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LEGÚJABB,
Berlin, májius 29. A nagy főhadiszállás
jelenti: Nyugati hadszíntér: A franciák tegnap, imiután Agresná! visszavertük őket, és
számos foglyot ejtettünk, nagy tömegekkel
ellentámadást intéztek a betluine—souchezi
ut mentén, de igen érzékeny. veszteségeik
mellett az egész arcvonalon visszavertük
ő'ket. Az éj íolyaimán Ablain keleti részének
gyenge helyőrségét anélkül, ihogy az ellenség észrevette volna, a közvetlenül mögötte
fekvő legközelebbi vonalon visszavontuk,
minthogy az ottani előretolt állásban való
maradás csak felesleges vérpazarlást jelentett volna. Soucheztől délre tegnap este egy
francia támadási kísérletet tüzelésünk csirájában elfojtott. A Soucheztől délnyugatra
fekvő le Cáriéul kastély, melyről a franciák
azt állítják, hogy elfoglalták, tartósan a birtokunkban van. Neuvillétől délkeletre aknákkal és kézigránátokkal előkészített ellenséges .előretöréseket könnyen visszavertünk. Ugy látszott, liogy Bois de Pretreben,
Pont a Moussontól északnyugatra a franciák
ép ugy, mint május 27-én este, ujabb nagyobb támadásra készülődtek. Tüzelésünk
az ellenséget lekötve tartotta. Egyes éjjeli
ellenséges részleges előretöréseket véresen
visszautasítottunk. Repülőink Gravélines és
Dünkirchen megerősített helységeket, valamint a St.-onieri hadtáphelységet bombázták és Finnestől északkeletre fekvő ellenséges repülőtéren több találatot értek el.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli :a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
Budapest: Gróf Amdrássy Gyula magánértesitést kapott arról, hogy Désy Zoltán megsebesülve a kurskii orosz kórházban fekszik. Kursk a hasonló nevű kormányzóság fővárosa.
Gent: Római jelentés szerint Radoszlavov bolgár .miniszterelnök hivatalos nyilatkozatban kijelentette, liogy Bulgária minden
esetre semleges marad az olasz hadüzenet
dacára is.
Berlin: Hogy az olaszok , gondolnak
arra, miszerint a magyar-osztrák csapatok
olasz földre jutnak, bizonyítja az a tény,
liogy több olaszországi város a háború előtt
nagy összegű biztosítást kötött Londoniban
a háború miatt előálló károkra.
,
Berlin: Római hir szerint Garibaldi Ricciottinak Parisban való időzése alkalmával
konferenciát tartottak a francia titkos egyesületek embereivel, akik a Savoyai uralkodóház bukását előkészítik, azzal a határozott
céllal, hogy „a testvér Itáliából köztársasági
birodalmat teremtsenek".
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Minden orosz támadást visszavertünk.
előtt — Megsemmisült orosz ezred.
A Szan keleti partján újra előre megyünk.)
Berlin, május 29. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A nagy vezérkar közli:
K e l e t i h a d s z í n t é r : A felső dubissa mentén az oroszok Kurtowicinytöl ,és
Kielmyíöl délkeletre sikertelenül támadtak.
Az alsó Dubissa mentén a harcok tovább
folynak. Az ellenséget több helyen a folyó
túlsó felére vetettük.
D é i ,k el e t i h a d s z í n t é r : Csapataink Przemysl északi arcvonala felé közelebb nyomultak. Wysznia és Lubaczovkaszakasz (Radymnotől és jaroslautói keletre)
közötti arcvonalon az oroszok ismételten
elszigetelt részletíáiriadásokat intéztek. Mindenütt súlyos veszteségeik mellett visszavetettük őket. A 179-es orosz gyalogezred
megsemmisült. Sieniavától nyugatra és

délre az ellenség nem njitotta meg támadásait.
Legfőbb hadvezetőség
Budapest, május 29. (Hivatalos.) Északkeleti hadszíntér: A Lubaczovka mentén és
Radymnotől keletre az oroszok tegnap és
nta éjjel is több helyen heves támadásokat
kiséreltek meg, amelyeket mind az ellenség
snlyos veszteségei mellett visszavertünk. A
Szán keleti partján a szövetséges csapatok
folytonos harcok közepette nyomulnak előre. A Dnyeszter felső folyásánál, továbbá
Brohcbycznál és Sztryjnél támadó vonalaink az ellenséges állások közvetlen közelébe jutottak. Az oroszok előretöréseit mindenütt véres veszteségeik mellett visszavertük. Egyébként a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Forradalom Milanóban!

— A katonáit

és rendőrük nem főnek a tömegre.

Lugano: Milánóból érkező hirek egyértelmüleg arról szólnak, hogy e nagy vezető olasz város forradalmi jelenetekben tobzódik.
A nép izgatottságának oka, hogy Milanóba 200 súlyos sebesült érkezett és a közönség ezek előadásából megtudta a nagy
veszteséget. Az anconai flottaakciónknak is
töméntelen sebesültje van s e sebesültek
közül sokat vittek Milanóba. A rendőrök
tehetelenek a tömeggel szemben, mely rácot és dul az egész városban. Este egész
Milano teljes sötétségbe borul, ugyanis ellenséges repülőgépek támadásától tartanak,
a villamosok, bérkocsik világítás nélkül köziekednek.
,
;
A csőcselék a helyzet ura, a kifonaság
védelme alatt a legnagyobb kihágásokat követi el a német és osztrák üzletek és gyárak ellen. A német konzulátus épületét a
földig lerombolták, előbb a bútorokat az utcára kihordták és elégették. A tömeg a német és osztrák gyárak, üzletek, lakások lajstromával vonul át a város utcáin és mindeniit fosztogat.
Éjfélkor Ismét kihirdették az ostromállapotot, minden eredmény nélkül. a rombolásokat még vadabbul folytatták. a Röchling
Testvérek hatalmas vasöntödéjét felgyújtották. Egyik, ötödik emeletről ledobott bútorok több olaszt életveszélyesen megsebesí-

tettek. Egy magános német hölgy szobájába berontottak, a zongorát és más bútort az
utcára hajították, elégették.
A rendörök és karabélyosok tétlenül,
röhögve nézték a vad tömegdühöngést és kijelentették, hogy nem akarnak saját népükben vérontást provokálni. Később „tévedésből" ia svájci és az olasz üzleteket is kifosztogatták.
A milanói események kiváltképen nagyjelentöségüek, ha meggondoljuk, hogy a háborús uszítók föfészke ez a város volt s ha
tekintetbe vesszük, hogy Milano Itáliának
második fővárosa.

Ujabb behívások.
Budapesti tudósitónk táviratozza: A
magyar fővárosban hirdetmény jelent meg,
mely ujabb behívásokról intézkedik.
Szemlére tartoznak megjelenni:
1. A 18 éves magyar állampolgárok;
2. az 1894—1878. években született osztrák állampolgárok;
3. akik a tavalyi szemlén alkalmatlannak találtattak, vagy bevonulás után alkalmatlanság miatt szabadságoltattak.
Mindezek junius 18-tól julius 3-ig terjedő időben szemlére tartoznak megjelenni.
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Velencét sikeresen bombázták repülőink.
Budapest, május 29. (Hivatalos.) D é 1nyugati
hadszíntér:
Ala határhelységet és Primierot (Primoeí), olasz csapatok elérték. A tiroli és karinthiai határon
egyéb nem történt.
A partvidéken kisebb harcok kezdődtek. Karfreitnál egy zászlóaljat szétszórtunk.
Plavánái egy ellenséges támadást utasítottunk vissza.
Tegnap éjjel több haditengerészeti repülő ujabb támadást intézett Velence ellen.
Igen heves puska s ágyútűz ellenére nagyszámú bombát dobtak le, fölképen az arzenálra. Ezek több helyen nagyterjedelmii tüzeket és a Nikolo erődben robbanást is idéztek elő.
Ma éjjel egy nagy idegen gőzös a trieszti öböl bejáratánál aknára futott és elsülyedt.
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
3 0 0 szállitó hajó.
Rónia: A tarén tói kikötőben az olasz
kormány 250—300 szállító hajót vont öszsze az olasz kikötőkből. Katonaságot, muníciót és élelmet szállítanak ezeken a hajókon a Dardanellák ellen.
LYBIÁBAN MEGTÁMADTÁK AZ OLASZ
KATONASÁGOT.
Milano: Corrierre della Sera irja, hogy
a lázadók Lyhiában megtámadták a taorgai
helyőrséget.
AZ OLASZ PÜSPÖKÖK A HÁBORÚ
ELLEN.
Lugano, május 29. 'Kilőneven püspök és
érsek tiltakozott Salandránál a háború ellen,
amely — szerintük — elkerülhető volt.
MUNKÁBAN A FORRADALMÁROK.
Chiasso, május 29. Az olasz vasutvonalakon forgalmi zavarok vannak. Forradalmárok egyes alagutakat fölrn(bbantottak és vasútvonalakat
megrongáltak.
Ostromállapotban

Milano.

Chiasso, m á j u s 29. (Milánóban a nép
olasz üzleteket is megtámadott. Az ostrom
állapotot kihirdették. A rendőrség az éjszakai
zavargások alkalmával kétszáz embert letartóztatott,
akiknek a zsebében lopott árut
találtak.
I
Milano, május 29. A zavargások megismétlődtek. Száznál több üzletet
elpusztítottak. Negyven ujabb letartóztatás történt.
FŐPARANCSNOKUNK AZ OLASZ
HÁBORÚBAN.
Berlin, május 29. Jenő királyi hercegnek
az Olaszország elleni haderők főparancsnokságával való megbízatásáról a Lokalanzeiger,
a következőket irja:
Jenő királyi herceg a halárvidék
pontos
ismerője. Azonkívül nagy képzettségű,
tudományos férfiú és egyike azoknak, aki iránt
mindenki jó szívvel vain. Alantasai
határtar
lan bizalommal és áldozatkészséggel
vannak
iránta és nemcsak a tiroliak rajonganak ér-j
te, hanem Ausztria lakosságának nagy része is. őfelsége e fontos választásnál, bizonyára jobb választást nem csinálhatott. Mi is
teljes bizalommal nézünk Jenő királyi herceg
hadseregparancsnoknak és bátor katonáinak
teljesítménye elé.

Csetepaték

az Isonzo

völgyében.

Görz, május 29. Amióta Olaszországban
a 'háborús-párt felülkerekedett és nyilvánvaló
lett, hogy az olaszok hadat üzennek a monarchiának, a mi hadvezetőségünk
az országmenti határt megerősítette, támadásA/a és védelemre készítette elő. A mult héten a határhoz közel eső Görz közelében levő helyeken
már elfoglalták pozícióikat őrségeink s amikor a hadüzenet megtörtént, az Isonzo völgyében készen állottunk .minden támadásra.
A határtól, mely ezen a vidékén védetlen, biztonságosabb területre vonultak viszsza a határvédő őrjárataink s az Isonzo jobbpartján elfoglalták állásaikat. Csupán kerékpáros osztagok patrulliroztak, csupa lelkes,
magyar Hu, akiknek legnagyobb részét vitték le. Ezek vették észre vasárnap délután,
hogy a határtól innen, mintegy három kilómé ternyi re, olasz lovasság közeledik az Isonzóhoz, Ezen a helyen, Görz és Levico közt,
az Isonzon átvezető három hidat ia mi csapataink már előzően felrobbantották s igy az
olaszoknak át kellett volna usztatniok a nem
széles folyót. Mielőtt azoinban az olasz lovas-

Szeged, 1915. m á j u s 30.
ság a folyóhoz ért, a kerékpáros-osztag tagjai gépeiket a bokorban helyezték el és kitűnő
fedezékekben várták a lovasság közeledtét.
A folyóhoz érve, az olasz lovasság is
észrevette .a mi csapatainkat, a katonák leszálltak lovaikról és közeledtek a part felé,
hogy onnan intézzenek támadást kerékpárosaink ellen. A mi katdnáink azonban fürgébbek voltak: két sortűzzel és utána egyes tűzzel fogadták az olasz lovas katonákat. A tüzelésre nagy fejetlenség keletkezett az olaszok közt. Többen megsebesültek
és a vér
láttára a csapat visszaszaladt lovaihoz s a
sebesülteket magukkal vive, gyorsan
visszalovagolt a határon túlra. Az olaszoknak e támadásnál nem volt halottjuk, de több sebesülttel voltak kénytelenek hátrálni, mig a mi
csapataink egyetlen embert sem vesztettek.
Ugyanebben az időben, valamivel délebb,
Strusolűo környékén is mutatkozott lovasság, de az ellenséget itt is:
megfutamítottuk.
Másnap és harmadnap az olaszok ismét
támadást kísérelték meg Isonzo
környékén,
de mindannyiszor kudarcot vallottak. A folyóig még el tudtak jutni, mert ez a terület
s z t r a t \ ' i a i l a g védhetetlen!, de azoníu'l már
lövészárkaink é s kitűnő fedezékeink fogadták
őket.

