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LEGÚJABB.
London, junius 10. Balfour bejelentette
az Alsóházban, hogy néhány hét óta nem
tesznek különbséget tengeralattjárók foglyai és más hadifoglyok között. A kormány
intézkedett, hogy jövőben a foglyok elbánása méltányosabb legyen.
Insbruck, junius 10. A tiroli Landwehrfőparancsnokság lapja, a Soldaten-Zeitung
jelenti: Egy őrjáratunk néhány nap előtt ködös időben a Tonale-szorosnál átment a határon és egy olasz pénzügyőri házat, amely
az ellenség kitűnő fedezéke és támaszpontja volt, ékrazittal felrobbantott. A csapat e
sikeres müvelet után sértetlenül tért viszsza.
j : !
Zürich, junius 10. Az Agence .Havas mai
jelenéséből kitűnik, hogy az a jegyzék, melyet az amerikai ^kormány a Lusitania ügyében most Németországhoz intézett, nem bír
az ultimátum jellegével.
Berlin, junius 10. A londoni Lloyd legutóbbi közleménye szerint az elmúlt pénteken és szombaton tizennégy gőzös esett a
német tengeralattjárók áldozatául. A Daily
Chronicle huszonegyre becsüli a mult héten elsüllyesztett angol gőzösök számát.
Ziirich: A francia katonai szakértők
igyekeznek megvigasztalni az olasz közvéleményt az olasz csapatok csekély aktivitása miatt. Hangoztatják, hogy tartós esőzések akadályozzák az olaszokat az Isonzón
folyó átlépésében. Az olaszoknak a háború
első napja óta az időjárás viszontagságaival kell küzdeniöik.
Rotterdam, junius 10. Pátervárról jelentik, hogy ottani katonai körökben attól félnek, hogy az orosz déli sereget katasztrófa
fenyegeti. Dicsérik Ivanoff tábornok katonai képességéPés vitézségét, de egész nyiltan beszélik, hogy a szövetségesek uj offenzívára készülnek, amelynek a déli sereg
aligha lesz képes tovább ellentállni.
Hága, junius 10. Genuából eredő információk szerint nyolcvanezer arab lázadt
fel az olaszok ellen és már eddig is heves
csaták folytak. A török küldöttek által szított fölkelése a bensziilötteknék és arab törzseknek napról-napna erősödik. Hét olasz
ágyúnaszád, két kis cirkáló és egy torpedó
divízió indult el Észak-Afrikába.
Konstantinápoly, junius 10. Kairóból érkező hirek szerint .néhány nap előtt az
alexandriai öbölben kiét ellenséges tengeralattjáró jelenlétét tapasztalták. Alexandriában óriási izgalom támadt, a lakosság között pánik tört ki és a város tele volt azzal
a hirrcl, hogy német buváfhajók érkeztek
az öbölbe.

Péntek, junius II.

IV. évfolyam 140. stám.

Galieiai és bukovinai
seregeink egyesültek.
-

Győzelmes előnyomulás a DnyesziernéS.

Budapest, junius 10. A Felsö-Dnyeszter
mentén és a Dnyeszter és Pruth között a
harc tovább folyik. A Pflanzer-Baítin hadsereg északra továbbra is tért nyert. Támadóoszlopaink szakadatlan harcok között
Ooertynig és Horodenkától délre emelkedő
magaslatokig előrenyomultak. A hadsereg
galíciai területen harcoló részeinek sikeres
eíőiiyomulásához most már Bukovinában is
csatlakozott egy csoport, amely tegnap a
Pruthon átkelve Kotzmanntóí délnyugatra
nagy orosz erőket visszavetett. Egyébként
északon a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

-

Berlin, junius 10. A nagyfőhadiszállás
jelenti: Przemysltöl keletre a helyzet változatlan. Mikolajow—Rohatyn (Lembergtöl
délre és délkeletre) vidékéről uj orosz erök
nyomultak előre dél felé. A támadásokat
Linsingen tábornok hadseregének részei Alityniát (Drohobyctól északkeletre) a Dnyeszter szakaszát összekötő vonalon Znrawnónál háritották el.
Staniszlautól Keletre és Haiicsnál az üldöző harcok még folynak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Buvárhajonk elsüllyesztett
egy angol cirkálót.
Budapest, junius 10. A 4. számú buvárhajóuk parancsnoka, Singuli sorhajóhadnagy e hó 9-én Sangiovanni di Meduától husz mérföldre megtorpedózta és elsülyesztetíe a Liverpool tipusu angol cirkálót, amely hat torpedózuzó oltalma alatt haladt.
FLOTTAPARANCSNOKSÁG.
(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

(Anglia 1909-ben és 1910-ben több Livérpool-tipüsu hajót épített. Ezek a hajók
a következők: Glasgow, BristoJ* Gloucester, Newcastte és Liverpool. Az elsiilyesztett hajó hossza 131, szélessége pedig 14.3
méter, tonnatartalma 4800. Föl volt szereive két darab 15 és fél, tiz darab 10 és fél,
„égy darab 4.7 centiméteres ágyúval. Legénységének száma 376. A hajó 24,600 lóerejii és menetsebessége 26 tengeri mértföld volt.)

Az olaszok nem focinak előbbrejuini.
Budapest, junius 10. Az Isonzo arcvonaon az ellenségnek ujabban Plavanál, Graiskánál és Sagradonál megkísérelt átkelést visszavertük. Flitsch vidékén és a Km
crktcéu, Plöcken szorostól keletre tovább
: • colunk. A tüzérharc a tiroli határ men; is tovább tart. Tonale területén az el.. ég támadása megtört vitéz biztosító
, í upataink ellenállásán.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
AZ AUSZTRIAI OLASZOK.
Berlin, junius 10. Monnenti

szenátor a

íorriere deli a Será-ban elismeri, hogy
ausztriai olaszok nagy

az

része hallani sem

akar arról, 'hogy Olaszország „felszabadítsa" őket.

,

PÉTERVÁRI KATONAI LAP —
OLASZ VERESÉGET JÓSOL.
Bukarest, junius 10. Á Ruszki Invalid
orosz katonai újság legutóbbi száma az olasz
ukc.ó következtében beállott uj harctéri helyzetet tárgyalja. Ez a cikk az orosz vereségek hatásának enyhitésére nemcsak a német, valamit a magyar és osztrák hadsereg
leküzdhetetlen katonai felsőbbségét ismeri
bé, hanem egyben utal arra az előrelátható
vereségre is, amely ,az olasz hadsereget fogja érni.
— A középponti .hatalmak katonai rendszerének egyik lényeges része az is, — irja
a Ruszki Invalid — hogy mindig meg tudják találni az ellenség .érzékeny és gyönge
oldalát.
, .
j . i .v, *m
— A magyar és osztrák csapatok most
nem bocsátkoznak harcba az olaszokkal, hanem olyan területre vonulnak vissza, amely
nekik kedvezőbb. Igy előrenyomulásra kényszeritik az olaszokat, akiket azután kedvező .pillanatban megtámadnak, hogy minél nagyobb veszteségükkel visszaverhessék őket,
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Hogy merre lesznek ezek az ütközetek, nehéz előre megmondani, de bizonyos, 'hogy
igy fog történni. Valószínű, hogy a svájci
határ környéke lesz .a döntő csaták színhelye. Ezért érthető a svájciak izgatottsága.
Az olasz vezérkar jelentéseit tehát, hogy a
határon néhány pontot elfoglaltak, nem lehet
komolyan venni. Olaszország akcióját a középponti hatalmak eddig is okosan tudták
elhúzni addig, amíg nekik a kedvező idő elkövetkezett.
'
1
A CITTA Dl FERRARA MENEKÜLTJEI.
Grác, junius 10. A Gitta di Ferrara megmentett két tisztje, négy embere ,ide érkezett.
i
'
'
Olasz holttestek borítják
a Krn magaslatot.
Budapest, junius 10. A sajtóhadiszálJásról jelentik: Az olaszok ismételt nagy erőfeszítések dacára semmiféle sikert 'nemi mutathatnak fel. Valószinüleg ezen kinos körülménynek tudható be, hogy Olaszország még
nem adott ki veszteséglistát, bár vesztesége

jelentékeny. Krn magaslatait allpini 'vadászok
százainak holtteste fedi. Az olasz hadvezetőség hallgat, mert eddigi nagy 'veszteségeivel
szemben nincsen eredménye.
UJABB JELENTÉS VELENCE BOMBÁZÁSÁRÓL.
Lugano, junius 10. A velencei támadáskor repülőink nyilakat dobtak le. Tiz bomba
a San Giorus Maggiore és Santa Maria della Galute között a1 csatornába esett.
PÁRISI TUDÓSÍTÓ AZ OLASZ HARCTÉREN.
Berlin, junius 10. Rotterdamból jelentik:
A párisi Journal tudósítót küldött az olasz
harctérre. A tudósító azokat a nehézségedet
ismerteti, amelyeket az olaszoknak le kell
küzdeniük. Az olasz 'főhadiszálláson azt
mondták neki: Azért hoztuk önt ide, hogy
megmutassuk, millyen nehéz föladat előtt állunk. Irja meg, hogy senki se türelmetlenkedjék Franciaországban, W a sikerek késni fognak.

