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150.000 ember az oroszok vesztesége
Galíciában.
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Kedd,

május

§!.

niszterrel tárgyalt a tripoliszi és •líbiai lázadások dolgában. Elhatározták, hogy Tripoliszba négy ujabb zászlóaljat indítanak a fölkelők ellen. A hadügyminiszter kijelentette,
iiogy a kormány egyelőre a itripoliszi lázadásról nem fog kommünikét kiadni.
május 10. A Petit F\arisien-niek je100,000 hadifoglyot ejtettünk, 6 0 ágyút és lentikGenf,
Rámából: Az olasz Mvatolas lap közlése szerint a király utasította a hadügymi200 gépfegyvert zsákmányoltunk. —
nisztert, hogy a fegyverben álló hadseregBudapest, május 10. A Nyugatgaliciából
Az orosz harmadik hadsereg, amelyik ben senki sem kaphat
szabadságát.
Most, hogy a quartói Garibaldi-ünnep
és a Kárpátokból súlyos veszteségei mellett öt hadtestből: a 9-ik, 10-ik, 12-ik, 24-ik és
visszavert orosz harmadik hadsereg a Ítéí- 3-ik kaukázusi hadtestből, valamint több föHdiéizte Giuseppe Mazzini-nek, a 'nagy szafelöli nyomásnak engedve, lóerejével Sanok tarfcalékhadosztályból volt összeállítva, e badsághősnek emlékezetét ,is, érdekesnek
tartjuk Mazzini ama levelének közlését, ameés Lisko körüli terepen van összeszorítva. szerint csak foglyokban több mint 100.000
lyet 1867. november 17-/ón irt Usedon grófEzen tömeg ellen a 'szövetséges hadseregek embert veszített; ha ehhez hozzászámítjuk hoz, Poroszország akkori firenzei követéhez.
továbbra is sikeresen előnyomulnak és nyu- a halottakat és sebesülteket is, az összes Ez a levél igy szól:
gat felöl kiküzdötték a Vislokon való átke- veszteség legalább 150.000 emberre tehető.
„Bár osztom Bismarck politikai töreklést, dél felől pedig elérték a Dwerník— A 'hadianyagból, melynek mennyisége még véseit, de csodálom szívósságát, energiáját
Baligrod—Bukovski vonalat.
most sem tekinthető át, eddig hatvan ágyút és minden idegen hatalommal szemben való
függetlenségét. Hiszek Németország egyséA nyugatgalicia arcvonal északi szár- és kétszáz gépfegyvert számoltunk meg.
gében és kívánom ezt, akár
Olaszország
nyán tegnap a felsőauszíriai salzburgi és tiDélkelet-Galíciában a harcok még tar- egységét. Azonban irtózom a császárságtól
roli csapatok Debiacától keletre és észak- tanak. Ottyniától északkeletre eső magas- és ettől a felsőbbségtől, amellyel Fiünciaorkeletre esö több helységet rohammal elfog- latokon ellentámadásunkkal az ellenségnek szág ráfekszik Európára. Igen, én azt hiszem, hogy az olasz-francia szövetség
Polalták. A Nyugatgaliclában ejtett foglyok egy nagy csoportját visszavertük.
roszország
ellen
bűntény
lenne,
amely
ifjú
száma 80.000-re emelkedett, ehhez járul
zászlónkat
bemocskolná.
Arra
gondolok,
Höfer altábornagy,
még több mint 20.000 fogoly, akik kárpáti
hogy a porosz kormány és az én pártom köüldözésből származnak.
a vezérkari főnök helyettese.
zött valami „sztrátégiai szövetség" jöhetne
létre. A porosz kormányinak egy millió lirát
és kétezer fegyvert adna nekünk csakis arra
a célra, hogy megakadályozzuk
Olaszországnak
a
francia
császársággal
való
szövetgen alattvalók elleni tüntetésekről és ezek
Bécs, május 10.(A sajtó bizottság enségét és hogy megbuktassuk a mostani korlakásainak megrongálásáról. A mlnisztereigedélyével.) A „Wiener Allgemeine
mányt. A következő olasz kormány azután
nök elrendeli ,a személyek és vagyontárZeitung" keddi száma „Ausztria-Maprogramjába venné a német-olasz
szövetségyak legkörültekintőbb védelmét, niivel ez a get, almi viszont maga után vonná Olaszorgyarország s Olaszország" cimrnel megcivilizált népek legfőbb kötelessége. A kor- szág és Franciaország
összeütközését".
írja, hogy a háború kitörése óta egy akmány
elhatározta,
hogy
ezen
rendeletnek
a
Olaszország
egyik
legnagyobb
fia tehát
ció indult meg a monarchia ellen, amely
igy itélt az olasz-francia szövetségről és halegszigorúbban érvényt szerez.
Olaszországot az entente mellett hábozájának jövő fejlődését a németekkel való
rúba akarja keverni. Az akció most teBécs, május 10. A király szombaton
szövetségben kereste.
tőpontját érte ei. A helyzet nagyon koSchönbrunnban kihallgatáson fogadta 'Olaszmoly. Remélhető, hogy az olasz korország bécsi nagyikövetét, Avarna herceget. GÖRÖGORSZÁG NEM ÁLL AZ ENTENTE
mánynak sikerül úrrá lenni a mozgalom
A nagykövet kihallgatása hosszabb ideig
'
MELLÉ.
fölött.
tartott.
Athén, május 10. A .félhivatalos Emhros
Róma, május 10. A király ma ötven perMilano, május 10. Salandra miniszterel- irja, hogy Görögországnak semmi oka sincs,
;
cig tartó magánkihallgatáson fogadta Giolit- nök, aki visszatért a Villa Adából, szomba- hogy a szövetségeseket támogassa a Dardatit. Giolitti a délután folyamán Salandra mi- ton reggel egyenesen a külügyminisztérium nellák elleni operációk ujkpkezdésénél. A göpalotájába hajtatott, ahol hosszasan tárgyalt rög 'közvélemény szerint különben is elkésett
niszterelnökkel tanácskozott.
Sonninoval. Ezen a konferencián az angol volna már Görögország közbelépése. A göRóma, május 10. A tegnapi miniszter- nagykövet és az orosz és francia követségi rög sajtó egyrésze még mindig azt a felfogást
tanács után Sonnino, Ghikka román nagy- tanácsosok is jelen voltak. Később érekezett képviseli, hogy Görögország részvétele nélkövettel, később Macchióval, a monarchia Barrere, francia nagykövet és egyedül tár- kül, nem lesznek elegendők a szövetségesek
gyalt a két .miniszterrel. Salandra ezután a erői, A kormány felfogása az, (hogy a Dardakövetével tanácskozott.
Monté Citoriora ment Sonninoval, ahol s mi- nellák körüli események nem alkalmasak
Róma, május 10. Salandra miniszterelnisztertanács volt. A tanácskozás után dél- arra, hogy Görögország politikáját befolyánök a prefektusokhoz rendeletet bocsátott után Zupelli hadügyminiszter Cadorna ve- solják.
ki, értesülvén az Itáliában tartózkodó ide- zérkari főnökkel és Marrini gyarmatügyi mi-
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Tovább üldözzük az oroszokat.
Berlin, május 10. A nagy főhadiszállás
jelenti: A keleti hadszintéren a helyzet változatlan.
A délkeleti hadszíntér: Noha az ellenség
több Ízben vasúton vagy gyalog sietve segítségül hozott uj erőkkel megkísérelte üldözésünk feltartóztatását, Mackensen vezérezredes (generaloberst) hadseregcsoportjáuak szövetséges csapatai az ellenséget tegnap is töhb mint 12.000 orosz hadifoglyot ejtettek és sok hadianyagot zsákmányoltak. Ezzel a május másodika óta csupán
ezen hadseregcsoport részéről ejtett hadifoglyok száma több mint nyolcvanezerre
emelkedett.
Elöcsapataínk megközelítették a Stebliica szakaszt és elérték a Rzezankát, valamint az alsó Viszlokát. Az üldözés tovább
halad.
Legfőbb hadvezetőség
(Közli a 'miniszterelnöki sajtóosztály.
Svájci lap győzelmeinkről.
Zürich, május 10. A pártatlan álláspontjáról isimért Neue Ziiricher Zeitung a következőket irja: ,A Dunajec-folyó ,a jelenlegi háború 'idején két ízben játszott fontos szerepet.
Először akkor, amikor az oszt rák-'magyar
csapatok Przemysltől Krakó félé voltak
kénytelenek vonulni. A durnajeci állások, , a
melyeket az oroszok rendkiviil erősen építettek ki, egyrészt Przemysl elzárására szolgált, másrészt a Lengyelországból a Nlida
mentén lefelé húzódó frontnak volt a folytatása. A nidai orosz seregek ezenkiviil a kárpáti szélső szárnyak fedezésére szolgáltak.
Nyolc hónapig néztek a csapatok
farkasszemet egymással és most az
osztrákmagyar hadseregnek sikerült, dacára a fo-

