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Szeged, 1915.

LEGÚJABB.
BUDAPEST: A miniszterelnökség palotájában gráf Tisza István elnöklésével
minisztertanács volt, amelyen részi vett a kormány valamennyi fővárosban levő tagja,
BÉCS: Az elsülyesztett „U 12." tengeralattjárónknak Lerch Egon volt a parancsnoka, aki decemberben a Courbet francia admirálishajó elsülyesztéseért
Lipót-rendet és
vaskeresztet kapott.
KRAKÓ:
A Nowa Reforma
jelenti
Stockholmból: A legközelebbi időben nagy
változások lesznek az orosz hadsereg vezetésében. llirlik, hogy vezető pozíciókra Linievics, Milschenko és Nowozilszow tábornokok vannak kiszemelve.
Beavatott
helyről
szerzett információk szerint Varsó és Ivangorod kiürítése előtt két hadvezér és a nagyherceg között heves szóváltás volt, de a haditanács végén azoknak az álláspontja győzött, akik a várak kiürítését javasolták. A generalisszimusz kijelentette, hogy ezentúl ezt
a két tábornokát nem fogja bevonni tanácskozásaiba.
KOPENHÁGA:
A Berlingske
Tidende
jelenti, hogy mértékadó párisi körökben az a
nézet uralkodik, hogy az orosz visszavonulás
távolról sem fejeződött he. Bizonyos, hogy az
oroszok a Nyemen és Bug vonalát teljesen föl
fogják adni. De hogy az uj védővonal
hol
lesz, ma még nem lehet megállapítani.
BUKAREST:
Az
exportkereskedelem
megkönnyítésére már megkezdték
az uj
szárnyvonal építését Palártku állomáson. A
Predeálnál tervbe vett szárnyvonal
építése
legkésőbb hat napon belül szintén megkezdődik.
'
; y
PÁRIS:
Á francia kormány a négyesententenek a Balkán-államoknál tett lépéseiről a következő kommünikét adta ki: A szövetséges Franciaország, Oroszország, Anglia
és Olaszország athéni, nisi és szófiai képviselői utján Görögország és Bulgária kormányainál kollektív közléseket tett, hogy a szövetségeseknek biztosítsa Bulgária közreműködését a többi Balkán-állammal való megegyezésben. A négy hatalom kollektív lépése
összefüggésben van a szófiai kormánynak julius 14-én a francia, angol, orosz és olasz
kormányhoz intézett arra vonatkozó kérdésével, hogy minő előnyöket
várhat ' Bulgária
tényleges
közreműködéséért.
ROTTERDAM: A Times irja: Az orosz
tisztikart Lemberg eleste nagyon lehangolta.
A visszavonulásról
irván, kijelenti,
hogy
Oroszország a szörnyűségesen hosszú fronton nem lehet mindenütt egyformán erős, mig
a németek erejüket váratlanul egyetlen helyen koncentrálják.
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Szombat, augusztus 14.

Hatvan kilométerre
Breszt Litovszktól,

- Siediec birtokunkban. - 7 4 5 0 ujabb orosz fogoly. Az üldözés mindenütt tovább folyik. Berlin, augusztus 13. A nagy főhadiszállás jelenti: Hindenburg tábornagy hadseregcsoportja, a Kownót támadó csapatok
előrehaladnak. A Ds wina-szafaaszon az oroszok minden eredmény nélkül ismételték
meg támadásukat.
A Narev é s Bug között elöbbrefeladtunlk, bár az ellenség mind ujabb erőket vetett erre a z arcvonalra és az eltentáüását
szakaszróteszakaszra kell megtörni.
Scholtz tábornok hadserege tegnap 900
oroszt elfogott és három ágyút meg k é t géppuskát zsákmányolt.
Galhvitz tábornok hadserege augusztus
íO-ke óta 65S0 orosz elfogott, köztifik 18 tisztet fogott el és 9 géppuskát meg egy utászraktárt zsákmányolt.
Lipót bajor herceg tábornagy hadseregcsoportja erőltetett menetelésben,
üldöző
csapataink harcolva elérték Sokolow vidékét é s Siedlecnek tegnapi elfoglalása után
Mordytől délre eljutott a Liwiec-szakaszhoz.
Mackensen tábornagy hadseregcsoportja é s a szövetséges csapatok az egész vo-

nalon javában üldözzük az ellenséget. Előnyomulásuk közben a német menetoszlopolk
összes utakon visszaözönlö szegény lengyel
lakossággal találkoznak, amelyet a visszavonuló oroszok eleinte magukkal hurcoltak,
de most, mikor az ugyancsak sietős orosz
csapatmozdulatokat követni többé természetesen nem tudják, a legnagyobb nyomorban szabadjára engedték őket
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, augusztus 13. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Keletgaliciábau és
Vladimír-Volinsikij vidékén a helyzet változatdan.
,
;
A Búgtól nyugatra seregeink folytatták
a lépésrőMépésre hátráló ellenség üldözését.
;
A Víeprz alsó folyásától északra előnyomulva, osztrák-magyar csapatok Radzynig jutottak.
Szövetségeseink Wlodowához közelednek.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Haditengerészetünk ujabb akciója az
Adriai-tengeren.
Hidroplánok bombázták Pelagosa szigetét. Elsülyedt tengeralattjárók.
Budapest, augusztus 13. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A XII. számú tengeralattjáró naszádunk az északi Adriában
végzett cirkáló útjából nem tért
vissza.
Olasz hivatalos jelentés szerint az egész
személyzetével elsülyedt.
E hó 10-én délben eigy ellenséges tengeralattjáró a trieszti öbölben aknarobbanás
folytán megsemmisült; a hajó személyzetéből senkit sem menthettünk meg.
Ugyanezen é s következő napon hidropiánjainlk az ellenség által megszállott Pela-

gosa szigetére bombákat dobtak és a világUóházon, rádióállomáson é s egy lakóházon
fellialmazott készleteken és a védő-legénység között több hatásos találatot értek el;
a bombák telibe találtak egy középkaliberü
s épen tüzelésben levő ágyút é s egy géppuskát leszereltek és elsülyesztettek egy
szerelékhajót.
A hidroplánok heves lövetésük ellenére
sértetlenül tértek vissza.
FLOTTAPARANCSNOKSÁG.

