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Ujabb sikereink a Kárpátokban.
Helyzetünk a Kárpátokban egyre kedvezőbb lesz. A húsvéti csata előtt még On-

^

semmisítettük és néhány száz embert elfogtunk.

ladt, mint amennyire az események rendes
fejlődése mellett lehetett volna.

Ez

gyors

cselekvésre sürgetett. Augusztus 22-én az
északi seregünk már készen állott és csakhamar két szép sikert ért el: a Ikraszniki és

dava és a Laboré voltak a hivatalos jelen-

A nyomban megkezdett ütközés folytán

tésben és azért volt fokozott izgalom ide-

a többi szakaszokon is sok hadianyagnak ju-

haza, mert attól féltek, hogy hátha mégis

tottunk birtokába és véresen

sikerül az orosz túlerőnek a Laboré völgyé-

az oroszok éjjeli támadásait. Az Uzsoki szo-

A főrendiház hétfő délután négy órakor

ben előre jutni. Ez a félelem teljesen alap-

ros előtt az ellenség a támadás visszaverése

ülést tartott báró Jósika Samiu elnöklésével.

talannak bizonyult és ma már mindenki tud-

után menekülésszerüen vonult vissza.

A belső ügyek elintézésére összehívott

ja, hogy sem a La,boré, sem az Ondava völ-

a komarowi diadalt.
A FŐRENDIHÁZ ÜLÉSE.

visszavertük

A tegnapi harcokban az eddig nyert te-

zoló- bizottság jelentése alapján
sorába iktatták gróf

gyében orosz előretörésről szó sem lehet.

rületet az oroszok

Sőt ellenkezőleg, amint ez az egymást kö-

sai ellenére is nemcsak megtartottuk, hanem

Batthyány

vető hivatalos jelentésekből

megnyugvást

Koriovától délkeletre még gyarapítottuk is.

gyes

keltve kiderül, a mi csapataink azok, ame-

Az Uzsoki szorostól nyugatra esö arc-

kétségbeesett

támadá-

iga-

a főrendek

Tisza Lajost

és

gróf

Gyulát. Ezután felolvasták

Fri-

főherceg válaszát a főrendiház üdvöz-

lésére. Majd gróf Tisza István miniszterelnök

lyek sikereket érnek el — galieiai földön.

vonalon

Lengyelországban

szólalt fel. Valószínűnek tartja, hogy a kép-

Néhány nap előtt a S t r y j szerepelt, mint

a

valamint a Dnyeszter mentén és Bukoviná-

viselőház a népfölkelői törvényjavaslatot még

melynek felső folyása mentén az oroszokat

ban tüzérség harc folyt. Egyébként nyuga-

a mai ülésen elfogadja s minthogy az ország-

erősen védett pozícióikból kivetni sikerült.

lom uralkodott.

nak ez az áldozatkészsége sürgős, kéri a fő-

Höfer tegnapi jelentése már az O r a v á t
említi. Legújabban pedig Korioivától

délre

értünk el szép sikereiket. Meghiusult az ellenség támadása az Ostry magaslatnál is, a
hol majdnem két zászlóaljuk: pusztult el.
Mint a legújabb hivatalos

és

Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök he'yeítese.
AUSZTRIA MAGYARORSZÁG

HADBA-

SZÁLLÁSA.

rendiházat, hogy a

kitűnik, az oroszok összes utóbbi kísérletei
elletámadá-

saink feltartóztathatlanul haladnak előre.

ország hadbaszállása cimen a saijtóhadiszáliás három részben ismerteti a hadüzenettől
kezdve a mai napig lefolyt eseményeiket. Az
első rész csak most kerül nyilvánosságra.

A kárpáti harctér mostani fázisáról az
alábbi "értesítést közli Höfer altábornagy:

letárja-

vaslatára a főrendiház elhatározta, hogy a
legközelebbi ülés szerdán délután lesz.

Japán hangok mellettünk.
Amsterdam,

április 26.

Több amerikai

lap idézi egy japán újságnak, a

„Ghugatsh

Impó"-nak egyik cikkét. E szerint Japán csak
az angolokkal kötött szerződésből kifolyólag,

Július 25-én Pasics átadta a szerb válasz-

kénytelenségből

jegyzéket, amely a monarchia

metország

követelései-

törvényjavaslat

gyalására mielőbb üljön össze. Az elnök

Budapest, április 26. Ausztria-Magyar-

jelentésből

kudarcot vallottak, mig a mi

Galíciában

és nem szívesen

harcol

Né-

ellen. Japánra nézve sokkal kívá-

nek legfontosabb részét visszautasította. —

natosabb volna a németekkel való szövetség,

nalon az Uzsoki szorostól keletre a harcok

Augusztus 5-én megüzentük

mint akár az Angliával,

tovább folynak. Egyik támadó csoportunk-

nak a háborút. A monarchia öt millió harco-

szággal való szövetség, mert ezek ellenségei

nak tegnap Koriovától délkeletre az ellen-

sával szemben 17 .milliós orosz sereg állott

a japán érdekeknek. A Németország és Ja-

ségnek egy uj támaszpontját elfoglalta, hgt

és Szerbia fél milliós serege. Németország

pán közt lefolyt eseményeket könnyen el le-

tisztet és több mint ezer főnyi legénységet

hét millió katonával sietett segitségünikre a

hetne feledni. Hiszen már most is jól tudják

fogiyul ejtettünk. Az elvesztett magaslatok

háború kezdetekór. Az orosz feltartóztatása

Németországban, hogy az a bánásmód, mely-

visszafoglalása céljából az oroszok több he-

a háború elején nagyobbrészt a monarchiára

ben Japán a csingtaui hősöket részesiti, a leg-

ves ellentámadást kezdtek és a szomszédos

hárult. A túlsúlyban levő ellenségnek még a

nagyobb dicséretet

s

mintaképül

terepszakaszokon is itt-ott

hátraaliakulás is előnyére volt. Az északi se-

szolgálhatna a fogolybánásmód

tekintetében

sérlettek meg. Az ellenség támadása az Os-

regünknek ezért offenzívába kellett

lépni.

akár Angliának, akár Franciaországnak. Ja-

try magaslat és a keletre ehhez csatlakozó

Közben az események megmutatták,

hogy

pánt semmi gyűlölet

hadállás ellen irányult.

támadást

Oroszország a mozgositást régóta előkészí-

szág ellen és a békekötésnél

hosszabb harc után az oroszok súlyos vesz-

tette. (Repülőinknek augusztus 14-én meg-

fogja kisérleni,

teségei közt visszavertük. Az ellenség két

kezdett felderítése megállapította, hogy az

gítse.

zászlóalját eközben csaknem teljesen meg-

oroszok felvonulása sokkal jobban előreha-

Budapest, április 26. A kárpáti arcvo-

Ezt

előretörést

a

kí-

Oroszország-

%'Lir í *

hogy

akár az

érdemli,

sem

Oroszor-

vezérli

Németor-

bizonyára

Németországot

meg
kielé-
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Keleten a helyzet változatlan.
Berlin, április 26. A nagy főhadiszállás
jelenti: Egy néhány gyenge
hanowtól

északnyugatra

támadást
fekvő

Ci-

vidéken

visszautasítottunk.

Olvad a Kárpátokban.

A helyzet változatlan.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A CÁR PRZEMYSLBEN,
' Rotterdam,

április 25. Lembergből táv-

iratozzák: A cár Nikolajevies Miklós nagyherceggel és annak vezérkarával Lembergből
Przmeys'lbe utazott. A cár abban a 'házban
szállott meg, amelyben Kuzmanek és vezérkara lakott.

Szombaton

frontjára. Huszonnegyedikén este az uzsoki
szoros környékén 'heves támadásokat kellett
államink; A harctér egyéb részeiről nincs jelentősebb íbir.

a

nagyherceggel

együtt megtekintette az elpusztított

erődö-

ket azután visszatért Lembergbe.
AZ OROSZ HIVATALOS JELENTÉS.
Rotterdam, április 26. Péter várról jelentik, hogy az április 25-én kiadott 'hivatalos
jelentés igy szól: Huszonnegyedikén este a
németek egy zászlóalj erősségében megpróbálták a Kai varja és Ludvinov között előretolt csapatainkat megtámadni. Repülőgépeink
24-én reggel megtámadták a neidenburgi állomást. A Kárpátokban az egész vonalon
rendkívül megerősödött az ellenséges ágyútüzelés. Uj nehéz ütegek érkeztek az ellenség

Pétervár, április 26. (Rómán át.) Az orosz
lapok azt írják, 'hogy a kárpáti harcok nagyon hosszura fognak nyúlni és hogy ez a
borzasztó csata sokkal később fog eldőlni,
mint kezdetben hitték. Az oroszok folytatják
támadásukat 'Bártfától északra, de az általános olvadás, amelyet tartós esőzés váltott
fel, megszakította az operációkat. Az olvadás
a katonai osztagokat megakadályozza a szabad mozgásban. A Don, a Volga és Dnyeszter
völgyeiben is beállott az olvadás, aminek következményeit erősen érzik.
AMERIKAI SZÁLLÍTMÁNYOK
ORSZÁGNAK.

OROSZ-

Berlin, április 26. Stockholmból
táviratozzák; -Mihelyt Vladivosztok kikötőjében
megindult a jég, megindult a forgalom Amerika felől. Több miint száz vaggon amierikai
kaucsuk és gyapot útban van Oroszország
feié. Ezenkívül Oroszország 12.000 teherkocsit rendelt amerikai cégeknél, hogy a vaggonhiányon segítsen.