lyó meglehetősen mély voltának és a hegyesdombos vidéknek, egész terjedelmében
áttörni az orosz vonalat és mindenütt meglepő
gyorsan előrenyomulni.
,
Az ágyuz'ási harcok, amelyeket nemrégiben jelentettünk, tehát ezeknek ,a nagy .harcoknak voltak j z előkészítői. Az osztrák-magyar és német .csapatok ezzel egy rendkiviil
nagyjelentőségű győzelmet vívtak ki, amelyet maris nyomon követnek a magy horderejű események. Valószínű, hogy é ikerü'lni
fog az orosz állásokat még Lengyelországban a Nida mentén is oldalba támadni és
észak felé visszanyomni.
Még nagyobb a
győzelem befolyása a kárpáti fronton, a
melynek egész területén megkezdődött a
visszavonulás. Ha az oroszok a Wyslock
mentén nem tudják megvetni lábukat, akkor
a győzelmes seregek könnyen eljuthatnak
Przcmyslig és most már érllhető, hogy az
orosz miért tartotta annyira'fontosnak a vár
újbóli megerősítését.
KOLERA-JÁRVÁNY VARSÓBAN.
Pozen, május 10. A varsói Kurjer Toranny jelenti, hogy ,a (varsói orosz csapatokban egyetlen napon 750 koleraeset fordult
elő.
Százezer orosz fogoly.
A Magyar Távirati Irodának jelentik
Bécsből: Mértékadó helyről közlik,Jaogy , a
nyugat-galíciai harcokban eddig
százezerre
emelkedett a foglyok száma. Ezenkívül eddig összesen 60 ágyút és 200 gépfegyvert
zsákmányoltunk.
Eperjes, május 10. A nyugat-galiciai és
immár a Kárpátokból is előretörő diadal mos
affenziva ujabb gyümölcsöket terem. A hadizsákmány és a foglyok száma
növekszik.
A hátsó hadtápvonalakra eddig beszállított
foglyok száma immár eléri a százezret.

Megkezdődött a „nagy" angol-francia
támadás.
Berlin, május 10. A nagy főhadiszállás
jelenti: A tengerparton a Dünákban előhbrehaladtitnk. N letiport felé több ellenséges
lövészárkot elfoglaltunk és géppuskát zsákmányoltunk. Az ellenségnek egy ellentámadása tegnap éjjel Lombartzydeig jutott, de
aztán az ellenséget teljesen visszavertük. —
Flandriában is tért nyertünk. Verlonenhöknél 162 angolt elfogtunk.
Liliétől délnyugatra megkezdődött a
nagy f. ancia-angol támadás, amelyet feleletül galíciai sikereinkre már vártunk. A támadás Fteubáytól keletre, Nicheburgtól keletre, VerneiiesHn-Ábleíntcl keletre, Canencynál, Nievilletiél és az Arras melletti St.
Laurentnál elfoglalt állásaink ellen irányult.
Az ellenség: a franciák, valamint a fehér és
szines angolok legalább négy uj hadtestet
vetettek harcba az azon a vonalon már
hosszabb idő óta alkalmazott erőkön felül.
Mindamellett az ismételt támadásokat csaknem mindenütt az ellenség igen nagy vesz-

tesógei mellett visszavertük. Különösen áll
ez az angolok támadási kísérleteire. Mintegy 500 fogoly került a kezünkre. Csak Ganency—Nieville környékén sikerült az ellenségnek lábát legelői levő vonalainkban megvetni. Az ellentámadás folyamatban van.
Steinabrückétöl északra Fechtvölgyben
az ellenséget, amely sijrü ködben közvetlen
állásunk előtt befészkelte magát, onnan támadással kivertük é s az árkait összeromboltuk.
Léghajóink egyike ma reggel a Tliemse
torkolatánál levő Southand erődített helyre
néhány bombát dobott.
Legfőbb hadvezetőség.
A magaslatok

feladása.

Kapenhága, május 9. A Flandriáiból érkezett harctéri hirek nagy nyugtalanságot
keltenek Angliában. A Daily .Telegraph már
számol az Ypern melletti angol állások feladásának lehetőségével, noiha ez Angliában
legmélyebb benyomást keltené.
'

Szeged, 1915. imája? 1.1.
AZ ANGOLOK YPERNI VISSZAVONULÁSA.
London, május 10. A Havas-ügynökség
jelenti: A napokban az angol hadsereg
Yperntöl keletre élőretdlt állásaiból visszavonult jobb (?) jpoziejóba. Ezt az operációt
kardcsapás nélkül sikerült .megejteni. A lövészárkokban ugyanis kitömött figurákat
hagytak az angolok és a németiek ezt csak
órák múlva vették észre.

Az 3Jníó jelentést kér
Németországiul a Lusitania ügyében.
Berlin, május 10. Az Egyesült-Államok
külügyi hivatala jelentést kért a német kormánytól a Lusítániának elsülyesztése dolgában. A kormány jelentését az Unió a tengeralattjáró parancsnokának jelentése alapján
kéri.
Berlin, május 10. iNewyorklból érkező jelentések szerint az amerikai
közvéleményt
élénken foglalkoztatja a Lusitania elsiilyiesztése. A felfogás természetesen különböző,
egyre több hang emelkedik azonban amellett,
hogy Németország minden lehetőt megtett,
hogy megakadályozza a fölösleges vérontást
és hogy kizárólag,az angol admiralitás könynyelmiisége az oka a súlyos katasztrófának.
Természetes, hogy egyes lapok és érdekkörök izgatnak Németország ellen, hogy Anglia
bíinös mulasztását fedezzék, a -kormány é's
vezető politikai és társadalmi tényezők azonban józan megfontolással tárgyalják a kérdést.
i
A franciák kéfsfgbeesése.
Genf, május 10. A Lusitania megtorpedóztatásával kapcsolatban egy francia szenátor a következőket jelentette ki: A háború
elején felénk kiáltott vigasztalás, hogy korlátlanul uralkodunk és szabadon járhatunk a
tengeren, kezdi jelentőségét veszíteni, ez pedig exisztenciánk végének kezdete.
London, május 10. A Lusitania elsülyesztése miatt felizgatott tömeg
Liverpoolban
számos német üzletet kirabolt. Húsz letartóztatás történt. A tömeg ki akarta szfibaditani
a letantöztattotakat, miközben ,a rendőrség
kétszer kénytelen volt a botját használni.
Az U. 36.
Hágából táviratozzák a Lokalanzeigernek: Az angol lapok ugy vélekednek, ihogy a
Lusitaniát egy tulnagy uj rendszerű német
tengeralattjáró naszád, valószínűleg az U 36
sülyesztetíe el, ugyanaz, amely a Eulgent
angol szén szállítógőzöst üldözte és megtorpedózta. .A Eulgent matrózai ugyanis azt beszélték, hogy egy u,i tipusu tengeralattjáró
naszádot láttak .hajójuk mögött, amely olyan
tengeralattjáró cirkálónaszád féle volt, legalább 400 láb lehetett ,a hossza és 6 torpedólövőágyunyilást vettek észre, de ezeken kivül nehéz ágyukkal is fel volt szerelve. Ez a
tengeralattjáró naszád — igy jrjak a londoni
lapok, akár hetekig is cirkálhat a viz akiti,
anélkül, hogy készletét pótolnia kellene.