Német léghajók ismét bombázták Anglia
keleti partját.
Berliil, augusztus 13. A Wolff-ügynökség jelenti: Tengeri léghajóink az augusztus 12-óröl 13-ára virradó éjjel megismételték támadásukat az angol keleti part ellen
s ez alkalommal a harwíchi katonai telepet
jó eredménnyel bombázták.

Az erődítményekből ugyan erősen lövöldöztek rájuk, mégis sértetlenül tértfk
vissza.
Behncke admirális,
a tengerészeti vezérkar főnökhelyettese.
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Saját tüzérségük lőtte a hátráló olaszokai
Budapest, augusztus 13. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki arcvonalon az ellens g tegnap ós elmúlt éjszaka
ismét néhányszor közeledni akart állásainkhoz, de kísérleteit m á r ágyúink tüze meghiúsította.
Conmomsnál sikerrel bombáztunk egy
olasz tábort.
A karlnthiaá határvidéken a helyzet
nem változott. A védők valamennyi állások
teljes birtokában maradtak. A hátráló olaszokat saját tüzérségük lőtte.
Az Etsch-völgyben
páncélvonataink
egyike íaz ellenséges tábori őrsüket elűzte
Serravalie és Chizzofin községekből.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Olaszország egy év éta készült
a háborúra.
Berlin, augusztus 13. A
Norddeutsche
Ailgemeine Zeitung „Szaszanov és Olaszország intervenciója" címmel a következőket
irja:
Szaszonov orosz külügyminiszter augusztus 3-iki beszédével több cikkben, foglalkozva, mint érdekes tényt emeltünk ki, hogy*
Szaszanov nyilatkozata szerint a Salandra- |I
kormány „már a háború első
hónapjaiban||

gondosan előkészítette Olaszország beavatkozását az akcióba, holott ugyanaz a kormány ugyanakkor Bécsben és Berlinben jóakaró semlegességéről
tett
nyilatkozatokat.
Tőrre olasz képviselő a Corriere della Sérában vita tárgyává teszi szavainkat s azt
mondja, :ho-gy alaptalan az az állitásunk,
hogy az olasz kormány az: európai hábo-rii
első hónapjaiban már elhatározta az intervenciót Olaszország szövetségesei ellen.
Tor re az olasz zöld-könyv
adataival
akar bizonyítani, azonban óvakodik elárumi
olvasóinak, hogy az az állítás nem a Norddeutsche Ailgemeine Zeitungtól származik,
hanem az orosz külügyminisztertől.
Tőrre
szemrehányását tehát oda utaljuk, ahová
való, nevezetesen Szaszonov címére, azonban nem hisszük, hogy Tőrre be fogja vallani
és olvasóival közölni fogja a való igazságnak
:-zí a szándékos elferditését.
Küszöbön az olasz hadüzenet
Törökországnak.
A diplomaták

már

elutaztak.

Rotterdam, augusztus 13. A
Times-nek
jelentik Athénből: Olaszország
Vliplomdciai
képviselői elutaztak
Törökországból,
Itália
hadüzenete Törökország
ellen a legrövidebb
idő alatt
megtörténik.

Az orosz-lengyelországi vasútvonalak
birtokunkban.
Sajtóhadiszállás, augusztus 13. Siedlec

A visszavonuló oroszok bekerítése.

és Radzyn elérésével birtokunkba jutott az

Berlin, augusztus 13. A Berliner
Tageblattnak jelentik a sajtóhadiszállásról:
Annak a területnek a szélessége,
amely kelet
felé nyitva áll az oroszok
visszavonulása
számára, most már alig több száz
kilométernél. Ez az utóbbi napok eredménye közt a
legfontosabb.

orosz-lengyelországi vasútvonalak nagy része. Ezáltal az ellenség visszavonulása mód
fölött megnehezült. Ha sikerül is menekülő
csapataiknak elérniük Breszí-Litovszkot és
a Bug-vonalat, idejük már nem lesz a ,rendezkedésre és igy

ellenállni

nem

fognak

tudni.
Végső katasztrófa előtt az orosz
hadsereg.
Kopenhága, augusztus 13. A „Politiken"
irja: Az orosz-lengyelországi események
menetéből megállapítható, hogy az orosz
hadvezetőségnek
Ivangorod eleste után, az
volt a szándéka, -hogy Béllengyelországban
a
déli frontot nyugati irányba való fordulattal
ismét a Visztula irányába terelje és igy megkönnyítse a Bug mögé gyűjtött
seregeknek
újból nyugati
irányban való
előretörését.
Mackensen generálisnak szünet nélkül való
előnyomulása azonban ezt a tervet feldöntötte, ugy hogy az orosz balszárny centruma
is most kénytelen
északi irányban
visszavonulni.
Ha már most az oroszhadsereg különböző részei Breszt-Litovsziknái
összetalálkoznak, Nikolajevics nagyherceg rendkívül
nehéz feladat előtt fog állani és minthogy itt
igen kevés számú vasút áll rendelkezésére
az óriási csapatok szállítására, könnyen lehetséges, h-ogy itt az oroszokat ujabb katasztrófa fenyegeti.
Ez oknál fogva érthető tehát, hogy miért fejtenek ki az oroszok a Visztula és Bug
között oly kétségbeesett ellenállást.