A németek folytatják sikeres támadásaikat.
Berlin, április 26. A nagy főhadiszállás
jelenti: Ypernnél a harcok tovább tartottak
a csatorna nyugati partján. Liserae, amelyről a franciák azt állítják, hogy visszafoglaltak, birtokunkban van. A csatornától keletre is megtartottuk az elfoglalt területet.
A zsákmányolt ágyuk száma 45-re emelkedett, amelyek között van, mint már korábban emiitettük, négy angol nehéz ágyu.
St.-Zonnebekkentöl

északkeletre foly-

tattuk támadásainkat és több mint ezer kanadait elfogtunk.

A foglyok összes száma

ezzel 5000-re einlekedett. Különös népkeverék senegall-négerek, angolok,

turkoik, in-

diaiak, franciák, kanadaiak, zuávok, algiriak
verődtek össze. Ezen az aránylag kis területen Champagneban, Beau Sejourtól északra két francia éjjel5 támadást visszautasítottunk.
A magaslatokon támadásunk jól előrehaladt. Több egymás mögött fekvő hegyhátat Aller Eparjaí-tói nyugatra fekvő magaslatig rohamban elfoglaltunk; több száz franciát elfogtunk és néhány gépfegyvert zsák-

Rotterdam, április 26. A Nieuwe Rotterdamsohe Courant katonai munkatársa a legújabb jelentések alapiján ezeket irja:
— Igaz ugyan, hogy nemcsak a németek,
hanem a szövetségesek is nagy csapatokat
szállítanak a nyugati harctérre, mégis bizonyosnak lehet tartani, hogy a németek fognak először megérkezni az első harcvonalba.
A Belgiumban elért német sikerek nem jelentéktelenek. A megérkező uj csapatok bizonyára uj erőt fognak adni a német offenzívának, amelynek alighanem nagyobb célja van,
mint hogy egyes lövészárkokat foglaljon eí.
A németek hatalmas nyomást gyakoroltak a
Bixschoote — Langemark — Pasc'hendnaeleszárnyra, sőt az egész vonalat délre szorították. Bcesinghétől északra a német támadás pillanatnyira megállott ugyan, de 'ha sikerülni fog az előnyomulást megújítani és a
harcvonalat délre tovább szorítani s Ypernt
elfoglalni, akkor a dél felé húzódó egész frontot összeomlás fenyegeti. Ypern körül véres
harcok lesznek és ott hatalmas haderők fognak egymással szembeszállani.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,

mányoltunk.
Az ailiy erdőben az ellenséges előretö-

április 26. A főhadiszál-

lás közli; A fekete-tengeri orosz

flotta

ma

délelőtt megjelent a Boszpor.us erődítményé-

rések meghiiisultak.
A Vogézekben támadásunk Hartmannsweilerkopf visszahódítására vezetett.
pataink zsákmánya itt

JELENTÉKENY NÉMET SIKEREK.

Csa-

11 tiszt, 749 közle-

gény, 6 aknavető és 4 gépfegyver.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály >

nek tüzvonalán kivül, de miután félórán keresztül ágyulövésekkel demonstrált,

vissza-

vonult északi irányba. Erőditményeink nem
tartották szükségesnek © lövéseket viszonozni. A többi harcterekről még nem érkezett
fontosabb hir.

Tisza István
a helyzetről.
— A képviselőház ülése. —
(Saját tudósitónktól.) A Ház mai ülése 11
órakor kezdődött, osztatlan érdeklődés mellett.
A mai nap szónoka Tisza István miniszterelnök volt, aki a mult kilenc hónap dicsőséges eseményeit tömören méltatta és beszélt
a mai hadi helyzetről és a jövőről is.
Szász Károly alelnök nyitotta meg az
ülést és a formaságok elintézése után bejelentette, hogy a király Beöthy Pálnak, a képviselőház elnökének, mint
huszárszázadosnak a harmadosztályú katonai érdemkeresztet adományozta, ainit a Ház nagy éljenzéssel vett tudomásul. Ezután a különböző bizottsági előadók tették meg jelentéseiket.
A jelentések előterjesztése után következett a nap rend és pedig elsősorban a népfölkelés.kiegészítéséről
szóló törvényjavaslat
általános
tárgyalása.
Elsőnek az előadó. Simon Elemér szólalt
fel.
(Tisza beszéde.)
Ezután gróf Tisza István miniszterelnök
emelkedett szólásra és feszült figyelem közben a következőket mondotta:
Tisztelt képviselőház! Tisztelt barátom,
a honvédelmi miniszter ur 'fog a javaslattal
kapcsolatban minden szorosan katonai természetű felvilágosítást megadni.
Az én felszólalásomnak egyedüli célja
az, hogy megállapítsam azt, hogy ennek a
javaslatnak igazi tartalma és hordereje annak az igazságnak és annak az elhatározásnak a következménye, hogy a reánk kényszer t e t t háborút lankadás nélkül, csüggedés
nélkül, a végleges sikerbe vetett bizalom elvesztése nélkül készek
vagyunk
megvívni,
erőnk végső megfeszítéséig
és a végleges siker érdekében biztosítani kívánjuk a hosszú
háború összes politikai előfeltételeit. '(Helyeslés a munkapárton.)
Kilenc hónapja állunk már ebben az óriási küzdelemiben. Ez a kilenc hónapos heroikus
harc a végleges döntést még nem hozta meg,
de igenis meghozta a hősies
erőfeszítéseket,
a harcias erényeknek
olyan fényes
tanúbizonyságéit, amelyekre hivatkozva teljes bizalommal nézhetünk a jövőbe.
('Ugy van! a
munkapárton.)
Azt hiszem, ezután is, mint eddig, méltóknak mutatkozunk majd a mai nagy idők
nagy feladataihoz és ép ezért kötelességünk,
az erőfeszítést fokozni ott, ahol a legszükségesebb, kötelességünk közös bizalommal viseltetni egymás iránt és egynek érezni magunkat abban a nagy harcban, 'hogy Európa
nyugalmát, Európa biztonságát, Európa függetlenségét biztosítsuk és azt a bajtársi kötelességet, mely hosszú hónapokon át folytatott vá® vetet tí 'hősi küzdelemben! közöttünk
létesült, a jövőben is megtartsuk.
Hadseregünk erkölcsi és anyagi tekintetben a legnagyobb büszkeséggel nézhet vissza
a 9 hónap mult eseményeire és a jövő beláthatatlan eseményei elé. Hősiességben és önfeláldozásban a monarchia egész katonai
hadereje fényesnek bizonyult. Az a hősiesség, az a férfias elhatározás, amely a háború
kitörésekor kicsit és nagyot, f é r f i t . é s aszszonyt, öreget és fiatalt elfogott, most is él
a nemzetben, mert él a nemzetben az az elhatározás, amelynek cselekedetekre váltása adja meg a végső
győzelmet.
A legnagyobb bizonyiték a nemzet lelkesedésének épen az, hogy a pártharcok elnémultak és háttérbe szorultak a közös
veszedelem tudata előtt. A magyar nemzet minden
tagja, pártkülönbség nélkül, megérezte ezt és
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a hazafias elismerés szavát nem lehet elfojtani, amikor arra gondolunk, hogy a nemzetnek a kormány iránt bizalmatlansággal viseltető tagjai is ugyanazzal a lelkesedéssel és
áldozat Készséggel vesznek részt a közös veszedelem leküzdésében, mint bárki ebben az
országban. (Taps a munkapárton.)

jük őket és áldjuk emlékét azoknak, akik a
rarct-éren érettünk -elestek.
Azzal fejezi be beszédét, hogy az Isten
áldja meg szeretett királyunkat, nemzetünket, az egész társadalmat és minden velünk
szövetkezett népet és harcoló katonát. (Zajos
taps a munkapárton.)

A másik jelenség, amely nem hagyható
figyelmen kivül, az a hazaszerete t,amelyet a
nem magyarajka polgárság e háború folyamán tan-usit. Ebben nagy erkölcsi erő jelentkezett s bizonyította azt a nagy vonzóerőt, a
melyet a magyar álfám nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül gyakorolni tud minden egyes tagjára. Egyetértés uralkodott az
összes népek között, d-e talán mindenki egyetért velem, ha különös nyomatékkal
emelem
ki a horvát nép nagy és lelkes
részvételét.
(Nagy taps a Ház minden oldalán.)

(EHenzéki szónok.)
Bakonyi Samu a függetlenségi -párt nevében szólalt fel a javaslatokhoz. Mostani
elhatározásában az ellenzéket a felelősség fokozott súlya vezette és nem fognak kiejteni
egy szót sem, ami az ellenség táborában azt
a reményt kelthetné, hogy az ellentállásnak
elszántságában -ebben a nemzetben csak egy
pillanatra is ingadozás van. (Zajos helyeslés
az ellenzéken és a munkapárton.)

