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LEGÚJABB.
Bécs, május 3. Az 1914. október elsejétől
december 31-ig végrehajtott népfölkelői bemutató szemlék alkalmával, amelyeken
az
1878-tól 1894-ig terjedő évfolyambeli
népfölkelésre kötelezetteket
sorozták, nem mindenütt alkalmaztak egyenlő mértéket az alkalmasság megítélésénél. A hadvezetőség
ezért
elrendelte fenti évfolyambeliek uj sorozását, a
mennyiben azt az egyes közigazgatási
kerületekben, az előbbi szemle eredménye
szükségessé teszi.
Róma, május 3. Délelőtt féltízkor
minisztertanács volt. A minisztertanács
felhatalmazta a gyarmatügyi
minisztert, hogy Tripoliszban kihirdesse az ostromállapotot.
A
külügyminiszter
a nemzetközi helyzetről tett
jelentést, mire a minisztertanács
kimondta,
hogy a kormány tagjai nem hagyhatják el
Rómát.
Berlin, május 3. Baehncke, a tengerészeli vezérkar főnök-helyettese
jelenti, hogy
május elsején délután, egy német
tengeralattjáró a Reernit angol torpedóziizóí
elsülyeszteit'e:'''^
Genf, május 3. A páris lapok jelentik,
hogy Rina a japán követeléseket
udvariasan,
de határozottan
visszautasította,
Rotterdam, május 3. A Temps
jelenti
Pétervárról, hogy az orosz főváros
katonai
körei a hivatalos jelentésekhői arra következtetnek, hogy a Kárpátokban az
osztrák-magyar csapatok különösen nehéz
tüzérségük
folytán értek el sikereket. Tüzérségünk
hir
szerint egyre fokozza még amúgy is heves
akcióját.
Homonna, május 3. Sárosmegyéből
ideérkezett jelentés szerint Gorlice tdjékbeli, továbbá ettől nyugatra húzódó
hadállásokban
napok óta nagyobb mozgalmak
észlelhetők.
Heves tüzérharcok folynak, melyeknek
során
gyorstüzelő ágyúinkkal az orosz
lövőárkokban nagy pusztításokat
végeztünk.
Genf, május 3. A Newyork Herald jelen
ti Verakruzból: Turtlebayban két újonnan érkezett japán ágyúnaszád ismét hatszáz embert szállított partra. Az elsiilyedt hajó mentési munkálatai napok óta teljesen
szünetelnek. — A Morning Posl jelenti, hogy az Ivate
japán páncélos cirkáló és a Kossagi cirkáló
Verakruztot elhagyták és Panama
közelében
cirkálnak.
Kopenhága, május 3. Oroszországból
két
nap óta elmaradt a posta. A Kelettengeri kikötőket elzárták a kereskedelmi hajózás elől.
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Kedd, május 4

Áttörtük az orosz frontot
Nyugat-Galíciában.
— Csapataink átkeltek a Dunajecen. — Nyolcezer foglyot ejtettünk.—
Budapest, május 3. (Közli a miniszter- |
Berlin, május 3. A nagy főhadiszállás
elnöki sajtóosztály.) Az egyesült osztrák- jelenti: Frigyes főherceg tábornagy, fővezér
magyar és német haderők tegnap megtá- jelenléte mellett, a szövetséges csapatok
Mackensen vezérezredes generaloberst vemadták az ellenséget. A hónapok óta kiépízetése alatt tagnap elkeseredett harcoik után
tett és megszállott nyugatgaliciai állásából az egész orosz arcvonalat Nyugaitgaliciában,
és a Malasíow—Garlice—Gromnik é s ettől — amely a magyar határ közelében kezdőészakra terjedő egész arcvonalon visszave- dött és a Dunajecnek a Visztulába torkolátették; súlyos veszteségeket okoztak neki. sáig terjedt, — számos helyen áttörték é s
Több, mint 8000 oroszt elfogtak és eddig még mindenütt benyomták. Az ellenségnek az a
része, amely elmenekülhetett, keményen ülmeg nem állapított számú ágyukat és gépdözve a szövetséges csapatoktól, legsürgőpuskát zsákmányoltak.
sebb visszavonulásban van kelet felé. A győEgyszersmind kikényszeritetíék csapa- zelmi trofeuinokat ínég megközelítőleg sem
lehet áttekinteni.
taink az Alsó-Dunajecen való átkelésüket.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az oroszok Riga felé menekülnek.
— Ujabb német győzelmek Keleten és Nyugaton. —
Berlin, május 3. A nagy főhadiszállás
jelenti:
K e l e t i h a d s z í n t é r : A Riga felé
menekülő oroszok további üldözése közben
tegnap négy ágyút és 1 gépfegyvert zsákmányoltunk és Míitasvától délre ismét 1700
oroszt elfogtunk, ugy hogy a feglyok összes
száma 3200-ra emelkedett.
Kálváriától délnyugatra az orosz támadások az ellenség erős veszteségei mellett
meghiúsultaik. Az oroszokat a Szesziapa túlsó partjára vetettük vissza, miközben 330
foglyot hagytak kezünkön.
Skiemivicétöl északkeletre vereséget
szenvedtek az oroszok, itt nagyszámú halotton kívül 100 foglyot is vesztettek.
Nyugati hadszíntér:
Flandriában tegnap Yperntöl északkeletre Szelkapel-

le—yperni-müut mindkét oldatán sikerrel támadtunk és a fortumi majorokat St. Julientöl
délkeletre elfoglaltuk.
Champagneban, Souain s Perthes között,
sikeres akuarobbantásokkal az ellenséges
állásban jelentékeny kárt okoztunk.
A Maas és Mosel között csak tüzérségi
harcok voltak. Hartmannsweilerkopfon a
franciák ma éjjel hiábavaló támadásokat kíséreltek nteg a csúcson levő állásunk ellen.
Egy francia repülőgép Sargemundetől nyugatra, Hundlingennél tegnap leszállott, mindkét utasát elfogtuk.
Egy német repüilögépraj tegnap az epinati léghajócsarnokot megfigyelés szerint jó
eredménnyel támadta meg.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Német torpedónaszádok elsülgesztetfék
a Columbia angol cirkálót.
Amsterdam,
május 3. Szombat délután
négy órakor két német torpedónaszád megtámadta a holland partok közelében a Columbia angol cirkálót. A torpedónaszádok
Zeebriigge kikötőjéből futottak Iki s az angol
hadihajót a holland Noordhinder közelében
megtorpedózták; a Columbia két perc alatt
elsiilyedt. A legénység közül hetven ember a
tengerbe veszett. A német torpedónaszádok
meg sem kísérelték a mentést, mivel angol
torpedóüldözők tűntek fel, amelyek legott ül-

dözőbe is vették a két német torpedónaszádot. Az üldözés kudarccal végződött, a német
naszádok hamarosan eltűntek az angolok elöl
és sértetlenül tértek vissza bázisukhoz.
i(,A Columbia régebbi tipiu&u angol védett
cirkáló. 1892-lben épüllt s tonn akartaimra 8400.
Gyorsasága óránkint 28 tengeri niértfökl. —
Ágyiuifölszerelése: b á r o m diarab tizenötcentiméteres, nyolc darab tíz centiméteres, tizenkét. diarab 5.7 centiméteres és, két darab 3.7
centiméteres ágyú. Legénységének száma
378 emiber.)
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A gorlicei győzelem.
A délutáni órákban az osztrák-magyarnémet seregeknek egy uj, diadalmas fegyverténye került nyilvánosságra. Gorlicénél csapataink áttörték az ellenséges frontot, nyolcezer oroszt elfogtak és kierőszakolták az Alsó-Dunajecen való átkelést. Az erről szóló
Hőfer-féle hivatalos jelentést megelőzőleg a
miniszterelnökség sajtóosztálya az örvendetes eseményt a következő táviratban közölte:
Budapesten ismeretes lett, hogy seregeink Nyugatgaliciában,
Gorlice körül,
visszanyomták
az orosz arcvonalat.
A
hirek számos fogolyról is szálának. Berlin városát a siker örömére
fellobogózták.
A Hőfer-féle jelentésből, a részletek ismertetése után, még jobban ikitünik a gorlicei győzelem sztratégiai fontossága. Mint ismeretes, a Dunajec mentén állítottuk m e g azt
az orosz offenzívát, amely Galícián keresztül
Krakó felé törekedett. Amikor a lengyelországi sikeres ellentámadásunk után az oroszok visszavonulni kényszerültek, Krakó felett elfoglalt pozícióiból, teljes erővel kísérelték meg Galíciában az erősség ellen való felvonulást. Sikerült is nekik a Dun'ajecig eljutni, itt azonban feltartóztatták jó fedezékben
levő csapataink. Az oroszok is megerősítették
ekkor állásaikat és hónapok óta farkasszemet
néztek itt egymással az ellenséges seregek.
Az oroszok természetesen többször próbálkoztak áttörni frontunkat ás Przemysl eleste után, az eddig elkötött erőik egy részét
ide hozták, abban a hiszemben, hogy ha a
Kárpátokban nem tudnak eredményt elérni,
legalább -Nyugat-Galíciában nyerjenek tért.
Az időjárás azonban ekkor nem kedvezett az
offenzív hadjáratnak és az orosz hadvezetőség a Dunajec jobb partján volt kénytelen
vesztegel tetni csapatait. Most aztán váratlanul érkezett az a jelentés, hogy a mi haderőink támadták itt meg az ellenséget és a
hónapok óta kiépített és megszállott nyugatgalíciai állásaiból kiverte.
A hivatalos jelentés a Malasztov—Gorlice— gromniiki vonalat jelöli meg a győzelmes harc színteréül. Gromnik jelentékenyen
tul van a Dunaiecen; a Biala bal partján terül el. Ezt a helységet már akkor érhették el
seregeink, amikor az Alsó-Dunajecen való átkelést sikerült kierőszakolniok. Gorlicénél
valószínűleg más seregek léptek akcióba, melyek az általános támadás során megtalálták
az összeköttetést a Dunajec felől jövő csapatokkal és együttesen szorították vissza az
orosz frontot. Sct Gorlicétól és Gromniiktől
északra terjedő széles arcvonalon is sikeres
támadásba mentek át.
A Hőfer-féle jelentést kiegészíti a német
nagyvezérkar jelenlése, mely megállapítja,
hogy elkeseredett harc után az egész orosz
nyugatgaliciai arcvonalat, majdnem a magyar határtól a Dunajecnek a Visztulába való
torkolásáig mindenütt benyomtuk. Az oroszok súlyos vereséget szenvedtek ezen a vonalon. nyolc ezer fogoly maradt a kezeink
között és olyan hatalmas hadizsákmány, a
melyet még áttekinteni se lehetett. Fontosabb
azonban ,az oií- uzivánk azon eredménye,
hogy az ellenség visszavonul Kelet felé, iilköző katonáink elei menekülve.
A gorlicei győzelem előreveti árnyékát
az oroszok hamarosan bekövetkező végleges
vereségének.