5 2 0 versztről 1 6 0 versztre rövidült
az orosz front.
Hága, augusztusi 13. A Daily Ex-pressnek jelentik Pétervárról:
A katonai' körök
megállapitják, hogy a Visztula-vidék
kiürítése után az 520 versztrtyi orosz front 160
versztre
rövidült.
Fiókokat áiiitfei az O s z t r á k - M a g y a r
Bank

Oroszlengyeíországban.

Bécs, augusztus 13. A Neue Freie Presse
jelenti: Schmitít Erigyes az Osztrák-Magyar
Bank vezértitkára a jövő h-éten
tanulmányútra Orosz-Lengyelországba
utazik. Az Osztrák-Magyar Bank a hódított teriileteken különböző városokban
kirendeltségeket
szándékozik
létesíteni. Sc-hmidt vezértitkár a
helyszínen, tartott észleletei alaipján véglegesen határozni fog arra nézve, hogy a kirendeltségeket hol szervezzék. Előreláthatólag több kirendeltség létesül, amelyek a krakói fióknak rendeltetnek a-lá.
O r o s z lapok a külön békéről.
Bécs, augusztus 13. A Fremdenblatt közli
stockholmi távirat alapján, hogy a legtekintélyesebb pétervári lapok élénken
foglalkoznak a külön békekötés kérdésével. A Novoje
Vrcmja azt fejtegeti, liogy az orosz birodalom addig hallani sem akar békekötésről,

mig ki ,n-em vívta a teljes győzelmet, de szó
sem lelhet külön -békéről, mert a szövetségeseket a Londonban kötött megállapodás kötelezi, mely kizár minden külön, békét. A
Birsevija Vjedomosti tudomást vesz arról a
Pétervárott keringő hirről, hogy a dán király
Oroszország és a német birodalom között a
béke útját
egyengeti.
Kétszázezer

o r o s z menekülése.

Berlin, augusztus 13. A Daily News, jelenti Pétervárról, ihogy megkezdődött a polgári lakosság elvonulása a Varsó és BresztLitovszk közt levő városokból. Mintegy kétszázezer ember menekül most erről a vidékről. Az élelmiszerek ára is rendkívül emelkedett. A nyomor igen nagy.
Az oroszok
mindenütt elpusztították a vízvezetékek 'berendezéseit, amelyeknek egyrészét Oroszország belsejébe vitték tovább.
O r o s z o r s z á g o t magára
szövetségesei.

hagyták

Bécs, augusztus 13. A szövetséges hadseregek vezérkarai napról-napra nagy sikereket jelentenek. Egy pillantás a térképre,
meggyőz bennünket arról, hogy a szövetségesek egyes haderő-csoportjai
mint közelednek egymáshoz és hogy az a tér. amelyen a
visszavonuló orosz hadsereg
küzd,
egyre
szűkebb lesz. Az orosz hadsereg annyira magára van hagyva, mint hogyha nem is lenne
szövetségben Franciaországgal
és Angliával.
Bár nem kevesebb, mint négy nagyhatalom
és három kisebb ország, Ja-pánt nem számítva, vettek fel ellenünk harcot, Oroszországnak mégis szinte egymagának
kell viselnie
a háború iszony terhét. Ilyen körülmények
között Oroszországnak, amely szövetségesei
részéről csak szavakban kap támogatást és
részvétet, természetesen nemcsak
katonailag
kell szétziillenie, hanem politikailag való öszszeomlása is várható.
Ujább behívások O r o s z o r s z á g b a n .
Kopenhága, augusztus 13.
Moszkvából
táviratozzák: Az 1917-iki korosztályt
augusztus 20-ára behívják és az
elmaradókat
súlyos büntetésekkel fenyegették meg. Az eddig felmentetteket, főleg azokat, amelyek
családi és birtokgazdálkodási okokból engedélyeztettek, visszavonták.
A bethivottaknak
készen kell lenniük, hogy azonnal beosztják
őket a hadseregbe.
Muníció-államtitkárságot
létesítenek az oroszok.
Kopenhága, augusztus 13. A Russkoje
Slovo szerint a duma költségvetési és hadügyi bizottsága elhatározta, hogy munícióiigyekke)l foglalkozó állam titkáilságot szervez. Az államtitkár mellé duma-képviselőkből
és birodalmi tanácsosokból álló tanácsadótestületet szerveznének.

Lelőtt angol és francia
repülőgépek.
Berlin, augusztus 13. A nagy főhadiszállás jelenti: Az Argoinieokban visszavertük a franciák több támadását, amelyet a
töltik elfoglalt Mártyn-eröd ellen intéztek.
Seebrügge mellett lelőttünk egy angol
hidroplán*, vezetőjét elfogtuk.
Rougemontnál és Senthelmnél (Belíort-
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tói északra) repülőink egy-egy ellenséges
repülőgépet leszállásra kényszeritettek.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Millerand

kijutott a csávából.

Páris, augusztus 13. Millies-Lacroix szenátornak a hadügyminisztérium egyes osztályai ellen a szenátus legutóbbi ülésén intézett
támadásaival kapcsolatban, a Humanit-e a következőket irja: Millerand nagy nehezen
ugyan, de -mégis megbirkózott az. őt elnyeléssel fenyegető támadásokkal. Oka annak az,
hogy Millies-Lacroix nem elég erőteljesen
töltötte be szerepét. Ezenfelül a szenátus, a
-melynek bizottsági kormányférfiak nyilatkozatainál pokoli lármát szoktak csinálni, -nyilt
ülésen nem mert támogatni olyan férfiakat,
akik felifedik egy kis. csücskét annak a .fátyolnak, amely szomorú igazságokat takar.
Igy Millerand még egyszer nagyobb nehézségek nélkül kijutott a -csávából.
Belgium

gazdaságilag összefog
roskadni.

