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LEGÚJABB.
Budapest, junius 28. Gróf Eszterlházy
Pál, Andrássy Gyula veje és gróf Széchenyi
Emil az északi harctéren elestek.
I.ondan, junius 28. A Luncaina angol gőzöst német tengeralattjáró elsüllyesztette
Írország északi partján.
Aristetten, junius 28. A trónörölkös-pár
emlékére az arstett eni kórházban gyászmi e
volt. A gyászlmisén megjelentek Károly Ferenc József trónörökös és Zitta trónörökösnő
gyermekleikkel; az udvar tagjai, sok katonai küldöttség. A bécsi riemet nagykövet
Vilmos császár képviseletében koszorut helyezett a sírboltra.
Saijtóhadiszúllás, junius 28. A trónörökös
vonaton és autón beutazta a határvidéket. A
csapatokat megszemlélte a fronton és sok
katonát megszólított; otthonukról kérdezősködött. Különösein sokáig időzött a tiroliaknál és hosszasan beszélgetett egy 71 éves
katonával, aki 15 éves fiával együtt szolgál.
A katonák öröme óriási volt. A trónörökös
Meránon át Bozenbe ment, ahonnan Bécsbe
utazott.
Catania, junius 28. Az lEgyesiiit-ÁHamokból ezer autömobiit szállítottak Oroszországnak, ámelyek muníciót, élelmiszert fognak Archangelsk kikötőiből a frontra vinni.
Brüsszel, junius 28. Mivel a Bons de la
defence Nationale (nemzeti védelmi bonok)
eladása juniusbain nem járt sikerrel, a francia kormány az összes nagy pénzintézeteket
utasította, hogy 5 és fél százallékos állam váltók ellenében összes készpénzkészleteiket
hat hónapi időtartamra a kormány rendelkezésére bocsássák. A kormány az állam jegyeket parin alul bocsátotta a bankok rendelkezésiére. Ez a manőver Franciaország nyomasztó pénzügyi helyzetére vall.
Herrenhurst, junius 28. A zulukafferek
között élő német hittéritőket az angolok
összefogdosták és fogolytáborokba internálták. Az internálást a I.iisitánia elsülyesztésével okolják meg.
Glasgow, junius 28. Lloyd George munició miniszter egy 10.000 emberből álló repülő-munkásosztagot toboroz, melynek az lesz
a feladata, hogy állandóan oda megy dolgozni, ahol a legnagyobb szükség van munkásra.
Szaloniki, junius 28. Ide tegnap több
"francia ügynök érkezett és munkásokat toboroznák horribilis díjazás kilátásba helyezésével a imarseillesi kikötő részére.
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Kedd, junius 29.

Halics birtokunkban van,
— Tovább üldözzük az oroszokat. A németek közelednek a Bug-szakaszhoz.

Berlin, junius 28. A nagyifőhadiszállás
Budapest, junius 28. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Kelet-Gaíioiában a szö- jelenti: Halicsot megszállottuk. A Dnyesztevetséges hadseregek folytatják az üldözést. ren ma reggel itt is átléptünk; ezzel LinsinSzakadatlan utóvéd harcok közepette Lein- gen tábornok hadseregének öt napi nehéz
bergtöl északkeletre tegnap Klodzienika— harc után sikerült, hogy arcvonalának egész
Zarodworze vidéket elérték, majd elöcsapa- hosszában a folyón az átkelést kikényszenttokkal Swirzet, melynek alsó folyásán már se. Tovább északra csapataink a megvert elátkeltek. H a l i c s b i r t o k u n k b a ri v a n. lenséget a Guilla—Lippa szakasz felé üldöfialicstól fölfelé a Dnyeszter déli partján nin- zik.
csen ellenség.
Junius huszomhármadika óta Linsingen
Öt napi súlyos harcok után a Linsingen
hadserege 6470 oroszt fogott el.
hadsereg szövetséges csapatai kierőszakolLembergtöl északkeletre közeledünk a
ták a Dnyeszteren való átkelést. A Dnyesz- Bug-szakaszhoz. Tovább nyugatra egészen
ter arcvonal többi részén nyugalom van.
Ciechanow vidékéig a szövetséges csapatok
József Ferdinánd főherceg hadseregé- tovább előnyomulóban vannak. Több ezer
nek csapatai tegnap Naraltól délnyugatra ro- oroszt elfogtak és számos ágyút és géppushammal elfoglalták Plarowot és ma éjjel be- kát zsákmányoltak. A legfőbb hadvezetőség
nyomultak a helységtől északkeletre emel- tegnapi jelentését a következőképen heiyeskedő magaslatokon levő ellenséges hadállá- bitjük: az arrasi citadella mellett álló ellensokba. Az oroszok Naralon át visszavonuló- séges tüzérségre tüzeltünk. A székesegyházban vannak. Egyébként északkeleten a hely- ra nem tüzeltünk.
zet nem változott.
Legfőbb hadvezetőség.
Höfer altábornagy,
(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
a vezérkari főnök helyettese.

Az olaszok nem tudnak mihez kezdeni.
— Tengerészeti repülőink sikeres működése. —
Budapest, junius 28. (Közli a miniszter- szorosokat kitűnő tüzérség védi. Ha az olaelnöki sajtóosztály.) Az olasz hadszintéren a szok egy-egy állást elfoglalnak, kiderül, hogy
helyzet változatlan. Az ellenség csaknem tel- fölöttük ujabb rejtett állások vannak. Co
jesen tétlen; csak ágyuharcok tartanak az • nábak május 30-án történt elfoglalása óta az
összes arcvonalakon tovább.
olasz előnyomulás alig néhány
kilométernyiTengerészeti repülőink folyó hó 27-én re terjedt.
)
^rími
Villa Vicentinál egy ellenséges kötött léghaA cár az olasz nagykövethez.
jót lelőtt és leszállásra kényszeritett. HiiMilánó, junius 28. Luigi Magrini, a Secoszonyolcadikán Haneranaban az ellenséges
lo pétervári tudósítója táviratozza lapjának,
tüzérségi telep kellő közepébe pusztító ha- hogy Péter várott a cár fogadta CharUuti
tással nehéz bombát dobott; a Selobbaban márki o'asz nagykövetet. A cár igen kegyes
egy gőzöst bombával súlyosan megrongált, volt a követhez, aki: előtt kijelentette, hogy tel
ugy, hogy annak hátulsó része elsülyedt.
jes tudatában van annak a nagy jelentőségHőfer altábornagy,
nek, amellyel az olasz beavatkozás a világháa vezérkari főnök helyettese. ború ©ldőltére lesz, Kifejezte azt a szilárd és
eltökélt elhatározását, hogy a háborút a telAz olasz hadvezetőség
jes győzelemig folytatni fogják.
kétféle jelentést ad ki.
A siró-rivó olasz király.
Lugano, junius 28. Csodálatos, hogy ainig
Genf, junius 28. A Gazetta irja: Delea Reuter-ügynökség nyilván hivatalos forrássaunne
a plavai ütközetet végignézte. Az
ból érdekes hadi jelentéseket ad a külföld számára, addig Olaszországban csakis a semmit- olasz király a piemonti katonai visszavonulás
mondó Cadorna-jelentések terjesztését enge- láttára sirva fakadt.
Bécs, junius 28. A Neues Wiener Journal
dik meg. Egy junius 22-iki .Reuter-távirat jelenti, hogy az olasz előnyomulás napról-napra irja: Görz előtt súlyos harcok voltak. Az
nehezebb lesz az osztrákoktól félelmesen meg" Isonzó északi részén Havánál az olaszokat a
erősített hegyek és völgyek között, mert a Karszt-csoport akadályozza az előnyomulás-

bétmajgyajroészm
ban. Az állást itt erősen tartjuk. Az olaszok
négyezer embert vesztettek itten. Elfogott katonák elmondották, hogy a király a front mögött várta a bevanulást Görzbe.
Olasz miniszterek tanácskozása.
Lugano, junius 28. Rómában tegnap kétszer volt minisztertanács. A lapközleményekből kivehető, hogy a tanácskozás főleg a mozgósítás további kiterjesztéséről és a Dardanellák elleni akcióban való tényleges részvételről szólt; az, utóbbit diplomáciailag a libyai
helyzettel indokolják.
Semleges kritika az olasz
helgzetről.
Bem, junius 28. A Bund katonai szakértője írja: Az osztrák-magyar—olasz fronton
való harcok már a háború kezdetén, az állóharc jellegét vették fel, ami kevéssé felel meg
az eleven olasz temperamentumnak. Az általános hadihelyzetre Olaszország beavatkozása ezideig nem gyakorolt hatást, legfeljebb az
entjente-'hatalmakra nem, ikedvdző irányban.

A központi hatalmaknak megvan a teljes cselelkvési szabadságuk. Olaszország
ellenben
nincs elkészülve hosszabb hadjáratra. Hadműveleteinek nehézkes előkészítése maradandó hátrány hadviselésükre. Ámbár Olaszországnak, ha harctéri helyzetét józanul ítélte
meg, tudnia kellett, hogy a Pó-sikságon könynyen lehet felvonulni és ott harcolni s csak
nehezen lehet onnan offenzívával előretörni,
Cadornának előbb vagy utóbb parancsot kell
adnia az ellenséges szikla-állások áttörésére.
Olaszország egyszerre
engedékeny.
Róma, junius 28. A Messagero jelenti:
Olaszországnak semmi szándéka sincs, hogy
a szerb—montenegrói akciót Albániában bármiképen korlátozza. Minden lépés, amit Albániában: a szerbek és montenegróiaik tesznek,
Olaszország előzetes hozzájárulásával történik. Méh abba is beleegyezett Itália, hogy a
szerb—montenegrói osztagok kijussanak a
tengerre, mert a három állam között messzemenő megállapodások vannak.

Az oroszok veresége Prasznisznál.
Berlin, junius 28. A nagyfahadiszállás
jelenti: Prasznisztól északra és északkeletre
azok az orosz támadások, amelyek főképen
a }un. 25-én elfoglalt uj állásunk ellen egészen
az Oglendától keletre eső területig irányultak, az ellenség nagy veszteségei mellett
összeomlottak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A Bug vonalára menekül
az ellenség.
A sajtóhadiszállásról jelentik: Mialatt az
orosz csapatok a Linsingen hadsereg előrehatolását heves ellen,offenzívával próbálták a
kzépső Dnyeszternél az észak parton megállásra birni, addig Lembergtöl és a ravamszka—zolkei vonaltól keletre elhelyezett állásaikat fel kellet adniok és ki kelett üriteniök.
Lembergnél Böhm-Ermolli második hadserege és a Mackensen tábornagy alá rendalt osztrák-magyar és német csapatok kivetették az
oroszokat azokból a pozíciókból, amelyeket
Lemberg kiürítése után elfoglaltak. PflanzerBaltin hadserege a két utolsó napon olyan súlyos veszteségeket okozott a támadó oroszoknak, hogy ma a Dnyeszter és a Pruth közti
fronton relatív nyugalom uralkodott.
Az orosz tömegek visszaáramlása természetesen heves és hosszú arcvonalon folyó
küzdelmek mellett megy végbe. Az oroszoknak a centrumban Lemberg körül és tovább
Lembergtöl északra fekvő területeken többször áttört frontjukat a szövetséges német és
ósiztiVik-magyar 'csapatok imegjlepően tgyors
előnyomulása; elöl forszírozott meneteléssel
vissza kellett vonniok, hogy a bekerítés veszélyét
kikerüljék.
A hadiszintér e szakaszán az orosz erők
visszavonulása oly erőszakolt és hirtelenséggel történt, hogy gondosan előkészített védelmi állásaikat egyrészt a rohamos hátrálás,
másrészt megfelelő tüzérségi támogatás hiánya miatt csak utólagos védőharcokra tudták
az oroszok igénybe venni.
A Bug védelmi vonalára való menekülés
szakadatlanul tartó kisebb harcok közt megy
végbe, melyek azonban az utánuk hatoló szövetséges csapatokat nem tudják megállítani.