A Kárpátokban ismét visszatérítik
az orosz támadási
az oroszok a zsidókat a harctéri zónáról elBudapest, május 3. A Kárpáti arcvonatávolítják?
Kérdésére Amfiteatrov a követlon a Beszlíideliben a helyzet változatlan.
kező távirati választ kapta:
Az Erdös-Kárpá tokban ujabb harcokban,
I
„A zsidók ellen, mint nemzet ellen semKoziowától keletre tért nyertünk. Az ellen- :
minő általános rendelkezés nem adatott ki.
séget állásából kivertük és ellentámadásait Azokat azonban, akik gyanúsak, nemzetisévéresen visszavertük. Több száz oroszt elgükre való tekintet nélkül eltávolítjuk a hadfogtunk és 3 géppuskát zsákmányoltunk. — színtérről; Januskievic tábornok.
Osmalodától északra is több magaslatról,
OROSZ NÖK LÉGIÓI.
súlyos veszteségeik mellett visszavetettük
Genf, május 3. Pétervári távirat szerint
az ellenséget; ott is még folyik a harc.
az orosz -hadügyminisztériumban női küldöttAz orosz határon a Pruth és Dnyeszter
ság
járt amely azt kérte, hogy a hadiszolgáközt nincs újság.
latra
önként jelentkező nők légiókat
alakitHőfer altábornagy,
hassanak,
A
Corriere
távirata
szerint
a
nők
a vezérkari főnök helyettese.
kérését a hadügyfhiniszter nagyon kedvezőUJABB SIKER A KÁRPÁTOKBAN.
en fogadta.
A sajtóhadiszállásról
jelentik: Hoffmann
tábornok kárpáti serege ismét szép eredményt ért el. Elkeseredett küzdelem után elfoglaltak csapataink a Holovcsanka völgyön
ín! egy fontos magaslatot, amely alkalommal
ismét sok foglyot és nagymennyiségű hadianyagot zsákmányoltak. .4 kárpáti harcvon l
többi részén kisebb csatározásoktól
eltekintve, általában nyugalom volt.
Nyugat-Galiciában és Oroszlengyelországban
május elsején
egész napon át részben igen heves ágyúzás
folyt mindkétr észről.

HOGY ÉLNEK A HADIFOGLYOK.
Krakó, április 3. A Gazeta Lvovska lembergi lap jelentések alapján közli, hogy a
romskban levő osztrák-magyar hadifoglyok
különféle állásokat vállaltak. Többen házfelügyelők és fodrászok, sokan kereskedést és
ipart űznek. A cseh nemzetiségi hadifoglyok
zenekart szerveztek. Az intelligensebb elemek pedig órákat adnak. Ezzel szemben Irkuck katonái kormányzója szigorúan megtiltotta azt, hogy a hadifoglyok katonai kiséret nélkül járjanak az utcán, az üzletekben
cs egyéb nyilvános helyekem A kormányzó
rendeletben megtiltotta azt is a lakoságnak,
hogy a hadifoglyokkal beszélgessen és nekik
ajándékokat adjon.

AZ OROSZ ZSIDÓK ÜLDÖZÉSE.
Genf, május 3. Amfiteatrov, a Rómában
élő orosz író kérdést intézett az orosz hadügyi kormányhoz, hogy igaz-e az a hír, hogy

ágyuk, később ötpereenkint követték egymást a lövések és délután félkét óráig összesen luisz ágyúlövést számláltak meg Diinkirchenben. Valamennyi gránátlövés
volt. A
gránátok 10—15 m. mély üreget vájtak az
utcák kövezetén, hatalmas füstfellegek szállottak fel. Azt hitték Diinkirchenben, hogy a
németek az arzenált akarják rommá lőni.

Milano, május 3. A Secolo-nak táviratozzák Londonból, hogy a hadvezetőség flandriai jelentései megerősítik', hogy a németek
Calais felé irányuló uj offenzívája igen komoly jelenség. Az e célra összpontosított u.i
csapatokat félmillióra becsiilik. Ezek a csapatok jelenleg sztratégiai pozíciókat foglaltak cl és készen állanak uj támadásra a francia-angol vonalak ellen.

DÜNKIRCHENT TOVÁBB BOMBÁZZÁK.
Tegnapi kelettel jelenti a Nieuwe Rotterdamsehe Courant tudósítója: A német ütegek
tovább ágyazzák Diinkirchent, amelynek lakossága elvándorolt. Diinkirchenben van néhány nap óta a belga főhadiszállás.
Ypernt
is szakadatlanul bombázzák a németek.

Dünkirchen ostroma.
London, május 3. A Times észak-franciaországi tudósítója Dünkirchen csütörtöki
bombázásáról jelenti, hogy az első gránáttal
egyidejűleg, amely fél négy órakor felrobbant, három- német aviatikus tűnt fel a város
felett, nyilván azért, hogy a tüzelést megfigyelje. A város helyőrsége sehogysem tudta
a tüzelést viszonozni, mert nem tiulta felfedezni a német ütegek állását. Végül hatalmas
tiiz tört ki, amely a légi jármüveket menekülésre kényszeritette.
A Figaro-nak a következő részleteket jelentik a bombázásról: Szerdán reggel váratlanul süni egymásutánban több robbanás
reszkettette meg a levegőt Diinkirchenben.
Ugyenakkor egy német Taube lebegett a város felett, -majd elszállott a temető -felé és
több bombát hajított le. Ezen bombák -nagy
füstöt terjesztettek és nyilván arra valók voltak, hogy a célt mutassák a német ütegeknek. Szerdán csak néhány lövést adtak le az
ellenséges ágyuk, a rendszeres
bombázás
csütörtökön déli féltizenkét órakor
kezdődött.
Eleinte hét -perceniknt dörögtek a német

5 0 0 gránát Reimsre.
Genf, május 3. Párisból jelenti, hogy a németek ujabban ismét ötszáz gránátot
lőttek
Reimsra. A városban számos ház leégett.

Amerikai és olasz tüntetés.

|
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Newyorkból táviratozzák: A nemzetközt
kézmiiiparosok egyesülete átiratot kapott az
amerikai országos gyári munkások szövetségétől, amelynek 300.000 tagja van, hogy az
amerikai munkások nem hajlandók
tovább
tétlenül nézni a világháború pusztításait és a
béke érdekében mozgalomra készülnek, amelyet egész Amerikára kiterjesztenek.
A Lokalanzeiger
jelenti Rómából: A
munkáskamarában tegnap gyűlés volt, ameiyen a szónokok a munkások nemzetközi
testvériségét hangoztatták. Gyűlés után a
munkások végigvonultak a városon s azt kiáltották: — Le a háborúval!