Brüsszel, aug.uszt-us 13. Ha a háború
esetleg még egy évig, vagy még hosszabb
ideig tart, akkor Belgium gazdaságilag
kétségtelenül össze fog roskadni.
Tudvalevő,
hogy a háború a legtöbb kárt Belgiumban

DÉLMAGYARORSZÁG.
okozta és a hatóságok által összeállított -hivatalos jegyzék szerint körülbelül
250.000
felnőtt férfi van, aki munkanélkülisége -következtében- -állami vagy magákiótélkonyslágru
van utalva. Bh-h-ez a nagy kontingenshez járul még 250.000 asszony, aki férje .munkanélkülisége -folytán- szintén keresetképtelenné
vált, végül -pedig 500.000 gyermek, akik még
nem tudnak magukról gondoskodtok összesen tehát egy millió emberről van szó, a lakosság ötödrészéről, akiket az államnak kell
eltartania. Ha már mo-st a napi kiadásokat
fejenkint minimálisan 75 centim-esben veszszük fel, akkor napi 1 millió frank kiadáshoz
jutunk. Hogy mit jelent ez az összeg, ezt
csak akikor látjuk, ha meggondoljuk, Ihogy az
összes állami bevételek alig teszik ki a kétszeresét. Miután -pedig, a köz-pénztárak rendkivüli viszonyai folytán nagyon
sanyarú
helyzetben, vannak és csak a legnagyobb erőfeszítés .mellett -birn-ak feladatuknak eleget
tenni, kö-nuyen elképzelhető, hogy az állami
cső-d mennyire fenyegetővé vált. A brüsszeli
német kormányzat minden lehetőt megtett,
hogy a munkanélküliséget enyhítse, még pedig a német kormány igénybevételével, de
mindennek van határa. Annál is inkább, -mert
Belgium még -ma i-s -hadi terület és. amig a
határok el varrnak zárva, a belga ipar feléledéséről nem lehet szó.

A balkáni bonyodalom.
Bukarest, augusztus 13. Az „Epoca" jelenti: Mortzün belügyminiszter a következő
nyilatkozatot tette:
— Eddiig hallgatva figyeltem az eseményeket, de most elérkezettnek látom -az időt
arra, hogy beszéljek. Félre kell tennünk
minden érzékeny.kedést és csatlakoznunk
kell a központi hatalmakhoz. Nekünk a győzök mellett -vian -a -helyünk.
Szófia, augusztus 13. A misi sajtóiroda
-megcáfolja, -hogy Sarvinsky, a szófiai orosz
-követ Nisiben Pasics-csal 'találkozott -volna.
A jelentéshez fűzött kommentárok -is hamisak. telhált a z sem igaz, hogy a -bolgár és román- megegyezés folytán Pasi-csot .rábírták
volna Bulgáriának való engedményekre.
A g ö r ö g király a semlegesség
mellett.
Stockholm, augusztus 13. A Stockholms
Dagbladnak sürgönyzik Athénből:
Konstantin király szilárdan el van tökélve, -h-o-gy személyesen nyitja meg a görög parlament ülésszakát és hogy trónbeszédében ki fogja emelni, hogy Görögország
minden
körülmények
között fenn fogja tartani
semlegességét.
München, augusztus 13. A krétai légiót,
amely a francia seregben harcolt, a frontról
hirtelen visszahívták.
-A hivatalos hallgatás
ellenére is ugy hallatszik, -hogy a visszahívás a görög kormány kívánságára történt,
amely elrendelte az önkénteseknek a görög
seregibe való behívását. Ugyanez az intézkedés várható a román kormány részéről is.
Franciaország most már .hadparancsot fog
kiadni, amely elrendeli minden
önkéntes
csapat feloszlatását és a frontról való viszszahivását.
Zürich, augusztus 13. A „Neon- Asty"
eirn-ii újság Athénben -megállapítja, hogy Ve-

nizeloszhoz hü sajtó hirtelen
propagandáját a háború mellett.

