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LEGÚJABB.
Berlinből jelentik: A National Zeitung
közlése szerint a Kárpátokban, Uzsoknál botokra erősített szuronnyal rohamoztak az
oroszok.
Eperjesről jelentik a Pester Lloydnak:
Az oroszoknak Difklánál nincs kedvük támadásra. Tegnap a Zborói fronton rövid ágyúpárbajban elhallgattattuk az oroszokat. A
környékén számiálhatatlan, temetetlen orosz
holttest fekszik. Az Ondarva völgyben tovább
tart az ágyúzás. Szobosnál egy orosz repülőgépet nehéz tüzérségünk leszállásra kényszeritett.

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K28-— félévre . . K 14.—
negyedévre K T— egyhónapra K 2-40
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• K i a d ó h i v a t a l Kárász-utca
i
Telefonszám: 81.
Egyes szám ára 10 fillér.

•

Szerda, április 28

döntés a Kárpátoktól északra lesz,
'Moralht őrnagy irja a N. Fr. Presse-ben:
A kárpáti .harc olyan stádiumba jutott, hogy
bár nem jelenti még az orosz haderő végét,
de a vég kezdetét mindenesetre. Az oroszokat kivetették az Orava-völgyből. Aki többre számította, az nem tudja elképzelni a hegyes harci terület sajátosságát és azokat a
nehézségeket, amellyel a csapatok ellátása
a hegyi háborúban jár. Meg kell gondolnunk,
h o g y mit jelent az orosz hadvezetőség ama
kijelentése, liogy a döntés valószínűleg a
Kárpátoktól északra fog megtörténni. Annak
a hadvezetőségnek a kijelentése ez, amelyet
e g y gondolat vezetett: a Kárpátokat áttörni. Ez a kijelentés több, mint a nagy balsiker
beismerése.

holttest jelzi ágyúink hatását. Zemplénmegye déli részében, az Ondava völgyében
élénk tüzelés folyt.
Nagyjelentőségű a m a i Hőfer-jeLentés
ama része, amely szerint Uzsok környékén
az oroszok beszüntették támadásaikat.
Olasz-török

érdekközösség.

Konstantinápoly, április 27. A Taritn reflektál a római Tribunának a török-olasz
érdekközösségre vonatkozó fejtegetéseire s többek között a következőket
irja: Mi, törökök
is azon az állásponton vagyunk, hogy Törökország és Olaszország érdekközössége
minden vitán fölül áll. A török ellentállásban muBudapest: Ma délután öttől nyolcig Tetatkozó életerő is nagyban hozzájárul
ahoz,
íeszky
pénzügyminiszternél
konferencia
hogy ez az érdekközösség
annál
élesebben
volt a pénzintézeti központ létesítése tárUngvárról jelentik: A 839 méter magas lépjen előtérbe. Az északról és keletről bengyában. A minisztereken kivül résztvettek
nemcsak
Ostry magaslat elfoglalása s az a nagy ered- nünket fenyegető szláv veszedelem
Andrássy, Apponyi, Rakovszky, Szterényi,
csücskére irányul, hanem
mény, melyet haderőnk a szövetséges csa- a Földközi-tenger
Földes, Beck Lajos. Megállapodni nem tudolyan
partokra
is,
amely
Itália számára végpatokkal együtt ért el Koziowától délkelettak; pénteken folytatják a tanácskozást. A
re, igen értékes sikert jelent.
Mind a két telenül fontosak. Azonkívül a hármas ántánt
Ház különben pénteken és szombaton nem
biztatásai következtében
egyre
bizakodóbbü
orosz támaszpontért, az üstry-magaslatérc
is tart iilést.
váló hellénizmus is mindhangosabban
nyilatés a Koziowától délkeletre eső hegyhátakért
kozik
meg.
Ezekben
a
pillanatokban
OlaszorBécs: Az osztrák kultuszminiszter elis hónapok óta kétségbeesett küzdelmeik
szág és Törökország közvéleménye kell hogy
rendelte, hogy a háború óta bezárt krakkói
folytak, melyek az oroszoktól is tekintélyes komolyan gondolkodóba essék.
Senki
jefn
egyetemen 29-én kezdjék meg az előadást.
vériáldozatokat követeltek.
csodálkozhatik tehát, ha Olaszország,
amelyA Kölnische Zeitung irja: A magyar képAz O s t r y magaslat elfoglalása után az nek a legfőbb életere összenőtt a Földközi-tenviselőház tegnap manifesztációja világtörté- oroszok több előretöréssel
megkiisérlették, gerrel és örökország, amely a Földközi-tennelmi jelentőségben Mária Terézia ország- hogy az osztrák-magyar hadseregnek ezt a gerhez vezető keleti szorosok biriokával egész
gyűlése felett áll. Különösen jelentőségtelje- szerzett előnyét kiegyenlithess'ék. Éjjel-nap- egzisztenciáját biztosithatja a közös veszedesek voltak az ellenzéki nyilatkozatok. Amit pal számtalan támadást intéztek az Ostry lem elhárítása érdekében, egy közös
együttbelátja. Midhat SükTisza mondott a magyar nemzet lojalitásá- .magaslat, valamint az ettől keletre az Ora- működés szükségességét
ri
bey
az
egész
török
közvélemény
és a hivaról, nem üres szó, amilyet Parisban, Péter- wa, illetőleg a z Opor völgyéig húzódó hegytalos Törökország nevében is beszélhetett, a
várotí hallani.
láncolatok ellen. Ezek a támadások nemcsak
mikor kijelentette, hogy még a most dúló viA Berliner Zeitung am Mittag irja: Ak- összeomlottak, de összeomlásuk
nyolmán
lágháborútól eltekintve is, igen szoros érdekkor, midőn Tisza lelkes himnuszt mondott az kényszeritettük az ellenséget, hogy szívósan
közösség fiizi össze a két országot.
osztrák-magyar-német íegyverbarátság mel- védett állásait feladva hátrább fekvő uj polett, hírül vesszük, hogy az Yser-csatorna zícióikba vonuljanak vissza. Tegnap azután
Döntő harcok kezdete.
ineletti győzelmes harcókban osztrák és ma- ezeket az ujabb pozíciókat is elfoglalták az
Rotterdam, április 27. French tábornagy
osztrák-magyar-német csapatok. Hősi roha- jelentése kapcsán, amely a 'legutóbb lefolyt
gyar csapatok is részt vesznek.
munk n y o m á n huszonhat orosz lövészárok y.per.ni akciókról ad számot, a londoni sajtó
Milánóból jelentik:
igyekszik takargatni azt a kellemetlen megA Tribuna, a Perseveranza, a Sera és a került a kezünkbe, az ellenség pedig fejelepetést,
melyet az uj német offenzíva okoz.
Giornale d'Italia egybehangzó közlése sze- vesztetten menekült. Ezekben a harcokban
A Daily Chronicle katonai kritikusa jelentékrint az olasz kamarát, amelynek május 12-én rengeteg foglyot ejtettünk s igen sok hadi- telennek mondja a németek
elönyomulását
kellett volna összeülni, későbbi időre fogják szert z sá'km ányolt unik.
mindaddig, mig a szövetségesek birtokában
összehívni, hír szerint a függőben levő dipEperjesről jelentik: A duklai fronton az vannak Ypernnek. A Morning Post a német
lomáciai tárgyalásokra való tekintettel, ame- oroszok nem mutatnak különös kedvet ujabb előretörést olybá tünteti fel, mint a döntő harcok kezdetét. Szerinte a németek sikere még
lyeiknek menetét a kormány nem akarja par- támadásokra. Tegnap egész nap és éjszaka
nem végleges. A Standard megjegyzi, hogy az
lamenti nyilatkozatokkal megzavartatni. A is a ))iharos—Zborói fronton rövid ideig tarangol-francia sereg ha pillanatnyilag visszakormány mindeddig nem nyilatkozott a ka- tó tüzérségi h a r c volt. Esztebnekbuta kör- vonult is ez a körülmény nem, adhat nyugtanyékén még egész sereg ekemetetlen orosz lanságra okot.
mara összehívásának idejéről.
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DÉLM AGYARORSZÁG.

Uzsoknál megszűnt az orosz támadás.
A német nagy vezérkar jelenti: Keleten
a helyzet változatlan.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály ^
Budapest, április 27. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az egész arcvonalon sehol sem történt különös esemény. Egyes terepszakaszokon heves ágyuharc volt. A Kárpátokban az oroszok veszteségteljes támadásaikat az Uzsoki szoros mentén és a keletre csatlakozó arcvonal-szakaszokon levő
állásaink ellen egyelőre ismét megszüntették.
.<;•••'
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Nagy

lehangoltság
Oroszországban.