Háromezer iifabb orosz fogoS
Berlin, junius 10. A nagy főhadiszállás
jelenti: Szav'Ietől délnyugatra oroszok tegnap előnyoiniulásunkkal szemben eiíentáliást
fejtettek ki, csak keveset haladtunk előre.
Az utolsó két nap zsákmánya: kettőezerkettőszázötven fogoly és géppuska.
Bekeritési mozdulatunk ellen Obiszától
keletre az ellenség északkeleti irányból erősítéseket vetett harcba. Ezen fenyegető
mozdulat elöl szárnyunkat Betigola—Zoginic
vonalába vontuk vissza anélkül, hogy az
ellenség ezt megzavarta volna.
A Jenentöl délre támadásaink és az ellenség üldözése közben junius hatodika óta
háromezerhusz oroszt fogtunk el; továbbá
kettő zászlót, tizenkettő géppuskát, sok tábori bombát és járműt zsákmányoltunk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az összetépett orosz front.
A Kölnische Zeitung haditudósitója jelenti: A galíciai óriás csata, amelynek tulajdonképen csak előjátéka volt Przemysl meghódítása, óráról-órára nagyobb kiterjedésűvé
lesz, miközben egyre világosabbá válik, hogy
lefolyása az .oroszokra nézve mindegyre veszedelmesebb jellegű.
Az orosz front egységéről nem lehet
többé sző. A szövetségesek különféle helyeken éket vertek az orosz Vonalakba. A BöhmErmolli .hadsereg áttörése bizonyára nagyon
nehéz volt, mivel az oroszok Mosciska vidékén négyszeres sorban egymás mögött állították föl vonalaikat. De hála különösen a
Kritek altábornagy osztrák és magyar hadtestének, amelv már az Ondavia völgyében
folyt harcban ismételten kitüntette magát,
sikerült vajam ennyi orosz vonal elfoglalása.
A második hadsereg győzelménél, melyben
a beszkidi hadtest is részt vett, még fontosabb az a hirtelen változás, amely PflanzerBáltin tábornoknál állott be a Pruth mellett.
Most már nemcsak a Pruth-vonal, van biztosítva, hanem sikerült az oroszoknak ott
levő állásait jobb szárnyukban fenyegetni.
Az ellenség ott már nincs
összeköttetésben
saját szomszédos csoportjával és azonkívül
el kell készülve lennie arra, hagy iPflanzer-

OROSZLENGYELORSZÁGBAN. '
Bécs, junius 10. Az utolsó napokban Pétervárott rémhírek terjedtek el arról, hogy
a németek fokozott tevékenységet fejtenek
ki azon a területen, amely Varsó és a PiLica
között fekszik. Erre váló tekintettel a varsói
főkormányzó rendkívüli intézkedéseket tett.
LIBAU ÉS AZ OROSZ HADVEZETŐSÉG.
Stockholm, junius 10. Ismeretes, hogy
az orosz hadvezetőség Libau elfoglalása után
egy kommünikét adott ki, amelyben azt irta,
hogya libaui kikötő már nem volt értékes
hadikikötő és igy elfoglalásának nincs semmi jelentősége. A Svenska Dagbladed-nek
Libauban időző haditudósitója most azt jelenti, hogy ezek ,az értékteleneknek jelzett kikötői müvek és erődítések az oroszoknak ezerötszázmilló frankjába kerültek. A haditudósító még közli, hogy libaui lakosság lelkesedéssel fogadta a,németeket.
Repüfőíoic
a

bombázták

krasjyjeváei

arzenált.

Budapest, junius 10. Egyik repülörajunk tegnap reggel a kragujeváci arzenált
és a pirotechnikai intézetet sikeresen bombázta. Megállapításunk szerint két helyen
tűz támadt. Repülőink sértetlenül visszatértek.
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Baítin keleti irányba Besszaráfoia felé „fölgöngyöliti".
A glaliciai csata alapjában véve most
négy különböző karctéren dühöng, amelyeken a szövetségesek hadseregei egyetlen
erős szakadatlan vonallal rendelkeznek és
miután az orosz frontot négyfelé tépték, arra kényszeritik az orászokat, hogy elkülöní- Az Unió és Németország.
tett csatamezőkön védekezzenek, de mindeNewyork, junius 10. A Reuter-ügynökség
nek fölött a .szövetségesek diktálják az ellenségnek minden mozdulatát. Mackensen ékén jelenti Washingtonból: Az Evening San himegtörik minden orosz támadás. Ezt a csata- teles értesülése szerint az amerikai jegyzékteret Puhalló tábornok zárja le Medykától
keletre győzedelmesen előrenyomult hadse- ben semmi célzás nincs arra, hogy az Egyeregével. Böhm-Ermolli ellen, aki Pulhallóhoz í sült-Államok a szövetségesekkel az élélrnicsatlakozik, különösen védekezniük kell az :szerblokád kérdésében tárgyalni akar, sőt
oroszoknak, mert ő ellenfelének vonalát el- egész határozottsággal megállapítható, hogy
vágta a többi ellenséges hadseregrésztől, a az Egyesült-Államok
csak
Németországgal
melynek Krohobictól északra
Sziirtnayval
van dolga, továbbá a német csapatokkal, a fog tárgyalni.
Rotterdam, junius 10. 1 Washingtonból
melyeket Bothmer tábornok vezetett Stryjbe.
Ehez a szakaszhoz csatlakozik
Pflanzer- táviratozzák: Lansing, az uj külügyi államBaltin. Az ellene szembeállított túlerővel titkár Wilsonnal való tanácskozása után köszemben is cl tudta határolni a harcteret. Félkörben, nagy ivben nyomul előre a mi fron- zölte, hogy a Németországnak küldendő jegytunk, amely néhány nap múlva a Szántól és zék kész és ma fogják kézbesíteni. Az ameDnyesztertől keletre egyenes vonalban fog rikai lapok pénteken reggel közölhetik a
elhúzódni.
jegyzék hivatalos szövegét. A közzététellel
Az ember persze sohase jósoljon, de mé- nem fognak addig várni, amig Berlinből meggis meg lehet .állapítani, Ihogy ebben az orosz él kezik a jegyzék átvételének igazolása.
Newyork, junius 10. Bernstorff gróf néhadseregben minden recseg-ropog, sőt hogy
met
nagykövet Washingtonban félóra hoszminden azt a benyomást kelti, mintha utolsó
szá:g
tanácskozott Wilsonnal. Hir szerint a
nagy döntéssel, amely már régóta folyik, fokozatosan közelednénk a galíciai hadjárat tanácskozás lefolyása kielégítő volt. Dernvégéhez. Ezt a megállapítást ma már senki burg legközelebb elhagyja Amerikát és misem mondhatja fantasztikusnak. Az oroszok után Angolország akadálytalan utazást biztosított neki, Norvégiába utazik.
órája ütött.
Genf, junius 10. Az Agence ff avas jelenLEMBERG ELŐTT.
ti mai kelettel: Az amerikai kormány jegyBakarest, junius 10. A Ziua tudósi tója zéke nem lesz ultimátum.
jelenti: Az oroszok mind lázasabban készülnek Lemberg kiürítésére. Több hadállásukat
Lemberg körül már ki is ürítették. A közigazgatási hatóságok és az orosz bíróságok
irattárukkal együtt már elhagyták a várost
és Oroszországba tértek vissza. Az osztrák,
magyar és német csapatok már erősen közelednek Lemberghez. Az orosz csapatok között a folytonos hátrálás miatt nagy a nyugtalanság s a hadseregparancsnokok 'attól 'félnek, hogy a katonák között még jobban meglazul a fegyelem. Az orosz katonák nagy tömegekben adják meg magukat.