A boszporusi orosz sereg Galíciában.
Zürich: A szófiai Dnevnik jelenti, hogy
az oroszok boszporusi hadserege feloszlott
és egy részét Keletgalicíába elszállították.
E hírforrás szerint a boszporusi orosz sereg
másik részét Szerbiába szállítják.
Radko Dimifriev: kegyvesztett.
Pétervári jelentéseik szerint Radko Dimietriev az orosz udvarnál
kegyvesztett.
Makacsul tartja magát az a hír, hogy viszszaihivatása befejezett dolog, mivel a májusi
óriási vereségeket neki tulajdonítják.
SZTRYJNÉL KEDVEZŐEN ALAKUL A
HELYZET.
j
Neusandezböl jelentik: A Szántól keletre
a harc tovább folyik. Az oroszok összes
támadásait visszavertük. Sztryjnél a visszavert oroszok vesztesége rendkiviil nagy. A
Sztryjért .vivott csata kilájtásai imi reáfnk
kedvezőek, a helyzet megérett nagy, döntő
jelentőségű eseményre.
A TIMES A GALÍCIAI HELYZETRŐL.
A Times irja: A marcbiából származó
jelentésekből kitiinik, hogy Przemyslt
gyürü
veszi körül, amely veszélyezteti
a várat. A
támadások a vár ellen egyre hevesebbek. —
Przemysl kulcsa az oroszok galíciai állásának. Szerencsétlenségre semmi jel sem mutat
arra, liogy az oroszok képesek volnának megfelélő ellentámadásokra.

Skoda 42-ős tarackjai.
A Berliner
Tageblatt-nak
a. galíciai
h-artérer kiküldött haditudósítója; jelenti a
cs. és kir. hadisa,ileszállásról:
[Ez tefbát a második meglepetés, amelyet
Skoda az -orosz urak számára tartogatott: a
harminc és feles motormozsarak után a negyvenkét centiméteres tarackok! lEze-bnelk semmi
közösségük nincsen a Krupp-Jéle negyvenkettes mozsarakkal, akár külsejüket, akár
szeiJkezetüket illetőleg. Csak ép hatásukban

hasonlítanak egymásra, de a tarackoknak
nagyobb a lőgyioraaságnk. A harminc és feles
motormozsarakhez
hasonlít,
annyira, hogy
a magyarázó tüzértiszt szavait idézem: „imint
a kis malac a. mama-kocáihoz". Egyébként
valóságos m-ammiut. iK-ere-k nyílású, rovátka,s
szája könnyedén elnyel egy felnőtt embert.
A lövedéke akkora, mint egy tizennégy-esztendős gyerek s ezt -a lövöldéiket, vil.lanyeroveil h a j t o t t daru emeli a esőibe -vezető sínekre.
A rengeteg (tömegű löveg g^lyóorendszer-ü
talapzaton áll, amelyet két méter mély gödörbe ágyaznak be.
Kroh mérnök, a tarackok tervezője, személyesen ügyelt- föl a lövegeknek a földbe
való beépítésére, amelyhez eleinte ,a cseh
munkástegénységinek öt napi időre volt szüksége, de ma már kiét nap is elegendő. A tarack
négy percenként adhat le rendszerint
egyegy lövést,
de legnagyobb
megerőltetése
mellett minden félpercben egyet-egyet. Tarnov előtt háromszáz lövést adott le, iA lövedék meredek ivb-en tizenkét kilométer távolságról repült T-arno-v -felé, alhol az, orosz helyőrség tisztjei fél világi hölgyekkel ép báli
mulatságon szórakoztak. A báli társaság páni
megrettenésben rebbent szét. A ihádtápparanosno-kságot ós az élelmezési állomást a legsürgősebben elhelyezték tiz kilométerrel kelet felé, a V-ola Rzeözinskai vasúti állomás
mellé. A -gránát éjjeli egy órakor a régi, gótét Hü városháza mögött egy udvarba csapott
le. Az elől l-evő épület hátsó oldalát valósággal szertéforgácsolták a lövedék szilánkjai.
A légnyomás bezúzott minden -ablaktáblát -és
a házkapu felső részét a kapuibejáraton át az
úttestre dobta. E g y hátsó fél szernek leszakította, a tetejét, oldalfalait jobbról is, balról
is, és az -udvar -felől is -asszomo-rzsotta. Az
udvar közepén egy Ihat méter átmérőjű és
két méter mély tölcsér tátong. Az oroszok
azt -hitték, hogy -egy némte-t negyven kettes
rontott r á j u k . S egy -durabig szándékosan
meg is hagyták őket éhben a téves föltevésükben. De -nemcsak a fizikai hatása borza,1-
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mas annak az óriás lövedéknek, ilianem a lélektani is. >A tarackot kezelő legénység csak
öt lépésnyire áll, háttal fordulva, befogott fülekkel a löveg mögött, amely a gránátéit az
ég felé küldi. Ahol a g r á n á t lecsap, ott a
légnyomás a födozékbe buzódó ©1 fenséges
katonákat ugy veti hanyatt, mintha ököllel
vágta volna mellbe valami láthatatlan óriás.
Az ellenség, azonban már másfél, sőt két perc
óta hallja, Ihogy miként közeledik a lövedék,
üvöltve, a k á r megvadult szellemek vadászatán. Az idegek rettenetes feszültsége csak a
lövedék lecsapódása után oldódik föl. Igen sok

délmagyarország
orosz katona megőrült borzalmában, többeket pedig meg vakított a légnyo más. -Aki a lecsapó g r á n á t környékén tartózkodott, az
atomjaira porlott szót.
A negyvenkettes tarack a legkiválóbb
szolgálatokat a 419-es magaslatért való csatában tette. A löveget annyira pontosan lőttük itt be, hogy annak g r á n á t j a i még az
orosz állások előtt lévő akadályokat is elpusztitották s ezzel ellenük való rohamra
megérlelték. A tarackok mellett egyébként a
harminc és feles motormozsarak is pontosan
látták el tovább a hivatásukat.

Szegeden 12 milliót legyeztek
eddig a hadiköicsönre.
(Saját tudósítónktól.) A második magyar
hadiköicsönre a jegyzés továbbra is élénk
érdeklődés mellett folyik. 'Most kaptuk kézhez a bankok első részletes kimutatását, a
melyekből megállapítható, liogy eddig közéi
tizenkét millió koronát jegyeztek Szegeden
a második hadiköicsönre. Mivel a jegyzés
még több, mint egy hétig fog tartani, az
eredmény igen1 sikeresnek Ígérkezik. Az első
hadikölcsön alkalmából 17 milliót jegyeztek
Szegeden és a hátralevő idő alatt ezt az öszszeget még lehet, hogy tul is: haladják.
A köicsönjegyzés .most országszerte nagyobb arányokban .folyik, mini eddig. Ezt főleg az olaszok hitszegése idézte elő, mert
számosan az olasz háború kitörése óta, fokozottabb mértékben, a lelkesedés valóságos
eksztázisával áldozzák fel fillérjeiket a haza
érdekében.
A szegedi jegyzésekből erre vonatkozólag határozott adatokkal nem rendelkezünk,
mert a bankok még az eddigi jegyzések részleteit és a jegyzőik .neveit sem közük. A kölcsön jegyzők ugyanis nem adtak felhatalmazást neveik közzétételére s igy jelenleg azt
sem lehet megállapítani, hogy vagyoni viszonyaihoz mérten teljesítette-e mindenki
méltóképen kötelességét. Sajnos, azt kell hinnünk, hogy egyes emberek nem nagyon voltak áldozatkészek. Ezt a feltevésünket megerősíti az is, hogy dr. Cicatricis Lajos 'főispán, aki fáradhatatlan buzgalmat és erélyt
fejt ki a hadikölcsön sikere érdekében névre
szóló, külöm felhívó levelet intéz a gazdagabb
szegedi polgárokhoz, amelyben felszólítja
azokat, hogy fokozottabb mértékben jegyezzenek hadikölcsönt.
A szegedi jegyzések igy oszlanak meg:
Csongrádi Takarékpénztár
3,200.000 K
Keresk. és lparbank
1,754.850 „
May-bank
3,450.000 „
Kézmüvesbank
664.200 „
Osztrák-magyar
Bank
633.150 „
Szécsi-bank
432.400 „
Szegedi Hitelbank
421.000 „
Takarék és Hitelbank
176.800 „
A postahivataloknál
175.400 „
Szegedi Bankegyesiilet
70.000 „
Összesen kitesznek ezek a jegyzések
10,977.800 koronát. Ehhez jön még a főispáni
hivatalban történt jegyzések összege és még
több kisebb helyen történt jegyzés, ugy hogy
a Szegeden történt jegyzések eddigi végöszszege 11,998.200 korona, vagyis majdnem 12
millió.
Szegeden jegyezni lehet hadikölcsönt iá
főispáni hivatalban, a postahivataloknál, a
Szeged-Csongrádinál, a Szegedi Hitelbanknál, a Kereskedelmi és Iparbanknál, a May és
Szécsi-banknál.