Szeged, 1915. m á j u s 4.
Konstantinápoly máj. 3.
A Milli távirati ügynökség a
főhadiszállás következő kommünikéjét közli:
— Támadásaink következtében, amelyek ránk nézve
kedvezően alakulnak, az ellenségnek nem sikerült a
Gallipoli-félsziget partján veszélyes helyzetét megváltoztatni. Tüzelésünk, a melyet
az anatóliai parton levő ütegeink a Sed-il-Bahr félsziget
csúcsán álló ellenség ellen
tovább folytatnak, igen eredményes.
A Henry IV. francia páncélos hajót, a
mely ezen ütegeink ellen heves tüzelést iiulitott, tíz lövedékünk érte és a hajó ma nem
jelent meg a harctéren.
Ellenséges torpedónaszádoknak
a mult
éjjel a tengerszoros ellen megkísérelt
jelentéktelen támadását könnyen
visszavertük.
A fekete-tengeri
orosz flotta ma ismét
a múltkorihoz hasonló demonstrációt
rendezett a Boszporus előtt és egy óra múlva sietve visszavonult észak felé.
Ma délelőtt ismét elsülyedt egy eltenséFRANCIA DREADNOUGHT VIZREBOCSÁTÁSA.
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ges tengeralattjáró,
amely
a szoroson
át
akart jutni és tüzelésünk alá került. A tengeralattjáró aknára futott és miután a hullámok
elnyelték, lehetetlen volt a legénységet
megmenteni.
A kaukázusi fronton Myletől északra ellenséges előőrsök támadásait az ellenségnek
nagy vesztesége melleit mindenütt
visszavertük. Április 28-án csapataink egyike a csatorna vidékén egy szóródgyuval
felfegyverzett
meharista századot megtámadott
és félórai
harc után megfutamította.
Három sebesült el-

lenséges meharista fogságunkba esett.
Sok
fegyvert és tevelfelszerelést
zsákmányoltunk.
A 28-áról 29-re virradó éjjel tüzérségünk
kis távolságból félórahosszat tüzelt egy kotróhajóra, amely a csatornába állt és súlyosan megrongálta, Ugyenebben az időben két
ellenséges lovasszázadot
visszavertünk.
Az
ellenség véres veszteséget szenvedeti.
Hatvan halottat és sebesültet veszített.
Ágyaink
és szóródgynink tüzelése is üldözte az ellenséget. A mi veszteségünk kilenc ember volt.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Koronatanácskozás
Kcagujevácban.

