnia-saállióhüiz rolbcgott, melyet az oroszok Hotel1 iGaorge-nek kereisziteikék
át. Itt töltött egy éjszakát, amelyen 1 katonazenekar j á r t a be aiz utcákat-, fáklyás csapatok
vonultak a szálló elé. Igy ünnepelték főparancsnokukat. Mikor csapataink márciusiban
Stiainiszlámhoz, közeledtek, a,z orosz tisztek
köriében nagy idegesség volt észlelhető. A
balomra g y ű j t ö t t zsákmányt vasútra és kocsikra rakatták & elszállíttatták. Több előkelő polgárunkat elfogták s kiszokni Oroszországba vitték, nem ikiimélve azokat sem,
kik uralmuk iídejón jó kébaszolgáliatokat teljesítettek nekik. Március harmadikán végre
a lakosság ina.gy ujjongása közepette az oroszok kivonultak a városból1, amely zás.zlódiszt- öltött, mikor másnap katonáink odaérkeztek.
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Szeged élelmezése.
Megkezdődött a liszt és kenyérutalványozás.
(Saját tudósítónktól.)
Április 1-én, mint
a hatóság előzetesen hirüli adta, megkezdődött a rendőrőrsz,cihákban ,a liszt- ós kenyérutalványok kiosztása. Már a kora reggeli
órákban nagyon sokan jelenték meg az
egyes hivatalokban. Az első kerületben nem
a rendőrliakt,arnyán csatolták szét aiz utalványokat, hanem a városháza bizottsági termében, mert tömeges volt a jelentkezés, iA harmadik kerületi kapitányságon is óriásii csődület volt. A Valéria-tón nyüzsgött a; sok
asszonyságtól és naecságáktól, akik ezúttal
félretéve minden társadalmi rangfokozatot
egyenlő buzgalommal, törtetitek élőre. íA rendőrség bár el volt készülve a várható nag>
forgalomra, még sem bírta minden fenakadás nélkül lebonyolitani az utajLVányozást éi
ezért ia főkapitány elrendelte, hogy déli 12
óráig utalvány nélkül is lehessen
vásárolni.
Természetesen néhány nap alatt megbirkóznak a kezdet nehézségeivel és akkor majd
kitűnik, hogy az u j rendszer mennyire vált
ha
Ujabb intézkedés szerint a hatósági élelmiszer-üzlet szombati helyett, már pénteken,
április 2-án reggel megnyílik. I t t olcsó áron
lehet vásárolni mindenféle éleim,iszerti. A
rendőrség a következő értestósti küldte be lapunknak: Siítőmesterek ugy a vendéglősöknek, korcsmároisoknak, kifőzöknek, valamint
a kenyeret, zsemlyét árusító kereskedőknek,
szatóosokniak rendelő levélre kiadják a kívánt s betenkint megiáfliapitott kenyérmenynyiséget. Természetes, hogy ez a mennyiséig
az eddigi forgalomnál! nagyobb nem lehet. A
sütő mesterek ezeket a rendelő leveleket a közönségtől kapott ntalvá,nys:ze,lvéninyél együtt,
minden hót végén bemutatják aj Back malomnak ahonnan a sütők a másik hétre valló
lisztét kikapják. Figyelmezteti a hatóság az
érdekelteket, liogy nemcsak az utailványszelvényeket, hanem a rendelő leveleket is ellenőrizteti s mindéin visszaélést megtorol. Ilyen
büntető következmény a többek között, hogy
a visszaélést elkövető sütőmester vagy kereskedő részére a hatóság nem fcig többé lisztet
utalványozni. ,A munkásság inegnyuigtiafáisár a közli ,a hatóság, liogy viellük sízeimbein a
szűken megszabott kenyérmennyiségeken azaz heti 130 dekagram súlyon akként segit,
hogy egyrészt a tiz éven alóli gyermekeket
is
lehetőleg felnőtt
számba
veszi, másrészt a