Gróf Andrássy Gyula: Azzal a megállapítással
kezdi, hogy az emberfeletti háború(Gróf Tisza István, a horvátok felé fordulva, igy folytatja): A két nemzet ereje eb- ban mi és a szövetségeseink bizonyultak erőben a -harcban együtt küzdött, együtt érvé- sebbeknek. A győzelem eddig -kétségtelenül a
nyesült annak bizonyságaként, hogy a két mienk. Nemcsa-k sztratégiailag, hanem katonemzetnek szorosan össze kell tartania. Az
ebben a -közös erőforrásban jelentkező lelke- nailag is jól állunk, amiben nagy része van a
sedés, bizalom és szeretet tul fogja élni a há- szövetségesünk hatalmas sikereinek. Ne feborút és maradandó kincse lesz a két nemzet lejtsük el azonban, hogy a teljest gyoz-elemig
fejlődésériek.
még nagy munka van hátra. Hazánkban —
Mi, akik itt élünk, látjuk, de a külföldiek, bár csak nagyon kis részen van ellenség, de
akik itt vannak, tanusithatják, h-ogy ebben az Galícia egyrészét az oroszok elfoglalták. Gaországban soha teljesebb
nyugalom,
össz- líciát te-hát nemcsak a pragmatika szankció
hang cs rend nem volt, mint most.
alapján -kell nekünk is megvédelmezni, hanemA küzdelem folyni fog mindaddig, mig a azért, mert az orosz közvetlen szomszédság
tisztességes béke előfeltételei meg nem lesznek. Mi megvívhatjuk a küzdelmet nyugodt ellen Galicia Magyar-ország védőbástyája.
öntudattal, soha el nem térve és el nem fe- Erőinket a 1-egv-éksőkig kell latba vetnünk.
lejtve a háború eredeti célját. Ez a háb-oru Ezért az ellenzék a legszélsőbb
áldozatokra
nem hódító ambicióva-1 indult, ez védelmi há- kész, de nem vállalja a felelősséget azért,
ború, függetlenségünk megvédésére. És a mi- hogy vájjon az áldozatok okvetlenül
szükséhivatása a -monarchiának a múltban és a hágesek
voltak-e
a
kitűzött
cél
elérésére.
Ezért
ború alatt volt, az lesz a monarchia világtörténelmi hivatása a háború után is. ö r t állani a felelősség a kormányt illeti. Az ellenzék
a . népek és az államok függetlensége mellett csak megadni köteles.
és biztosítani az európai egyensúlyt. Ez a
— Megmutatjuk, — fejezte be Andrássy
nagy gondolat tette szövetségeseinkké
azoa beszédét — hogy a vesz-edelmben -m-i makat a kisebb nemzeteket,
amelyek
valóban
meg tudják becsülni nemzeti
függetlenségü- gyarok, pártkü'lönbség nélkül egyek vagyunk
és- határozott akaratunk a veszedelmet elháket.
A monarchia, amely politikai, erkölcsi és rítani, bármilyen áldozatok árán is. A korkatonai hatalmának oly -fényes tanújelét ad- mány javaslatát elfogadom. (Éljenzés.)
ta, kell hogy az maradjon a jövőben is, ami
Rakovszky
István: Szükséges -hangsúvolt a múltban. Nem ellensége senkinek, csak
lyozni,
hogy
a
háborúban
a magyarok embizonyos világuralmi törekvéseknek, — támasza, záloga, biztositéka az európai sza- berfölötti erőt adtak a hazáért. A honvédelmi
badságnak. Abban a felfogásban, ho-gy ez a miniszter
nagylelkűségéhez fordul. Kéri,
háború ezt az ügyiét fogja- szolgálni1, hogy hogy a legifjabb kor-osztályok sorozásánál a
minden erőfeszítés, -mit a nemzet tesz, a mi
létünk bizt-ositása, a mii szebb, jobb és- -fénye- legnagyobb előrelátást tanúsítsák; az iskosebb jövőnk megalapozása mellett ezt a nagy lákból alig kikerült ifjakat szigorú orvosi elcélt is fogja szolgálni, ajánlom a törvényja- lenőrzéssel sorozzák. Határozati javaslatot
vaslatot elfogadásra. (Zajos taps és éljenzés nyújt be, hogy a 42—50 éves korosztályok
a munkapárton.)
sorozása előtt az eddigi alkalmatlanokat, a
(A honvédelmi miniszter beszéde.) vöröskereszteseket, a minisztériumban- és a
bankoknál felmentetteket és a had-tápnál alBáró Hazai honvédelmi miniszter állott
kalmazottakat a frontszolgálatra képezzék
ezután szólásra.
— Nem -kételkedem, — úgymond — ki.
liogy hazánk fiai, tiszteit képviselőtársaim,
ezt a törvényjavaslatot
egy lélekkel elfogadják, noha tudják, hogy régi törvényeink szerint rendelkezésre álló had-erőnk száma is oly
nagy, 'hogy -hosszú időn át -képesek leszünk a
beállott hiányokat pótolni és noha tudják,
hogy most is igen számosan önként állanak
a zászlók alá. Mégis -el fogják fogadni ezt a
javaslatot azért, hogy megmutassuk a világnak, hogy igazainkért a végletekig fogunk és
akarunk harcolni. E -meggyőződésem nyilvánítása u-tán be is fejezhetném! felszólalásomat,
ha nem érezném lelki szükségét annak, hogy
most, amikor mindenki a háborúnak él, megmondjam- az itthoniaknak, hogy milyen legendás bátorsággal küzdenek véreink a harctereken és megüzenjem katonáinknak, hogy
mi mindig velük érezünk. Katonáink energiája bámulatos erővel nyilvánult meg a -lövészárok-harcokban. Szivünkre és lelkünkre ölel-

Simon előadó kimutatja, h-ogy a Vöröskeresztnél csak tizenheten vannak szolgálat
alól felmentve és az-ok ott tényleg nélkülözhetetlenek.
Hreljanovics Guidö a horvátok nevében
deklaciót olvas -fel, amelyben Jcüféjjtfll, • Ihogy
a horvátok mindig hü-ek voltak a királyhoz és
igyekeznek a jövőben is rászolgálni a dicséretre.
Juriga Nándor kiemeli a tót katonák hősiességét. Pedig tudják, hogy ezzel ők is segítenek feltartóztatni a szláv áradatot.
Zboray Miklós, m a j d nagyatádi
Szabó
István beszélt még. Elnök ezután az általános
vitát berekesztette és egy órai ebédszünetet
adott.
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(A népfölkelés kiegészítését
a Ház elfogadta.)
Beöthy Pál elnök délután négy óra-kor
újból megnyitja az ülést.
Hazay Samu honvédelmi miniszter reflektál az elhangzott beszédekre. Egy pi-llanat.g sem kételkedik abban, -hogy a javaslatot
elfogadják. Arra a vádra, hogy a magyar
honvédok aránytalanul kevés kitüntetést
kaptak, megjegyzi, hogy ezt már régen észlelte. Vizsgálatot is indított, -mert nyilvánvaló, hogy a magyar honvédek kitüntetése
n-em volt arányban hősi tetteikkel. Megállapította, h-ogv a főparancsnokság -ebben nem
hibás; a honvédparancsnokoknál- volt a -hiba,
akik nem. vettek maguknak fáradságot a felterjesztésekre. Erre vonatkozólag nemrég
rendeletet adott ki és azóta változott a helyzet, de az aránytalanság most is észlelhető.
Tehát vigyázni fog és a méltánytalanságokat
háború után is reparáltatja.
Rakovszkyn-ak ünnepélyes fogadal mar
tesz, h-ogy a sorozásoknál vigyázni fog és
kéri, hogy vonja vissza javaslatát. Indítványozza a törvény elfogadását.
Rakovszky
István a miniszter kijelentését megfelelőnek
tartja és- visszavonja javaslatát. A Ház azután a népfelkelés kiegészítéséről
szóló törvényjavaslatot
általánosságban
elfogadta.
A törvényjavaslat részletes tárgyalásáénál Bakonyi Samu szólalt fel. Azt a módosítást ajánlja, -hogy ez a törvény csak a jelen
háború tartamára -legyen érvényes. A Ház
elfogadja a változtatást. Polónyi Géza azt a
módositás-t ajánlj-a, hogy csak kifejezetten a
tizennyolc évet betöltötteket lehessen sorozni. A honvédelmi miniszter megnyugtató szavai után visszavonja javaslatát, mire a törvényt részleteiben- is elfogadják.
Ezután a magyar népfölkelőknek a galíciai és bukovinai hadtestek kiegészitéséhez
való felhasználásáról szóló törvényjavaslat
tárgyalása következik.
Gróf Károlyi Mihály: A legerélyesebben
kikel a javaslat ellen, mert -Magyarország
szuverenitását sérti. Tiltakozik a magyar
népfölkelők osztrák keretbe való beosztása
ellen. Általános szempontból nem riad viszsza a szükséges áldozattól. Az intéző tényezőknek arra is kell gondolni, hogy ne -hiányozzanak a lelkesítő momentumok: a szerkesztőségek adjanak magyar lobogókat csapatainknak.
A javaslat megszavazása egyébként is,
a nemzeti szemponton ki-vül az 1867. XII. t.-c.
be ütközik. Sérti a paritást és kívánja a -magyar hadseregben a nemzeti jelleg ki-domboritásák A javaslatot nem fogadja el. (Taps
a szélső baloldalon.)
Ráth Endre hasonló szellemben szólalfel. Polónyi Géza: A függetlenségi párt sohasem szavazta meg a közös hadsereg szükségleteit. Ez nemcsak a hatvanhetes törvények
megsértése, hanem a nemzeti garancia teljes
csődje. Ausztria szégyelhetné magát, hogy
keretei részére idegen katonákat kér. Ha mindig szükséges a magyar áldozatkészség, akkor miért nem gondoskodnak magyar lobogókról, jelvényekről. Miért mellőzik a magyar vezetőket, miért nincs magyar hadseregparancsnok? Nem szavazza meg a javaslatot.
: •. 4 ' Á i i * n
(Tisza válasza )
Grór Tisza István: -Nem akar a polémiába semmiféle politikai jelleget se-m- belevinni.
Bármilyen tiszt-eletreméltóak is az előtte
szóló képviselőknek aggodalmai, tisztán katonai szempontból birál. Ausztriának az elfoglalt területéből három hadtest lenne kiegészíthető. Kettőt pótol, de a harmadikat
már nem bírja. Katonai szempontból szükséges ezen hadtest keretének a fentartása. Tudja, hogv a kormány túllépte hatáskörét, de
ezt parancsoló szükség követeli. A felelősséget viseli.