megszüntette

Szófia, augusztus 13. A minisztertanács
után Radoszlavov
miniszterelnök -fogadta a
sajtó képviselőit. .Kijelentette, hogy a kormány
elhatározása
szilárd.
Változatlanul
az-on. a nézeten van, amit a legutóbbi időben
M. Dunán előtt mondott az entente .közönsége számára: Macedónia nélkül Bulgáriát
nem lehet megbékíteni. Ha Bulgáriával megegyezést keresnek: egy mód van rá: visszaadni az elrabolt bolgár Macedóniát. A kormány foglalkozik a négyes entente jegyzékével és röviden -megadja erre a választ. -Bulgária nyugodtan várja az események kifejtését.
Amsterdam, augusztus 13. Az angol sajtó szinte egyértelműen a következő gondolatmenetet fejti ki cikkeiben: A görög diplomáciára nézve elérkezett annak pillanata, hogy
uj balkáni szövetség alakításával megfossza
jelentőségétől Varsó elestét. Bulgáriát meg
kell nyerni az entente számára. Ha Bulgária
megmarad- semlegesnek, akkor ezzel Görögországot és. Romániát is semlegesnek kényszer i ti. Ha Bulgária az entente-hoz áll, Törökországnak vége. Mindezért Bulgária követeléseit teljesíteni kell. Románia átengedheti neki a Dobrudzsát, hiszen helyette megkapja Erdélyt! Venizeloszról tucijj-uk, hogy
Kis-Ázsiában szerz-endő kárpótlás fejében
kész. Kavalla -átengedésére. Szerbiának is. ki
kell adnia kezéből Macedónia megfelelő részét. Megkapja helyébe cseréül
Boszniát.
Olaszországnak) a megszállott tizenkét
görög szigetet (Dadekanézo-sz), Angliának
Ciprusz szigetét,
Oroszországnak -pedig
Besszará-biát ke 11 feláldoznia a balkáni szövetség érd-ékében.
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A monarchia helyzete
a háború után.
— A balkán politikába Tisza uj elemet
vitt be. —
Zürich, augusztus 13. A Neue Ziirchcr
Zeitung irja: A -háború egyik legnagyobb
problémája az, hogy a monarchia jövendő
fejlődés-e milyen utat f o g venni. Ausztria és
Magyarország ellenségei a legkülönfélébb
rágalmakkal illették a monarchiát és e! akarták hihetni a -világgal, hogy a monarchia feloszlás -előtt áll, amikor a háború kitört. A
mozgósítás első napjai hozták az cisö meglepetést az entente államai számára. Az osztrák-magyar vasutak -nagyszerűen
dolgoztak, az élelmezés és felszerelése kitűnő volt
és a lakosság lelkesedése határt nem ismert.
A -háború első -fázisát a limanovai csata zárta
le, amely megtörte az orosz offenzívát, A hadikölcsön sikere is elsőrangú volt, ugy, h-ogy
a háború első féléve a hatalmas túlerővel
szemben tisztességes, -eredménnyel zárult. —
Azután jött Przemysl el-es-te, amely fájdalmasan hatott, de nem törte meg sem a bizalmat, sem a kitartást. Csakhamar megfordult
a kocka: a nagy kár-páti harc -megőrölte az
orosz túlerőt és a go-rlicei áttörés, óta diadal
diadalt követ. A monarchia olyan
hatalmas
próbát állott ki, amely a világháború
egyik
legnagyobb eseménye. A központi hatalmak
elérték, hogy nem fog egyhamar olyan koalíció akadni, amely velük szemben háborút
provokál. Kétségtelen, ho-gy a
monarchia
helyzete az európai egyensúlyban
a háború
után igen kedvező lesz.
A Németországgá',
való szövetség éreztetni fogja a Iháb-o-ru után'
is jótékony hatását és bizonyos, Ihogy a monarchia -politikája .méltó lesz a nagy Andrássy
-politikájához. Épen Andrássy teremtette meg
az osztrák és magyar külpolitika alapvető
irányait. Ennek a politikának
Oroszország
és a Balkán voltak a legfőbb tételei és ép itt
.fog a Ih-áboru után igen -jelentékeny eltolódás
mutatkozni. A balkáni politikába uj elemet
Tisza István gróf miniszterelnök vitt -be, aki
megteremtette
a Romániával való
nemzetiségi megértés útját, ami az egész balkáni
helyzetet lényegesen a monarchia javára billentette. Más -kérdés, hogy
Oroszországgá'
miként fog alakulni a helyzet a béke után?
Kérdés, hogy a pánszlá-visztikus- agitációk
tovább tartanak-e vagy -pedig a hódító politika helyébe a reorganizáló
munka lép fel.
Oroszország politikájától fiigg Németország
és Ausztria-Magyarország magatartása, a
melyek a győzelmes béke után sem fogják elmulasztani a közeledés tisztességes és praktikus alkalmait. Annyi bizonyos, hogy Ausztria és Magyarország rengeteg vérrel és áldozattal szerezte meg magának azt a jogot,
-hogy éljen és érintetlen legyen. Ez a nagy
Svájc ép ugy, -mint a kisebb, igazolta azt a
téltelt, ho-gy nemzetiségek, amelyek -nyelvben, gondolkozásban és minőségben különböznek, egységes erővel állanak szem-be azzal, aki közös hazájukat támadja. Ez a világháború egyik legnagyobb tanulsága.

(volt Konrád) R ó k a utca 6 . s z . , Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z
e g é s z éjjel nyitva.
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A város a szegedi hősök
emlékének megörökítéséért.
(Saját tudósítónktól.) Most, amikor a német, magyar és osztrák szövetségesek liárom
hónap óta tartó diadalmas offenzivájuk során
a világtörténelem legragyogóbb fegyvertényeit
produkálják napról-napra és minden nap közelebb és közelebb hoz bennünket a végső, diadalmas döntésihez, igy elsősorban a menekülő
orosz hadsereg bekerítéséhez, most, amikor
már imegkönnyebbült szívvel sóhajthatjuk,
bogy a háború a befejezéséhez közeledik, minden nap aktuálisabbá teszi a hősök emlékének
megörökítését, akik értünk küzdöttek, akik értünk hullajtották el piros vérüket a mezőköü,
melyéket az ő vérük, az ő életük tett termékennyé és véressé. Az ország különböző városaiban iinár megindult erre nézve a mozgalom;
több magyar város kötelességélhez hiven, lelkesülten határozta el, bogy egyenkint megörökíti elesett hősei emlékét. Ezzel akarják
megszüntetni azt, hogy a sok-sok hős, akik a
legdrágább kin ősüket adták oda. mindnyájunk
közös, szent ügyéért, a névtelen hősök soraiba
kerüljenek.
Szegeden is nagyon sokan élnek olyanok,
akik nem tudják, bogy nagyapjuk a szabadságharc dicső hőseinek sorában lehelte ki lelkét,
mert a szabadságharcunkat követő szomorú
időkben nem akadt senki, aki véres harcaink
nagyszerű hőseinek emlékét névszerint is megörökítette volna. Ezért oly nagy,számnak nemzetünk történetében a névtelen hősök. Most
azonban más a helyzetünk. Erős karunkkal és
kardunkkal az egész világ becsülését-, bámulatát verekedtük ki. Most kötelességünk, megörökiteini a bősök, hőseink emlékét, néx\szerint
és önmagunknak. Most ők lesznek a mi büszkeségeink, hosszú, hosszú évszázadokon, akik
egy boldogabb jövendőt alapoztak meg nekünk,
fiainknak és unokáinknak. A 'hadsereg aranykönyvekben és nagy. történelmi munkákban
örökíti meg a hősök .emlékét, sőt fényképüket is kiadja egy népszerű munkában.
Annál inkább kötelessége tehát ezt megtenni
a városoknak, saját hősei, saját hős fiai emlékének megörökítéséért. Debrecen, Kassa, Nagyvárad már mind tettek lépéseket, hogy elesett
fiaik emléke ne veszhessen el, ne legyen névtelenül tisztelt és áldott. A magyar városok
között eddig Szeged tett a legkevesebbet a szent
cél érdekében. Ma még nem biin ez, de holnap
talán már azzá válhat. Szegednek is teljesítenie kell kötelességét hőseivel szemben, ugy,
mint teljesitik más városok.