Itt közöljük az országban történt nagy
jegyeseket is:
A RimamuAínyi- Salgótarjáni
Vasmű
Részvénytársaság,
tekintettél az olasz háborúra, hadikölcsönjegyzését egy millió koronáról két millió koronára emele fel, .miáltal
a társaságnak a hadikölesönökben való eddigi részvétele 3 millió koronára emelkedik. —
Fellner Henrik, a Leipziger Vilmos cég tulajdonosa, a már korábban a második' hadiköicsönre jegyzett 500.000 koronán felül további
200.000 koronát jegyzett.
A Pesti Hazai takarékpénztár
Egyesület
elhatározta, hogy az olaszok hitszegő támadására való tekintettel az intézet eddigi 5
millió korona jegyzését további 5 millió korona jegyzésével tiz .millióra emeli fel.
A Pesti Magyar Kereskedelmi
Banknál
ujabban a következők jegyeztek nagyobb
összeget: Özv. Alexandrovicz Mórné 250.000
koronát, Magyar Tisztviselők Takarékpénztára R.-T. 200.000, Gresham életbiztosító társaság magyarországi fiókja 175.000 koronát
jegyzett. Csanád,palotai község 160.000, Újságkiadó tisztviselők egyesülete 150.000, Leibic rendezett tanácsú város tanácsa 150.000
kor., Szab. osztrák-magyar államvasút tisztviselői 135.600, Beer, Sonke imer és Társa
Frankfurt 130.000, Vasgerendákat árusitó
r.-t. 100.000, Lang.felder Ede igazgató 100
ezer, Dőry Miklós báró , Schlesinger Bertihold
M. és társa utján 100.000, Sauerbrunn Gyula
igazgató 100.000 koronát.
A Magyar
Leszámítoló
és
Pénzváltó
Banknál a mai napon a következő nagyobb
jegyzések voltak: 'Dynam.it Nobel r.-t. 2 .millió koronát, ebből 1,000.000 koronát a magyar
hadiköicsönre a Les zárni tolóba nk ná 1 s 1 millió koronát az osztrák hadiköicsönre a Landerbanknál. Mellinger Dávid 100.000, Ledovszky Géza maiamigazgató 100.000 koronát.
A Magyar Általános Hitelbanknál a kö1vetkezők jegyeztek: Alföldi cukorgyár r.-t.
150.000, Czell Vilmos dr. 100.000, Beer Sondheimer et Co. 100.000, Mailáth László gróf
100.000 koronát.
A Wiener Bank-Verein
magyarországi
fióktelepénél a következő nagyobb jegyzés
történt: A Wiener Bank-Verein, Bécs alkalmazottainak nyugdijalapja 250.000 korona,
Bischitz Salamon és Fia 100.000, Hazai gyapotfonó és szövőgyár, Dugarcsa 900.000 koronát.
Hódmezővásárhely
városa 250.000 korona hadikölcsönt jegyzett. A hódmezővásárhelyi jegyzés összege körülbelül 3 millió korona.
Győr város törvényhatósági bizottsága
elhatározta, hogy a második hadiköicsönre
százezer koronát jegyez.
Áruló az, aki a nemzet nagy ügyétől a
mai napokban megvonja támogatását s nincs
minden erejével azon, hogy a második hadlkölcsönneik minél teljesebb sikere legyen
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Húszezer koronával csökkent
a város jövedelme.
(Saját tudósítónktól.)
A háború gazdasági hatását megérzi a város is. Mig az eddigi hónapokban nagyobb jövedelemcsökkenés nem volt észlelhető, az elmúlt április hónapban egyszerre 20.000 koronával folyt be
kevesebb a javadalmi pénztárba, mint a,z előző év április hónapjában. A javadalmi bizottság szombati ülésén állapították ezt meg1, a
melyről a következőkben számolunk be:
A javadat mi bizottság szombaton délután
tartotta rendes havi ülését, melyen Balogh
Károly pénzügyi tanácsos a javadalmi ágak
április üzletredeményéröl számolt be. Ez ,az
eredmény jóval alatta marad .az eddigieknek
s nem kevesebb, mint körülbelül 20.000 koronával kisebb, mint az elmúlt év április hónapjának üzleteredménye. E feltűnő jövedelem
csökkenés főleg két tételben mutatkozik, és
pedig az állami bor- és husfogyasztási adóban és a fübér-dijakban. Az első tétel sülyedésének oka az, hogy a katonság részére érkező nagymenyiségii bor után nem folyik be
az adó, a másiké pedig, hogy a marhaállomány nagyon megcsökkent s igy 'a közlegelőket nem veszik oly fokozott mértékben igénybe, mint azelőtt.
Jelentékeny csökkenés mutatkozik még
az ujszegedi hidvámdijakban, aminek oka a
forgalom csökkenése.
Az összehasonlító kimutatás szerint 1914.
cvi április hónapjában befolyt: állami bor- és
husfogyasztási adóban 45.994, városi fogyasztási adópótlékban 11.075, vájrosi fogyasztási illetékben 7009, kövezetvám dijban
17.743, partja vadalmi dijban 283, hídvám
dijban 8643, helypénzdijban 8473, süly- és ürmértékdijban 376, vágóhíd dijban 8661, földes vályogdijban: 250, csónak átkelési: dijban
141, tápéi révvámdijban 181, rendbontási dijban 103, vízhasználati dijban 8712, vízhasználati behajtási illetékben 13,598, városi fürdődijban 7254, fübérdijban 60.471, folyatási
dijbain 4944 korona.
Ezzel szemben 1915. év április hónapjában befolyt: állami bor- és husfogyasztási
adóban 36.790, kevesebb 9153, városi fogyasztási adópótlékban 10.574, kevesebb 500,
városi fogyasztási illetőkben 7001, kevesebb
7, kövezetvámdijban 15.664, kevesebb 2079,
part javadat mi dijban 392, több 108 koronával,
hídvám dijban 5832, kevesebb 2811, helypénz
dijban 6187, kevesebb 2285, suly- és űrmérték dijban 415, több 39, vágóhídi dijban 11.440
több 2779, föld- és vályogdijban 14, kevesebb
235, csónakátkelési dijban 151, kevesebb 36,
tápéi révvámdijban 75, kevesebb 106, rendbontási dijban 180, több 77, vizhasználati
dijban 8721, több 9, vizhasználati behajtási
illetékben 109, kevesebb 26, városi fürdődijban 5931, kevesebb 1323, fübérdijban 54.736,
kevesebb 5734, kutköltségben 1099, kevesebb
112, folyatási dijban 5544 korona, több 600
koronával.
Az összes bevétel 1914. áprilisában 191
ezer 651 korona, 1915. áprilisában 170.878
korona. Ebben az évben tehát 20.773 koronával kedvezőtlenebb az áprilisi iizleteredmény,
mint a mult évi áprilisi volt.
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Forradalom lesz Olaszországban.
(Saját tudósítónktól.) Szegeden két közismert olas,z család él: a Salvo- és Armentani-család. Salvo Róbert népszerű zongoratanár, akinek felesége nyelvtanárnő. Gyermekeik magyarrá váltak, igy Salvo Hugó, mint
a 46-ik gyalogezred katonája hónapokig küzdött az orosz ellen s most várja, 'hogy újra
visszatérjen a harctérre. Armentani Ede, a
kitűnő vívómester, szintén 'magyarrá kezdett válni, szegedi leányt vett el feleségül s a
gyermekei pedig már
magyar
anyanyelvűek.
Munkatársunk beszélt Armentani Edével, aki a következőket mondotta el:
— En az utolsó pillanatig lehetetlennek
találtaim, hogy az olasz nép küzdeni kivánjon szövetségesei ellen. Az olasz nép viszont
távol áll a hitszegestül! Egyes vezető államférfiak eladták Itáliát! Mindenekelőtt Salandrára és Sonwnora gondolok. Ezek olyan
dolgot vittek keresztül, ami fájdalmasan
érint minden igaz olaszt. Nekem különösem
fáj a hadüzenet, elvégre mégis olasznak születtem, viszont hosszú évek óta Szegeden
élek, szegedi magyar leány a feleségem, magyarok a gyermekeim. És mindenki szeretett. A vivóiskolámba 'minden évben tömegesen jöttek az ifjúk, nagyon kedveltek, örömmel tanultak és én minden ambíciómat arra
fordítottam, hogy u magyar vivósport érdekében dolgozzak. Egyik-másik tanítványom
országos versenyen is hozta haza a pálmát.
Viszont, ismétlem, olasznak születtem, a szüleim ma is Itáliában élnek és rendkívül meghat, amidőn tapasztalom, hogy a szegedi nép
lovagias, nemes lelkű, mint minden magyarországi. Senki egy rossz szóval, egy nézéssel meg nem bántana, inkább sajnálnak.
—- Minket, az olasz nemzet háborúba
kergetett fiait, családjait, igazán lehet sajnálni, hisz nem tudjuk, miért harcolunk, midőn a magyar-osztrák monarchia és Németország a békés Itáliának is mindent, minden
jogos é s méltányos kívánságot harag nélkül
teljesítettek volna. És boldog lehetett volna
Itália, -hogy midőn az egész világon gyászolnak a nemzetek, ő egyetlen emberét se dobja
oda áldozatul. És irne, — hallatlan.
— Én Giolitti kivé voltam és ma is az
vagyok. Tessék elhinni, Giolitti hivei ma is
aránytalan nagy többségben v-annak, úgyannyira, hogyha Salandra és kormánya nem
a hadsereg és a rendőrség segítségével terrorizálnak, az esetben Giolitti fényes diadalt
aratott volna. De terrorizálták! Sok embert
és lapokat megvásároltak. Lassankint életveszély essé vált olyan véleményt kimondani,
mely a z izgatóknak nem tetszett. És elérték
azt, hogy Giolitti még csak el se ment a kamara nevezetes ülésére. Nem tudom elképzelni az Itália sorsa fölött döntő kamarát Giolitti nélkül. Hiszen évtizedek óta olyan nagy
államférfi' Giolitti, amilyenhez fogható alig
volt évszázadok óta, csak Crispi hasonlítható őhozzá, Crispi óta a legelső olasz! Mikor (beszél, hatalma^ alakja, (szenvedélyes
kifejezése, becsületes nyíltsága és zseniális
kifejezései, g o n d o l a t a i . . . a többiek közelébe
se jöhetnek, egy államfér,fi se Rómában. És
ez a legnagyobb férfiú el se ment a k a m a r á ba., hanem félre vonult. Szörnyű dolog!
— Itália sorsa nagyon aggaszt. Az olasz
nép vár, várja, mikor jön el az ő órája. Mert

el fog jönni! Eorradalom lesz
Olaszországban! Az nem megy sokáig, hogy legyilkolják
a nép fiait, akik békében akartak maradni, a
kik nem tudják, -miért áldozák fel életüket. Az
első nagyobbszabásu balsiker után megmozdul a nép. Igy értem, többet nemi is birok erről mondani, tessék megérteni az én helyzetemet, fáj, 'kimond,hatatlanul fáj nekem erről
beszélni...
t— Nékem még május -elején vissza kellett volna térnem Itáliába, de mégse mentem,
semmi esetre sem (Tudomásunk szerint olasz
tartalékos tiszt Armentani Ede.) Nem hagyhattam el Szegedet, imádott családomat. Még
elképzelni is borzasztó bármelyik oldalon
harcolnom. A szegedi hatóság, igy dr. Szalay
József főkapitány ur is megnyugtatott, (hogy
csak legyek nyugodt Szegeden, itt semmi
ellenszenvet, senki részéről se tapasztalok.
A lovagias bánásmód különösen meghat.
Még az olasz lapokról beszélt Armentani
Ede, akit — ismételjük — Szeged társadalmából m-a is jóindulattal a mi
mestrónknak
szclitanak igen sokan s akit volt tanítványai,
— legtöbbnyir-e if.iu tisztek, — még a frontról is fölkeresnek rózsaszínű levélen s; egyik
negyvenhatos kad-ett csak tegnap irta:
— Üdv, kedves Mestro, köszönöm, hogy
megtanított jól verekedni, A muszka elől mást
megyünk máshová, szebb, melegebb vidékre...

Olasz árulás kicsinyben és
nagyban.
(Saját
fndástánMál.)
'Nem tegnapról
mára kelteződik az -olasz árulás s nem is ism e r j ü k még azt a nrtaiga eigész- förteilniességéten. A .haladó idővel -niind ntáfotcsaibbá válik m oülaisá gay&áig, mig végre- majd ki 'fog
alak nini az árulás teljes képe. Egy Vénásat
e k-éon-ek megrögzít jülk ez alkalommal lapunk
hasábjain agy szegedi xiri ember előadása
alapján a következőkben:
— Feleségem m-el
Montekarlóban
tartózkodtunk .a h-áiborn ki törése kor. Délelőtt 11 órakor tudtunkra adták, hogy
aznap éjfélig el kell hagynunk Franciaországot. Délután kikézbesi tették nekünk
a Sauf-Condriitot
tutii-gnzolványt), de
addigra be is szüntettek minden vonat
közlekedésit a legköizeleíbihi h a t á r i g : az
olasz h a t á r felé. Autót fogadtunk tehát,
talán meg sem kel.l külön említene,m,
hogy hallatlanul bor-os árén és- iparkodtunk minél előbb olasz földre- jutn;un»".
tJtigazolvány birtokában alig voltunk
Ikellemet le,nkedések-nek kitéve, azért mégis boldogok voltunk, amikor Olaszország határát elértük és (vonaton folytathattuk utunkat. Ugy félig-meddig otthonosoknak éreztük magunkat, hisz szövetséges területen vagyunk. Ámde csakhamar alkalmunk kínálkozott a kiábrándulásra, Mig vonatunk Milánó felé robogott, egy olasz fiatal emberrel, aki velünk egy szakaszban utazott, természetesein a háborúról kezdtünk beszélgetni.
— Yan-e m á r •maguknál valami készülődés? tudakoltam tőle.
— Mi egyelőre nem avatkozunk belé a
háborúba, — válaszolt nagy meglepődésemre
az olasz.

