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LEGÚJABB.
Berlin: Riga parancsnoka már megkapta
az írásbeli utasítást, hogy abban az esetben,
ha az ellenségnek sikerül Riga
erődítményeit
elfoglalni, valamennyi katonailag fontos épületet robbantson a levegőbe és gyújtsa fel a
várost. A kurlandi operációkat jelenleg Ruszki tábornok vezeti. Az orosz kormány
számos ügynököt küldött a balti
provinciába,
hogy a lakosságot a kormány céljainak megnyerje. Ezeknek az ügynököknek az a feladatuk, hogy franktirőr-bandákat
szervezzenek,
a kik azután hamis utakon
veszedelembe vezesség
az előretörő
német
csapatokat.
Szófia: A félhivatalos Kambana egy aktív bolgár miniszter következő
nyilatkozatát
közli:
— Mindenki tudja,
hogy
Bulgáriának
bele kell avatkoznia a háborúba. ' Bulgária
ezt meg is fogja tenni, meg kell azonban várnia a legalkalmasabb 'és legkedvezőbb pillanatot. Bulgária azért avatkozik bele a háborúba,
hogy megvalósítsa saját nemzeti céljait. Meg
kell várnia még néhány döntő harctéri eseményt és akkor ütött a beavatkozás
órája.
Bulgéiria nem maradhat sokáig a tétlen mozgósítás állapotában.
Kopenhága: A „Tidende" jelenti Pétervárról: Az orosz főparancsnok
kiterjesztette
a kiürítési parancsot
Orosz-Lengyelországnak a Bialistok—Breszt-Litovszk
és
BresztKovel vasúti vonaltól
nyugatra
eső terü1
letre.
í

Berlin: A „B. Z. arn Mittag '-nak
jelentik a sajtóhadiszállásról:
Az oroszok
folytonosan tartó visszavonulása
a Vieprz
mögé,
ugy látszik, veszélyessé
alakul, minthogy a
szövetségesek
előnyomulásuk
során a Visztula és a Bug között egyre hevesebben
nyomulnak utánuk, az oroszok ellenállása
egyre
gyengül és az orosz foglyok száma naprólnapra nö. Ezekből a jelekből inkább
zűrzavarra lehet következtetni,
mint a
tervszerűen álgondolt,
rendszeres, sima
visszavonulásra,
Rotterdam;
Az angol municiós
minisztérium titkára
egy gyűlésen
kijelentette,
hogy tudja Németország és a monarchia naponkint mennyi gránátot gyárt.
Oly óriási
számúi, hogy eláll az ember esze, ha hallja.
Berlin: A lapok jelentik, hogy az oroszok
üldözése folyik Varsón és Ivangorodon
tul.
Ezenkívül Kurlandban Riga és Dünaburg felé
nyomulnak a németek.
Zürich: Poincaré a kamarához és a szenátushoz a háború évfordulója
alkalmából
üzenetet küldött. Ebben az áll, hogy a köztár-
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saság csak olyan békét fogadhat el, amely
Európa békéjét garantálja; amely Franciaországnak megengedi, hogy lélegzethez
jusson,
éljen, dolgozzon; amely a szétdarabolt Franciaországot ismét
helyreállítja.
Hága: Párisból jelentik: A nacionalista
lapok, különösen az „Action Francaise" titokzatosan jelzi, hogy a calaisi
értekezlet
szenzációs fordulatot készített elő, mely nem
sokára be fog következni. A milanói sajtó is
nagy változást vár augusztus végére az entente hadvezetésében.
Olyan hirek merültek
fel, hagy az oroszok keresztül fognak vonul-

ni Románián, hogy összeköttetésbe
lépjenek
a szerb és olasz hadsereggel.
StockholmSzentpétervárról
jelentik
a
„Dagblad"-mk:
Szaszanovnuk
a
dumában
tett ama kijelentése, hogy az orosz municiós
gyárakban nincs sztrájk, helytelen. Az öszszes orosz municiós-gyárakat,
a duma megnyitása napján, katonaság és rendőrség szállotta meg. Azokat a munkásokat, akik megtagadták a gyárakban a munkát, azonnal
a
frontra küldték hadiszolgálatra,
A rendörök
a gyárakból egyenesen a kaszárnyákba
kisérték ezeket a munkásokat.

A visszavonuló oroszokat üldözzük.

- Varsó ágyufüzhen. - Novo-Georgievszknél áttörtük
az ellenséges állást. - Német repülők bombázták
a bielostoki vasutat. —
Berlin, augusztus 6. A nagy főhadiszállás
jelenti: A Narev-arcvonalon, Lomzától dél-

okozhat csapatainknak

veszteséget.

Ezek

után (azonban nem igen számithat hitelre az

makacs ' oroszoknak ama állítása, liogy a lengyel fővárost kímélés céljából ürítették ki.
ellenállása dacára tovább is előrehaladtak.
A Visztulán tul előnyomult csapataink
Novo-Georgievszik várát körülzáró csare a német hadseregek az oroszok

között,

elfoglaltak néhány ellenséges állást. Az oro-

Blendotwótól délre áttörtek egy ellenséges

szok ellentámadásai sikertelenek maradtak.

patok a Bug-torkolata és

Nasiesk

állást és az alsó Narew felé haladtak előre.
Léghajórajunk a bialistoki vasúti

tele-

Mackensen tábornagy hadseregei folytatták üldöző harcaikat.

Novoalexandriától

északkeletre osztrák-magyar csapatok, Sá-

pekre bombákat dobott.
Amint ia tegnapi jelentésben említettük,
az oroszok, miután Varsó külső- és belsö-

vúinál ((Choímtól északra) németek verték
ki az ellenséget állásaiból.

a harc a várost bármikép is érintette volna,

Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

kiürítették Varsót és a Visztula jobb partjá-

Budapest, augusztus 6. (Közli a (minisz-

erödvonalából kivetettük őket anélkül, hogy

ra, Prákára vonultak vissza.

Innen tegnap

reggel óta tüzérségük és gyalogságuk Varsó városának belsejét erősen lövi. Ugy látszik, hogy az oroszok különösen a régi, lengyel királyi palotát (akarják elpusztítani. —
Természetes, hogy olyan
mint Varsó, ilyen

nagy

szótszórt

városban,

tüzelés

nem

terelnöki sajtóosztály.) Ivangoródtól északnyugatra szövetségeseink előre haladtak.
A Visztula és Bug között az üldöző harcok tovább tartanak.
Kelet-Gaficiábaii a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Elsülyeszfeffíink egy olasz tengeralattjárót
— Lelőttünk egy olasz léghajót. — Haditengerészetünk ujabb sikere. —
Budapest, augusztus 6. (Közli a (miniszterelnöki sajtóosztály.)
járónk tegnap reggel

Egyik
egy

tengeralatt-

Nautilus-tipusu

olasz tengeralattjárót Pelagosámál

megtor-

pedózott és elsülyesztett.
Cit di Jesi olasz léghajót augusztus 5.
és 6-ika között éjfélkor, mikor kísérletet tett

arra, hogy a pólai kikötő felett átrepüljön,
srapnell-tüzünkkel leszedtük,

mielőtt

még

bárminő kárt okozott volna. Három tengerésztisztből, egy gépészből é s két katonából
álló teljes személyzetét elfogtuk. A léghajót
Póiába hoztuk.
FLOTTAPARANCSNOKSÁG,

a
2
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MlmaGyarorszaö.

Csapataink olasz területen.
Budapest, augusztus 6. (Közli a iminiiszterehröki sajtóosztály.) Az olaszoknak

na-

ponta megismétlődő támadási kísérletei és
elszigetelt előretörései rájuik nézve

állan-

dóan kudarccal végződnek. Aiholl az olasz
gyalogság támadást kezd, ott már

vagy

ágyiitüzüuk iizte őket vissza, vagy ha ezt
állják, dicső gyalogságaink veti őket vissza
nagy veszteségeik mellett.
Az eseményeknek e lefolyásán mit sem
változtatnak az ellenség által

gyakorlatba

vett legáltalánosabb és legerősebb tüzérségi
előkszitése sem.
Igy meghiusult S-ére virradó éjjel s tegnap az ellenségnek több támadása, még pedig egy Sagratíobóíi intézett és egy másik a
podgorai magaslat ellen, akol a harcteret az
olasz holttestek boritjálk.
üasoralőiklóp eredménytelenek

marad-

tak a Piava-szakaszon és a Krn-területen intézett ellenséges előretörések.
Egy tüzérségi megfigyelésre

szolgáló

olasz kötött léghajót Momalconenál

belőt-

tünk.
A Kami alpokban, Momekaraiba

kör-

nyékén csapataink olasz /területen megszállottak néhány előnyös magaslati állást.
A tiroli arcvonalon egy ellenséges zászlóaljnak Col dí Lana (Bucherstein) ellen intézett támadását visszavertük.
Egy járőrünk Orfler területnek