Szeged, 1915, május 11.
A Dardanelláknál visszaverték
az entente csapatait.
Konstantinápoly, május 10. A Milli-ügynökség közli: A főhadiszállás a következő
kommünikét teszi közzé: Az ellenséges flotta nem kísérelt meg további támadást p tengerszoros ellen. Az ellenség, .amely SediiEarnál egy kis part sávot tart megszállva,
tegnap itt -nagy erősítésekkel megkísérelte
az eddig sikertelenül maradt támadásait. t A
csata éjfélig tartott. Az ellenséget ismét viszszavertük partraszállási zónjáltp.
Eközben
az ellenség súlyos veszteségeket
szenvedett.
A többi harctéren nem történt jelentős esemény. (A miniszterelnöki
sajtóosztály.)
AZ OROSZ FLOTTA AKCIÓJA A BOSZPORUS ELLEN.
Pétervár, május 10. Az orosz flotta pétervári jelentés szerint újra megkísérelte
eredmény nőikül a Boszporusba való behatolást. Az orosz hadihajók 1 több ónán keresztül tűz alatt tartották a felső csataldzsai
part mentén levő török erődöket és a karaburnui védőmüveket.
KINA ELFOGADTA JAPÁN FELTÉTELEIT.
London, május 10. A Reuter-ügynökség
jele nti: A japán nagykövet hivatalos tokiói
táviratot kapott, amely közli, hogy Kina elfogadta Japán legutóbbi jegyzékét.
ÁGYÚZÁS A KELET TENGEREN.
Kopenhága, május 10. A múlt csütörtök
este rendkívül heves ,ágyúzást hallottak Laa1 ancl sziget déli partjain. ,Az ágyúzás hangja
a Fenmarn-Belt felől jött és olyan erős volt,
hogy a partvidék házai megremegtek, /az
ajtók kinyíltak és az ablakok .recsegtek.
Megbukott a bukaresti
russzofilpárt.
Bukarestből jelentik: A konzervatív párt
végrehajtó bizottságának legutóbbi ülésén a
russzofilpárt /mesterkedése végleges fiaskót
vallott. Hasztalan volt Fttipescu minden ostoba szószátyárkodása, hasztalan a diszes
triumvirátus, az
Adeverul-Dimineata-Epoca
minden terrorizmusa, Poklevszky
fenyegetései és Take Janescu .megvásárolt bölcselkedése, a konzervativ-párt józan végrehajtó
bizottsága jelentékeny többséggel bizalmat
szavazott Marghilomannak és ezzel kitessékelte a pártból a bizalmi nyiktíkoádtból kabinetkérdést csináló Filipescat. A konzervativ-párt végrehajtó bizottsága tegnap tartott
ülésén foglalkozott Filipescu és társainak
azo n bizalmatlansági indítványával, amelyet
azzal a célzattal terjesztettek be, hogy a párt
elnökét, Marghiloman Sándort lemondásba
bírják. Filipescu és hívei, ezek között: Gradistearui Jonas, Cantacuzino és Delavmnceo
hevesen támadták Marghiloman Sándort a
külpolitikával szemben tanúsított magatartása miatt és azt követelték tőle, hogy lépten vissza a párt vezetésétől. Marghiloman
meggyőző beszédben fejtette ki magatartásának helyességét Majorescu Titu, Árion C.
és Lahováry J. mindenben helyeselték Margá'loman eljárását, akinek záróbeszéde után
•V szavazattal 26 ellenében a végrehajtó bizottság bizalmat szavazott Marghiloman
Pártelnöknek.
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Nehéz tüzérségünk a világháborúban.
A nyugatgaliciai
diadalma*
offenzirónknak az első nagy len
dületet a nehéz tüzérség adta
meg. Sokszoros jelentőségük van
tehát az itt következő fölötte érdekes soroknak.
Bécs, május 9.
Előbb várak támadására és védelmére való volt és vártüzérségnek hívták. Mikor megteremtették, nem gondoltak tábori
alkalmazására. Nagyon nehézkes volt. Azt
hitték, hogy a mozgó harcban, amelyben a
döntésnek gyorsan kell bekövetkeznie, nem
szabad számításba venni.
Évtizedeken át a hadsereg hamupipőkéje volt. A bajtársak bizonyos lebecsüléssel
néztek a vártüzérségre, bár egyik-másik előnyét elismerték. Különösen becsülték alapos
tüzérségi kfepzettsékü tisztikarát. Szellemi
vezérei minden erőlködése dacára sem sikerült ennek a fegyvernemnek tiszteletet szerezni a hadseregben. Mert eddig a tábori
harcokban nem jutott szerephez.
A csapatoknak a tábori erősítésekben
haladó kiképzése azonban sürgősen szükségessé tette a nehéz ágyuknak a csapatokhoz
való beosztását. Azért néhány csapattestnél
a vártiizér pótkeretet mozgó
ostromütegcsoportoknak szervezték át. 1908-ban azután
bekövetkezett a vártüzérségtől való elválasztásuk és mint nehéz mozsárosztagok
tábori
tüzérségi alakulatokká lettek. Ezek követhetik a tábori tüzérség mozdulatait. Igen hatásos ekrazitgránátokkal való ellátásuk képessé teszi őket táborszerüen megerősített állások megtámadására.
Conrad báró gyalogsági
tábornoknak
vezérkari főnökké való kinevezésével azután
megkezdődik a vártüzérség fellendülése, ö
felismerte ennek a fegyvernemnek a háborúban való nagy fontosságát és miután néhai
trónörökösünk, Ferenc Ferdinánd,
királyt
herceg támogatta ebben, megkezdődött a
szaporítása és kellő felszerelése.
Először is berendezték a 24-es mozsáriitegeket autó-szállításra, 12 és 15 centiméteres ágyukat és 15-ös mozsarakat mobillá
tették lóigák által. Nevezett ütegeknek egy
részét hegységben és hóban való szállításra
rendezték be. Azután következett a csapatoknak nyáron és télen való begyakorlása.
Végre a háború kitörése előtt két évvel behozták a 30 és feles mozsarakat és ezzel a
csapatok nagyon hatásos ágyukhoz jutottak,
melyek a legnagyobb ellentállásra képes erődítések leküzdésére. Ezen intézkedéseknek
köszönhető, hogy a vártüzérség most már
követheti a tábori csapatokat. Nincs akadálya, hogy tábori ütközetben is alkalmazzák.
A mostani háború a nehéz tüzérségről
alkotott véleményt alaposan megváltoztatta.
Először akkor bámult .nagyot a világ, amikor a német hadvezetőség hivatalosan hiriil
adta, hogy a belga várak elfoglalásában az
osztrák-magyar 30 és feles mozsárágyuk kiváló szerepet játszottak. Nemsokára az az
örvendetes hir járta be az osztrák-magyar
birodalmai, hogy a Przemyslt ostromló orosz
csapatokat, Dimitriev csapatait, borzasztó
veszteségekkel véresen visszavertük. Itt is a
nehéz tüzérségé volt ja főszerep. .
Ezek a nehéz tüzérségnek a saját körében: a várharcban viló kiváló teljesítményei

voltak. Lassan-lassan arról is kerültek hírek
a nyilvánosságra, hogy tábori ütközetekben
is a leghatásosabban működik a nehéz tüzérség. Már szeptemberben Grodeknél is működtek a vártüzérség 12-ős ágyúi és 15-ös
mozsárütegei. Ez némileg kipótolta az orosz
tábori tüzérség numerikus fölényét. Ilyen nehéz ütegek vesznek részt a szövetségesek
októberi offenzivájában a Visztula—San vonal ellen. Az ő működésüknek köszönhető a
Magierának (Przemysítől délre), ennek az
annyira fontos támaszpontnak az elfoglalása.
Azóta nem volt hadművelet, amelyben a
nehéz tüzérség ne vett volna részt. Csapatainknak Nyugatgaíiciában és Sziléziában
való uj átcsoportosítása után november közepétől december közepéig Krakótól északra és délre kemény ütközetek folytak. Az akkori jelentésekből kivehető, hogy egy hadtestünknek a Szreniava melletti magaslatok
ellen (Krakótól északkeletre) intézett támadásait hatásosan támogatták nehéz ütegeink.
Ennek a harcnak folyamán egy bombánk a
Koniusza-magaslaton álló templomot találta
el. Erre a lövésre az orosz tábornok törzskarával együtt kénytelen volt vad iramban
elhagyni az állását. Krakótól északra november 20-áu egy bomb'a Cianovicéban (Skala
mellett) eltalálta azt a házat, amelyben az
orosz hadosztály törzskara tartózkodott, —
egy második bombánk ugyanazon a napon
eltalálta a poskilovi majort, amely a harmadik moszkvai hadosztály támaszpontj'a volt.
Akik életben mradtak, természetesen a legsürgősebben megfutottak.
Nem kevésbbé kiadós volt a nehéz tüzérségnek a közreműködése decemberben a
Krakótól délre lefolyt harcokban, amikor az
orosz hadsereg a vártól délre próbált előretörni, hogy az ottani hadállásunkat áttörje.
Itt ugy a várbeli csapatok harcoltak bátran
az ő övtiizérségiikkel, mint a nehéz tüzérség számos mozgó ütege. Mint ismeretes,
ezek a harcok december 8. a vielicka—dobczicei, december 12. a limauovai győzelmekre vezettek, utánuk pedig az oroszok
végleges visszavonulásra kényszerültek.
Azóta nehéz ütegeink lengyelországi,
nyugatgaliciai és kárpáti .összes frontjainkon
tevékenyek. Teljesítményeikről vezérkarunk
január 22. jelentése ezt mondja: Tüzérségünk kiváló sikerrel működik a déli Nid'aszakaszon és Ciheciny mellett, ahol az oroszok vasúti forgalma egy állomásra való teljes találat által érzékenyen megzavartatott.
Január 26-án jelenti Höfer: A tüzérségi harcokban sikerrel működik nehéz tüzérségünk
Tarnovtól nyugatra. Ellenségünk egy kocsiparkját
szétrobbantottuk.
Élénk emlékezetben van még iaz a jelentés, amely arról szólt, hogy a Dimajec-fronton az oroszok több kilométeres
vonalon
tüzérségi tüzünk miatt ímenekülésszerüen
kénytelenek voltak fedezékeiket elhagyni. A
tarnovi állomás szétrombolása által az orosz
forgalmat megzavartuk. A Berliner Tage
blatt harctéri tudósítója február 16-án ezt irja: .,A minap egy ínozsáriiteg tüzét az orosz
előkészítésben levő állások ellen egyesitette.
A.második lövés teljes találat volt és 250 embert, akik egy perccel előbb még gondtalanul
vassíneket és deszákat cipeltek és sánco-
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•kon dolgoztak, a szó szoros .értelmében porrá zúzott, amely az ég felé örvénylett".
Ezek a példáik amellett bizonyítanak,
liogy a nehéz tüzérség képes az dlilenséget
erősített fedezékeiből kilőni, mi által megkönnyíti a gyalogság támadását. Hatása hatalmas átütő ereién, a gránátok borzalmas,
velőt- és idegrázó detonációján, az irtóztató
légnyomáson és a szétrobbant darabok anyagi hatásán alapszik.
Nehéz tüzérségünk segítségével lassankint sikerült az orsz tüzérség numerikus fölényét leküzdeni ,és a fölényt nekünk megszerezni és megtartani. Igy tehát a nehéz tüzérség mint tábori fegyvernem is fényesen
bevált.
De mint őrség az Adria partján is megfelelt feladatának. Cattaro iparti ütegei sikeresen működtek egy francia hajóhad támadásai ellen. Tudva van az is, hogy iegy parti
üteg a haditengerészettel való együttműködésben december 20-án megserhirisitette a
Cnrie francia búvárhajót.
Bizonyos, hogy az eddig lenézett nehéz
tüzérség ezentúl egyik legértékesebb és legbecsültebb fegyvernemünk lesz.
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A képviselőház ülése.
— A miniszterelnök az ide? termésről. —
(Saját tudósítónktól.)
A képviselőiház
mai fülesének: napirendjén iaz.
igazságügyi
javaslatok szerepeltek. Különösebb vita nem
fejlődött, amennyiben, mint tudvalevő, az
igazságügyminiszfer és a pártok képviselői
között pártközi tanácskozások
előzték meg
a tárgyalást és ezeken a tanácskozásokon
megegyezések jötte'k létre. A módosításokat
a Ház mai ülésén terjesztették elő a javaslatok előadói. A mái iilés legérdekesebb .pontja
Tisza István miniszterelnök felszólalása volt,
aki a -várható termésről mondott megnyugtató szavakat.
A képviselőház munkarendjére
vonatkozólag, amennyire meg lehet állapítani, a. holnapi nap folyamán a kúriai
bíráskodásról
szóló törvényjavaslatot tárgyalják. Szerdán
harmadszori olvasással 'következnek, tehát
valószínűleg csak formális ülést tartanak,
esetleg interpellációkkal. Csütörtökön ünnep
lévén, a Ház nem tart ülést. Pénteken, minden valószínűség ezerint, h a ugyan nem lesz
szünet, a Ház megkezdi a pénzügyi
központról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
A mai illés (napirendjének első pontja a
háború esetérc szóló kivételes
intézkedésekről alkotott törvények kiegészítéséről szóló
törvényjavaslat volt. A javaslatot Illés Józ el
adta elő.
A második pont <i hadiszállítások
körül
elkövetett visszaélések megtorlásáról
szóló
igazságügyniiniszteri törvényjavaslat. Ezt a
törvényjavaslatot tizenegyedik pontjában
Vázsonyi Vilmos iniciativájára módositották
ugy, ahogy Vázsonyi előterjesztette, vagyis
a büntetés maximumát tizévi fegyház helyett
öt évi börtönre szállították le.
Ennél a tárgynál, különösen a visszaható
erőre vonatkozólag, amelyet minden párt
nyílt kérdésnek deklarál, felszólalások következtek. A javaslat előadója Niümessy Mihály
VOlt.