Róma, április 27. Egy Rómába érkezett
ententebarát egyéniség közlései
szerint
Olaszország müveit köreiben mély lehangoltság az uralkodó érzés. Az orosz hadseregnek
minden fronton szerzett balsikerei nagy elégedetlenséget
és felháborodást
keltettek
a
hadvezetőséggel szemben, melyet feladata
teljesítésére képtelennek mondanak s mely
számba sem jöhet Hindenburggal és az osztrák-magyar vezérekkel szemben. Az orosz
hadvezetőségnek a kárpáti szorosok ellen
folytatott hadviselési módját őrültségnek
tanluk. Ettől eltekintve is a gondolkodó orosz
körök elképzelhetetlennek
mondják
a Magyarországba való betörést, mert az oroszok
a kárpáti szorosok átlépése után is bevehetetlen nérnet-osztrák-magyar állásokba ütköznek s attól kell •tartamok, hogy a németek által északról elvágatnak és megsemmisíttetnek. .4 szövetségesek
katonai fölényét1 is agy
Oroszországban,
mint a balkáni
államokban
nyíltan elismerik.
Az uzsoki harcok.
Berlin, április 27. Leonhardt Adélt, a Berliner Tageblatt haditudósítója jelenti a sajtóhadiszállásról:
A súlyos veszteségek
ellenére, amiket az ellenség az uzsoki
szorostól
északra szenvedett, az oroszok ismételten kísérletet tettek arra, hogy az uzsoki
szorost
elfoglalják. Embertömegük
kíméletlen
pazarlásával intéztek
rohamot-roham
után,
de
minden eredmény nélkül. A halottak
százával
hevernek a drótsövények
előtt.
NYUGALOM A SÁROSI FRONTON.
a Frankfurter Zeitung tudósítója jelent;
Eperjesről: Az elmúlt napokban nem volt különösebb változás a sárosi fronton. A Fias
melletti kisebb ágyuharooktól és lövészárokharcoktól .eltekintve, nyugalom
uralkodott.
Egy ellenséges repülőgép megjelent az Eperjes melletti Sóvár fölött s proktamációkat
dobált le.

amely az Orava folyó mentén fekszik a Skótéba vezető ut mentén. Ez körülbelül a nemrég meghódított Cvinin magasságában fekszik. Ezzel a szövetségesek elfoglalták annak
a völgynek a legfontosabb állásait és ezáltal
az oroszok minden további előrenyomulását
sikeresen feltartóztatják és viszont abban a
helyzetben vannak, hogy
előnyomulásuhat
folytathassák.
Az oroszok kárpáti veresége.
Hága, április 27. A „Handelsblad"
irja:
Az orosz győzelmi híreket a kárpáti harcokról a tények durva hazugságoknak
bélyegeztek. Az áttörés nem sikerült.
A „Rusekoje Slowo" nagy
elismeréssel
szól az osztrák-magyar
hadseregről, mely a
régi kárpáti állását
visszahódította.

Szeged, 1915. április 21.
VARSÓ LÉGI BOMBÁZÁSA.
Berlin, ápriiis 27. Csütörtökön egy német
aviatikus elröpült Varsó városa fölött és három bombát dobott le, iA közelben fekvő Lomzára harmincegy bombát dobtak, melyek több
embert megöltek. Szovánszky
gróf birtokára
is hullottak bombák, amelyek az ottani szeszfinomifót elpusztították. 'Dr. IRassierer igazgató és a könyvvezető meghaltak, számos
munkás megsebesült.
Szökoek az o r o s z tisztek.
Bécs, április 27. Roda-Roda jelenti a főhadiszállásról: Egy orosz tiszt, akit nemrégiben elfogtunk, elmesélte, hogy az orosz hadvezetőség havonta külön kiadásban közli azon
tisztek névsorát, akik megszöktek.
Március
elseje óta százötven tiszt neve szerepel. A
szökevény legénység száma is jelentékeny,
különösen a mohamedán vallásúak között.

Az angolok igen nagy erőkkel támadnak
Berlin, április 27. A nagy főhadiszállás
jelenti: Flandriában az angoloik igen nagy
erőkkel támadtak. Yperntöl északra s északkeletre levő uj hadállásaink ellen, amelyek
az eddigiektől három-négy kilométernyi távolságban délre, a d'Huodt majortól szorosan északra kezdődöleg az Yser-csatornánál
és St.-Julienné! s Grabenstafel irányában
vonulnak végig, a támadások, melyeket a német tüzérség Yperntöl délkeletre részben
hátbakapott, az ellenségnek szokatlanul súlyos veszteségei közt már tüzelésünkben teljesen összeomlottak. Lisernének az ellenséges tüzérség által teljesen összelőtt házait
ma éjjel kiürítettük. Az ezektől közvetlenül
keletre a csatorna bal partján fekvő hídfői
taríjuk. Az Ypern melletti eddigi harcokban
husz géppuskát zsákmányoltunk. Operingba
fontos vasúti gócpontot és föhadtáp helységet, amely mintegy tizenkét kilométernyire
fekszik Yperntöl nyugati irányban, máris
látható eredménnyel bombázni kezdtük. Az
argonnei erdőségben Wienne le Chateautól
északkeletre a franciáknak egy éjjeli támadását visszavertük. A Maas magaslatokon
tegnap is további előnyöket vívtunk ikii, noha
a franciák ujabb erősítéseket vontak a küzdelembe. Az ellenségnek Combres hadállásunk ellen intézett támadása meghiusult. Az
Ailly erdőben egy heves támadást az ellenség nagy veszteségei mellett visszavertük.
Ettől kezdve sem nyert az ellenség tért. Bois
de Pretrében éjjeli szuronyharcban sikeresen előbbre küzködtiink. Hartmannsweilerkopfon levő hadállásunk ellen az ellenség
több izben támadott; valamennyi támadás
kudarcot vallott.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

KÁRPÁTI SIKEREK.

Két francia napiparancs.

Berlin, április 27. Schreibersh'ien
őrnagy irja: Az északi harctéren a szövetségesek ismét jelentős részleges sikereket értek el.
A Kárpátokban a sztratégiai offenzívából taktikai offenzívába mentek át, hogy elfoglalják
az uralkodó magaslatokat. Az akció egyik
eredménye az Ostry magaslat meghódítása,

Berlin, ápriiis 27. Egy elfogott francia őrmesternél, aki a háromszáznegyvenkettedik
gyalogezredben szolgált, két napiparancsot
találtak. Ezek a dokumentumok érdekes képet adnak a franciák harokészségéről és offenzív szelleméről. Az első napiparancs már-

cius első napjaiban kelt és a következőképpen
hangzik:
— A legfőbb hadvezetőság tudtul adja,
hogv a hadsereg tagjainak tilos hadifogságba
jutott társaikkal levelezni. A hadifoglyokhoz
címzett leveleket visszatartjuk és a hadifoglyoktól érkező értesítéseket nem kézbesítjük.
Mindezek a levelek megsemmisíttetnek. Nem
szabad ugyanis feledni, hogv elfogott bajtársaink leveleit a németek cenzúrázzák. Már
pedig a németek csakis olyan leveleket bocsátanak át, amelyekben a foglyok azt hazudják, hogy a legkitűnőbb bánásmódban részesülnek. A valóságban pedig foglyaink az éhhalál szálén állanak.
Ebből a napiparancstól világosan kitűnik, hogy a francia hadseregben milyen nagy
a félelem attól, hogy a katonák mind nagyobb
számban szöknek át a németekhez és megadják magukat.
Március tizennegyedikén a következő
parancsot bocsátották ki:
Az elmúlt csaták folyamán, amelyekben
a hadviselés alatt az ezred részt vett, megállapítást nyert, hogy az előrenyomuld núl számosan visszamaradnak,
ahelyett, ihogy zászlóaljukat vagy szakaszukat követnék. Hogy
ezeket a szabálytalanságokat a jövőben elkerülhessék, a szakaszvezetőknek vissza kell
maradniuk, hogy előnyomuló csapataikat áttekinthessék és a gyávákat, valamint a szökni akarókat előre kényszerítsék.
A tisztek és
altisztek legfontosabb feladata a csatában a
legénységet a helyén tartani és minden rendelkezésűikre átló eszközökkel engedelmességre kényszeríteni. Ép ezért nem szabad vonakodniuk attól sem, hogy a gyávákat s áruló
szökevényeklet, akik visszamaradnak a rohamnál, vagy az előrenyomulásnál, minden
habozás nélkül lelőjj ék,
A napiparancs dátuma is mutatja, hogy
ezek a szomorú rendszabályok tulajdon képen
az úgynevezett nagy offenzíva
előkészítése
idején történtek.
BELFORTBAN FELROBBANTOTT LŐSZERRAKTÁR.
Genfből táviratozzák: A francia hadvezetőség felmentette Chateau tábornokot, aki
iBelfort déii erődrészének parancsnoka. Az a
vád ellene, hogy mulasztásokat követett el s
csak igy volt lehetséges, hogy német aviatikusok Belfortban bombákkal
felrobbantották
a lőszerraktárt s a repülőgépek hangáraiban
is nagy kárt tettek.

Szeged, 1915. április 28.

ÜELMA GY A ROSSZÁ 0.

A képviselőház illése.
Konstantinápoly,
április 27. A Milli távirati ügynökség jelenti: A főhadiszállásról a
következő kommünikét teszik közzé:
— E hó. 25-én az ellenség hadihajóinak
védelme alatt a Galüpoli félsziget nyugati
partjának négy pontján kísérelte meg a partraszállást: A Sighhmdere torkolatánál, AriBurnu partvidékén, Kuba Tepe és Tekke Barmitól nyugatra, valamint Kumrele mellett. A
Tekke Burn-u mellett partraszállót! ellenséges
csapatot katonáink szurony rohama a tengerbe dobtu, Az Ari Bur-n-u mellett partraszállott
csapatok, amidőn előre akartak nyomulni,
kénytelenek voltak csapataink ellentámadásának engedni. Csapataink a partra vetették
őket vissza. Emez ellenséges haderő e-gy része jónak látta tegnap éjjel hajójára menekülni. Csapataink ma sikerrel folytatták támadásaikat az összes
frontokon.
Tegnap
egyidejűleg egy ellenséges flotta közeledett
a tengerszoroshoz, hogy a tengerről hajtsa
végre az áttörést, de tüzérségünk visszavonul
Iásra kényszeritette. Közben egy
ellenséges
torpedónaszádot
elsiilyesztettünk,
egy másik
súlyosan megsérült. A sérült naszádot Teri ed-as irányába vontatták.
-Ma az ellenség a tengerről nem tett kísérletet a szorosok ellen. A többi hadszintéren nem történt fontos változás. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
minisztertanács

bukarestben.