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, junius 10. A Milli 'távirati ügynökség jelenti a főhadiszállásról:
A Dardanella-fronton Ari Burnu mellett e
hó 7-éről 8-ára virradó éjjel 'könnyű szerrel
(visszautasítottunk jobbszárnyunk ellen intézett két ellenséges támadást és az ellenségnek nagy veszteségeket okoztunk. Tegnap
gyönge és időnként szünetelő gyalogsági és
tüzérségi tüzelés váltakozott. A többi hadszíntéren nem történt jelentősebb esemény.
HKözli a miniszterelnöki sajtóosztály.) '
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Változó harcok nyugaton.
Berlin, junius 10. A nagyíöhadiszállás
jelenti: Souchez és Neuville mellett a harcok tartanak. Soucheztól északnyugatra a
franciák minden támadási kísérletét csirájában elfojtottuk. Soucheztól nyugatra a cukorgyár környékén a franciák kis előnyöket szereztek.
Neuvillétől északra levő állásaink ellen
intézett ellenséges előretörés meghiusult. A
legutóbbi harcok folyamán itt mintegy kettőszáz franciát elfogtunk.
Champagtieban, Souain tájékán és Hurlosíól északra sikeres robbantások után
több ellenséges árok birtokába jutottunk.
Egyidejűleg Leinesniltöl északra kettőszáz
méternyi szélességben rohammal elfoglaltuk
a francia állásokat és éjjeli ellentámadásokkal szemben megtartottuk: egy géppuska és
egy aknavető jutott kezünkre.
Bois de Pretre nyugati részében legelöl
levő állásunknak egy árok darabja az ellenség birtokába jutott.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Heves harcok Neuville körül.
A nyugati sajtóhadiszállásról jelentik:
Neuville és Souchez mellett a harc hevesen
folyik. Az utóbbi napok harcaiban a franciák
kudarcot vallottak áttörési kísérleteikkel. A
franciák (Neuville és az ettől északra fek'vŐ
magaslatok ellen rendkiviil 'heves ágyútüzelés! indítottak. A tüzérharcot követő ellenséges támadást azonban a németek könnyen
visszaverték. Ugyanezen a délutánon a Neuvillétöl délre lévő előretolt állásaink ellen is
borzalmas ágyutüzet indított az ellenség. Á
Neuville és Ecurie közti szakadékban, valamint az arras lensi országúton a francia
gyalogság sürü rajvonalban nyomult előre.
Elkeseredett közelharc után a németek mindenütt visszaverték őket. Egész idő alatt leírhatatlanul heves, idegrázó tüzérségi harc
folyt. A hatalmas ágyú-dörejt minduntalan a
lecsapó gránátok egész sorának robbanása
követte. Éjjel a Loretto-magaskitön,
Aixnoulette, Souchez és a Carency-patak között levő állások ellen ismét támadást intéztek a
franciák, de a németek visszaverték őket és
súlyos veszteségeket okoztak nekik. A közeli
erdőben is sikerrel 'harcoltak a németek. Azóta még mindig tart a tüzérségi harc. Elfogott franciák azt mondják, hogy ezeknél a
harcoknál, amelyek a világháború leghevesebb harcai közé számithatók, Joffre jelen
van.
AZ ANGOLOK NEGYEDMILLIÓ EMBERT
VESZTETTEK.
Roterclam, junius 10. Asquith miniszterelnök közölte az alsóház tegnapi ülésén, hogy
az angolok, hozzájuk számítva a territoriális, indiai és tengerentúli (gyarmati) csapataikat. május 31-ig 'halottakban, sebesültekben és eltűntekben 10,955 tisztet és 247,114
közembert vesztettek a francia harctéren és
a Földközi-tengeren.

§
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ANGOL JELENTÉS
REPÜLÖK TÁMADÁSÁRÓL.
London, junius 10. Az ,admiralitás közli: Hétfőn a brüsszeli léghajócsarnok angol
repülők bombájától kigyulladt. Hétfőn angol
ban Warnsford angol repülő Gent és Brüszszel között 6000 láb magasságiból hat bombával egy Zeppelint felrobbantott és sértetlenül hazatért.
NISBEN NINCS MÁR JÁRVÁNY.
Szófia, junius 10. Njsből érkezett utasok hírül hozzák, hogy ott a járványok meg-

szűntek és már csak elvétve fordulnak elő
•tifuszesetek, de ezek is könnyebb lefolyásúak
és rendesen nem halálos végűek. Eddigelé
egymagában Nisben 25,000 ember halt meg
járványokban, 'ezek közül kétharmadrész volt
a polgárság.
Bulgária végleg a semlegesség
mellett döntött.
Szófia, junius 10. Franciaország, Oroszország és Anglia követei) közös jegyzéket
adtak át Radoszlavovűak. A Miniszterelnök
nyomban adott válasza szerint a kormány
elhatározta, hogy a háború .végéig ,minden
körülmények között semleges marad.

Románia a fordulat utján.
(Liga alakult az oroszok ellen.)
ezt csak 'most lehet visszakapni és soha máskor. Ezt a mulasztást még Erdély sem pótolná, mert az orosz áradat a nyilt kapuju
Romániára törne, hogy útját kiegyengesse
Konstantinápolyihoz. Erről nem fog lemondani az orosz! Igaz, még akkor se, ha meg
is verik, de Besszarábiával megerősödött Románia a fölszabadított Ukfairta szövetségesében létérdeke lesz
Ausztria-Magyarországnak s a német birodalomnak, amelyek mint
ilyenek örökös szövetségeseivé lesznek a cárizmus mindent lehengerelő, imperialista törekvései ellen.
A cikk megtette a hatását. Eleinte csak
pánik támadt, majd azonban magukhoz tértek a megtévesztett ifjak és megszületett az
uj jelszó: Besszarábia!
A munka erősen halad. A megtisztult, a
kijózanodott ifjak: Stere Constantin, egyetemi tanár, dr. Lupu, Arbore, Cazacu, Fruuza,
valamint Bukarest és Jassi városok legkiválóbb íróinak és politikusainak vezetése alatt
uj ligát alapítottak, Besszarábiai Liga címen.
A Liga élénk akciót kezd meg nyomban egész Romániában és népgyűléseken,
röpiratokban, fölolva sásokban \föl fogja rázni
és világosítani Románia népét és közvéleményét Oroszország alattomos eszközeiről és
életveszélyes szándékairól.
Besszarábiában nekünk kezd derengeni
a hajnal, a russzofileknek befellegzett.
A háborúéi lenes akció ismeretlen .és névtelen
hivei a sülyos okok egész seregét soEzeket akarják a russzofilek meghódítani, ezeket, csak azért, hogy a romániai még rolják fel abban a röpiratban, amelyet tegmindig romlott politikai atmoszférában, — napelőtt osztogattak Bukarest forgalmasabb
melyet a muszka pénz még egyre bomlaszt, utvonalain a járó-kelőknek. A röpirat élesen
— szintén elfajuljanak. Erdélyben is .kizáró- kikel azok ellen, akik az országot vérifürdőlag a 'modern polgári szabadságok román be akarják kergetni s bevezetésében azt
tipusa tűnjék el, ő is? Igazán az tehetetlen, mondja, hogy Olaszország szerencsétlen lémég román szempontból is tilos 'az erdélyi pést tett, amikor megszegte szövetséges tárvállalkozás. Értsék meg ezt az ifjak és azok saival kötött szerződését.
Fölpanaszolja a röpirat, hogy Olaszorfelszabadítására törekedjenek, akik igazán
szenvednek. Besszarábia földben kincs, em- szág szerződést kötött a hármas megegyeberben a megfojtás próbája /előtt'álló testvér, zés hatalmaival s Románia érdekeit egyálta-

Bukarestből jelentik: Romániában ezideig csak egy ligát ismertünk, egy román
ligáról tudtunk, amely orosz pénzen, nagyhangú politikusok csak egyéni szempontokat
vizsgáló vezetése alatt ellenünk agitált. Ez
a liga a nagy napokban is jelt adott magáról.
Márciusi jassi-i nagygyűlésen a folyton ingadozó Jorga vezetésével nekirontott monarchiánknak és annyira ment, hogy
átokkal
sújtotta azokat a tiszta, kipróbált elméket,
•melyek a velünk való működést hirdették és
lehazaárulózta Steret, Carpot és minden ép
eszű és lelkiismerettel biró embert.
Stere most Az ifjakhoz oimü, sulyos érvekkel megrakott, ragyogó logikával vezetett cikkel felelt tanítványainak, kik elvakultan képtelen és érthetetlen ábrándot kergetnek és nem azok fölszabadítására törekszenek, akik tényleg nyögnek, pusztulnak és a
kiket csupán néhány éve rabolt el lelkűktől
a muszka, hanem naiv hittel, minden józan
meggondolás nélkül az oroszok óriási erejében bizva, Erdély meghódításáról ábrándoznak, elfelejtik, hogy Erdélyben a román szabad polgár, fejlődik nyelvben, kulturáltan 's
ez a román nép, ha soha sem is fog tartozni
Romániához, mint a múltban, a jövőben is
támasza lesz Romániának, ősforrása a polgári föllendülésnek, melynek számos intézménye a magyarországi románság kiirthatatlan és kiapadhatatlan faji fönmaradásának biztositéka.
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Ián nem képviselte és nem védte e szerződéses viszony szabályozásánál. Ma már nem
titok többé, — .folytatja a röpirat, — 'hogy
se a hármas megegyezés, se Oroszország külön nem hajlandók kielégítő mértékben teljesíteni Románia kéréseit, ni'nt ahogy azt d
háború hivei óhajtanák. Az oroszok bejelentették már igényeiket Máramarosra, Bukovinára, a Bánátra, mindezt azért, hogy a románok megint megmentésükre
siessenek,
mint 1877-ben.
A hulló könnyek még nem száradtak fel,
az átok, mely elborította a románság részéről Besszarábia .sírját, még visszhangzik és
az oroszok ma megint régi mivoltukban jelentkeznek a románok előtt. A röpirat aztán
óva inti a polgárságot arra, hogy viseltessék bizalommal a király és a kormány iránt,
mert az ország vezérei Nagy-Románia kiépítésen dolgoznak. Ezt a Nagy-Romániát nem
papiroson akarják megteremteni, hanem valóságban.
Amikor Oroszország látta, hogy Fitípeszku és Joneszka urak politikájának hivei
napról-napra szaporodnak, azt hittje, hogy
most már nem lehet többé birrai a közhan-

gullattal s az elnyomás igazi álarcában jelentkezett. Oroszország, a röpirat szerint,
csalódni 'fog. Azokról pedig, akik ezek után
még tovább is a háború mellett izgatnak, kijelenti a röpirat szerzője, hogy eladták 'magukat idegen érdeknek.
A 'merész hangú röpiratnak nagy kelendősége volt.
A Moldova, Carp Péter lapja erősen 'követeli, hogy a románok a központi hatalmak
mellé 'álljanak. Higgadtan mérlegelve a helyzetet, a következő megállapítást szögezi le:
Przemysl visszafoglalása a szövetséges csapatok által, ujabb bizonyítéka annak a morális energiának, amellyel Németország a világ legnagyobb államaiból álló koalíció ellen
küzd. Ez újra felszinre veti 'Románia magatartásának! problémáját. Rámániának teljes
erővel kell a Dana és a 'tenger mellett álla
nia és senki, sem Oroszország, sem azok,
akik Romániában Oroszország érdekeit képviselik, nem fogják ezt az oiíszügot megakadályozni tudni abban, hogy magához ölelje
mindazon 'vidékeket, amelyek egykor Moldo
vához tartoztak (Besszarábia).