egykor nyitotta meg. Előterjesztette a beérkezett irományokat és azután áttért a Ház
a napirendre, az indemnitás tárgyalására.
Hegedűs Lóránt előadó ismertette a. javaslatot. A javaslat ,a szdkásos fölhatalmazáson kívül liárom rendkívüli intézkedést is
tartalmaz. Az egyik jóivállnagyás>a annak az
intézkedésnek, ihogy a kormány ia hadi hitelintézet aliapit ás álban két, millió koronával
vett részit. A második az építési hitelek megkönnyítése, amelyet a kormány a.z erre a
célra szükséges 50 millió korona egy részének átvállalásával alkar előmozdítani. A harmadik intézkedés a megrokkant katonák özvegyeinek ós árváinak ellátására vonatkozik.
A j á n l j a a javaslatot elfogadásra.
Gróf Károlyi
iMilbály: a függetlenségi
párt nevében megokolja, hogy miért nem
szavazzák meg az indemnitási javaslatot. ITa
más kormánnyal állanának szemben, talán
megszatvazná az indemnitást, de ezzel a kormányai szemben kénytelen elutasító álláspontra helyezkedni, m e r t az indemnitás megszavazása elsősorban bizalmi kérdés é.% természetes, hogy most, ezekben a nagy időkben, amikor bizalmatlanságuk a kormány
iránt elérte a legmagasabb fokot, nemi szavazzák meg a javaslatot. (Helyeslés a baloldalon.) Magyarország neon k i v á r t a ezt a
háborút semmiféle territoriiáls vagy iiniperialLsztikus hajlandóságai nem voltak, liánom
úgyszólván belesodródc-tt ebibe a bábomba,
a unlak ellenére, hegy n e m is volt külön érdeke egy ilyen háborúba belekeveredni.
Mégis egész Magyarország tallpra állott és
teljes erejével teljesíti köteletsógét. Azok is,
akik elmentek, az a társadalom is, amely itthon maradt, mindent megtett ós megtesz,
liogy e háboru-t győzelmesen fejezzük be. Bízik abban, hogy egy uj Magyarország fog
kialakulni. A miniszterelnök ur nagyon téved, ha azt hiszi, liogy azok a katonáik, akik
a harctéren szolgálatot teljesítettek, be fogják érni, ha hazajönnek, a váll ver egetéssel.
Jogokat kell ezeknek kapniuk. Olyan evolúció folyilk most, amely után többé a régi mesgyélken haladni nem leiket. Azok az államok,
amelyek a hadisarcot fizetni fogják, annyira
az anyagi tönk szélén állanak, hogy nem hiszi, liogy annyit, kaphatunk tőlük, -mennyi
ezeknek a kiadásoknak a fedezésére szükséges. Az adózókéipesség fokozása tehát elkerülhetetlen le&z. H a azt akarjuk, hogy Magyarország u j életre kelljen, szociális alapon
álló birtokpolitikát kell csinálni és mindenekfölött önálló vámterületet. (Zajos helyes-
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után Sánmely a Longue d'Oe hiperdreadnought vizrebocsátásakor a bordeauxi kikötőben történt. dor trónörökös hosszabban beszélgetett a
A hivatalos jelentés ngy tünteti fel a katasz- montenegrói kormány két képviselőjével, a
kik speciális küldetésiben érkeztek Kragujetrófát, hogy a nagy lendülettől az uj hadihajó
vácba.
a hajógyári kikötő túlsó partjáig siklott és
ott egy naszádot összemorzsolt, aminek következtében három ember meghalt. A tényállás a következő: Mikor a Langue d-Oe-t le— T i s z a válaszol Károlyinak. —
bocsátották a gerendázat közül a szánon, féloldaláról levált a páncélzat. A hajógyár az(Saját tudósítónktól.)
A Ház hétfői ülézal mentegeti ezt a szerencsétlenséget, hogy
sén nagyobb beszédet mondott Károlyi Mia májusi ünnep miatt a hozzáértő munkások
hály gróf. Az indemnitásról volt szó és Kánem jöttek el és avatatlan munkásokat kelrolyi hangoztatta, hogy nem fogadja el a jalett helyükbe állitani. A lebocsátáskor a drevaslatot, mivel bizalmatlan a kormánnyal
adnought féllodalra billent és igy történt,
szemben. Majd arról beszélt, hogy bú k abhogy a közelben levő kisebb naszádok alája
ban, ö is, mint mindenki ez országban, ,i: 'szekerültek. Az óriási hajótest több kisebb narint győzelmesen fejezzük be a háborút, Bíszádot agyonnyomot.
Még nem lehet tudni,
zik abban, — úgymond Károlyi, — hogy egy
vájjon a dreadnought teste nem horpadt-e be.
uj Magyarország fog kialakulni. Beszélt az
A halottak száma négy, a súlyosan
sebesülárulókról és szállítási csalásokról, valamint
teké tlz. A katasztrófa láttára a közönség soa külügyminiszteri változásról. Majd a váraiban leírhatatlan rémület keletkezett, csulasztójog kérdésében fejtette ki ismert álláspán Aiigagneur tengerészeti miniszter őrizte
pontját, inely ma ugyanaz, mint a békében.
meg hidegvérét.
Csatlakozik Rakovszky
indítványához, aki
minden harcosnak választójogot kiván.
Gróf Tisza István válaszolt Károlyinak. —
Japán csapatok Mexikóban.
Röviden szólalt fel. A külügyminiszteri szeA Ncwyork Herald párisi kiadása Vera.
mélyi változással kapcsolatban megemlítette,
cruzból a következő táviratot kapta: A Türthogy csak személyi változás történt, de a
le-öbölben két uj japán ágyúnaszád
további külügypolitika nem változott. Az árulásra
600 főnyi katonaságot
tett partra. Az elsünézve kiemeli, hogy tömeges árulás nem történt, csak szórványos esetekről lehet beszéllyedt japán cirkáló kiemelésének munkájt néni. Végül a választójog kérdésében ezúttal
hány nap óta szünetel.
nem találja célszerűnek, liogy nyilatkozzon,
A Morningpost egy mexikói távirata jemert a inai pillanat ennek a kérdésnek meglenti, hogy az Ivate páncélos cirkáló s a Kasoldására nem alkalmas. A rokkantak, özvesa gi segédcirkáló elhagyta a veracruzi kikögyek és árvák segítési kérdésében szintén
tőt és mosl a két japán hadihajó Panama kömegnyugtató választ adott a miniszterelnök.
zelében cirkál.
Az ülésről ez a tudósításunk:
A Ház ülését Beöthy Pál elnök féltizen-
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lés a baloldalon.) A leghelyesebb volna, ha
a kcmnány a !háiboru sikere érdekében ma
elhagyná helyét. (Taps az ellenzéken, gúnyos nevetés a munkapárton:) Bizalmatlansága m i a t t a javaslatot nem fogadja el.
Gróf Eszterházy Móric az alkotmánypárt
nevében szólal fel. Határozati javaslatot terjeszt elő, hogy utasitsa a H á z a kormányt,
hogy a háborúiban rokkanttá váltaik és hozzátartcizóiilk támogatásáról, valamint ia háborúiban elesettek özvegyei ós árvái ellátásáról
szóló törvényeket sürgősen revízió alá vegye és terjesszen elő olylan javaslatot, amely
a keresetkáptelenné váltak tisztességes megélhetését biztosit ja. (Helyeslés a baloldalon.)
Gróf Tisza István: A vitában felmerült
néhány momentumra akar kiterjeszkedni,
azonban csak az ország nagy és vitális érdekeire van tekintettel és ezért mellékes szempontokat egyelőre nem von bele a vitába, sőt
az egész ellenzéket, amely a háboru folyama
alatt kivétel nélkül a legnagyobb hazafiságot
tanúsította, arra kéri, hogy szintén ehez a
szemponthoz tartsa magát s hagyjon ki a vitából minden olyan megjegyzést, amely bárkit személy szerint bánthatna, v a g y a nagy
érdekekkel e pillanatban összeegyeztethető
nem volna.
Egyelőre három megjegyzést tesz. Az
egyik a külügyminisztériumban
beállott változásra vonatkozik, Vállalja mindazt a felelősséget, amely a törvény szerint a m a g y a r
miniszterelnököt megilleti, de kijelent', hogy
a külügyminiszter személyében beállott változás nem eredményezett változást külpolitikánk terén.
A második megjegyzés az árulókra vonatkozik. Határozottan állítja, hogy a magyar állampolgárok részéről fordultak ugyan
elő szórványosan erre vonatkozó tünetek, c'e
arról beszélni, hogy tömeges árulás történt,
nem lehet. Igenis fordultak elő a lakosság
minden részében a politikai érzületre igen
kellemetlen világot vető jelenségek, de ezek
sokkal kisebb jelentőségűek és sokkal kevesebb számú egyénre terjednek ki, mint ahogy
nérnelyek gondolták és mint ahogy azt ellenségeink híresztelik. Óva int mindenkit attól, hogy ilyen hirek terjesztésével ellenségeinknek fegyvert adjon a kezébe.
A választói ,iog kérdésében ezúttal nem
találja célszerűnek, hogy nyilatkozzon, mert
a mai pillanat ennek a kérdésnek a megoldására nemi alkalmas. Múltkori szavaim kiegészítéséin ki kell jelentenem1, hogy a m a g a m
részéről egészen helyénvalónak találom a
katonai szolgálat minden olyan elismerését,
amely csakugyan a szelekció jellegével bír.
Akik a harctéren csakugyan személyes bátorságukkal kitűntek, azoktól a választójogié
megtagadni ne,m lehet.
Az özvegyek és árvák, valamint a rokkantak ellátása dolgában a k o r m á n y azon véleményen van, hogy az 1882: XIV. t.-c. hiú
nyalt, mely az özvegyek és árvák, továbbá a
rokkantak
ellátásáról
gondoskodik
csakugyan pótolni kell. Rokkantak
ápolásán
szolgáló intézményeket
fogunk létesíteni Pzsonyban és Kolozsvárott.
A képviselőház délutáni ülését
Simencsics Elemér alelnök negyed négykor nyitotta meg.
Gedeon Aladár alkotmánypárti képviselő az indernnitást bizalmi kérdésnek tekinli
és nem szavazza meg. A vak katonákról való
gondoskodást a kormány figyelmébe 'ajánlja. Kéri a mezőgazdaság védelmét s a közvetítő kereskedelem túlkapásainak megszüntetését.
Jilriga Nándor másfélórás beszédében a
népegészségügy és közélelmezésre vonatkozólag ajánl módosításokat s kéri azoknak javitasát. Ezután Bakonyi Samu szólalt fel. —
Sajnálja, hogy Rakovszky
indítványát elvetelték. Szerinte gróf Tisza István miniszterelnök álláspontja nemzeti szerencsétlenség.
\ magyar nép boldogabb, szabadabb Magyarországot kiván. Elkeserítő, hogy Tisza
azt üzeni a lövészárokba ti csak vérezzetek!
(Igaz! Ugy van! a baloldalon.) Majd győze-
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lem után maradnak misera plebs contribuens.
A jogok a legszélesebb rétegekre kiterjesztendők. Tiszával szemben a nemzet nevében
azt üzeni a lövészárokba: hős katonáink,
küzdjetek, eljön az idő, hogy a nemzet felemel magához benneteket és eíjő a jogok teljessége. Az indernnitást nem fogadja el.
Bakonyi beszéde után az előadó beterjesztette a mentelmi bizottság jelentését
Henz és Ivánka ügyében. A Ház máid annak
ideién napirendre tiizi az ügy tárgyalását.
Kedden délelőtt tiz órakor a képviselőház a mai napirenddel újból ülést tart.
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Dávid Mihály.
Öreg Dávid Sándornak remegett a hangja, mikor a húsvéti szent ünnepen a zsoltárt
énekelte ,a debreceni nagytemplomban. Negyven esztendő óta oly buzgó áhítattal neim
szállt fel az ének a magyarok Istenélhez,
mint e Nagypénteken, a megalázkodás, a
bűnbánat nagy napján: ..Seregeknek
Ura!
Tartsd meg a mi vegünket! Mentsd meg hazánkat!"
Elhangzott az ének s az öreg polgárok, ,a
tisztes nőik és hajadonok haz;a tértek. Dávid
tanító ur is- haza ment, gondolatokba mélyedve tartott az iskoláinak. Másként gondolta ő ,a mai napot, Ilyenkor máskor hazajöttek Tiwvétra a fiuk: Zoltán, Sándor, Kálmán, Bandi, Miiiska s most egyik sínes itthon. Ki éjszakon, ki délen forgatja a fegyvert. Sándor még csak irt Boszniából, hagy
megvian, de Bandit máris megviselte a báb o m ; nem olyan müvészlélekmék való az.
Zoltán nős ember, ha elesik a tömérdek orosze/al szentben, kire mianad kis családja? Kálmánra, no. meg a Miskára gondolni se szeret,
ezek erős legények, csupa tüz, élénkség, életerő van bennük, ezek neki mennek a bajnak
s mit szól majd otthon az anyjuk? Remegve,
aggódva, olvassa d aprói-napra az újságban:
.iMa előrenyoirinltnT'k a Kárpátokban." ..Kivertük az oroszt az uzsoki szorosból." (Ott
v.nnrk a 39-eHk is.) „Az oroszokat Galíciába
kergettük." (Biztosan ott van a Miska is.)
.jKözrcífegtinnk egy orosz ezredet, katonáink
szurenyrobBimimnl támadtak rájuk. Az ellenség vitézül védekezett. De eivégre levertük
őket. Katonáink elszánt rohanna győzelemre
evzetett. (Ezt a Miska, csinálta, hiszen már
őr vezetőivé lett!) Veszteségeink az elfogott és
elesett oroszokhoz visznyitva jelentéktelenek." (Jiaj, ösak a Miska köztük ne lenne.)
Ilyen vegyes érzelmek klözt, a hazafiúi
nemes büszkeség és az apai aggódás közt ért
az 5 kólához, hol az orgonálni zó diák-gyerek
á t a d j a neki a naipi postát, .szokott ú j s á g j á t
éis 1 jveloket. Hanem akármennyi 'levele volna
iis, csak megakad a szemre egy sárga levelezőrőLapon. Megnézi, két sor írás r a j t a — németül. Máskor talán nehéz volna kitalálni,
mi ven benne, de most az apai sziv egy szóból is sokat olvas. Egy szó elég arra, hegy
az erős ember betántorogjon az iskolaajtón,
az asztalra boruljon s szemei homályosakká
váljanak az előtörő könynyektől. Tífusz. Hát
nem a harcmezőn a hősi roham közepette?
Nem szemben, bátor hősként nézett farkasszemet a halállal? Annyi csatáiban, kilenc
holsisziu hónapon át, annyi fáradság, küzdelem és viszontagság után orvul támadt reá
a, szörny! Rettentő végzet! És éppen Miska!
Ki mondja ezt meg az anyjának? Ö nem.
N;ki erősnek kell lenne. Majd csak lassankint; elő kelll készíteni a dolgot; a csapás
egyszerre súlyos volna.
— Anyjukon), nrikem nincs nyugtom; én
felmegyek Kassára; Miskolcon vtan Bandi;
az nagy ur, kadét már, vele megyek, ő majd
csak többet tud, mint mi itten s h i r t szerez
a többiről.
— Talán valami rósz hirt hallottál?
— Nehéz küzdelmeink vdltiak a K m pútokban. írják a kapok; jó lenne a fiukról valamit t u d n i . . . Riéigen nem irtaik.
— Jó, jó, édes apjuk, csak menjen. Járjon Isten n'evóvel szerencsésen!
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IE1 is m e r t Dávid 'Slándor s amig őt a
lassú katonavonat elviszi iMisfcolcig, onnét
pedig Kassára, addig Dávidné asszonynak
van ideje elég a négy fiáról elgondolkozni.
Érzi ő, hogy valami b a j van. Az anyai szivet
nem csalja miag senki. A távoliba lát ós érez
az! De ©melyiknek lehet baja1? Kálmánnak,
Misk'ánake? És .az őszbevegyiült h a j ú , tisztes
asszony előveszi az öreg bibliát és buzgón
imádkozik. Könnyes szemei az ablakon át
látják a kis Miskát, ,amint a hintán hajtókázik; amint a cseresznyefa tetejéről szedi le
a főseiket; m a j d meg a nagytemplom tornyában harangozik a csepp kölyök; mennyit aggódott érte s nem ilett semmi b a j a ; kihevert
minden hajt, egészséges volt, mint a makk.
Fel is nőtt szépen; első volt a kollégiumban,
meg a praeparandián . stipendiumot is kapott, meg iis dicsérték. Kedves fin 'voltaMiska, mim hiába választották meg a. szegediek
tanítójuknak. Ö lett az eklézsia lelke. A mult
húsvétkor mesélte, hogy ő a református eklézsia. kántora, még dalárdát is alakított.
Szép h a n g j a is volt Mihálynak, meghallgathatják azt még olyan .kényes nagyvárosiak
is. Hát még mily büszke volt arra. hogy .akkora nagy palotában lakik Szegeden, amilyen itt nins iis Debrecenben. Pedig azt
mondja, maguk építették: az eklézsia. Menynyi dolw.a is lehet szegénynek, egyszer irta, a
K u r u c körben énekelt, ünnepkor meg az egyházi énekkart vezette, már meg a Vasúti dalkör tágja lett. Csak szeretik az ő fiát ott is.
Szereti a un lg y tiszteletű ur is és bizonyosan
nagyon v á r j a őt egy szép kis szegedi lány
is....
Öreg Délvi'd Sándor azalatt meg a vonatban zsörtölődik a Bandi fiával.
Megérkeztek Kassára. Halmar megtalálták a kórlbáziat, ugy i.s későn jötteik már. Az
ezredorvos tudatta velők, hogy hetvenen haltak meg akkor tífuszban s közös sírba temették őket, A Misikét is. Hát hazai földiben
nyugszik szegény, ott pihen a kurucok nagy
feje deliméivel együtt.
De az öreg nem nyugodott meg. Ha m á r
itt vannak, szeretne olyannal Ibeszélni, aki
ott volt együtt Miskával. Mégis csak jólesik
egyet-miás't hallani a. fiáról. E g y jószívű ápoló
a heteglajstronr alapján útbaigazította őket.
Egy közivitiéz feküdt a 9-es szobáiban, aiz 39-es
ezredbe]i, ott harcolt vele, el is lőtték a ballábát, az majd tud róla. Éppen debreceni
volt, ráismert rögtön a volt tanítójára. „Ösmerteim, kérem, anár hogyne ösmertem volna. Mellettünk volt m á r későibtb, mert kissé
leapadt az ezred kilenc hosszra hónap alatt.
Végig jártuk azt a nyavalyás Gácsországot.
Rontottuk a muszkát tőlünk telhetőleg, de
hát sokan voltaik és néha, mikor nagyon nelkimeriésizkedtünk, sclkan elpusztultak közülünk
is. Pedig akkor alig védekeztünk és mégis
megmaradunk. Akikor lett a Máska úriból őrvezető. Gyönyörűen lövöldözött. Minden
treffen- utián .azt mondta: Nesze, az apád! És
ha belefáradtunk, ledőltünk az árokba, csak
ráimlk'iált: — Gyerünk csak, apám, elő azzail
a hazaival! Aztán ettünk, ittunk, araiig volt,
de aztán volt ragy is, hogy sokáig nem volt.
Nagyon leszorítottak Dulklánál s akikor nem
is aludtunk; hideg iis volt ezen a márciuson
nagyon; megfázott a szegény őrvezető ur,
pedig még útközben ő biztatott bennünket s
egy rutén faluiban templomban is voltunk s
az őrvezető ur bevitt minket debrecenieket
és prédikációt tartott, meg oly szépen énekelt: Isten, magas vezére Árpád
csatáinak!
Ennyit megjegyeztem belőle, de emlékszem,
hogy könnyeztünk, oly megható volt, Mondtuk, menjen kórházba, mert m á r nagyon látszott szegényen a láz, de ő neltn akart minket elhagyni. „ÍHla itt hagylak titeket, mondja, pár nap múlva máshová osztanak be, inkább maradok, majid csak kiheverem." De
bizony Vizlköznél csak oda lett s B á r t f á r a
vitték. Onnan meg, mikor éppen Ikitört r a j t a
a tífusz, menekülnie kellett mindenkinek.
Alig bírta ki Kassáig. Nemi is csoda, ©mberfieiletti volt, ahogy tartotta magát. Én ínég
láttáim, mikor megsebesülve ide hozták."
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— De legalább neon kínlódott. Nyugodtan halt meg ugy-e?
—aNeim a, kérem, egyre csak azt hajtogatta: nehezen halck meg, mfert nem búcsúztam el az édes a n y á m t ó l . . .
Pazar Béla.