Bukarest, április 27. Bratianu miniszterelnök vezetése alatt vasárnap délután öt órakor a román kormány tagjai
minisztertanácsot tartottak. Porumbáriu
külügyminiszter
beteg és igy nem volt jelen a tanácskozáson,
de a miniszterelnök a minisztergyülés összeül áse előtt hosszabb ideig tartó látogatást tett
a beteg külügyminiszternél. A minisztertanács
egyebek közt elhatározta, hogy
megkezdeti
a, bukar'esl•—hrajoviai második
vasutválgdjiy
kiépítését.
orosz vélemény a

boszporusról.

Szófiából jelentik: Az ideérkezett orosz
lapok részletesen fejtegetik a Boszporus ellen*
akció nehézségeit. -Mihajlovsz-ky ezredes a
Russkoje Slovóban majdnem
lehetetlennek
mondja a Boszporus elfoglalását. A Rjecs
szerint a törökök rendkívül- megerősitették a
Boszporus -erődítményeit.

MEGJELENT az uf

—

Irta :

—

Bródy Sándor.

í

(A munkapárt és az ellenzék magatartása.
— Hazai báró nyilatkozata a 4 2 - 5 0 éves
népfelkelőkről.)
A mai ülés. csendesen kezdődött. A munkapárti -oldalon az ellenzék hétfői magatartása igen jó hatást tett, mert ebből megállapitották, hogy az ellenzék felismerte szerepét és
a külföld előtt is a magyar nemzetnek pártokon felül való egységességét illusztrálja.
Hazai Samiu báró honvédelmi miniszter
rna délelőtt a folyosón több képviselő előtt a
nyilvánosság számára kijelentette, hogy az
ellenzék magatartása az uj katonai javaslatok
körül helyes és rokonszenves
volt, miután
több olyan kérdés és szempont felvetését provokálta, ami különben esetleg háttérbe szorult
volna. Kijelentette továbbá a miniszter, hogy
a tizennyolc
éves, valamint a 42—50 közti
népfölkelőket legkorábban
augusztus
15-én
fogják sorozni és legkorábban
novemberben
kerülhetnek a frontra. Ez a tény remélhetőleg
meg fogja nyugtatni a közvéleményt.
Az -ülésről -ez a tudósítás szól:
A képviselőház mai ülésének napirendjére elsősorban a képviselői mandátumok
meghosszabbításáról
szóló törvényjavaslat volt
kitűzve. Az ülés előtt gróf Tisza István, gróf
Andrássy Gyula és gróf Apponyi Albert tanácskozásra ültek ös-sze, hogy megbeszéljék
azokat a módosításokat, amelyeket az ellenzék az egy-es javaslat-oknál kíván. A mandátumok meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatnál kiván -elsősorban az ellenzék módosításokat. Gróf Apponyi azt a módosítást terjesztette elő, h-ogy a képviselőház időtartama
a békekötés után még hat hónapig tartson, ne
pedig ugy, mint a törvény kontemplálja, fix
-egy esztendeig. Tisza István ezt a módosítást
elfogadta.
IAZ ülést tizenegy óraikor nyitotta meg
Beöthy Pál eilhök és a fonmenáigok éli' rózsás?
után megszayaztíraiHáz barmiad .swvklv sás
tan ia népfelkelés- kiegészítéséről ezé ló t.-gna-p
elfogadott javaslatokat és azután áttért m
országgy űlés mandátuma inak
•m egkosszabbitásáról szóié íörvlényjiaviaslat tárgyalására.
Az első szónok Rakovszky
I v á n előadó
veit, aki elfogadásra ajánlotta a javaslatot.
iGróf Apponyi
Albert ta függetlenségi
párt nevében szólít a javaslatihoz, 1915. július
21-én lejár -ennek a képviselői!) áznak a megbízatása. IA m a i helyzetiben sem szabad semmiféle opportunisztikus szempontok előtt
meghajolni. Az előadóval sz-eimihen a fix határidő megállapítását íhelytekmiti. Ez vagy
hosszú, vagy rövid volna. Helyesebb annak
a kimondása, hogy -mihelyt -megszűnik a
kényszerhelyzet, rögtön álljon elő az u j választás kötelezettsége. Természetes, hoigy bizonyos -határt itt is 'be kell tartani, de olyant,
amely lehetői,eg megfelel* az igényeknek. Szerinte leghelyesebb kim-cinldani,. Ihogy a békekötés után h a t hónap lejártával az országgyűlés
megköss zialűütott mandátumna véget érjen. Beszéde véglón megemlíti imóg azt,
hoigy az országgyűlés -meglbosszaíbbitásának
t a r t a m á r a az -országgyűlés tagíjadnak jogviszonyai is érvényesek légyenek. Különösen
a mentelmi jogra gondéi.
'Gráf Tisza István miniszterelnök .az-za!
kezdi felszólalását, ho-gy tudniillik -a m a g y a r
parlamemtáriz-muiSt és a magyar al-kot-mány-caságot érintő kérdésről v a n iinost itt sz-ó,
amely -annál kevésbé alkalmas pártpolitikai
megítélésre, m e r t a magyar pa-rlaimantárizmras és -a -maigyar alkotmány drága kincse
minden emberinek. A kormány miag-a is átérzi a kérdés inehéz és kényes voltát, és éppen -ezért, h a nem is teljes mértékben, d-e
inesszemenőileg magáévá teszi gróf Apponyi
kívánságait éis ki fogja azokat elégíteni egészen addig a határig, amelyen a kívánságok
teljesitése szintén fontos és nagyjelentőségű

o
alkotmányos kérdésekbe ütközzék. App-: nyi
súlyt helyez arra, Ihogy ennek a kivételes állapotnak a körülírása magáiban a törvényben is ünnepélyes formáiban kifejezésre jusson. Élhez a maga részéről hozzájárul.
(Helyeslés a baloldalon.) ;Ha gróf lAppcnyi :•."/.t
tartja, hogy helyesebb magát a képviselőház
tartamának meghosszabbítását nem n a p t á r i
időhöz, ha-nem a kényszerhelyzet tartamához
kötni, ennek a kívánságnak is deferá-1.
(Élénk helyeslés -a jobb- és baloldalon.) D-e
neim fogadhatja -el Apponyi előterjesztését a
harmadik, kérdést illetőleg, tudniill'-Iik, hogy
a meglhösszatibdtott országgyűlés hatásköre
borlátoztlaséék. Határvomallat feléTitani abban a tekintetben, hogy -mit kel'l állaimérldelkből a törvényibezásmak elintéznie -a kivételes
idő alatt, neim lelhet. Az a néz-ete, hogy az
állam rnlalgát n e m foszthatja meg bizonytalan időre attól a lehetőségtől, hogy a maga
akaratát szabadom kifejezésre juttathassa.
Gróf Batthyány
Tivadar sajnálja, hogy
a kormány nem fogadja el gróf Apponyi
Albert egyik módosító indítványát. Az a
nép, amely itthon a legnagyobb fegyelmezettséget, a harctéren pedig páratlan hősiességet és vitézséget tanúsít, ,az megérett az
általános választójogra.
Vázsonyi Vilmos: iA mandátumok m-egbcsszalbbitá-sá-ra néz-ve egyetért greif Apponyi
Alberttel, de az ő összes alkotmányjogi skruputliusait neim osztja.
iAz országgyül-és kötelessége, Ihogy azt az
igazságtalanságét, amelyet a csenevész választójog megalkotásával elkövetett, jóvátegye.. 'Azt -a népfelkelő osztályt, amely ötyen éves korig tizenkilenc éves korétól és a
jövőben ezentúl tiz-ennyoilc éves korától fegyveresen védi meg a nemzetet, tehát a nemzet
sorsát intézi, he kell vonni a nemzet sorsának intézésébe-e. Haezekkájbo-raTban megvédik
a nemzetet, h a döntenek a nemzet sorsa fölött, akkor a békében is he kell ők-et vonni
a nemzet sorsának intézéséhe. (Nagy tetszés.)
Vázsonyi után az elnök a vitát bezárta.
A többség az alkotmányipárttal együtt
általánosságban
elfogadta a javaslatot.
A
i üg'getlenlségi párt ellene szavazott.
Következett a részletes tárgyalás.
Apponyi Albert gnáf az első Szakasznál módosítást n y ú j t be és felhasználja az alkalmai,
ho-gy feleljen a r r a a váratlan
támadásra,
melyben Vázsonyi Vilmos őt részeisitette.
Alig hiszi, b-ogy Vázsonyi az alkotmányos
skrupulozitiáenak és a nemzeti -zelileimnek
tett sz-olgálatot felszólalásával.
A délutáni ülésen is többen felszólaltak,
majd háromnegyed' ötkor sor került a törvényhatósági választások javaslatára. Rakovszky Iván előadó elfogadásra ajá- Íja a
javaslatot. A törvény átmeneti állapotot teremt. Kimondja, hogy neim az, 19,15., lil-an-e a
az 1914-iki névjegyzék alapján választana,k. Budapesten speciel az 1914-es képvis-előválasztási névjegyzék alapján. Sághy
Gyula
neun fogadja, el a javaslatot, mert a választás
a maindátuím-olk m i n t á j á r a - ugymon-d —
elhalaszt a n dó, még pedig három "hónlappal
a
, békekötés után, Palányi
Géza
kizárólag a fővárossal foglalkozik, szerinte Budapesten a választások elhalasztása szükségesebb -még -a képviselőinél is.
Spri nyer Ferenc, Vázsonyi és Mezössy
felszólalása után befejezték a, vitát és- elfogadták a javaslatot,
•Sándor J á n o s belügyminiszter felszólalását holnapra halasztotta.
Fe.l-o-1 vatták -az in-diitványkönyvet. Rakovszky István a harctéren Levőknek követeli a választójog megadását. Farkas -Páll a
hadseregszál lilásról interpellál. Na gy-atád i
Szabó a lórekivirálásról, Bikád n Antal öt,
Szm recsányi György egy interpellációt jegyzett be, liol-naip, szerdán fóllbettőkcr térnek át
az interpellációkra.
Az ülés este 8 órakor végződött.