munkás a belvárosi őrsön naponkint 1 darab
kilós kenyérutalványt
kaphat,
amely a kenyér piacra érvényes«. Végül; pedig az 1-sejón
életbelépett utalványrendszer egyelőre csak
négy ifiétre érvényes épen annál az okinál fogva, hogy e négy hét tapasztalatai alapján a
baóság az esetleges pauszok,t és nehézségüket a következő hónapok utálvány-rendszerénél kiküszöböllhesse.
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DÉLMAGYARORSZÁG.
— Jfagypéqtef(.
Az ég kárpitja pedig
meg,hasada és a fegyveresek
szólónak: Bizony Isten fia volt... Igen, a fehér Názárethi
nemcsak Isten fia volt, hanem Megváltó is,
— de az emberiség koránt sincs
megváltva,
különösen most nincs, amidőn az ágyuk zaja
természetellenessé
teszi az időt is s amidőn
országok vannak
átszőve
lövészárkokkal s
midőn a kiömlő vér olcsóbb mindennél...
A
te hited
pedig megtartott
téged, — zeng
örökké az Ember fia szója. A mi
hitünk,
olyan nehéz hinni, de mégis hiszünk, — hiszünk, mia jobban, mint valaha, ma megalázott fejjel fordulunk a Golgotha felé, m.a
szivünk az ég es föld. bármely iránya
felé
emelődik, csak Golgothát talál, ma a Krisztus halála int bennünket a végső nagy
titkokra, ma az Isten fia is meghal, hogy aztán ... hogy azután föltámadjon, Hogy mi is
föltámadjunk,
— A szegedi keresztény
templomokban az idén is a szokott időben emlékeznek Nagypéntek
jelentőségére.
— A mezőgazdasági szabadságolások.
Budapetrsől jelentik: A hon védelmi miniszter ia következő táviratot küldte ma ia tóvárosinak:
Folyó évi 2553. elnöki sízámu rendeletiem
kapcsán a szokásos módon a községekben és
városokban azonnal kihirdetendő, hogy a tizennégy napig terjedő mezőgazdaságii szabadságolás kizárólag a legénység
által kihallgatáson az előljáró parancsnokságnál
kérendő. A legénység vagy hozzátartozói által
bárhova benyújtott Írásbeli kérelmek figyelembe vétetni nem fognak és a felsőbb hatóságokhoz fel nem terjesztetnek. A bcinvódeltoi miniszternek ezt a közlését (Budapesten
és a vidéken is falragaszok utján fogják a
közönséggel: tudatni. Az értelme rö'viden öszszefoglialva, az, hogy a szabadságolást magának <a katonáinak ,a, csapatánál századiki'hal'lgiatáson (rapportomi) kell kérni.
— 12.996 szavazd van Szegeden az uj
választójog szerint. A szegedi központi választmány csütörtök délelőtt ülést tartott a
várostháza tanácstermében dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésével. A választmány tagjai ma üléseztek első izben, amióta
a márciusi közgyűlés 'megválasztotta őket és
először a hivatalos esküt tették le. Az eskütétel után a választói névjegyzéket állították
össze. Eszerint fölvettek Szegeden az első
szavazó kerületben 4874. a 'másodikban 4111,
a harmadikban pedig 3921 választót. Az ni
választól jog szerint tehát 12.996 választó van
Szegeden- Taschler Endre előadó szerint a jelentkezések nagyobb arányokat öltöttek volna, ha a háború közben ki nem tör- A választmányi ülésen megjelentek: dr. Rósa Izsó országgyűlési képviselő, Taschler Endre főjegyző, dr. Turóczy Mihály főügyész, dr. Becsey
Károly, dr. Cserő Ede, dr. Tóth Mihály tanácsnok, Bokor Adolf, dr. Ujj József és Vajda