Szeged, 1915. májú® 29.
— Hát hogyan, hiszen maguk a mi szövetségesünk?
— Noi. siams -a-lleati, ma servi non! (Mi
-szövetségesek vagyunk, de- nem szolgák!)
mondja erős hangsúlyozással útitársunk.
— A mi földrajzi fekvésünk, ,sziget-onszág;
lévén, olyan, liogy mi nem bocsátkozhatunk
bele tengeri hatalmakkal:
Franciaországgal
és Angliával szemben háborúba. A mi keskeny fél-szigetünk túlságosan sokat szenvedne
az ellenséges hajóhadaiktól. -A maguk kedveért mi nem tehetjük tönkre az országúinkat.
— Dohát akkor miért maguk a mi szövetségeseink?
• — Szövetségeket, nem éppen a más kedvéért kell kötni. Szövetségeseik vaígyunk addig, amig basznunk van belőle. Hasznunk
kockázat nélkül, jelentette ki jelentősen a
mod ern iM-ach i -av-el 1 i.
— Hogyan? Hát aktkor maguk a bajban
cserben hagynának bennünket és nem avatkoznak bele a háborúba? Egy csöppet sem
éreztem már magamat otthon,errak a szöv-etsséges területen, miikor ezt a -kérdést intéztem ut it-á rsn nk-1 loz,
— Na, azt nem mondom éppen, szólt gúnyos hanglejtéssel, hogy esetleg nem avítt
kezünk bele a háborúba, mert a mi lombardiai parasztjaink minden pillanatban készek
hadba szál tani, ;te — magul: ellen!
,Mikor aztán hírét vettük ,a világ legs-zémérmetleuebö diplomáciai tárgyailásaiüaik, .4
maga. egész jelen tőségében elípvemedett fel
bennem ezen párbeszédünk minden egyes
szava. Akkor azt hittem, hogy egy őrült Irredentis-tával van dolgom, ma tudom, hog>
az olasz vezető politika,s-nk véleménye Volt
ez a hihetetlennek tetéző nyilatkozat.
De nemcsak ilyen ártatlannak és hihetetlennek tetsző nyilatkozatokkal váltak az
olaszok árulóinkká mór a háború iegésíégkezdetén. Az első nagyobb szab,ás,u árulást
akkor követték el az olaszok szövetségeseik
ellen, -amikor a németek Pár is ellen való előTiyoraulását a németek a Marne mellett kény*
íeienek voltak hirtelen ahtba-hiliagyhi, sut
visszavonni,)!). Á franciák ugyanis hagyhat
leim elvonták az olasz határ mentén felállított négyszázezer
embernyi seregüket és a
németek ellen dobták, (Vájjon- megikocikáztathakták-e volna azt, h a már ©leve 'biztosítékot
n-em kaptak volna arra, hogy Olaszország
felől nyugodtak tehetnek. S amint akkor
alattomban akadályozták meg, hogy a németek döntő csapást mérheisisenék F r a n c i a országra, -mcst nyílt hadüzenettel -és a legvakmerőbb ós itegsizemérin-etlenie-bb árulással
a k a r j á k .megakadályozni azt, hegy Oroszországnak -megaidjiuk ,a kegyelemdöfést. Ismétlem, amit a napokban mondott egy kiváló
német -politikus:
— -S ezek voltak a, mi szövetségeseink!

Bokorrnalomban
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Babavásár
— Jótékonyesték a színházban —
(Saját tudósítónktól.) iA Szabadoktatási
Egyesület, mint m á r megírtuk, junius hó
első leiében nagyszabású, vonzó és érdekes
előadást rendez ,a rcikikant katonák ihelyi
alapja javára a városi szinlháaban. A fényes
sikerűnek ígérkező előadás szereplői nemes
buzgalommal tartják a •próbákat. A nagy
gonddal ós ízléssel összeállított műsorból
m á r meg leibet állapítani, liogy a iközöniségnek a juini<uisi előadáson igazi műélvezetben
lesz része. A jótékonyoélu mozgalom élén
Jánmsy 'Gyula tanfelügyelő áll, akiinek a
rendezők és a, szereplők lelkes áldozatkészséggel ajánlották fel legjobb tehetségűiket az
emberbaráti és hazafias cél érdekében. Van-e
szebb feladat, annál, segíteni, támogatni azok a t , akik szent hazánk hősies védelmében
testi épségüket feláldozták? De egyszer: un ind
nem becsületbeli és felebaráti kötelességünk e
hogy a í'iCikkant katonákat aiagmcntsök a
szenvedéstől, a nyomortól? Aki ezekre a kérdésekre válaszol, bizonyára megváltja a jegyét a rokkant katonák javára rendezendő
előadásra.
De az előadás magában véve is megérdemli a legszélesebb körű támogatást. A műsorban mintegy kétszáz szereplő vesz részt,
köztük a szegedi :gyermeík&ereg szine-java, a
bájos hölgyek ós társadalmi életünk legjobb
erői.
A változatos műsort főbb vonásaiban az
alábbiakban ismetretjük:
Az előadást Bitről iMór dr. jeles Ikiöltő
prológja vezeti be, Ezután iszinre kerül
Dienzl Oszkárnak, a. kiváló zeneszerzőnek
„Babavásár" cimü daljátéka Farkas Imrének, a neves poétának szövegével. A cinn
szerepben a rendikivül talentum-, s, már megjelenésével is megnyerő gróf Heyos Györgyn é l é p fel, akinek partnere Fcrcuczy Erigyes,
Páristól

P é t e r v á r i fo»
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— Utazás Szalonikin, Nisen, Bukaresten

át —

J. C. Balét, francia diplomata hivatalos
küldetésben Pétervárra volt kénytelen utazni
Páris,ból. Péter várra a legkényelmesebb ut
hajón visz, Anglián és 'Norvégián keresztül.
De egy idő óta a német buvárhajók olyan bizonytalanná tették a járást a La Manche-csatornán, hogy Balét inkább a hosszabb és kevésbbé kényelmesebb utat választotta, tudniillik azt, amely Brindisiböl Szalonikin,
Nisen,
Szófián, Bukaresten és Odesszán át visz az
orosz fővárosba. Utján a diplomata rövid feljegyzéseket készített, melyeket most a L'Optnion cimü folyóiratban közöl. Belőle közöljük
az alábbiakat:
Szaloniki. Thesszália ősi fővárosa csodálatos empóriumává lett a,z életnek s a mozgalmasságnak. Itt látja el magát
ételemmel
Szerbia, Románia és Oroszország egy része
is. A kicsi kikötőben garmadában áll ,az élelmiszer meg a hadianyag. Törökország háborúskodásának köszönheti ezt a fellendülését
Szaloniki. Elképzelhetetlen tarka néptömeg
hullámzik az utcáin: görögök, örmények,
zsidők, olaszok és spanyolok. A franciákat
itt
nagyon szeretik s nyelvüket is töri mindenki.
iV/s. Akinek sürgős dolga nincsen iNisben,
az legjobban teszi, ha oly gyorsan távozik belőle, ahogyan csak tud. Minden .a gyors elutazásra unszolja itt az embert: a három
vagy négy nyomorúságos vendéglő kezdetleges állapota, a szállóknak nevezett lebujok
ágynélkülisége s végül az egész városnak vigasztalan egyhangúsága, A legszomorúbb látvány azonban a pálya,házban várja az embert. A huszonöt vasúti kocsit rohammal ve-