egyik

olasz oldalvölgy ében rajtaütött az ellenségnek egy fétszázadán és annak jelentős veszteségeket okozott.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Hivatalos jelentés a Garibaldi
eisüiyesztéséről.
Sajtóhadisaál 1 ás. A Magyar Távirati Irodának jelentik: A Giusoppe Garibaldi eisüiyesztéséről illetékes helyen a következő rész
leteket .közlik: Julius 17-én kora reggel egyik
tengeralattjáró naszádunk Ragura felől déli
irányból közeledő ellenséges cirkáló és torpedóŰotiTlát vett észre. A parancsnok.; báróim Gar.iibaldi-tipusu és egy Vettoc Pisoni-tipuisu cirkálót állapított meg. A Garibaldi vezetett; a
többi mögötte haladt; a torpedó,hajók a cirkálók körül helyezkedtek el.
A viz ala merülve sikerült
tengeralattjárónknak ügyes manőverekkel
egészen közel
jutni az ellenséges hajúrajhoz. Fél öt órakor
az ellenség észrevette a tengeralattjárót és
gyorstüzelést indított a periszkóp ellen. De máikéső volt! Pa rancsnokunk már kedivező távolságra és helyzetbe jutott el. Gyorsan torpedót
lőtt a vezérhajóra és azután teljesen a viz alá
merült.
Náh ány pillanatig izgalmas várakozás. Ekkor hevesen megremegnek a naszád falai.
Nyomban utána még egy tompán hangvó lökés.
Az öröim kiáltása tör ki minden torokiból. A
Garibaldin minden valószínűség szerint egy
municiós kamara levegőbe repült, ez sietteti a
megsemmisítés müvét. A három másik ellenséges cirkáló maximális erőkifejtéssel menekül,
hogy kikerülje a vezérhajója sorsát. A Garibaldi sülyedőben van.
A hajó belsejéből a matrózok a fedélzetre
menekülnek ós mentööveikkel a sós Habokba
vetik magukat. Mind gyorsabban /merül a hajó
falával a tengerbe és öt perc múlva eltűnik u

mélységbe. Gyűrűző hullámok jelzik az elsüllyedés színhelyét.
A habokkal küzdő matrózokat >a visszamaradt torpedózuzók kezdik felvenni, de már
látják, liogy őket is fenyegeti a. megtorpedóztatás. Alig a mentés megkezdése után a mi
tengeralattjárónk parancsnoka csodálkozással
látja, hogy az ellenséges torpedózuzók mindegyikén a genfi zászló leng, tehát nemzetközi
megállapodás védelme alá akarnak helyezkedni.
Közelebb akar menni, d<e alig fedezik fel e
sajátságos kórházhajót, már is rávetik magukat. Sikert ugyan nem érirek el, de az ellenséges hadviselés módját ez az alattomos és a
mellett naiv eljárás a legtalálóbban jellemzi.
Általában tehát ugy látszik, hogy a zászló
gyors cserélése szokásává lett az olasz haditengerészetnek.
Egy órai mentés után a torpedórombolók
elhagyják legújabb kudarcuk színhelyét és átengedik azt a felbukkanó, sértetlen tengeralattjárónak, számos bajómaradvány és {vastag
olajréteg borítja a tengert. Szerte uszótárgyak,
mentőövek szedhetők össze.
Azután a mieink egy olasz altengernagyi
zászlót is kihalásznak, amely mutatja, hogy a
Garibaldi a Bagóra előtt cirkáló flotta zászlós
hajója volt. Tehát a negyedik tengernagyi hajó, amely tengeralattjáró hajóinknak áldozatul
esett: ,1can Bart (tengernagya Boné Lapeyrére),
Leon Ga.rn.be tt a (tengernagya Senes), Amal.fi
(a III. hajóhadosztály zászlós hajója) és a Garibaldi (az V. hadosztály zászlós hajója).
Olasz hivatalos Jelentés az eredménytelen offenziva után.
Budapest, augusztus 6. Sajtóibadiszállásról
táviratozzák: Az olasz vezérkar augusztus 3-án
a következő jelentést adta ki: A Cadore völgyeiben tüzérségünk folytatja hatásos pusztító
munkáját az ellenséges záróerődök ellen. Garniában a,z ellenség augusztus elsején ellentámadást kisórelt meg a. Ciima di MeJetta ellen,
amelyet julius 30-án foglaltunk el. Az ellenséget nagy veszteségei mellett visszavertük.
Augusztus 2-ikán Skarnitz mellett és a Monté
Cuestaltán levő állásaink ellen a köd védelme
alatt vógrehajottt meglepetésszerű
támadást
szintén visszavertük. Julius 30-dkán a Forcela
Cianaie mellett elért sikereinkről ujabb részletek érkeztek. Az ellenség több mint száz ha
iotiat hagyott a csatatéren. Kétszáz puskát és

sok municiót zsákmányoltunk s ujabb husz
foglyot ejtettünk. A következő két napon az
ellenséges tüzérség Malborghctnél a Forerlla
mentén akcióba lépett és fojtógázbombákat :s
használt. rl iizérségünk elhallgattatta az ellenséges tüzérséget.
A Karszt-fensikon az ellenség augusztus
elsején éjjel megismételte heves támadásait
jobbszárnyunk ellen a Monté dei sei Busi szakaszában, miután megelőzőleg demonstratív
tániafía-.t intézett a balszárny ellen. Minden
erőfeszítése megtörött a mieink szívós ellenállásán. Offenzávánk tegnap a front közepén
észrevehető előrehaladást tett, A jobbszárnyon
kemény és elkeseredett harc folyt a Monté dei
sei Busi szakaszában nyert tér kiszélesítéséért.
Tegnap 345 foglyot ejtettünk, köztük három
tisztet.
Hosszú háborút jósolnak
az olaszok,
Chiasso, augusztus G. Áz olasz sajtó a háború évfordulóján tartózkodik a kommentároktól?:, hanem csak kronologikus visszapillantást
ad. Egyelőre a Corriere della Sera hivatkozik
orra, hogy a központi hatalmak nem érték el
céljukat. Ennek a bizonyítása természetesen
csak ugy sikerült, hogy valótlan célokat olvas
a központi hatalmak fejére. Megállapítja továbbá a Corriere, hogy a két ellenséges csoport még hosszú háború előtt áll, araiig Európa
szabadsága és függetlensége nincs biztosítva,
A cikk dühös kiíakadásokkal végződik a központi hatalmak ellen.
Zeppelinek R ó m a ellen.
Zürich, augusztus 6. Rómából jelentik:
Teljesen megbízható hirek érkeztek arról,
hogy a -németek két kormányozható léghajót,
egy Zeppelint és egy Parsevali küldtek Tálába, Olasz katonai körökben gyökeret veri az
a meggyőződés, Ihogy a két léghajóvá'! nemcsak az olasz partvidéket, ihau-ern magát Rómát is bombázni akarják. Az olaszokat ez a
hír igen. megrémítette s a polgárság határozott kívánságára Róma külvárosaiban és a
Monté Marion már nagykaliberü ágyukat állítottak fel az esetleges légi támadás ellensúlyozására. Az olasz kormány .figyelmeztette
a pápát, hogy a Vatikán /műkincséit helyezzék biztonságiba.

Lovasharcok folynak még Kurlandhan,
Berlin, augusztus 6.

A

nagyvezérkor

jelenti: Kurlandbatt p 0 p e l környékén

(Pro-

niewiecztöl keletre hatvan kilométerre), Kowarksnál és Kurklenél (WiJkomerztöl északkeletre) sikeres lovasharcaimk voltak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
V a r s ó elestének világhistóriai
jelentősége.
Bécs, augusztus 6. A Neue Freie Presse
irja: Diplomáciai körökben azon a nézeten
vannak, hogy Varsó elestének óriási hatása
lesz az egész müveit világra.
Oroszország
ujabb vereségnek megy elébe. Egész sor további várnak eleste fog bizonyára
következni. Az Oroszországgal
szövetséges
hadseregeket a teljes és lehangoló szomorúság
érzete fogja áthatni. Semleges diplomáciai körökben az esemény nagy katonái
jeléntősége
mellett hangsúlyozzák
az üdvös és tisztázó
hatást, melyet ez az eset nem egy most még
ingadozó semleges államra gyakorolni
fog.
Diplomáciai fényezők érdeklődéssel
tárgyal-