HÍREK
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A ftisttelen nap.
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi Hadsegitő Bizottság vasárnap tartotta meg a
Jfüfettelen niap"-ot, aimelyneik folyamán a
rokkant katonák j a v á r a gyűjtöttek. A füsttelen inaip ötlete a központi badsegélyző bizottságé és ahlból indul ki, hogy a dohányzó
emlberek naponta sok sok ezer koronát elfüstölnek, lliia toiiát ezt a szenvedélyüket egy
napig imiérsélkllilk, akikor tetemes összeget juttatlhatoák -a. háiborublan elnyomorodott katonáinknak, almi nemcsak hazafias, de humánus cselekedet is. Természetesen mire az ötlet kivitelre került, eltértek az eredeti tervtőd és dacára az amugyis' szívesen adakozó
közönség áldozatkészségének, bár szelíd, de
tagadhatatlan pressziával gyűjtöttek a szegedi agilis hölgyek.
IÁ gyűjtés a kora délelőtti órákban megkezdődött. A korzón .sátrak,at állítottak föl
és uri hölgyeik, meg leányok ülitek az u r n á k
körül. Ezenkívül perselyeztók is mindenfelé.
A perselye-zést szintén uri asszonyok és leányok végezték, körülbelül százhúsz perselylyeil. Három-négy éves gyerekiek is segédkeztek ebben a fárasztó munkáiban és bájos
kei-esetlenséggel sejpitették:
Téj-ek néhány fillért -a, taton a bácsiknak!
(Az óvatosabb embereik, akiket m á r néhányszor megadóztattak, a korzót el-el kerülgették, de délelőtt tizenegy órakor a katonazenekar térzenét adott, amire (aztán mégis
megtelt a Széclhényi-tér és a Kárász-utca,
Itt volt csak bő .aratás. Harmonikusan vegyült a cintányér ós a nagydob hangijaival,
a perselyekibe eső fillérek és krajcárok, sőt
hatosok és koronások kopogásla. Olyan ügyes
lányok is akadtak, alkilknek már délre megtelt a 'perselye, — persze ujat kértek és ismét
gyűjtöttek.
(Az egyes sátraknál a hatás kedvéért, rokkant és beteg katonákat vonultattak fel. A
szánalmias állapotban lévő hősök megtekintése, még a fösvényebb elemekre is olyan hatást tett, hogy azok végül a zsebükbe nyúltak és adakoztak. E r r e az inszcenálásra talán még se lett volna szükség, hisz ia mi kiatcnáiiiflcnak még közvetlen- sem kell kérni.
Olyan gyűjtőik is akadtak, — s ezt legfeljebb
a túlbuzgóság feziám,Iájára lehet irni, — akik
sebesült katonáktól is pén-zit kértek. Egy félszemű öreg népfelkelőt is megkörnyékezett
az egyik szenvedélyes gyűjtő, de egy mélabús gesztus kíséretéiben így szólt:
— Én máj? sókat adtaim.
'A katonatiszteik és önkéntesek egyébként
igen gavallérok voltak, majd minden esetben
adakoztak éis leggyakrabban koronákat. A
gyűjtés, amely legész este félnyolcig tartott,
valószínűleg szép eredménnyel járhatott,
bár még eddig pontos adatok nincsenek, mivel a pénz összeszámlálása sok időt vesz
igényibe.
f
plffl. j
-A dohányzók azonban nem igen lehetnék
megelégedve a füsttelen nappal. Füstbe
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ment ugyanis az a tervük, hogy csak iaz egy
napi dohányzást váltják meg.
— Jön a gyüjtőkocsi.
A gyüjtökocsi
május 5-én reggel fél kilenckor indul és a belvárosban jár.
— Gróf Zichy Rafaelné Szegeden. Az
Országos Katlholikus Nőivédő-tElgyesüilet elnöknője, gróf Zichy Rafaelné hétfőn déliben
Szegedre érkezett, hogy a Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület intézményeit megtekintse s közgyűlésén részt vegyen. Az elnöknő fogadtatására a pályaudvaron megjelentek: Várhelyi József, tb. kanonok, esperesplélbános, Rmkó Istvánné elnökasszony, Kőszó Ifetvánné elnökhelyettes és Mauser Rezső
Sándor, pénztáros. (A grófnő megérkezése
uitán azonnal az egyesület székházába ment,
ahol a Napközi Otthont, a Leány-Otthont s
a tiszti-kórházat inegtekntette, m a j d ,a-z egyesülőt ügykezelését megvizsgálta. Délután
rószitvett az egyesület évi közgyűlésén, utána
peclig hivatalos látogatásokat tett Rasfcó
Istvánné eliickasszony kíséretében. .Este a
Ka,ss-vigadó külön termében Raskó Istvánné
a grófnő tiszteletéire vacsorát adott, amelyre
az .egyesülettel összeköttetésben lévő hatóságok fejei s az egyesület tisztikara voltak híva
t a k s á k . Zichy Rafaelné grófnő kedden utazik vissza Budaipestre.
— A szeged? református egyház gyásza.
A szegedi református egyház presbitériumának április 30-án tartott ülésén jelentette be
az egyházi elnök ,azt a szomorú hírt, hogy az
egyház buzgó ifjlu kántortanitója Dávid Mihály — mint ezt az elnökséggel a gyászos
édesapa tudatta — az északi harctéren .szerzett betegsége folytán a kassai katonai kórházban meghalt. A presbitérium Dávid Mihály érdemeit jegyzőkönyvéiben örökítette
meg és elrendelte, hogy határozatát, igaz
részvéte kifejezéséül a boldogult szüleinek is
megküldjék. Kimondta azt is, hogy arcképét
tanácsterme számára elkészítteti, valamint
érdemei méltatásául m á j u s 9-én délután 3
óraikor
templomában
emiékistentiszteletet
tart, miről azokat az egyesületeiket, énekkarokat, .melyeknek a kiváló zenei tehetségű,
szép h a n g ú i f j ú kántor kedvelt t a g j a volt,
átiratban, az egyház híveit pedig szószéki
hirdetés u t j á n értesiti.
— Nyugdíjazás, kinevezés és kitüntetés a szegedi katonaság körében. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma az alábbi szegedi vonatkozású katonai (híreket -közli: Dr.
Sauerwald Balázs Szegedre beosztott főtörzsorvost a király, saját kérelmére történt
felülvizsgálat alapiján nyugállományba helyezni rendelte. — Dr. Berger Mór szegedi
orvost, aki tartalékos honvédorvos volt, őfelsége most ezreidorvossá nevezte ki. — Demeter Lajos, a vezérkarhoz beosztott szegedi
százados a hadiékit-ményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet kapta. — Platthy Mihály
3. huszárezredbeli zászlóst az I. osztályú
eziist vitézségi éremmel tüntették iki. Ugyanezt a kitüntetést kapta: Balázs István, az 1.
honvédlovas tüzérosztag tűzmestere. —
Burth János, Scherer Péter, Schulder József,
Weisz Alfréd szakaszvezetők és Lochert István tizedes, a 3. honvédhuszár ezredből, a
szász királytól a „Frigyes Ágost" ezüst érmet kapták vitézségükért. A király most
megengedte a vitéz huszároknak, hogy kitüntetéseiket viselhessék.
—• A szegedi tavaszi vásár. Vasárnap
kezdődött Szegeden az egy hétig tartó tavaszi vásár. A város vásárterei forgalmasabbak, -mint aminőre a kereskedők és iparosok
számítottak. Az utca képén is meglátszik a
vásári forgalom. A környékbeli -községekből
sokan jöttek be erre az alkalomra és örvendetesen megélénkült az üzleti forgalom. Az
állatvásár, amelyet vasárnap tartottak meg
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a rókusi vásártéren, szintén igen látogatott
volt. Nagyon sok állatot hajtottak fel eladásra és legtöbbje jó pénzért elkelt.
— A feministák szegedi egyesülete
vasárnap délelőtt dr. Turcsányi Imréné elnöklésóvel ülést tartott, amelyen a választmányi tagok nagy számban jelentek meg. —
Elnök bejelentette, hogy az egyesület hivatalos helyisége május elsőtől a Szegcdi Magántisztviselők
Egyesületének
(Vár-utca 7., I.)
egyik helyiségében lesz, ahol a Gyakorlati
Tanácsadó, amely a háború tartama alatt figyelemreméltó szociális működést fejtett ki,
— ezentúl is minden délután 5—7 óráig a közönség rendelkezésére áll. A választmányi
ülés tulajdonképeni célja a május 9-iki közgyűlés előkészítése volt, -amelyet impozánssá
tesz Móra Ferencnek, a kitűnő szegedi Írónak az előadása. A választmány elhatározta,
hogy az ez évi pályaválasztási értekezletet
a közeli hetekben tartja meg. Végül dr. Turcsányi Imréné közölte, hogy a hágai nemzetközi nőkongresszust -meleghangú táviratban
üdvözölte a Feministák Szegedi Egyesülete
nevében.
— A szegedi iparpártoló szövetség
közgyűlése. Vasárnap délelőtt a városháza
közgyűlési termében tartotta meg a szegedi
iparpártoló szöivetség évnegyedes közgyűlését
A közgyűlésen Pataki Simon a szövetség főtitkára előterjesztette az óvi jelentést, amit
egyhangúlag tudomásul -vettek. A szövetség
a múlt éviben négyszáz koro-nla áru, honi
anyaghói készült meleg téli r u h á t juttatott
el a katonasághoz. A téli ruhákat a .szegedi
feminista egyesület készítette, amiért a kerületi pia ranc-sn okság köszönetet is mondott.
A szövetség százötven iparostanoncot és egy
rossz anyagi helyzetibe került szegedi iparosváillalatot segélyezett. A pénztáros a számvizsgáló bizottság jelenté-tót terjesztette elő,
ami után a tárgysorozat szerint a tisztikar
kiegészitése elmaradt. Az évi jelentéseket a
szövetség a kereskedelmi miniszternek fogja
fölterjeszteni jóváhagyás végett.
Tengerit kérnek a szegedi sertéshizlalók. A szegedi Lloyd társulat a kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztést intézett néhány hét előtt azért, h o g y a szegedi, sertéshizlalók részére az állam által rekvirált tengeri készletből havonta 5000 num-ázsa utalványoztassék ki. A kereskedelemügyi miniszter áttette a kérványt 'a- földmi-velésügyi
miniszterhez, aki a Lloyd-Társulathoz a következő értesítést küldötte:
A Szegedi Lloyd társulatnak
Szeged.
Hivatkozással folyó évi március 30-án a
m. kir. keraslkedielemügy miniszter úrihoz intézett s általa hozzám áttett kérvényére, értesítem, Ih-ogy az Országos Gazdasági Bizottság részére bejelentett, illetve zár alá vett s
kizárólag közélelmezésre szolgáló tengeri
kész-leitekből tengeri sertésdrizlalási célokra
ki nem utalható. Budapest, 1915. április 27.
A miniszter rendeletéiből: lvády s. k., miniszter osztálytanácsos.
Érdekelt körökből ugy értesülünk, hogy
Kőbányán jelenleg 45.000 mrnázsa sertés
van állandóan a hizlalóban, Budapest 15.000
sertést hizlal a főváros élelmezése céljából és
végre a Magyar Általános Hitelbank is sertés-hizlalást folytat. Mindezek el vannak látva kellő tengeri mennyiséggel, ép azért azt
hisszük, hogy a -miniszter -kellő informálása
után a szegediek kéreLme is kedvező elintézést nyerne.
— Temetés. Hétfőn délelőtt temették el
általános részvét mellett Való Mihály kegyes tanitórendi aranyunk és piapot, aki, —
nrint megirtiuk — 90 éves koráiban elhunyt.-A
temetési szertartást Várhelyi
József belvárosi plébános végezte. A koporsónál dr.
Sebes Ferenc mondott megható bucsiilbeszóelet. A városi főgimnázium ifjú-ága testül etileg jelent meg a temetésen. — Vasárnap
délután temették el Hollánder Józsefet. A
temetésen a gyászoló családon és kiterjedt
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rokonságon kivül, nagyszámú résztvevő közönség jelent meg.
— Elhalasztott sorsjegyhuzás. A Zsófia
Országos Gyeruiektezana,tórium.
Egyesület
közli, hogy: ,a nemzet korszakos küzdelme miatt a Zsófia Gyermekkórház sorsjegyeinek
hozása megtartható nem lévén, a pénzügyminiszter rendeletével 1916. szeptember 1-ére
tűzte ki a sorsolásit, amely esti 6 óraikor fog
a központi irodáiban (Budapest VIII., StáMyn'tca 15) megtartatni.
— A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő .Miksa szerkesztéséiben megjelenő szépirodalmi folyóirat m á j u s 1 -i száma a következő
nagyrészt aktuális és érdekes tartalommal
jelent meg: Aimíbrus Zoltán: Háború (Elbeszélés.) Babits Mihály: Reci'tativ (Vers) Karinthy (Frigyes: Hazáim és „Hazám!" Szász
Menyhért: Ének néma mankókról (Vers.)
Hairry RusselyDonsan harctéri levelei (XVII.)
Sdhöptflin Aladár: Bányai Elemér. Ady Endre: Ásit a tükör. A harecik kényszerültje.
Tegnapi vén riadó. (Versek.) Műmelléklet:
Uitz Béla rajza. Tálbori posta: Erdély Jenő:
Viszontláttam Budapestet. Figyelő: Lengyel
Menyibért: Jászai Mairi. (Zolnai Béla: Bánk
Bán filmen. Petlhő Sándor: Gróf Andrássy
Gyinilia: Kinek bűne a hálboru. Lakatos László:
Cornel. A m b r u s Zoltán: A drámiairó bizottság még egyszer és utoljára. Földi Mihály:
Magyar-török almanach. Bairta Lajos: Hősök
galériája, Felvinezi Ta'káes Zoltán: Uitz Béla
Ady Éneire: Kis párisi emlékezés. Szini Gyula: Lövik Károly. Lövik Károly: Önéletrajz.
Szegeden kapható Várnay L. könyvkereskedéséiben.
— Hadifoglyok részére pénzkiildeményeket — sörgönyileg is — közvetít May
R. Miksa, bank- és váltóíízlete.
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MŰSOR:
K E D D E N : Beregi Oszkár, a Nemzeti
sziniház művészének vendégfelléptévefl bérletben, leszállított helyéralkkal Romeo és Júlia. Tragédia. (Páratlan 1/a-os.)
S Z E R D Á N : Beregi Oszlkár, a Nemzeti
sziniház művészének vendégfélléptével, bérletiben, leszállított helyárakkal először Idegen földön. Szimmü. (Páros */a-os.)
i O S Ü T O R T Ö K O N : Beregi Oszlkár, a Nemzeti iszinlház művészének buasuf ellóptévei,
bérletiben, leszállított helyárakkal
Czárnő.
Szinimü. (Páratlan %-os.)
P É N T E K E N : Zóna és ifjúsági előadás,
félhelyára'kkal Leányvásár.
Oiperett.
V A S Á R N A P D. U.: Féllm) yárakkail
Aranyeső. Operett.
Képkiállítás és hangverseny. A szegedi
5. honvéd pótzászlóalj a bevonult képzőművészek miiveiből jótékonycélu
képzőművészeti kiállítást rendez a kultúrpalotában. A
kiállítás összes jövedelmét és az eladási ár
25 százalékát a vak katonák
segélyezésére
fordítják. A kiállítás május hó 6-án délelőtt
11 órakor nyílik meg a honvédzenekar utolsó
szimfonikus hangversenyével
egybekötve. A
hangverseny műsora ez lesz:
1. liayán: Szimphonia (B-dur). Előadja
a honvédzenekar. 2. Fichtner: Largo. Hegedüli Belle Ferenc. 3. Godard: Nikia. Szírnphonikus költemény. Előadja a honvédzenekar. 4. Chopin:
Zongoraverseny (E-moll).
Előadja Kiss Qyula. 5. Mendelssohn:
Hebridák nyitány. Előadja a honvédzenekar. —