szintársulatunk ,közkedvelt rendezője lesz. A
gyönyörű táncbet éteket Bödőné Trinksz Paula urnő fáradtságot nem ismerve, a 'tőle megszokott precizitással t a n í t j a be. Bemutatóra
kerülnek a darabba szőtten ,a többek között
a. Pierretteik legyezőtánca, a asillagok keringője, Eadangó (spanyoltánc), aratók tánca,
•govcitte, a legújabb tazalónltámoclk', a sellők
balettje. A. darab vezető szerepei közt van u.
Narancsvirág és Huszárnak szerepe. Tündéri
keretet és képet mutat m a j d a babák óriási
tömkelege változatos mozdulataikkal. A babaáruházban egymás mellett ilátjuk a fehér,
rózsaszín és sárga .mobarózsát, a neifelejtset,
pipacsot, ibolyát. Lesznek tündéreik, angyalok, pillangók; beszélő, hajas, hollandi, magyar, román babák. Katonákat, csikósokat,
nyulakat ábrázoló babák stiLzerü jé'ineaekben. Csupa szín, báj, elevenség, nyüzsgő,
óriási színpad. M a j d zene- és énekszám .tóban
gyönyörködbetik ,a közönség. Kőniy Péter
zenede-igazgató és Szánthóné Ladányi Marislka urnő -tanárnő alkalmi női ós vegyesk a r a a d j a elő Schumann: A kápolna c. darabjainak kettős kánonját, Mendelsahn Angyalos terzöttjét az Éliás cimü oratóriumból 1 ,
Wilhfílm R a j n a i őrszemét ós Heinééi Diadal
énekét a iMakkabaus cimü oratóriumból. A
szüneteket Erdélyi Kálmán, kiváló zenekara
fogja élvezetessé tenni.
Az előadás pontos napját a rendezőség
még nem állapította meg. Jegyeket azonban
m á r lelhet váltani a kir. tanfelügyelőség hivatalában (Takairéiktár-ufiea $.), (az ielőadlas
napján pedig a színházi pénztárnál.
Az előadást a nagy érdeklődésre és a jótékonycélra való tekintettel megismétlik.
Mindkét- előadásra a kir. tanfelügyelőségnél
már javában folynak az előjegyzések.
Itt említjük meg, hogy a. Babavásár
rendező'' 'g© kéri a Balbaváeár szereplői közül a nem táncosokat, hogy m á j u s 3ll-től
kezdve hetenikiint minden hétfőn, szerdán ós
pénteken délután két óraikor a városi színházban teljes számiban megjelenni szíveskedjenek. A színházi próbákra a bejárat a nappali pénztáir a j t ó j á n vau.
szik be az utasok, jobbára katonák, olyanok,
akik az arcvonalra sietnek vissza, azután sebesültek, továbbá parasztok és kereskedők.
Zűrzavaros gomolyagban özönlenek a sínekre, jobbára jegy nélkül orditozva, ököllel törnek utat a kocsikhoz. Szerencsére legtöbben
kiszállottak a közbül,seő állomáson. Mire Pirotba, a határállomásra érkeztünk, már csak
tizenötödmagaimimal voltam ,a vonaton .Pinában van a megerősített szerb tábor, amely
farkasszemet
néz a bolgár Caribroddal, Ugy
vettem észre, hogy nagyon figyelik egymást.
Bukarest. Alig hogy átkerültem a román
határon, föltűnt a hirtelen diszletváltozás. Az
"eddig megjárt országok szláv jellege, amely
a házak építési módjában, az uttalanságban,
a népviselet rendetlenségében és piszkosságában fejeződött ki, a tisztább, csinosabb, csaknem rabinál; otthoniasságnak adott helyet.
Giurgiutól fogva már észrevehető lett a latin
kultúra befolyása. Este tiz óraikor érkeztem
Bukarestbe. Azt mondják, hogy ennek .a 300
ezer lakosú városnak számos, igen kényelmes szállója van. Mind összegyűltek ebben
a városban a Bulgária, Török- és Oroszország .gazdag naplopó!, hogy .a román Parisnak nevezett Bukarest életét élvezzék. Ahogy
jobban körülnézek, látom, hogy a nagy öszszesereglésnek egyéb oka is van. Románia
semleges ugyan, de mindenfelől körül van
zárva egymással ellenséges államokkal. A
behozatal és kivitel, nehézségei nagyszámú
üzletember jelenlétét teszik szükségessé. Természetesen nagyszáma német, és osztrák
meg magyar is van itt azért. Mindenkinek
megvan a maga klubja, a maga kávéháza.
Megfigyelésem szerint Románia, bár szive
az enlente felé húzza, számos oknál fogva,
melyek eléggé meggyőzők, megmarad semlegességében. Hadseregét azonban minden eshetőségre felszerelte és lábraállitotta.
Pétervár. Este tiz órakor utazom el Bu-
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— Ujabb sebesüL-száiíitniány Szegetten.
Szombaton délután és este ujabb sehesültszállitmány érkezett Szegedre. Az első
transzport félnégykor jött rneg a rókusi állomáson; négyszáztizennyolc katonát hoztak,
akik közül hetvenkilenc súlyosan sebesült
volt. Éjjel tizenegykor jött a második transzport, amelyben 340 katona érkezett, köztük
negyven súlyosan sebesült. A súlyos sebesülteket a villamoson szállították a kórházba, a
könnyebben sebesültek pedig csapatostul jöttek be gyalog a városba.
— A f rnini Jaegycsület a szülőkhöz.
Az iskolai év befejezésével a legtöbb szülőnek fokozottabb gondot okoz gyermekeinek
helyes pályaválasztása. E fontos életkérdéssel ma ép ugy foglalkozni kénytelen a leánygyermek szülője, mint a fiu gyermeké. A leányos szülőkre nézve időszerűbb lett e kérdés,
egyrészt, mert már a köztudatba is átment a
nő élethivatásra, kenyérkeresetre való nevetésének szükségszerűsége, másrészt, mert a
hazával és a mai nyomasztó szomorú életvi-zonoyk közt megkomolyodott, öntudatossá
és ambiciózussá vált leányaikkal szemben e,zt
elsőrendű kötelességnek érzik. Tudatában
varrnak annak, hogy mily ,felelőségteljes a
választás. Kell hogy a kiszemelt pálya a
gyermek tehetségéhez, hajlamaihoz mért legyen és a hivatásra való előkészületnek oiyIcéppen kell történni, hogy boldogulás, e'őnenetel és anyagi függetlenség biztosítva lássék, megalapozódhassék és a remélt jobb jövő
íz életküzdelemre felkészült, hasznos polgárt
találjon. Az életbevágó kérdés, megoldásában
zivesen ajánlja fel útmutatásait, szelgála;ait a Feministák Szegedi Egyesülete, amelyek „Gyakorlati Tanácsa dó"-ja készséggel
.'41 rendelkezésre az érdeklődőknek, min ién
délután 5—7 óra között a Vár-utca 7. száma
helyiségében.
— Meghívó. A ha bavonult katonák családtagjainak segélyezésére alakult közp: nti
izottséig május 30-án 'vasárnap délelőtt TI
Ccarestből, nagy viharban. Az lUngheni felé
tartó utasok száma igén nagy. Aki orosz és
lengyel menekült eddig Svájcban húzódott
meg, most szivesebben választja ezt az útirányt, mint a Skandinávián át vivőt. Szerencsére hálókocsi is jár s Jassyig azért az utazás kényelmesen telik. Annál: kényelmetlenebb a vonat aztán Jassytól a határig. A
Pruth jobbpartján megáll a vonat, hogy az
útleveleket és csomagokat még egyszer meg\izsgá!ják. Az útlevélvizsgálat
Ungheniben
fölötte körülményes. iNem csodálkozom rajta.
Elvégre itt már a háború földjén vagyunk és
az óvatosságból a sok nem árt. A román határon különösen aranyat és Orvosi szert keresnek nálunk, mert ezt kivinni tilos Romániából. Az orosz hatóság egyébként nagyon
szigorú: az utasok közt több izben fedeztek
már föl kereskedőknek öltözött osztrák-magyar tiszteket, akik imálhájukban bombákat
vittek. Alig hogy összesereglettünk a vámhivatal épületében, ránk zárják az ajtókat s egyesi nova ik meghagyja, hogy fordítsuk ki .zsebeinket és ládáinkat. Minden levelet és nyomtatványt elő kell mutatnunk, különben főbeiövetés vár reánk. A háború eleje óta sok
minden tekintetben
megváltozott
Oroszország. A változásokat első sorban apróságokon veszi észre az ember. Az utcákon kevesebb a katona, mint; békeidőben, de a sebesült
is kevés. Annál: több a vöröskeresztes néne és
a hadicélokra gyűjtögető dáma. Beszállanak
a vonatokba és le nem mennek az utasok nyakáról, amig alaposan meg nem sarcolták. A
vendéglőkben, a pályaházakban és szállodákban nyomban feltűnik az idegennek egy orosz
és francia meg orosz nyelvű falragasz, amelv
ezt mondja: „Németül beszélni tilos!" A vendéglők asztaláról eltűnt a pálinka, bor és
sör. Huszonnégy óra alatt józan nép lett az
oroszból.

202 DÉL/MAGYARORSZÁG
órakor a széképület bizottsági termében ülést
tart, amelyre van szerencsém tisztelettel
meghívni. Bokor Pál polgármester helyettes,
ügyvezető alelnök.
— Meghalt dr. Redlich József. Szombatra virradó éjszaka meghalt dr. Redlich
József, aki Szeged legöregebb orvosa volt.
Nyolcvan esztendőt iélt aiz öreg Redlich bácsi,
aki igen Ikeresett orvos volt fiatalabb éveiben
és a szegényeik között nagy népszerűségre
tett szert. Általánosan (ismerték, tisztelték és
•becsülték Redilich doktort, aki vigkedélye
miatt a társaságnak is kedvelt tagja volt.
Az utóbbi időben sokat gyengélkedett, bár
azelőtt soha nem volt beteg. Halálát végelgyengülés .okozta. Temetésie vasárnap délután
félnégy kör lesz a zsidó templom udvaráról.
Halála az egész városiban anély részvétet keltett.
— A Felebaráti Szeretet Szövetség
adománya. Szeged társadalma és a szövetség
tagjai által a liadibavonult katonáik karácsonyi (ajándékára adományozott összegből 1371
korona 53 fillért féretett a Przemysli vár bőseinek. Mivel a (megmaradt pénzt a szövetség
nemes intenciói szerint tél/használni nem lehetett, a legutóbb tartott ülésén a, szövetség
ugy határozott, liogy 1000 koronát a rokkant
katonák kiképzésére létesítendő intézmény
helyi alapja javára adományoz s ez összegei
dr. Orkonyi Ede kuriai biró a (Fiatalkorúak
Felügyelő Hatósága elnökének kezeihez juttatja. 371 kor. 53 fillért pedig a vak katonák
gyámolitását célzó intézmény rendelkezésére
bocsájtana.k
— Olasz és szlovén internáltak Szegeden.
Szombat délután 6 órakor a rókusi állomáson
körülbelül ezer olasz és szlovén érkezett Szegedre, akiket az olasz iháboru tartamára idetelepítettek. Az ,internál ás a hadvezetőség intézkedésére történt. Azokat az elemeket, a
kik politikailag nem föltétlenül .megbízhatóak,
az ekszponált helyekről jnás vidékekre telepitették. Egyes községekből dtávoSitották a
lakosságot, nehogy zavarják ,a hadmüveleteket. A telepitett olaszokat és szlovénokat nem
ugy kezelik, minit foglyokat, mert ellenük
semmiféle konkrét vádat nem emeltek. Pusztán csak óvatosságból szállítják 'el őket olyan
helyekre, ahol mindenképpen veszélytelen ,a
jelenlétük. A Szegedre érkezettek közül Levés
az intelligens ember. Magyarul egyikük sem
tud egy szót sern. A ruhájuk elnyűtt, kopott.
Sokan matróz blúzt és sapkát viselték. Asszonyok és gyermekek is érkeztek, akik (Szomorúan, hangtalanul ballagtak a férfiak után. A
város hatósága a dorozsmai uton levő Sárféle telepet jelölte ki számukra. Az üzemen
kiviil helyezett gyártelep helyiségeiben •szállásolják el az olaszokat és szlovéneket. Eltartásáról a város gondoskodik, a költségeket
megtéríti a kormány. Egy vállalkozó kilencvenhárom fillérért vállalta személyenkint a
telepitettek élelmezését. A telepre rendőröket
rendelnek ki az olaszok és szlovének őrizetére. Az őrizet csak arra való, hogy el ne távozhassanak a városból. Egyébként nem korlátozzák őket cselekvéseikben. Aki akar, még
munkát is vállahat és keresményével szabadon rendelkezik. Azok, akik .munkát vállalnak, a városban szabadon járhatnák-kelhetnek.
,
> .
— Szegedi hősök emlékezete. A magyar
királyi honvédelmi minisztérium iHadsególyző hivatala ma a kővetkező levelet küldte
Szegedre dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek:
Nagyságos Ur! Február hónapban küldtük el a .harctéri hői-ük emlékének megörökítését célzó felhívásunkat az ország nagyér-

Szeged, 1915. májú® 29.

demű polgár mesterül karához ezzal a kéréssel
Ihogy a háború folyamán elhunyt 'drága fiainkra vonatkozó személyi adatokat a szintén
beküldött kérdőívekre rávezetni szíveskedjenek. Az igen tisztelt Polgármester urak egy
része imár nagyértékű adatokat juttatott, bizottságunk birtokába & lehetőség szerint öezszegyüjtötte az elhunyt hősök arcképeit is.
Felkérjük őket a további adatgyűjtésre és
arckép beküldésre, de még inkább kérjük
szíves, hazafias munkálkodását azon Polgármester uraknak, akik eddig még egyáltalán
nem küldtek be sem adatokat, sem arcképet
bizottságunkhoz. A hazafias kegyelet neveiben
őszinte tisztelettel TI ősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság. Budapest, IV., Hajóutca 16.
A polgármester természetesen teljesíti a
kérelmet és készséggel járul a nemes .akcióhoz.
— Hárman pályáztak az ártézi kutak
fúrására. Szombaton bontották fel a városházán a felállítandó két ártézi kut fúrására
beérkezett ajánlatokat Bokor Pál helyettes
polgármester elnöklésével, összesen három
ajánlat érkezeti be: Misán János hódmezővásárhelyi cég 300 méter mély kutat 18.300 koronáért fur, mig azontúl 320 méterig minden
métert 66 koronáért és 320-tól 350 méterig
méterenkint 71 koronáért fúrná. Kenéz Tamás ugyancsak hódmezővásárhelyi cég 300
méterig 15.000 koronáért fúrna, azontúl 355
méterig méterenkint 50 koronáért. A cég a
sziirőcsövet folyőmétereukint 150 koronába
számítja, mig a kútfő elkészítéséért 200 koronát kér. A harmadik pályázó Steiner Miksa
aradi váltakozó 300 méterig 18.000 koronát
kér, a további 50 méterig méterenkint 60 koronát. A bizottság az ajánlatokat áttette a
mérnökséghez átszámítás céljából. Az ügy
hétfőn kerül a tanács elé.
— Halálozás. Kovács Oktávné születet
Szamosujnári Jakab,fy Lenke, váras i leltárbiztos felesége, .ma délután meghalt Szent-