v

Giesswein Sándor kérdi a kormányt,
hogy milyen intézkedéseket fog tenni arra
nézve, hogy közélelmezésünk biztosítva legyen?
Gróf Tisza István miniszterelnök kifejti,
hogy (i kormány foglalkozik a jövő termés
biztosításának és értékesítésének
kérdésével.
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Két millió koronát jegyez
Szeged a hadiköícsönre.

Az előkészítő tárgyalásokba be fogják vonni
az ellenzékben ilyen ügyekben illetékes tagjait. Reméli, hogy a kortany rövid idő alatt
megindíthatja ezt az akciót.
— Szeged ás a Pénzintézeti Központ. —
A kormány rendeletet bocsátott ki, mely
Előmunkálatok
a városi jövedelmek fokoaz 1915. évi termés előre való eladását megzására. —
tiltja. A kormány gondoskodni fog a gazdáknak oly hiteligényéről,
amelyek a miatt
(Sajót tudósítónktól.) A pénzügyi bízottszükségesek, hogy a termést neim adhatják tág hétfőn délután négy órakor dr. Somogyi
el A kormány gondoskodni fog arról, hogy Szilviszter polgármester elaÖlelésével ülést
ebben a kérdésben az ország érdekeit párt- tartett. Balogh Károly pénzügyi tanácsos
kiilönbség nélkül kielégíthesse. (Zajos helyes- (dőtcrj-vztette Kolozsvár törvényhatóságálés.)
i
nak átiratát a „Pénzintézeti Központ" felBródy Ernő javasolja, hogy csak 14 évállításának ügyében. Kolozsvár közgyűlést;
től 60 évig lehessen közmunkákra a polgári ugyanis azt határozta, hegy felir a miniszlakosságot igénybevenni.
terhez és a törvényjavaslatnak a napirendIllés József előadó felszólalása után a ről való levételét kéri, mert az, u j intézmény
többség a javaslat eredeti szövegét fogadta véleménye szerint, kizárólag politikai célokat szolgál. Átiratában^ arra kéri Szeged törel.
;
vényhatóságát, begy hasonló feliratot intézA hadiseregszállitások körül elkövetett
visszaélések megtorlásáról szóló javaslatot zen a kormányhoz, .Balogh Károly azzal a
ismerteti ezután Niamesny Mihály előadó. A javaslattal terjeszti elő az ügyet, lngy Szegőd
is kérje, hogy a Pénzintézeti Központ létesíjavaslatot elfogadásra ajánlja.
Balogh Jenő igazságügy miniszter kifej- tésének kérdése véteesék le a napirendről,
ti, hogy elenyészően csekély azoknak száma, de azzal az indokolásai, hogy a közgazdaakik .visszaéléseikkel sziikséges'sé tették en- sági viszony dk szempontjából, a. mostani idő
nek a javaslatnak benyújtását. Mult ősszel nem alkalmas a kérdés megoldására. A bimerültek f-el először ilyen visszaélések ós az zottság elfogadta az előadó javaslatát.
A pénzügyi töínáescs ezután a piaci heiyigazságügyminiszterium október 31-én rendeletet adott ki, melyben figyelmeztette az pénzdij uj .szabályozásáról tetit előterjesztést.
ügyészségeket, hogy ha tudomást ^ e r e z n e k A régi szabályrendelet 1916, január l é n leilyen visszaélésekről, tegyenek sürgős jelen- jár és .mivel a város jövedelmét, az előadó
tést a minisztériumoknak, járjanak el a leg- szerint, minden rendelkezésre álló módom
nagyobb eréllyel és szólítsák fel a bíróságo- emelni kell, erre jó alkalom az elkészítendő
n j kelypéirzdij-s?zabályzat. Hely-pénzekből a
kat is, hogy a 'szükséges alapossággá! soronlegutóbbi években befolyt 133.000 korona. Ezt.
kiviil intézzék ezeket az ügyeket. Ami a hatáskör kérdését illeti, a felfogások eltérőek a szép eredményt ugy tudták elérui, hcg.v
ugyan, de a mult hónapban utasítottam a ki- minden visszaélésnek elejét vették. Ezt a fejrályi. ügyészségeket ,arna, hogy valahányszor lődő jövedelmű ágat még fokozni kell, még
ezen ügyek a fegyveres erő harcképességét pedig a következő javaslatok szerint: A kcc \
állóhelyeik dija felemelendő; az egyfogatú
veszélyeztették a 'katonai büntetörvénykönyv 327. §-ának megfelelően- a katonai bí- terhes kocsiké 16 fillérről 20 fillérre, ami
róság elé utaltassanak. Más ügyekben — és évente körülbelül 2200 koronát tesz ki; a két
ez volt az előforduló csalások többsége — fogatú terhes kocsiké 24 fillérről 28 fillérre,
a polgári hatóságok elé utaltassanak. A visz- ami szintén több mint 2000 korona többlet
száható erő iránt a javaslat eredeti szövege évedéként; a bárom vagy több fogatú terhes
kocsik diját 28 fillérről 40 fillérre kell emelni.
nem intézkedett. Azért terjesztette be a jaA szabadon álló ló, ökör vagy telién dija 24
vaslatot, mert a tudományban és büntetőfillérről 30 fillérre emeltessék. Ezek a dijak
jogi törvénykönyvünkben is az az elv nyert
vannak érvényben a szomszédos törvény ha tőkifejezést, hogy korábban meghozott jogsza- ságokban is és ezáltal a forgalom nemi csökbály nélkül nincs büntetés. De ha van a bűn- ken ellenben 10.000 'korona több jövedelemcselekményeknek faja, ahol a méltányosság
hez jut évenként a város. A mutatványosbódék
nem igazolt, akkor bizonyára ezek azok a helypéitöét szintén fel kell emelni még pedig
bűncselekmények. (Helyeslés a jobb- ás bal- a mostani négyzetméterenkénti 4 filléi ről 8
oldalon.)
fillérre. Hogy pedig ahielypénzszedők nagyobb
Valamennyien szivén adjuk oda ebben lelkiismerettel dolgozzanak, azt javasolta a
az élet-halálharcban nemcsak múló életün- pénzügyi tanácsos, hogy a befolyó egész jöket, hanem vagyonúnknak és drága hozzá- vedelem 5 % -át a város jutalcimképeai adja ki
tartozóinknak életét is, de azok, akik bűncse- azciknak, akik ezt a jövedelmi ágat (kezelik:
lekményt elkövettek, nemcsak silány életü- a javada.lmi elnökinek, a fővátnellenőröknok,
ket nem adták oda; pénzes zsákjuk megtö- segédvámellenŐTÖkneik és a helypénzszédőlkmése drágább volt előttük, mint a haza be- nek, fize-téisükiböz megfelelő arányban.
csülete. (Za-jo.s taps a jobb- és balköziápen.) A
Wimmer Fülöp és Vajda Béla neim hemióta ezt a javaslatot benyújtotta, olyan lese- lyeslik a javaslat ezen utóbbi részét. Obláth
tek jutottak tudomására, amelyek arra az el- Lipót is -kifejtette, hogy aki a város szolgáhatározásra indították, hogy ia javaslat elvi latában áll. annak a fizetésiért kell teljes
álláspontját föladta. Nincs itt másról szó, lelkiismerettel dolgozni. .A polgármester anmint egy-kétszáz jkufárról, és egy-két megté- nak a véleményének adott kifejezést, hogy
velyedett közhivatalnokról.
amikor a polgárságot nagyobb helyipénazt-l
Elfogadásra ajánlja a törvényjavaslatot. terheli meg ia város, hogy a saját anyagi
(Taps és helyeslés a .munkapárton és itt-ott érdekeit előmozdíts®, akkor neau lehet ebből
az ellenzéken.)
a, tízezer koronát kitevő összegből, körülbelül
Az igazságügyminiszter után
Sághy 6—7000 koronáit iutalcimlkéipen elosztani.
Gyula, majd Springer Ferenc szólalt fel.
Balogh Károly oziután risszacontaaz 5%-o»
Mindketten aggodalmukat fejezték ki a tör- jutalomra vonatkozó javaslatát, a holyipénvény visszaható ereje miatt, amely prece- zok f-alftínélésére vonatkozó előterjesztőét pedensül szolgálhat a jövőben.
dig elfogadta a pénzügyi bizottság és a piaci
Simonyi-Semadam
Sándor a néppárt helypéuz-d ijról szóló szabályzatot párt'dólag
nevében elfogadja a javaslatot. Azt fejteget- terjeszti ia közgyűlés elié.
te: kivánatos, hogy a képviselők tartózkodA pénzügyi tanácsos ezután előadta, hogy
janak a csalók védelmétől. Az ügyvédeket a kormány leiratot imtiézett a városihoz, melypedig utasítsa a kormány, hogy kaució mel- l.civi órteisiti a hatóságot az uj ihadikölcsöu
lett sem helyezzék szabadlábra a csalókat.
kiibcesáijtásáróíl és a töivéoyiliiatóeáig sürgős
Tisza István: Ez már megtörtént.
t-ár. nógatás át kéri. Miivel a. -városnak iram áll
Esterházy Móric elfogadja a javaslatot. renidrlikezésére telke, Ihazafias! köteliességéjidk
Kérdezi, hogy az osztrákok alkotnak-e ha- azonban eleget Ikell tenni, a pénzügyi tanácsos azt javasolja, hegy irj'amaik fel a korsonló törvényt.
Napirend megállapítása után, amely sze- miányhoz és kérjék a város öt millió értéikü
rint kedden a vitát folytatják, elnök bere- regál kötvényének flkikötvényezésót. Mcindja
kesztette az ülést.
ki a bizottság, hogy ebiben az esetben a köt-
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vényeikre lombard kölcsönt vesz fel és ismét
két millió koronát jegyez a hadikölcsönre.
Obláth Lipót elfogadja a javaslatot, de un ivei
a miultíban imán- tapasztalták, hogy a pénzügyminiszter nem engedélyezi a feloldást,
csak feltételes kikötimáiiyezóst kell kérni -azzal, llicgy a. város inem fogja forgalomba hozni -a kötvényeket. A. pénzügyi bizottság hozzájárult -Ohlátili Lipót módosításához és így
terjeszti az ügyet a közgyűlés elé.
Balogh Károly arról tett eziután előterjesztést, begy a városi jövedelmeik eimelé-sének szempontjából olyan u j adóikat kell behozni, amelyek auár más városban is megvannak és tetemesen emelik a jövedelmet.
Igy meg kell adóztatni a mozikat, továbbá
be kell hozni a rigaimi- és kártyaadót. H a a
bizottságinak ez ellen elvi kifogása nincsen,
akikor az iuj adónemeikről egy bénap alatt
kidolgoztatja a szabály rendeletet és azt hamarosan a bizottság elé terjeszti.
<A pénzügyi bizottság az eszmét helyesnek találta és megbízta a tanácsot a részletes tervek kidolgozásával. Ezután az ülés
véget ért.