A középső Dnyeszter-szakasz igen, alkalmas
a makacs védelemre sőt erős offenzívára és
épp ezért most is, mint azelőtt heves harcok
szintere. Azok a támadások, melyek negyvennyolc óra óta a bukovinai osztrák és magyar
csapatok ellen jelentékeny erőkkel megujultak, eredménytelenek maradtak, de elárulják
az orosz hadvezetőség abbeli félelmét, hogy
az osztrák-magyar jobbszárny idő előtt való
előretörése a középső Dnyeszter-szakasz védelmét hamarosan lehetetlenné teszi, ami az
orosz front visszaözönlését a centrumban is
lényegesen meggyorsitaná.
Bomlás előtt.
Athén, junius 28. Egyes lapok kezdenek
józanodni és a háborús helyzetet helyesen Ítélik meg. A Nea Himera cirnü újság például azt
irja, hogy a magyar-német és osztrák csapatok ellenállhatatlan és rendszeres előnyomulása folytán az orosz hadsereg a bomlás
előtt áll. A nyugati fronton álló ellenséges
erők egyensúlyban vannak. A legközelebbi
időkben itt nem várhatunk döntő eseményt.
Az oroszországi forrongás.
Bécs, junius 28. A Korrespondenz (Rundschau jelenti Kopenhágából: Péterváron át
az utóbbi1 napokban a birodalmi dumát junius
végére összhivják. Ezek a hirek különösen
azért terjedtek el, mert a duma elnöksége
gyakori megbeszéléseket folytatott a duma
Péterváron időző tagjaival. A dumát Rodszjanko elnök véleménye szerint junius végén
'hívják össze. Protopopov alelnök pedig kijelentette, hogy a duma egész Oroszországgal
egyetértően fog megnyilatkozni. Általában a
képviselők véleménye a duma összehívásának
idejét és módját illetően megoszlanak, de egyhangú a vélemény, hogy mindenesetre korábban: kell összeülnie novembernél, amikorra:
összehívását eredetileg tervezték.
Stockholm, junius 28. A Dagens Nyheter
munkatársa jelenti Szentpétervárról: A szocialista munkásság még mindig forrong és zajos tüntetéseket rendez az orosz főváros utcáin. A mult héten ,a Newszij Prozpekten valóságos utcai harc fejlődött ki a munkásság és
a katonaság meg a rendőrség között, amelynek mindkét részről számos áldozata van, —

Szöged, 1915. junius 29.
Ezen az éjjelen százhetven ember halt meg,
negyvennégyen sebesültek meg életveszélyesen, kétszázötvenen súlyosan és számosan
könnyebben. Az utolsó napok forrongásaiban
Moszkvában is számos ember vesztette életét.
Az utolsó három napban a moszkvai éjjeli
harcokban tcbb mint száz embert öltek meg,
köztük egy rendőrezredest is.
Stockholm, junius 28. Moszkvából jelentik, hogy a nyugtalanság egyre növekszik a
lakosság körében. A rablások és, véres verekedések napirenden vannak. A Moszkvában
kiképzés alatt levő újoncokat más garnizonokba szállították felsőbb parancsra.
Uj orosz hadsereg?
Milánó, junius 28. A1 Secolo pétervári tudósítója előtt egy orosz tábornok a következőket mondotta: Az oroszok remélik, hogy
julius folyamán ellátják magukat kellő fegyverrel, ágyúval és munícióval és azután 'határtalan embermennyiségükhöz nyúlnak, felállítanak egy uj hadsereget, h-ogy uj offenzívát legyenek képesek kezdeni. Az orosz gyárakban, ahol; csak le'het. éjjel-nappal folyik a
municiógyártás, ezenkívül, Arohangelsken és
VI ad (visz tokon keresztül szakadatlanul érkezik az uj hadianyag. Igaz ugyan, 'hogy a nép
kissé le van hangolva, a galiciai csatvesztések miatt, de azért mi bízunk abban, hogy a
győzelem nem fog elmaradni.

A franciák ujabb
támadásai
is meghiúsultak.
Berlin, junius 28. A nagyfőhadiszállás
jelenti: Arrastól északra a Souchez-Aix-Noulette ut mindkét oldalán és a Labyrinthnál
Ecurietöl északra ellenséges éjjeli támadásokat visszavertük.
Az Argonneok nyugati részében a franciák tegnap este megkísérelték, hogy elvesztett állásukat visszaszerezzék. Tüzérségük
tömeges harcbaállitása dacára támadásaink
teljesen meghiúsultak; ugyan ugy végződött
a Tranchec mindkét oldalán két kilométer
szélességben ellenünk intézett gyalogsági
támadás, szokatlanul nagy veszteségük után
az ellenség visszamenekült állásába.
A Vogézekben rajtaütöttünk azon az ellenséges csapaton, amely megszállva tartotta a Metzeraltól közvetlenül keletre emetke.
dö hegykupot. ötven fogoly és egy géppuska
maradt a kezünkben.
Kiváló sikereink voltak harcvonalunk
délkeleti részén, az ellenséges repülök ellen.
A légi harcban két ellenséges repülőgépet a Schlucht-szorostól északra és Gerardmeer mellett lelőttünk, másik kettőt ágyutüzünkkel Largitzennél és Reinfeldennél svájci
területre leszállásra kónyszeritettünk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az entente hadvezetősége.
Genf, junius 28. Szentpétervár és Páris
között komoly tanácskozások folynak egy
haditanács összehív,ására. Ez a nemzetközi
hadvezetőség a szövetséges államok kiküldöttei volnának és a tanács feladata, (hogy egységesen irányítsák a különböző Haáiszintereken az operációkat. Az entente nyíltan bevallja, hogy az egyetértés eddig nem volt meg
tagjai között,
,

Miért könyörgünk?

A franca és angol lőszergyártás.
Páris, junius 28. ©oulogne sour Merben
találkozás volt Lloyd George angol municiós
miniszttr és Thoma Albert 'francia miniszter
hadszá/litási igazgató között. A két municiós
minisíter megtárgyalta mindazokat a kérdéseket, amelyek a hadianyag előállítását érintik és megállapodtak abban, hogy milyen eszközökkel fogják fokozni a szövetségesek lőszergyártásának emelését. A két municiós
ipar között szoros kapcsolat létesült és elhatározták, hogy együtt fognak dolgozni.
Franciaország ipari válsága.
Rotterdam, junius 28. A francia lapok
közlik annak a vizsgálatnak eredményét, melyet a francia közmunkaügyi miniszter rendelt
el, hogy megállapítsa, milyen állapotban van
az ország ipara. Eszerint északon és' keleten
súlyos válságban van a francia nagyipar a
háború következtében. Calaisban a csipkeverőnők hetvenöt százaléka munka nélkül van.
St Omerban, amely a vászonszövés közipontja, a gyárak kétharrnadrészben ismét dolgoznák. A rikóriaipar már hosszú ideje megszűnt,
tesz, A cemetgyárak munkáshiány következtében csak igen, korlátolt számban dolgozhatnak. A ciória-ipar már hosszú ideje megszűnt.
A bányászat, valamint a kémiai ipar és kovászát a legnagyobb nehézséggel küzd, mert kevés a munkás. Keleten, különösen Nancyban
kedvezőtlen az ipar helyzete a nagy munkáshiány következtében. A Vogézekben a gyapjuszövők ismét megkezdték a munkát. KözépFranciaország szintén súlyos helyzetben van.
Lyonban a selyem termelés hatvan százalékkal csökkent. Chasscl lesben tizennégy kalapgyár, közül tizenhárom be van csukva. Nyugat-Franciaországban valamivel kedvezőbb a
helyzet. A teljesen megbénult iparágak közé
tartozik az esernyő-ipar is. Charenteben a
szeszipar nagy válságban van. Maga Franciaország csak kevés szeszt fogyaszt, az Oroszországba való kivitel pedig teljesen, megszűnt
és csakis Anglia importál a régi- mennyiségben. Franciaország déli részének iparát a legkevésbbé érintette a 'háború. Marséi,llesben és
Bordeauxban- nincsen munkátlanság.
Montenegrói haderő Szkutariban.
Róma, junius 28. (Stefani-ügynökség.) A
Giornale d'Italia a következő jelentést kapta
Szkutariból: A Voskovics tábornok vezetése
alatt álló montenegrói hadsereg junius 22-én
éjjel Szkutari keleti kapujához érkezett és
megszállotta a Renzi-magaslatot, valamint
Chirit. Mezerek falunál néhány száz főnyi
albán csapat ellentállást kísérelt meg, de szétszórták őket. Voskovics tábornok maga elé
hivatta Szkutari polgármesterét és közölte
vele, hogy le fogja fegyverezni a Montenegróval ellenséges albán törzseket és ki: fogja nyomozni, kik követték el a meduai kikötőben
történt lopásokat. Fölszólította a várost, viselkedjen nyugodtan, mert akkor katonái tartózkodni fognak minden erőszakoskodástól.
A Viesnik montenegrói lap hivatalos jelentést tesz közzé, amely szerint a montenegrói kormány politikai és sztratégiai okokból,
határozta el az Albániába való benyomulást,
valamint azért is, hogy biztosítsa a Bojánaifolyón való áruszállítást. A bemasirozásra az
is adott okot, hogy más hatalmak is megszállották Albánia egyes részeit,
;
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Szeged, 1115. junius 29.

I r t a : Dr. Henny Ferenc.
Egy hét óta Szeged városában és kör-nyékén egy felhívást olvasunk, amelyben több
szegedi katholikus egyesület egy könyörgő
körmeneten, való részvételre -kéri fel Szeged
városának minden lakóját vallási és nemzetiségi különbség nélkül. A többi között olvasuk
ezen ünnepélyes sorokat: „Egyesülnünk kell
a nagy Isteni előtt nemzetiségi és vallási különbség nélkül, mert a -mi világszerte megcsodált hősiességünk mellett is a háború vége
s a szerencsés befejezés az ö kezében van".
Nem érteném, sőt tulmerésznek tartanám ezt
az önérzetes hangú felhívást, ha nem a nagy
világháború közepén két -ellenséges világrésznek reánktörő s mindent eltiporni kész harcvonala között hangzanának el e komoly szavak.
De ha volt egy történelmi kor, amelyben
nagy és nemes elhatározásokra szükség volt,
amikor a nagy világfcrdulásban egységet
és egyetértést kerestünk, amikor a pusztító
földi hatalmon- és erőn tul és felül egy mentő,
gyógyító és éltető, rn<ég nagyobb hatalom és
erő felé fordul kereső tekintetünk, ugy most
ez a kor a maga borzalmas pompájában beköszöntött s vele együtt úrrá lett a lelkekben
egy általános óhaj: „hol a béke királya?"
Miért rendeztük tehát mi a könyörgő
körmenetet? Miért fohászkodunk ma? Miért
avatjuk a mai nap-on Szeged' város utcáit egykét órára a Mindenható templomává? Miért
visszük vallásunk legszentebb intézményét,
az istenközelség titokzatos jelképét, a 'köztünk és velünk lenni akaró Istenembert, az
Immánuelt a magyar alföldi metropolisban
zsolozsmázó menetben körül? Miért akarnánk mi, mint egy lelki értelemben vett nagy
család tagjai egy ajakkal, egy szívvel imát
mondani-? S miért nem hagyjuk mi az imát
a -szobák rejtekében? A komoly időkhöz nem
illő dolog ilyen problémákkal, ilyen üres kérdésekkel foglalkozni. Ma nem az álmodozás
és üres vitatko-zások, hanem a -gyors és nemes elhatározások korát éljük. Akik-or hát
értsük meg azt a bizalmas hangú felhívást:
„egyesülnünk kell a nagy Isten előtt."
Nem a kategorikus imperativus, száraz
parancsára, hanem a honfiúd aggodalmakkal
és bánattal eltelt szivünk sugallatára, ,a, legtermészetesebb s legemberiebb érzések kitörő
szavára egyesülünk, ha egyesülünk. Ma ne
distinguáljunk, ne an-alyzáljunlk, ne polemizáljunk, ne bölcselkedjünk tétovázó lélekkel.
Ma más időt élünk, nagy időket s a nagy
időknek nagy igazságaik s nagy kéréseik, törekvéseik vannak.
Vannak axiómáink, vannak az emberi
együttlétnek, az- evolúciónak, a biztos -alapon nyugv-ó fejlődésnek őstörvényei, amelyek
erejükből' nem vesztenek, legfeljebb fényükből
s a rohanó időnek mindent ellepő porrétege
ezeket borítja be leginkább. -Abból a könnyözönből, amely a feldúlt otthonok bus- falai között hömpölyög; abból a véröz-önből, amely a
Visztulától a Szajnáig, a Dardanelláktól az
Alpokig mindent ellep, ezek az axiómák emelkednek ki -megtisztulva, megifjodva, uj életre
támadva.
Vannak kötelességeink, vannak szellemi
-és lelki relációink, ügyeink és érzéseink, amelyeknek eszmekörében élünk és mozgunk, a
melyekbe ugy vagyunk beleteremtve, mint a