ják a Varsó elestével felmerült
kérdéseket.
Oroszország
lengyelországi
uralma
össze
van zúzva. Ez a világhistóriai jelentősége ennek az eseménynek és ez hatalmas
perspektívát nyújt a jövőre.
é
Varsóban százezer o r o s z
gyártott municiót.
Krisztiánia, augusztus 6. Az. „Aftenposten" irja: A Times-nek
'jelentik Varsóból:
Varsó elestének jelentőségét rendkívül emeli
az a körülmény, hogy az oroszok éppen Varsó városában hónapok óta rendkívül forszirozták a municiós gyárak szaporítását
és
ezen a téren imár oly nagy eredményeket értek el, hogy Varsóban nem kevesebb, mint
százezer ember dolgozott lőszerek
előállításán a részben átalakított gyárakban. A jelenlegi n a g y municióhiiény közepette ezt a veszteséget az orosz hadsereg felette súlyosan
fogja érezni.
A n g o l részvét Varsóért.
Kopenhága, augusztus 6. A Morning Post
Igen komoly eseménynek tünteti fel Oroszországra és. szövetségeséire n é z v e . Varsó
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feladását. Mély .részvétünket fejezzük ki
Oroszországnak — mondja a lap — azért
a veszteségért, amely ideiglenesen érte. Vigasztalja őket az a tudat, hogy egy
izben
már a poroszok és az osztrákok is birtokában voltak Varsónak, amely azonban később
ismét orosz kézre került. Most a német fegyverek annyira erősek voltak, hogy az oroszok ékalaku állásukat nem tarthatták tovább Varsónál.
Az orosz hadsereg súlyos helyzete
Kopenhága, augusztus ó. Londonból jelentik a Pofitifcen-nék: Az összes lapok
szentpétervári levelezői az orosz hadsereg
'helyzetét egyértelmtileg igen súlyosnak Ítélik. Attól tartanak, hogy a közvetlenül Kovno
vára alatt álló német sereg, minthogy Varsó
és Ivangorod elesett, teljes erővet erre az
erődítményre
fogja vetni magát, d e ennek
tornyai és várai egyáltalán nem: lesznek képesek a z osztrák-magyar 'harminc és. feles és
a német negyvenkettes mozsarak tüzének ellentáUnii. Ha pedig sikerül a szövetséges seregeknek ezt a várat is elfoglalni és a Njenien keleti partjára átlépni, mielőtt az orosz
sereg visszavonulását
befejezte, ugy ezt feltétlenül katasztrófára vezet. Annál i>s inkább,
mert Below tábornok igen nagy lovasesapatok felett rendelkezik. A veszély nagyságának tudatában Nikolajevics
nagyherceg
Breszt-Utovszkból
majdnem összes
rendelkezésére álló lovasságát
északra
küldötte,
hogy Below terveit megakadályozza.
Elfoglalással fenyegetjük
az egész Bug-vonalat.

hivja meg, melyet a Vavel régi királyi vár
dómjában a k rak ói érsek fog celebrálni.
Prága, augusztus 5. Varsó és Ivangorod
bevétele zászlódiszbe öltöztette a várost, Este
óriási tömeg jelenlétében takarodó volt és a
katonákat viharosan üdvözölték. A várparancs
nok a helytartósági palota és .az érseki palota
előtt hazafias dalokat énekeltek.
Trieszt, augusztus 5. Varsó és Ivangorod
bevétele a legnagyobb örömöt keltette a lakosságban, amelynek hazafias tüntetésekkel adott
kifejezést. Este a helytartósági palota előtt
takarodó volt. A lelkes tüntetések hangjaiba
belevegyült a görzi harcmezőröl az ágyuk dörgése,
Kovnot is kiüritik az oroszok.
Berlin, augusztus 6. Pétervárról jelentik:
Iimmár megkezdték az orszok Kovnó kiürítésére való készülődést. Kovnó kormányzója
Pétervárról érkezett parancsra irodáját áthelyezte Novo-Alexandrovszkba,
alhová már
átszállítják a kovnói kormányzósági irattárat is. A kovnói államvaSuti fiók Vilnába költözik át. A sebesülték elszállítása serényen
folyik. A mult hét folyamán a polgári lakosságnak körülbelül a fele elhagyta Kovnót. A
kovnói katonai intendatura kiihirdette, hogy
további katonai szállítást ujabbi utasításig
vissza kell tartani. A revali vár parancsnoka
kihirdeti, hogy egy héten belül a lakosságnak
be kell jelentenie a meglevő élelmiszer-menynyiséget. Egy másik napiparancs megtiltja,
hogy a váröv közelében külföldiek tartózkodjanak, még ha ezek a szövetséges, államok
alattvalói is. Rajaiban magában csak a parancsnok határozott engedelmével maradhatunk.
Az ivangorod!

harcokból.

Bécs, augusztus 5. A Reichspost tudósítója jelenti; Miután a külső erőditményi övet
ostromlók — különösen ah ősies erdélyi roostromlók — különösen a íhősies erdélyi rodők a tulajdonképe ni erődítmények védelme
alá vonultak vissza, ezek azonban olyan közel vannak a városihoz, 'hogy a modern lövegek hordképességével szemben csaknem teljesen védelem nélkül állanak. A várnak északi része felé Woyrsclh 'hadseregének támadása a Varsó—ivangorodi ös^zektető vasait
felé irányul, amelyet a Visztulától keletre eső
erdei zóna átkelése után .körülbelül Laskacev
és Szoboleiv közt iparkodik elérni. Hét kiloA győzelem hatása Ausztriában.
méternyire keletre innen húzódik a z a fontos
Bécs, augusztus 5. Estefelé a hadügyminisz- útvonal, amelynek áttörése megfosztja attól
térium előtt, amely osztrák, német, magyar és az utolsó lehetőségtől, hogy csapataikat köztörök zászlókkal pompásan volt diszitve, több
ezer ember gyűlt össze, akik éljenezték a győ- vetlenül- keletre a Visztula felé -tolják el. —
zelmes seregeket, énekelték a néphiiimuszt és Woyrsc'h vezérezredesnek zseniális átkeléa Wacht am Rheint és éltették a szövetséges séről a Visztulán., aki mindezeket a lehetőséuralkodókat. Az arra .menő osztrák-magyar és geket meglepő módon varázsolta elő, utólag
német katonákat ujjongó kiáltásokkal üdvözöl- még érdekes' részletek lesznek ismeretesek.
ték. Kilenc óra felé a lengyel légió egy szakasza vonult végig a városon a (pályaudvar Az oroszok azt várták, hogy Növoalexanfelé és a Gr abene "t i a német főkonzulátus háza driával szemben vermek a németek Hidat, a
előtt tüntetést rendeztek. Amikor a légionáriu- hova eleinte Woy-rsch hadserege felvonult.
sok elvonultak a .hadügyminisztérium elolt, a Időközben azonban oly csapateltolások törtömeg nagy lelkesedéssel üdvözölte őket. A
tüntetések a hadügyminisztérium előtt 'a kiésö téntek, amelyeket az oroszok nem vettek
észre. Számtalan pontont, amiely több mint
esti órákig tartottak.
Kralcó, augusztus 5. Varsó és Ivangorod el- ihusz híd felszerelését alkotta, szalmába buraz átfoglalásának hírére a város négy alelnöke KUK kolva hozták azokra a helyekre,'ahol
várparancsnokhoz ment, hogy Krakő város kelésnek tényleg be kellett következnie. Miszerenesekivánatát tolmácsolja. Kuk altábor- előtt az oroszok észrevették, egyidejűleg
nagy válaszában azt mondta, bogy Varsó el
rögtön négy hidat vertek a 'folyam fölött s e
estének horderejét ezidö szerint meg sem lehet
Ítélni. A város zászlódiszben van. A falakon munkában különösen a hidászok tűntek ki
a városéinak felhívását ragasztották ki, amely eléggé nem dicsérhetően. Hála e gondos és
azt mondja, hogy azok a határok, amelyek zseniális előkészületeknek, ez a sztratégiaiegy évszázadon át Lengyelország két tisztelet- lag annyira fontos Visztula-átkelés fényesen'
reméltó fővárosát elválasztották, nincsenek sikerült.
többé. A felhívás a lakosságot istentiszteletre
Páris, augusztus 6. A Temps
pétervári
tudósítója táviratozza lapjának, hogy Nikolajevics nagyherceg elrendelte Vilna, Grodno,
Kovno és Bielostok teljes kiürítését. A kórházakat, fogházahat és iskolákat is már előbb
elszállították. Ezeken a helyeken csak redukált rendőrség maradt. A kiürítést lapok utján közölte a lakossággal azzal a megjegyzéssel, hogy biztonsági
óvóintézkedésekről
van szó, miután az ellenség az egész Bugvonalat elfoglalással fenyegeti és rövidesen
eléri a városokat.
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Novo-Georgíevszket is feladják.
Kopenhága, augusztus 6. A Rjecs előkészíti a közvéleményt arra, hogy készüljön
Novo-Georgievszk feladására is. A lap irja,
hogy sztratégiai szempontból szükséges,
azért, hogy az ellenséget még jobban beengedjék az országba. A lap megjegyzi, hogy itt
nem; lesz nagy küzdelem és 'bejelentik, hogy
a nehéz tüzérséget Novo-'Georgievszkbő 1 m á r
elszállították.
A német tüzérségnek nem lehet
ellenállni.
Hága, augusztus 6. A Times tudósítója
azt táviratozta lapjának, hogy a varsói védősereg tisztjei és legénysége belátták, hogy a
nómét tüzérséggél iszeimben való lellenállás
teljesen tehetetlen.
József Ferdinánd főherceg
bevonulása Lublinba.
A Magyar Távirati Iroda jelenti a sajtóhadiiszálláisról: József Ferdinánd
főherceg
hadseregparancsnok augusztus 5-én, délelőtt
csapatai élén ünnep ies-en bevonult Lublinba.
Az utcákon katonák sorfalat állottak. A kormányzóság, épülete előtt lovas
díszszázad
állott ezredzenével. A főherceg fogadására
megjelentek: Lublin város elnöke .a városi
tanács tagjaiból álló küldöttséggel és Lublin
kormányzóság képviselői. A város elnökének
üdvözlő beszédére a főherceg a következő
szavakkal válaszolt:
— Fogadja, elnök ur, köszönetemet a
-város nevében tolmácsolt üdvözletért. A szövetséges hadseregek az orosz hadsereg ellen
folytatnak háborút, nem pedig az
általunk
meghódított területek békés polgársága elten.
— Lüblin -város lakossága mindaddig
biztos lehet jóakaró támogatásomban, amig
tartózkodik az ellenséges maga-tartástól és
él'lentállástól és megfelel jogos kivánságainknak.
A főherceg ezután megszólítással tüntette ;ki a megjelent közhivatalnokokat és lelkészeket.
,
Az elesett Ivangorod.
Az elesett ivangorod várát
1842-ben
kezdték építeni. Nevét a demblini uradalom
tulajdonosáról vette, aki n'eim volt más, mint
az orosz Paxkievics Feodorovics Iván, ki
már a mapoleoní és más hadjáratokban nevét
ismertté tette, ugyanaz a tábornok, aki jelentette a cárnak 1848-ban: ,;Magy.arország
lábaid előtt fekszik". Most tehát a m a g y a r
vitézek torolják meg bosszujukat a cár v é r ebének emiDékén. Ivangorod sztratégiai jelentősége fontos. Majdnem minden oldalról
nagy mocsaraktól van körülvéve.
Csak
Breszt-Litovszk és Varsó irányában járható.
Legfőbb jelentősége ia várnak /kedvező fekvésében rejlik, amennyiben dél felől a Visztula és a Bug között föltarfóztathatja az ellenséget. A Wieprz és a Visztula torkolatánál fekszik. A bal visztulapartra fut be a
vasút Radorn felől. A johbparton a luíblii-ni,
bresztliitovsziki és varsói vonalak egyesülnek. A vár nyolc erődtől van körülvéve, melyek közül öt a Visztula jobbpartján, három
pedig a batparton áll. Csak 1880-!ban szerelték föl tüzérségi erődökké, mig 1890-bem
gyalogsági támaszpontokká is kiépítették.
Néhány év előtt még egy ujabb várövet fs
építettek körül.
I
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Elfogott és elpusztított francia repülőgépek