hárem'ág-utca 18. szám alatt levő lakásán.
Az úriasszony halála a városi tisztviselők
körében nagy részvétet keltett. Temetése
hétfőn délután 3 órakor 'lesz a gyászházból.
— A munkaközvetítő bizottság a kereskedők, üzlettulajdonosok és vendéglősök figyelmét felhívja arra a körülményre,.'.hogy a
bizottság irodájában igen sokan vannak előjegyzésben üzleti elárusitónők a.z; összes szakmákból és vendéglői kiszolgálásra alkalmas
nők. Tekintettel az ujabb bevonulásokra az
üzlettulajdonosok saját érdekükben is csalekednek, ha a bizottság irodájában jelentik
be szükségleteiket, de a társadalmi nyomor
.enyhítéséhez is lényegesen hozzájárulnak,
ha üzleteikben olyan nőket foglalkoztatnak,
akik már hónapok óta munka nélkül: vannak
és más munkakörökben képzettségüknél fogva nem alkalmazhatók. A bizottság irodáját
•nagy számban keresik 'fel munkanélküli napszámosnök, gyári munkásnők, továbbá háztartásbeli alkalmazottak: házvezetőnők, bejáró-takaritónők, mosónők, vasalónők. A bizottság egyben azt is közli, hogy okleveles
tanítók, tanítójelöltek s általában diákok nagy
számban jelentkeznek a munkaközvetítő irodában, akik csekély díjazásért, vagy csak
teljes ellátás ellenében mint nevelők keresnek
alkalmazást. Vidékre is mennek. Mindezenalkalmazottakat a Munkaközvetítő Bizottság
dijmentesen közvetíti a kereskedelmi és iparkamarában. Telefon szám:: 785.
— Kabaréélet Szegeden. A színház becsukott, a kabarék megnyíltak. Szombaton
este a Korzómozi-bm, valamint a Vigszinpudon kitűnően sikerült kabaréelőadásokat rendezték. Mindkét helyiséget zsúfolásig megtöltötte a közönség és a legjobb kedvvel élvezte
a sikerült számokat. Persze fölként aktuális
dolgokat adtak elő, vidám és szomorú dolgokat, egyik pillanatban mosolyogtak az emberek, a másikban pedig sirásra görbült a
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A társulat tagjai:
Szász Ilona

Sándor Stefike

Faragó Jenő Baranyai Ernő
m ű s o r :
Szász Ilona
1. Megpróbáltam nálad
nélkül élni.
2. Óh Hindenburg.
3. A szőke gyerek.
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F A R A G Ó JENŐ: Az autentaktikus vicziné.

Katonás

Sándor Stefi

Ebben a mostani világban.
Mennyire tauglich vagyok én.
Pesti csemeték.
Tábori szakács.

1. Kérek egy erős urat.
2. Csipcsala.
3. Zeppelinen járok.

2. Aktuális strófák.
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Szeged, 1915. május 30.
száj. Azzal -az impresszióviall távoztunk,
hogy az igazi müvész-etnek minden időben
van bizonyos létjogosultsága. Még csak anynyit, hogy a borult idő miatt a Korzóm-ozi
igazgatósága nem -a nyári helyiségben játszatott s a megnyitás minden jel szerint vasárnap -este lesz, valamint azt is -megetrlitjiik, hogy a Vigszinpad helyiségét előnyösen
átalakították, kellemes hely. A megnyitó -est
várakozáson felül sikerült, minden tekintet1
ben,
— Az eltűntek városa A - Uránia hozza
szinre ezt a -nagy fihn.nttralkeiót. E g y Olioo
Wany Ho nev-ü kínairól és bandájáról van
benne -szó, aiki rejtekébe, -titk-rs tömlődbe óraija az -európai fehéreiket és rettenetes munkákat vóareztet velük. Nevelt leánya, aki európai születésű nő, iszonyú küzdelem árán megmenti fehér fajrolko-nait. Ami az idegekre
menő történet közben lejátszódik, szavakkal
le nem irható. Pompás 1 á tv-ányosságók, amilyen egy istentisztelet (Buddha, istennek és a
szent táncok után -szint© át menet nélkül a
bűn forró áradatába kerül az ember, lát ,kínzó -szenvedéseket, a kmaink arcán kaján kacajt, begy aztán kijózanításszerüen csinált
enyhe s«©reVni kaland-rlk szövődjenek a. «ziues mesébe. A Vass-moziban P-syland-er -V-n) •
de-rnár föllé nfevel egy kiv-áló Nordisk-dráima.
a Tetemrehívás kerül szinre, utána a ,,-Sigfried" cimü h áromifÖl vonásos ósa-taiké-p. Az
Apollá a „Halál őfelsége" 'és „Az ut-obó szeretem" ci-m-ii drámákat mutatja be. -Mind a
kettőben a. (k-openháigai dán- királyi színház
hite® művészei játszanak.
— k a t o n á i n k s'-gitó a A Szegedi Noipari és Háziipari Mayesület Hadsepita fíi
zottsáaámk
legutóbbi -kimutatása szerint
na mól-napra nagyobb lesz a naigvköaönséignek adakozási kedvé és éen imcet, midőn folyton növekedik e-llenségéínk száma, sokkal
jobbaii és fokozottabban k-eíl segítenünk vitéz katonáinkat ,-ogy fiiíiiidcn nélkülözéstől
.kiméivé, -erősen és bátran állják még heyüjtet ti háróféren. Á Hadisegitő Bizottság önkéntes -munkásai ismét egybegyűltek a belvárosi pv-oda nagytermében levő műhelyben,
ahol zakatolnak a gépek és ih-ailomb.au gyűlik
a liarotérre szatír írissl .féhérta-rirhü. Ezért van
-a Hadisogitő Bizottságnak m-est nagy -sziiksége az adományokra, mert sok, -nagyon sok
vá-szn, fehérnemű, törülköző, zsebkendő, szapfiafiéigátfetiö, boV-arpor s-tib. stib. Indul legközelebb a. világ miuáeíi iája. félé & szegedi ezredeik .katonái részére, -kik 10 hónap óta rnélkülöziik az e-sréi-zség legfel i k cd lékét a tiszta
fehérneműt,. Mennél -nagy-ebb lesz ez a szegeili ikli'rte-méiíy, annál erŐscbjj) lesz ,az a. lelkesedés, melynek végeredmény-e a. mindnyájunkat boldogító győzetem. A H-adseigiiő Bizottság részér-e legutóbb a következő adoinábynk érkeztek! ,Á füstteíen-napi gyűjtéshez,
id. Vén Andrásáé 5, iSzaty-mazI gazdakör 5-60
Szaty-mazi népkö-r 17, Piiiny iM.aridin 5. Halad György gyűjtése (Als-óközpo-nt) 10.-60 K,
A vak katonák alapja részére adakoztak:
Ya.rga fiőrbálá Intézetének növendékei 40.05,
Móttns 'Sándorné 10 K. A rokkant a,lop részére: Kecskés Bistíka, Juliska és -BÖzsik-o 10,
Braun iMiháíyré 6 K. A bizottság egyéb céljaira; Keller .Táu-os főgymn. igazgató és
Pa pn .Tári-rs ke-gyes rendi tanár 80—60, Halotti
Ponka, T-aoi és Peri 2, ftkrös József gyűjtése
fDorozsma) 13.20, Névtelen adakozók (Dorozsmai 1 80 K. Szűcs Erzsike a bizottság részére 4,3 párnát és 59 huzatot gyűjtött. A dorozsmaiak szállító {kocsija. a héten -a következőket hozta a műhely)'©: 2-1 kis párna. 3
nagy -párna, 27 párnahuzait. 12 kiló é-s 12 dar a b szappan, 53 m a n k ó és 1 kocsi akácfa ni.nnikóu.aik, 6 ing, 16 zsebkendő:, 4 nadrág, -2 -lepedő. 1 (kendő, a dorozsmai adományokat -ezúttal is Kiss Józefné -gyüj-ötte össze. Igen
eredményes' volt a Had-segitő Bizottság fémgyűjtése is. Az e heti adományok között kivált Tóth Pereme hajófnlajdo-n-os 50 kiló sár'garóz-ihíDranigja, az áll. felsőbb Idányisk-o-la86 kilós, a Margit-utcai polgári leányiskola
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37 kilós, a Mórai-iskola -20 kilós 'és MartonoiS
•község 10 -kilós adománya, Ezenkivül is tekintélyes -mennyiségű -és nagyértékü fémet
adott a hazának a jólelkű közönség.
— Grin ; cz lm e hirdetésére, melyet lap nk
más helyén közlünk, itt is felhívjuk a közönség szíves fiigye-limét.

csillárok

villamosminden áremelés nélkül óriási választékban
Deuezefésehet a legolcsóbban eszközli
! i t á s i v á l l a I a t a ' Kölcsc «F o n y ó Soma v i l á íutca
4. sz., Wagner-palota