Szeged, 19,15. április 27.
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Grói Andrássy Gyula: Látja, hogy a javaslat ellenkezik az 1867. XII. t.-cikkel, de
katonai okokból elfogadja a javaslatot. Különösen szükségesnek tartja, 'hogy minden katonai keretbe v o n j á k ' b e a megbízható magyarságot.

Ezután az elnök szavazásra tette fel a
kérdést. A többség a függetlenségi párttal
szemben elfogadta a javaslatot. Az ülés a napirend megállapítása után, háromnegyed hétkor véget ért.

Ausztria-Magyarország és Angiia.
Bécs, április 25.
Mig az entente lapjainak a koholt győzelmi hirek terjesztésén kivül a főtevékenysége abban merül ki, hogy a legádázabb gyűlöletet szítsák és táplálják olvasóközönségükben ellenünk, főleg pedig a németek ellen, addig Ausztria-Magyarország egyik
legnagyobb és a külföldön mindenesetre legelterjedtebb lapja: a Neue Freie Presse vasárnapi
száma az osztrák urakházának egy tagjától
Ausztria-Magyarország
és Anglia leimén oly
c'kket hoz, amely Angliát mostani magatartásáért védelmébe veszi. Igaz, hogy a lap
szerkesztőségei (bevezetőül kijelenti, Ihogy a
cikkel nem mindenben ért egyet, de azzal,
hogy közreadja, sok nemzet publicitása számára teszi hozzáférhetővé az abban kifejezésre juttatott felfogásokat és szempontokat.
Bátor hangjáért és rendkívüli érdekessége
miatt egész terjedelmében hozzuk a cikket:
— Monts gróf még csak a minap nyilatkozott a Berliner Tageblattban az „angol háborús célról", még pedig nagy tárgyismerettel, nagy tárgyilagossággal, és, szeretném'
hozzáfűzni: nagy erkölcsi bátorsággal. Sokkal körmyeb bés kényelmesebb a kórussal egy
húron pendülni és szenvedélyességben lehetőleg még a diringenseket is felülmúlni, mint
a szenvedély kitörésétől félre nem vezetetten
a kutató hideg nyugalmával az igazságot keresni, a csalékony jelszókat semmibe sem
venni és az ellenfelet is nem fel tétéin ül megvetendő érzésekre képesnek tartani. Ezt teszi
fönt emiitett cikkében Angliát illetően Monts
gróf, ép ugy, ahogy némely tekintetben nálunk nem régiben Andrássy Gyula gróf tette.
Hogy gazdasági vetélytársa iránti, mélyen
gyökerező féltékenységén kivül „két megbizható kontinentális szövetségesének (Franeiaés Oroszországnak) a letörését
megakadályozza", (a( : hogy Monts gróf mondja) volt
Angliára nézve a döntő indok, hogy cselekvőieg beleavatkozzék a háborúba; hogy továbbá Anglia semmiképpen sem akarta vagy
idézte elő a 'háborút (Andrássy grófot idézzük), az én nézetem szerint oly nyilvánvaló
és meg nem cáfolható bizonyosságu igazságok, ihogy az embernek valósággal csodálkoznia kell, amiért ezt már előbb is nem lehetett nyomtatásban olvasni. Bizonyos, hogy
az az ellenvetés volna tehető, hogy (Németország arra az eshetőségre, hogy „nyugati
szomszédállamát letöri",
Franciaországnak
és esetleg gyarmatainak területi épségének a
biztosítása nélkül éleve- lemondott
arról,
hogy Anglia semlegességét bizositsa magának. Ezt az ellenvetést nem tartom meggyőzőnek. (Nincs állam,, amely valaha is azzal a
kimondott szándékkal kezdett volna 'háborút,
hogy győzelem! esetére ellenségét meghagyja
a quo ante állapotában és manapság ez még
kevésbbé áll, mint bármikor máskor. Világos,
mint a nap, hogy a csatornántuli közbelépés
nélkül Franciaország m á r rég a porondon
heverne és talán hosszú időre vesztette volna
el nagyhatalmi állását. Nem hiszem,' hogy
akad angol miniszter, — bármely párthoz 1 és
társadalmi osztályhoz tartozzék 'is, — aki
ezt a színjátékot ölbe tett kézzel nézhette volna anélkül, ihogy nemzete közvéleménye el
ne söpörte volna helyéről. Hogy Anglia magatartása és aktiv részvétele a berlini vezető
körökre nézve meglepetés lett volna, alig képzelhető el; sőt inkább azt hiszem, hogv Berlinben és nem kevésbbé a BaUplatzon bőséges aktaanyag fekszik arra vonatkozóan, a
mely e tekintetben minden kétséget kizár. Az
utolsó delegáció Üdéjén nekem magamnak

volt alkalmam Budapesten erről a tárgyról
egy angol diplomatával eszmét cserélni. Ez
igy felelt nekem-: „Ugyan kérem, hogy is kérdezheti, egészen magától értetődik, 'hogy mi
nem engedhetjük meg Franciaország levereíését; utána természetszerűen ránk kerülne
a sor". Anglia perfidiájáról beszélni szerintem hiányos logika, hogy ne mondjam, hiányos felfogási képesség bizonyítéka. Az Angliának tett szemrehányások sorába tartozik
a „kiéhez tet-ési rendszer" és a népjogok tengerészeti határozmányainak különböző 'megsértése. Ami az elsőt illeti, okos ember bizonyára nem; fogja kétségbevonni, hogy Németország is a legmesszebb menő módon venné
igénybe ezt az eszközt, ha flottája elég erő-s
volna arra, hogy mindent bevitelt elzárjon a
szigetországtól. És továbbá: tegyük fél, hogy
például Szerbia valamely fontos fogyasztási
cikkben a monarchiából való bevitelre szorulna: vájjon mi lennénk-e azok a jó bolondok, akik ellenségünket elíátnók vele, hogy
általa a háború időtartamát növeljük? Ami a
népjogok megsértését illeti, a semleges sajtó
meglehetősen alapos ismerete alapján állíthatom, hogy rendkívül nehéz volna, ily kérdésben birói szerepre vállalkozni.
A Neue Freie Presseben nem régiben oly
kívánságot olvastam, amely a nemzetközi
gyűlölködés lefokozásának a szükségességét
hangsúlyozta. Olyan államférfiunak, mint
Bismaicknak
a felfogása szerint a nemzetközi életben ép oly kevéssé van helyén a
gyűlölködés, mint a 'hála, a rokonszenv és
altruizmus. A gyűlölködés, mint cselekedeteink rugója ép oly céltalan, amilyen hatástalan fegyver ellenségeinkkel szemben. Nekem
az a benyomásom, hogy azok, akik a közön
ség izlése iránti hódolatból vagy azért, hogy
olcsó liazatiságukat fitogtassák, a gyűlölködésnek ujabb és ujabb táplálékot nyújtanak,
súlyos felelősséget vállalnak magukra.
Gyűlölködéssel nem lehet politikát csil
nálni. Ez a háború sem fog örökké tartani és
mindenkinek, aki a közéletben részt akar venni, az a kötelessége, hogy a jövőbe pillantson. Szomorú perspektíva volna az emberiségre nézve amiarv a föltevése, 'hogv ennek a
nagy háborúnak a befejezése után Európa kát
állig fölfegyverzett tábornak marad meg és
mindkettő csak azzal foglalkoznék, hogy uj
gyilkoló eszközöket gondoljon ki és hogy az
ez idő szerint semleges államok behálózása
által uj koalíciókat létesítsen. Ez a perspektíva szomorú volna Európára, de: főleg monarchiánkra nézve, amelynek sokkal magasztosabb missziót szánok.
Földrajzi fekvése, territoriális kielégültsége, terjeszkedési és felszívó erejének túlságos hiánya kiválóan megadja neki az arra
való alkalmatosságot, hogy kiengesztelőleg
és kiegyenlitőleg hasson és áthidalja a meglevő ellentéteket. Azok az újságcikkek, amelyeket a monarchia haláltusájáról és felosztásáról irnak, hiu papiros és nyomdafesték
és legföljebb néhány fanatikusnak, de semmiképen sem komolyan veendő külföldi államférfiaknak kívánságát vagy felfogását fejezik ki. Külpolitikai dilettánsoknak a nyilatkozatai, -bármily m'agasrangu
egyéne:k(től
származzanak is azok, nem esnek e kérdésekben latba. Hős hadseregünk száz meg száz
csatában fényesen bizonyított be az egész világ előtt a monarchia élet- és ellenálló erejét; remélhető, hogy a béketárgyalásokon —•
bármikor kezdődjenek is azok — diplomáciánk hasonlóképen ura lesz a feladatának.
Olyan szövetségek, amelyek nem épül-