DÉLMAGYARORSZÁG.
Ennyi a polgármester ur nyilatkozata ebben az ügyben. Mi az elmondottakon kivül nem
kívánunk egyebet hozzáfűzni. Hisszük, bogy a
hatóság és a közgyűlés, ha majd halaszthatatlanul aktuális lesz ez a kérdés, példátadóan
fogja megoldani.
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Bratianu a russzofil politika
szolgálatába szegődött.
— A Moldova szenzációs leleplezései. —

(Saját tudósítónktól.)
ÍA Moldova legutóbb Szegedre érkezett száma közli a következő feltűnést keltő cikket, amelyet M fordításban itt adunk:
A Viitorul indus 25-iki számában vezető
helyen egy feltűnést keltő cikk jelent meg a
Bratianu-Áormánv politikájáról. A terjedelmes cikk „A megfizetett és a. hazafias sajtó"
cim alatt bevallja azt a politikai magatartást,
amelyet Bratianu és kormánya az utóbbi időben. Szaszonovvai szemben tanúsított.
Bombasztokkaí és frázisokkal teljes kirohanásában támad Braíianura. az 3 véleménye szerint „megfizetett" sajtóra is a következőket mondja:
„Bratianu ur a .külügyekben az; egész politikája tiszta és egysorfcan gyalázatos megalázása az orosz érdekeknek és a négyes
szövetségnek, amely Románia összes vitális
érdekeinek kárára vall.
Bratianu bevallja, hogy Törökország részére szállítandó •munieiót betiltja, igy világosan Oroszország érdekeit szolgálja, mert
ezáltal a Dardanellák .eleséséhez akar hozzájárulni és Konstantinápoly elfoglalását akarje elősegíteni".
Bratianu és Costinescu, hogy az enorrnis bonyőlódásból, amely a mostani gazdasági válságot előidézte, hogy megszabaduljanak, az egész terve a következőkben formulázható, hogy az ország terményeinek kivitelét megkönnyítse: segitsük az oroszt, hogy
Konstantinápolyt elfoglalja, tehát az összes
jövőbeli terményeinket a kezükbe adjuk.
-Mit törődik Bratianu és Costinescu,
hogy mi lesz utánuk, csak a jelenlegi enormis bonyodalomból szabaduljanak!
Románosabb és logikusabb volna, ha
Bratianu és Costinescu általuk eddigi abszurd gazdasági politikájukra visszatérnének, azaz a valódi román érdekek
értelmében, hogy ne segítse Oroszországot
Konstantinápoly elfoglalásában, ne változtassa át a
Fekete-tengert
orosz-tengerré és hogy jövőA Délmag garország munkatársa felkereste re ne legyen meg a lehetősége minket gaz-dr. Somogyi Szilveszter • .polgármestert, akinél daságilag
megfojtani,
érdeklődött, hogy mit tett és mit szándékozik
A valódi román érdekek követelik,
hogy
tenni Szeged hősei emléke megörökítéséért? a jelenben keressük a megértést, a központi
A polgármester munkatársunk kérdéseire a. hatalmakkal a kivitel ügyéhen és keressük a,
következőkiben válaszolt:
bulgárokkal egyetértve hatahatósan a Vas— Ebben a tárgyban eddig még kevés in- kapu felszabadítását,
amely abszolúte
igaztézkedés történt. A háború elején elhatározta ságtalanul van elzárva és az
internacionális
a város, bogy a Szegeden elhalt hősöket egy jogok ellenére, a szerbek által, a mi buzánk
helyre, az erre a célra a belvárosi temetőben kivitelére nézve."
kijelölt katonatemetőben temetteti el. Egyéb
Ez volna a jelenlegi tiszta román politiintézkedés ugyan ez ideig még nem történt, de ka, mely az idegen érdekeknek nem1 volna
ugyanakkor elhatározta a város azt. is, bogy az kiszolgálva.
itt elhalt és katonatemetőben elföldelt bősök
Akkor íBratianu miért nem változtatja
emlékéinek megörökítésére monumentális sír- meg a jelenlegi politikáját? A jelenlegi helyemléket állíttat fel a háború befejezése után.
zet kedvező ezen igazi román politikára néz— Ezt eddig minden város elhatározta tu- ve! Az oroszok le vannak verve, kiürítik az
domásunk szerint. De kegyeskednék tabui ar- egész Lengyelországot,
Litvániát és Kurlanról valamit mondani, hogy mik a tervek a dot. Osztrákok, magyarok és németek elfogváros saját fiai, saját hősei emiékezétének ép- lalják Varsót! igen késő ez
Bratianunak?
ségben tartására ezenkívül. Mit tervez a város Bratianu le volt kötve az ofosz,
francia-anazoknak a hősöknek megörökítésére, akik itt gol perfid diplomáciája által, hogy nem tud
születtek és Szeged fiainak mondhatják magu- mozogni, csak Szaszonov parancsa
szerint?!
kat?
Bratianunak nincs meg az a hazafias
— Ilyen részletkérdésre eddig még nem bátorsága az ő enormis hibáját bevallani, íha
terjeszkedtünk ki. Mindössze arról volt szó, nem tehet másképen, az ő helyét hazafias
bogy harctéren elesett tisztviselőink emlékét módon átengedni másoknak, akik magukat
örökítjük meg és pedig vagy a közgyűlési te- nem kötötték le orosz-francia és. angol érderemben, vagy a tanácsteremben felállítandó keknek, amint ily akaratlan módon tette, —
emléktáblával. Egyébként leheti hogy a későbbi Bratianu nemcsak hogy nem akarja,
vagy
idők folyamán erre a kérdésre is kiterjeszke- nem teheti ezt a hazafias cselekedetet, de ugy
dünk. A megoldás módozatai felöl azonban ed- látszik, hogy Bratianu idegen — orosz-angoldig még nem volt szó.
francia-olasz-szerb
stb. — magára
vállalt