A szegedi olasz kolónián.
(Saját tudósítónktól.) iA Dorozsuiára vezető ut baloldalán, a ró tusi állomástól 10—15
percnyi járásra fokszik a modernül kiépített;
jobb sorsra érdemes (Sár-fél o gyártelep,
amely most a monarchia, délnyugati vidékéről internált olaszok lakéihelye. Háború
van, forró nyár van, mindjárt meglátjuk,
mennyire érdemes az olasz koloniáVá átvarázsolt rongytelep környékét leírni. Alig haladunk tul a vasuti rámpán, nagyobb területen álldogáló piszkos vízre találunk. Az ember zavarba jön, hamarjában nem is tudja,
melyik a sok tó közül, amelyek Szeged művésziesen összebonyolított közigazgatási földrajzában szerepelnek. Azok lelkén száradjon
tehát annak bűne. liogy én térképpel a kezemben az Íróasztalnál sem tudok tájékozódni, akik évtizedeken át ambicionálták, liogy
Szeged közigazgatása véres és egyéb, gyanús szinü folyadékkal telitett tavakról legyen híres. De tegyünk ugy, mint a sarkutazók és más vállalkozó szellemű fölfedezők
adjunk a gyereknek nevet, legyen Bűz-tó.
Legyen Rettenetes Bűz-tó. Hát igen kérem,
elkocsikázván a Rettenetes Bűz-tó mellett,
szabad szemmel, teli orral és ómelygő, minden pillanatban kiifordulni készülő gyomorral állapítottam meg, liogy e tó partján nyer
elhelyezést minden hulladék, ami e város lakosságától szemetes kocsikon kikerül. Nem
vitatkozom, lehet, hogy a számszerű becslésben tévedek, lehet, liogy valahol, még közelebb a városhoz másik ilyen strand díszeleg. Nagy önfeláldozással, aminőre csak egy
felfedező képes, tovább kocsikázván, módomban v •'( mgállapitani, hogy e Rettenetes-tó
szomszédságában van a Sár-gyár és ezzel
szemben az akoltelep.
Nagyszerű környezet — gondólom magamban és már a kapuhoz is érünk. Emberrege® gondolkozású buszárok igyekeznek
künn és benn a rendet fenntartani. Cseresznyét áruló asszonyok várnak a vevőre. Azt
mondja az, egyik:
— Vegye meg az enyémet az ur, haza
szeretnék menni.

Azután az árát is megmondja. Nem irón:
ide, nehogy mások is vérszemet kapjanak
tőle. Ezeket talán a rossz levegő szeintelenitette igy meg.
Belépek az udvarra. Hatalmas, széles
kővályunál asszonyok inasnak. Tetőkre, kerítésekre ruháikat terigetnek. Az ember azl
hinné, hogy a tisztaság életeiemük. De amikor megnézem a kis részben mosással foglalatoskodó, nagy részben oél és szándék nélkül jövő-menő nőket, a lustán támolygó vagy
bambán álldogáló férfiakat, érzem, liogy itt
nem szabad sietni az Ítélkezéssel. Mondjuk,
hogy a legnagyobb szenyro elkészül az ember,
amikor ide belép. De azt is várja, begy nőkkel fog találkozni, akiket kiemel környezetükből szépségük, vagy annak őszi varázsa,
férfiakkal, akiknek arcbőre nem attól barna,
hogy régen volt vízihez szerencséje. Ezek az
asszonyok, ezek a férfiak —- legalább az a
600—700, aki ma künn volt — egytől-egyig
csúnyák. Szépségnek, erőnek semmi nyoma
rajtuk. Egész nap mosnak és egész nap,egész
éjjel piszkosak. Gyerekük sok van. Láttam
köztük olyan nőt, aki ősz hajjal áldott állapotban van. Ebédkiosztás lévén, egy soványdongáju nő a falnál meghúzódva türelmesen varja, mig a tolongok után a porciójáért
ő rá is sor kerül. Két gyerek kapaszkodik
beléje és ő egykedvűen tűri a cibálást.
— A maga gyerekei?
— De mennyire.
— Az apjuk?
— Mit tudom én, hol vannak.
— Hát maga nincs férjnél?
— Mit gondol? Megnézem azt a férfit,
akinek a gyerekeimet adom.
Ez se rassz. Ugy látszik, azokat a férfiakat, akiktől a gyerekeit kapja, nem nagyon
nézi meg. De minthogy a gyerekeit nem
azoknak akarja adni, akiktől kapta, (aminthogy nem is lelhet, mer ez bi tri stb, górnia
lenne) hanem másnak, egy harmadiknak,
vagy tizediknek, ezt. az urat már jól megnézi.
-Tó étvágyat ennek az urnák és szerenesés
szüléseket a mindig boldog mamának.

Szegeti, 1915. junius 4.
Ugy-e ilyen környezetben kitűnően érezheti magát az ember? Gyerünk tovább. Az
ebéd: jó porció bivalypaprikás és hatalmas
ad'ag kenyér. Megyek az ebédjükkel szobájukba tartó emberek után a lakásba. Az
ágyuk szalma, amelyben szertelhever kevéske
cókmókjuk. Keresek egy szekrényt, egy zugot, ahol a fehérneműjüket tarthatják.
Nincs. Ugy látszik, fehérneműjük sincs. A
hatalmas, világos termet egészséges tisztaság uralhatná és. betegséget párolgó piszok
benne minden. Bizonyos, hogy napok óta
nem szellőztették, pedig ebez pénz se kell
sok, még munka, se, csak ember, aki megtűri
a tiszta levegőt, Minthogy ilyen nincs közöttük, miért nem akad valaki, akinek amibiciéja meg kötelessége is, hogy — ha másként
nem megy — akár 'kanosukéival is reájuk
kényszerítse a tisztaságot. Ha. másért nem,
mi érettünk, akiknek szomszédságában tolepitettélc meg ezeket a. nomád 'erkölcsű, piszkos és tunya embereket.
Végig sietek a lakószobájukon, egy-két
nerc alatt a torkom kiszáradt. Az egész telepről három megható pillanat emlékét viszem el. Az egyik, amikor szembejöttem egy
öreges emberrel, aki csajkát keresett, amibe
az ebédjét tálalják. Hülye szegény. Ez az
egyetlen szép ember az egész telepen. Fenn
a szobában egy csomó szalmán, mintha otthon lenne, szerény, tiszta kis lakásában, iil
egy ember. Mellette az asszonya, körülöttük
a gyerekek. A férj uram bicskával falatoz
a tányérból. Erős- és intelligens vonásai vannak. Kék ruhájáról i tél ve gépész leliet Talán
az egyetlen tiszta ember az. egész társaságban, meg is van beretválva.
Legmegb átél b a sok gyerek. 'Egyik-másik olyan szép, egyik-másik már el is pusztult, Szegeden. Eszembe jut a sok szegedi
egyesület, amelyek közül többnek van humanitárius, sőt társadalomtudományi programja. Vezdtőik miért nem liátogatnalk ki
ide? A jótékonykodásnak, sőt a tudéskodásnak olyan nagy tere és olvan praktikus eredményei kínálkoznak itt. Kilátogatott helyettük dr. Turcsfíuyi Imire, az állami gyermekmenhely igazgató-főorvosa, aki a 28 legkisebb gyermeket csütörtökön állami gondozásba utalta. És állalmi gondozásba veszi át
a következő napokon és fokozatosan a többi
gyermekeket is.
iEzzel a gyermekek sorsa a háború idejére jó kezekbe került. De mi lesz a felnőttekkel? Ilyen piszkosak maradhatnak továbbra is? A szeméttelep továbbra is ott ólálkoőhatik az utolsó ház szomszédságában betegségek rémével fenyegetve ezt az egyébként biztonságban tengődő várost? És az
olaszok lakószobájában továbbra is rémíthet
a teljesen kiélt, egészségtelen levegő, a szemét? Tudjuk, láttuk, hogy ezeknek az embereknek nem életföltételük a tisztaság. De rá
kell szoritani őket. A mi érdekünkből. Elismerjük, hogy ilyen 1100 embert nehéz dolog
rendbe hozni. De meg kell történni. Energiával és megalku vást nem tűrő szigorúsággal. Sokan közülük már széjjelmentek a városba dolgozni. Jó lesz vigyázni.