Sándor.
— Hősi halál Grosz Jenő, a makói munkásblztositó pénztár igazgatója december hó
23-án ,a tuohovi harcokban hősi halált halt.
Orosz Szegeden végezte középiskoláit, később innen nősült. Szorgalmas és tehetséges
ember volt, a maga erejéből küzdötte fel imagát és már 30 éves korában szép pozíciója
volt. Özvegyével hivatalos távirat tudatta férje halálát.
— Halálozás. Máté Ignác, a szőregi és
Szegedien iis jlónevü Máté Testvérek cég egyik
beltagja, szerdán délelőtti szívszélhűdés következtében várafílalnul 'meghált. A becsült
és nagyszongailimu kereskedőt Szegeden isi jól
ismerték, özvegyén, gyermekein és testvérén
kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Temetés©
pénteken délután ifiéi 3 órakor lesiz a zsidó temető cinterméből. — Katona József né, született nemes Bod Emília március 31-én életének 67-ik évében meghalt. Katona József ós
fia dr. Katona Árpád a vasúti központi le-
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számoló hivatal tiszt viselője a pótolhatatlan
hitvest, lillletve legjobb anyát gyászolják az
•elhunytban.
— Arany borravaló. Az egyik szegedi
bank igazgatója, aki most járt Berlinben, a
következő jellemző apróságot beszélte ei lapunk egyik munkatársának:
Berlin egyik előkelő éttermében vacsoráztam egy berlini kollégámmal. Vacsoránk-'
hoz megkaptuk a szabályszerűen szűkre szabott kenyéradagot. Ismerősöm egy második
adag kenyeret is kért, ámít a pincér a leghatározottabban megtagadott.
— De nézze, én nagy kenyérevő vagyok,
nelkem egy adag nem elegendő— Sajnálom, de nem adhatok!
— De az Istenért, szerzzen, nekem imlég
egy darabot! Kap érte jó borravalót!
— Semmi áron sem adahatiok. Ki van
zárva, — erősködött a pincér.
Percékig folyt imég a tárgyalás, a kapacitálás, kérés, követélés. Mindhiába.
— Látja, ilyenek vagyunk mi' németek,
büszkélkedett a berlini. Én tulajdonképpen'
csak ezt akartam magának demonstrálni.
Mikor pedig fizetésre ikerült a sor, igy
szólt az ién kollégám a pincérhez:
— Maga derék fiu! Én csak próbára
akartam magát tenni, hogy tartják be a kenyér rendeletet. Fogja!
S ezzel egy 20 márkás aranyat nyomott
a pincér markába borravalónak. Ez szépen
megköszönte, majd pedig, mikor a bőkezű ur
megkérdezte, mit fog ezzel az arannyal csinálni, ezt kapta válaszul:
— Hadikölcsönt jegyeztem, arra fizetem
be— Hogy-hogy? — 'kérdezte a berlini kollégám!, — nem tartja meg magának, ritka
most az arany, mint a fehér holló!
— Tudóim, — felelte a pincér, — de tisztességes ember a mai világban nem tart magánál
aranyat!...
— Palesco Ottmár temetése. Csütörtökön
délután a város közönségének részvéte mellett kisérték utolsó útjára Palesco Ottmár
vasúti főfelügyelőt. A végtisztességtételen
Villiax Béla főnök vezetésével a leszámoló
hivatal egész tisztikara megjelent. A városi
hatóságot dr. Somogyi Szilveszter polgármester képviselte; ott volt a felsőkereskedelmi iskola tanári k a r a , az Otthon s a kat'holikus kör küldöttsége és sokan a birói és ügyvédi karból, a kereskedő és iparos világból.
A gyászszertartást Várhelyi József kationok,
belvárosi apát végezte.
— A vak katonáknak. Winimer Fülöp