földet körülvevő levegőrétegbe. Nem törődöm
ennek mineműségével, csak azt tu-dom, h-ogy
vele és benne élek, nélküle és kívüle életemet
vesztem el. Egyik ilyen sze-nt kötelességünk
és lelkünkbe oltott érzésünk, a felsőbb renddel való összefüggésünk ősi törvény-e: a fohászkodás. Ma ezt elevenítjük fel ünnepélyes
formában. Ma át kell, hogy érezze minden
igaz magyar sziv ihletett költőnk nemzeti imájának szükségét, ma hatványozott á-hitattal
(kell hogy elhangozzék a szent fohász:
Oh ég Ura kérünk, légy te velünk.
Halld buzgó imánkat és óvjad szeretett hazánkat ...
Hogy a magyar boldog legyen,
Az ősi, szentelt földeken.
Ma egy Pázmány, Eszterházy, Rákóczi
mély érzéssel s áhítatával kell köny-örögnönk
a magyar nemzet védő szellemeihez, -dicső
nagyjaink égi támogatását kérve.
Ma azért is tudunk könyörögni, mert -közös nagy ügyeink és kincseink vannak, amelyeket vész és veszély környékez. iNagy ügy,
— a nemzet jövendő hivatásának íigye . . .
Egy nemzet ezeréves- fennállása s alkotmánya, -egy dicső múlttal biró nemzet történelme és történelmi szerep-e a népek ós nemzetek koszorújában olyan szent ffgy, amelylyel az ország fiainak a válság komoly óráiban foglalkoznio-k kell. Magyarország nagyjai már oda álltak a nemzet színe elé s a magyar hon politikai és egyházi történetéből,
földrajzi helyzetéből, irodalmából, nagytehetségű fiainaik, költőinek, szónokainak és művészeinek nagy számától, harcra termett hősi
fiainak, a magyar áldozatkész anyák és honleányok nagylelkűségéből mint próféták -hirdették, hogy a magyarnak ott a helye — a
Kárpátoktól az Adriáig — a négy folyam és
három hegy országában.
Szeged né-pe, a nemzet büszkesége, ezen;
komoly órákban ne ébredne nemzeti hivatásának tudatára? Nem tudna hálálkodni az eddigi oltalomért és sikeres küzdelemért, nem
tudna a jövendő sorsáért a Gondviselőhöz
fordulni egy nyilvános ünnepélyes fohásszal?
Nem tudnók mi akik talán többféle vallásos
felekezetnek vagyunk -liivei és papjai', lélekemelő egyetértésben az Eucharistiát — a lítániá-s palxstban kísérni és előtte hódolni?
Én Öt látom ott, aki- velünk akart maradni a világ végeztéig. Te azt látod, aki Urvacsorán adt-a magát oda, hogy véréből Iván, a
testvérérzést ápold, ö ugy látja öt, mint aki
a végtelen s kimondhatatlan Egységben nyilatkoztatta ki magát, mint az öröklét és minden véges élet okát — a Jahvet, Horeb és
Sina ormain, aki előtt szent Dávid ujjongva
és lelkendezve vonult be Sión- várába. Te távolabbról szereted Öt látni s téged ez a szent
titokzatosság ragad imára, én közelebbről kívánom ö t látni s engem ez a szelid közelség
késztet imádságos hódolatra . . . Te az arca
foederis elé, a frigyszékrénv elé borulsz, én
az eucharistia előtt borulok le . . . Ezek a
szent érzések vezessenek bennünket s akkor
egy uton, egy körten, egy templomban járunk és egykor egymásra találunk. Bár most
lenne ez az ünnepélyes óra!
Ezért könyörgünk.
De vannak történelmi örökségeink is.
Ezeréves alkotmányunk, nyelvünk, egyházunk. Tatán ma is- arra szabad gondolnunk,
hogy őriznünk és ápolnunk kell a nemzet d-rá-
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ga tradícióit s a nagy idők nagy szellemében
beavatni a jövendő nagyjait, a jelen serdülő
kicsinyeit.
,
. t
Ma talán azért is lehet fohászkodnunk,
hogy az a jótékony titkos kéz, mely sokszor
mentett ki a válságból, most is oltalmába vegyen.
iMa talán azért is könyöröghetünk, mert
hisz vannak hibáink, bűneink, mulasztásaink
bőven, hogy „ne sújtson büntető igaz kezed"
—- s megalázkodás és vezeklés reánk kimért
súlyát erős lélekkel és bizalommal viselhessük . . .
i

S az ilyen- szentséges körmeneten minden
imánk abban- összpontosul, hogy a lelkek nagy
egységét a lelkek békéjét — ezt a két drága
adományt adja meg az euieharistiában rejtő: ő
béke fejedelem; az unióért és paxért — hangzik fel imánk . . . Volt-e idő, mióta a világ áll,
hogy igazabban és őszintébben vágyódtunk
ez égi adományok után? Ha most van ez a
komoly idő, akkor most a legidőszerűbb ez a
mi ünnepélyes, nyilvános imánk, ekkor hadd
legyen Szeged városa egy-két órára egy közös nagy templom, — Szeged népe egy fohászkodó nagy család!

Szeged, 1915. jurius .29.
munkásság
monopóliuma,.
,/BusinW
as
nsual!" ebben a háborúban is -az angoi üzleti
világ jelszava. Maga a. hazafiság is üzVt az
összes ango'lság számára. Közönséges izlet!
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Szerdán életbelépnek
Szegeden a maximális árak.

(Saját tudósítónktól.)
Hétfőn délután a
hatóság urinők és törvényhatósági 1 bizottsági
tagok véleményének meghallgatása után megállapitotta több elsőrendű élelmicikkre azokat
a legmagasabb árakat, amelyeket azokért
kérni szabad. A közönség agy fogadja ezeket
az árakat, hogy azok nyolc naponként, ha
szükségesnek mutatkozik, előbb is, revizió alá
— Az angol munkásság és a háború. —
kerülnek. Aki ezeken az árakon, felül kínál,
árusít, vagy vásárol, kihágást követ eh Áz árgyárból
jövő
munkásnak.
Minden,
de
minden
Bejdin, junius 24. Angliában meggyőzőmegállapítások a következők:
eszközt
felhasználtak
igy,
h-ogy
a
munkásdéssé vált, hogy bár-hogyan végződik is ez a
3.— K
Hizott liba kilója
húbo-ru, kizárt -dolog, hogy ,a brit birodalom- ság a „kötelességtudókhoz" csatlakozzék és
2.80 K
élősúlyban
nak bár a legkisebb részecskéje is idegen a „barbár" németek ellen izguljon. A némeuralom alá kerüljön. Alapjában véve pedig tek ellen igy mesterségesen szított dülli azon4.50--5.50 K
Sovány liba darabja
ezt a háborút- c-supán csak ,az
Asquith-mi- ban a Lusitania elsüllyesztése után érte -el
2.50 KHizott kacsa kilója
niszlerium háborújának tekintették és haj- tetőpontját, A német üzletek lerombolása és
2.30 K
élősúlyban
landók voltak -arra, hegy Anglia leveret-ése -kifosztása, ennek a következménye.
2.50-3.- K
Sovány
kacsa
drbja
esetén csakis a minisztérium vereségét lásA kormány aztán rajta volt, bc-gy az igy
3
60 K
3.00
Csirke
-párja,
rántani
sák ebben, ami kellemetlen -lehet az uralkodó felszított indulatokat továbbra is táplálja.
4—5
K
osztályokra, de nc-m érinti az ország -összes- Kiadta a Kék könyvet,
-amely egy angol
Csirke párja, sütnivaló
ségét.
„vizsgáló bizottság" rnegál la pi tusai alapján
09
fill.
Tojás darabja
Mikor aztán ősszel megjöttek a hirek felsorolja azokat a kegyetlenkedéseket, ame- 10 fill.
Teatojás.
az angoloknak francia -földön való nagy ly-eket a németek 'Belgiumban állítólag el32 fill.
Tej,
literje
veszteségeiről, amelyeket általánosságban a követtek. A bizottság csupa olyan hírneves
16 -fiill.
Fölözött
tej,
literje
rossz hadvezetésnek! tulajdonítottak, mikor férfiakból állott, akiknek a neve szent az
16
fill.
-Burgonya, kilója
az élelmi-szerek hallatlanul drágultak, csak angol munkások -előtt. A kormány elérte a
80 fill.
növekedett -az angol munkásosztály elkesere- célját: sikerült azt a keyés rokonszenvet is,
F e j tett zöld borsó, literje
dése azok ellen, akik -az országot ebbe a be- amit az angol munkások a németek iránt
30 fill.
Zöld bab, k-ilója
láthatatlan végű kalandba belesodorták. A érezték, tökéletesen kiirtani.
Az árakat a piacoikon a ren-dörfőkapisajtó hasábjain azonban a cenzúra miatt
De meg is kellett okadatolüi, .miért olyan
1
nem igen tudott az -elégedetlenség szóba jut- kegyetlenek a németek. Egyszerűen -azt tányság kifüggeszti és gondoskodik a piacok
ni. Megmaradtak tehát a kritika szabad gya- mondták tehát: „Csak pogányoktól telik ki szigorú ellenőrzéséről is. Ezek az árak a szerkorlására a meetin-gek. A kormány ennek is oly kegyetlen harcmodor, aminővel ,a néme- dai piacon lépnek életbe.
-megtalálta az ellenszerét. Rávette ,a munkás- tiek Flandriáiban harcolnak." Mindössze enypártok parlamenti vezéreit, b-ogy a politikai nyi volt -a megokol ás és ez nekik elég volt,
komi-tök ós szakszervezetek -kezdeményezésiére A Hyde-parkibün vagy -a Towcr-Hilban rögne tartsanak többé ilyen nyilvános népgyü- tönzött -szószékeken buzgó szónokok szavalléseket. A TOa.pún-meetin-gek ellen pedig, a nak most már a tömegnek ,a ném-etek pomelyeknek -nyilvános -helyen v-a'ló rendezésé- gány ságáről. A „barbárok" egyetlen bará-tjai
hez mindenkinek megvan a joga, egyszerűen még — mondották -— ,'a szabadgondolkodók.
— A szegedi kereskedők gyűlése. —
felvonultatták a rendőrséget. Amint, ilyen Ezen állításukra az nyújtott támaszpontot,
gyűlésen valaki bírálni kezdte ,a -kormányt, bogy -a, „The. Freethmker" -cimü lap itt-ott
(Saját tudósítónktól.) Hétfőd délután négy
- - sőt akadt olyan i-s, aki a németeknek a
megkísérelte, hogy szembeszálljon ,a mém-e- órakor a szegedi lisztkereskedők egyesülete
pártjára kelt — a tömeg felizgult, elkezdett
teikről koholt ráfogásokkal. Akármelyik tem- közös ülést tartott, .amelyen a.liszt őrlemétombolni, ordítani: „Német kém!" lErre egynyek szabad forgalomba hozatalától tárgyalkettőre ott termett a rendőrség és ,a szónokot plomba is nyit be az ember -a munkásnegye- tak. Sándor Lajos, a lisztkereskedők e g y e s ü l ib-ekis,érték -mint „rendzavarét." Akadtak dekben, mindenütt hallhatni -azt -az imát,, a tének elnöke nyitotta meg az ülést. Üdvözölte
•olyanok is, akik zárt helyen akartak ilyen melyet „a németországi hitetlen baribárok a nagy számban megjelent tagokat és a Femimentingeket rendezni, ámde ezek egyszerűen kezére jutott szegény fogoly testvérek" üd- nista Egyesület kiküldötteit, akik nagy érdekvéért. mondanak. E templomokban azt hirnem kaptak helyiséget.
detik, hogy ,a németek „-egészen a pogány lődést tanúsítanak minden olyan ügy iráni;
A munkásság körében itt-ott észlelhető rómaiak és szaracénok módjára" harcolnak. amely a köz szempontjából, fontos.
Ezután dr. Cserő Ede szólalt fel. Ismernémet szimpatia kiirtására i-s volt gondja -az A legvadabb agitáció folyik -e templomokangol kormánynak. A legborzalmasabb rém- ban. Nem cso-da, ha a legalább iklülsőlég val- tette az ülés egybéhivásának célját. Arról van
mes-éket gyártották és terjesztették a néme- lásos angol munkás a. németek -elleni szörnyű szó ugyanis, hogy a kormány, mint ismeretekről a nép között, IMég a franciákat is 'felháborodással hagyja -el az M-en házát. tes, lefoglalta az 1915. -évi termést. Ez nem
fölülmúlták e téren. Köteteket lehetne meg- -Egészen természetes, ha erre a bar-o-k-ban volna baj, sőt bizonyok szempontokból szük1 ölteni azokkal ,a rémhistóriákkal, amelyek (korcsmákban) a legbensőbb meggyőződéssel séges Is, -mert ezz-el á közélelmezés zavartanémet katonák, tisztek, sőt fejedelmek gaz- azt mondogatják, h-ogy Old Éngíand min- lansága biztosítva l-esz. A liszt- -és- 'kiskerestetteiről és kegyetlenkedéseiről szólanak. A dembe -a, kereszténység védelmeért .harcolt, és kedők érdeke azonban megkívánja, h-ogy ezDaily Dispatch
London utcáin plakátokat igy mo-st is az a kötelessége, hogy síkra zel kapcsolatban a szabad forgalom ne l-eragasztatott ki, .amelyeken kevés -sorban f-el szálljon Németország ellen, melynek az a gyen elzárva Szegeden ugy, mint eddig v-olt.
voltak sorolva a németek főbűnei: „A német célja, h-ogy az egész világon kiirtsa, a ke- A -makszimális árak határain belül fent k e l
nemzetnek a brit foglyokkal való bánás- reszténységet. Mentségük e munkás-okinak, tartam a szabad forgalmat! mindenhonnan lemódja" cim .alatt tudtára adták a közönség- hogy ők legalább jóhiszeműek.
hessen behozni és mindenhová lehessen kivinnek, hogy „a brit -foglyokat leköpdösik, tszuMindennek dacára azonban mégsem si- ni terményt, mert ez nemcsak a kereskederonyukra tűzik, ,az őrök szegesdrótk-arókho-z került az angol kormánynak a vallásvédelem lemnek, hanem a nagyközönségnek is érdeke.
kötik és megkorbácsolják. Megbetegedik és és hazafi,asság örve alatt a német,-gyűlöletet Szegeden különösen korlátozva volt a szabad
nem gyógykezelik őket, takaró nélkül a sza- annyira fokozni, h-ogy az ,angol munkásság forgalom főleg azzal, -hogy lisztet -csak egy
badban kell hál,ni-ok. /Egy fogoly azt m-ondt-a megfeledkezzék a maga tisztára anyagi és helyről lehetett beszerezni. Ezért most a kö— az emiitett plakát szerint: „A pokolnál is egoisztikn-s céljairól. Az angol munkások vetkező határozati javaslatot terjeszti be,
rosszabb -a német fogság." -Francia papok hol itt, -hol ott, hol kisebb, hol nagyobb tö- melynek elfogadását kéri:
;
pedig — ugyancsak ezen plakát szerint — megekben továbbra is sztrájkolnak. Ennek
A -szegedi lisztkeresk-edök és kiskeres-azt állították: „Az -éh-enbal-ó angol-ok kinj.ai legközelebbi oka az élelmiszerek1 hallatlan
kedők egyesülete junius 28-án határozatiakkorák voltak, hogy harmincan a foglyok drágasága. Azonkívül igy okoskodnak: Az
közül azt kérték, -hogy lőj jók őket agyon." ipari konjunktúrák állandóan emelkedőben
j a kimondja és a szegedi kereskedelmi és
Másutt tarka, rikító plakátokon ,azt le- vannak, ebből nekünk munkásoknak isi meg
iparkamarához, a polgármesterhez és a
hetett látni, mint nyújtja egy angol katona, kell kapnunk a magunk részét. Ez a gondolrendőrfőkapitányhoz juttatja az-on kérését,
háta mögött égő falvakkal, ik-ezét a lőszer- kodásmód azonban nem kizáróan az angol
hogy az 1915-iki termés: és e terményből