adlazrnott

mely sokkal olcsóbb
és gyorsabb, mint a
fa vagy szénnel való
főzés, ha egy szabaF o n y é S o m a világítási vállalatánál Kölcsey-u. 4. beszerez.
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Múlik az idő . . •
(Saját tudósítónktól.) Közelebb vagyunke már a háború befejezéséihez, mint a kezdetéhez, ki tudná megmondani. Csak azt az
egyet tudjuk, érezzük, hogy múlik az idő és
fokozott hevességgel folynak a. harcok keleten és nyugaton, északon és délen, a szélrózsa minden irányában. Mikor fiaink csaknem egy éve máir felvirágozva és dalolva
hadba szállottak, azzal búcsúztunk tőlük:
— Viszontlátásra!
És ez nemcsak azt a jókívánságunkat
fejezte ki, bogy épségben és Ijgyőzdlmiesen:,
hanem azt is, hogy minél előbb térjenek
vissza. Eleinte a tél kezdetére, majd karácsonyra vártuk, reméltük visszatérésüket,
majd meghosszabbitottuk a visszatérés időpontját, mint a váltót és azt hittük, hegy a
tavaszt hirdető fecskékkel egyidejűleg megjelennek a. látóhatáron a béke galambjai is.
Annyirabittünk é« bíztunk abban, hogy mindenkinek volt egy „biztos forrása," amelyből
rendületlen bittel merítette a közeli béke reménységét, Már a sajtó berkeiben is kezdte
megrakni fészkét a béke galambja, anélkül,
hegy a szigorú cenzorok elhessegették volna.
A közvélemény kezdett belenyugodni abba,
bogy az egyenlő erővel küzdő ellenséges hatalmak nem tudják döntőre vinni a minden
idők legnagyobb és legvéresebb Küzdelmét,
melyet tehát tovább folytatni és erőltetni
céltalan vér- és vagyon pazarlás-. A béke
galambjait azonban nein kellett erőszakosan
elhessegetni, elszállottak azok maguktól is. S
minél jobban felolvasztotta, az enylhe tavaszi
napsugár a tél jégbilineseit, annál nagyobb
hévvel folytatódott a. véres háború. Ebbe is
beletörődtünk és lassankint megoszoltak
gondjaink a, harctéri események és a megélhetés nehézségei között, Megint csak minit
az idő és az élet- és virágfakasztó napsugár
napról-napra nagyobb hévvel tűzött le és maholnap kasza alá érleli a gabonát. Nem válik be az, a jóslás sem, amely a pestisre kolerára, tífuszra és más mindenféle ragályos
nyavalyára akarta a bábom befejezését bizni. Múlik az idő és minél közelebb jutunk a,
gabonaarató Péter-Pálhoz, annál kisebbek
mindennapi kenyérgondjaink, annál jobban
érdekelnek megint bennünket a höferek, a
német nagy vezérkar és a Mii li-ügynökség jelentései. Múlik az idő és ezer gondunk közepette is mind jobban érdekel bennünket az
oroszok romlása, a franciák és- angolok tehetetlensége és a perfid olaszok lendület nélküli támadása. Múlik az idő és már senkisem beszél nálunk a békéről, ,sőt lassankint
kezdjük szégvelni, begy egyáltalán beszéltünk róla. Uj remények fakadoznak a szivekben és a kislhitüekhen is gyökeret ver a
leverihetetlenségiünkbe vetett bit. Amit Hindenburg mondott ki: Wir m.üssen siegen! —
•meggyőződéssé erősödött a gyávább természetűek szivében is. Múlik az idő és már nem
a béke, hanem a győzelem, minden gondolatunk. Már kezdünk belenyugodni abba is,
bogy múlik az idő. Ma. vivjuk-e ki a (győzelmet vagy holnap, betek vagy hónapok multán-e, az már-már mellékessé válik Mellékessé, mert a végső diadalba vetett bizalom
világraszóló fegyvertényeink szülötte. Már
nem sejtés, már nem remény és bit, hanem
megdönthetetlen bizonyosság. Múlik az idő,
de el nem maradhat, a mi dicsőséges és diad a 1 m as győzelmünk!
- LAPUNK KÉZBESÍTÉSE. Nagyon kérjük igen tisztelt előfizetőinket, hogy a lap késedelmes, hibás kézbésitését a kiadóhivatalnak
jelenteni sziveskedienek, hogy minden sérelmet nyomban orvosolhassunk és a további
tévedéseknek vagy mulasztásoknak elejét vehessük.
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Közös miniszteri tanácskozás Bu
dapesten. A „Bu apesti Tudósító" jelenti:
Csütörtök reggel gróf Stiirgkh 'Károly osztrák miniszterelnök báró Engel Ágost pénzügyminiszter, Schuster Rezső kereskedelemügyi miniszter, báró Heinold Károly belügyminiszter és Zenker Ferenc íöldmivelésügyi
miniszter kíséretében Budapestre érkezett.
Gróf Stiirgkh osztrák miniszterelnök kíséretébe n van Ehrhart Róbert miniszteri tanácsos
is. Az osztrák kormány tagjai az „Angol királynő"-ben szállottak meg, ahol kora délelőtt megbeszélésre.ültek össze. Tíz óra tájt
az osztrák miniszterek a miniszterelnökségre hajtattak, ahol a magyar kormány tagjaival ültek össze értekezletre. Ezen az értekezleten részt vett Krobat n hadügyminiszter is, aki már tegnap óta Budapesten van.
A magyar kormány részéről gróf Tisza István miniszterelnök, dr. Teleszky János pénzügyminiszter, Sándor János beliigyminisztei,
báró Harkányi János kereskedelemügyi miniszter és báró Ghillány Imre földmivelésiigyi miniszter vettek részt az értekezleten.
— Budapestről jelentik: A közös miniszteri tanácskozáson megtárgyalták a haderőnek és a polgári lakosságnak az élelmezését.
Konstatálták, hogy amennyiben váratlan elemi csapások közbe nem jönnek, az aratás
eredményéből a teljes szükséglet fedezhető
lesz. Az osztrák miniszterek részben az éjjeli személyvonattal, részben péntek reggel
visszamennek.
- - A hőség. Béc bői jelentik: A hőség,
amely már a mult héten is meglehetősen
érezhető volt, tegnap még jelentékenyen növekedett. Bécsben árnyékban 32.5 Celsius volt
a hőmérséklet, a tegnapi 29.4 Celsiussal szemben. Nyomott hőség- ülte meg az utcáikat ós
rendkívül nagy tömeg tolongott a fürdők felé. Még délután négy óra felé is 29.4 fok volt
a meleg, mig tegnap ilyen tájban még csak
28.3 fok volt. A közép hőmérséklet 26.8 fok
volt ,ami a tegnapi nappal szemben 0.9 fok
növekedést jelent. A folytonosan tartó hőség hatása alatt a talaj kiszáradása természetesen gyorsan halad előre és a fiatalabb
erdőségekben, a kukorica-földeken és másutt is már erősen érezhető. A hőség területileg isi terjedt. Különösen déli Dalmáciában
nagy a meleg; Punta d'Ostrohan 37 fokot
mértek árnyékban. Az alföldekkel .ellentétben, az Alpesek magaslatain csökken a hőmérséklet, de azért az időjárás ott is enyhének mondható. A hóolvadás nemcsak nappal, hanem éjszaka, is folytonosan tart. Nyugat-Galiciában,
Közép-Galiciáha,n és Bukovinában is enyhe és meleg idő
köszöntött
be. Kelet-Galíciában is megvá)fozott az időjárás. Kelet-Németországban és Lengyelországban meleg és derült az idő. Észak- és
Északnyugat-Németországban, Hollandiában,
Belgiumiban ós Észak-Franciaországban meleg, szép az idő. A magas légnyomás az egész
keleten kiterjeszkedik. Az általános időjárás
ezzel kedvező marad és a meleg további növekedése várható.
— Szegedi hadnagv levele az olasz
harctérről. Szűcs József. 46-os hadn ary érdekes levelet küldött az olasz harctérről egyik
barátjának. Többek között a következőket
irja: Mi már itt ülünk .melegebb tájon, néha
túlságos meleg is van (ütközetben). Május
31-én zászlóaljunk egy a többi csapattól az
ellenségnek átadott magaslatot (Krn) újra
visszafoglalta, amiért ugv a divízió, miint a
brigád dicséretét elnyertük. A telefonielentés
után a divízió a telefonba „Hurráh 46" kiáltást hallatott és sokféle más dicséretet. Sajnos, veszteségünk is volt. Faragó és Kelen
'hadnagyok, fíreider zászlós és 60 ember
megsebesült. Junius 3-án újra tűzbe kerülve,
rajtunk ütni kísérelt meg a talján, de véresen
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visszavertük. Legnagyobb veszteségünk az,
hogy elesett alezredesünk, a zászlóalj és
mindannyiunk bálványa, ö volt legellől, elvesztését végtelenül fájlaljuk. Itt sebesült
meg Rózsa Pali, Gera hadnagy és Balan
zászlós. Tehát láthatod, nagy mellegünk van.
Négy hapja harcolunk a magaslatért, melyet' el akarnak venni tőlünk, de nem engedjük fel őket. Sturm, 'sturm után jön, de véresen mennek vissza.
— Hivatalos é.tesités Rizzetti alezredes
h táláról. A Délmagyarország közölte elő zör,
hogy az olasz határon, a Krn magaslatokért vívott harcokban hősi halált Inalt lovag
Rizzetti Pál alezredes, a 46-ik gyalogezred
parancsnoka. Az alezredes elestéről tisztikara az alábbi levélben értesítette dr. ' Somogyi Szilveszter polgármestert:
Nagyságos Polgármester ur! Mély megilletődéssel és fájdalommal értesítjük szülővárosunk közönségét, hegy parancsnokunk,
lovag Rizzetti Páll alezredes ur minden hősiességet fölülmúló bátorságai zászlóaljunkat
győzelmesen rohamra vezényelve, annak
élén, az olasz határon, szíven találva ellenséges golyótól, hősi halált halt. Benne elvesztettük a mindenki által csodált vezetőn