egy szakértői szenilis tiszteletdíját, 50 koronát, Varga Mihályi 20 koronát küldött be
hozzánk a vak katonák számára.
— A közkórház élelmezése. A városi
közkórház élelmező je, mint már megírtuk, bejelentette a tanácsnak, hogy a szerződésileg
meghatározott árakért nem képes a közkórház élelmezését ellátni. Mivel az ügy elintézése imár sürgőssé vált, a tanács csütörtöki ülésén elhatározta, hogy a Ikórházi-bizottságot
sürgősen összehívják. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester pedig felhívta a válla'kozót.
hogy rövid idő alatt mérsékelt feltételű ujabb
ajánlatot nyújtson' be.
— A háború alatt nem építik ki a felső
rakpartot. A földmivelésügyi miniszter csütörtökön leiratot küldött a városhoz, amelyben a
tiszaparti felső védvonal teljes kiépítését sürgeti. A polgármester, miután a felső rakpart
kiépítése 80.000 koronába kerülne s csak a háború miatt maradt félbe, fölirt a miniszterhez,
hogy a belügyminiszter rendelkezése szerint
a Iháboru alatt minden fölösleges kiadástól
meg kell kímélni a város báztartástá. Igy a
felsőtiszaparti védvonal kiépítése egyenlőre
elmarad.
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MŰSOR:
(PÉNTEK: Szünet.
. SZOMBATON:
bérletben,
Sieizállátostt
lielyáraikka'l, először A papa kedvence, énekes bohózat, (páratlan
V Á S Á R N A P délután:
félbelyáiiakkal
Mozitündér, operett. E S T E : bérletben, leszállított helyárákkail másodszor A papa kedvence, 'énekes behozat, (páros "/a).
IHÉTFÖIN délután: ffélhelyárakkal Helén
énekes vígjáték. E S T E : béfcliefben, leszállított helyáwakka'l János vitéz, daljáték, (páratlan V 3).
A papa kedvence. A színházi iroda jelenti: Két jókedvű uémet Engel és Horst —fogt magát és megmutatta, hegy ninies szükség a (francia i m p o r t r a anég boihióaaitlban senn.
í r t a k ds egy olyaín vig-telivár széliemes énekes boh'óaatct, hogy ninies az a párisi iró, kii
büszkén, ne válthatná magának. Gábor Andor
ineg ugy forditotta le, abbgy igazi művészek
tudnak csak. Csupa iszellem, csupa ötlet ós
bár szerelem és szeretem a tómáj:a, sehol egy
pililla«;atra t u l neim lépi a. jóizlés" határát.
Azonban vig, könnyű, kedves, mintha francia
i r t a volna. Déry Rózsi lesz :a kedvenc, a dellíöből f a l u s i á r t a t l a n s á g g á vissza vedlő eleven ördög. (Ami jő kedv, .temperaimenttiim
ennek s a j á t j a , ez este mind érvényesítheti.
Solymosy, Mihlássy, Nagy E., Koháry, Békést/, Matány, Körmend)/ ist'b; lesz a kitűnő
keret, kik gondioiskiodinak egy viharos kacagástól: hangos, jókedvvel 1 eltöltött igazi vidám
színházi estéről. A darab szombat ós vasárnap este kerül szinte.
Ünnepi előadások. A színházi iroda jelenti: Mig húsvét idlső n a p j á t a Papa kedvence foglalja de, másodnapján hétfőn este
János vitéz .a m a g y a r daljátékok gyöngye
keiül színre a címszerepben Déry Rózsival,
Bagót Ocskay Kornél játsza ós énekli. Iluska
és a királyleány Hilbert J a n k a desz. A délutáni előadásokon Mozitündér
és
Helén
megy, a két nagysikerű d a r a b az ismert kitűnő szereposztásban.
bosszankodás és kellemetlen kezelési költségek a
házicsengő berendezésénél.