HÍREK
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A 46-os vitézek zászlója.
iA Brassói Hírlap irja: Lapnak vasárnapi száraiéiban felhívást bocsátottunk ki
Brassó váras hazafias közönségéhez, .melyben
adományokat kértünk a városunkban helyőrségen leivő szegedi szín,magyar alföldi fiuktól álló 46-ilk gyalogezred legközelebb harcba
indu ló nienetcsiztagán alk ad cin án yozandó
nemzeti zászlóra. (Felhívásiunk a város közönségénél lellkes visszhangra talált és az adományok igen szép összegben gyűltek össze,
ugy, hogy most már abban a kellemes helyzetben vagyunk, liogy nem egy, hanem két
zászlót adhatunk a derék 46-osoknak.
Az első zászló tegnap este készült el. Szalagján a következő felírás volt:
A Bérces Brassó
Az Alföld derék katonáinak.
iA zászlóra még egy remek virágcsokrot
is köttettünk éis tegnap este már le is küldöttük az u j kaszárnyába és a zászlót az osztag
Parancsnokának adták át, aki meleg köszönetet mondott lapunk u t j á n imindazoknak,
akik hazafias adományukkial a zászlóajáudélkhoz hozzájárultak és ezt az igazán kedve©
és lelkesítő emlőiket adták' a harcba im-diulö
vitézeknek.
/Ma reggel a menet osztag vidám zene
kísérettel körüljárta a várost, — elől vitték
az ajándék zászlót, — ,s Ikimemve a pályaudvarra, megindultak a győzelmek véres országútján az ellenségre.
— Most már azaa'l a kérelemmel fordulunk Brassó város hazafias közönségéhez,
folytassák az adakozást, hogy a közeli napokban iá harctérre induló imáisik menetosztaguak is adhassunk egy zászlót, mivel az
első zászlóra gyűlt összeg feleslegéhez már
nem sóik kell, a második zászlóhoz.
— Szegedi tisztek előléptetése A hivatalos lap és a honvédség Rendeleti Közlönye a következő szegedi előléptetéseket közli:
Replár Lajos 7. utá-szzászlóaljbcli századost
őrnagygyá nevezte ki a. király. Századosok.
lettek: Fillinger Gyula, Borischek (Gorisclilk)
/Rezső, Constant iinoviics Milán 7. á-iikászzászlóaljlbeli, Kantlehner Emil 7. utálszzászlőaljbeli
főhadnagyok:. Főhadnagyok lelték: JezerniSajatovics István, Thcunan Ágoston 7.
árkász zászlóaljbeli, Raffay Miklós 7. utász-
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zászlóaljbeili hadmagyetk. A csendőrségi állományban főhadnagy lett: Riesz György és
Gergely Sándor dr. Il-iik kerületibeli csendőrhadnagy. A harmadik h-onvédhusizár ezredben ifőih'adnagygyá nevezte ki a király Herezeg Imre és Eibner Pál hadnagyokat. Főhadnagygyá lépeltt elő Csorno Lajos hadnagy az
1. honvéd lovas tüzérosztálynál. Hadnagy
Íí-eht Szász József tüzértisiztjélölt. iGöbhardt
(Dezső ós Palásthy Rezső 5. honvédgyalcgezredheli gazdásaati hadnagyok főhadnagyok
lettek. Szolgálaton kívüli viszonyban főhadnagyok lettek a honvédségnél: Vajida Manó,
Stíhweiger Miksa, Varró Béla és Molnár Jenő.
Népfiölkelő főhadnagyok lettek 1914. november 1-ei ranggal: Trimfes József, iGzeisel János
Georgiades István, Bartois Jenő, Hegedűs
Inire, Winkler Mihály, Szőke József dr. Altimán n Jekeb, Minnieih János, Tepliczky Árpád, Kardos Manó, Ourry Riliárd és F u x
Ernő; 1915. március 1-ei ranggal: Biedl Samu .dr, 'Solti, Lipót, iMagyar József dr, Strosz
Pál, Raeik János dr, Rumin'el Jakab, Bauer
Zclitán és Vadász János dr; május 1-ei ranggal: iSzeider Ferenc, Derzsi Ödön, Farkas
Dezső, Haibacsek Béla, Juhász Is'tván dr. és
Iványi Hugó dr a szegedi 5-ilk népfölikeJő
parancsnokság nyilvántartásában lévő uépfölkelő hadnagyok. Népfölkelő
élelmezési
tisztekké léplek elő: Tóbiás Mihály (szemkórházi gondnok), Páijer Ágost (nnáiv. tisztviselő) és Bosnyák László az 5-i!k népf. pa-v.
nyiívántsításábán álló népfelkelő élelmezésügyi segédtisztek. Népföllkelő
gyógyszerészügyi tisztek lettek: Reitter Ede, Tahit Mihály, Borbás Gyula, Májer Ágoston és
Seliiffm-ann Ferenc. Tart. gazdászati tiszthelyettesek lettek: Belle Ferenc és Ho-nváth
Lajos 5. honvéd gy. e. egyévi önkéntesek.
Hadnagyok lettek az 5. honvéd gy. ezredben;
Szegő Izidor, Gaertner Ferenc, iK-olozs Lajos
cs He-ller Hugó zászlósok. iA 46. gyalogezredben a következő előléptetéseik történtek: Alezredes lett: Briiiezey Artúr és Greif Ferenc
őrnagy. Főhadnagyok tetteik: Hlabn József,
Zsigmond Géza, Liposesák József, Wasehaitlka
Alfréd aktív, Lőrinezy Károly, Tan-ka iSándor, lErdődy Árpád, Temesváry Lajcs, dr.
K-orhecz János, Szűcs Lajos, Dobó József dr,
Ltíviai (Adalbert, Asztalos Imre, Picik Móric,
Bu'gyi Gyula, Vadász Imre dr, Fe-rencz János, Gönczy Lajos dr tartalékos hadnaigyelk.
Hadnagyok lettek: Magyari Kálmán, Molnár Miklós. Horváth István, Singer István
dr, Bozsó Sándor, Albertényi Andor, Vály
Zoltán., iSzendrei Jenő, Takács Ede tartalékos
zászlósok. Kovácsi Ferenc tartalékos segédorvos helyettes a szegedi 48. gyalogezredben
tartalékos segédorvossá lépett elő.
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tartásáért a III. osztályú liadiékitményes
vaskoronarenddel tüntette ki. Matejin Simon
5. honvédgyalogezredbeli főorvosnak a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem
szalagján adományozta a király. Őfelsége
elrendelte, hogy Bokor Béla, a vezérkarhoz
beosztott, az 5. honvéd-gyalogezrednél létszám
fölött vezetett főhadnagyinak a- legfelsőbb
elismerés tudtul adassék. — Az ellenség előtt
tanúsított vitéz magatartásukért a következő
46-os katonákat tüntették ki legújabban.
Csertus Andor tizedest az 1. osztályú vitézségi ezüst éremmel. Diószegiíy Károly, Gorify
őrvezetőket és Nagy József gyalogost a 46.
gyalogezredben a 2. osztályú vitézségi ezüst
éremmel. Vali Zoltán tartalékos zászlóst,
Kószó János, V-árhely József, Vig András
tizedeseket, Kalmár József őrvezetőt, Daini
István. Harcsás István, Molnár Mihály, Palotás István, Paívló András, Szé-csi Tamás
gyalogosokat, Kiss István és Stefanov Miiivoj tiszti-szolgákat a bronz vitézségi éremmel.
— Szegedről nem szabad kivinni az
élelmiszereket. A hétfői tanácsülésen dr.
Szalay József főkapitány bejelentette, hogy
sürgősen és erélyesen intézkedni keli hogy
Szegedről ne vigyenek ki semmiféle élelmiszert. A tanács fölhatalmazta a főkapitányt,
hogy -a /legrövidebb időn belül hívja össze az
élelmezési bizottságot, hogy az erre vonatkozó részl-etes rintézeked-éseket ímegá'lfapitsák.
— A rekvirált kukorica. A rendőrség
figyelmeztette azokat, akiknél kukorica készletet összeírtak, hogy a készletüket haladéktalanul jutassák el a Back, malomba. A felszólításnak azonban sokan -még a mai napig
sem tettek eleget, ugy hogy a rendőrség
negyvenegy esetiben megindította a kihágás!
eljárást. (Az ilyen cselekmény két hónapig
terjedhető fogházzal és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. Azonban
azokkal szemben, akik a tárgyalás napjáig
beszállítják a kukoricát, megszüntetik az eljárást,
- (