kivül legnagyobb katonai erényekkel megáldott atyai barátunkat, példányképét a legjobb parancsnoknak és a legelső közkatonának. Pótolhatatlan veszteségünkért boszut
kiáltunk az Egek Urához s vitéz atyánk elestét a magyar alföld szülötteihez méltó hősiességgel fogjuk megbőszülni. Hős parancsnokunk drága tetemét LaibacOiba szállítottuk
örök nyugalomra. Áldásunk kisérte a kihűlt
szivet utolsó útjára. Midőn e mindnyájunkat ért nagy veszteségünket Nagyságoddal
közöljük, fogadja nagyrabecsülésünk kifejezését.
Felüpost 78, junius 5.
A szegedi 46. gyalogezred
3-ik zászlóaljának
tisztikara.
— Pólvai levél. Érdekes !evelet kapfunk
Pólóiból P. J. tengerésztől, aki a Ferenc Ferdinándról nevezett hadihajón szolgál. A derék tengerész Ancona. bombázásáról irt. Május 23-án este kapták a parancsot, liogy
este nyolc órakor indulnak lAnoonába. A legénység nagy lelkesedet tiségre
gyuladt;
örültek a fiuk, hogy tengeri csatára mehetnek. Alig tudták bevárni az indulás percét.
Végre jelezték az indulást, a hajó nekivágott
a tengernek s tizenkét órai ut. után parancsot kaptak, bogy reggel 4 órakor megkezdik
a tüzelést. A legénység égett a harci vágytól
s türelmetlenül várta a reggeli 4 órát. IAmint
Ancona felé közeledtek, onnan adták az első
lövést, de eredménytelenül. Csakhamar mi is
megindítottuk a tüzelést. Minden lövésünk
talált. Gyönyörűség volt látni lövegeink hatását. Nagyszerű volt, amikor a drótnélküli
távíró állomásukat, fölrobbantottuk.
Az állomáson segítséget kértek az olasz flottától,
de mi fölfogtuk a sürgönyt. A következő pillanatban a PHnz Eugen hadihajónk is megkezdte a tüzelést. A Viribus
Unitis hadihajónk egy kaszárnyát döntött romba. El se
képzelheti az ember, hogy egy-egy löveg milyen rettenetes pusztítást képes véghez vinni.
A hajóról feszült figyelemmel néztük a lövedékek munkáját. Ahova lecsaptak, az építmény, mint a kártyavár, ha megfújják, ugy
omlott össze a fal. Két óráig tartó bombázás
után visszatértünk állomáshelyünkre.
— Hogvan dolgoznak az orosz hadifoglyok? Nehogy tulnagy legyen az olcsó
orosz munkaerő iránt való kereslet, állljon itt
a példa, mint válnak be a foglyok a gyakorlatban. Ezelőtt két héttel, a dunaszerdaihelyi fogolytáborból 50 orosz fogoly érkezett
Löwenfeld Joachim bagoiasánoi uradalmába,
hogy pótolja a bérlőnek nagyszámú bevonult
munkásait. A bérlő igen kevéssé kedvező információt adott a muszkákról. „Tunya, lusta
és tehetetlen népség ez, — mondotta — akik,
most már látom, a háborúban se érhetnek va lami sokat. Nagyon kevés hasznukat lehet
venni. Dehát a semminél mégis csak többet
érnek és ezért nem bánom, hogy jöttek. Is-
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métlem azonban, nagyon kevés öröm van a
munkájukban. A környékbéli gazdák közül
sokan érdeklődtek már nálam, liogy mint
váltak be az oroszok a munkában. Én mindenkinek ugyanezt mondtam, de azért nem
beszéltem le senkit, hogy a gazdaságok részére oroszokat kérelmezzen, mert h a igen
gyönge munkások is, a semminél mégis, csak
többet érnek, különösen olyan előnyös feltételek között, ahogyan kapni lehet őket."
— Kétszáz orosz hadifoglyot kér Szeged az arat'munkára. Közöltük annak idején,
hogy a honvédelmi miniszter leiratban értesítette a város tanácsát, hogy orosz hadifoglyok igénybe vehetők
aratómunkálatokra!.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester bemut a t t a a miniszter rendeletét a csütörtöki tanácsülésen. A rendelet kiemeli, hogy a .hadifoglyok ellátásáról épen ugy kell gondoskodni, mintha arató munkások volnának.
Szeszes italt nem kaphatnak; ellenben naponta kétszer-Iháromszo-r r u m nélküli teát
kell nekik adni. Szegednek 200 hadifogolyra
van szüksége az aratási munkálatokhoz.: A.
hatóság a főispáni hivatal u t j á n érteisiti erről a minisztert.
— Nagy tűz Zsombolyán Zsombolyáról
jelentik: A /íei/orra-gőzmalom kigyuladt ós
teljesen leégett. IAZ üzemet rendes szokás
szerint este hat órakor beszüntették a malomban, a munkások eltávoztak, a hatalmas
kétemeletes épületet pedig lezárták. Esti kilenc óra lehetett, amikor a járókelők- a malomépület második emeletén, a felvonó közelében világosságot, lassan terjedő tüzlfoltét
vettek 'észre. Azonnal értesítették a fenyegető
veszedelemről a tűzoltóságot, amely ki is
vonult. Nehéz, megfeszített munka várt a
tűzoltókra, akiknek a közsógbeli lakosság is
segített, de az elemi erővel pusztító lángoknak már .nem sikerült gátat emelni. Éjjel
háromnegyedtizenkettőre j á r t az idő, amikor
az épület teteje óriási robajjal beszakadt,
n tára a nemsokára leszakadt a. második emelet egész tetőzete is, megremegtetve a hatalmas falakat. Reggelre a lángok
elpusztították az egész malom épül etet és a romok a tágas pincékben hevernek üszkösödve, füstölögve. A leégett malomban odaveszett
tizenöt
vaggon liszt, az egész felszerelés és berendezés. Négy vaggon lisztet és .a gépházat m,ég
idejében .sikerült megmenteni. A malom felszerelésének és r a k t á r á n a k értékét kétszázötvenezer koronára lehet becsülni,' amiből
alig maradt valami sértetlenül. (A kár tehát
igen tetemes, de biztosítás révén nagy részben megtérül. iA tüz keletkezésének oka eddig ismeretlen.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgáit Szegeden julius
4. napján délelőtt 9 órakor a szegedi felső
ipariskolában t a r t j á k meg. A vizsgálati kérvények kellően felszerelve a m. kir. kerületi
iparfelügyelőségliez (Földváry-utca 4. szám)
küldendők.
— Felhő Rózsi a Vigszinpad-kabaréban
A Vigszi ii pad-Kabaré igazgatóságának sikerült néhány napi vendégszereplésre megnyernie Felhő Rózsit, (Szeged volt kedvencét,
aki a kabaré színpadokon a r a t j a most országszerte sikereit. Felhő Rózsi csütörtökön lépett fel először. Bizonyára minden este telt
ház fogja végignézni Felhő vendégszerepléseit, ezért ajánlatos a jegyeket előre megváltani, liogy este a pénztárnál ne legyen
nagy torlódás. Előadásra kerül ma másodszor a „Besaállásolás" bohózat, melyben Hunyady mint tót kutyamosó mutatkozik be.
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A hatóság intézkedései
az élelmiszer drágaság ellen.
(Saját tudósítónktól.)
A csütörtöki tanácsülésen dr. Szaluy József főkapitány részletes előterjesztés tett azokról a hatósági intézkedésekről, amelyekkel az éleim szer drágaságon segíteni lehet. Ezek szerint a közélelmezési bizottság tanácskozásaiba a szegedi feministák kérelmére, bevonják az aszszonyokat is. Szombaton megkezdik a hatósági boltban a zöldségfélék árusítását.
A
'husbódéknál uj rendet .léptetnek életbe. Eddig a sertés- és juhhúst egy bódéban árusították. ami nagy torlódást idézett elő. Sokan
bementek a bódéba is és ott zavarták a személyzetet. A főkapitány ezt az anomáliát is
megszünteti: az árubódéba senki be nemi léphet a hivatalos személyeken kivül. Korlátot
is állítanak, .hogy a közönség között sorrendet lehessen tartani.
A maximális ár 'megállapításával is foglalkozott a főkapitány. Véleménye szerint
Szegeden lehetetlen az élelmiszer-dijak rrtnximáiáSíi, mert teljesen ki van szolgáltatva a
város a tanyának. Ha a tanyaiak vélemériyeszerint való olcsó árakat szabnak 'Szegeden. akkor a termelő nem hozza ide az áruját, hanem elviszi a közeli községekbe, vagy
más városba. Élénk példa erre az, árui a
tejjel történt. A tej literjét többen'ötven fillérért árusították és emellett még vizezték
is a tejet. A rendőrség elkobozta a hamtsitott tejet é's .az ánát is leszorította 38—40 fillérre. Erre az történt, hogy most a tanyaiak
nem hoznak tejet a .piacra, mert nem tetszik
nekik, hogy nem lehet hamis tejet, drága
pénzért adni.
A városnak tágabb Ikeretbén kell szervezni a hatósági árusítást, hogy megszűnjenek "a visszaélések. Nagy mennyiségű tej 'és
vaj van a környéken, csak össze- kellene vásárolni. Ha a hatósági bevásárlók nagy

mennyiségre 'kötéseket tudnak csinálni, akkor biztosíttatják a közönség rendszeres és
olcsó élelmezését. Most a hatósági árusítás
azonban keveset segit a súlyos helyzeten.
Egyik héten van tojás, a másikon nincs; vásárolnak öt-hat sertést, ami egy ideig kielégíti a szükségletet, de ez a mennyiség hamar elfogy. Ezért szervezni kell nagy és állandóan működő bevásárló bizottságot.
A tanács elfogadta a főkapitány előterjesztését és megbízta, liogy sürgősen gondoskodjék az előterjesztésben foglalt tervek
végrehajtásáról.
tisaesbbiaoeeesbenbebbbbaababasebbabbb-ibibaaaaaaesaab