Szeged, 1915. augusztus 6.

szépen, összhangban. Mikor aztán egy akutális
csafanótába kezdenek, felragyog az apróságok
szeme és olyan lelkesedéssel éneklenek, hogy
Berlin,,,augusztus 6. A -nagy főhadiszál- J néhány tagjukat küldjék ki az ellenőrzés ke- szinte csodálkozik rajtuk az ember.
Zengei Ilona megmutatja a gyermekiek
lás jelenti: Lingekopfon és attól délre a harc resztül vitelével imtegbizandó bizottságba és
h-ogy minden módon tegyék lehetővé az el- munkáját; a gyékényből készült kis kosarakat,
még tart.
lenőrzést. Minden egyes vizsgálatról írásbeli táskákat. Van v-agy tiz, tizenöt; imind a gyerVédcágyuínik négy ellenséges légi jármekek készítették bámulatos ügyességgel.
jelentés készül, melynek másolatát a miniszA gyermekek valamennyien tiszták, niosamüvet leszállásra kény szeritettek. Közü-Iök terelnöknek és az illetékes miniszternek átkpdottak, rendesek. Ha valamelyik pi-szkosau
egy elégett, egy másikat szétfőttünk,
nyújtják. akik viszont közlik a' 'bizottságok- jön el az Otthonba, a dajka megmossa, -szükség
kal,
mit szándékozik a kormány tenni a je- esetén megfürdeti, ugy bogy valamennyi gyeiA tengerparton e g y francia hidroplán a
lentésekben kifejezett óhajok és követelések mek rendes, tiszta. És erre — amint az óvónő
benne ülőkkel kezünkbe került.
dolgában. Viváani ,miniszterelnök a kaim-arai iis mondta, - nagy szükség van. Nagyon sok
ugyanis az anyátlan, sőt anyátlan-apátlan árLegfőbb hadvezetőség.
csoportokhoz intézett 'levelében .kijelentette, va, akik az apák, illetve nagyobb testvéreknél
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) bogy a kormány a kamarai csoportok köve- élnek. Ezek -pedig nem tudnak gondot, fordítelését elfogadja azzal a feltétellel, hogy a taná a gyermek tisztaságára. Egy napi nehéz
A belga katonaság angol egyen- tervbe vett vizsgálatról előzőleg mindenkor munka után bizony, mem is nagy kedvvel foglalkoznak a szomorú sorsra jutott apróságokmegyegyezés létesítendő a -kormány és a bi- kal, -akiknek ott van az igazi otthona a Napruhát kapott.
zottságok között. Ebbe a kamarai csoportok közi Otthonban. A gyermekek szeretnek is ide
Amsterdam,
augusztus 6. A Maneihester beleegyeztek, ugy, hogy a parlamenti ellen- járni. Nem egy apróság mondta -munkatárGuardian jelentése szerint a belga katonákat őrzés ügye végleg befejezettnek tekinthető. sunknak:
— Itt jó. Nagyon szeretem nénit. Meg máAngliában ruházzák f-el. Uniformisuk annyira
sik jó nénit.
hasonlít az angol katonákéhoz, bogy a belga Az angol hadsereg
A másik jó néni, a-mint később kiderült,
katonákat most már nem is igen lehet megharcképtelenné válik.
Raskó Istvánné őméltósága. Gyakran megkülönböztetni tőlük. A la,p feltűnőnek tartja,
London, augusztus 6. Az angol alsóház- látogatja a gyermekeket, akiket valláskülönbho-gy az Angliáiban levő belga katonák nagy ban Guest kapitány liberális-párti képviselő ség nélkül vesz fel az Otthon és ilyenkor ajánrésze nem tud franciául, azonban ez érthető, a vita folyamán rámutatott arra, hogy az dékokat oszt szét közöttük, több előkelő hölgymert az Yser imientén harcoló belgák vléin angol hadsereg 330.000 'főnyi' vesztesége gyei egyetemben. A gyermekek rajonganak
érte és ha meglátják, már messziről kiabálnak
nemzetiségűek.
azokból a csapatokból került ki,.amelyeket a utána örömtől repeső szívvel:
legjobbaknak tartanak. Hogyha — úgymond
— Elnök néni, elnök néni.
Ellenőrzik a francia parlamentet.
Néha meséket mond el az óvónőjük, akit
— a /háború még ©gy évig tart,,akkor a hadParis, augusztus 6. A Temps szerint a sereg legjobb elemei annyira harcképtelenek- Valamennyi mint édesanyját .szeret, és ilyenkor
kormány és. a parlament szerint immár vég- ké válnak, hogy ezt az egész angol (hadsereg a gyermekek szájukat eltátvo, boldogan hallgatják az aranyhajú királyleány megható törleges megállapodás- jött létre a parlamenti el- meg fogja érezni. Az alakulóban levő uj had- ténetét, Ezt szeretik a legjobban, minden foglenőrzés dolgában. A kamarai csoportok rneg- sereg már -kisebb értéket képvisel, mint a lalkozás között.
biz-ottai azt követelték, hogy a bizottságok régi.
A napfényes délutánokon és délelőttökön
egyébként
más foglalkozása és szórakozása is
••••••••«B«HSBesBsaasnii*BaBaBisaa«sHnx3tis)BEaB£0*ttiBa>
van a Napközi Otthon neveltjeinek. Ilyenkor
tafő -és oktató tárgyak; -egy,szóval az óvodák átmennek a Nővédő-Egyesiilet házának udvakedves, intim berendezése. A terein nagy, vilá- ráb'íTes ott játszadoznak. A lábbadozó sebesült
gos és amint belép az öltözőszobából az -ember, tisztek természetesen örömmel üdvözlik apró
vidám gyermekzsivaj fogadja; hatvan gyer- vendégeiket é.s ajándékokkal kedveskednek ne(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Kafholikus meké, akik reggeli fél 6, fél 7 órától kezdve a kik. Ide is nagyon szeretnek átjárni a gyerNővédő Egyesület, mint tudvalevő, Korona- késő esti órákig itt töltik el játszadozva, tanul- mekek.
A Napközi Otthon nem abszolút szegény
utcai házában a háború elején tiszti kórházat gatva az idejüket.
Belépő munkatársunkat fiatal leány fogad- neveltjeiért 20 fillért fizetnek naponkint, de a
rendezett be és igy minden helyiségét, intézja: Zengei Ilona, a gyermekek óvónője. Na- teljesen szegények egyáltalán semmit. Kapnak
ményét inás helyekre kell-ett áthelyeznie. Igy gyon szíves és készséggel felel minden irányú a gyermekek naponkint reggelit, ehédet, uzsonmás helyiségbe kertült a • Nővédő Egyesület érdeklődésére, közben kedvesen inti rendre n nát é-s vacsorát a sebesült tisztek konyhájáról.
Napközi Otthona is, amelyet a szegény sorsa netán helytelenkedő apróságokat, akik egy Békében a reggeli és uzsonna rendesen tej volt,
•munkásgyermekek megóvása és .védelme érde- pillanatig elcsitulva, szájtátva bámultak a be- de hogy az utóbbi időben hiány mutatkozott
lépő „bácsira". A gyermekek imind 2—6 éve-s a tejben, különböző levesekkel pótolják. A gyerkében állított fel a jótékony egyesület, agilis
apróságok és éppen legkedvesebb foglalkozá- mekek ezt. sem bánják, örülnék, bogy tudnak,
elnöknője, Raskó Istvánné javaslatára. A Nap- sukban zavartuk meg őket; apró, színes papir- mert van mit. enni.
közi Otthon a Korona-utca sarkán, a Jósika- lapokhól, -amit ők pogácsának neveznek, az
A Napközi Otthon, mint a huszadik század
utca 4. szám alatt talált ideiglenes helyiségre, óvónő által lerajzolt különböző alakokat rak- leghumánusabb intézményeinek egyike, igazán
hogy a háború ideje alatt is folytathassa mun- nak ki. Szeretn-ém látni foglalkozásukat. Az megérdemli a nagyközönség minden érdeklődéóvónő biztatja az apróságokat, akik erre ujbó'l sét. .
kásságát. Ide látogatott el csütörtökön délután
munkához látnak. Rakják, rakosgatják a piros, O B B S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S B B B
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munkatársa, hogy meg- fehér, sárga, zöld, rózsaszínű, fekete, arany és
ismertesse olvasóközönségét, a Napközi Otthon isten tudja, még milyen színű -apró pogácsákat
Románia magatartása.
életével és Szeged közjótékonyságáról általáno- és lassan kialakulnak idomtalanul -és -ügyetleBerlin, augusztus 5. A -Berliner Lokalsan ismert és becsült közönségének érdeklődé- nül kissé, de mégis nagyon kedveis látványt
nyújtó lnázak, -szekerek, lovak, puskák. A vég- anzelg-er konstantinápolyi 'levelezője 'semlesét az egyik leghumánusabb, ne-m háborús józett munka után gyönyörködve nézik a gyertékonysági intézmény Iránt is ébrentartsa.
mekek saját remekműveiket, mig versek fel- ges részről a-zt a hirt kapja, hogy Románia a
hadgyakorlatot
A kapu alatt halira, néhány falépcső vezet mondására nem szólítja fel őket szinte anyai besszarábiui határon katonai
gyöngédséggel
Zengei
Ilona.
Alig
három
év-es
akar
tartani.
a Napközi Otthon helyiségeibe, Egy ágy, asztal, az asztalon virágok, néhány kép a -falakon kis apróság áll elő s kedvesen selypítve mondLugano, augusztus 5. A Seoolo rendkivül
és fogasok, valamint a gyermekek evőedényei- ja ei a kis gyermekverset:
föl van- háborodva Románia 'magaviselete iminek fiókjai alkotják az öltözőszoba berendezeatt s azt irja, Ihogy Románia viselkedése még
Mon-dd uieg nekem te kis pók,
sét. Innen ismét néhány falépcső vezet a gyertragédiát fog okozni a Balkánon.
Miért szövöd a hálót?
mekek tartózkodási helyére. Nagyobb fajta
terem ez; két sorban hosszú gyermekpadok,
Gyermekem, te nem tudod?
mint az óvodákban; a szemben levő, udvar feAbba én legyet fogok.
Putnik ellenzi a szerb offenzívát.
lőli sarokban három egymás melletti gyermekMért fogod m-eg -a l-egyet?
ágy; balra az utca felőli fronton két ablak
Zürich, augusztus 6. A Gazette de LauSzegények hadd éljenek.
között kis emelvényen a katedra és ismét tosanne jelentése szerint -Pasics ujabban is azt
Mert
ha
legyet
n-em
fogok,
vább egy másik asztal, rajta alumínium evőakarja, higy Szerbia az offenzíva terére lépAkkor én éhenbalok.
edényeT, majd egy vízvezeték; a falakon állajen. Putnik vajda generalisszimusz azonban
tok és egyéb lépten-nyomon látható tárgyakat
Meghajtja ma-gát szégyenlősen a gyerek
ábrázoló képek; egy sarokban hatalmas szek- és másik áll elő. Aztán -énekelni kezdenek óvó- ellenezte Pasics tervét, minélfogva az offenrény, nyitott ajtókkal; benne gyermekjátékok,
nőjük felszólítására az .apróságok; gyemnek- zíva elmarad.
palatáblák és egyéb, gyermekeket fog.lalkozdalokat; kedves n'aiv kis versikéket, de mind