Az angol kormány ponyvairodalma
a németekről.

A liszt szabad forgalomba
hozataláért.

iSzegied, .915. j u n i u s 29.

•előáll itta dó liszt őrlemények aként kerüljenek ifo'galomba, hogy nocsak egy malomból le;yenek beszerezhetők, hanem, szabad
kereskedelem utján bárhonnan és korlátozás nélkül legyenek forgalomba hozhatók.
A felolvasott határozati javaslatot a gyűlés egyhangúlag elfogadta s kimondta, hogy
küldöttség fogja a kamarának, a polgármesteriek és a főkapitánynak átadni.
Drucker Fülöp kiskereskedő szólalt fel
ezután. Erős hangon támadta a Bach malmot,
arttely szerinte kihasználja az, alkalmat, hogv
csak tőle lehet venni a lisztet és élvezhetetlen,
keserű lisztet ad. A kiskereskedők nem tudják a lisztet eladni; kénytelenek kiönteni,
vagy ál,lathizlalásra használni. Kéri, mondja
ki a gyűlés, hogy addig a kereskedők nem veszik át a lisztet a Back-malcmtól, amig nem
ad élvezhető, rendes lisztet.
Több hasonló felszólalás után a<a elnök kifejtette, hogy a malom olyan lisztet állit e'ő,
amilyen neki elő van irva. Különben ilyen határozathozatal a kereskedőnek sem, érdeke,
inkább jelöljenek kii bizalmi férfiakat, akik
majd ebben az ügyben a hatósággal tárgyain!
fognak.
Kardos Rómeó azt indítványozta, hogy
küldöttséget menesszenek egyenesen a miniszterhez, inert valószínűtlen, hogy a hatóság változtasson eddigi álláspontján.
Végül is ugy határozott a gyűlés, hogy
megbizza az elnökséget, miszerint néhány
szakértő bevonásával tegyen lépéseket a hatóságnál a visszás állapot megszüntetésére.
A liszt minőségére azt a felvilágosítást
kaptuk, hogy azt a miniszteri rendelet értelmében, korpával kellett keverni minden inalom
korpás lisztet volt kénytelen adni és ettől volt
keserű, mert az, ilyen liszt meleg időben 24
óra alatt keserű lesz. ,Ma már azonban keveretlen lisztet lehet adni, ami semmi esetre se
keserű, tehát jó és élvezhető.
tistgaiuiiiiimmiimmmiiunmaiaaaaiaaac

A szegedi kamara
a közönség érdekében.
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi kereskedelmi és iparkamara hétfőn délelőtt teljes
ülést tartott. Szarvady Lajos kamarai elnök
megnyitó beszédében megemlékezett ,a szarajevói merénylet évfordulójáról és enneík világrengető következményeiről. A háborús
gazdasági viszonyokat ecsetelte ezután, s
kapcsolatosan a kamara tevékenységét ösmertette. Szabó Gyula kamarai titkár az elnökség előterjesztései során beszámolt ,a közgazdasági életet érintő igen sok irányú kivételes rendelkezésekről, azok hatásairól és
a kamara által egyes fontosabb ügyekben
tett lépésekről.
Az elnöki előterjesztéseket a közgyűlés
előtt egy negyvenoldalas füzetben megkapták a kamarai tagok. El nem mulaszthatjuk,
liogy ennek az érdemes és értékes munkának, amely Szabó Gyula tollát és buzgalmát
dicséri, ne adózzunk ,a legnagyobb elismeréssel.
A napirend során foglalkozott a kamara
,a csődönkivüli kényszeregyezségről
szóló törvénytervezettel, szükségesnek mondta ki ez
ügynek egyelőre rendeleti uton való szabályozását. A csődtörvényről uj tervezet megvitatását az ülés szakbizottság elé utalta. —
A hadseregszállítók
visszaélései
tárgyában
érkezett törvényhatósági köriratokra a. kamara oly határozatot hozott, hogy a maga
részéről is megbotránkozik az eltévelygéseken és kivánja a bűnözések példás megbüntetését. Tiltakozik azonban a kérdés tárgyalásánál ,szertel,enségbe csapott módja elen,
mely figyelmen kivül hagyta a milliárdokra
terjedő tisztességes szállításokat s a szórványosan előforduló visszaélésekből, melyek kijárók és szintén bűnös átvevő közegek nélkül el sem lettek volna követhetők, csak a
kereskedőkre ós iparosokra kívánta áthárí-
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tani az összesség tisztességét is hátrányosan
érintő általánosításokkal ,a visszaélések ódiumát. A felháborodás súlya mindazokat egyformán kell, hogy érjen, akik a bűnben részesek.
Foglalkozott a kamara az idei gabonatermés íorgalombabozatala körül kiadott
rendelkezésekkel. Noha egy eilőöbi sürgönyre a kereskedelemügyi miniszter kedvezően
válaszolt, ,a kérését megújítja a kamara,
tudniillik a forgalomba hozásnál a vidéki
gabonakereskedelem érdekeltjeinek amúgy is
nélbülözbetlen részvétele, ezek megélhetésének figyelembevétel,évéi hiztosittassék.
Kérte a kamara ínég, hogy amennyiben
,a cséplési eredményt az alapul vett számításoknál kedvezőbb eredményt fognak feltüntetni, ,az árak újból mérsékeltebben maximáltassanak, mert a gabonaárak drágasága
az összes élelmicikkek drágulására is hatással vannak. A forgalom korlátozására vonatkozó szabályok megállapításánál figyelembe
venni kéri a kamara a lisztkereshedők, sütők
és más élelmezési iparok
üzemzavarainak
lehető elkerülését és liogy a fogyasztók minél egyszerűbb módon juthassanak fogyasztási igényeik kielégítéséhez. A fejenkint és
havoakint megállapított 10 kilogram gabonamennyiséget munkásosal adóiknál a kamara
15-re, egyébként pedig legalább 12-re felemelni kéri. Az ipari szakképvi,sóletek részéről megindított mozgalmakhoz csatlakozik a
kamara és oly értelmű kötelező rendelkezés
meghozatala mellett foglal állást, hogy a
hadbavonult kereskedelmi és ipari alkalmazottak állása, a katonai szolgálat ideje alatt
csak szüneteljen, ennek végével pedig az alkalmazott a régi állására, igényt
tarthasson.
Állást foglalt még a zágrábi társkamara fölterjesztése mellett, hogy a fegyveres szolgálatra nem alkalmas 42—50 éves B) osztályú
népfölkelők önálló iparosok és kereskedők, a
kik segédszofgálatra osztatnak he, lehetőleg
a lakóhelyükön teljesíthessenek szolgálatot.
A kamara ezután megállapította ,az 1944.
évi zárószámadásokat, véleményt szolgáltatott több vásár,kérési, belypénzszedési, vásárszabályzat stb. ügyben, kijelölte a Goldberger és Wodianer-féle alapítványok kamataiból segélyzen,dőket, tárgyalta Szeged város
partjavadalmi díjszabását és a boszorkányszigeti osolnakátjáró vániszedési ügyét is.
Végül több ösztöndíj és segélykérőimet, intézett el.
aaaiHaBaBiBiBiaauiiHiBHiiiiiBBHBaBaaaaaaaiiBBa

Volt hadügyminiszter
Románia stratégiai helgzetéről.
Zürich, junius 28. ,A Corriere della Sera
egyik legutóbbi számában interjút közöit
Craidanu romániai ex-hadügy,minisztertöli. A
volt 'hadügyminiszter kijelentette, hogy Románia magatartását egyrészt az irányítja,
hogy Bulgária és Oroszország felé jobb sztratégiai határokra van szüksége, másrészt
figyelemmel van a galíciai
eseményekne.
Szent h á b o r ú

Líbiában.