tek fel az érdekek azonosságán, röv'rf tartamuak, ellenálló erejük pedig csekély. Még
nem nagyon régen Chamberlain
az orosz
kormánnyal folytatott tárgyalásokra vonatkozóan azt a klasszikus megjegyzést tette:
„Aki az ördöggel vacsorázik, annak hosszú
kanálra van szüksége" és az azóta létrejött
angol-orosz szövetség ügyes diplomáciának
a müterménye, de nem valamelyes érdekközösségnek az eredménye. Mindenki, aki nálunk az Angiia iránti gyűlölködés tüzét szitja
vagy táplálja, — "na a legjobb szándékból teszi is azt, csak azt éri el, hogy a London és
Pétervár közti köteléket csak még szorosabbra fűzi. Vájjon ez nekünk érdekünkben áll-e,
azt minden elfogulatlanul gondolkodónak a
mérlegelésére bizom.
A német hadsereg hősiességét, azt a bámuiatraméltó pozíciót, amellyel ez az óriási
szervezet működik, ennek a nemzetnek a szívós áldozatkészségét és páratlan szervező
képességét nálamnál senkisem csodálja jobban, de azt hiszem, hogy sokkal jobb eszközeink vannak, amelyekkel
szövetségesünk
iránti csodálatunkat és hálás elismerésünket
bebizonyíthatjuk, mint azzal, hogy Anglia
iránti gyűlöletében vetélkedjünk vele, ami által csak megnehezítjük a majdani béketárgyalásokon a helyzetünket, anélkül, hogy ezáltal szövetségesünknek bármii módon hasznára lennénk.
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a tenger
szabadságáról.

öernberg

Dernberg, az egykori német államtitkár,
aki jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, <tiM) amerikai lapban cikket ir,
amelyet must a Corriere delhi Sera a következő kivon atban. hoz:
Bármily Ibéke is fog kötődni, annak tartós békének kell lennie. Ideiglenes foldozás
semmi sz'in alatt sem engedhető meg. Annak
a rémes látványnak, liogy az ősvilág összes
nagy nemzetei kölcsönösen szétmarcangolják
egymást, mindegyik aibJfclatn a meggyőződéslen, hogy ügye igazságos, nem szabad megint megismétlődnie és miiham)ara>b'b be kell
szüntetnie. Tökéletesen fel vagyok hatalmazva arra, hogy megcáfoljam, m i n t h a hazáim
világuralomra törekednék. lAz én hazám egyrészt tul,szerény ahhoz, másrészt sokkal tapasztaltabb, semhogy ne tudná, hogy ilyen
állapotot a többi nemzetek sohasem t ű m é nek el. Az események bebizonyították, hogy
világuralom csak a tengeren való uralom által lehetséges.
Németország arra törekszik, hogy a tengerek és tengerszorosok az összes
nemzetek
számára ugy békében, mint háborúban
nyitva álljanak, 'A tenger nem tulajdona senkinek, hanem mindenki számára szabadnak
kell lennie. A tengerek a tüdőt képviselik,
amellyel az emberiség u j lélekzetet vesz vállalkozásaihoz, ép azért nem Idokirczhatók.Én
amellett volnék, hogy az összes tengereiket
és tengerszorosokat örök időkre semlegesitjütk, amit garantáljanak az össze- hatalmak
övképpen, hogy minden a •semlegességen ejtett bánmilyen sérelem súlyosan büntettessék
meg. De a tenger szabadsága is haszontalan
valami, ha azzal nincs biztosítva 1 az összes
államokkal való sürgönyt és postai összeköttetés szabadsága, akár harcban állanak ezek
az államok, akár semlegesek. Szívesen látnám, ha az, összes sürgönykábelek az érdekelt nemzetek közös tulajdonát képeznék és
közös határozatokkal képeztetnék ki a vonalak világrendszere. A szabad' tenger a. nyitott ajtó politikáját követeli meg. Pénzügyi
és kereskedelmi okokból meg kell liogy legyen miniden nemzetnek az ahhoz való joga,
liogy vámtételeit emelje. De ezeknek a vámtételeknek minden kivitel és bevitel számára
egyformáknak kell lenniük. iHa egy országnak, amely a iföld nagy részének birtokában
van, jogában állana az anyaország, g y a r m a t
és külföld vámjai között külömbséget tenni,
akkor az 'valós-ággal egy jelentőségű volna
a világuralommal. Ép ez volt az utóbibi időben Anglia politikája. Ezzel szemben a németgyarmatok mindig nyitva 'voltak minden
kereskedelem számára és ebiben az anyaország csak azokat a jogokat élvezte, -amelyeket a több nemzetek. A tengereik szabadságának a politikája az egyetlen eszköz azok a
neímzetközi vonatkozások igazi céljának az
eléréséhez, amelyek az áruk kicserélésében
állanak. Ez a politika minden nemzetre nézve csak jótékony hatással lehet és a r r a kevalamennyit. Élcimozditani képes a mivielődés haladását és biztos ut az általános leszereléshez.
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— Németország nem küzd terület gyarapodásokért és nem gondol arra, hogy nemzeteket meghóditson és elnyomjon. IMindezáltnl Belgium Nyugat-Németország
kereskedelme számára a természetes kiviteli leikötő és a birodaotm természetes kifutója.
Kimondhatatlan pénz- és véráldozattal hódittatott m e g és » német kereskedelem számára
az egyetlen nyitott ut a nyílt tengerhez.
Belgiumot Anglia teremtette meg, tartotta
fenn és védelmezte ímeg azért, hogy Németország-ót'-ezektől -a természetes' előnyöktől elűzze. Angliának a kis népek iránti szeretete,
amelyről most regél, nem állja ki a gondos
vizsgálatot. lEz-t bizonyítja, a- kis íbur köztársaság szétrombolása. Németország tehát nem
mondhat le Belgiumról, Mindazáltal falán
mégis mellőzhetők volnának ezek a tervek,
ha •Németország összes többi követelései,
mindenekelőtt azok, amelyek a tenger szabadságára vonatkoznak, teljesedésbe mennek.
Ez esetben Németország nem mulasztaná el
a kellő pillanatot ezeln ország újraépítésén
dolgozni, amin k,ülőmben már most is munkálkodik. Németország kisebb mint Kalifornia, d e lakossága iiarmincötször sűrűbb.
Népének szüksége van tehát arra, liogy gazdasági tevékenysége tovább fejlődhessék oly
idegen országokban, amelyek maguk is képesek a fejődésre.
•Anglia nagyon csekély élőrelátással tanúskodott, amikor ezeknek a törekvéseknek
útjába állott és Marokkót Franciaország kezeire juttatta, olyan nemzetire, mely 44 év
óta nem mutat fel lakcelságszaporódást,
amelynek lélekszáma alig h a l a d j a meg Németországénak a felét és amelynek uralma
veszélyezteti a vallást és erkölcsöt, amikor
tűri, hogy a kényelmes élet iránti szeretetből
csupa kis család keletkezzék. Anglia azonfelül állandóan ellene vélt Németország azon
kívánságának, hogy Mesopotámia az ő gazdag gabonatermésével az egész világnak
váljék a .javára. A tartós béke clyjformán
fog helyreállítódul, hogy a német tetterőnek
nagyok lelhessenek a sikerei más nemzetek
jogainak a sérelme nélkül. Németországot
inkább bátorítani kelene abban, hogy tevékenységét Afrikában
és Kisázsiában
folytassa, azt a tevékenységét, amelynek az
egész világra nézve jótékony hatásúnak kell
lennie. Hazáim terveibe,n nincs egyetlen pont
sem, amely nem válhatnék javára a többi
nemzeteknek is. ,A legutóbbi hónapok a leghatározottabban bebizonyították ezen állításaim igazságát és ma uniáir jobban vannak
tisztában azzal, mit akar .Németország igazából. Amikor tehát Néimftorszáig ügyét védelmezem, nem csupán mint nómiet teszem
azt, hanem egyúttal mint polgára olyan országnak, amelynek az a kívánsága, hogy a
népek közösségének hasznos és (megbízható
tagja legyen.
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A Szegedi Vörös Kereszt akciója
a rokkant katonák érdekében.