A Nővédő Egyesület
Napközi Otthonában.
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Kisszeged felépítéséért.
Az elpusztult felvidéki falvak felépítésé(Saját tudósítónktól.) Az a szerény mozvezetésére
galom, amelyet megértő készséggel kezde- re indult mozgalmak egységes
ményezett a Délmagyarország
azért, hogy Budapesten országos bizottság alakult. A
újratelepítésének
segítsen a tanács határozatának testet adui, háborúban feldúlt tűzhelyek
egyre szélesebb rétegek figyelmét vonja ma- országos bizottsága néven. A bizottság elKároly, társelgára és a megértő áldozatkészségnek e g y e nöke g,róf Khuen-Héderváry
nökök
gróf
Andrássy
Gyula,
gróf Apponyi
nagyobb és általánosabb jeleit termi. Egyre
több kedves bizonyítéka gyűl össze szerkesz- Albert, Berzeviczy Albert és gróf Zichy Alatőségünkben annak, hogy a háború színteré- dár. Érdekes, hogy Szeged vezetői közül sentől messze fekvő, borzalmait csak újságcik- kise,m szerepel a bizottságban, ennél is. érdekekből ismerő Szeged lakossága kötelessé- kesebb talán, — ilyen példákból különösen
geinek tudatában van. Kisszeged, fel fog épül- Szeged tanulhatna — hogy a bizottságnak
ni, a város közgyűlésének és lakosságának több budapesti és vidéki ujságiró tagja van.
kötelességérzete hajlékot fog emelni olyan
embereknek, akiknek otthonát a fegyvereink
Kisszeged felépítésére pénteken a követereje elől menekülő oroszok perzselték fel, kező adományok érkeztek hozzánk.
vagy rombolták le.
Back Bernát fiai gőzmalom részvénytárPénteki számunkban három nap gyűjtésaság
1800 K
1000 K
sének eredmények-ép ,2845 koronát mutathat- Kender- ós Lenipar r.-t. (Újszeged)
Szász
Ernő
igazgató
100 K
tunk ki. Ezzel szemben csak pénteken 3000
Aczél Géza igazgató
50 K
korona folyt be Kisszeged felépitésére, az Bokor Emil
"
20 K
eddigi gyűjtés eredménye tehát közel 6000 Fischer Lipót
20 K
10 K
korona. Ebből az eredménybői nemcsak az a Flick Sándor
tanulság vonható le, hogy Szegeden megÖsszesen 3000 K
értették ennek a mozgalomnak kivételes ér- Tegnapi végösszeg
2845 K
tékét és mélységesen, nemes Intencióját, liá- Az eddigi eredmény tehát
5845 K
nom az is, hogy az ügy iránt való érdeklődés
A Délmagyarország
szerkésztősége toés buzgóság nap-nap után nagyobb hullámovábbra is kéri az adományokat, amelyeket
kat ver.
nap-nap után nyilvánosán nyugtáz.
aas9b3!,!a*kasrassba&iin»aas!iaaabaa.bbnnnflhen<a.hiib.afibssbaeai<.abaabafl
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Mert félünk Uram, mindannyian.
Uram, ne hagyj elsorvadni
És ne hagyd, hogy fújjon a szivem,
Ha felgördül halkan a fekete hintó
És letörlök mindent az igen,
Hová az életem csendben felrajzoltam,
Amikor éltem, amikor voltam
És nem volt az élet bus, keserű vinkó.
Uram, ne hagyj elsorvadni,
És ne büntess, mert messze mentem,
Mikor még nem volt dal, álom az éjszakában,
Csak egy édes, mosolygó szentem
És sűrű, sok könny és sok-sok lázas sóhaj
És fehérlő vágy és fehér óhaj
És csak menteni, mentem, óh, mert vitt a lábam.
Uram, ne hagyj elsorvadni.
És ne hagyd hogy fájjon a szivem,
Ha felgördül halkan a fekte hintó
És megtérek fehéren, híven
Az ismeretlen és messzi
tartományba
Megtörve busán sok setét vágyba
Az uion, hol minden bus álmokba ringó . . .
Uram, lásd, már jön is a fekete

hintó'.!
Sipos

János.