^(sensmnutiort

kapcsoltat a viíágitási hálózatra. Kezelését s fentartást egyáltalán nem igénye.
Kapható FONYÓ SOMA világítási vállalkozónál
K ö l c s e y - u t c a , Wagner palota.
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Kosehiitzki, a Vossische Zeitung tudósítója Memel-bö] a 'következőket irja:
Az oroszok hallatlan brutalitása kényszerit rá, hogy (habár fogcsikorgatva, megírjam
az igazságot. Hadd hallja legalább a világ,
mint dühöngött e vidéken az orosz „kultura"-.
Hivatalos (megállapítások több mint száz
gyilkosságról és nőkön való erőszakoskodásról száimlonak be eddigelé- Mit fog a hivatalos
eljárás még megáll api tani, mit takar el a felgyújtott majorságok hamuja, mit kellett száz
meg száz elhurcolt parasztnak és polgárnak
az oroszoktól elszenvednie, nem tudhatni.
Az elhurcoltak kora 4 nap és 82 év között
ingadozik s ezek a birtokosok, lelkészek, parasztok, özvegyasszonyok és leányok. Köztük
van egy tizenkét gyermekes asszony is. A legfiatalabb négy napos volt. Útközben Krottingenhen meghalt szegényke. Különbség nélkül
hurcolták ki az embereket házaikból és golyófogókul hajtották őket maguk előtt.
Nimmersattban,
egy tengerparti majorban, beszéltem' egy 75 éves asszonnyal, akit a
kozákok reggel 6 órakor emeltek iki ágyából
és egy szál ingben hajtották ki a fagyban. Útközben itt egy szoknyát, ott egy blúzt kért és
fogvacogva hajtották tovább, miközben kigyúlt a háta mögött a major. Ugyanabban a
faluban egy molnárné a szobájába vezetett,
ahol édesanyja holtteste feküdt. Ép akkor halt
meg, mikor betörtek az oroszok. Hároím fia
a háborúban van, a negyedik nem volt odahaza, az asszonyt pedig elhurcolták .gölyófogónak. Mikor egy erdőből kiértek, egy német
gépfegyver közeled'tiikre abbahagyta a tüzelést.
A Memel melletti Rumpischkenben
12
agyonlőtt polgár hevert a földön az oroszok
elvonulása után. Őket is 'golyófogóknak hurcolták magukkal az oroszok és amikor a mi

Özv. Máté Ignátzné szül. Hirschl Irén ugy maga, valamint
Sándor, Dénes, Tibor, Rózsika, Ilonka gyermekei, testvérei és a
kiterjedt rokonság nevében megtört szivvel tudatja, hogy a legjobb férj,
szerető atya

Máté Ignátz
életének 47-ik, boldog házasságának 20-ik évében rövid szenvedés után
jobblétre szenderült.
A drága halott kihűlt tetemét folyó hó 2-án délután fél 3 órakor az izraelita temető cinterméből kisérjük örök nyugalomra.
Szeged, 1915. április 1-én.

Béke lengjen porai felett.
A gyászoló család.

csapataink előnyomultak, az oroszok agyonlőtték ezeket a polgárokat- A kórház nővéreit
és ápolóit sorba állították, hogy agyonlőjjék
őket- Néhány sebesült orosz hálából gondos
ápol tatásukért megakadályozta ezt a gaztettet, Hinz, 72 éves háztulajdonost, a 63 éves
Sabbalust, Sdhmidt 82 éves tanítót és egy 17
éves svájci fiút is a kozákok ölték meg.
Clemmenhofban,
Memeltol 4 kilométernyire, egy öreg földbirtokos pár, az Ogiliviepár 'lakott. Itt az oroszok betörtek és (mikor
kitakarodtak, az asszony átdöfött kebellel, az
ember szétzúzott fejjel bevert a földön. Házvezetőnőjük is ímegesebesiilt és eltűnt. Egy
pincérleányt az istállóba hurcoltak az oroszok
és tizenöteni követtek el rajta erőszakot. Arca
még most is dagadt az oroszok ökölcsapásaitól, amiért védekezett. Ugyanígy jártak el egy
nyolcvanhárom
éves öreg asszonnyal. Egy
iparosnak a leányát szülei jelenlétében becsteleni tették meg, ott halt imieg a helyszínién.
Anyja kétségbeeséséiben megmérgezte magát,
atyja (felvágta az ereit és imost a kórházban
fekszik. Egy vasúti' hivatalnok feleségét férje
és 5 gyermeke szemeláttára gya'lázták meg,
kiét másik asszony ugyanígy járt.
Irtózik a kezeim', ihogy ezekről a gyalázatossá gokról többet is írjak. Ilyen a szláv, mikor széttöri a láncait!
R o m á n i a i bizottság a bukovinai
rombolásokról.
Ismeretes, 'hogy számos romániai újságíró, ügyvéd és előkelő férfiú nemrég Bukovinába utazott, hogy ott személyesen győződjék meg mind arról a 'borzalomról, amelyet
az oroszok az odavaló népen elkövettek.
A bizottság több napig tartó kirándulás
után most visszatért Romániába s az újságok
hasá'bnyí terjedelemben ismertetik munkájának eredményét. Mindenekelőtt rámutatnak
arra a szíves fogadásra, amelyben a bizottság
tagjainak Bukovinában részük volt s azután
lelkes sorokat irnak az osztrák-magyar
katonák csodás vitézségéről. Az Universul a 'bizottság munkájának eredményéről a következőket jelenti:
Az újságírókat s a hozzájuk csatlakozott
előkelőségeket Gurahumorában Fischer ezredes fogadta, aki megkérte, hogy mindjárt itt
kezdjék meg tapasztalataik gyűjtését. Fischer
ezredes üdvözlésében igen meleg hangon emlékezett meg a román királyról s azt a .kívánságát fejezte ki, hogy a bizottság minél alaposabban győződjék meg mindenről.
Ezután