DÉLMAGYARORSZÁG.

Kötél általi halálra ítélte a hadbíróság a i»ab!ógy3§kos huszárt.

A tárgyalást a hadosztály biróság a Q y e r
tyámos-utcai épületében tartotta meg. Már
nyolc óra előtt megtelt a terem hallgatósággal. Megjelent a hadbíróság épületében Báli
Mihály m. kir. ité!ét-végrehajtó két segédjével: Hermán-nal, a vejével és az ősz Golddal. A hó'hér lehívását a statáriális törvény
rendeli.
A statáriális biróság elnöke:
Lippmann
Lajos ezredes, tárgyalásvezető:
Szerdahelyi
•László alezredes hadbiró; ülnökök (szavazó
birák) Korda Sándor népfölkelő százados,
Perlaky Lajos százados és Blúzéi Elek főhadnagy; ügyész dr. Kiss Dezső főhadnagy hadbíró; hivatalból kirendelt védő dr.
Balogh
Marcel ügyvéd. A jegyzőkönyvet dr. Löffler
Andor vezette, itt vannak a törvény értelmében kirendelt orvosok: dr. Léderer
Dezső
népfölkelő főorvos és dr. Seligman 'Hugó s ott
ii! a lelkész: Kántor Jenő rómiai katíholikus tábori pap.
(Kalla Illés vallomása.)
Félkilenckor kezdődött a tárgyalás, amikor a vádlottat bevezették. Mögötte fegyveres
honvéd helyezkedett el. Szerdahelyi
alezredes kérdéseire a vádlott halk, nyugodt hangon válaszol: Törzsudvarnokon született, 22
éves volt virágvasárnap körül, egyszer büntették korcsmai duihajkodásért, a polgári életben szolga volt és kocsis, a harctéren már
volt.
Kiss Dezső ügyész megteszi vádinditván y á t : Kalla Illés közhuszárt a 483. §-ba ütköző rablás bűntettével vádolja, valamint a
213. §-ba ütköző gyilkosság bűntettével,
melyet Fodor Antalnéval szemben, ha nem is

Az elnök: Nem emiitette Kalla magának
soha, hogy valakit eltesz láb alól?
— Egyszer azt mondta, hogy ha tisztába jönne haza a harctérről, akkor megszöknék vele és boldogan élnének.
— Hogy értette azt, hogy „tisztába?"
— Hát ugy kérem, hogy leütött volna egy
civilt, annak a ruhájába öltözött volna és "aztán megszöktünk
volna.
— Mit szól ehez Kalla?
— Tudomásom
nincs róla. Ez a leány
meg van ijedve és mindent
összebeszél,

fejezett be, de elkövetett. A tanukat a terembe idézik és figyelmeztetik, milyen ügyben
hallgatják meg őket. Majd a vádlottat hallgatják ki.
Elmondja Kalla, hogy bűnösnek érzi magát, a szerencsétlen asszonyt karácsonykor
ismerte meg, azt se tudta, hogy hívják, ő csak
kis Böskének nevezte. Az asszony
pénzelte,
mint mondja, mindig adott neki 2—3 koro(Az áldozat a n y j a . )
nát.
Több tanú vallomásán kivül megemlitjük
— Április 18-án mit akart az asszonyaz
áldozat
anyjának, Kispéter
Andrásnénak
nál?
vallomását, aki az ékszereket és ruhákat fel— Pénzért mentem, mert egy krajcárom ismerte s 'kézbe veszi egyik kék blúzt, melysem volt. Reggel hétkor találkoztam vele, a ben legutoljára lefényképeztette magát, mivel
mint a kútra ment. Azt mondta, hogy várjak, az ma nagyon kívánta a harctéren a fénykémég ott az apja. Később intett, hogy már jö- pet ... Arra a kérdésre, mikor tudta meg,
hetek. Bementünk a konyhába és beszélget- hogy a leánya meghalt, elmondja, hogy az
tünk. Én leültem egy székre, ő gyúrt. Beszél- ura későn este jött haza, ezzel a köszöntésgetés közben kértem néhány koronát. Kérj at- sel: — Adjon Isten jobb estét, mint nekünk
tól, akivel szombaton sétáltál, — felelte ő. — volt. Ezután tudta meg az urától, hogy a leáAmikor megint ezt felelte, vettem a fejszét és nyát leütötték. Amidőn a tárgyaláson felmuütöttem.
tatták azt a baltát, amellyel Kalla Fodornét
— Miért ütött rá először?
leütötte, sírva kiáltotta: — Ó, az az átkozott!
— Mert nem adott pénzt.
A huszárvallomásc-k közti! Schulder Jó— És másodszor miért bántotta?
zsef szakaszvezető kedvező valló-mást tett
— Mert
sivalkodott.
Kalláról; ugyanis ő volt a kiképző altisztje
— És aztán?
Kaliának és azt állítja, -hogy ügyesebb, jobb
— Mert vért láttam ... gondoltam ma- huszár még nem volt a keze alatt. Szeretett
gamban, hogy el ne áruljon,
agyonütöm.
kimaradozni engedély nélkül, de egyéb hibá— Azután mit csinált?
járól nem tud.
— Mikor már nagyon dőlt belőle a vér,
(Vád és védőbeszéd.)
a baltát letettem s az asszony fejét letakartam egy blúzzal.
Délben a tárgyalást felfüggesztették,
Arra a kérdésre, hogy mire kellett a majd két óra után ú j r a folytatták.
pénz, azt feleli, hogy semmire, korzóra. A lakDr. Kiss Dezső mondta el vádbes-zédét.
tanyába ment s onnét a szeretőjéhez,
Gyé- Beigazolást nyert, hogy vádlott orvul támadt
mánt Katihoz, akinek átadott vasárnap dél- rá áldozatára. Rablási szándék vezette, hiszen
ben három blúzt, egy szoknyát, előzőleg gyű- rabolt is. D-e megfontolta előre a gyilkosság
rűt és fülbevalót egy törülközőben, csak a tervét is, amire vonatkozólag álljon a vádkenyeret és a szalonnát hagytam, magamnál. lott eme vallomása: „Hogy el ne árulhasson,
— Az eset útán találkozott még Kati- agyonütöm". A szándék is világos: a más'k
val?
szeretőjének eltépte a gép a ruháját s annak a
— Igen. Délután a korzón voltunk. 19-én, számára kellett az uj blúz, át' is adta. Rablás
20-án újra találkoztunk. A moziban is vol- bűntettében, valamint megkísérelt
gyilkosság
tunk, 21-én, szerdán emiitette Kati, hogy az bűntettében kéri elmarasztalni a vádlottat.
újságban olvasta az esetet és hogv a leányok
Dr. Balogh Marcell védőbeszédében föla gyárban mondták, hogy én voltam. Ekkor említi, hogy nehéz védeni a vádlottat, ki semsirt a Kati.
mi enyhítő körülményt nem 'hozott fel, nem
— Maga előre gondolt arra, hogy kap is alkart. Szerinte a bűnügy nincs- is oly -stápénzt az asszonytól?
diumban, h-ogy a büntetés kiszabásánál befe— Tudtam, hogy kapok. Csak azt nem jezett tényeket állapítsanak m-eg. A vádlott.
tudtam, hogy szombaton meglátott a Katival — úgymond — ma is beszámíthatatlan. Kéri,
sétálni.
h-ogy ne rögtönitélő bíróság hozzon Ítéletet,
(Gyémánt Kati sxerepe.) hanem'rendes eljárás -elé utalják az ügyet, ha
nem lehet, az esetben kegyelmi kérvényt adA tanuk közül először Kallós Anna kenjanak be.
dergyári munkásleányt hallgatták ki. Ö itt ott
A védőbeszédet mozdulatlanul, ideges
volt, mikor a rablott holmikat Gyémánt Katilábrángásokkal 'hallgatta végig Kalla, majd
nak átadta Kalla. Majd Gyémánt Kati kihallmikor az elnök megkérdezte, kiván-e valamit
gatása kövekezett. Törvényszéki f-ogházőr kifelhozni, — igy felelt:
séri, mert vizsgálati fogházban ül. Középter— Nem.
metű, sovány, fekete leány, közönséges arcú,
— Érthetetlen . . . hát valamit csak -fel
kissé üifrálkodni is szerethet, mert most is
tud hozni, m-iért követte el?
selyembluz van rajta.Tizenkilenc éves, két év
— Semmit.
óta ismeri Kallát, bizalmas viszonyban volt
Az elnök ezután berekesztette az ülést
vele.
azzal, hogy délután négy órakor hirdeti ki a
Gyémánt Kati elmondta, hogy április -hó haditörvényszék az ítéletet.
í7-én, szombaton délután a gép a szoknyáját
( íz ítélet.)
letépte. Este elment a. boltba egy ujat vásárolni, ekkor találkozott Illéssel, aki azt monDélután négy órakor nyitotta -meg ujból
dotta, hogv „engem minden baj elér".
az ülést az elnök. Ezúttal csak azt az előter— Jó, hogy magát nem éri — feleltem.
jesztést tette, hogy a biróság meghozta az
— Engem még a guta sem ér el — mon- Ítéletet. Jóváhagyás végett azonban a kerüdotta Illés. Azzal váltunk el, hogy másnap leti parancsnok elé kell terjeszteni -és csak a
találkozunk és délelőtt 11 óra tájban talál- jóváhagyás megtörténte ütán, délután félhatkoztunk is. (Ez már a merénylet után tör- kor fogják kihirdetni. Ekkor már mindenki
tént.) Illés ekkor azt mondta, hogy olyan tudta, hogy Kalla Illés sorsa m-eg van pecsészép emléket ad nekem, hogv ha elvész a telve, mert a halálos ítéletet kell a kerületi
harctéren, eszébe jutok, amig élek. Ekkor ki- parancsnok elé terjeszteni.
vett az erszényéből egy arany fülbevalót és
Még öt óra is alig volt, és a hadbírósági
nekem ada. Azt mondta, hogy a nénje küldte tárgyalóterem teljesen megtelt hallgatóságneki Titelröl. Örültem az ajándékoknak, be- gal. A városban gyorsan elterjedt a -hire.
vittem a gyárba, ahol a lányok nézegették és hogy akasztás lesz és a Gyertyámo-s-uteában
a fiilükbe próbálgatták. Semmit sem tudtam hatalmas tömeg verődött össze. Bent a tára dologról.
gyalóteremben alig lehetett helyhez jutni. A