Lugano, junius 28. Az olaszok libiai helyzete sokkal veszedelmesebb, mint az ,a hivatalos jelentésékből 'megállapítható. A szent háború teljes erővel tört hi. Ameglio generális
csapatait a partvidék közelébe vonta vissza,
ahol a hadihajók tüzérsége valami védelmet
nyújthat. A libiai helyzet és az ennek nyomán
szükségessé vált, nagyarányú szállítások miatt
Brindisi, Porto Corsrni és Pesaro kikötőket
teljesen elzárták. Ezzel egyelőre megszűnt a
brindisi—alexandriai forgalom is. Az olasz
cenzúra az, afrikai eseményekről szóló híreket
különös szigorúsággal kezeli.
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Hadúr segít *
Haragos az ég egy álló éve már,
Annyi bűn ült rá e romlott világra!
Didergett) télre jött sugaras nyár . . .
Urunk, Megváltónk esdeklő szavára
Ránk most fényes, vécrső, nagy diadal

vár!

Seregét ellenünk Észak, Nyugat, Dél —
Élénkbe vadul, egyszerre
vezette
Gyermeki hűség, mely ezer éve él
Istennek nevében visszavetette . . .
Törte is, zúzta is, mint a tengerár!
Sugaras szép nyár, te búzánk dajkája,
Gyógyítsd be a zord tél fagyverte
sebét,
Öltözd a rétet szép himes virágba,
Zsenditsed a szőlőt, tüzesitsd
levét...
Alleluja! Áldjuk Istenünk nevét!
Megy a magyar, megy... s ha ki megkívánta,
Azt sorra, rendre, darabolja, vágja!
Győztes, hős karjával uj ezer évre.
A harci jelszót felirta az égre:
„Rajta! — Rajta!"
Iladur! Tiéd e fajta!
— Péter és Pál napján. Kedden, ezeréves szokás szerint, amelyet a nap meleg
tekintete és az első friss könye szentesitett,
a magyar paraszt belevágja kaszáját a duzzadó é; hajlongó életbe, amely kihajtott a
drága földből. Most mások helyett, aratnak
az itthonvalók, kétszeres elszántsággal, mesz,zeszállló gondolattal és azzal a homályos és
mély érzésíel, hogy olyat csinálnak, amiért
fönt a határokon ,a katonák tisztelegnek feléjük. Fönt a lövészárkok mélyén, az elszakadt sok testvér nyugtalanul és álmatlanul
i:éz hazafelé a pihenő éjszakán: a helye otthon volna, nagy munka vár rá, odatartozik
a rendbe, amely egy/forma, döngő lépéssel
suliint bele az imbolygó rengetegbe. Nagyon
közel jutottunk ehez ,a földhöz, nemcsak
azok, akiket véd és akik benne verekszik
ni agukat előre, hanem azok is, akik eddig
csak az aszfalt közvetítésével járkálták unottan rajta. Most összetoljunk egy aggódó
nagy családdá, hogy az Úristen megsegítse
azokat ,a lesoványodott és fejletlen karokat,
amelyek nekilendülnek a nagy aratásnak. A
kalász teljes lesz ízzel és erővel; a kévére,
melyet szorgos kezek markolnak össze, tisztán fog sütni a nap; a masina ugy fog csépelni, hogy egy szem el ne vesszen és a malmokban a világ legfehérebb lisztje fog felporzani belőle. Hogyan is lőhetne másképen,
mikor hitvány és orgyilkos ellenségeink közt
alázatos lélekkel, fölharsanó imával és elszánt két öklünkkel az igazat keressük, a
mely Istentés ember előtt egy és örök.
— A szegedi körmenet programja.
Péter és Pál napján tartják a szegedi könyörgő körmenetet. Délután fél: hattól hatig gyülekezés és felállás a Templom- és Gizella-téren..
Hat órakor a Templom-téren felállított díszsátorban ünnepi litánia s utána szentbeszéd,
amelyet Olattfelder Gyula püspök tart. A püspök délelőtt 10 órakor érkezik Szegedre. Ennek végeztével kezdődik a körmenét az Oltáriszentséggel a következő útvonalon: Tem*) Petri Artur eme versét a lembergi
győzelem alkalmával a miskolci 10. hadtápláló zászlóalj tisztikarának ünnepi ebédjén
olvasta föl.
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Szeged, 1915. jtfeius 29.

a választmányi tagokat. Uj tagok felvétele, járt, egyik tutaj -alá került, -az ár ev-en nem
plom-tér, Gizella-tér, Tisza Lajos-körut, üz
ieivezetőség épülete, -Széchenyi-tér, Jókai-ut- folyó ügyek elintézése és uj kórházhelyiség birt- védekezni. Hétfőn délelőtt kifogták a
holttestét.
ca, vissza a Templom-térre, ahol1 a második berendezése van a tárgyalási sorrenden.
beszédet dr. Zadravecz István tartja, a beszéd
— Hősi halál. Egy derék, szimpatikus
— A Somogyi-könyvtár államsegélyt kap,
után Te Ueum. A menet sorrendjét igy állapí- szegedi fiatalember hősi haláláról érkezett A vallás- és közoktatásügyi miniszter ^ mutották meg: 1. 'Négy lovas rendőr. 2. íA tanuló- szomorú iiir az olasz liarctérről.iBecfc Miklós zeumok és könyvtárak országos főfelügyelőifjúság (fiuk és leányok) zászlók alatt. 3. Ka- 46 os hadapród-őrmester esett el a harctéren ségének javaslatára 4000 korona, rendes áltonai zenekar. 4. Egyletek és körök zászlóik vitézül küzdve hazájáért. A huszonkétéves lamsegélyt engedélyezett -a szegedvárosi múalatt. 5, A szegedi plébiániák férfi hivői. .6. Fe- ifjú önként jelentkezett a menetszázadba. zeum és könyvtár részére.
hérruhás leányok lámpákkal. 7. Papság az Ol- Páratlan kötelességtudásával és ambíciójá— Hábo ura való életbiztosítás. 43—50
tár szentséggel. Mellettük két oldalt a 'Szegedi val kiérdemelte fölebbvalói legteljesebb el- éves B)
osztályú népfelkelők
minden
Katiiolikus Nővédő- és Oltáregylet hölgytág- ismerését. A harctéren számtalanszor kilün- pótdíj nélkül, -háborúra azonnal érvénye./
jai párosával. 8. Városi és katonai hatóságok. íetté magát vakmerő bátorságával. Mindig életbiztositásokat köthetnék az Első Magyar
9. Biróságok, állami és egyéb hivatalok. 10. elől járt a tűzben és hősies -magatartása ka- Általános Biztosító társaságnál. -FölvilágosíHitfelekezetek a jelentkezés sorrendjében. 12. tonáit is magával ragadta. .Juniusbari negy- tást, ad ezen társaság itteni főügynöks-ége.
A Szegedi Katholikus Kör. 13. A lábbadozo vennyolc óráig egyfolytában volt tűzben egy
— Quo Vadis? A filmkoloszust tehát ujra
katonák. 14. A szegedi plébániák nőhivői. A magaslatért vívott harcban. Tizenliatcdikán
körmenet külső rendjére 100 tagból álló kar- háromszor vezette szuronyrohamra, szaikia- láthatjuk. A ,mozitechnika s -a művészet legszalagos. rendezőbizottság őrködik, miért is sz-át, amig aztán elkergették az ellenséget és ragyogóbb, szédületes arányú munkája ez.
a résztvevőket felikérjük, 'hogy azok utasítá- fölértek a hegytetőre. A -győzélirnas harc után Utolérhetetlen. Amig a világon emberek
sai t jóakarattal fogadják és a sorrendet ne Beck Miklóst homlokom találta egy eltévedt lesznek, mindig élvezni fogják a Quo Vadis?
zavarják. A menet egész tartama alatt a kö- golyó. Rövid szenvedés után meghalt. Hősi szépségeit, A kereszténység őstörténetéről
zönség az utak közepén nyolcas sorokban ha- haláláról -századpnranesnoka, Hedrich száza- ilyen illusztrált sorozatot egy művészi áglad és csak az előre megállapított régi ma- dos levélben értesítette édesatyját, Beck Jó- ban -se sikerült alkotni. Sienkievic regénye
gyar egyházi énekeket énekelheti, amelyek- zsef szegedi .nagytőasdést. A százados leve- világhírűvé tett-e néhány hónapon belül a
nek dallama közismert, szövegét pedig ott a lében kiemeli a, hősi halált halt ifjú önfel- lengyel szerzőt. S a mozidráma még tökéle•helyszínén a rendezőbizottsági tagok fogják áldozó, bátor magatartását. 'Beck Miklós tesebb a plasztika és fantázia miatt -a. regénynyomtatásban szétosztani. Kívánatos és erre mérnöknek készült, elsőrendű készültsége és nél. Több millió koronába kerültek ,a felvékérjük is a polgárságot, hogy a körmenet ide- kimagasló intelligenciája a legreménytelje- telek. Romok és -egykori épületek között játjére az útvonalba eső házait -nemzetiszínű lo- sebb jövőre jogosította. Szülei büszkeségüket szották el a -felvonásokat, ugy annyira, hogy
órákon át, minden egye, pillanatban érezbogókkal díszítse fel. Kedvezőtlen idő esetén veszítették el a hős ifjúban.
zük, hogy tőlünk távolálló levegőben vaa menetet ugyanezen rend szerint a junius
— Szeged csak 40,000 koronát jegyez- gyunk, hőskor epizódjai peregnek előttünk,
29-ét követő legközelebbi vasárnapon délután
tartják meg.
het a Haditermény r. t -nál. Szombaton meg- megdöbbentően nagy arányokban. Aki csak
alakult
Budapesten a Hadi termény R.-T. egysz-er is látta, mihelyt alkalma nyilik, uj— Vaskereszttel kitüntetett alezredes.
ra megnézi ezt a kifejezhetetlenül tökéletes
őfelsége megengedte, hogy Kovács Aladár Az alakuló közgyűlésen Szeged képviseleté- müvet. Amióta a világháború dul, azóta a
vezérkari alezredes a 2. osztályú vaskeresztet ben dr. Somogyi Szilveszter polgármester filmgyárak nem dolgozhatnák rendesen. Ép
elfogadhassa és viselhesse. Kovács kedves vett. részt. A város 100.000 korona értékű azért helyes gondolat volt -a szegedi Korzómozi igazgatóságától, amiért — bár csak két
ismerőse Szeged társadalmának. Két év előtt részvényt akart jegyezni, de ezt az összeget
napra
lehozta a Qn-o V.adist. -Jól esik -a lélekmint százados, majd őrnagy vezérkari főnöke 40.000 koronára redukálták, mivel a jegyzé- nek és szívnék, látni, miként diadalmaskosek már túlhaladták az aílaptőkét- és- emiatt dik a liit ós becsületes bátorság ,a poklok
volt a második honvédkerületnek.
— Meghívás. A Szegedi Nőipari és Házi- redukálni kellett a fővár-cs és más érdekeltek vészein, erőt merítünk ebből is, mert -arra
gondolunk, h-ogy a háború zajgó viharában
ipari Egyesület Iladsegitő (Bizottságának t. jegyzését is*
tagjait ezúton kérem, hogy a junius 29-iki
— Oic óbb lelt a zsir és a szalonna. velünk ,a becsület, mienk a hit, Isten széliékönyörgő körmenetben való testületi részvé- A városnak mintegy harmincezer .korona ér- in© suhan katonáink -előtt. Az igazság hangtel céljából junius 29-én (kedden) délután öt tékű zsirkcszlete van. Dr. Szalay József fő- ja ás -ereje -örök, ezt -látjuk ismét, -ah-cgy a
órakor a belvárosi óvoda emeleti termében kapitány előterjesztésére elhatározta a ta- Quo- Vadkt nézzük és megtelik a lelkünk
— karszalag és jelvénnyel ellátva — megje- nács, bogy a hatósági bódéban leszállítják a magasztos, tiszta gondolatokkal. A 7 részhői
lenni szíveskedjenek. Dr. Orkonyi
Edéné zsir ós a szalonna árát. A zsir kilójának árát álló, órákig -eltartó Qu-o Vadis! teljesen uj
elnök.
négykorona nyolcvan fillérről négy korona példánya Péter és Pál napján kerül a szegedd köz-önség elé, ;a K-orzó-moziban. )A hely— Gyászistentisztelet a trónörököspár ötvenre, a szalonnát pedig négy korona busz- árak rendesek .maradnak.
ól négy koronára szállítják le.
halálának évfordulóján. Ferenc Ferdinánd
— A Vigszinpad-kabaré junFusi gár— Ltenti: ztelet a szegedi olasz-telepen.
trónörökös és Hohenberg Zsófia hereagaszdájának bucsufellépte. Ma, kedden és ho nap,
Vasárnap
a
szegedi
olasz
meneküli,te-knek
a
szony tragikus halálának első évfordulóján,
dorozsmai-nii telepen /misét mondott Cser- szerdán este lesz a Vigszinpad-kabaré uminsi
hétfőn délelőtt gyászistentisztelet volt ia ró- eset k Gusztáv tábori lelkész. Mise után Nagy művészgárdájának bucsufellépte. Előa ásra kekusi és a görögkeleti szerb templomiban. A Bernát felsővárosi minorita áldozár olasz- rülnek a Kalauzvizsga, a Kosztosok és a Cuprókusi templomban Várhelyi József címze- nyelv-ü hitszónoklatot tartott. A hitszónokla- ringer bohóza ok. Csütörtöktől, julius 1-től kezdtes kanonok tartotta a gyászistentiszteletet. tot, -amely -a trónörököspár halálának év- ve a teljesen uj juliusi műsor bemutatkozása.
— Fürdőévad megnyitása BuziásfUrdőn.
(Megjelent a helyőrség tisztikara Schulteisz fordulójáról is megemlékezett, látható meghatottsággal hallgat,ák az olaszok.
Mint
értesülünk, Buziásfürdőben, hazánk hires
Emil altábornagy, kerületi parancsnok veze— Nők a hadhavonultak pótlására. szivgyógyfiirdöjében a fürdők üzeme május lótésével. lA hatóság részéről jelen voltak dr.
Szeged sz. kir. város munkaközvetUő
bizott- én ujra megkezdődött. A közönségnek a fürdő
Somogyi Szilveszter polgármester, Bokor Pál sága értesiti a munkaadókat, hogy a hadba összes elismert gyógytényezői, a természetes
helyettes polgármester, dr. Szalay József fő- vonult férfi munkaerők pótlására -alkalmas szénsavas, radiumos fürdők, hidegvizgyógyinkapitány és dr. Gaál (Endre tanácsos. Megje- női munkaerők: felső kereskedelmi iskolát tézet, Zanderintézet stb. ugy mint béke idején
lentek továbbá az összes állami hivatalok végzett leányok, hosszabb irodai gyakorlat- teljes mérvben rendelkezésre állanak. A fürdőtal rendelkező irodai tiszvis-előnők, üzleti -el- hely távol a harci zajtól való fekvése és kitűnő
és katolikus egyesületek vezetői. A görögárusitónők ós gyakorolt pénztárosnak állan- klimatikus viszonyai folytán kellemes és nyukeleti szerb templomban is volt gyászmise. dóan nagy számban vannak -előjegyzésben a godt üdülőhelyet nyújt. A háború fáradalmai
A szertartást Sevity Lázár lelkész végezte. bizottság irodájában (Kereskedelmi és Ipar- és izgalmai, ugylátszik, igen gyakran okoztak
kamara. telefon 785.) Tisztelettel kérjük ez- szivgyengeséget és egyébb szívbajokat és ennek
— Plébánosok beiktatása. Vasárnap volt ért a. t. elmet, liogy ha üzeme, hivatala, vál- tulajdonítható, hogy a hadsereg üdülés céljából
Barmos György, az uj alsótanyai plébános lalata, üzlete keretében ilyen irányú szük- szabadságolt tagjai már most is szokatlan nagy
beiktatása. Az ünnepélyes beiktatáson Vár- séglet merül föl, bennünket minden esetben számban keresik fel a fürdőt. Sokan vannak,
helyi József címzetes kanonok jelenít meg az értesíteni méltóztassék, mert -a -munka,közve- sebesülések által okozott bénulásokban és csúzos izületi bajokban szenvedők, kiket a radioegyház részéről. A várost, mint kegyurat dr. titő-iroda, mindenkor -az állás betöltésére al- aktív fürdők és a Zanderintézet vonzottak oda.
kalmas és megfelelő szakerőt tud ajánlani,
Somoyyi Szilveszter polgármester képviselte. ami minden vállalatnak első rangú érdeke, A fürdő nemeslelkü tulajdonosa, Muschong ur,
— Kedden délelőtt iktatják bé belvárosi plé- hogy a különböző munkaköröket arra hiva- a hadsereg tagjairól igen liberálisan gondoskobánosi javadalmába Várhelyi Józsefet. Az tottak és szakszerűen képzett egyének tölt- dott. A fürdőközönség megfelelő ellátását a haegyházi szertartást dr. Glattfelder
Gyula sék be. (A közvetítés díjmentes.) Szeged sz. tóságok közreműködése folytán kitűnően szervezték és igy a fürdőüzem kifogástalan műköhir. város Munkaközvetitő
Bizottsága.
püspök fogja végezni.
dése teljesen biztositva van. A kitűnő gyorsvo— A Tiszába fuladt. Vasárnap délután nati összeköttetés lényegesen hozzá fog járulni
— A Vörös-Kereszt választmányi ülése.
A szegedi Vörös-Jvereszt Egyesület 29-én Weisz Béla, 16 éves szabóinas fiu fürdés köz- ahoz, hogy a fürdő igen nagy látogatásnak örkedden a városháza bizottsági termében vá- ben a Tiszáiba fuladt. Weisz Béla -a közúti vendjen.
lasztmányi ülést tart délelőtt -11 órától kezd- hid ujszegedi Oldala mentén fürdött, dacára,
ve, mélyre az elnökség ezúton is meghívja hogy tudott úszni, mégis szerencsétlenül