Szeged, 1915, augusztus 11.
kötelezettségek
által le van kötve: az ország
eddigi múltjával homlokegyenest
ellenkező
politikát űzni, a nagynevű
apjától
örökölt
hagyománnyal
és a nagy román
hazafiak
összes égével szemben: hanem vazallus szolgai politikát
Oroszországgal.
Bratianu, Costinescu és kormányuk
kihívó politikát folytatnak a győztes
Németország és Ausztria-Magyarországgal
szemben.
Bratianu az ő sajtőorganumait fölhasználta,
hogy a román közhangulatot megtévessze a
russzofil politika érdekében. (A mai Viitorul
pl. nem is tesz említést Varsó
elestéről.)
Bratianu megengedi, hogy az ő ügynökei
és barátjai megtartsák a megtévesztett közönség fejében azon szerencsétlen eszmét,
hogy kívánatosabb volna az osztrák-magyarnémetellenes fellépése Romániának!
A megtévedt magatartásának az a vezéreszméje: Bratianu, aki egy egészen elhibázott politikája által Romániát átalakította
Oroszországnak és szolgai eszközévé, a Viitorul szerkesztőjét ma abba a helyzetbe
hozza, hogy másoknak a hazafiasságból leckéket adjanak s nem vonakodik megbélyegezni az ös-szes sajtóorgánumot, hogy el
vannak adva az idegeneknek, amelyek az ő
hibás és az oro-sz érdekeknek kiszolgált politikáját bírálják.
Egész eréllyel tiltakozom Bratianu és az
ő kormányának
russzofil politikája
ellen!
Bratianu az ő szolgai russzofil
politikájával
ma egy valódi nemzeti veszedelem! Bratianu
Oroszországnak kedvező politikáját enormis
hibának tekintettem, mégis Bratianut mentegetni lehetett, hogy hisz egy orosz győzedeíemben és Románia igen gyenge ellenkezni
a megsemmisítő tnoszpkivitizmus győzedelmes előihaladásának elébe vetni magát.
Ma, amikor az oroszok le vannak verve,
ezen mentség elesik!
És ha Bratianu annyira le van
kötve
Oroszországnak,
hogy mindezek dacára jövőre is az orosz érdekek szolgálatában kell
állnia, akkor Bratianu nem képviseli és nem
védi a valódi román érdekeket: az öntudatos
és világos Románia Bratianutól bármi névvel
nevezendő hitelt, amelyet az orosz szolgálatába tett.
Meghlusult uj ellenséges akciók
a Dardanelláknál.
Konstantinápoly,
augusztus 13. A főhadiszállás
jelenti:
Dardanella-front:
Ari
Burnutól északra az ellenséget augusztus 10én erélyes támadás után ötszáz
méterrel
visszaszorítottuk
és neki tetemes
veszteségeket okoztunk. Egy gépfegyvert és kétszáz
puskát zsákmányul
ejtettünk.
Ari Burminál a balszárnyon az augusztus 10-ére virradó éjjel az ellenséges
tövészárkokból ismét egy részt
elhódítottunk.
Sedil Bahrnál
a balszárnyon
néhány
franciát,
köztük egy tisztet
elfogtunk
és
nagymennyiségű
fegyvert
zsákmányoltunk.
Védett ütegeink a Saros-öbölben több izben
eltaláltak egy ellenséges cirkálót, amely Bulair környékén
közvetlen
tüzelést
tartott
fenn.
Augusztus 9-ikén egy ellenséges
aviatikus három bombát dobott a Galataköiben lévő kórházra, noha ezen a vörös félhold zászlója jól volt látható. Egy katona életét vesztette, húrom megsebesült. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Portugália beavatkozása
a háborúba.
Madrid, augusztus 13. Az Imparcial állítólag jó forrásból azt jelenti, hogy Bernadino Machado-nák
Portugália elnökévé való
választása maga után fogja vonni Portugáliának a háborúba való
beavatkozását.

Szeged, 1915. augusztus 14.
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is. De eszembe jutott az első cikkem. Talán
jobb lesz ez -alá is az első cikk alá irt két szó:
— Ecce homo.
(s. j.)