KONSTANTINÁPOLY TAPSOL FLOTTÁNKNAK.
Konstantinápoly,
május 29. Az osztrákmagyar flotta-parancsnokság első jelentésének híre Konstantinápolyban leírhatatlan örömet keltett. Estére óriási tömegeik gyűltek
össze az utcákon és az osztrák-magyar fegyvertársakat éltetve vonultak -a szultáni pál-ota
elé, a-h-ol hatalmas tüntetést rendeztek. Az
egész város szinte öröm-mámorban úszik.
Több mecsetben imát mondtak fegyveretek
dicsőségére. A -gallipoü főhadiszállásról jelentik, hogy ott felolvasták a legénység előtt
az -olasz hadüzenetet, 'mire zajos tüntetés következett, majd felolvasták az osztrák-magyar flotta első akciójáról szóló -híradást, mire a legénység lelkes éljenzésben tört ki. A
-gallipoli mecset-ékben szintén imát mondanak
győzelmünkért.
A LOKALANZEIGER A DIPLOMÁCIAI
HELYZETRŐL.
Berlinből jelentik: Á Lokalanzeiger cikket közöl az általános háborús helyzetről. A
-német félhivatalos szerint Szerbia
ellentétje
Olaszországgal
és Oroszországgal
szemben
elsimulóban van. Nyugatgaliciai győzelmünk
hatása Romániára nem szabad, hogy gondatlanságra hangoljon. A balkáni -eseményekre
Ferdinánd bolgár király végső -elhatározása
reiidkivüli jelentőségű. A legsúlyosabb események előtt állunk, írja -a Lokalanzeiger, a
mikkel acélos idegekkel kell szembenéznünk.
Olyan államok, amelyek ieddig a háborúban
nem vehettek részt, végleges
győzelmünket,
ugy látszik, magukra fenyegetőitek tartják és
azt megkísérlik
megakadályozni.
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Miska, a hontalan.
Nemcsak a csatatereken hódit győzettnesen -a magyar vitézség, -de diadalmasan vonalúink be a németség szellemi és szivvilágába is. A -német -képes és nem képes folyóiratok Írásban és- képben igaz testvéri szeretettel hirdetik a -magyar dicsőséget. Még a
kóborló magyar cigánynak is hely jut egyik
legelőkelőbb folyóiratukban, amelybe Lusily
K. H., Misko, der Heimatlose cimen a következő érdekes elbeszélést irta:
.Miska derék cigányfiú. De csaik akkor,
ha nem éhes és nem fázilk. H a éhes és át van
ázva ugy, bogy a hideg rázza, miként m a is,
-akkor Miska gézengúz fickó. Akkor oda tapad a kezéhez, a-mi kezeügyébe esik. Aikik-or
még a r r a is -képes volna, hogy elcsaklizza
még a hegedűjét is, abban a reményben, liogy
alkalmilag -majd kicsalja megint a 'vevőtől.
Hasonló helyzetiben rfiás emberek sem
k-üiöm'bek, de az-clktól nem 'veszik azt olyan
rossz néven, imint az ilyen szegény c i g á n y t ó l .
'Miska egy cigányikaravánbz tartozik,
amely m-ois-t utón van a Kárpátokon -keresztül. A hideg északról jönnék1 és a napsütéses
magyar Alföldre iparkodnak. iMcist az úttalan -hegység közepette utóiért-e őket -egy -záporeső, amely akadályozza őlket továbbhaladásukban. -Sokszor jártaik már igy, mikor télvíz idején keresztülvonultak a
hegységen.
Akkor éheznek és fáznak szegény szánandók.
Ilyenkor szétszélednek a szétszórt községekbe és gazdaság-okiba és ki-ki a. s a j á t szakállára
iparkodik élelemhez jutni. És már gyakran
megesett, hogy egyikük-másikuk sohasem
tért -többé vissza.
(Ma -csaknem igy járt ÍMisIka is. -Gyomra
csak iigy korg-ott az éhségtől, iinikor -macskaügyességgel kusz-ott a sziklák között. Fantáziája már eléje varázsolta azt a -parasztudvart,
ahová törekszik és ah ol' egyszer ízletes elted ben volt része. A gazdaasszony akkoriban
odaadta néki az ebóduiara-dék-ot: egy fazék
húslevest m a g y a r -gombóccal. A leves sehogysem akart elfogyni, mert aikkor is ép
ugy zuhogott az eső, -akár most és amilyen
farkasétvágya -volt, csak akkor vett róla tudomást, mikor már csak esővizet, kanalazott ,a tányérból. Végül is a -kezével markolászta ki az -utolsó falatot, az esőviz-l-evest
pedig kiöntötte. Szinte mosolyog magában,
amikor erre visszagondol, dacára annak,
hogy fájón korgó -gyomra a r r a figyelmezteti,
hogy ima még nem ekdvezett néki a szerencse
annyira, liogy valami h a r a p n i valóihoz jusson.
.Ezen -kellemes gondolatmenetét ekkor
hirtelen egy idegen, ellenséges llia-ng zavarta
meg. Lovas járőr közeledett a hegyi ösvényen. Mi-sk-a villámgyorsan akar visszavonulni, a csapat vezetője, látszólag magasabb
rangú tiszt, máris észrevette. lElillanásról
már szó -sem lehet. F u r f a n g o s a n ártatlan
arckifejezéssel tehát megáll és bevárja a lova-sokat. lösak -most veszi észre, liogy idegen
katonák, -mert nem a neki ismerős honvédegyenruhában és sapkában vannak. Es az
ősember ösztönszerüségével azt mondja magában: „Na Mska, Iha most ép bőrrel akarsz
kikerülni -a csávából, akkor különösen fortélyosnak kell tenned!"
A tiszt előtte ismeretlen nyelven szól í t j a meg. -De é r t egy -kicsit németül és a
tiszt is -ós igy a következő párbeszéd fejlődik
ki köztük:
— K i vagy? kérdi a tiszt,.
— Cigány, nagyságos uram, iMiska -a
nevem.
— Ugy, és mi a hazád?
— Cigány vagyok, nagyságos uram és a
cigánynak nincs hazája.
Kémlelőd ve nézi a, tiszt az arcát és aztán
megelégedetten tovább vallatja:
— Bizonyosan tu-dod az N.-1>e vezető
utat ós oda fogsz bennünket vezetni. Kapsz
a ifáradsáigodért -egy csomó pénzt. -Közben
egy -marék ezüstpénzt csörget.
— Hogyne, nagyságos uram, szívesen ve-
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retem, ahová a k a r j a , esáklhogy alig vau
j á r t á n y i erőm, három napja nem /volt egy
falat a száimban.
A tiszt int és íkísérÖje egy .darab kenyeret
és szalonnát ad a cigánynak. Egy pillanat
alatt belevájja a cigány egészséges, csillogó
fogát a kenyéribe és ugy eszik, hogy csak ugy
csikorog a foga, mig az étéi egy részét az ingébe csúsztatja.
'Egy idő múlva a tiszt indulásra nógatja
és előre küldi, hogy vezesse őket.
A köd .miaud .sűrűbben ereszkedett alá és
percről-percre átláthatatlanabb. A cigány
elül megy, szorosan a nyomában a lovasak.
A tiszt egy pillanatra sem ereszti el a szemei
elől. Köröskörül a begy vidék mély esti csöndje. •melyet csak. a lovak patkóinak a dobogása szakit meg.
Az ut mindjobban megszűkül. lA |ti$zt

kezd bizalmatlankodni cs imár éppen a cigányhoz akar fordulni, imiiker az ugy eltűnt,
mintlha a föld nyelte volna el.
Még volt a tisztnek annyi lélekjelenléte,
bogy lovát elrántsa a tátongó szakadék széléről és a pisztolyállK)z kapjon. Ekkor alulról,
de a (közvetlen közelből gúnyos hahota hangzik fel, majd felismeri a cigány hangját,
amint felkiabál:
— A cigánynak nincs hazája, de a magyar pasztát nem árulja el. A magyar pusztáért él és hal a cigány.
(Néhány lövés dördül el a hang irányában. De bogy céljukat tévesztették, az kitűnik' abból, hogy az éles gunykacaj visszbangszerüein hangzik fel a titokzatos mélységből.
A tiszt dühösen káromkodik egyet és parancsot ad a visszafordulásra.
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Amíg a cselekvés órája jön.
— T á b o r i levél Boszniából. —
Szuíejman, hol Mohamed, hol máis török néDéli harctér, 19.15. m á j u s 20.
Jámbor civil koromban (olyan rég 'volt ven, amit ők harátságs .mosollyal csak megmár, begy alig emlékszem rá vissza) azért értenek. Mert beszélgetünk is egymással b
szerettem a naggyakorlatot, .mert változatos megértjük egymást valahogy.
Mi itt Boszniáiban leghamarabb megtavolt. Nap-nap után más vidék, más falu, más
emberek. Ebben a változatosságban fokozott nultuk a „dobro" szót. Annyit jelent, mint jó.
Rájöttem arra, hogy ezzel az egy szóval
részünk van a déli harctéren. A .mi derék
népfölkelőirlk ugy kezdik ismerni
Bosznia kitűnően lehet törökül, horvátul az itteni
minden zeg-zngát, akárcsak odahaza volná- lakókkal beszélni. Az öreg próféta szavaira inak. Igaz, hogy a lehetetlen nevü, nyelvtörő rá mondom minden mondatára, hogy dobro.
t a n y a és faluneveket magyarositva
ejtik ki, Mire az öreg majdnem földig hajol. Megkíde azért mégis megtanulják. Olyik bakánk nálom cigarettával, amire felragyog az arcra
azt is megfogadta, h o g y h a haza kerül, .a ked- s azóta mindennap k i j á r minden liázigazvenc lovát emlékül elnevezi az egyik" falu d álltnak egy'-egy cigaretta. K o r a reggel már
nevéről. Bizony, lia. aJbáboru be lesz fejezve, örömmel köszöntenek, 'mondanak valami rigaz itteni lakosság bálát .mondhat majd an- must törökül, én felelek .magyarul s kölcsönak a sok derék magyar bakának, ki a pi- nösen .meg vagyunk egymással elégedve.
Szobámat, bal velem együtt .egy biiidahenés rövid idejét is arra használta fel, hegy
pesti
bankigazgató kollegám, bajtársain laezt a kopott, rendetlen falukat megszépítse.
A mi bakáink pedig örömmel fognak a se- kik, persze rögtön kimeszel tetteim Áisös Józséf
líd.vari meszelőssel.
gítés ik'ulturm uuká jáilioz. Közös, válvetett
munkával történik (mindez.
Ez az A sós Jóska,, kinek odahaza hat
Köztünk, tisztek között van sokféle civil apró r a j k ó j a van, a századunk cigánya s
foglalkozású. Van köztiünk egy gazdatiszt, hogy mindig panaszosan emlegeti, hogy
egy végtejen ügye®, tevékeny ember. A pár nincs hegedűje, melyen nekünk egy pár szép
heti nyugalmat felhasználja arra, hogy az nótát elhúzhatna, másik tulajdcűságai a 'váitten lakó törököknek segitsen a gazdasági lyogvetés alapján kineveztük udivari meszemunkában. E g y csomó bakánk víg énekszó lősnek. H a Valami u j helyre érkezünk, az ö
•mellett az á r p á t csépeli, .majd zsákokba tölti. kötelessége a lakást kimeszelni, Honíiatl vesz
Az ökröket
kölcsön adtuk a
törököknek. meszet, meszelŐl — ez az Ő családi titka muAzoknak vau valami szerencsétlenül primi- rád, — de lakásunk másnapra hófehér. De
tív faekéjük, az Ökröket elébe fogják s ugy csak az est beköszöntéig. Mert másnap már
szántanak.
*" • • ' a fehér falóin, ott van a hadi disz, az éj foP á r n a p .múlva azután nagy köszönettel lyamán megjött látogatók kiontott vére. Üde,
szolgáltatják vissza a török atyafiak az ök- ifin vérünkre csapatosan törnek éji látogatóink s szivjáik lankadatlanul vérünket. & e
röket,
— Fála, goiszpodi (köszönöm uram) s uj- derék állataik ott vanuakmindeniitt » bizojaikat homlokukhoz emelik, (ez a köszönés nyosan sokát csüklauak, mert bakáink hazairott leveleikben ugyan sok beesuietkértő kijele.)
A pokolian sáros utca közepén bakáink fejezés kapcsán emlékeznék még róluk.
hatalmas kövekből erős járdát készítették, a
Én visszaadtam a vizitet házigazdámnak.
sárt letakarították két oldalt beültették az No, a 'boszniai végrehajtóknák kevés dolguk
utat fenyőfával, melyek zöldje az utcát.barát- akadna a falu lakóinál. A szobában semmi,
ságossá, kedvessé teszi. Gazdatiszt kollegánk de semmi bútor, p á r török szőnyeg a földre
csináltatott melegágyakat, maholnap már terítve, azon alszanak, itt ugyan könnyű dóeszünk .a bevetett retekből, hagymából'.
kig az apósnak a vő részére a berendezést
A földeket bakáink felásták,
burgonyá- beígérni.
val bevetik, az utakat rendezik,
trágyázzák
Az egyik bakám, ki ép tisztiszolgámnál
a földeket. E g y néhány bakánk most ép a volt vendégségben, vállalkozott horvát nyelvszilvafák összefonódott s elszáradt ágait nye- tudománya segélyével a lolmácsi szerepre.
segeti le. É n meg szakértői tanácsokat adok
— No, emberek, — kérdem, igaz-e, hogy
nekik.
nektek több feleségetek is lehet?
Nyesegetés közben megszólal .valameFelelik, hogy igen.
lyik:
— Hát nektek hány van?
— No, de reméljük főadnagy ur, a szil— E g y , egy, — felelik.
vát nem mii fogjuk leszedni.
— Miért nem vesztek el többet, ha Allah
-^Persze, hogy nem, ifiiuk. íMi már a ha- megengedi, — kérdem.
zaiból fogunk lakmározni.
— I jedam idős — (egy is elég) feleié erre
A kis (házikók elé padokat készítünk. Az szomorú arccal a 70 éves Agics Szála, akit
egyes házikókban, melyeket ,jkutyák"-nak ugy látszik, egy hosszú élet tapasztalatai bírnevezünk, vagyunk mi is, a legénység is itt tak erre a kijelentés megtételére.
bekuvártélyozva. Két pirinyó szolbácska egy— Hát hol van az asszony — kérdem.
m á s mellett, ebből áll a palotám. Az egyik
— Azok . . . ban. (égy jó távol nagyobb
szobában lakik 3 érdemes' (házigazdáim, Agics város) vannak.
Szála. Agics Muráik és Agics Noria; mintDictum, factum, kiderül, hogy .a török
hogy el-clfelejtem nevüket, ivalalmi gyermek - asszony is ingatag lehet, ha
eldugdossák
koromban tanult néven szólitom őket hol elölünk, s mi Il-od osztályú öreg népfelkelők
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Amerikai életkép 2 r é s z b e n .