(Saját tudósítónktól.)
A szegedi honvéd
hadbíróság a statáriális eljárás szerint hétfőn
Ítélkezett Kalla Illés közhuszár felett, aki
rablógyilkos merényletet követett el Fodor
Antalné ellen, az asszony 'lóversenytéri lakásán. A huszárt a statáriális biróság a 'honvédség kötelékéből való kies apás mellett
kötél
általi halálra ítélte és a törvény szerint az
ítélet végrehajtását két órán belül elrendelte.
Fél hétkor hirdették ki Kalla Illés előtt a halálos Ítéletet és fél nyolckor már felakasztották
a Béke-utcai hadbírósági fogház udvarán.
i
A huszár a tárgyaláson, az itéletkihirde- I
téskor és a kivégzés végrehajtásakor is a legkülönösebb nyugalmat tanúsította. Pedig nem
volt elkészülve arra, hogy halálra is Ítélhetik.
Arra számított legrosszabb esetben, hogy beosztják a menetszázadba és a harctérre viszik. Mikor aztán felolvasták előtte a halálos
Ítéletet, anélkül, hogy egy arcizma megrándult volna, katonásan összeütötte a bokáit és
megköszönte az Ítéletet. Sem hivalkodást,
sem megbánást nem mutatott.
Az akasztás előtt lehúzták katonaru-háját
és átöltöztették civilbe. Felvette saját daróc
ruháját, amelyet kilenc hónappal ezelőtt cserélt föl a szép uniformissal; ezzel se.törődött.
Mikor megkérdezték, mi az utolsó kivánsága,
megcsillant a szemé és gyorsan felelt: „A Katicával szeretnék beszélni". — Csak férfivel
beszéljiet, — válaszolták. „Mit akarjak én
most egy férfivel?" — szólt cinikus hangon.
Szuronyos katonák vitték ki aztán az udvarra és Kalla Illés egyenesen, határozottan
lépkedett. Mintha csak a gyakorlótérre indulna s trombitaszó ütemeire lépkedne. A bitófa
alatt is katonásan álldogált, egy szót sem
szólt, dacos volt és néma. Aztán egy-kettőre
megtörtént a kivégzés és a gyilkos elvette
földi büntetését.
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hogy meglepte a halálos itélet és annak gyors
végrehajtása, nem szállott magába és inkább
csak engedelmesen, gépiesen cselekedett. Az
egyházi szertartás elvégzése'után azt kérte,
hogy Gyémánt Katival beszélhessen, de ezt a
•kérését nem teljesítették. '
Félnyolc előtt pár perccel — már egész
homály volt az udvaron és csak a hold1 sápadt
sugara világított misztikusan, — vezették ki
az udvarra szuronyos katonák Kalla Illést, a
ki mellett a lelkész haladt. Mikor a két század
biztosító négyszögébe értek, a szuronyos katonák hátra léptek és Kalla 'Illés egyedül állt
ismét a bírái előtt. Civil ruha volt már r a j t a
és a fején valami vasutas-féle sapka. Egyenesen állott, meg sem mozdult. Lámpát hoztak elő és a hadbitó-alezredes még egyszer
felolvasta az Ítéletet, künn az udvaron a soksok katona között, a bitófa hosszú árnyékával szemben.
A századok tompán hallgattak, a nézők
visszafojtották lélegzetüket, aztán egy 'hoszszu, nehéz pillanat: Kalla Illés megfordul a
szuronyok között, az akasztófához ér, ott
megállítja Bali Mihály, összehurkolja a két
kezét, a segédjel megragadják Kábát és az
akasztófa alá állítják. A delikvens csak tür
mindent, önálló .akarata nincsen, mozdulat,
arckifejezés nem árulja el, hogy ínég él és
tudatában van annak, hogy imí történik körülötte. Azután csikorgás hallatszik; a két
csigán megfeszül a kötél, a zsámolyt kihúzA rögtönitélő biróság ezért Kalla Illést a zák a test alól és egy mozdulatlan, kifeszített
katonai Btk. 96. §-a és a 45. §. 1. pontja alap- s megmeredt civil áll kaptákban az. oszlop
ján, a honvédség kötelékéből való
kitaszitás mellett és néz a holdvilág felé . . . Bali Mihály
után kötél általi paláira ítélte.
végzi a sablonos munkáját: lefogja a delikAz itálet felolvasása után a terjedelmes vens szemét, az arcára egy fehér ruhát térit,
indokolás következett és végül a kerület-parancsnoki jóváhagyás, amely igy szólott: Az aztán hátul lemászik a létrán, amelyen az
akasztáskor a fejhez felkapaszkodott.
ítéletet megerősítem,
végrehajtandó!
Ezután néhány másodpercnyi csönd köNéhány percig még néma csönd; minvetkezett. A hallgatóság idegesen mozgoló- denki megilletődve áll, mintha a halál halk
dott, minden tekintet a halálraítélt felé irá- szárnysuhanását lesné, aztán megszólal a
nyult, de Kalla Illés erősen, nyugodtan állt,
a szempillája se rezdült, mintha csak nem is pap: imát mond és a honvédekhez néhány
őt érintené-a rettenetesen szigorú, de igazsá- szót intéz a kiszenvedett, méltatlannak bizogos itélet. Azután az alezredes folytatta:
nyult bajtársról. 'Utána felhangzik az éles
— Mivel kegyelmet nem állapított meg a vezényszó: vigyázz!
rendek jobbra át! inbiróság, az itélet két órán belül végrehajtan- dulj! ÉS a biztosító négyszög azi udvarról
dó.
szép sorban távozik. A hold még erősebben
Az elnök: A tárgyalást ezennel bezárom.
süt a fehér kendőre, mely fehér arcot takar:
(A kivégzés.) aztán az orvos hallócsövet tesz az elnémult
Kalla Illést azután a szuronyos őr kive- szivhez és konstatálja a halált.
zette a teremből. Odakünn a készültség fogta
Végül az újságírók is kijönnek az udvarközre és átvitték a Béke-utcai fogházba. Künn ról és Kalla Illés, mielőtt végleg pihenőre téra tömeg utána tódult a menetnek és dacára, ne, egyi fél óráig magára marad a hosszú,
hogy kordon zárta el a mellékutcákat, néhány néma oszlopon.
pillanat múlva már százszámra álldogáltak
az emberek a (fogház előtt. iHét óra előtt néhány perccel megérkezett két század katonaság Kugler Győző honvédszázados vezetésével. A katonasá a fogház udvarán négyszög- minden áremelés nélkül ó r i á s i választékban,
alakban állott fel. Az udvar közepén már ál- Uilágiíésl beuezefmket a legolcsóbban eszközli
vi lágitá sivállalata
lott az akasztófa: két és fél méter magas ge1
utca 4. sz., Wagner-palota
renda, melynek a tetején egy vaskapocs volt;
a bitófa nyugati oldalához egy létrát támasztottak. A katonák a bitófa körül az úgynevezett „biztosító négyszöget" képezték.