(Saját tudósitónktól.) A Vörös-Kereszt Egylet szegedi osztálya elnöki tanácsülést tartott,
amelyen az egylet vezetősége a rokkant katonák
ügyével foglalkozott. Az elnöki tanács elhatározta, hogy a háború rokkantjait, nemcsak művégtagokkal fogják ellátni, hanem kiképeztetik
foglalkoztató műhelyekben ugy, hogy fentartásukról önmaguk gondoskodhassanak
Az ülésről az alábbi tudósításban számolunk be:
Veress Károly a Vörös-Kereszt' elnöke az
ülést megnyitotta.
Dr. Lugosi Döme titkár ismertette a VörösKereszt egylet Központi igazgatóságának rendeletét, mely a rokkant katonákra vonatkozik. A
budapesti központ saját kebelében egy uj hivatalt létesített, mely „rokkant katonák gyámolító
és elhelyező hivatal" néven működését megkezdte. Az uj hivatal megkeresést intézett a
Vörös-Kereszt egylethez. A hivatal célja, hogy
a rokkant katonákat keresethez juttassa és addig
mig ezt elérik gyámolitsák. Ennek az elérése
végett gyámi szervezetet kell létesíteni. Minden
gyámnak 4—5 gyámoltja lesz, akinek minden
tekintetben segítségére fog állani. A gyámoknak
ezenkívül kötelessége az is, hogy felkutassa a
törvényhatóság területén élő és még be nem
jelentett rokkantakat, akiknek életkörülményeit
munkaképességét meg kell határozni.
Dr. Somogyi Szilveszter társelnök, polgármester előadta, hogy a vezetése alatt álló Jótékony Egylet már bizonyos fokig gondoskodott
a rokkantak ügyében. Back Bernát 50.000 K-t
adományozott a jótékony egyletnek azon rendeltetéssel, hogy a rokkant katonák segélyeztessenek ezen összegből. A jótékony egylet telkét ajánlta fel ezen célra; foglalkoztató műhelyükben a rokkant katonák ipari kiképzésben
részesülnek.
Dr. Orkonyi Ede kúriai biró, aki a rokkantak ügyének alapos ismerője, ismertette ezután
a németországi rokkant intézményeket. Ő is
híve annak az elvnek, amit a Rokkantak Gyámolító és Elhelyező Hivatala hirdet. A rokkant
soha ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy ő az
államnak vagy a társadalomnak eltartottja legyen,
nehogy azt gondolhassa, hogy ő terhére van
embertársainak. Vannak ugyan rokkantak, akik
azon véleményben vannak, hogy miután a haza
szent védelmében váltak kereset képtelenné, az
állam, illetőleg a társadalom köteles őket eltartani, de ezekben fel kell ébreszteni a munkakedvet. A társadalom majd gondoskodni fog
arról, hogy a rokkant reá nézve alkalmas ipari
kiképzést nyerhessen, gondoskodni fog arról,
hogy az igy kiképzett rokkantat valamely vállalatnál elhelyezze. Gróf Tisza István elnöklése
mellett alakult egy nagyobb szervezet: „Csonka
és béna katonák gyámolító országos bizottság."
E bizottság állami szervezetként fog működni
villamosa fiatalkorúak felügyelő hatóságával kapcsolatminden áremelés nélkül ó r i á s i választékban, ban. Minthogy ilyen módon 3 szervezet is gonUllÉglíáSl beuezefésekel a legolcsóbban eszközli doskodik a rokkantakról, elsősorban is az a
Fnnnn
^ n m ^ Világítási vállalata, Kölcsey- cél, hogy a három szervezetet öszhangba hozU , ,
y ü
utca 4. sz., Wagner-palota
zák, hogy a Vörös-Kereszt egylet rokkantak
gyámi intézménye, a szegedi jótékony egylet, a
csonka és béna katonák bizottsága vállvetve,
Németországot azzal vádolták, hogy
O
O
Ü
egymást megértve összmüködést fejtsenek ki.
(megsértette egy szerződés' határozimányait,
amennyiben egy (Belgiummal szemben válDr. Eisenstein Jakab ismerteti a Vöröslalt ünnepélyes kötelezettséget semmibe sem s z á j p ad l é s
Kereszt Egylet központi igazgatóságának ama
vett. Ha"ez a nemzetközi jog megsértése,
nélkül.
rendeletét, amely szerint a központ a rokkantaakkor a többi hadfviselő nemzetek m i n d utákat művégtagokkal látja el. Báró Gerliczy Félix
nozták, amikor lerombolták a népjog törés Veress Károly felszólalása után a következővénykönyvének m á s részeit. Japán
nagy
kép határoztak:
mértékben sértette meg Chirm semlegességét, Az általam készített
A fiatalkorúak felügyetö hatósága (szegedi
Ciprust és Egyptomot pedig Anglia minden rágásra kitűnően használható a valódi fogak- kir. itélő tábla I. emelet 43. ajtó) hirlapok utján
szerződésnek a semmibevevésével
csatolta tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel- felhívja a rokkantakat, hogy ott jelentkezzenek.
magáihoz. A londoni deklarációt sutba dob- jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná- A jelentkezett rokkantak életviszonyát és kereták és ívialószimüleg nincs annak egy része kat és levehető arany hidakat jutányos árak setképességét a Vörös-Kereszt egylet gyámi
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve
seijn, amely tekintetibe jött.
szervezete fogja szorgos vizsgálat tárgyává tenni.
r
Dernberg kifejezi azt az óhaját, hogy
Ha a rokkantak közül valamelyik még mütaggal
szeretné a nemzetközi jogot megfelelő bizto- B a r t a Á g o s t o n fogtpchnikus ellátva nincs, a gyámi szervezet szerzi be azt a
sítékokkal a semlegesek j a v á r a kodifikálva Ü
SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
M Vörös-Kereszt egylet központi igazgatóságától.
látni, majd ezeket m o n d j a
Belgiumról:
A művégtaggal ellátott rokkant a jótékony egyTELEFON 1 6 3 4 .

csillárok

6
let foglalkoztató műhelyében nyer ipari kiképzést A fiatalkorúak felügyelő hatósága, mint a
csonka és béna katonák országos bizottságának
megbízottja fog gondoskodni a jótékony egylet
műhelyében kiképzett ipari munkások elhelyezéséről. A Vörös-Kereszt egylet gyámi szervezete pedig az ipari munkára netn alkalmas
rokkantak elhelyezését segiti elő és gondoskodik
arról, hogy a rokkantak semmiben se szenvedjenek szükséget.
A jelenvoltak azután egyhangú valasztassal
megalakították a gyámi szervezetet.
Főgyám : báró Gerliczy Félix, gyamok: dr.
Somogyi Szilveszter, polgármester, Veress Karoly,
nyűg kúriai biró, Orkonyi Ede, a fiatalkorúak
felügyelő bizottságának elnöke, dr. Lugosi Döme,
a szegedi Vörös-Kereszt egylet titkára, Niedermayer Antal, felsőtanyai plébános, Barmos
György, alsótanyai plébános, dr. Eisenstein
Jakab, a szegedi Vörös-Kereszt egylet főorvosa,
Rózsa Béla, földbirtokos, ifj. Nónay Dezső, a
szegedi Vörös-Kereszt egylet gondnoka. A gyámi
szervezet elhatározta, hogy működési korenek
fokozódása arányában tagjainak számat is szaporítani fogja.
— Gabonát kap a város. Pár nap múlva
3300 métermázsa rozs és 600 métermázsa
árpa érkezik Szegedre A gabona szállításról
a földmivelésügyi miniszter leiratban értesítette a várost. Az érkező gabona rekvirálva
nem lesz, miután ezt a miniszter elengedte.
A gabonát a Back-malom fogja megőrölni és
a közönség rendelkezésére bocsájtják majd.
— Az EMKE ügye. Mi is megírtuk
Fényes László adatai alapján a EMIRE székesfővárosi vezetőségének, névszerint Gallovich Jenő és Andréics
János háborús jótékony dolgait. A vezetőség most „Kézirat
gyanánt, bizalmas" jeligével beküldte nekünk
terjedelmes elszámoláslát, melyet különben
saját igazgatóságuk elé terjesztettek. A „közös akcióról" szól, főként a Vöröskereszttel
kapcsolatban. Anélkül, hogy a magyarázás1
részleteivel foglalkoznánk, csupán azt jegyezzük meg, hogy illetékes körök, igy az
EMKE igazgatósága is, bizonyára -érdeme
szerint bírálja el az egész ügyet s meg fogja
állapítani, vájjon megtörténtek-e azok a
visszaélések, amiket Fényes László felsorolt.
— A gyűjtői vek beszolgáltatása. Szeged
sz. kir. város főispáni hivatala felkéri mindazon úrnőket és uraikat, kik a főispánii hivataltól: bármely jótékony célra gyűjtő iveket
kaptak, hogy a gyűjtő iveket még az esetre
is szíveskedjenek rövid időn belül beszolgáltatni, ha a gyűjtés esetleg eredménytelen
lett volna.
— Dr. Ditrói Nándor kitüntetése. Dr.
Ditrói Nándor állami felsőkereskedelmi iskolai tanárnák a háborúról irt költeményei
egy díszpéldányát őfelsége legkegyelmesebben elfogadta -s megparancsolta, hogy
nevezettnek legfelsőbb köszönetei tudtul
adassék. A főispáni hivatal ma átiratban kereste meg az állami felső kereskedelmi iskola igazgatóságát, hogy az erről szóló okmányt megfelelő formák között Ditrói tanárnak adja át. Ugyancsak a háborúról irt verses ikönyv egy-egy diszpéldányát szívélyes
köszönet nyilvánítása mellett Zita főhercegasszony és Károly Ferenc József trónörökös
öfenségeik is elfogadták s a költemények
megjelenéséről őszinte érdeklődéssel tudomást vették.
— A Vörös Félhold jelvényei. A feltűnően csinos és ízléses török Vörös Félhold
hivatalos jelvények megérkeztek a főispáni
hivatalba, ahol darabonkiint 1 koronáért le-
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het kapni a hivatalos órák alatt. Nagy jótékonságot gyakorol az, aki ily jelvényeket
vásárol.
— Pusztitják az ujszegedi ültetvényeket
Most hogy az idő kinyílt, a diákok átjárnak
Újszegedre. Több panaszos levél érkezett dr.
Gaál Endre kulturtanácsoshoz, hogy a konviktusi diákok pusztitják az ültetvényeket és a sétányon levő padokat összefaragják. Gaál Endre
tanácsos ezt a hétfői tanácsülésen bejelentette
és felhivta a konviktusi igazgatókat, hogy a
diákokat szigorúan büntessék meg. Hétfőn egy
egész sereg férfit, asszonyt és gyerekeket idéztek meg a rendőrségre, akiket vasárnap azon
kaptak rajta, hogy a virágültetvényeket kiszedték, vagy széttiporták. A rendőrség most intézkedni fog, hogy a liget növényeit több kerti őr
védje.
— A katholikus Növédő-Egyesület közgyűlése. A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület választmánya hétfőn tartotta meg rendes gyűlését a városi széképület bizottsági
termében Raskó Istvánmé elnöklésével. A
gyűlés legfontosabb tárgya a rendes évi
közgyűlés előkészítése volt. A választmány
a közgyűlést május 3-ára, délután 3 órára
tűzte ki s azt a városháza bizottsági termében tartja meg. A közgyűlésen részt vesz
gróf Zichy Rafaelné az Orsz. Kath. Nővédő
Egyesület uj elnöknője is, aki ez alkalommal
megtekinti az egyesület intézményeit s
megvizsgálja ainmaik ügykezelését is.
— Rögtönitélőbiróság előtt Kalla Illés.
A honvédügyészség már benyújtotta a ikieszközlé'si törvényt a szegedi honvlédkerületi parancsnoksághoz, hogy Kalla Illés ügye
rögtönitélő biróság elé kerüljön. Az irat
most Feszi altábornagy, kerületi parancsnoknál van. A tárgyalást kedden délelőtt 8
órától kezdve tartják meg. Hogy milyen
módon ítélkezik a rögtönitélő biróság, arra
vonatikozjólag ja katonai bűnvádi perrendtartás ezeket rendeli: „A honvédhadosztályLigyész akként intézkedik, hogy az illetékes
parancsnoktól a parancsot a hadosztálybirósághoz átküldjék. Ez a biróság köteles a legnagyobb gyorsasággal intézkedni, ihogy a
rögtönitélő biróság biztonsága és a halálbüntetés esetleges végrehajtása végett a
szükséges fedezet és végrehajtó csapat rendelkezésre álljon és köteles gondoskodni
arról, hogy a rögtönbiráskodás megtartására kijelölt helyen a szükséges hivatalos
felszerelés készenlétben, egy lelkész, egy
orvos és esetleg ihöhiér legyen, hogy ha halálbüntetés mondatnék (ki, az ítélet végrehajtását semmi sem' akadályozza. A rögtönitélő biróság tárgyalása szabad ég alatt is
megtartható. Az egyes terheltek ellen az eljárás leghosszabb tartama: háromszor 24
óra. A terhelt védőt választhat. A rögfcönitélő biróság Ítélete ellen nincs helye a perorvoslatnak. A halálbüntetés Ítélethozatal
után két órával végrehajtandó". Abban az
esetben tehát, ha Kalla Illést halálra ítélik,
Ítélethirdetés után két órán belül kivégzik.
— Nem szabad táncolni. Szalay Lajos
ujszegedi vendéglős beadványt nyújtott be a
városhoz, melyben arról panaszkodik, hogy a
rendőrség nem engedi meg az ő általa bérelt
ujszegedi táncköröndben a zenét és a táncot.
A városi tanács a hétfői ülésen foglalkozott a
kérdéssel és ugy határozott, hogy a táncköröndben megengedi a zenét, ellenben a táncot bizonytalan időre betiltotta.