Beszélgetés Plank
egyik honvédével.
Plank .Ede altábornagy nevével
nem
egyszer találkoztunk a bécsi, berlini é s budapesti lapok hasábjain. Plank az északi
harctéren küzdött hónapok óta, kibővített
hadosztályt vezetett. Hogy milyen bravúrosan dolgozott a népszerű tábornok, azt szedték sorokba a lapok. A szegediek előtt nem
kell külön hangsúlyozni ' a vezér sikereit,
büszke figyelemmel kísértük s amikor a palotás városból elindult.a frontra, tudtuk, hogy
nagyszerű eredményeket fog felmutatni.
Plank Ede altábornagy hadosztályának
egyik honvédja néhány napi
szabadsági
most tért haza Szegedre s a következőket
mondotta el tudósítónknak:
— A Pirink-féle hadosztály is a Szurmay-féte hadseregcsoportban
'harcol. Ez a
csoport a Linsingen-sereghez
tartozik, annak a balszárnyát alkotja. A Szurmay-sereg csakis honvédokból áll. A németek imádják a honvédot, legalább velük egyenrangúnak mondják. Határtalan bizalom tölti el 'a
lelküket irántunk. Ha tudják, hogy — .rnond-
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— A front rendkivül megrövidült, ami
juk — 'honvédok őrködnek éjjel, nyugodtan
alszanak, baj nem lelhet: a honvéd! . . . Ha különösen az olasz beavatkozás miatt is fonlátják, hogy honvéd indul nehéz munkára, tos nekünk. Abszolúte nem érezzük odiafönt,
előre éljeneznek, hocholnak — a siker örö- hogy egy uj ellenségünk is kinőtt a — csizmére. Mi persze mindent 'elkövetünk, hogy mából. Északon nincs már orosz túlsúly,
a germány-sógor (ez a hivatalos nevük a legföljebb egyik-másik, kisebb részen, de ez
honvéd-gyerek előtt) bámulatát megnyer- nem jelent sokat. Más frontrészen pedig mi
vagyunk túlsúlyban. A iegeklatánsabb bizojük;
— A Plank-hadosztály 'is a Kárpátok j nyitók, hogy egyik napon pihen a hadosztály,
gerincéről indult a mult hónapban előre, Ga- a másikon pedig folytatja az ellenség üldölicia felé. Hónapokig feküdtünk a gránic kö- zését. Fölváltva dolgoznak tehát a hadosztárül, hóban, fagyban, viharban. Sokat szen- lyok, pihenten kerülnek mindig az ellenségvedtünk, de boldog érzés szállt a szivünkbe, gel szemben, ami — elgondolható — nagyon
mikor tisztjeink lelkesedéssel szóltak: — De- nagy fölényt biztosit. S dacára, hogy negyhát a /muszkát, ugye, nem engedjük be édes ven nap óta is megy előre egyik-másik
hazánkba, gyerekek . . . Aztán, jött a ta- zászlóalj, a fiuk még sem fáradtak, mondom,
a
vasz, a gorlicei nagy áttörés! A többi nagy- alig lehet őket visszatartani és szidják
jában ismeretes. Az egész szövetségi Hadse- muszkát, amiért oly/an — .gyorsan szaladreg megmozdult. Mi is. Kezdetben borzasz- nak.
tó nagy csatáink voltak. Az oroszok rajtunk
— Már jóval előbbre vagyunk mindenütt,
akartak áttörni, hogy 'igy ellensúly ózzák a mim ahogy hivatalosan jelentik. Hogy mást
gorlicíii helyzetet. Túlerővel dolgoztak, csu- ne említsek, már Halics több nap óta nem
pa friss ezredeket hoztak, sok vadászezredet az oroszoké . . . Huszárjaink pedig egy hét
főként. Ezek tényleg bátor és Hagyszerü ka- óta szemlélgetik t.emberg gyönyörű, csillotonák. De a honvéd mégis jobb lehet, mert gó tornyait, portyázó huszárpatrullok már
egymásután vertük ki őket magaslati állá- Lemherg mögé is be-bekukklantanak, Lemsaikból. A mi hadosztályunk sokszor — ál- betgen tul virtuskodnak . . .
landóan •— kitüntette magát. Plank kegyelMajd sóhajtva teszi hozzá a derék szemes ur magas kitüntetéseket kapott, a ka- gedi honvéd:
tonái bálványozásig szeretik.
— Csak 'azt sajnálom, hogyha néhány
— Amióta előre indultunk, a katonákkal nap múlva ujra fölkerülök, elkések a lemnem/ lehet birni. Folyton menni akármik, elő- be rgi parádés bevonulásról.
re, pihenő nélkül. A tisztek alig bírják őket
Szalay János.
visszatartani. A győzelmi mámor leírhatatlan. Ide haza el se tudják képzelni, mit je- í.íssa«bs»ba»»bbsaababa»absabb»iba«ok«ba«aía»iíi»«aiii»
lent ez: kilenc hónapig védekezni, jobbára
AZ OLASZ HAMUPIPŐKE.
visszafelé menni, aztán a fordulat és öt hét
óta szakadatlanul előre, üldözve ta"hatalmas
Lugano, junius 9. Arinak bizonyítására,
ellenséget. Ez megér /minden szenvedést! Az
hogy
Olaszország mindig a hármasszövetség
emberek meggyötört arca megváltozott, a
hamupipőkéje
volt, a Glornale d'lMia a köszemek ragyognak, az arcon túlvilági boldogság. A végső diadal erejét érezzük már vetkező hazugságot tálalja föl:
odafönt! Most már tudjuk, hogy a legvesze1895-ben, amidőn Crispi Németország
delmesebb ellenséget rövidesen leterítjük.
érdekében tarifáháborut viselt Franciaországgal, kárpótlásul kölcsönt keresett Németországban, hogy Itália közgazdasági krízisét elkerülje. A üleichröder-ház egyik tagja/Rómába érkezett és felajánlotta a kért kölcsönt,
azzal a feltétellel, hogy Olaszország zálogul
adja a vámbevételt. Természetes, hogy az
Telefon 14-25. # K A B A R É T © Telefon 14-25. olasz kormány ajtót mutatott neki. (Az olasz
lapnak ez a visszaemlékezése természetesen
Horváth fflihály-utca 8 . s z .
nem felel meg a valóságnak. Sőt ha az olaFedett helyiség.
szok egy kissé jobban megerőltetik emléke•
zőtehetségüket,
rájönnek arra, hogy 1895-ben
&
•
u
Olaszország
nem
is Németországban kere10
B
sett kölcsönt, hanem Angliában és ott követelték azt a feltételt, hogy Itália kösse le a
vámbevételeit.)

Felhő R ó z s i
Felhő Rózsi
Felhő Rózsi

AZ OLASZ SZOCIALISTA PÁRT A HÁBORÚ ELLEN.
Chiasso, junius 9. Beltrami szoeiálista
képviselő beszédet mondott tegnap Novarában s kijelentette, hogy a szoeiálista párt szilárdan* megmarad amellett az álláspontja
mellett, hogy ellenzi a háborút.

Kacagtató b o h ó z a t .

h

SZEMÉLYEK:
Braun Mór gabonaügynök
Felesége
Szobalány
Segesváry B. ezredes . .
Papanek Janó kutyamosó .

{®®®®a®®®®®®®®®®®®

Érczkövy Károly
Marossy Juczi
Rónay Juliska
Kovács Andor
Hunyadi Emil

Fővárosi színházak illustris gárdája:

Roland Róbert
zeneimitátor.
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Kovács Andor a
uj kuplékkal.