— A trónörököspár szombaton érkezik
Budapestre. „Budapesti Tudósító" jelenti:
Károly Ferenc József trónörökös és Zita főhercegnő szombaton délben 11 óra 50 perckor
érkezik meg Budapestre. Az udvari különvonat, mely a trónörököspárt és kíséretét Bécsből
Budapestre hozza, a keleti pályaudvarra érkezik, ahonnan a trónörökös és neje a Rákóc-ziuton, Kossuth Lajos-utcán és Erzsébetekidon át
hajtat a budai királyi várpalotába. Este a főváros hódoló fáklyászenét rendez, melyet a

trónörököspár a vár erkélyéről fog végighallgatni.
— Lipót bajor herceg. Lipót bajor herceg,
akinek csapatai Varsó várát és városát birtokba vették, öccse Lajos bajor királynak. Jelenleg 70 éves és felesége királyunk lánya, Gizella
főhercegnő. A herceg egyik leánya József főherceg felesége, Auguszta főhercegnő. Lipót
herceg az 1866-os és 1870-es hadjáratot végigküzdötte és a szed ám csatában is jelentékeny
részt vett. A vitte-,pioni ütközetben a herceg,
aki akkor kapitány ivolt, megsebesült, de tovább küzdött és példaadó bátorságával visszaverte az ellenség támadását. A francia háború
ból az első osztályú vaskereszttel tért vissza.
Két évtized óta a herceg bajor tábornagy.

kelésnél az elsők voltak, de rögtön támadásba
mentek át, amely reggelig tartó ütközetté fejlődött ki. Ekkor éjjel állásaiból visszavonult
az orosz s reggel huszárcsapatok mentek előre,
hogy hátvédjeiket nyugtalanítsák és hogy kikémleljék a terepet. Mikor egy nyolcvankettős
zászlóalj előtt elhaladtak, a vezető tiszt megkérdezte az egyik altisztet, hogy melyik ezredből valók. Mikor megtudta, harsány "hangon
igy kiáltott hátra: — Huszárok! a nyolcvankettősök előtt le a csákóval! — És a huszárcsapat levett csákóval vonult a székely vitézek
előtt, akik a huszárokat viszont megéljenezték.
— Hogy kütikurrálnak egymással a
makói lapok. Egész kötetre való humoros
esetet és adomát lehetne összeírni csak a háború idejéből a vidéki szerkesztőségek életéről,
egymáshoz való viszonyáról és arról a mérhetetlen konkurrcnciáról, amely valóságos orgiákat ül a legtöbbi vidéki lap szerkesztőségében. A lemarasztalás, más lap hirei megbízhatatlanságának bebizonyítása a legtöbb vidéki
újságírónak rejtett, titkos óhajtása, vágya és
isten irgalmazzon annak a szegény kollegának,
aki az uborkaszezon következtében hasriport
írására határozza el magát, mert a konkurrens
vállalatnál dolgozók ugyan nem irgalmaznak.
Ez a konkurrenciából származó vágy humorosan érdekes esetet szült a legutóbb Makón.
Csütörtökön, Varsó és Ivangorod elfoglalásának napján ugyanis a Makói Független Újság
délután négy órakor rendkiviili kiadásban
megjelenve közölte a makóiakkal a világháború
legszenzációsabb eseményét, hogy Varsó elesett. Elolvasták ezt a rendkívüli kiadást a
konkurrens Makói Hírlap szerkesztőségében is,
ahova akkor még egyetlen sor értesítés sem
érkezett a világszenzáció erejével Írató eseményről. Itt azonban pesszimisták dolgozhatnak, mert sehogysam akartak hitelt adni a
konkurrens lap hírének. Mivel periig hozzájuk
lapzárta idejéig sem érkezett meg a távirat,
kárörvendve állapították meg, Ihogy houkurren.sük beugrott valami kósza híresztelésnek.
Ezt az alkalmat pedig nem szabad elszalasztani egyetlen újságírónak sem a konkurrens laip
leleplezése érdekében. Fogták tollát magukat és
a következő hírt tették közzé lapjukban:
Varsó még nem esett el. A „Makói Független Újság" délután 4 órakor rendkívüli
kiadásiban közli, hogy Varsó elesett. Ezen
tudósítás nem felel meg a valóságnak, mert
délután 4 óráig Makóra hiteles utón semttní
féle tudósítás nem érkezett. Makón 'az a hír
van elterjedve, hogy Varsó elesett. Ezen
hír egy kissé korai, mert Varsó elestéről
csak annyi igaz, hogy Varsó erődei estek el.
Lapunk zártakor tudósítást nem kaptunk.

— Öngyilkosság, Tragikus fset boritotta
gyászba az előkelő és népszerű Szivessy családot. Szivessy Boriska, dr. Schiller Ármin budapesti" ügyvéd felesége tegnap délután hat óra
tájban Budapesten a Liszt Ferenc-tér 9. számú
házban levő lakásán revolverrel szivenlőtte
Igy konkurrálnak egymással a makói lamagát és meghalt. Szivessy Boriska tragikus
pok.
„Lapunk zártakor tudósítást nem kaptunk.
elhatározásának oka ismeretlen. Egy hét előtt
Varsó
nem esett el. Varsó erődei estek el."
Szegeden volt látogatóban, hozzátartozói nana
is sejthették, hogy a fiatal úrasszony milyen Valami tehát mégis igaz volt abból a rendkitervvel foglalkozik. Halála mély gyászba borí- viili kiadásból.
— Halálozás. A Budapesten elhunyt Végtotta édesanyját, özv. dr. Szivessy Lászlónét,
nővérét és fivéreit, akik közül dr. Szivessg man Károly szegedi postaifőtiszt holttestét
csütörtökön Szegedre száll itották. Temetése
Lehel és Szivessy Tibor a háború kezdetétől a pénteken délután folyt le nagy részvét mellett.
harctéren küzdenek.
— Golyó a szívben. Szinte hihetetlenül
— Székely bakák becslilete. Érdekes hangzik, ámde tudományosan be van bizonyítesetet ir .meg a harctérről a székelyekből álló va, hogy golyóval a szívben is lehet cini. Egy
nyolcvankettes gyalogezredben szolgáló egyik bajor baka megsebesült egy francia lövegiöl.
szegedi bankhivatalnok a hős székely bakák Röntgen-sugárral keresték a golyó és azt a
nagy becsületéről. Közöljük 'a levélnek azt a katona szivében találták. Mivel a do!«>í lehetetlennek találták, azt hitték, a felvételnél törrészét, mint igen érdekes dokumentumát a tént valami szeszélyes véletlen. De akárhány
magyar ezredek bátorságának:
felvételt eszközöltek, mindig ugyanazon a heMár eddig is sokat irtak a magyarok, de lyen: a szívben volt a golyó látható. Erre a
különösen a székely nyolcvankettős gyalog- katonát, mint már üdülőt Münchenbe küldték
ezred vitézségéről. Most a legutóbbi harcokból a bajor Vörös-Kereszt Röntgenoíogischee Zenis kivették a részüket, különösen a Wisloká- traTinstitutjába. Itt dr. Glaser Ferenc és dr.
Kaestle Károly orvosok is ismételten megvizsnál, ahol éjszakai támadás során fényesen tűn
tették ki magukat. Itt ucmesak, hogy az át- gálták, az eredmény mindig ugyanaz: a golyó

íö

délmagyarorszag.

a sziv jobb előkamrájában feküdt, ahová a
tüdő és az eiőkanira falának átütése után jutott, anélkül, hog-y elvérzést okozott voiüa. A
sebesült állapota jó, szívfájdalmakról — szerelemre ne gondoljunk — nem panaszkodik. A
golyónak operáció utján való eltávolítására
nem lelhet gondolni, m-ivel a saiv-aperá.oió túlságosan veszélyes.

Szeged, 1915. augusztus 6.

Az orosz nép és a kultura.
-

Oroszországot a Dnjepertől keletre kell keresni. —

Berlin, augusztus 4. Egyetlenegyszer
nyílt atka Ilma Európának arra, Ihogy az oroszbk jö-vőjének zavaros árnyékát lássa. Ez
ama 1905-iki borongós novemberben volt, a
mikor az észtek, tettek, fi-n-nek, kisorszok,
kaukázusiak és tatárok nemzeti önállóságot
követeltek. Ez az ép oly nemzeti; mint szociális: forradalom mutatta -meg Európának
először, amire -azelőtt sohasem gondolt:
mennyire széthúzok az óriási orosz államalakulatnak egyes molekulái. Ez az orosz,
jövő nemzetiségi problémája, amely, — miként a másik, amelyről -mindjárt szó lesz, —
egy rosszul szervezett forradalom vértengeróbe sülyed-t, de .meg nem fulladt. Mert u.iból 1
felszínre jut. És akkolr Európa ismét el fog
bámulni azon, hogy mily sokáig v-olt képes az
óriási biro-dalomról és a-ninuk titáni erejéről
-szóló frázis a nyugati nemzeteket -félrevezetni.