—- A szegedi feministák közgyűlése.
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg vasárnap -délután 4 órakor a -Szegedi Feminista
Egyesület -évi rendes közgyűlését, a Kereskedelmi ós Iparkamara gyűlést erimében. Dr.
Turcsányi Iimréné ügyvezető-elnöki megnyitójában utal arra, hogy h a a nőmozgalom
propagandája némileg szünetel is az eszmék
észrevétlenül mégis terjednek. Meggyökereznek az eddig még legelzárkózotfcalbb területen
— Uj doktor. Dr. Tarján Oszkár állam- is, úrrá l-eszuek unóg azokon is, akik eddig
vasúti- ellenőrt a budapesti királyi magyar a legnagyobb ellenszenvvel viseltettek mintudom á n y-eigy etemen az á llamtu (lámán yck den iránt, ami a- feminizmusra c^alk emlékeztet is. A háború, a -borzalmaik borzalma,
doktorává avatták.
szolgálatába
lépett a nőimozgalomnak. A nő
— A szegedi hadbavonuitak családma mindenféle munkát teljesít és még ott is
tagjainak segélyezése. Vasárnap délelőtt a megállja a helyét, ahová sem előképzettsége
városháza bizottsági termében, Bokor Pál nem kvalifikálta, sem hajlama nem vezérelte,
helyettes-polgármester elnök lésé vei ülést tar- amelyet csupán a kényszerítő körülmények
tott a szegedi Katonai Behivcttak Család- hatása alatt foglalt el. És még fényesebben
tagjait Segélyező Bizottság. Hauser Rezső megoldja a magára vállalt föladatokat- ott,
hol képességeinek megfelelő m,unkakört töltSándor titkár előterjestzette a bizottság által het be. A nő a, háborús idő rémségei alatt
fentartott három napközi otthon statisztiká- beigazolhatta, hogy neme nem -gátolja őt aibját. A titkári jelentés tudomásulvétele után ba n, hogy bármilyen egyéniségének megfedr. Pálfy József felhívta a bizottság figyel- lelő munkát vállaljon és annak meg is felelmét arra, hogy a külvárosi és tanyai iskolák jen. A nőmozgalom gyűjti az erre vonatkozó
adatokat, hogy mint értékes dokumentumait
csak félnyolckor nyílnak meg és addig nincs felhasználhassa őket. A hábru folyamán szerhová menni a munkások gyermekeinek, mert zett tanulságok a feminizmus javára kell
szüleik már hajnaliban, kimennek a földekre. hegy billentsék a mérleget. A nő a munka
Módot kellene arra találni, hogy a-z iskolák és áldozatkészség, kötelességtudás, teljesítőés óvodák kora reggeltől késő estik nyitva képesség terén nem imferiorisabb a férfinál,
igy -megérdemli, liogy ezt méltányolva, holegyenek. A bizottság helyeselte az indít- norá-ltassék avval, hogy a közügyek, a haza
ványt és felkérte Jánosssy Gyula tanfelügye- sorsának intézésébe és a világfolyás ügyeibe
lőt a szükséges lépések megtételére. Még je- ő is befolyást gyakorolhasson. A zajo- e l i s lentéktelenebb ügyieket intézett a bizottság. meréssel fogadott -szép megnyitó után a közgyűlésinek kiváló érdekességet adott Móra
— Katonai kitüntetések. A király Sertic Ferenc, Asszonyfejek eianen tartott vonzó
Ottó vezérőrnagyot, a szegedi 46-ik gyalog- előadása. A -nagy tetszéssel kisért előadás
ezred volt -parancsnokát az ellenséggel szóm- után a titkári jelentós következett, amelyet
ben tanúsított vitéz és eredményes maga-
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Kárász Józsefeié titíkár terjesztett a 'közgyűlés elé és Fischhof Ágmeis olvasott .fal. A jelentés részletesen beszámol az egyesület mufe
évi működéséről és ikiiilönösen ikidcnaíboritja
a ániuuíká'latoík feministái vonatkozásait. Vázolja a 'Gyakorlati Tanácsadó, anya- és gyernietkiviódelirni bizottság, a Nőtisztviselő szaik( ztály, pedagógiai (bizottság, politikai (bizottság és bélkeszakosztáily szervezését és ismerteti ezután a lnáíboru folyamán kifejtett
különböző népjóléti és segítő intézményeket,
mint a Foglalkozási műhely, irügyentej-niozgaöoni -tib. A tetszéssel fogadott titkári jelentés oitán a közgyűlés tiudcimáispl vette a
Juhász lErz-i pénztáros ós idr. Székely Vjlinosné .szá.rn'\-izsg'áilóJbiizottságd jelentéseit ós
részükre a ifölinent.véuyt megadta. .Következett az ügyvezető Imlegiyálaofeitáisa. iRödőné
Trinksz Paula alelnök meleg szaivalklb.au ismertette Tuiresányi Imrén© eddigi ímiűkálkodáisát és inditványozta annak újra választását. A közgyűlés egyhangú (közfelkiáltással
választotta meg ügyvezetőül Turcsányi Imrén ét. A száimívizsigáló-íbizottság tagjaivá dr.
Székely Vilmcsnét, Patzmier Sándornét és
dr. Hollós Józiselfnét választották meg. A választmány meg'valasatása után a. jövő évi
munkatervet és költségvetést állapították
nneg. Elnök a tagtársakat további kitartó
munkára buzdítva, a sajtó állandó támogatását (méltatva ós megköszönve, a gyűlést
berekesztette.
— Előfizetési felhívás. Rövid idő alatt
megjelennek könyvalakiban dr. vasadi Balogh Györgynek széles ikorlben feltűnést keltett. harctéri levelei, kúrásái, rajzai. Ez írásuk a Pesti Naplóban s egyéb lapokban láttak napvilágot nagyrészlben s fője II eui: vonásuk a közvetlenség, a mély érzést. A szerző
maga i.s ott élt az első naptól kezdve, íliol az
ágyú szél, a fegyver 'dörög, igy Írásai nem
másoktól .hallott eseményeik, hanem saját
maga által átélt, látott ©sebeik megörökitői.
A kötet június hó elején jelenik ineg.
Cinné lesz „Almi az ágyú szól" .az ára pedig
liárom (3) korona.
— Vizsga a városi főgimnáziumban.
A piaristák szegedi gimnáziumában a tanévetzáró vizsgálatok május 11-én délután
kezdődnék és május 19-én fejeződnek be. iMájiuis 22-én délelőtt 8 órakor lesz az ünnapies
Te Derűm és a (bizonyítványok kiosztása. Május 25-én délelőtt írásbeli magánvizsgálat,
26-án szóbeli magánvizsgálat.
— Második hadi kölcsön. A Szegedi
Kereskedelmi Js Iparbank Igazgatósága értesíti a nagyközönséget, hogy a m. ,kir.
pénzügyminisztérium a kibocsájtandó <6% és
5JA%-os m. kir. hadi kölcsön aláírási helyéül
intézetünket hivatalosan kijelölte. A hadi kölcsönre aláírási előjegyzéseket már most elfogad és arra 'fog törekedni, bogy az érdeklődök hazafias törekvéseit minden irányiban
előmozdítsa.
— Ösztöndíj fiatalon elhalt iparosok
szegénysorsu özvegyei és árvái részére.
A kereskedelmin ügyi .miniszter a iGol-dlberger
Erzsébet által 1867. szeptember 18-án Bécsben az óbudai kékfestőgyár felvirágzásának
rnilMkezetére tett alapítvány 2400 .koronát
kitevő kamataira ezennel nyilvános pályázatot hirdet. A fenti kamatösszegből 8 egyenkint 300- 300 koronás segélydijat alakit. E
segélydÍjaikat szakmájukban kivált, józan
életű, de fiatalon elhunyt képesitéslbez kötött
ipart űzött magyar honos iparoamesterek
szegénysorsu Özvegyei, vagy szegénysorsu,
de még 18 éret be nem töltött (fin esetleg leány) árivá inak ifogja odaitéllni. Pályáziha'tnaik
e segélydijakra a 2. pontban eimütett özvegyek ós árvák, ez utóbbiak anyjuk, vagy
gyánnijuk utján. Özvegyek, kilk férjük iparát
folytatják, árvák, kik atyjuk iparát választották életpályául s mint ilyenek segéd, vagy
tanone minőségben alkalimakva vannidk,
avagy ugyanazon szakmába vágó ipari szakiskolába (felsőiparisikölá'ba) járnák, az odaítélésnél előnyben részesülnek. Árváknál, b a
további kiképzésük érdekében tölbb évi támogatásra volna szülksóg, a miniszter iur nem