ozegea, juio. junius ffl.
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A trónörökös meggyilkolásától a szerb hadüzenetig.
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Kedden, junius hó 29-én
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Julius 5. A hivatalos la-p közli a király
legfelsőbb kéziratát a nemzethez, amelyben
az uralkodó köszönetét fejezi ki a nemzet
kipróbált hűségéért és -hódolatteljes részvé(Saját tudósítónktól.)
Azok az okiratok, téért.
amelyek -a. világháború előzményeiről eddig
Julius 6. A szerb kormány megkereste a
nyilvánosságra kerültek, bőséges anyaggal Ballpl-atzot, liogy kiván-e demarcheot tenni
táplálják annak ,a véleménynek -csalíhatat- Belgrádba; egyben hajlandónak mutatta
lanságát, hogy a rettenetes katasztrófát a magát a szerb rendőrség kutatásainak -eredményét -a külügyminisztérium rendelkezésére
néhai trónörököspár élete ellen szőtt merény- bccsájt-ani.
lettel Szerbia zúdította az emberiségre. lEgy
Julius 7. Kös®s minisztertanács volt
évvel a tragikus esemény után böngészve Bécsben B-erclitold elnöklésével. Annyi szirégi újságok sárgul ásnak induló lapjai kö- várgott kí, liogy ,a monarchia egyelőre dipzött, sok olyan dolgot talál az ember karak- lomáciai lépéseket tesz Szerbiával szemben.
Julius 8. Kiderül -az orosz azon intézketerisztikusnak, amik a -maguk idején az esedése, h-ogy a nyári fegyv-ergyako-rlatra bemények rohanó forgatagában elvesztek. A hívott tartalékos legénység szolgálati idejét
vüágihábo-ru okai messzi évekre vez-etnek meghosszabbította.
Julius 9. Berchtold gróf külügy,miniszvissza, maga a -n-agy konfliktus /Ferenc Fertert
másfél óráig tartó audiencián fogadja
dinánd meggyilkolásával tört ki. Érdemesa
király.
nek és tanulságosnak láttuk telhát, ho-gy
Julius 10. A berlini külügyi hivatal tumost, a nagy és szomorú emlékű nap első
datta bécsi kormánykörökkel, -b-og'y .Németfordulóján, kronologikus sorrendbe szedjük ország minden tekintetben támogatja a -moozo-kat az eseményeiket, amik a merénylet narchiát -Szerbia ellen irány.ul-ó akciójában.,
napjától -a 'Szerbiáinak küldött hadüzenetig — Hartivig hirtelen halála.
Julius 13. Ziniorayba menekültek /belgrádi
Európa érdeklődésének homlokterében állotosztrák-magyar
-alattvalók, mert a szerbek
tak.
üldözték őket. (Belgrádban tüntetéseik voltak
Junius 29-én iSzerajevo községtanáesa -elleniünk. — A szerb sajtó -azzal vádolja
proklamáeiót intézett Bosznia népéhez. A Giessl báró követünket, hogy ő megmérgezte
proklamáeió a többi között -e-zeikfet mondja: Hartwig-o-t.
Julius 14. Hartwig orosz követ temetésén
„iSaeraj-evo egy -olyan gy-alázatos merényletn-ek lett. a színhelyévé, amely könnyen meg- százezer ember jelent meg. Egész- Belgrád
lehet, hógy végzetes következményekkel lesz gyászol t.
Julius 16. Conrad báró vezérkari főnök
városunk és országunk fejlődésére." Ugyanmegkezdi
nyaralását, amiből -békés megolezen -a napon kihirdették Szerajevo-ban a statáriumot. Délután kihallgatták a gyilkos dásra következtetnek.
Príncipet, aki azt vallotta, hogy tettét a
Julius 21. A külügyminiszter ujabb -au-szerbek elnyomatása miatt követte ©1.
diencián volt a királynál. — Méreg Kajot-án,
Junius 30-án a határőrséget megerősítet- a kvirin-álli nagykövet Bécsbe érkezett. —
ték és senkit sem engedtek kí (Montenegróba Gróf Czernin bukare-sti nagykövet szintén
vagy Szerbiába. — Érdekes itt megemlíteni, kihallgatáson jelen-t meg őfelsége előtt. —
hogy a „Standard" című 'angol lap azt írta,
hogy a trónÖrököspár ellen elkövetett merényletért csakis Oroszország felelős. — Az
udvari különvonat -a tmnörököspár holttestét Mátkovicsba vitte, itt -a Dalmát hadiyacíitíá t-ettéfe á koporsókat, amely a Viribus
Telefon 8 7 2 .
unitis dr-e-adnoughtboz szállitott-a; a dreadli?
n-ought Triesztbe ment.
Julius 1. Az összes tekintélyes külföldi
Kedden, íuíisus h ó 2 9 c n
lapok, ugy -a franciák, mint az angolok a
merénylet tervezőjét Szerbiában' látják s még
fl
a, lliege/xpon-áittabb lapok -íö féíolőssé teszik
a borzalomért Belgrádot. PrincijJ -a vizsgálóbíró elé kérezkedett és -azt vallotta, hogy a
revolvert B-ólgradhán kapta és mások is rá0
beszélték a gyilkosság ej követésére. A szerb
kormány sajtófőnöke nyil-atkoZaíot küldött
szét -az európai lapoknak, -amelyben többek e
között ez állt: „A szerb kormánynak, amely
inindent elköv-et, hogy Szerbia, és AusztriaMagyarország egymáshoz való viszonyát ba- 0
rátságos -alapra helyezze, az olyan -es-eme- 0
nyek, mint a szarajevói, ép -oly kellemetlenek mint akár -az osztrák-,magyar m-onaffchiá- 0
fii
na
Julius 2. A vizsgálat éóráfl Cabrinovies
0
ós Princip is vallott. Kiderült, hogy a merénylet összeesküvés eredménye -ós a. f el bű] tó
0
egy -szerb katonati-s-z-t, Pribicsevics -Milán őrnagy, áki titkára a Narodna Obrana ne™
0
szervezetnek. A szerb hivatalos Samouprava
0
energikusan utasítja vissza -a meggyanusif¥l
•
tást és la-z-t irja, hogy n-em fél -a túlsó oldalon
hangzó karclcsör tetéstő 1. Ellenben, — kérdezi _ mire való ,a rendőrség és a nagyszámú
katonaság Saerajevóba.n és Boszniában. —
A trónörökös-pár holtteste Triesztbe érkezett.
Gvászünnepség között -a- koporsókat -a hadiFolytatólagos előadások
0
hajóról -a déli vasúthoz viszik, ahonnan Becs2 órától.
rü
be irányítják.
_
,
Junius 3. Nagy gyászpompav-al Beosben lsj —
— —
—
^
eltemették a trónörököspárt Bécs ezen a na- ® Gy erőiek Jegyek csak az első M
pon hajnalig tüntetett Szerbia c-len - E l s ő
®
előadásokon érvényesek,
g
francia hangok ell-enüuk. ,A lapok tamogatiák a monarchiát a merénylet hatasa alatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ® ® ®
keletkezett állítólagos szerbüldözés, miatt.
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Szeged, 1915. junius 24.