pai -erők játékában eze-ntul is az álomtuskó
szerepét -fogja betölteni.
Vaj-jon jut-e -még -eszébe bármely a Visztula
és az -Ural közt lakó, tanult, becsületes
— Lehet Németországgal magyarul
embernek,
-hogy azt a cárt, aki eu-rópai -ojtválevelezni. A Magyar Távirati Iroda jeí nti:
nyokat ültetett az orosz -földbe, nagynak neIlletékes helyről nyert hivatalos értesítés szevezze? -Nagyszabású fickó volt, ivásban- és
rint Németországban a levelezésnél és táviratdőzsölésben ponipá-s egy monstrum; az a hite
váltásnál -a Magyarországgal és Ausztriával
azonban, hogy egy pár építész, -mérnök, tiszt*
való forgalomban a magyar nyelv akadálytahajógyáros által -képes megváltoztatni -egy
•nemzetet, ihogy Ázsiából Európát csinálhat,
laniil használhaló.
csak barbár nagyzási hóbortjából szármáz— Vlgszlnoad k a b a r é tarka műsorát
hatott. Hogy -az európai kultura évszázadai,
elsőrendű számokhói állította össze. Frappáns
sőt évezredei nem pótolhatók ki -cári parancssikere van Vágó Géza kiváló kabaré iró legra ötven- óv alatt, azt s-ehogysCm -tudta felnjább szín darabjának, az Uj sorozásnak, mely
fogni. Ezért a balhitért és a belőle támadt foa 42—50 évesek sorozását szatirizálja isok ragalomzavarért kell most, két-száz -esztendő
gyo'bó ötlettel. Az összes tagok n j számokkal
multán- is -Oro-szországnak b-ünhődnie. Mint
lépnek fel, akik közül kiemeljük Rolandmestert
:
akkor,
ugy most is fel van szerelve a civiliés Solymosit.
1
'
záció és technika minden járulékával. Van— Szenvedély lejtőjén. Szenzációs szeEz azonban politikai -kérdés. Pontosabb nak modern ágyúi és dreadnoughtjai, kettős
relmi regényt mutatnak be szombaton az Urá- ennél az orosz kulturális probléma. iMer-t ez a sinpáru va-s-utjai, minisztériuma a né-p felvinia-színházban. A fiion, "valóságos mester mii. félelmetesebb, a veszedelmesebb. Mert ez lesz
lágosítására és statisztikája a járványos beNem nélkülözi a pikáns részleteket, de min- — ha nem .mindén csalékony e földön — tűztegségiekről.
Aki köztük járt, hogy kipuhadenütt a jó izlés határa között mozog. A onüsoi fészke az összes megrázkódtatásoknak, ametolja
a
pénzkeresők
hitelképességét -ás csak
másik slágere A postakocsis, izgalmas 4 fellyek a legközelebbi évszázadban meg fogják felületesen nézett körül, az képtelen volt megvonásos kaliforniai dráma, Bravúros felvéte•rázni az -egész világot. Ez, a kulturális prob- érteni azokat a pesszimistákat, akik a manlek. Vasárnap a Vassanoziban „Az orosz erkölcsök" cimü drámát mutatják be. Izgalma* léma egy jelentőségű -egy olyan népnek a jö- dzsúriai hadjáratnak -a kitörésié előtt a, haddráma ez az élet mélységeiből. Az A-polló-miiOzi- vőjével, imlely Ázsia nem akar, Európa nem sereg kudarcát és az állam megrázkódtatátud lenni. Oly népnek a jövőre, ahol 120 -mil- sát jóelőre -megjósolták. Sohasem értették
ban egy remek artista-dráim'át veti te nek.
lió egészséges, okos embernek az, álma fölött -meg, ho-gy a meglevő anyag mögött ninc-s —
bbbbbb£aaebbflsabsabaflab3babsaa»b3mk3ttsc:&a£b3 néhány százezer a legjobb és legritkább eset- ember, Ih-ogy az •oroszban, nincs -önálló gon(volt Konrád) Róka- ben- csak tehetségtelen, de átlagban romlott dolkodási képesség és Ih-ogy erre belátható
utca 6. sz., Sze^ed- bivata>ínok működik. És ezt az álmot néhány időn -belül képtelen .szert-tenni. Az eredmény?
pálvaudvarral szemben milliónyi, jóakaratában! érzelgésétöl ós áb- Hogy -va-siutjai — -kettőnek a -kivételével —
Gyönyörűen átalakítva rándozásától korlátolt i-n féli igenei a iparkodik az orosz -világforgalom nagy pályáin képteiszta szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z megzavarni. -Ha -fölébred az ifjú óriás, mindlenek óránkint 40 kilométernél többet mege g é s z éjjel nyitva.
kettőt megöli: őrét is, ébresztőjét is. Ha pe- tenni. Hogy a járványos betegségekről -szó-ló
dig továbbra is alszik, Oroszország az euró- -kimutatások rovatait -telj-ess-ággel önkényes
KAICKBBBBBBUSBBBNBtBBSiSBiSBBBBadllSBBaBBBBBaBaBHUBBBBBaBB
számadatokkal töltik ki. Hogy hajógyárai öt
év alatt készítenek -el Olyan hajót, amely más
országokban -tizenöt hónap alatt készül- el.
Igaigaló:
pRII113-96.
TSEB
í FDH
Hogy
egy orosz torp-edócsőuak -parancsnoka
VAS SÁNDOR
lÉtl 11-85.
Tsuzi-má-nál rezignáltán és tétlenül állott -fönt
a parancsnoki hido-n és nem tüzelt, mo-nd-ván:
nyári helyiségében
— -Mit kezdjek ezekkel a komplikált modern izékkel?
Mert ne-m annyira a h-iivatalinoki korrupSzombaton és vasárnap,
ció az ólo-msuly Oroszország lábain. Ezt a
rothadt bandát a jövő -egyszerűen el fogja (söpörni. De azon- a tényen, hogy egyenesen a
reménytelenséggel határo-s vállalkozás- az
or-o-sz újoncot puskája célzókészüléke beállításának szükségességéről meggyőzni, semmiféle forradalom sem fogja belátható időn belül változtatni. Bizonyos, Ihogy ugy a tisztviselői, mint -a tiszti karban vannak, akikben
megvan a becsületes akarat reformokra. De
a nagy tömeg renyheségében és ernyedtségében -minden reformtervben -csak a kormánytól- kiinduló -zaklatást -lát. Minden nyugatról jövő uj találmány ázsiai nyugalmuk
-nem szívesen látott m-egzavarója.
A forradalo-m ennek az államnak csak a
Nagy detektiv dráma 4 felvonásban.
-képét képes megváltoztatni, de ne-m a lényegét. Forradalom, proletariátus és intelligencia a „nép" előtt, a parasztok álomba merült
milliói előtt idegen fogalmak. És az a számos rajongó, akit -a nép iránti forró szeretete
vitt ki a városokból a nép közé, fájdalmasan
volt kénytelen -megállapítani, h-ogy idegen a
saját -vére előtt, hogy nincs hid, amely a kultúrát es az orosz parasztságot összeköti. Ép
ez
a borzalmas a reménytelenség, ez orszáAktuális természeti felvétel.
gában. Proletárjai, intelligenciája, művészei,
diákjai és fél-szüzei ép oly kevés eredményt
fognak elérni, mint hivatalnokai.
Lassale
vagy Rousseau világára g-orodokiak, érzéseik
Aage Madelurtggal és Arczibasevvel tartanak,
de mikor cselekvésre kerül a sor, a szentiElőadás este 9 ó r a k o r a n y á r i helyiségben.
mentalizmus, a renyheség és a kötelességérzet hiánya -kapaszkodik karjaikba. A paraszt
Délutáni előadások nincsenek. Rendes helyárak.
pedig az ekéje u-tán ballag, föld kell neki- és

KORZÓ

Óriási szenzáeíö!

A legnagyobb detektív dráma.

A fekete

Valamint az uj kisérő műsor.
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ÍSzeged, 1915. augusztus f.
nem szabadság, az adósságok elengedése és
ahhoz, liogy szénáját rendiben levőnek tarthassa,. szükségét érzi az „atyuskának", a c á r
nak. És Iha Volga-anyáról dalok az másként
'hangzik, mint a diákok dala, melyet azok a
párisi vagy müncheni egyetemeken- tanultak.
Ez az Oroszország, mely megmarad. A
melyet egyelőre még. nem érint a forradalom'. Amely minden ébresztési kísérlettel
szemben olyan, mint a mély álomba merült
gyermek: ,a másik oldalára fordul és tovább
alszik. És mint a gyermek, mindig uj megle-

petést tart készen, amely azonban nem fog
belátható időn belül abban a napféryben sütkérezni, .amelyről nótáiban daiol. Ha pedig
egyszer ez az óriás mégis felébred, ha nekilóditja lábait, hogy versenyt fusson Nyugat
népeivel: akkor ébred csak annak a tudatára, Ihogy be 'kell hoznia azokat a távolságokat, amelyeket megtettek a többiek, amig ő
aludt. És akkor, Iha okos, nem fogja a tekintet nyugatra szegezni, mint aima cár, hanem
Oroszországot csak a Dnjepertől keletre fogja keresni.

Törökország sok muníciói kapott.
Milánó, augusztus 6. A Seeolo-nak jelentik Londonból: Egy hivatalos jeilegii román
hir szerint .Románia elhatározta, hogy nem
engedi át a Törökország részére szóló 'municiót. Ezzel szemben .más telegrammok azt
mondják, hogy Törökország
sok
municiót
kapott, miután pazarul bánnak a lőszerrel az
utóbbi napok során. Kérdés, hogy honnan
szerezték a municiót, Iha nem, Németországból Románián keresztül?

Egyidejű hirek szerint a .Mustafa basa
dedeagaicsi vasútra vonatkozó török-bolgár
megállapodás hirét nem erősítik meg, de ném
is cáfolják, ugy, hogy ebben a kérdésben teljes a bizonytalanság. Egy legújabb szófiai
távirat szerint Trácián keresztül sok nehéz
ágyút szállítanak a Dardanellák felé.
A Seoolo ijedt kommentárokkal kiséri a
londoni jelentéseket és kétségbeesetten nyomoz az után, vájjon honnan szerezhetett
Törökország friss municiót és ágyukat?