iSzeged, 1915. április 27.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
Uj tagok bemutatkozása. A szinházi.
iroda jelentése: Szerdán mutatkozik be az u j
karmester, Kovács Mikisa, laki évekig a nagyváradi és debreceni társulat karnagya volt.
Az u j karnagy a Zsuzsi kisasszony 5-ik előadáisán .mutatkozik be. Csütörtökön Hajó S.
nagysikerű vígjátéka .a Délibáb-utca 7. ikerül
szinre, ez estén mutatkozik be az u j szende,
Császár Kaim,illa, a k i a kolozsvári nemzeti
szinlház t a g j a volt. Császár Kamilla, Varsányi Irén szerepéiben mutatkozik be. 'Pénteken
kezdi meg lBerky Lili, ,a Népopera el;ő szubrstt primadonnája báróim estére terjedő vendégjátékát. A művésznőt, akli nemcsak egyike a legelső szuibr,etteknek, hanem rendkívül
bajos egyénisége és feltűnő szépsége által
egy csapásra meghódítja a közönlséget. lElső
fellépte az Éva címszerepéiben lesz, mig szombaton a Mozitiindér operettben iGarden Viktor báró szerepében, melyet, a Népoperában
is creált, Lehár frakkos szerepélben lép közönségünk elé. — Vasárnap Jakebi világhírű
operettjében a Leányvásár operettben Betty
szerepében fejezi be vendégjátékát.

SPORT
oooo

SzAK-Kinizsi—Csehek 1:1
(Saját tudósítónktól.)
Imjponáló keretiben
zajlott le vasárnap délután a 28. gyalogezred
jónevü icseh, és a Délvidék legjobb játékosaiból összeállított csapatok mérkőzése, melyen
dr. Somogyi Szilveszter pogármesterrel ólén
megjelent Szeged egész elit-társadalma. A
kedvező időjárás ós a (kínálkozó különleges
sportesemény zsúfolásig megtöltötte a hatalmas tribünt s állóhelyeket, tekintélyes -őszszeget j u t t a t v a a vak katonáknak.
Á mérkőzési bel-ső tartalma — eltekintve
a második félidőiben lábrakapott erőszakoskodástól — a legkényesebb igényieket is kielégítette. A temesváriak ihat embere, legelsősorban Tóth centerhalf, f á r a d h a t a t l a n
buzgalommal dolgoztak a siker érdekében s
Ina a m a g y a r csapatat hagyományos balszerencséje nem befolyásolja (két tizenegyest
lőttek ugyanis a k a p u .mellié), v a s á r n a p délután olyan sikert könyvelhettek volna el a
válogatottlak javukra, melyre első klasszisu
fővárosi csapatok is büszkék lőhetnének.
Azonban igy is megelégedéssel tölt el bennünket a .magyarok teljesítménye, .mert egy
oly csapat ellen, mely két Iliét előtt macskaegér játékban, könnyen verte 9 : l-re a (honvédek agilis csapatát, m a ei döntetlenül,
állandó fölényben végezni, — fölér egy győzeleanimel.
Á válogatottak ereje a fedezet-sorban csúcsosodott ki. Kovács, Tóth és Takács olyan
játékerőt képviselnek melyre méltán büszke a
Kinizsi. iRajtuk labda keresztül nem ment s
a támadásiban is „lábra-iadott" lapdákkal
tömték a csatársort, hol a Wurfer-iSaller és
a Csizik—B apa-pár támadásai csak a kapus
.kezén akadtak meg. Szolcsányi a center szerepében szorgalmával tűnt ki, b á r látható
volt, hogy a néki szokatlan hely nagyiban
befolyásolja játékerejét. Csákyt
nem kell
bemutatnunk; élsőkilasszisu k a p u s ő s nagy
odaadásaival pár veszélyes akciót tett ártal-
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inatlanná. Jopi ós iBauer llicsezn rúgásai és
ésszerű helyezkedései sok támadást hiusitotK O R Z O - M O Z I
tak még. Összegezve az egészet, a magyar I g a z g a t ó VAS SÁNDOR.
Telefon 1 1 - 8 5 .
csapiat méltó és félelmes ellenifélnek bizonyult s csak balszerencséjük fosztotta ímeg
őket a megérdemelt győzelemtől.
Kedden, április hó 27-én
A cselbek legutóbbi fölállitásrakon változtatva, a jóneivü többszörös válogatott
Mittelmüller-rel,
Stolz-oal -és Ercinck-kal erősítették meg csapatukat. Összjátékuk, laipidakezieliélsrak és a támadásiba vitt erélyükkel
nagy imivuiikát adtak a m a g y a r védelömnek,
de a veszélyes Pmkop állandó lefogásával,
megtört a cselbek támadó ereje. Mittelmüllertől tölthet vártunk, .csak erőszakoskodásáról ismertünk rá, bár ezt a csali-vonást, mely
az összes p r á g a i játékosokat jellemzi, m á r
a múlt mérkőzésen is tapasztaltuk tőlük, Csatársoraikban az összjátékra való baj'laiui és
A Nordisk filmgyár
készség imiivészit produkál, de a már •fentebb
említett
körülmény
tétlenségre
kárhozlegújabb szenzációja
tatta őket. Fedezetsoruk hivatása magaslatán állott, bár az ördöngös Wurfer
akkor
szaladta le őket, amikor akarta. A közvetlen
védelemiben nagyon jó volt Simci; nem sokkal m a r a d t mögötte Franch sem, mig Taussig, a kapus, — .eltekintve szerencséjétől
(ugyanis négy lövés a kapufáról pattant
vissza), elfogadhatót nyújtott.
Báintólag ihatott a második félidőben a
csehek által forszírozott erőszakos játékmodor, miit iHorváth Pál szövetségi biró
Prokop és iHapa kiállításával torolt meg. Az
első félidő az ötödik percben rúgott m a g y a r
Dráma 3 felvonásban.
góllal végződött, ralit a csehek a második
félidő elején fejelt góllal egyenlítettek ki. A
szüneteidben ós a kezdés előtt a 28. gyalogezred zenekara hangversenyezett.