Vezényli: Fichtner Sándor karnagy. A kiállítás naponta délelőtt 10-től délután 5 óráig
áll megtekintés és vásárlás céljából a közönség rendelkezésére. Belépő dij a megnyitás
alkalmával 1 korona, egyébként 50 fillér. Jegyek kaphatók Engel Lajos, Endrényi Imre
és Várnay L. könyvkereskedésekben és a
nappali pénztárnál.
Berky Lili vendégszereplése. A mu!t
esztendőben azt irta Keszler József, a magyar színpadi bírálók mestere: Jva a színházi tudósító ki alkarja szolgálni olvasóját,
igazat kell mondania. Ez első kötelessége."
Azclk, akiknek nincs kötve a kezük, akilk a
felelősséget nemcsak min Jenkivel, hanem saját lelki i ismeretükkel szemben is Vállalhatják, akilk kemolyan, veszik a feladatot ós az
igazságot, a legjobb meggyőződésből eredő
igazságot, azok meg is í r j á k az igazságot
mindJankivel szemben és azt nem kerülik meg,
hogy a kéz kezet mos, a do u-t des elvét szolgáihíassák. Ugy érezzük, hogy az igazságot
szolgáltuk, amikor a Népopera egyik énekesnőjéről: Berki Liliről, aki három estén keresztül vendégszerepelt színpadunkon, megírtuk, hogy nem igen van liangja: és hangjának iskolázottsága. Ezt az állításunkat újra hangoztatjuk vasárnapi szereplése után
iis, amikor a Leányvásár operett Bessy szerepélben búcsúzott a szegedi színpadtól és a
közönségtől. A színésznő, isimételjük, csinos
színpadi jelenség, eleven, vidám és temperamentumos is, de nem az a színpadi talentum,
akik az invenció révén gazdagítani t u d j a a
szerepet, vagy jelenlétével a. színpadot benépesíteni. Kellemes a beszéde, jó a szóejtése,
szépek a mozdulatai, a tánca formás, sőt
graciozus, lehetőleg megcsinál mindent, de
ez a megcsinálás kiórzik a produktumából.
Vasárnap este különösen jó kedvű volt, egy
kissé családiasán jókedvű, de a szerepben
való produkálása nem emelkedett felül azon
a nivon, amit a miai kinevezett primadonnáktól. meglszokitunk. Persze sokat és sokszor tapsolták és ia tapsiból jelentékeny rész
jutott az operett többi szereplőjének: H ű bérit Janikának, Sümegi Ödönnek, Matány
Antalnak, Békéssy Antalnak és Szilágyi
Aladárnak. A nézőtér teljesen megtelt, ami
örvendetes jelenség.
Beregi Oszkár felléptei. A színházi iroda
jelenti: A magyar drámai színművészetnek
külföldön is nagy dicsőséget szerzett alakja,
Beregi Oszkár, a klasszicitásnak ma a legméltóbb képviselője a színpadon, orgánumának zengő ereje és szines anodulatilkja, deli
lakj,a, férfias megjelenése és általában egész
szerencsés fizikáim®, mely képes a leglágyabb
és oilvadóbfe lírától a legmegrázóbb tragikumig kifejezni ós megjelenitni a hangulatok
minden árnyalatát, a legelsők közé emelték.
Három kitűnő szerepélben lép fel. Rómeó ós
a Cárnő-ben régi híres alakításai. Szerdán a
Nemzeti Sziniház idei egyetlen hazai újdonságában, az Idegen földön cimü szín műben
lép föl. A darabot Ivánffi J e n ő és Horváth
Jenő, a Nemzeti Színház kitűnő művészei
írták s ez évnek legszebb sikere volt. Herczegh Ferenc irodalmi eseménynek nevezte
e szép, megrázó és mégis finotai humorral átszőtt szinmüvet. Ebiben Bereginek azért volt
szenzációs sikere, inert a Nemzeti Színházban ez volt az első szalon, szerepe ós ebben is
ép oly kiválót produkált, mint a kotuvunsban. Ivánffi Jenő az egyik szerző jelen lesz
a szerdai premieren.