F O G

szájp adlás
nélkül.
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Az általam készite tt
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
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Hutu ikimpotungi polgármester és számos község'bi rá.i a mutatkozott be az újságíróknak és
ügyvédeknek s valamennyien kijelentették,
hogy mindenben készségesen állanak rendelkezésükreAz újságírók és ügyvédek -eziután a községháza előtt egybegyűlt nép Iközé vegyültek
s minden embert felszólítottak, hogy mond fa
el mindazt, ami vele történtQurahumoráról KJmpolungba s innen a
többi községbe ment a bizottság. Amerre jártaik, minden városban és községben nagy néptömeg fogadta őket. Kimpolungban a romániai
társaság tiszteletére lakomát is adtak, amelyen a vendégek közül többen mindjárt el is
mondották egyik-másik tapasztalatukat'. Ciolan barladi (romániai) ügyvéd a többi közt
a következőket mondotta:
— Rendkívül sokat láttam és tapasztaltaim. A kozákok mindenütt rabolkik és fosztogattak. Irtózatos érzés tölt el, amikor ennek
nyomait most a magam szemével is látnom
keli. Mialatt mi itt ü'lünk, egy öreg ember szakadatlanul dolgozik népe jólétén. Ez a z öreg
ember: Ferenc József. A jeleni voltak e szavakra fölállottak és hosszasan éltették
Ferenc
József királyt. Ciolan ezután azt a kívánságát
fejezte ki, hogy ez az öreg ember minél előbb
érje meg dicső katonáinak végleges győzelmét.
A beszámoló ezután ismerteti azokat az
eseteket, amikor az oroszok házakat perzseltek fel, védtelen embereket raboltak ki, nőket,
gyaláztak meg stb., amelyekről a román újságok is már közöltek tudósítást és amelyeknek
valódiságát most a bizottság is megállapította.
A kirándulásról visszatérve, Vadeszku jászvásári szerkesztő kijelentette az otthonmaradt
újságíróknak, hogy az oroszok
Bukovinában
valóban ugy viselkedtek, mint a barbárok.
— Az a meggyőződésem, — folytatta. Vadeszku, — hogy ezek -után a független román
sajtó teljes odaadással fogja támogatni a középponti hatalmakat, amelyek az igazságért
küzdenekMeliceszku bukaresti ügyvéd és szerkesztő azt mondotta, Ihogy könnyes
szemmel
hallgatta a bukovinai román nép panaszait, de
bizik az istenben, hogy az osztrák és magyar
csapatokat győzelemhez
fogja segíteniPapadopol bukaresti ügyvéd kijelentette,
hogy igen súlyos dolgokra volt elkészülve, de
amit látott, minden emberi képzeletet
felülmúlt. A román, közvéleménynek meg kell tudnia az egész rettentő valóságot.
A bukaresti újságok közléseit, amelyek
még csak általánosságban ismertetik az oroszok bukovinai szerepléséről szerzett " tapasztalatokat, máris nagy feltűnést
keltenek
s
egész Romániában feszült érdeklődéssel
várják az ujabb
részleteket.
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Szeged, 1915. április 195.
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:-:
könyv- és
:-:
papirkereskedésében.