Szeged, 1915. május 6.
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KORZO-MOZI

Igazgató VAS SÁNDOR.

Telefon 11-85.

Kedden, május hó 11-én

fog elzárkózni az elől, bogy a segéilydijat az
alaipjtványi kamatok te éhére az előihaladás
igazolásának kikötése mellett esetleg tölbb
évein át engedélyezze. iA folyamodványban
részletezendő; a cél, melyre folyamodó a segélyt igényli és a körülményeik, melyek őt
a segély kérésére utalják. A folyamodványhoz okvetlenül csatolandók a szükséges mellékletek. A felszerelt folyamodványok legkésőbb folyó évi juniius 15-ig a szegedi kereskedelmi és iparkamaráihoz nyújtandók be.
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Rendes helyárak!!

MŰSOR:
KEDDEN: Tiszavirág előkészülete miatt
szünet.
SZERDÁN: Bérletben, leszállított helyáraikkal először Tiszavirág, operett. (Páratlan 1la-os.)
CSÜTÖRTÖKÖN D. U.: Félbelyárafcal
Kék egér. Bohózat.
ESTE: Bérletben, leszállított hclyárakkal, másodszor Tiszavirág. Operett. (Páros
'-'/:i-OS.)
PÉNTEKEN: Bérletben, leszállított helyárakkal, .harmadszor Tiszavirág.
Operett.
(Páratlan 3/»-os.)
Vendégszereplések. A mai előadásnak
két vendégszereplője volt: Diósy Annus és
Galetta Ferenc, aki nélkül a háborúsán szervezett társulat nem adhatta volna elő a Cigányprímás operettet. A két vendég dacára seni telt
meg ma a nézőtér, sajnos, tegnap sem, amikor
a Tatárjárás került szilire. A dirrel-cl úrral hirdetett — Dióssy Annusra vonatkozó — szenzációk varázsa szertefoszlott, mert a közönséget
mégis csak jobban érdekli a művészet, mint
egy színésznőnek a múltból eredő és publikált
históriai. Dióssy Annus vasárnap a Mogyoróssy önkéntes szerepébe, ma pedig a Sári leányzó
alakjában jelentkezett. Jelentős hatásról ezúttal sem számolhatunk be. Játéka mindkét szerepben ugyanazon határok között mozgott,
mint amiről első fellépte alkalmából irtunk.
Nem az ábrázolandó egyént láttuk, esak Dióssy
Annust, aki mindent elkövetett a külső hatás
érdekében. Lármásan beszélt, izgett-mozgott,
riszálta magát, csakhogy a tenyerek muzsikája
megszólalhasson. A hangja, az éneke egyívású
a játékával, ami nélkülözi a jellemzési színeket, erőt és a bájosságot. Ma többet mutatott a
saját alakjából, mint a szerepből. A második
felvonásban, a mezőkövesdi öltözékben jól festett, de egy fővárosi szinésznő annyit legalább
is tudhatna, hogy mezőkövesdi öltözékhez nem
pászol az áttört, pókháló vékonyságú, selyem
harisnya. Az igazság érdekében nem szabad elhallgatni, hogy a haccaeáré nótáját ugyancsak
tapsolták és njráztatták. Sikerről, tetszésről
azonban nem számolhatunk be, legfeljebb arról, bogy három bérletszám lepergett, minden
jelentőség nélkül. A régi igazság újra beigazolást nyert, hogy nem a hely, ahol a színjátszó
működik, a lontos, hanem a tartalmassága, a
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talentuma, a színjátszó képessége. A mai előadás másik vendége: Galetta Ferenc, aki m á r
nem t a g j a t á r s u l a t u n k n a k , a címszereplő volt.
A szürke p a r ó k á j a nem tudta e l t a k a r n i a fiatalságát, ami ki-kiütődött egyre-n ásra. Ez a
szerep kívül esik a színészi egyéniségén és ez.
az oka. hogy minden igyekvése dacára sem
volt képes szereplésének érvényt szerezni.

A Tiszavirág premierje. A színházi iioda
jelenti: A végefelé járó szezon érdekesség
dolgában egyre emelkedőiben vain és semmi
nem mulatt arra, hegy itt a <vég kezdete. Egypár hatalmas és érdekes meglepetést tartogat
a hátraleivő két hétre a színház, ezek közt
az egyik és nem az utolsó a Tiszavirág. Valósággal pazarlás szántba' megy egy ilyen
pompás operett májusi premierje. íMint a lehelet, oly finom zenéje van s amellett fülbemászó és népszerű lesz azonnal, Mint egy
virágzó májusfia, uigy van teleaggatva virágaival. A hatalmas lendülettel egyre fejlődő
és versenyképes magyar ©perett-irodalcm
egyik legértékesebb gyöngye iá Tiszavirág. A
színház gondos előadásba igyekszik (kihozni
az operett minden szép-égét és a 'szernplök
élükön Déry Rózsi és Ocskay Kornéliái,
mint a legforróbb téli premierre, oly lázas
buzgalommal készülnek a sikerre. Matány
Antal, Koháry Klári, Békésy, Miklóssy, Szilágyi, Bende, Ferenczi főrendező vezetése
alatt lesznek részesei az előadásnak. A darai1.
pompás és hatásos táneszáunait — a pesti könegrafia után Matány iAntal tanítja ibe. Jegyek az operett 3 első előadására már (vélthatók.

A DM KE ügyei.

D E L ^ A 0 Y ARORSZÁG.
gazda-ági viszonyok között ig'-n inehéz, miért
i-3 felhívást intéztünlk a területünkön lévő
községekhez, hogy azek mint erkölcsi testűk-tek tárnogasság törekvéseinket, amivel
szemben az iskolán kívüli 'közolktatás terheit
vennclk le vállaikról, amiről gondoskodni
úgyis egyik legjelentősebb feladatunk. Ennek igen örvendetes eredménye volt, mert a
most lefolyó év alatt a községek egész sorozata lépett be 2—200 koronás alapító tagnak,
másik sorozata tagsági diját 50—50 koronával megváltotta vagy évi segélyt biztosított
számunkra. Örvendetes mérvben sikerült
tagjaink szánnának szaporítása is.
Szakítottunk azzal a rosszul bevált szokással, mely szerint a m a g y a r nyelv t a n í t á s á b a n
sikert felmutatott, tanítók szórványosan néh á n y koronával való jutalmazása eszközöltetett, miáltal azok helyzete a nemzetiségi vidékeken lehetetlenné tétetett, — ellenben megfelelő állandó dijazásban k í v á n j u k részesíteni
azokat, akik m a g y a r d a l á r d á t , olvasókört stb.
szerveznek és vezetnek, akik m a g y a r tanfolyamokon idegen a j k u a k a t sikerrel t a n í t a n a k , —
egyszóvel akik egyesületünk intencióit számbavehető módon szolgálják.
I g a z g a t ó s á g u n k 100 délvidéki
óvodának
gyermeklapot j á r a t s másik száznak m a g y a r
verses-dalos könyvet j u t t a t o t t és a „ V a s á r n a p i
könyv" 50 p é l d á n y á t megrendelte, amelyeket
osztályaink és f i ó k j a i n k között osztunk szét.
L e g k i t e r j e d t e b b módon felkaroltuk az idegen
a j k ú t a n u l ó k n a k a n y á r i nagy szünidőben mag y a r h e l y e k r e való telepítését s a névmagyarosilást kérők ügyét annak egész, véglegezéséig