Eiiiiii s, r ss j ési
Reodes helyárak!!

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.
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A katolikus Nővédő

Egyesület közgyűlése.

Élénk érdeklődés mellett folyt le hétfőn
a városi székház közgyűlési termében a Szegedi Katholikus Nővédő-Fgyesület hatodik
rendes évi közgyűlése. Kiváló érdekességet
kölcsönzött a közgyűlésnek az a körülmény,
hogy azon gróf Zichy Rafaelné, az Országos
Katholikus Nővédő-Egyesület elnöknője is
résztvett.
A közgyűlést Rciskó Istvánné nyitotta
meg, meleg
szavakkal
üdvözölvén a
jelenlevő országos egyesületi elnöknőt, a
megjelent tagokat s a nővédelem iránt érdeklődőket. Erre Zichy Rafaelnét a közgyűlés vezetésére, Gál Kálmán né és Molnár Elemérné tagokat pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére kérte fel. Zichy Rafaelné grófné elfoglalván az elnöki széket, elsősorban is köszönetet mondott a szíves fogadtatásért,
majd megemlékezett nagynevű elődjéről:
gróf Pálffy Pálnérói, azután elismeréssel és
köszönettel adózott a Szegedi
Katholikus
Növédő-Egyesiiletnek, amely munkásságával
követésre méltó példát adott a katholikus női
társadalomnak és buzgó és lelkes tevékenységévei máris páratlan eredményeket ért el.
Ezután a napirend tárgyalására tért át
a közgyűlés. A tárgysorozat első pontja az
elnöki beszámoló volt, az egyesület 1914. évi
működéséről, amelyet Raskóné terjesztett
tiő. A jelentést helyeslőleg tudomásul vette a
közgyűlés, mire Ncuiser Rezső Sándor pénztáros a választmány jelentését mutatta be,
részletesen ismertetvén az egyesület múlt évi
különböző irányú tevékenységét. Az egyes
osztályok jelentésére került ezután a sor. A
leánykörökről Lamberg Dezső lelkiigazgatóhelyettes, a jótékonysági osztályról
Gárgyán linréné alelnök, a napközi otthonról
Kószó Istvánné elnökhelyettes, a leány-otthonról Fluck Dezsőné alelnök s a tisztikőrházról Raskó Istvánné számolt be érdekes
és kimeri tő jelentésekben. A közgyűlés örömmel és megnyugvással fogadta a jelentéseket,
amelyekből meggyőződhetett, hogy az egyesület a múlt évben is, különösen a háború kitörése óta fokozottabb mértékben tett eleget
társadalmi és hazafias kötelességének.
A jelentések után a közgyűlés Hauser
Rezső Sándor pénztáros előterjesztése alapján tudomásul vette az 1914. évi zárószárnadást és vagyonmérleget s ezzel kapcsolatban
néhai Jászai Qéza sebenicoi c. püspök, az
egyesület egyik diszelnöke emlékének megörökítésére 1000 koronás alapítványt tett,
elfogadva a választmány által ide terjesztett
alapitó-oklevelet. Az egyesület bevétele a
inult évben 65.748 korona 49 fillér, kiadása
pedig 52.333 korona 56 fillér volt. Az egyesület tiszta vagyona 157.602 korona 27 fillér.
A közgyűlés következő tárgya az 1915.
évi költségvetés megállapítása volt. A közgyűlés 56.172 korona 93 fillér bevétellel
szemben 54.020 korona 50 fillér kiadást
irányzott elő.
Ezzel azután a közgyűlés tárgysorozata
ki is .merült, mire gróf Zichy Rafaelné elnöknő ismételten elismerésének és örömének
adott kifejezést a Szegedi Katholikus Növédő-Egyesiilet lelkes és odaadó munkásságáért s egyben a további működésre buzdította
az egyesület tagjait a katholikus nővédelem
érdekében.
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Karinthy F r i g y e s :
SP&

r b i ••
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U j a b b karcolatok.
Ezek a páratlan humoru tréfák,
mintha csak azt mondanák: ne
beszéljünk mindig a háborúról.

Szomory

minden áremelés nélkül ó r i á s i választékban,
Hllííalfósl bfiUezeféSBRel a legolcsóbban eszközli
S n m s a
O ü ö i a

Világítási vállalata, Kölcseyu t c a 4 i S z - I Wagner-palota

Ára 1 k o r o n a .

Dezső:

é s e g y é b harctéri

levelek.