közönség izgatottan tárgyalta az ügyet és
minG' en ajtó nyílásra figyelmesen ugrott fel
mindenki, azt hivén, 'hogy a hadbíróság bevonul. Félihat helyett azonban egészen hat
óráig tartott az itélef megfogalmazása s csak
akkor vitték el egy autón Feszti Lehel altábornagy, kerületi parancsnok lakására, aláíratás végett. Negyedhétkor érkezett meg az
autó a jóváhagyott Ítélettel s félhétkor vonult
be a terembe a hadbíróság.
Izgalmas csöndben vezette be a terembe
Kalla illést a szuronyos őr. A vádlott szó
nélkül megállt, egyenesen, mint a cövek és a
bírákra nézett. Szerdahelyi alezredes hadbíró
olvasta fel az ítéletet feszült figyelem1 közben.
Őfelsége a király nevében! A szegedi honvéd
hadosztálybiróság, mint rögtönitélő biróság
Kalla Illés vizsgálati fogságban levő vádlott
fölött, a következőképen ítélkezett: Kalla Illés
22 éves törzsudvari születésű, római katolikus, nőtlen szolga, a szegedi 3. 'honvédhuszárezred közhuszárja bűnös a katonai biintetötörvénykönyv
483, §-ába ütköző rablás bűntettében, amit azzal követett el, hogy április
18-án délelőtt Fodor Antalné asszony szegedalsóvárosi lakásán tőle beszélgetés után pénzt
kért, s amikor Fodorné megtagadta, egy baitával háromszor fejbevágta s hogy elalélt, bement a szobába s onnan egy aranyláncot, egy
fülbevalót, egy szoknyát, egy kenyeret, egy
kolbászt elrabolt, továbbá bűnös a
katonal
büntetőtörvénykönyv
15. és 213. §-ába ütköző
gyilkosság kísérteiében, amit azzal követett
el, hogy Fodor Antalnét háromszor fejbe ütötte azon szándékkal, hogy őt megölje, a cselekedetet valósággal megkezdette, de azon tévedés folytán, ihogy Fodorné meghalt, be nem
fejezte.
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Az akasztás színhelyére csak jeggyel lehetett bejutni. A katonai hatóságok képviselőin és az érdeklődő minden fegyvernembeli
tiszteken kívül civil ember igen kevés volt;
főleg csak újságírók. A hadbíróság hivatalos
funkcionáriusai hét órakor érkeztek meg. A
kivégzés végrehajtásáig iKalla Illést egy cellába helyezték el, ahol Kántor Jenő tábori lelkész részesítette az utolsó vigaszban. A rablógyilkos töredelmesen meggyónt és dacára,
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— Budapesten olcsóbb lesz a hus.
A kormány tudvalevően felifüggesztette a legfontosabb élelmiszerek beihozatalivámját, hogy
ezzel a hus ínségen é s a drágaságon segítsen.
Fővárosi munktársunk érdeklődött aziránt,
hogy ez az intézkedés miképen fog .érvényesülni a főváros húsellátásában s erre vonatkozóan beavatott helyről a következő információt kaptuk:
— A vám felfüggesztésének már tegnap
volt hatása. A 'borjúhús ára — a háború tartama alatt elsőiz'ben — leszállt. Természetesen még nincs külföldi behozatal, de már tartózkodóbbak a vásárlók és ennek révén, előzékenyebbek az eladók. A sertéshús ára is csökkenni fog. A zsíré nem, mert nehéz sertéseket
már eddig is vámmentesen lehetett behozni.
Kisebb sulyu, nyolcvan kilón aluli hússertés
•és süldő azonban bőven kerül m a j d a fogyasztók elé. Ha .közvetítő kereskedelem nem lesz
túlságosan szemérmetlen, ha a hatóság erős
kézzel tartja féken a spekulánsokat, — akik
máris azon vannak, hogy a vámfelfüggesztés
hasznát maguknak biztosítsák, — hogy nyo c
tiz napon belül a húsfélék husz-huszonöt
százalékos árcsökkenését
remélhetjük.
— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos
főispán ima reggel Szegedre érkezett.
— Korlátozzák a vendéglőkben a kenyérfogyasztást. Dr. Szalay József főkapitány
inia délelőtt a (következő rendeletet bocsa jtoittia ki: 1915. április 29-től kezdődőkg vendéglőikben, éttermeikben, kávéházakban, kávémór&ekben, kifőző helyeken egy-egy étkezésihez egy személyinek csak 20 dekagraun
kenyér vagy legfeljebb kettő darab 3 delkagrain súlyai tejes; kiífli adható ki. Több a
vendég által nem k ő vetélhető.
— Parancsnoksági kihallgatás sebesült
és beteg tisztek részére. A következő sorok
közlését kérték: ,Az összes áilloimányostopcrtbeli tiszteik és tisztjelöltek (honvéd tisztviselők és tisztviselő-jelölitek!), kik sebes ültén
vagy betegen a haüszitntérről az egyes ország részekbe visszatérve, helyőrségi, vagy
tartalék kórházakban, az önkéntes betegápolás intézetedben, polgári kórházaikban vagy
mlagáu ápolódban a v a g y egyébként szabadságon vannak, vagy piiint könnyen sebesülték és lábadozók a pót testeknél vagy más helyen sz'olgálaittít téljesiteneik és akiknek állapotuk ,csak némileg is megengedi, az áliomáspanaincsnoksáignál Szegeden (Szt. Llárcmságntcia 2. sz. 1. emelt) megtartandó állnrnásparamctsn oksági kihallgatáson személyesen
megjelenni kötelesek. Azon havidíjasok,
akiknek állapota iái bonv. állomás parancsnokságnál való személyes megjelenésüket kizárja,, ezen körülményt honvéd' •(katonád) orvosi bizonyítvány előterjesztése mellett, a,
honvéd áMcimásparanicsnokságnak
írásiban
vagy közvetítő személy írtján kell bejelenteni. .A katholikus nővédő egyesület itiszti
kórházában lévő tisztek (tisztjelöltek) kihallgatása, folyó évi április hó 29-én, a többi 'kórházakban, továbbá a magánápoláisban, a pótteislteknél vagy más helyen lévő ibavidijiasok
.(havidíjas jelölteik) kihallgatása pedig folyó
évi április hó 30-án, mindkét nlapcn délután
fél négykor fogianalt osi ttatik. Bárdoss
Béla,
százados, állomás tiszt.
— A munkások májusi ünnepe. A szegedi (Sztaikmiai sza hadszervezetek
együttes
ülésükön elhatározták, hogy tekintettel a báb á m r a , ez évben nem t a r t j á k meg a szokásos tüntető föl vonulást és népgyűlést, hanem
e helyett április 30-án este 7 árakor a Munkás-Otthonban tartandó szabad előadás keretében fogják méltányolni m á j u s elsejének
jelentőségét, amelyre ez aiton is meghívják a,
munkásokat és munkásnőket. Május
eb'jén
a reggeli órákban sélakirándulásl
rend.": a
m un kásság Újszeged re.
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— Füstelen nap. A Hadsegitő Bizottság
rendezősége a m á j u s 2-án megtartandó füsttel en-nap p r o g r a m j á n a k végleges ínegá'lilapitása céljából április i28-án (szerdán) délután
öt órakor ülést t a r t a belvárosi ovodla emeleti
termében. A bizottság elnöksége ezúton kéri
mindazokat a 'hölgyeket, kik u r n á t vállalnak,
liogy a gyűlésen feltétlenül megjelenni esetleges akadályoztatásuk esetén pedig részvételi szándékukat, miheztartás végett bejelenteni szíveskedjenek.
— G o g a é s Lukácsiu h a z a szeretnének
jönni. Annak idején nagy me|botránkozást idézett elő a imagyar kiiizvékimenyíben Goga Oktáviánnak ós Lukácsiu
Lászlónak a magatartása, ami örök időre, kiközösítette a két
megtévelyedett embert a becsületes társadalom körélből. R. M. román származású földbirtokos esak néhány nappal ezelőtt érkezett
hlazía Romániából, ahol fontos üzleti ügyekben tartózkodott és igen érdekes dolgokat
mondott el Goga költő és Lukácsiu, a volt
Inofalusi popa életéről, továbbá R o m á n i á n a k
a világháború iránti közérzületéről.
— Mintegy két hetet t ö l t ö t t e m Romániában, több nagyobb váródban f o r d u l t a m
meg üzleti ügyekbe és közvetlenül volt ^ alkalmam t a p a s z t a t ó Románia magatartását.
Egy telje® héten á t tartózkodtam Bukarestbon, ahol több előkelőbb politikussal és akadémiai taggal jöttem össze. Ahány emberrel
— akik méltán- kifejezői a. közvéleménynek
— csak beszéltem, mindegyik azon a véleményen volt, bogy ugy Goga Oktávián, mint
Lukácsiu Lásziló ma már Roméniában is teljesen elejtett
emberek,
Csalódtak abban,
bogy Románia szívesen fogadja szereplésüket és magyarországi eljárásukat. Ha akad
is egy két fanatikus, aki érintkezik velük, a
hivatalos körök érthető okokból: nem exponálhatják maglikait, meghözelitlh etetlenek a
két megtévedt ember számára. Romániában
általánosan helyeslik a magyarországi románságnak azt az eljárását, hogy ellene fordult tai két hűtlen magyar alattvalónak. Továbbá azt,.,beszélik, hog$ mind a ketten már
megbánták a bünüket, mindent
jóvátennének, h a lehetne. Haza természetesen nem jöhetnek, mert a legsúlyosabb büntetés v a r
r á j u k , amit icsak az igazságszolgáltatás oszthat. ÁliMtóllag román államférfiakat, sőt egy
politikus szerint Carmen Sylra
királynőt
a k a r j á k a r r a kérni, Ihogy j á r j o n el az érdekükben a m a g y a r kormánynál, hogy ügyükben pertörlést rendeljenek el és visszatérhessenek.
— S z e g e d szíve. A Hadsegitő Bizottság
, fémgyüjtési mozgalmát miniden elösmerésre
méltó áldozatkészséggel t á m o g a t j a a szegedi
közönség. Nemcsak a különféle hasznavehetetlenné vált f é m t á r g y a k a t áldozza a hazafias cé]ra, de százával küldi az értékes rézmozsarukat, vörösréz edényeket és üstöket,
családi hagyatékokból évtizedeken keresztül
megőrzött cin-edényeket és a legiszetfclb dísztárgyakat, melyeket a hadvezetőség beolvasztás u t j á n fog felhasználni. A Hadsegitő
Bizottságnak a belvárosi cvodáíbain levő műhelye jelenleg egy érc-kohóhoz hasonlóit a
mázsa s z á m r a felhalmozott fémek amiatt. (A
fómadcniányozáson kívül
fáradhatatlanul
érkeznek a (bizottsághoz a különféle hadsegité-:i célokra felajánlott adományok. Igy legutóbb a. megvakult katonáik részére adakozt a k : László Antal vállalkozó ,100 K. Benkő
Mariska 50 K. Danner Jánosné 20 K. A Hadí ogitő Bizottság által ia Gizella téren megv,udögeit 240 átutazó sebesült katona ozsoinnój,álhoz llmzzá járultak: Gr. (Arany Károly né
5 kiló kenyér, 2 esomilag tea, 1 kiló kolbász,
Schwiarz /Manónó 5 kg. kenyér, 1 csomag tea,
'özv. J u h á s z Illíósné 1 doboz tea, ,1 kg. kehyór,
K ö r i g P é t i m é 1 'Csomag tea, 1 kg. cukor ós
kenyér, Bokor János ö kg. kenyér, Reményiné Feldiniann Sári 2 kenyér, Sdlíütz pék 1
1- iiv'ér, Tóth pók 1 kenyér, Partal P á l 2 kg.
kolbász, iNátly József 2 kg. kolbász, Árvay
Sándor és fia 50 drfo sütemény, Pitrof Kor-
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nélné 4 K. A teiaifozésnél segédkeztek: Adányi Istvánná és Varga Mari. A bizottság
műhelyéibe különféle katonai fehérneműt,,
Igazgató VAS SÁNDOR.
Telefon 11-85. tépéet, narancsport (a férgek ellen) küldtek:
Szele tRójbertné, Huibaicsek iPál, Fcihsz Ilonka,
Gszkenmanné, Selhwarcz Erzsike, Danner JáMa, szerdán
nosné, 'R'osenlbergnó, Csongrádi sugárúti iskola III. leány-osztálya, Zsidó népiskola növendékei. Fémeket adományoztak: Szakáll
Lidi 4 ,ós Ifél kiló, Guriga lits Antalné 2, K rmjcsa.y (Margit 2 és fel, Popper L. iMór 17.
Di'. lEngel Mór 16 és Ifél, Vajdámé Levinszky
Sarolta 4, F elhisz Ilonka 8 ós fél, Benedikt
Ferencné 5 és fél, Bakonyi Torka fél,, Morenó Károlymé 11 és fél, iHubacselk Pál 2, dr.
Gróf Árpád né 3, öz v. Ábrahám Jánosné 6,
Várnay Dezső 5, Winkler Bern át né 2, Dr.
Reiner iMórmé 4, Mihály Pál 1 ós Ifél, Mikes
Gyuláné 3, Dr. Szántó Jóizteeifné 3, Tömörkény István né 1 ós, fél, Szegedi Keramit" és
Mütéglügyár r.4. 87, Kálidor J . és Társa 4,
Pitrcif Kerné] né 3, Kiss Kitel ka 3, özv, Árvay
Lászlómé és ,családja ,5, Jezerniezky Ákos 8,
Arany iRóza 8, Cisz termán né 1 ós fél, Miiicsike-y
Kálmán né 1 és fél, Kamoosay Sándorné 10
cs fél, Faiur Kornél műszaki tanácsos 5, KasisJános 94 és ifél, iN. iN. 1, Pártos Lajos 3 és f él,
N. N. 1 ós fél Sdhwiarz Erzsike 2, Rosenberg
Zisigimondné 5, Maklay Emiimé 3, Tossó László 9, Danner. Jánosné 8, iifj. Got'tlielb Dávidné 3, Wagner Gusztáv 44, iCsaimiangó Ferenc
20 deka, Molnár József 2, Haller Artlhur és
Czulcz Jianika 2, Umgár Benőmé 2, F r a n k ó
Andor 10, Widerman festő 1, dr. Rósa Izsómé
4 ós fél, K r o ó Boriska 1, Pi'lisy Mariska,
dráma 3 felvonásban.
Hoffier Ignácz Nagyszénás (Szeged és Vidéke
u t j á n ) 7 és fél, Sckmidt Béláné 1 varrógép,
Zisótér Sarolta 4, N. N. 2 és háromnegyed,
dr. P a p p Rólbertmé ,2 ós negyed, Tóth A ürülné 13, Kiss Arinoldné 7, Szarnék Adolfné 19.
Babos E'l-ak 3 és negyed, Nyir Bálint 2 ós fél
Valk'ó Erzsi 20 deka. Picknó Amgel Irén 4
es háromnegyed.