DÉLMAGYA RORSZÁG

Hirek érkeznek Szerbia és Montenegró fegyT ö r ö k hivatalos jelentés.
verkezéséről.
Konstantinápoly,
junius 28. (Milli-iigyJulius 22. Hötzendorfi Conrad megszaki
totta szabadságát. — A londoni Times péter- nökség.) A főhadiszállás jelenti: A Dardanelvári jelentés alapján közli, Ihogy a monar- lák arcvonalán Ari Burnunál kölcsönös tüzér
chia mozgósított. — A londoni lapoikl egy- ségi és gyalogsági tüzelés volt. Bombavetők
0000
' hangulag azt irják, hogy Szerbia köteles is működésbe léptek. Sed il Bahrnál az ellenteljesíteni a monarebia követeléseit.
A 16-os ágyon.
Julius 23. Csütörtök délután 6 órakor séges tüzérség junius 25-ike óta a jobbszárGiessl báró átnyújtotta a szerb kormánynak nyon levő sáncainkat heves tüzelés alá vette,
— Tölgyes Gyula könyve. —
a monarebia jegyzékét. A demars az ösmert anélkül azonban, hogy eredményt ért volna
(Saját tudósítónktól.)
Fiatal hirlapiró
követeléseket azzal zárja, hogy amennyiben el. A balszárnyon az ellenség kísérletei néSzerbia 36 óra alatt kielégítő választ nem ad, hány ponton tüzünkben összeomlottak. Az. el- társunk, Tölgyes Gyula könyvet irt és a
a monarchia a fegyverek erejével vesz elég- lenséget kényszeritettük, hogy a bombáink el- 16-os ágyon ciin alatt közreadta első kötetét.
A'lig pár esztendő óta hirlapiró Tölgyes
tételt.
leni védekezés céljából lövészárkai előtt drót- Gyula és hivatottságáról már is bizonyságot
Julius
24. Német-, Franc La-, Orosz-,
Olasz- és Törökországot a monarchia nagy- hálókat feszítsen ki. Anatóliai ütegeink hatá- adott. Komolyan veszi a hivatását és becsükövetei utján értesítette a Szerbiáihoz intézett sos gyalogsági és. tüzérségi tüzelés alá vet- lettel szolgálja a mesterségét és ezzel együtt
de marsról.
ték az ellenségnek Sed il Bahrnál levő állásait. a közönséget. Szenzációkban nem utazik, a
Julius 25. Szombaton délután 'tiz perccel A többi ponton semmi jelentős esemény nem valóságot irja meg mindig, az igazságnak
megfelelően. írásai frissek, elevenek és meghat óra előtt Pasié* miniszterelnök átadta a történt. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosz- látásokról tanúskodik. Azok közé tartozik,
szerb kormány válaszát. Miután ez nem volt
tály.)
akiket még a pályatársai is szeretnek és akit
kielégítő, 'Giessl báró nagykövet Belgrádból
nemcsak
azt olvassák, amit maguk irnak, de
a követség tagjaival együtt eltávozott. —
a mások betűvetését is figyelemmel kisérik,
F o r r o n g á s Írországban.
Németország párisi, londoni ós szentpétersőt tanulnak is belőle. Egyszóval kivül áll
vári nagykövete utasítást kapott kormányáHamburg, junius 28. Amsterdami magán- a maradiak körén.
tól, hogy jelentse ki illetékes helyen, hogy jelentések szerint az irek eddigi passzív reA mult esztendő őszén ,az újságírást abNémetország ismeri a monarchia jegyzékét,
helyesli és reméli a konfliktus tisztán a zisztenciája nyilt angolellenes magatartássá ba kellett hagynia, mert bevonult a katonamonarchiára és Szerbiára lokalizálódik. — változott. A kormány minden igyekezete elle- sághoz. A „gyöngyélet" nem tartott soká.
Putrik vajdát Budapesten elfogták. —- Le- nére sem tudta eltitkolni az. irek előtt az'oro- mert idegbénulást kapott. Pár hétig itthon
kes tüntetések országszerte a háború mellett. szok galiciai vereségét, mely a lakosságra betegeskedett, majd egy szívbe,li, jó ember
Julius 27. Németország követei megismé- nagy hatással volt. Hegy tüntetéseknek elejét révén, aki szerető és szeretett barátja az újtelték az entente tagjainál eljárásukat. A vegye, a kormány 17 ir felségárulási pőrét, ságíróknak, felkerült a pesti klinikára. Három hónapig nyomta a klinikai ágyat, a 16-os
német birodalom tudvalevőleg közölte a bárom nagyhatalom külügyi kormányaival, amelyet Dublinbe, e hónap 30-ára tiizött ki ágyat. Ez idő alatt alkalma volt megfigyelhogy nem fogja tűrni, hogy Ausztria és tárgyalásra, elhalasztotta. Dublin és Be'fast ni lábbadozáisának fázisait és sok más egyeMagyarország j ós Szerhia konlflikutsába városokban ostromállapot van, gyűlések meg- bet, ami a klinikai élettel kapcsolatos. A
bárki is beavatkozzék. Miután azonban tartását, társas összejöveteleket Írország fiatal újságírónak a klinikán töltött idő csak
látszólag szolgált alkalmul a könyvírásra.
egyes jelentések szerint Szerbia szentpéter- egész területére betiltották.
Azt hisszük, könyvet irt volna akkor Is, ha
vári biztatásra tagadta meg a monarchia könem
ismerte volna meg a klinikai életet.
vetelésének teljesítését, Pouriilés gróf néMert vannak gondolatai, féldolgozásra alkalmet nagykövet ultimátum jellegűen követel- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ®
mas és érdemes témái, amiket meg is tud
te Oroszországtól a semlegességi nyilatkozairni. Ez a fiatal újságíró már is nyitott, látó
tot,
! :
szemmel járja ,a világot, megtudja látni ,az
Julius 28. Berchtold külügyminiszter ő 0
eseményeket, az embereket és mindazt, ami
felsége legfelsőbb elhatározása alapján a. m
M O Z G O - S Z I N H AZ
az emberekben karakterizáló vonás. És egyre
g
TELEFON 8 0 7 .
szerb kormányhoz h ad üzenetet intézett.
komoly
stúdiumokkal foglalkozik. Mi, akik
0
ismerjük őt, könyve olvasása közben azt
éreztük, mintha beszélnénk vele, mintha elő0
Kedden, junius hó 2 9 - é n
adásában hallgatnánk klinikai élményeinek
Szerbia kétszínű játéka.
keresetlen, egyszerű, minden cicoma nélkül
való, de közvetlen felsorolását. Ez adja meg
Genf, junius 28. A Gazette de Lausanne 0
Írásának
bocsét, értékét, mert minden sora
a
0
párisi levelezője néhány kiegészítő fel világos i0
tást ad ahhoz az interjúhoz, amelyet Pasics
0
nemrég egy olasz újságírónak adott Olasz- 0
0
ország, Szerbia és Dalmácia kérdéséről. A
felléptével
tudósító szerint, ha megfelel a valóságnak
0
az, hogy Oroszország, Franciaország és An- 0
glia az április 27-én Olaszországgal
megköKedden, junius hó 29-én. 0
0
tött szerződésben Dalmáciát odaígérte, akkor 0
a
i
bizonyos az is, hogy Szerbiának nincs része
0
Nagyszabású deiekfivsláger.
a
0
ebben és minden kötelezettség
alól fel van
mentve az ententevel szemben. Szerbia Dal- 0
b
máciáról sem közvetve sem közvetlenül nem
a
mondott le és nem akar lemondani.
— Nordisk dráma 3 részben.
0
Luganó, junius 28. A Popolo d'ltalia cik0
ket irt Lemberg elestéről. Azt mondja, hogy
0
Galícia fővárosa az oroszokra nézve való elvesztésének nem is annyira katonai, mint poDráma 4 felvonásban,
litikai jelentősége van. Az eddig neutrális Bal0
Irta: KURT MATULL.
_
kán népek most már bizonyosan nyugodtak is
0
.
—
0
0
maradnak. A legnagyobb gondot okozza Szer0
bia kétszínű játéka, amidőn az osztrák-maFolytatólagos előadáson 2 Ottótól hezdue. j§
gyar határról csapatokat von. el, hogy Albánia 0 Folytatólagos előadások 2 @
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
területére masírozzon. A hivatalos szerb lap, 0
órától.
0
0
a Samouprava cikkeiből megállapitható, hogy 0
0
®
Szerbia, amelynek makacssága egyik főakamely sokkal olcsóbb
dálya a Balkán-Blokk megalakulásának, most
és gyorsabb, mint a
a központi hatalmakkal kacérkodik. A Popolo
I
fa
vagy szénnel való
ffíiiíffrílmwwmíinriirilíiririiwm®®
d'ltalia végül megemlékezik a német, osztrák
' főzés, ha egy szabaés m a g y a r hadsereg letagadhatatlan katonai
A Délmagyarország telefonjai c i a l " m \ M \ ^ o n y ® S o m a világítási válmazott yűMüulll lalatánál Kölcsey-u. 4. beszerez.
sikereiről.
I
i
Szerkesztőség
305.

tudomány
irodalom

VASS

0
0
0
0

Psylander

0
0
0

0

lAPOLLOs"S°zl

0
0
0
0
0
0

0 Rendes helyárak 0

Kiadóhivatal

81.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szeged, 1915. junius 2.9.

Délmagyarország

ugy ihat, mint egy becsületes leiekből fakadó
szó, amiből kicseng a valóság, az őszinteség
ós az igazság.
Tizenhat képből áll a 16-os ágyon cimü
kötete, amely tizenhat külömböző impressiónak a foglalatja. Ezekhez a képekhez a fantáziának nincs semmi köze. Megtörtént dolgok, egyszerűek, azt is Írhatnánk: semmitmondóak, de ezeket az élet-epizódokat csak
azok tudják észrevenni, akiknek érzékük
van a legcsekélyebb emberi megnyilatkozások iránt és akik az elmosódó dolgokban is
meglátják a lényeget és abból kiháimozni
tudják az emberi dokumentumokat. A tizenhat kép nemcsak éles megfigyelő képesiségről tanúskodik, -de a megírásuk a mesterségben való hivatottságról is.
Az egyszerűség, a közvetlenség jellemzi
Tölgyes Gyulának első kötetét, -amelynek
nem utolsó érdeme, hogy hangulatot tud ébreszteni az olvasóban, amely a könyv imind-an
sorából kiérezteti a fiatal iró meleg érzését,
kedélyének hullámzását és h-ogy a szavak a
sziv retortáin gyűrődtek keresztül.
A tizenhat kép közül, hogy melyik tetszik nekünk a legjobban, igazán nem -fontokéi-dós. Bevalljuk, nekünk valamennyi tetszik, nemcsak a témája, de a megírása miatt
is.
Tölgyes -Gyula az első kötetóv-el észre
tudta magát vétetni és az érdeklődést felkölteni jövendője iránt. A kezdésen már tul
van és bizakodással várjuk a folytatást. Azt
hisszük, h-ogy azokat, akik fennakadás nélküli- való emelkedését várják (ezek közé tartozunk mi isi), a fiatal iró igazolni -fogja és
a következő Írásaiban biz-onyságot tesz arról,
hogy első sikere csak záloga volt az elkövetkezendőknek.
A 16-os ágyon cimü kötet Várnay L.
nyomdájából került ki, osin-os, ízléses kiállításban. A ciiml'ap rajza Teván I-stván művészi érzékre valló munkája. lA fiatal iró, minden újságíró igaz barátjának: (i eléri Mórnak, az „Otthon" alelnökének -ajánlotta kötetét. Mi -a kötetet a közönség megbecsülő
pártfogásába ajánljuk.
Gyakorlott, ügyes