Hunyadi Emii érczksuy h á r o m !
—
—
i igsg
Kezdőt íól 9 ÓFahflFJjfél után paMánt, szabad bemeneffel ®
Elsőrendű italok, hideg és meleg ételek.
m
Un idnnlt1 Páholyülés 2 K, I. hely K 1 - 6 0 , II. hely
111! Ijdl dn . K 1-20, 111, hely 80 f, állóhely 50 fill.
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Jegyek előre válthatók este fél 7-ig P E T Ő ERNŐ @
B dohánytőzsdéjében, a Tisza-kávéház mellett. — e

TS

gazdáktól, kereskedőktől elfogad

okorJános
mcimalma a Kálvária-uton.
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Gyémánt Katit hat hónapi
börtönre ítélték,
(Saját tudsátónMól.) A szegedi törvényszék büntető tanácsa elé csütörtökön délelőtt
került orgazdasággal vádolva a birihedt
Gyémánt Kati, a nemrég kötél általi halálrá
ítélt és kivégzett Kalla Illés közihuszár kedvese.
Gyémánt Kati bün/pöre szoros Összefüggésben van azzal az üggyel, amelyért a földi igazságszolgáltatás már leszámolt Kalla
illéssel. Az ügyészség orgazdaság bűntettével vádolta Gyémánt Katit, mert elfogadta
a huszártól azokat a ruilianemüeket, amelyeket az Fodor Jánosnétól rabolt el.
A csütörtöki tárgyalásra a gyári leány
ugyancsak kiöltözött. Kackiásan jelent, meg
a bíróság előtt. Piros szoknya volt rajta,
zöld selyem bkiz ós fekete selyemkendő a
fején. Lábán csikós harisnyát és selyem papucsot viselt. Kacéran nézett végig a tárgyalótermen, közönségen és az elnök kérdéseire
hangosan, biztonsággal válaszolt. Elmondta,
hogy törvénytelen gyermek, az anyja neve
Gyémánt, az apjáé Dimitrieszku. Tizennyolc
éves és két hónapot töltött az ügyészség /fogházában. A szegedi keuderlfonógyárban dolgozott /hét hónapig az előtt cseléd volt a délvidéken. írni, olvasni nem tud, ellenben magyarul, szerbül, románul ós németül beszél.
Egy régebbi csalásért most tölti ki a 2 hónapi fogház büntetését.
Fodor Jánosné is megjelent a tárgyaláson, akit a huszár leütött és kirabolt. Fcdorné betekig feküdt súlyos fejsérülésével élet
és halál között a szegedi közkórháziban.
Most már gy/ógyulciban van, bár még a fején
kötést visel.
A vádirat felolvasása után Gyémánt
Katit hallgatták ki. Először tagadta, hogy
tudott volna arról, ogy Káli a a neki ajándékozott tárgyakat rabolta. Később azonban,
miután az elnök felolvasta a rendőrség előtt
tett vallomását, beismerte, liogy a rablásról
tudott, csak arról nem, hogy Kalla leütötte
Fodor nót.
Az első tanú Hóvó Márton né volt, akihez egy izben Kalla betört és elrabolta 20 koronáját, négy üveg lekvárt ós egy tégely
arckrémet. A lekvárt és az arckrémet Katinak adta és /megmondta neki, hogy egy aszszonytól lopta, akinél az éjszakát töltötte.
Rovóné vallomásában tagadta, liogy Kallát
személyesen is ismerte volna. Soha szóba se
állott vele. Fodor Jánosiiétól csak annyit
kérdezett az elnök, liogy a rablott ékszer és
ruhák, tényleg az ő tulajdonát képezték-e.
Fodornó azt mondta, hogy igen.
Az ügyész ezután, mivel a vádlott beismerésben volt, elállott a többi tanú kihallgatásától, előbb azonban odamódositotta a
vádat, liogy ugy Rovó Mártonná, mint Fodor Jánosné sértettek ügyében orgazdaság
bűntettéért kéri a vádlottat megbüntetni, aki
bár tudta, liogy szeretője rablás utján szerezte a neki ajándékozott holmit, azt elfogadta és használta.
A törvényszék rövid tanácskozás után
hat hónapi börtönre itélte Gyémánt Katit,
aki megnyugodott az ítéletben. Mivel az
ügyész sem felebhezett, az Ítélet jogerős,
J

Szegted, 1915. junius 11.

DÉLM AG YARORSZA G.
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Felvétel a szage^i városi felsőkereskedelmi iskolába. (Tisza Lajos-körút és Kölcsey-utca sarok) A városi felső kereskedelmi
iskolában a jövő 1915 -1916. tanévre junius
12-től július 5-ig történik a felvétel. Akó
(eflső) osztályba azok a növendékek vehetők
fel, akik a gimnázium, reál vagy polgári iskola 4. osztályát sikerrel elvégezték, illetve
legfel jobb csak latin nyelvből buktak meg. A
felvételi dij 30 korona, az évi tandíj 200 korona, mely 50 esetleg 25 koronás részletekben
előre fizetendő. A fel vételhez az utolsó évi
iskolai bizonyítványon kiviül születési- anyakönyvi- kivonat és ujraoltási bizonyítvány
szükséges. A 3 évfolyamú várod női felső
kereskedelmi iskolába ugyanúgy történik a
felvétel, mint a városi fiúiskolában. Felvilágosítással szolgál: Donavell János igazgatóhelyettes.

Szegedről d. e. 9-59, B u d a p e s t r e
„
éjjel 1-40,
„
d. u. 1-23,
d. u. 5-15, Kecskemétre
Gyv. Bpestről d. u. 2-40, Szegedre
„
Szv.
este 8-05,
Kecskemétről reggel 4 37,
Bpestről d. e. 8-30,

sz á j p a d I á s
nélkül.
Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen pótoIják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek
12 óra alatt lesznek kielégítve
>
H

Á g o s t o n

fogtechnikus

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

ü

TELEFON 1 3 4 6 .

Gyv. Szegedről este
Szv.
„
éjjel
reggel
d. u.
d. u.
Gyv.Tem.-jv.-ról reggel
Szv.
„
reggel
d. e.
d. u.
éjjel

ind.
614, Tem.-Jv.-ra
2 09,
„
5 00,
„
2-57,
„
5-37,
„
7 48, Szegedre
4 51,
„
9-25,
„
1-40,
„
9-45,
„

1-25
7 30
7-50
7 48
6 08
1-14
7-32
2 21

érk.
este 8.22
reggel 5-18
reggel 7-36
este 6 06
este
904
d. e. 9 48
reggel 7*43
d. u. 12-48
d. u. 4-52
éjjel 12-57

ind.
Vv. Sz.-Rókusróld. u. 12 04, Zentára
Szv. Zentárói
d. u. 3-30, Sz.-Rókusra

„
„
Vv.
„
„ B.-Csabáról
Szv. B.-Csabáról
„ N.-Váradról
„ Csabáról

érk.
d. u. 2-55
d. u. 5 54
érk.
éjjel 3 08, B.-Csabára d. e. 6-20
d. e. 10-59, N -Váradra d u. 4 00
d. u. 5-15
d. u. 2-44, C s a b á r a
éjjel 11-07
este 8 00, Csabára
reggel 4-29, Sz.-Rókusra reggel 7-40
d. e. 8'19,
„
d. e. 10*45
d. e. 10-10,
„
d. u. 4 22
d. e. 7-38,
„
éjjel 1101

ind.
érk.
Szv. Sz.-Rókusról d. e. 8 25, S z a b a d k á r a d. e. 9 31
este 6-53,
„
este 8-06
d. u. 1-30,
„
d. u. 2 39
,,
,,
este 6-53,
„
este
753
érk.
reggel 4-30
reggel 2 50
este
8-55
reggel 7 15
reggel 9 41
d. u. 5-53
éjjel 12-34

ind.
Szv. Szegedről éjjel 11-55, Karlovára
éjjel 11-51,
este 619,
Karlováról reggel 4 35, S z e g e d r e
reggel 7-46,
d. u. 310,
este 9-40,
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d. u.
reggel
este
este
este
éjjel
reggel
d. u.

Gyv.
Szv.

Szv. Sz.-Rókusról

B a r i a

ízzad va'amely test-

áPRU HIBOETESEK.
Fájós fagára vegyen

KÁRÁSZ-UTCZA

mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajko pa

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

H^jőszülés ellen

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

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinziger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb

ha/festő az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Gyomorbajosok

Modern
képkereteket

Az ö s s z e s
harcterek legjobb és legáttekinthetőbb " térképei legolcsóbb
áron
— —

legfinonabb kivitelben
a legrövidebb idő alat
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könyvkeresked ísében Kárász-utca 9.

veimagyarorszag
$ ráfizetést ára Szegeden:
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TELEFON: 81. CSEKHSZ9MLS: 5512.

DÉLM AGYARORSZÁG
PDLITIHfll NSPILflP HlfiDQHIUüTRLS
K ö n y v n y o m d á i mflintézefe,
k ö n y v k ö t é s z e t , üzletkönyv
g y á r , v o n a l z ó intézete
ruggyanta-bélyegző

és

gyára

Könyv-, z e n e m ű - , papír- é s

vvvvv
vvvv
vvv
vv

írószer
üzleti- é s

V

m u n k á k a t Í z l é s e s kivitelben

M. k. c s e n d ő r s é g í , k ö z s é g i ,

é s s z o l i d á r a k mellett készit

közigazgatási

nagykereskedés.

Irodai f e l s z e r e l é s i

minden e szakmákba vágó

cikkek,

másolókönyvek

iró- é s m á s o l ó - t e n t á k , toll

és ü g y v é d i

itatós, t ö r l ö g u m m i , p e c s é t
viasz

nagyválasztéka.

nyomtatványok raktára

Í W ő e szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY L.

di-

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

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden,