Szenzációs műsor

I!

vagy

arca fenevadakka
dráma az őserdők mélyéből.

Elitti í i és 9 irts?
Rendes helyárak!!

és háromnegyed, V a j d a Béládé 4, Szíjgyártó
Albert 3ésb áreínanegyed, Seifmramn Mór és
fiai 22.
— A cár birodalma cimü füzet az orosz
birodalmát ismerteti. iFővonásaiban, közgázdársági szempontból ismerteti velünk a niagy
birodalom földrajzi viszonyait, majd a r a j t a
élő népesség nemzetiségi viszonyait. Sok
meglepő, a hagyománnyal ellenkező dolgot
találunk benne. Igy mi iá tatárokat történelmi ismereteik alapján hajlandók vagyunk a
barbárabb népnek tekinteni. iA kis füzetben
azt olvas• u t ó h e g y az Oroszország földjén élő
t a t á r m a n a p s á g szorgalmas föklmivelökből
ós kereskedőkből áll. A következő fejezetek a
gazdasági és szociális viszonyokkal -foglalkoztak. Az orosz agrárkérdés, a ímezőgazdasági termelés bajai megelevenednek előttünk. Egy másik fejezet ,a cári birodalom
pénzügyeit, a hadi célokra kiadott hiiliáirdok
származását, isimét másik az orosz birodalom kormányzatának, közigazgatásának bajait isimerteti. A legújabb -orosz külpolitika
és az orosz haderő ismertetésével végződik a
kis füzet. A 64 oldalas csinos kiáilitásu füzet,
amelyben Oroszország térképe is benfoglalta-tik, 40 fillérárt Szegeden is kapható, Várnay L. könyvkereskedésélben.
— Halálos v e r e k e d é s a tanyai bálon.
Mult év november 9-én Illés József csongrádi
lakos tanyáján bál volt. Ott mulatozott Csipai
János 19 éves csongrádi legény, Drahota Szabó
Farkas nevü társával. Beszéd közben valamin
összevesztek, egymást ütni kezdték, majd Csipai
kirántotta zsebkését és hasbaszurta Szabót. A
szúrás a legény máját járta át és halálos volt.
A szegedi törvényszék hétfőn tárgyalta a bűnügyet. Csipai azzal védekezett, hogy ittas volt,
s hogy nem is /emlékszik az esetre. A tanuk
azonban igazolták, hogy józan állapotban volt
s igy a szegedi törvényszék három és fél évi
fegyházra itélte. Az itélet ellen vádlott fölebbezett.

Szeged, 1915. április 28.

Nincs elég aprópénz
Szegeden.
— A naiv emberek „óvatossága." —
(Saját tudósítónktól.) (Szegeden ®z utóbbi napokban az apró,pénzhiány oly nagy
mérveket ölt, ihogy a forgalomban valóságos akadályokat képez az lajprópénzhiáray.
M-a egy papírpénz apróra váló -felváltása
már nagy n-elhézségékke ütközik és nap-nap
mellett valóságos h a j s z a folyik az aprópénz után. Miraitlba láthatatlan kezek teljesen eliimimáltnik volna a iforgaloimíbóll a®
ezüst, nikkel és réz pénzeket, a n n y i r a ritka
már a csengésük.
Az üzleti élet lefccnyolitását pedig aprópénz- nélkül elképzelni sem le-bet és -mivel,
hogy a váltópénz hiánya mindiinkálbib nagy obi) mér-v-ek-eX öl't, mégis módját kellene
keresni, h-ogy az elrejtett ércpénzek ú j r a
napfényre kerüljenek. Mert hisz természetes,
hegy az aprópénz nem veszett el. Egyedül az
()sztrák-Magyar -Bank szegedi fiókja ia Ihá'bor u alatt tölbb milliónyi váltópénzt forgatott.
A milliós összegeknek nyc-mukinaik kell- lennie, nem a bankfiók páncél treszortjaiíban,
inert h á t az seim kimer itlhe-ktien és a helyzet
az, hogy ott is -fogytán az aprópénz, (hanem
az apropónzgyüjtőkinéi.
:A Ibálborra -ugyanis aprópénz gyűjtőket is
produkált. Főképpen a ifalu-si meg a tanyai
emberekből kerülnek -ki ezek, akiket ia. Kossutib-'bank-ók elsárgult papirosa riaszt és
emiatt érepénzzel töltik meg -a láda fiáit. Még
háboru eleje óta tölmegesen jöttek ibe a falusiak ,o: garasáruért és papírpénzzel fizették,,
ho-gy növeljék -a saját külön ércalapjukat. A

Lázba

fogja

hozol

az egész város! az

uj
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falu-i ihokisesiég azt -tanácsolta nékik, Ihogy
háborúban tölbb értéike v-an -a csengő pénznek
mint az Osztrák-Magyar Banknak
aranyfedezettel biztcsitcitt papiirutal'ványának.
Ha pedig -ez a balga felfogás bevésődött a
kemény kcpo-nyálklba, ne laídj I-s-ten, ihogy a
hozzájuk vándorolt ércpénz tovább keringhessen. ,Ez okozta azutáin az -apró-pénz-ianomáliát., melynek a bosszantó hatása miniden
téren mm'tiaitikoziik.
iSemlmiiféle ráció nem magyarázza m-eg az
aprópénz gyűjtési szenvedélyt. iF-el kellene
világosítani az embereket, ibegy minden piónz
annyit ér, mint amennyi az értéket megjelölő szám. -A busz koronás bankjegynek celaik
ugy ane-g va-n háborúiban is a buisz korona
értéike, mint ahogy -a k-étkoronás ezüst -érmet
sem vesztegetik e-1 két koronánál o-1-csóibban.
Hi-sz az -ezüst pénznek az értéke is jelentéktelenül -csekély és a két koronás ezüst csiak
azért- ér meg két koronát, mert a magyar állam, illetőleg a miagyar-csztrák men-ardhia
adták ki.
lAz érc-pénznek és a papírpénznek -naiv
megkülönböztetése nem teremt gazdagságot,
csak a -mindennapi forgalomban -okoz kén yeli n-etle-n -a kiad-ál yo'kat.
«KEBBaBsaBaBaagaaBaBanaaaaaaBassaaaaE2«aiiBi)Baaaaaaa

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

oooo
MŰSOR:
,SZERDÁN: Bérletben, leszállított ili-elyárakkal Zsuzsi kisasszony.
(Páros 2/s-os.)
CSÜTÖRTÖKÖN: Bérletben, leszállított
helyárakkal Császár Kamilla mjoffl-nain -z-e-rződtetett t-a-g -felléptével Délibáb-utca 7. sz.,
vigjáték. (Páratlan 3/3-os.)
P É N T E K E N : Berky -Lili, a népopera
primadonnájának vendégfelléptével, bérletben, leszállított (liélyárakkal
Éva, operett.
(Páros 1la-os.)
(SZOMBATON: Berky Lili, a népopera
primadonnájának vendég-felléptével, bérletben, leszállított hely arákkal
Mozitündér,
operett. (Páratlan 2/3-os.)
V A S Á R N A P DjU. : Félbelyárakkal
Jó
éjt Muhi. Bohózat.
EiSTE: Berky Lili, a népopera primadonnájának buasuifellópt-ével bérletben, leszállított hely-árakkal Leányvásár,
operett.
(Páros 3/3-os.)
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Az általam készített
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
>

B a r t a Ágoston fogtechnikus
Ü

S Z E G E D , KIGYO-UTCA 1. S Z .

m

TELEFON 1 6 3 4 .