pénztárnok,

Tiroli napló.
-Egy Tirolban küzdő katona a többi -közt.
ezeket jegyezte a naplójába:
— Ezerötszáz méteres hegyen állok s innen körülbelül 40—50 kilóméteres
körzetre
iátok el. Tőlem délre olasz erődök állatnak.
Május 25. L. és F. erődjeinket szakadatlanul bombázzák az olaszok, de idáig eredménytelenül.
Május 26. Ugyanaz, -mint tegnap. Egyetlen lövés talált csak. Egy ember meghalt,
három megsebesült.
Máj-us 27. Az F. erődöt már nem bombázzák és az L. erődöt is cs-ak részben.
Május 29. Az erős köd miatt igen keveset
látni. Egy erődöt gyöngén bombáznak.
Május 30. -Egyik erődünket az olaszok
-minden áron szót akarják lőni, de nem megy.
Éjszaka támadtak, de véres visszaverés lett
a részlik. Reggel hetven darab teljes fegyverzetet találtunk; a gyermekek mindent -eldobáltak maguktól.
Május 31. A tegnapi balesetre -ma nyugalom következett. lEgy olasz csoportot
egyetlen srapnelünk szétugrasztott.
Junius 1. Nagy csönd.
Junius 2. Egy erőd heves bombázása.
Eredmény: semmi.
Junius 4. -Nyugalom. E g y ellenséges repülő bombát dc-bott az V. erődre, de nem talált.
Junius 5. Tüzérségünk az -olasz ütegeket
bombázza. Az eredményt, s-ajn-cs, nem lát
liaitom, mert az ütegeket elrejtették.
Junius 8—9. Az olasz-ok hall-atlan-ul pazarolják a muníciót: egyedül, az V. erődre kétezer lövést .adtak le, de mindössze liáro-m
pléhkéményt találtak el.
Junius 12. Egy alpini zászlóaljat elkergettünk.
Junius 13. Ellenséges repülő látogatott
fölénk, d-e alig lőttünk rá -egyet-kettőt, gyáván megfutott.
Juniiis 14. Erősen nyomjuk az olaszok,a-t.
Nagyszerű dolgom van. Mindig frissen, jókedvűen, énekelve, egy liter bor mellett kártyázgatva . . . igy él a katona 1500 méter
magasban. Az idő rohamosan szalad. Azt hiszem, karácsonyra hazakerülök; akkorra az
olaszok mind
megfagynak,

vagy

pénztárnoknő Dél magy a r ország
óvadékkal, a z o n n a l i b e l é p é s r e kerestetik. — A j á n l a t o k

mDOPmiI.

Hd
loguz
lQuopumúd.

szájpadlás
nélkül.

Az általam készitett
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesenpótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve

B a r ! a Ágoston fogtechnikus
SZEGED, KIGYO-UTCA 1. S Z .

Ü

TELEFON 1346.

Grunicz Imre
kosárfonó üzlete.

Szeged,

Hólyag-, v e s e b a j o k , köszvény
csuz, i d e g b á n t a l m a k n á l .

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

li lett

Kocsis
Kocsis aszony
Kocsis fiu
M a l o m munkás
Zsákoló
Munkás
Munkásasszony
Kifutófiu
Fűtő

BOKOR

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra.

24.— kor.
12.„

JÁNOS-nál

Valéria-tér.

2 -

kiadóhivatal Kárász-utca 9

"

8HZIA5ÍTOÖ

Női bajoknál.

M

előfizetési ára Szegeden: Hirdetéseket f e l v e s z a

Szeged postafiók 156. intézendők.

Magyarország legszénsavdusabb s z é n s a v a s , sós,
vasas, radioactiv forrásai.

O G A E

Szívbajoknál.

szí

Természetes s z é n s a v a s ,
sós, radioactiv fürdők.

fii

IjlÉ.

Lőtt vagy szúrt sebek után fellépett
hüdéseknél, izületi bajoknál, gyengeségi állapotoknál.

Billentyühibák, szivizom gyengesége,
érelmeszesedés, ideges szívbajok.

Ivókúra, Diétás konyha, Zanderintézet, Röntgen és kórvegyészeti laboratórium.
Fürdőidény: május—október.

Hivatalos fürdőorvos:

s

Mahler Gyula dr.

44

B

fP
il döoendégojl Kfiogástaaln elátásarúl

Részletes prospektussal szolgál:
MIISCHDH6 BUZI!ÍS

fiMfiMDÖMí

ibbzbflmfifl,

(jú keimé",

•

•

polgári arak) gondoskodua oan.

Buziáson fürdőorvosi gyakorlatot folytatnak:

•

Biasini I. dr., Porutiu R. dr., Schopf
J . d r . S u g á r R . d r . , G l a s s R . d r . urak.

5
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iö

dmímagyairoírszág.

Szeged, 1915. junius 29.

Izzad valamely testAPRO H1RDETESEK. része?
Ugy használja a
Fájós fogára vegyen
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

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinziger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

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

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

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

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

®0®0@®BB0ES0
(volt Konrád) Rókautca 6, sz., Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

Mész
—

(égetette!)

—

teljes waggonrakományokban
kiváló minőségben azonnali
—
szállításra a j á n l :
—

Schamburg Lippe herceg
beremendi p o r t l a n d cement és mészmüvei

BEREMEND,

(Baranyamegye.)

É r v é n y e s j u n i u s 24-én é j j e l 12 ó r á t ó l .
ind.
Gyv. S z e g e d r ő l d. e. 9-59, B u d a p e s t r e d. u.
Szv.
éjjel 1-40,
reggel
d. u. 1-23,
este
d. u. 5 1 5 , K e c s k e m é t r e este
este
Gyv. B p e s t r ő l d. u. 2-40, S z e g e d r e
este 8-05,
„
éjjel
Szv.
, K e c s k e m é t r ő l reggel 4-37,
reggel
B p e s t r ő l d. e. 8-30,
d. u.

érk.
d. u. 2-55
d. u. 5-54

Egyik legjobb tollú haditudósítónk személyes élményei és tapasztalatai.

ind.
308, B . - C s a b á r a
10-59,
ff
2-44,
fi
8 00,
V
4-29, S z . - R ó k u s r a
8-19,
ft
1-48,
ff
7-37,
ff

d. e.
d. u.
d. u.
éjjel
d. e.
d. e.
d. u.
éjjel

érk.
6 21
1-18
515
11-07
7-40
10-45
422
1101

ind.
Szv. Sz.-Rókusról d. e. 6-19, S z a b a d k á r a
ft
,,
,,
d. e. 8-25,
„
„
d. e. 11-30,
ff
„
„
d. u. 4-40,
ff
ft
ff
ff
este 6-53,
éjjel 10 20,
ff
éjjel 2-58,
ff
„ S z a b a d k á r ó l d. e. 615, S z . - R ó k u s r a
„
„
d. e. 9-44,
ff
„
„
d. u. 1-30,
ff
„
„
d. u. 4 1 1 ,
n
„
„
este 6-53,
ff
éjjel 12-05,
ff
éjjel 2-56,
ff

d. e.
d. e.
d. u.
d. u.
este
éjjel
éjjel
d. e.
d. e.
d. u.
d. u.
este
éjjel
éjjel

érk.
7-36
9-31
12-42
5-54
8-06
11-35
4 13
7-25
10-48
2-39
5-15
7-53
1-09
3-55

Szv. Sz.-Rókusról éjjel
„
„
d. e.
„
d. u.
Vv.
„
este
„ B.-Csabáról éjjel
Szv.
„
d. e.
,,
,,
deste

Szv. S z e g e d r ő l

éjjel
este
Karlováról reggel
„
d. u.
este

ind.
1-55, K a r l o v á r a
6-19,
ft
4-35, S z e g e d r e
310,
ft
9-40,
ff

érk.
reggel 4-30
8-55
este
reggel 7 1 5
d. u. 5-53
éjjel 12-34

Bélyeggyűjtők
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett

Káinoki Izidor:

Háborús tréfák
esemé-

Ara 40 fillér.

Herczeg Géza:

Sarajevótól Lodzig
Ara 3 korona.

Lázár Miklós

Fronton
Rendkívül érdekes és közvetlen
érzékeltetése az első csatasorban
szerzett tapasztalatoknak.
Ára 3 K 50 fill.
Malonyai Dezső:

A virtus
Hosszabb szünet után e megkapó
elbeszélésekkel lép ismét a szerző
türelmetlen közönsége elé.

Ára 4 korona.

Dr. Gáspár Arthur:

A háborúban támadt benyomásait
irja le a főhadiszállásra delegált
miniszteri kiküldött.
Ára 4 K 60 fill.
Kautzky Károly:

Nemzeti állam, inperialista
állam és államszövetség
A mostani eseményekből fakadó,
rendkivül érdekes szociális fejtegetések.

Ára 80 fillér.

Lucia Dora Frosf:

Preussische Prágung
Várnay L. könyv- és papirkereskedése.

Legmegbízhatóbb cég.

Miiforditások német költőkből. A
Vörös Félhold intézményei javára Ara 1 K 50 fül.

ind.
Vv. S z . - R ó k u s r ó l d . u. 12 04, Z e n t á r a
Szv. Z e n t á r ó i
d. u. 3-30, S z . - R ó k u s r a

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Tábortüzek

vidám esetek a komoly
nyek mellől.

„

I

•••

érk.
este
8.22
reggel 5 1 8
reggel 7*36
este 6 06
este
9"04
d. e. 9 48
reggel 7 43
d. u. 12-46
d. u. 4-52
éjjel 12-57

Gyv. S z e g e d r ő l este
Szv.
„
éjjel
reggel
d. u.
„
„
d. u.
Gyv. Tem.-Jv.-ról reggel
Szv.
„
reggel
d. e.
d. u.
éjjel

ind.
6 1 4 , Teni.-Jv.-ra
2-09,
„
5 00,
„
2-57,
„
5-37,
„
7 48, S z e g e d r e
4 51,
„
9-25,
„
1-40,
„
9-45,
„

érk.
1-25
7 30
750
748
6-08
1-14
7-32
2-21

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

A szerb-bánáti vagyonközség
—

ujszegedi

—

Poroszország, mint irány és stilus.
Rendeltetése Németország és az .
egész világ számára.
Ára 1 K 40 fill.
Thcodor Fonfane:

Der englische Charakter
Friss és közvetlen megfigyelések
Ára 1 K 40 fill.
az angol életből.

A szerb kékkönyv.
Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.

teljes kiirtását a falból és bútorból szabadalmazott gázfejlesztő gépeivel jótállás mellett elvállalja

Maffeine vállalat
Szegeden, Mikszáth Kálmán (Laudon-utca 6.)
Telefon 992. — Elvállal patkányok teljes kiirtását is. „Radikális patkányirtószer' tége— —
lyenként is kapható.
— —

Számos elismerés.

részére 1915 szeptember 1-től 1916
augusztus hó 31-ig szükséges mintegy

10 wagon la porosz szén
12
„
hasábos bükkfa
180 személy részére kenyér,
fűszer, zsir és hus
szerződéses szállítására nyilvános árlejtést hirdetek.
A zárt ajánlatokat 1915 julius 5-ig
kell elküldeni L U K I C S S Z I L Á R D
vagyonközségi elnök ur N é r a s o l y m o s ,
u. p, Báziás cimére.
Szeged, 1915 junius 26.

Számos elismerés.

fetafod laorkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF, Kiadótulajdonos; VÁJBNAY L,

igazgató.

a háború keletkezésének
szerb világításban.

adatai

Ára 40 fillér.

Kunfi Zsigmond:

Háború és szocializmus
tanulmányok a háború szocialista
és szociálpolitikái tényeiről.

Ara 80 fillér.

Kurt Aram:

Narti Sirien mti d
ioddo Mséd

érdekfeszítő leírás az orosz hadi- ,
fogságból.
Ára 1 K 20 fill:

•••

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-ufea 9.

Nyomatott Ván&ajr L. kimxvjgnomdájáibsa, SaepsdfflL