Bulgáriában háborút követeinek Szerbia eiieri.
London, augusztus 6. Londoni lapok balkáni tudósítói azt az információt küldték lapjaiknak, hogy Bulgária s Szerbia között a viszony hirtelen a legkiélesedettebb
lett. Radoszlavov és Pasics között mér közelinek
látszott a megegyezés, és Trubeckoj herceg
Pétervárra való visszautazása, 'valamint Savinszky szófiai orosz követnek nisi tartózkodása .már azt a hitet ébresztették balkáni körökben, hogy sikerült valami módiját találni
a megegyezésnek. Szerbia makacssága azonban odáig vitte a dolgot, hogy a Szerbia-el-

lenes bolgár háborús párt óriási tért hódit és
nem fog Radoszlav óvnak hatalmában állani
u meginduló lavinát megállítani, A Macedónia felszabadítására törekvő nemzeti komité
vezeti az .országot és, követeli a kormányt ól,
Ihogy a Szerbia elleni háború
megiizentessék.
A 'bolgár közvélemény szenbellenes hangulatát minden eszközzel szitják, mig az oroszbarát sajtó és közvélemény
tehetelenüli
kénytelen nézni az .események hirtelen megfordulását. Ezekről ,az eseményekről tett Ra
doszlavov jelentést a királynak.

T ö r ö k hivatalos jelentés.

Az olasz sajtó hazugsága
Románia állásfoglalásáról.
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Konstantinápoly,
augusztus 6. A IMtilliügynökség közli: Kaukázusi front: JobbszárKöln, ugusztus 6. Az olasz lapoknak
nyunk előnyomulása tovább tart. Csapataink arról a Ihiréről, amely azt újságolta, hogy Romegszállották
az egész
Murad-völgyét
és mánia hadüzenete a központi hatalmaknak
augusztus 3-án elvették az ellenségtől Alas- .küszöbön tvan, a Kölnische Zeitung jól érteült
román 'forrásból kijelenti, hogy a bukaresti
kerdet, amely Karakillisótől északnyugatra
kormány távol áll ettől a szándéktól és. az
fekszik.
!
olasz lapokban felbukkanó ihirek csak arra f e j
Dardanella-arcvonal:
Augusztus 3-ról
szolgáinak, hogy Franciaországban, és Itá
4-ére virradó éjjel az ellenség balszárnyiunk
fiában, a közvéleményt kedvezően hangolja.
lövészárkai előtt felrobbantott egy aknát és A világháború mostani helyzete teljesen, ki
támadást intézett ellenünk, de visszavertük zárja Románia beavatkozását a négyes sző
S
őket és veszteségeket okoztunk nekik. Ugyan vétség érdekében.
ezen a napon tüzérségünk éjjel egy ellenséA szultán üzenete
ges torpedónaszádot bombázott. Lgy lövés
Vilmos császárhoz.
eltalálta a torpedónaszádot,
amely
visszavoBerlin, augusztus 6. A Berliner Tageblatt
nult. Fedélzetén tűz támadt.
beszélgetést közöl a Konstantinápolyból visz0
Sed il Bahr mellett idöközönlkint gyalogiszatért Israel tanárral, aki hangsúlyozta azt,
sági és tüzérségi tüzelés folyt. Csapataink
hogy operációs beavatkozás nélkül a 'szultán a
előrehaladó támadásuk folyamán a balszárcsak rövid ideig élt volna és liogy a gyógyu- 0
nyon kétszáz méternyi területet elfoglaltak. lást ;véglegesnek lehet tekinteni. Israel pro- 0
Az ellenséges a-viatikusok bombákat dobtak fesszor továbbá a szultán következő .mondáa .Sed il Bahr közelében levő lagaderei kór- sát közölte: „Ha Ön visszatér
Berlinbe,
házra, holott a Vörös Félhold tisztán kivehe- mondja meg a császárnak, hogy én nem ply
tő volt. A bombák négy, kezelés alatt levő barátja vagyok, mint az olasz király, hanem
sebesültet megöltek és, tizennégy embert se- én meg fogom szavamat tartani
hajthatatlanul."
i
;
bes i tettek meg.
A többi, harctéren nemi történt .jelentős
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M a n i f e s z t u m a lengyel nemzethez.
Ilécs, augusztus 6. A Neue Freie
Presse
hasábjain lovag Juworski reichsrathi képviselő, a legfelsőbb len gyel komi tó elnöke a következőket fejti ki:
— A legcsekélyebb kétségünk
sincs,
ihogy a lengyel nemzethez
intézett
manifesztumot fognak közzétenni.
Szeretnők, íha mindenki megértené, h o g y milyen nagy
politikai
következményeket
vonhat maga után ennek
a manifesztumnak
tartalma. Ez a manifesztum m e g kell, hogy feleljen a lengyel nemzet
vágyainak. Szeretnők, ha ebben a manifesztumban eltekintenének a s z o k á s o s hangtól
és stílustól, sőt a h a g y o m á n y o s diplomáciai
óvakodástól is és iha alkalmazkodnának
ahhoz a hangulathoz, mely most az elviselhetet-J
len orosz járom alól való felszabadítás
nyomán elfogja az érző lengyel lelket. A politikusok legyenek tudatában annak, h o g y
a
manifesztumtól' é s annak tartalmától függ
most a lengyel nemzet válasza. Ez a válasz
nemcsak szavakban, 'hanem tettekben és a
lengyel nemzet egész m a g a t a r t á s á b a n is kifejezésre fog jutni. A lengyel nemzet eddig
húszmillió
lelket
számlált.

M e g v a n a z a n g o l flotta b ú v ó h e l y e .
Berlin,

augusztus 6. A 'Continental

Ti-

mes arról értesül -Newyorkból, Ihogy m o s t kitudódott, hol rejtőzik az angol flotta. A hajóhad Scapa
szikláktól

Flowban,
határolt

az Orkney-szigetek
öblében

horgonyoz,

egy
ugy,

liogy a tengerről semmikép nem Mtiható. A
búvóhelyet e g y 'Kirkwallba

vonszolt

keres-

kedelmi h a j ó m a t r ó z a fedezte fel e g y kirándulás alkalmából.

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

Mafteine

vállalat

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

Számos elismerés.

Számos elismerés.

modern lakás,
valamint 2

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

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

Legjobb hajfestö az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajőszülés eiien
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
Kasználja. Ára 1 korona,
hapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

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

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.

f£
m
m

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

Nemzeti állam, inperialista
állam és államszövetség

sajátkezű névaláírás.

mint tanu.

pontos cím.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R J Ó Z S E F . K i a d ó t u l a j d o n o s : VÁRNtAY L.

Preussisehe Prágung

Theodor Fontane:

®

Der englische Charakter

a
B
13

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

A szerb kékköngv.
•b

a háború keletkezésének
szerb világításban.

adatai

Ára 40 fillér.

Kunfi Zsigmond:

Háború és szocializmus
tanulmányok a háború szocialista
és szociálpolitikái tényeiről.

Ára 80 fillér.

Kurt A r a m :

B
B

111 i

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

B
1
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Lucia Dora Frost:

Ü

Előttünk:
mint tanu.

Ára 80 fillér.

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

A megbízás igy állítandó k i :
A 2072/1915. M. E. számú minisztériumi rendelet, de különösen a n n a k 4. §-a
értelmében fennálló jogomnál fogva ezennel meghatalmazom és felkérem Ö n t arra,
hogy hatósági vásárlási engedélyemet Önre á t r u h á z v á n
főből álló háztartásom
részére 1916 augusztus 15-éig szükséges
M m búzát,
M m rozsot,
Mm
árpát nevemben megvásárolni, azt raktározni és gondozni, felőrletni és felhívásomhoz
képest szállítani szíveskedjék.
Minthogy a hivatkozott rendelet értelmében elővételekre is jogom van, m é g
pedig 1915 szeptember 15-ik napjáig bezárólag, ezen elővétel g y a k o r l á s á r a előleg
gyanánt
K
f-t mai napon á t a d t a m .

Ara 4 korona.

Dr. Gáspár Arthur:

A mostani eseményekből fakadó,
rendkívül érdekes szociális fejtegetések.

Tisztelettel
Bokor-malom,
Lichtenegger-malom,
Márer-malom.

Ára 3 korona.

Fronton

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

Elvállalunk tehát bárkitől is megbizást a fent idézett rendelet értelmében és
k é r j ü k a közönséget, b o g y szigorúan az alábbi minta szerinti megbízásukat mielőbb
hozzánk j u t t a t n i szíveskedjenek, melyeket mi nyugtázunk.
Megbízásra szóló nyomtatványok az alólirott malmok bármelyikénél kaphatók.

Ára 40 fillér.

Lázár Miklós

Izzad valamely testAPRO HIRDETESEK. része?
Ugy használja a

jogosítva vannak 1915. szeptember hó 15. napjáig bezárólag
saját törvényhatóságuk területén annyi gabonát vásárolni,
amennyi gabona szükséges annak a lisztmennyiségnek előállításához, mint amelynek leszállítására a saját törvényhatóságuk területén lakó fogyasztóktól írásbeli megbízást kaptak.
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Egyik legjobb tollú haditudósítónk személyes élményei és tapasztalatai.

15.

A miniszterelnök ur 2072—1915. számú rendelete értelmében alulírott malmok

a

esemé-

Sarajevótól Lodzig

szobás

Korona-utca

Háborús tréfák
Herczeg Géza:

garzon lakás
kiadó

Káinoki Izidor:

vidám esetek a komoly
nyek mellől.

N a g y o b b és kisebb

FIGYELEM!
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Műfordítások német költőkből. A
Vörös Félhold intézményei javára Ára 1 A 50 fill.

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-utca.9.

(Nyomatott V á r n a y L. k ö n y v n y o m d á j á b a n , Szegeden,