Nagy irodalmi szenzáció Szomory
D e z s ő könyve, mert nem a megszokott harctéri leveleket, hanem
egy nagy írónak érzéssel és hangulattal teli leírását adja katonáinkról s a hadiszinterek vidékének életéről.

Ára 6 0 fillér.

Szilágyi Géza :

Tollrajzok.
A mély gondolkodású, iró azokkal
kirivó, jelenségekkel foglalkozik,
amelyek még a világháború véres
tömkelegéből is kiemelkednek.

Ára 4 0

fillér.

SaSom Asch

Történet Orosz-Lengyelországból.
B a l l a M i h á l y fordítása.
Elkeseredett csatákszinhelyemost
azaföld, amelyről Salom Asch megrázó erejti paraszttörténete szól.

Ára 2 0 f i l l é r .

Roffkay Vilmos

Londoni szaktudósitónk érdekfeszítően irja le a német—angol
versengést.

Ára 3

korona.

Engei é s H o H h :

bohózat 3 felvonásban.

Ára 9 0 fillér.

Sándor Tivadar:

Vezérkari jelentések
és egyéb hivatalos közlemények a
világháborúról. III. rész 1914. okt.
16.—november 15.

Ára 1

korona.

A belga szürkekönyv
a világháború okiratainak a legújabb dokumentumai.

Ára 4 0 fillér.

Kunfi Z s i g m o n d :

Háború és szocializmus
tanulmányok a h á b o r ú szocialista
é s szociálpolitikái tényeiről.

Ára 8 0 fillér.

Kuri A r a m :

iFion mi mm IGÉI!
érdekfeszítő leírás az orosz hadifogságból.
Ára 1 K 2 0 fill:

wölfí:9 Qer És in m

lebilincselő kém-regény.

villamos-

F o n u n
» U l i y u

Mii IjliSÉfOl!

K

Ára 1 K 2 0 fill.

Várnay L.

könyvkereskedésében SZEGED,

3. SZ.

A szalníakenyér.
A kilenc hónap óta tartó háború s a vele
járó gazdasági zavarok s némely élelmicikkben mutatkozó hiány, valamint a termelés
körül felmerülő munkáshiány mindjobban
gondolkozóba ejtik a közélemezést intéző tényezőket.
A háború kezdetekor szép szóval, jó tanácscsal próbálgatták a népet arra birni,
hogy az élelmieikkekkel, különösen pedig a
búzával takarékoskodjon. Majd később törvényekkel, rendeletekkel irták elő azokat a
keverési szabályokat, melyek szerint a búzalisztet használni szabad volt. Most azonban,
amikor a tavalyi termésből tartalékba helyezett buza fogyófélben, az idei termés pedig
még messze van, már csak betegek részére
szabad tiszta búzalisztből sütni, vagy főzni
ételeket.
Különösen áll ez Németországra, mely
ipari állam s ebbeli szükségletét normális
időkben tengerentúli államokban szerezte be.
A német tudósvilág tehát komolyan és szorgalmasan hozzálátott annak kipiihatolásához, hogy mily módon lehetne eddig élvezhetetlennek 'hitt növényi anyagokból a lakosság részére élvezhető, tápláló élelmiszert alkotni.
Rövid időre rá, hogy Anglia blokád alá
vette Németországot, dr. Friedenthal János,
berlini egyetemi magántanár szenzációs találmánnyal lepte meg az' illetékes gazdasági
köröket. Sikerült neki kenyeret sütni — szalmából. A szalmanövényi termék s tartalmazza mindazokat az alkotórészeket, melyekre a
táplálkozás szempontjából szükség van. Így
van a szalmában: fejérje, keményitő, cukor,
dextrin, növényi nedvek, celluloze, ásványsó és hamu.
A szalma eddig táplálkozásra alkalmatlan volt, mivel a sejtfalak élvezhetetlenek, a
gyomor s a belek nedveiben nem oldódnak
fel. Friedenthalnak azonban sikerült oly őrlési módot feltalálni, amely ezeket az élvezhetetlen sejtfalakat széttöri és a szalmát finom lisztté őrli. A probléma tehát meg lett
oldva.
A szalmából sütött kenyér Ízletes, tápláló. Szalmaszag nem érezhető rajta, hanem
olyan, mint a jó rozskenyér. A szalmaliszt
ára pedig métermázsánkint sokkal, de sokkal olcsóbb, mint a ritkaságszámba menő búzaliszté.
Egy zimonyi cukrász készített szalmalisztet és abból sütött szalmakalácsot. Kísérletét a Cukrászok Lapja IV. évfolyam, 4-ik
számában irja le, melyből kiragadjuk a következőket: „Én nem vártam be a szalmaliszt forgalomba hozatalát, hanem kézknalmornban rn'agam szináltam egy próbaőrlést,
midőn szép tiszta, pormentes és egészséges
szalmát, rakott kályhán megszárítottam, azután egy nagy ollóval darabokra vágtam és
egyszerűen, dr. Friedenthal módszere szerint először durva, majd finomabb és finomabb részekre daráltam. Ez uton 60 dkg.
(— 600 gr.) finom jó és Ízletes szalrwalisztet
kaptam. Igaz, hogy körülményes munka volt
ez, de a forró vágy e találmány kitapasztaló sa végett nem hagyott nyugton, mig meg
nem csináltam. Most 600 gr. szalmaliszt, 200
gr. zsir, 150 gr. finom cukor, egy tojás, citromba j és fahéj keverékéből készitettem
tésztát. Ebből egy torta alakú lapot készítettem, mint a linzi tortánál szokás, melyet kis
ujjnyi vastagon diótöltelékkel töltöttem meg,
melyet azután vékony tészta rudacskákkal
kockaszeriien befedtem1 és bevontam. Ezután
a tésztát előírás szerint megsütöttem. Az első
zimonyi szalmakalács most kész volt, felszeletelve bemutattam1 egy bizottságnak, amely
egy orvosból, egy hölgyből és egy polgárból
állott, akik mint Ínyencek ismeretesek. A
tésztát megízlelték és fáradságos munkámat
és dr. Friedenthal találmányát sok dicsérettel
halmozták el."
Szauer M. János.

1

iA

Szeged, 1915. május 4.
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M E G J E L E N T az uj

APRUHIRDETESEK.

:-:

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
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.

—

•••
Irta :

Hajhullás, hajkorpa
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

—

Bródy Sándor.
• • •

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

í

Haphaíí:

EGVORR REKbÍMHOPEN!

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

MEGH2DIT2TÍUK
AVILÁG2T!

Aki INGYEN
akar egy
órát, még
hozzá eles PgEClZlOS ÓRÁT,
urak vagy
hölgyek részéreválasztás szeíint
írjon azonna

az UhPBnTtaus FF: SCHMIDI Prag.

Legjobb l u í j f e s t ő a*
á trszgosa-j elismeri Leinetihgr-féie Ara 2 korona,
Kaphatá Leinzinger Gyula
gyógyszerlárába Szegden,
Széchenyi-tér
520

Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr.ljeirinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féie
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

npm

rn

M

p

Fozo liszt
m

kilőnkint 5 8 fillérért

—

kapható

Bokor

—

Jánosnál,

Valéria-fér.
® ® 0 B B ® ® ® B ® ® ® B B ® ® 0

Modern

•ii

képkereteket
GYÓNIGÉZA

legfinomabb kivitelben j
a legrövidebb idő alat!

przemysl

versei.

Á r a 1 korona.

ES TARSAI
készit

Kapható: VÁRNAY
:: könyvkereskedésében.

L.
::

lsko!a-ufca 18.1

Uleinbarge.

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

Uárnau í

í

azonnal

kiadó.

fás

Bokor Jánosnál Valéria-tér

SZEGED,
Kárász-utca 9. szám

alatt.

10.

Bélmagyarország

előfizetési ára Szegeden;

Auer-fény világítási- és
Jókarbantartásl vállalat.

Szeged, Kosufh Lajos-sugárut 1. szAm,
Sokszorosítások, másolások, irőgépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.
B 0 ® ® ® B ® B ® B B B B ® ® B ®

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
r

B a r t a Ágoston fogtechnikus
TELEFON 1 3 6 4 .

24.— kor.
12.
6.
2--

Vidéken:
egy évre .
félévre
negyedévre

28.— kor.
14.- „
7.- „

fiirüfí

i]!a|ÍB||B||a|

T e l e f o n : 468.

A t. ügyvéd urak figyelmét felhívom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt

szájp adlás
nélkül.

SZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.

T e l e f o n t 468.

.

Megjelent

FOGAE

n

Csillárok, gózfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

egy évre .
félévre
negyedévre
egyhónapra

H

MziíMsi

A „Nagy H á b o r ú
írásban és Képben"
cimü folyóirat, mely 2 részből, összesen 50 füzetből áll.
Az I. rész:

!
melyek 100 díll-llfiOf 2 taf.-irf kaphatók
I

ifn

könyv- és papirkereskedéséi ben SZEGED, Kárász-u. 9.

Ügyvédi feljeyyzési é s főkönyvek
és az összes ügyvédi nyomtatványok
nagy raktára.

A II. rész: II llljuyoil 11011101 címen.
Minden füzet ára 4 0 tillér.

Kapható V á r n a y L.
könyvkereskedésében SZEGED,
— Kárász-utca 9. szám alatt. —
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Felelős szerkesztő : PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos s VÁRNAY L.

Nyomatott Várnay li. könyvnyomdájában, Szegeden.