HADI HÍRADÓ.
aktuális felvételek.

®

Előadások

El

jjÜ vasárnap 2 órától folytatólag j | j
Ej G y e r m e k jegyek csak az első

®

g

jjj

előadásokon érvényesek,

a b b b b b b b b b b b b ® ® ® ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

®
®
0
0
E
E
E

VASS

M O Z G Ó - S Z Í N H Á Z
TELEFON 807.

3
§1

®

Vasárnap, nagy
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DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1915. m á j u s 30.
büszkék lehet,ünk, ihogy a derék törökök min
ket nőhidótóuak tartanaik.
Bakáink a mi részünkre a főutcán fatörzsekből remek szatellit készítettek, díszesen
ki van faragva, a tetején hatalmas felire®:
Viribns imitis! ,Ez az ébéélőnlk.
S 'hiogy az illuziónlk teljes legyen, megnyitottuk az első u r i kávéházat, a „Kafárnál"
is.
Két ügyes ácsunk készítette el ,a hatszögletű házikói fából, díszes faragvárnyokkal, a
tetejére a, kc'vápspicstcrüriik hád-cgbóí elkészítette a török félholdat, a. b e j á r a t mellé két
alacsony padot csinált,attunk, © feléje pedig
török hetükkel feirva: „...ni
káréház."
Az ©gyík török ember főzi benne az elkészített tűzhelyen a jó török kávét, mit kis
csészékből iszunk.
Nőtlen bajtársaink ugyan kifogásolják,
liogy hiányzik a magyar kávéiházaik legfőbb
dísze, egy molett Ikaszirnő, amire mi öreg
családapák, kioktatják őket, begy a b á b o m ban. ,a fiatal emberek a, stratégiával: ós ne ,a
szerelem titkával foglalkozzanak.
'Mindnyájan járatunk 'lapot s igy a török
kávéházunk imiellett, alacsony padokon üldögélve poílitizálunlk s élvezzük a sziesztát, míg
ú j r a nem jön az indulási parancs és újból
nem jön a cselekrés órája.
Dr. V. Ö.
•!9sahbíiiifi!is>iaa«bbbsabasaaabbabiiubsbbxzabbsababba!)eb

SPORT

fog járni, -mert áldozatkész közönségünk
nemcsak az általa ,annyira kedvelt sportot
fogja élvezni, hanem egyúttal segít, szerencsétlenül járt bőseinken is. Amint fent, említettük, a hovédek csapata kitűnően van összeállitvia és ugyancsak -n,ebién moinnlkát fog adni
ellen felének. Habár szurony ok .helyett cselező
labdákkal és szédületes lefutásokkal támad
ós golyók helyett gólba lőtt labdákkal igyekszik a győzelmet kivívni, bizonyos, liogy helyét itt i© megállja. A csatáriénc Hapa—
Krachtusz ós Csizikkel a centrumban működik, a fedezetsor középső posztját az AAC
kiváló játékosa, Csen ka. foglalja, el. Jordán
é© Ilegyi, a városi .főgimnázium volt hires
vei hírnevét öregbíteni. Ismerve a honvédek
hátvédje igyekszik a támadások leszerelésevel hírnevét öregbíteni. I.-ni erve a honvédek
játékerejét, a SzAiK és SzTK osaata is kitűnő .játékosokkal veszi fel a. küzdelmet. A
kapnt a délvidék legjobb kapusa, Csáky személyébem fogja őrizni. Hát,védőül Jopi és ,a
fiatal Beck van kiszemelve. Fedezetek Molnár, Vér és Horváth lesznek. A csatársor csupa fiatal tehetséges erőkből áll. Szabó, Lapu,
Horváth II.. Kiss és Gineknek adatott a feladat, hogy több ©ólt adjanak, mint amennyit
a. honvédektől kapnak. A mérkőzésen játszani fog a honvédek kiváló zenekara. A belépőjegyül szolgáló sorsjegyeikre, a mérkőKera kezdetére bővebb tájékoztatást a plakátelk n y ú j tanak.

.9
sza'ot tökéletesen elsajátítani. Felnőttek gyorsan elsajátithaiják az általam feltalált „Európa" szabászati
rendszert az „Európa" cimü szabászati könyv szerint,
mely törvényesen védve van.
A tanfolyamon a következőket tanulják: 1. A pontos mértékvétel. 2. A szabás rajzát a legkisebb gyermekeknek épp oly pontosan, mint a felnőtteknek. 3. A
derék kiszabását. 4. Mindenféle divatú szabászatot, 5.
Costiim kabátot, a legújabb divatú rakott, c o s t ü m kabátokat, hálókabálot és matrózbluzt. 6. ingblouzokat
többfélét. 7. Mindenféle ujjrészeket. 8. Princess ruhákat,
pongyolákat és m i n d e n f é l e divatú é s rakott s z o k n y a alj szabásokat, a legújabb denevér blouzok szabását
é s ezeknek az összeállítását.

Tandíj

T a n ó r á k : délelőtt külön tanfolyam 10-től 11-igDélután 3-tól 4-ig, 5-től 6-ig é s esti külön tanfolyam
8-tól 9-ig, péntek, szombat és vasárnap kivételével.
Beiratkozni lehet a megbízott ügynöknél, ki házakhoz is eljár és Kossuth Lajos-sugárut 1. sz. alatt a
tanórákon, 5 korona ellenében megkapja azonnal a
szükséges mértéket és rajzkönyvet, mely a tandíjból
levonatik.

Koch

Ignác,

Az „Európa" szabászat feltalálója és egyedüli oktatója,
Kossuth Lajos-sugárut 1. sz.
S z a b á s z a t i r e n d s z e r e m a l a p j á n , m e l y a kor l e g m a g a s a b b f o k á n áll, 4 n a p alatt a s z a b á s z a t : t e l jesen elsajátítható.

Orinicz Imre
kosárfonó üzle'e.

Szeged,

banbaaasabaaaaaaaabaabbbbbbabbabbabbabaabaaaaaaaaab

Fuiballmérkőzés a vak katonák javára.
IIős honvédéi,nk megvakult bajtársaik javára
rendkívül
érdek.,esnék mutatkozó futballmieccsot rendeznék ima SzAiK njszeigedi sporttelepén. A tisztjelűitekből és önkénteseikből
sikeresen összeállitett csapat mérkőzik a
SzAK—SzTK játékosaiból kombinált legjobb
tizeneggyel. A SzAiKmak a csehekkel rendezett. mérkőzése 1000 koronáin felüli összeget
juttatott már ,a, vak katonáknak. Meg van
minden reményünk arra, hogy a honvédek
vállalkozása ,s hasonló fénye© eredményinyel

szeméíyenkint 15 korona.

A hölgyvilág b.
figyelmébe!

Körutazásom alkalmával rövid ideig S z e g e d e n
K o s s u t h L a j o s - k ö r u t 1. sz. alatti utcai bejáratú nagyteremben, (Bölcsházi ur fiiszerüzlete mellett) f o l y ó évi
j u n i u s h ó 1-én, k e d d e n , tiöi ruha

szabászati tanfolyamot
nyitok.
Szabászati módszerem olyan könnyen felfogható,
s hogy egy 12 é v e s leányka is képes a női ruha szabá-

Kossuth Lajos s u g á r ú t 7 .
Ajánja magát a n. é. közönség
szíves figyelmébe bármily munkák
elkészítésére. Állandó raktár:utazó, és kézi kosarakból úgyszinte
finom kerti bútorok a legegyszerűbb kiviteltől, a legfinomabb kivitelig. Javítások és nádszékfonások a legjutányosabb árban eszközöltetnek. — Levelekre válaszolok. Eladás és rendelések felvétele,
kicsinyben és nagyban. Helybe
meghívásra házhoz megyek a déli
és esteli órákban.

Jegyzéseket
a

II. 6° 0 -os 1915. évi magyar hadi kölcsönre
es az

5 U - o s 1915. évi magyar hadi kölcsönre
az eredeti feltételek mellett elfogad
mint nyilvános aláírási hely a

Szeged-csongrádi
takarékpénztár.

Szeged, 1915. május 60.

M É M AGY ARORSZ ÁÖ

Vigszinpad
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Délmagyarországi

fióktelep

SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 8 3 3 .
sz á j p a d I á s
nélkül.

Telefon H-2S. •
K A B A R É T ® Telefon 14-25.
Horváth Mihály-utca 8 . s z .
mr
Pedeff fteltflség. fin előadás rossz Idd esetén Is meglesz farfua. Az általam készített
30-án, vasárnap este 9 órakor | 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
t
B a r t a Ágoston f o g t e c h n i k u s
FöuM színházak Illuslrls gárdája:
H
S Z E G E D , KIGYO-UTCA 1. S Z .
ü
CSEREY IRMA Rollan Róbert 1
TELEFON 1 3 6 4 .

Nagy díszelőadás I
zeneimitátor.

MIMI FŰRT

•

•

Lotti M o r a n d a

Hunyadi Emil •

FEHÉR OLGA

Boross

Stefi

Malter

RÓNAY JULISKA,
BARANYAI ETUS,
NAGY MACA,
M É S Z Á R O S MANCI
táncosnők.

Artúr

|
b

Kovács Andor g

ÉRCZHÖUV KPRQLY I
UÉCSGV SÁNDOR •

GRANICON
Kontra-rekontra

EMÖD TAMÁSTÓL
z e n é s bluett.
KflRINIVIÖt

haiagtatá bohózat.

h
n

®

Hezdef 9 ÖPaHOP.

fi® "fán parkelfánt, szabad bemenettel. §
h
Elsőrendű italok, hideg és meleg ételek. ^
. Páliolyülés 2 K, I. hely K 1 * 6 0 , II. hely
. K 1 - 2 0 , III. hely 8 0 f, állóhely 5 0 fill.

Jegyek előre válthatók este fél 7-ig P E T Ő ERNŐ
dohánytözsdéjében, a Tisza kávéház mellett. —

I C o p a a y

Telefon: 468.

m

tiszta szobák

junius hó 7-ig meghosszabbíttatott.
támadt, további
kesült

lel-

Sokszorosítások, másolások, Irögépjavítások.
Amerikai kellékraktár. Áliancró gépíró tanfolyam,

(volt Konrád) Rókautca 6. sz., Szegedpályaudvarral szemben.
Gyönyörűen átalakítva
2 koronától kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

h á b o r ú következtében

ellenségünk

a

Telefon: 468.

aláirási határideje az

Uj

l

Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára :>

A hadikölcsön
olasz

u

Szeged, Kosuh
t Lao
jss
-ugárul 1. szám.
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Auer-fény világítási- és
jókarbaníartásl vállalat.

n

B
y

G

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

Aláirási feltételek:

í

Dl
aláirási árfolyama

9 7 h». 70 m.i 100

Ne fontolgassunk, hanem
vásároljunk mindnyájan
kivétel nélkül

áldozatkész-

az
ii

I

I.

ségre van szükség.
5 0 koronától kezdve minden összegben

aláírható

aláirási árfolyama

eredeti feltételek mellett a hivatalos aláirási helynél:

May R. Miksa
4

bank- és váltó-üzletében

4

S z e g e d , Széchenyi-tér.

Felelős szerkesztő; FASZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNlAY L
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korona

1

0

0

koronáért.

Kívánatra
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előleg,
C O j
ezidőszerint + J
/0

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