Urániában.

A Délmagyaiország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
83.

Szegedi adományok.
— A főispáni hivatal kimutatása. —
(Folytatás'.!)
-218. számra gyüjltő-iven. Gyűjtő: YVinkler
József 60 K. 220. számra gyűjtődvén Gyüjtó:
Winkl-er Mór 60 K. 224. száim-u gyüjtő-iven.
Gyűjtő: TascShter (Endre 10 K. (225. szánra
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Willax Béla 100 K . 228.
száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Kocz-or Jánc-s 5
K. 234. -számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Tóth Mihály 33 K. 285. számra gyüjtő-iven: Gyűjtő:
SeuMéty -Sándor 5 K. -244. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Sebwarz J-aklab 16 K 34 fill. 247. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Abramcvidh Ilona
5 K. 250. szánra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Andrássy Mariska 38 K. 253. szánra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Balassa Ilonka 10 K . 275. szánra
gyüjtő-iven. -Gyűjtő: Ka-imocsay Idusk-a 43 K.
278. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Kováos Jolán 3 K. 282. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Kertész Erzsike 10 K. 283. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Korner Kornélia 5 K. 28-7. szánra gyiijtőiven. Gyűjtő: Gerentsér Rózsa 2
K. 295. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Endrényi
Vilima 3 K. 298. szánra gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Bcigyay Aranka <23 K 40 fill. 30(1. számú gyüjtő-iven. Gyüjitő: Yárkony Lili 62 K 10 fill.
303. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Temfmer
Sarolta 10 K . 312. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Székely Mariska 15 K. 318. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Orbán Nővéreik 14 K. 322.
számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Pap István 19
K. 325. számira gyüjtő-iven. Gyűjtő: Villás
Vilma 5 K. 328. szárain gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Pol-czner Böske 2 K. 327. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Polczneír Elvira 2 K. 328. szárain
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Adriai Biztosító Társaság szegedi Vezérügynöksége 10 K. 331. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Andrássy Ferenc 20 K. 384. számára gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Állllaimi Felsőbb Leányiskola Internátu-sia 38
K 40 fill. 333 számra gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Te-leiky László 49 K <1,8 fil'l. 340. számra gyüjtőiven. Gyűjtő: M. kir. -Báibaképezde 27 K. 341.
száraira gyüjtő-iven. Gyűjtő: Ábra Ih árai-Ferenc
22 K. 343. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr.
Berger Mór 10 K. 346. számra gyüjtő-iven.
Gyűjtő: Bobn József 30 K 40 fill. 851. száram
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Első szegedi cipő-, csizma- és papucs termelő szövetkezet- 30 K. 354.
számára gyüjtő-iven. Gyűjtő. DMKE. elnöksége 50 K. 356. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő:
M K i r . -Dclhúraygyár 82 K 16 fill. 359. száma
gyüjtő-iven. Gyűjtő: Állami Felsőbb ipariskola Igazgatósága 36 K 40 fill. 360. számú
gyüjtő-iven. Gyűjtő: 'Felsőtorontáli Árraientesitő Társaság Főmérnöksége 8 K 20 fii!.
363. száram gyüjő-ivan. Gyű jő: Fogel Ede 17
K. 364. szánra gyüjtő-iven. Gyűjtő: M. kir.
Folyammérnöki hivatal 30 K. 359. számú
gyüjő-iven. Gyiij-ő: Gyerty-áimosi komviktus
igazgatósága liL K 62 fi-ll. 370. szánra gyüjtőiven. Gyűjtő: Gyertyámcs község s-zeg-edli nevelő és tápintézete 9 K 60 fill. 372. száram
gyüjtő-iven. Gyűjtő: H-áy Miksa -10 K. 373.
sz-á-mu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Ipartestület 26
K. 3-75. száraira gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szegedi
Kattholikus Nővéidő Egyesület 38 K. 376. számú gyüjtő-iven. Gyüjő: özy. Reglovich
Emiimé 10 K. 380. száimiu gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szegedi Kereskedelmi és Iparbam'k 100 K .
383. számra gyrajltő-iven. Gyűjtő: Szegedi Kerületi 'Miurakáshizcsitó pénztár 50 IK. 384. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: K-etter József 39 K
60 fill. 387. számra gyüjtő-iven. -Gyűjtő: Kroó
Lenke 25 K. 391. száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Szegedi Légszeszgyár és villaimteiep 50 K.
398. számra gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szegedi
Lloyd Társulat 100 K. 396. száram gyűjtőiven. Gyűjtő: Dr. Mlik-osevies Kamut 5 K. 402.
számra gyiijtő-iven. Gyűjtő: M. kir. Pénzügyigazgatóság 25 K 75 fill. 404. száimu gyiijtőiven. Gyűjtő: (Alsóvárosi Róm. Katii. Plébánia, 12 K. 406. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Felsővárosi Róm. Katili. Plébánia 25 K. 408.
száimu gyüjtő-iven. Gyűjtő: TI. ker. áll. polgári fiúiskola 48 K 82 fill. 409. számra gyiijtőiven. Gyűjtő: III. ker. áll. polgári fiúiskola
23 K 75 fill. 410. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő:
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M. kir. Posta- és Távírda ihivtatal Főnöksége
106 K 88 fill. 413. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő:
Seüiwartz Manó 9 K 60 fill. 418. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Dr. Szalay József 10 ,K. 423.
számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Szegedi Kaszinó
100 K. 425. számú gyűjtő-ivén. Gyűjtő: 'Szegedi Kézműves Biank 25 K. 431. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Máv. üzletvezetőfeég 120 K.
434. számú gyüjtő-iven. G y ű j t ő : Szegődi
zsidó hitközség 5 K. 435. száimu gyüjtő-iven.
Gyüjltő: Szegedi zsidó szent egylet 50 K. 436.
száimu gyüjitő-ivén. Gyűjtő: lArnold Ilike 7
K. 438. számú gyüjtő-iven. Gyűjtő: Alimássy
Endre 20 K. 446. száimu gyűjtő-ven. Gyűjtő:
Déry Rózisi 103 K 01 fill. 449. száimu gyüjtőiven. Kelliáry K á r i gyűjtése 1(24 ÍK.
V. Rokkant kaUmák segélye alapja javára u j a b b a n aidtoimáinyoaott: Özv. Holitzer
Jaibaikné 50 K.

APRÜ HÍRDETESEK. r éizzad
sze?

Karinthy

Frigyes:

jünk m á s r ó l .

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

Beszél-

. . 1K

Hajhullás, hajkospa

Szilágyi Géza: A h á b o r ú
m e l l ő l (Tollrajzok) 4 0 fill
Szalom Asch: A f ö l d (Tör
ténet
Oroszlengyelország
ból
20 fill
Szomory Emil:
Sárcssy

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

municiót! és e g y é b harc
téri levelek . . 6 0 fill

Heltaijenö: L i m - L o m 6 9 fill

A német birodalom s o r s
döntő órája . . 6 0 fill
Wekerle: A háború gaz
dasági következményei

Ha j ő s z ü l é s

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

4 0 fill

Dr. Hantos: A háború gaz
dasági é s pénzügyi ha
tásai
2 K
Mezey: Magyar-török Almanach
. . . .
3 K
A belga szürkekönyv
Bródy: Fehér könyv II.
kötet
1 K

Ím

Legjobb hajfesiö az

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

Kaphatók :

GYONIGÉZA
przemysl

versei.

Ára 1 korona.
Kapható: VARNAY
:: könyvkereskedésében.

Várnay

ellen

L

valamely testUgy 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 i
a legrövidebb idő alat j

HOFFFR
é s

t a r s a í
készít

iskola-utca 18.1
iffi!| a ii0ii b i; b :

rüfalíbllb

könyvkereskedésében

telefon 81, szeeed, kérész-utc9 9. sz. telefon bl.

L.

Auer-fény világítási- é s
Jókarbantartási vállalat.

::

Kosul!) Lajos-sugárut L szán-

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

Használt

bútor

állapotban

Csillárok, gázfőzök é s
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

jó

eladó.

Kárász-utca

9.

sz

Telefon: 468,

T e l e f o n : 488. í

S Z E G E D
KÁRÁSZ -UTCZA

9.

m o h : 81. csekkszemlb: 5512.

D E LM A G Y A R O R S Z A G
politika! hflpilüp hihdóh1u8tisls
Könyvnyomdái műintézefe,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző

gyára

Könyv-, zenemű-, papír- és

vvvvv
VVVV
vvv
vv

Írószer

nagykereskedés.

Irodai felszerelési cikkek
üzleti- és másolókönyvek
iró- és másoló-tenták, toll

minden e szakmákba vágó
munkákat Ízléses kivitelben

<v\. k. csendőrség:, községi

és szolid árak mellett készít

közigazgatási és ü g y v é d i

itatós, törlőgummi, pecsétviasz

naggválasztéka

nyomtatványok raktára

Felelős szerkesztő : PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos i VÁRNAY L.

Nyomatott Vármay U könyvnyomdájában. Szegeden