Psylander esték!!

il

i.

A főszerepben

Szegedi adományok.

Utaldemár

Psylander.

— A főispáni hivatal kimutatása. —
Szeged sz. kir. város főpénztárába befizetett és Szegeid sz, kir. város főispáni hivatala által nyilvántartott jótékony .adományokról a következő nyilvános elszámolást
a d j a ki — folytatólagosan — a főispáni hivatal :
I. Kotornák özvegyei és árvái alapja javára ujabban adományozott: Dr. Örkényi
Ede 5 K, Fischer Aladárné (Dél magyarország gyiijtésd) 5 K, özvegy iHoltzer JaikabE é 50 K.
II. Vak katonák gyógysegély alapja javára u j a i b a n adományozott: Glüekstllial Lajos 60 K, özv. Holtzer Jakabné 50 K, iA ^Szegedi iNiaipló" gyűjtése folytán: H a v a s Ferenc
20, Csányi Sándor 50, .Faragó .Aladárné 5,
Győri Béláné 5, Kopasz család 16. iA városi
felső kereskedelmi iskola alsó ib) osztályának
növendékei Kovács József dr. t a n á r n a k
adandó névnapi csokor .megváltása elmén
7 K.

Bútorozott
szobák
kiadók.
Vigjáték 2 felvonásban.
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Ára 1 korona.
Kapható: VÁRNAY
:: könyvkereskedésében.
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III. A török Vörös Félhold jlavára adott
ujabb (adományok: Várossy Gyula 20, Dr.
Andrássy Ferenc .10, Eisenstadter Róbert 25,
Szegedi Kenderfcnógyár 100, Wagner Gaisztáv 50, dr. Rósa Izsó 10, Habé! J á n o s 10,
Lövész .Antal 80, Belvárosi fiúiskola tanítótestülete 35, Csikós Gyulai 5, Horváth Aladár
10, Lichtenegger Gyula (Szegedi Napló g y ű j tése) 10, Endrényi Lajos 10, Szegedi 5. honvéd gyalogezred hangversenye alkalmából
befolyt összeg 170, Festők kiállítása .persely
gyűjtése 18.89, Dr. Orkonyi Ede 5, Szegedi
szaka dciktatási egyesület jótékony előadása
jövedelméből 150, Első szegedi mezőgazdák
szövetkezete 200, özv. Holtzer Jiakabnó 50 K.
IV. A török Vörös Félhold j a v á r a kiadott gyűjtő-iveken beszolgáltatott
ujabb
adományok: 7. szánna gyüjtő-iven: Bogávári
Bacik Bernát 100 K. 10. számú gyűjtő-ivem
Gyűjtő: Bárd Adolf: 10 K. 18. sziámii gyiijtőivera. Gyűjtő: Bokor Emil 40 K. 19. számú
gyűjtő-ivén. Gyűjtő: Bokor János 12 K. 22.
számra gyüjő-iven. Gyűjtő: Boros .Miksa. 16
K. 28. számira gyüjtő-iven. Gyűjtő: Bózsó
János 6 IK 25. száram gyűjtőivein. Gyűjtő:
Csányi János 25 K . 26. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Csányi Sándor 50 K. 27. számú
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Cserő iEde 45 K.
29. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Csc.nka Ferenc 12 K . 30. számú gyűjtő-ivem Gyűjtő:
Csorvay János 38 K. 33. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Déési Béla 20 K. 35. száraira gyüjtőiven Gyűjtő: Deutsch Lipót .10 K. 42. számra
gyüjtő-iven. Gyűjtő: t a s n e r Ignác 10 K . 43.
száram gyüjtő-iven. Gyűjtő: Fagler Ede 61
K. 45. számra gyüjtő-iiven. Gyűjtő: Dr. Falta
Mareell 15 K. 47. számú gyüjtő-iven. G y ű j t ő :
Fekéte Ipoly 21 K. 51. száimu gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Franki Antal .10 K. 52. számira gyüjtő-iven. .Gyűjtő: Funáik Károly 150 K. 56.
számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Gerle Imre
20 K . 57. száimra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Glüekstihal Lajos 60 K. 58. szómra Gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Dr. Goldsdhinidt György 15 K. 61.
száimu gyüjtő-iven. G y ű j t ő : H a j n á l István
25 K. 63. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Hirbáger Ferenc 8 K. 64. száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Hoffimann Ignác 25 K. 67. számit gyüjtőiven. Gyűjtő: Dr. Holtzer Gyula 50 K. 68.
számú gyüjtő-iven. G y ű j t ő : .Holtzer Kálimán
73 K. 71. száimu gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Horváth István 25 K . 74. száimra gyüjtő-iven.
Gyüjtlő: Dr. Ivánkovits Sándor 19 K. 77. számú gyüjtő-iven. Gyüjltő: .Juranovits Ferenc
70 K. 81. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Kelemen Béla 20 K. 87. számai gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Kiss Gyula 40 K 30 fill. 88. számra
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Kiss Ferenc 82 K. 91.
száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Koós Elemér 120
K. 99. számú gyűjtő-ven. Gyűjtő: Dr. Körössy Ignác 10 K . 111. száimu gyüjtő-iven.
Gyüjltő: iLippay Nagy Antal 30 K. 112. számai gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Lippay György
5 K. 119. száanu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr.
Mann J a k a b 20 K . 121. számú gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Meák Gyula 30 K. 123. számai gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Menning Mihály 67 K. 129.
számra gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Nemeoskey István 5 K. Ii34. száfiau gyüjtő-ven. G y ű j t ő :
Ormody Bólla 50 K. 136. számai gyüjitő-iven.
Gyűjtő: Pavkovits Rezső 10 K. 139 számú
gyüjtő-iven. Gyűjtő: P a p István 48 K 60 fill.
147. száraira gyüjtő-iven. Gyű jő: Pásztor Józef 18 K . 150. számú gyüjtő-iven. G y ű j t ő :
Peternelly L a j o s 10 K . 153. száram gyüjtőiven. Gyűjtő: Piltidh István 20 K. 156. száraira
gyüjő-iven. Gyiüjtő: Pozsgay Károly 44 K.
159. szárain gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Regdcn
Károly 10 K. 160. száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Reiner Mór 10 K . .165. száimu gyűjtő
iven. Gyűjtő: Dózsa Béla 10 K. 166. számú
gyüjtő-iven. Gyiüjtő: Rózsa Mihály 50 K.
169. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Somlyády
István 10 K 90 fill. 177. száimu gyüjtő-iven.
Gyűjtő: iSdhwartz Rudolf 6 K. 178. számra
gyüjtő-iven. Gyüjltő: Sdliwartz J a k a b 21 K
89 fill. 179. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szabó Gyula 23 K 01 fill. 181. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Szarvlady Lajos 20 K. 182. számra
gyüjtő-iven. Gyii.iő: Dr. Saelesis József 50 K.
183. száimu gyűjtő-ven. Gyűjtő: Szűcsi Ede 10
K. 184 szárain gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szigyártó

Rendes helyárak!!
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Affért 7 K. 191. szánni gyrajitő-iven. Gyűjitő:
Tömesváry [Márton 5 K. ,192. szánni gyűjtőivén. G y ű j t ő : Thoanay József 12 K. 193. szánni gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Torday Imre 4 K.
196. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Tóth Péter
25 K. 197. számra ,gyüjtő-iven. Gyűjtő: Tömörkény István 5 K. 203. számra gyüjtő-iven.
Gyiüjtő: Vajida Béla 34 K. 207. számú gyüjtőiven. Gyűjtő: Várnay Dezső 21 K 50 fill. 209.
száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő Véfces Bertalan
25 K . 210. számra gyüjő-iven. Gyűjtő: Vén
András 20 K. 211. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Vislai György 8 K 60 fill. 217. számra
gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Winkiler Bernát 60 K.
(Folytatjuk.)

Szegeid, 1915. április 27.

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

IE&EF0H81.

ízléses kivitelben j u t á n y o s á r o n szállít
:-:

Uámu í

issniiilg

SZEGED,
Kárász-utca 9. szám

alatt.
uj

apru
M E G J E L E N T az uj

hirüetesek.

Fájós fogára vegyen

mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinge r Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle
„Inahas z e s z " ártal. Ara 1 kor
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

•••
—

Irta:

Hajőszülés

—

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle ^Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

Bródy Sándor.
•••

Legjobb hajfestő az

Ksp&afő:

áorszgosas elismert Leinezingr-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárába Szegden,
Széchenyi-tér
520

í

Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr.Leinnzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

Gyomorbajosok

di-

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

Modern
képkereteket!
legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő alat

HOFFER
É S TARSA
készit

Sokszorosítások,

másolások,

irőgépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állancró gépíró tanfolyam
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A Délmagyar ország telefonjai

Iskola-utca 18.

Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

PDtmHBI HHP1LBP HIBOŐHIUBTHbH

gyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző

ggára

minden e szakmákba vágó
munkákat ízléses kivitelben
és szolid árak mellett készit

Könyv-, zenemű-, papir- és

vvvvv
vvvv
vvv
vv

Írószer

nagykereskedés.

Irodai felszerelési cikkek,
üzleti- és másolóköngvek,

v

iró- és másoló-tenták, toll,

ffl. k. csendőrségi, községi,
közigazgatási és ü g y v é d i

itatős, törlőgummi, pecsétviasz

naggválasztéka.

nyomtatvángok raktára

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonosj VÁRNAY L.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