SZEGED, Hápász-utia 9. szám.
Telefon: 81.

olcsón, k é s z p é n z é r t a k a r
vásárolni, K E R E S S E F Ö L

Telefon: 81.

ABONYI

JLY

RUHAARUHAZAT

Szegeden,
tirogepekt

S Z É C H E N Y I - T É R 2. S Z .

U

Megjelent

- m

A „Nagy H á b o r u
Írásban és Képben"
cimü folyóirat, mely 2 részből, összesen 50 füzetből áll.
Az I. rész:
A II. rész: H lüJUtjüll Ildim címen.
Minden füzet ára 4 0 fillér.

Kapható V á r n a y L.
könyvkereskedésében SZEGED,
— Kárász-utca 9. szám alatt. —

•
e-i
2
£

javítását és jókarban tartását jutányosan elvállaljuk. • Carbon-papirok, irógép-szallagok l e g o l c s ó b b beszerzése,
• • Smith-Yost irógép képviselet. • •

•
íl
g
£

^

szegeden,

és Társa

^

| kelemen!
omzitm-u.

Auer-fény világítási- é s
jókarbantartási vállalat.

, Kosuth Lajos-sugárul

szám,

Csillárok, gázfőzök
is
mindennemű gázfelszere:: lésl cikkek raktára »

Telefon: 468.

Telefon: 468.

aa

Ü g y n ö kök
magas jutalékkal
azonnal
Cím

a

felvétetnek.

kiadóhivatalban.

Í z l é s e s kivitelben,
jutányos áron szállít

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
305.
Kiadóhivatal
81;
'••••nmmmnunmhnamhrhaaahimkhhhaaah:

, Háüász-ufia 9. sz.

:-:

Telefon 81.
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Szeged, 1915. április 11.

hirdetesek,

Gyomorbajosok

m
•fel

Legjobb hajfestő

a
•a

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

•

m
insaasabeabianiigisaiibesbggasiaaaababhbh

!gh2dit21tuk
avflág2t!

h
m

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

ü
Modern
képkereteket]
1
m
m

legfinomabb kivitelben j
a legrövidebb idő alat i

HOFFER
ÉS TARSA1
készít

ve9 u
eti u
iPgstcng ytra

SZEGED, K e l e m e n - u . 11. T e l e f o n 8 3 3 .

izzad valamely test-

C o r

D r . Keleti és M u r á n y i

az

országosan elismert Lein
zinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520

Fájós fogára

csávázó-szer, mely 8 év óta bevált, miként azt
tudományos intézetek, valamint gyakorlati gazdák
alapos kisérletei 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 j e l e n l e g d r á g a
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.

di-

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

Délmagyarországi fióktelep
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Iskola-utca 18.1

Sokszorosítások,

másolások,

irőgépjavítások.

Amerikai kellékraktár. Állanőró gépíró tanfolyam.
ihagliei^bbhibbisülbbbbisia

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9
1

i -

•

S Z E G E D
KÁRÁSZ -UTCZA

9.

M O H : 81. CSEHHSZEMLfl: 5512.

L
DÉLMAGYARORSZÁG
POLHIHfl! RBPILBP HIRDÚHlüHTBbfl
Köngvngomdai műintézefe,
köngvkötészet, üzletköngvggár, vonalzó

intézete

ruggganta-bélgegző

és

ggára

minden e szakmákba vágó
munkákat Ízléses kivitelben
é s szolid árak mellett készít

EeHös szerkesztő

vvvvv
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vv
V
IA. k. c s e n d ő r s é g í , k ö z s é g i ,
közigazgatási

és

üggvédi

ngomtatvángok

raktára

i PÁSZTOR JÓZSEF. K i a d ó t u l a j d o n o s y Á R N A Y (J.

Nyomatott Várnay U. könyvnyomdájában, Szegeden.