(Saját tudósítónktól.)
A Délmlagyairországi Magyar Közművelődési Egyesület ju- ellátjuk. Szabadkai és szegedi iparosztályunkat
nius 6-án (vasárnap) délelőtt 10 órakor iSze- és telepünket újra szerveztük, azok vezetőivel
geden, az egyesület székházénak tanácster- szerződésre léptünk, amelynek értelmében ott
mében rendes közgyűlést tart. A közgyűlés* t a n f o l y a m o k t a r t a t n a k , m u n k á s n ő k keresetet
megelőzően junius 5-én délután 4 órakor találnak és foglalkozást nyernek, miközben a
ugyanott elnöki-tanács és délután 5 órakor m a g y a r nyelvben is g y a k o r o l t a t n a k . Ennek
igazgatósági gyűlés lesz. A közgyűlés napi- a l a p j á n a szegedi háziipartelepnek 4000 K. érrendje -ez: 1. Elnöki jelentés. 2. Alapszabály- tékű államsegélyt biztosítottunk u j a b b két évmódosítás. 3. Megüresedett igazgatósági tag- re s a kereskedelmi minisztérium részéről egy
sági helyek 'betöltése. 4. Az 19,13. évi szám- 2000 korona értékű Curbel himző-gépet nyeradás és 1915. évi költségvetés. 5. Eeilleíbbezett tünk, szabadkai i p a r t e l e p ü n k pedig a várostól
nyert évi 600 korona segélyt, amely 200 koronáügyek és esetleges indítványok.
val
emelkedik, ha a foglalkoztatott m u n k á s n ő k
Az ügyvezető lalelnölk, Scossa Dezső a köszáma
200-on felül lesz és u j a b b 200-al, ha a
veilkezőkben vázolja a D. M. K. iE. állapotát:
A Délmia gyár országi Magyar Köziniüve- kiosztott m u n k a d í j a 10.000 koronát meghalődósi Egyesület 1903. évi december 8-án ala- l a d j a .
kulván, .működésének tizedik évét betöltötte.
Osztályaink közül a legintenzívebb m u n k á t
A letelt tíz év munkája a megalapozás, az a csanádimegyei osztály f e j t i ki, amely a maegyesület törekvéseinek megismertetése, a-s kói i n t e r n á t u s t a legnagyobb gonddal kezeli
érdeklődés .felkeltése volt, aminek szolgála- és m u n k á s g i m n á z i u m o t , a népiskolából kiketára létesítette az egyesület legjelentéke- rült i f j ú s á g részére i f j ú s á g i egyletet tei'emtett
nyebb intézményeit: a szegedi székházat 20u és t a r t fenn ,s a szabadoktatás ügyét is legkiés a makói Diák-Otthont 160 délvidéki tanuló terjedtebb módon érdekkörébe vonta.
részére berendezett intern átiussal, amelyekben 80 kedvezményes helyet biztosított s a
mult évben nyitotta meg interuátusá t .200
tanulóra Debrecenben. Ezeinkí vül fenn tartót;
egy kisdedóvót Titelen, -nevét -viseli a. vingái
zájp adlás
dalkör. E mnnikálkcdás gyümölvse volt az
nélkül.
egyesület anyagi megerősödése, ami immár
lehetővé tette, hogy az egyesület 12 vármegyére kiterjedő területén és .Különösen intenAz általam készített
zivebb kiulturmunika .kezdessék meg azon az
rágásra kitűnően használható a valódi fogakalapon, amint azt a verseci közgyűlésen tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel1910-ben — elfogadott mnnkaprogramun ja- iesenpótolják. Készítek továbbá arany koronávaslatba hozta és az alapszalbályclk előírják. kat és levehető arany hidakat jutányos árak
12 óra alatt lesznek kielégítve
Ha figyélamlbe vesszük, ihogy a tagdíj mellett,. Vidékiek
r
csak évi 2 korona, ,az egyesületnek száz és
B a r t a Á g o s t o n fogtpchnikus
százezer tagra volna szüksége, hogy megfeSZEGED, KIGYO-UTCA 1. SZ.
=
lelő kuiltur-munkát végezhessen. Ilyen nagy- H
TELEFON 1364.
számú tagot gyűjteni pedig a súlyos Köz-
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Karinthy F r i g y e s :

Beszéljünk másról
Ujabb karcolatok.

Ezek a páratlan humoru tréfák,
mintha csak azt mondanák: ne
beszéljünk mindig a háborúról.

Ára 1 k o r o n a .

Szomory Dezső:
S á r o s s y ,

m u n í c i ó t !

és egyéb harcféri levelek.

Nagv irodalmi szenzáció Szomory
Dezső könyve, mert nem a megszokott harctéri leveleket, hanem
egy nagy irónak érzéssel és hangulattal teli leírását adja katonáinkról s a hadiszinterek vidékének életéről.

Ára 6 0 fillér.

S z i l á g y i Géza :
To Irajzosf.

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

Ára 40 fillér.

Salotn A s c h :
F é i d
Történet Orosz-Lengyelországból.
Balta Mihály fordítása.

Elkeseredett csaták szi nhelye most
aza föld, amelyről Salom Asch megrázó erejii paraszttörténete szól.

Ára 20 fillér!

Ruttkay V i l m o s :

A világháború
Londoni szaktudósitónk érdekfeszítően irja le a német—angol
versengést.

Ára 3 korona.

Engel és H o r t h :

A kék egér
Ara 90 fillér.

bohózat 3 felvonásban.

Sándor T i v a d a r :

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 40 fillér.

Kunfi Zsigmond :

Háború é s szocializmus

tanulmányok a háború szocialista
és szociálpolitikái tényeiről.

Ára 80 fillér.

Kurt A r a m :

ISII

érdekfeszítő leirás az orosz hadifogságból.
Ára 1 K 20 fill:

Ludwig
Wolff:
lebilincselő kém-regény.
•••

Kp

M É

DliÉI

Ára 1 K 20 fill.

Várnay L.

könyvkereskedésében

UTCB 9. SZ.

Szeged, 19.15. /május 1,1.

DÉLM AGYARORSZÁG,
Gazdasági téren felkaroltuk az n. n. s a j k á s
községek ü g y é t és felterjesztéssel éltünk a földinivelési miniszter úrhoz, hogy az ott levő kisebb földdarabokból álló kincstári földeket, a
melyek jövedelmet nem hoznak, m e r t azt a kezelés felemészti, az ottani úgyis kevés számú
m a g y a r s á g megerősítésére, a
kivándorlástól
való megmentésére és helyhez kötéséére parcellázza fel, miáltal S a j k á s l a k , Mnzsor, Alsó és
Felsőkabol, Csurog, Sajkás-Györgye, Titel és
Zsablya
magyar
lakossága
megerősítést
nyerne.

Déímagyarországi

fióktelep

SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 8 3 3 .

AVILÁCIST!

GYÓNIGÉZA

p r z e m y s l versei.

Ára 1 korona.
Kapható: VÁRNAY L.
:: könyvkereskedésében. ::

K u l t u r á l i s k i a d á s a i n k következőképen csop o r t o s u l n a k : N a g y k i k i n d a i fiók k u l t u r á l i s kia d á s valt 45.78, fehértemplomi fiók k u l t u r á l i s
k i a d á s a voll 209.60, p a l á n k a i fiók k u l t u r á l i s kiadása volt 30.—, a lugosié 147.47, a titelié 1516.—,
a vingáié 250.—, acsanádmegyei oszlályé 3683.11,
újvidéki osztály 1264.60, zonibori osztály ( ú j j á alakult, a d a t o k h i á n y z a n a k ) , .szabadkai osztály
kulturális k i a d á s a volt 1537.50, debreceni osztály (adatok hiányzanak), a szegedi központ
k u l t u r á l i s k i a d á s a volt 17.i70.il, a szegedi int e r n á t u s f e n n t a r t á s a k e r ü l t 100.042.57, a makói
i n t e r n á t u s f e n t a r t á s a k e r ü l t 74.747.21, a debreceni i n t e r n á t u s (adatok hiányoznak), a cirkvcnie.ai üdülőház f e n n t a r t á s a került 59.457.38, a
szegedi háziipartelep f e n t a r t á s a k e r ü l t 6219.78
k o r o n a ; összesen 266.421.41 k o r o n a volt a kult n r i ntézrnényeinek szűkséglete.,

APRU HIRDETESEK.

Modern
képkereteket

Az összes
harcterek leg-

legfinomabb kivitelben
a legrövidebb idő aiat

jobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb
áron
— —

készít
konyvkeresked áséberi Kárász-utca 9.

IskoEa-utca 18.

Sokszorosítások, másolások, irőgépjavíiások.
Amerikai kellékraktár. Áilancró gépire- tanfolyam.
Az összes harcterek legjobb és legát1
tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

e l ő f i z e t é s i ára
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egyhónapira .

A Délmagyarország telefonjai

jjjjj V á r n a y
L.
1
.";''•.' .' - • könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

Minden magyarnak
hazafias kötelessége

Hadi kölcsönt
vásárolni.

Aláírási feltételek:

6
9

ii r

aláírási árfolyama
7

2 kor. 1 C I O

7

koronáért,

az

1 0

összeg-

ben aláírható eredeti feliéieiek mellett

3

2

Q-QS
aláírási árfolyama

a nyilvános aláírási h e l y n é l :

May R. Miksa
+

»

I

<05

••••••
5 0 koronától kezdve minden

S z e g e d e n :
24.— kor.
12.„
6.— m
o.

bank- és váltó-üzlefében

90

Kívánatra

+

S z e g e d , Széchenyi-tér,

&MÓJI szerkesztő .i PÁSZTOR JÓZSEF. tCkdétulajdosos a .VÁRNAY L,

80 fi„ 1 0 0náért.
koro-

kor
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Nyomatott Viraay U könyvEyomdájában, Szegeden.