A jótékonyság kulisszatitkaiból,

— A t r ő n ö r ö k ö s o é r Budapesten. Budapestről jelentik: A trónörökös péntek reggel
a rákosi gyakorlótéren a lovascsapatok fölött
tartott díszszemlét. A fővárosban időző kivonult lovascsapatokat egy óriási oszlopban a
rákosi gyakorlótéren keresztbe állították fel.
Az oszlop jobbszárnyán foglalt helyet a katonazenekar, -és egymás után következtek a tüzérségi tartalékos tiszti iskolák növendékei. A kivonult csapatok felett Horchler Henrik ezredes, budapesti tüzérségi felügyelő parancsnokolt. A tábornoki kar gróf Marenzi Ferenc
gyalogsági tábornok vezetésével szintén kivonult a d iiszszemiére, amelyhez nagyobb szátmu
közönséget bocsátottak be. Nyolc óraikor érkezett meg automobilon a trónörökös. A Fehéruton, közvetlenül a gyakorlótér sarkánál a
trón-örökös lóra ült és a Got.te.nli.al te hangjai
mellett vágtatott a felállított csapatok felé.
Horchler Henrik -ezrede,s a, trónörökös -elé vágtatott és jelentést tett neki, aki azután a tábornokok -kíséretében ellovagolt az arcvonal előtt.
A szemle után a -csapatok -előtt összegyűjtötte
a trónörökös a -kivonult tiszteket és a csapatoknak az ellenség előtt vitéz magatartásukért
kitüntetett legénységet és körülbelül egy óra
hosszáig cerclet tar!ott. Megszólította az egye*
tiszteket, a kitüntetett legénységgel is beszélt,
mindenkihez volt egy szives szava. Főképen az
iránt érdeklődött, hol szerezték a kitüntetése
és egyesekkel, akikkel már többször találkozott,
hosszasabban elbeszélgetett. A cci-cle után isimét a- Gottcrhalte-t játszotta a zenekar, majd
a trónörökös magához kérette gróf Marenzi
gyalogsági tábornokot és megparancsolta neki,
hogy a csapatok vonuljanak el előtte. A -közönség számára feni ártott hely előtt állott fel a
trónörökös kíséretével. A cliszfelvonulás (festői
látványt nyújtott. Az elvonulás után a trónörökös egyenkint kezet fogott a tábornokokkal,
Azután autóba ült és a közönség lelkes ünnep
lése -közt visszatért, a várba. Délután a .főhercegi pár kirándult Gödöllőre.
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(Saját tudósítónktól.) Szegedet, a 'fénylő álmok szép, ragyogó városát mindig ugy ismertem, mint amely város szereti a specialitásokat. A szegedi paprika és szegedi halászlé, halpaprikás országszerte ismert specialitása Szegednek. Az itteni 'kávéházakban ismertem meg
a ikevésbbé ismert specialitást, a tojást tormával és a töltött cigarettákat. Nem ugy hozom
•f-el mindezt, mint ami bűne lenne Szegednek;
ellenkezőleg. Jó mind és egy része (a cigarettára, célzok, amelyből itt, habár jobb, mint a
trafikcigaretták, ötöt adnak 20 fillérért, mig a
trafikéigarettákna'k 5 fillér darabja a legjobb
esetben) gazdaságos is. Csütörtökön aztán megismertem egy ujabb szegedi specialitást: a szegedi jótékonyságot,
Bocsánat, ezzel nem azt akarom mondani,
mintlia a jótékonyságot csak Szegeden isméinek; ismerik -biz' ezt mindenütt, de Szegeden,
a specialitások városában ezt is speciálisan.
Az idegennek, -mint én, aki Vajmi keveset ismerek még (Szegedből, ez nagyon feltűnő és
talán épen ezért vettem észre ezt az előttem uj
szegedi specialitást, amely semmiesetre és távolról sem oly jó, mint -a halpaprikás, tojás
tormával v-agy a cigaretta, sőt még szépnek
sem tudóan mondani. Lehet, hogy ennek is idegen létem az oka; ha igy van, előre bocsánatot
kérek a következő pár sorért.
Csütörtökön valami jótékonysági ülés volt.
Egy országszerte ismert jótékonysági egyesület helyi választmánya ülésezett. Távolról mindig tiszteltem ezt -az egyesületet; istenem, na
gyon sok és nagyon szép munkákat végzett ei
-a háború ideje alatt; tényleg megérdemli az elismerést, üdvözletet, amit kapott. Sok sebesült
hős áldó imája kiséri és emlékezik nieig ról-a
és a csütörtökön tárgyalt akció is méltó volt
azokhoz az akciókhoz, amelycikkel oly sok elismerést- aratott a háború ideje alatt. Kedves
volt és szép volt és megindító és (felemelő volt
a tárgyalás; istenem, pénzt akartak az ©mibe
rektől ahoz, hogy segitlie-ssenök azokon, akik
rászorultak arra. Aztán, amikor legünnepélyesebb volt a hangulat, -m-ikor megelegédetteii
vertek -a szivek: most sikerült ismét olyan tettet végrehajtani, ami sok-sok könnyt szárit fel
a szenvedők arcáról, akkor élesen, ibántón jött
egy hang, az üzleti számítás rideg, kemény
hangja a jótékonyság puha, meleg hangja im,ellett: — Megérdemlik, (megérdemeljük, hogy
szerepeljünk, hiszen mi csináltuk meg, a mi
eszménk volt és sokat fáradoztunk az érdekében. -A k-i tüntetést n-em hagyjuk m, ásnak!
Csak ennyi történt. Talán fokozva egy kicsit, mert vihart támasztott, de restellem, szégyellem leirni. Ennyi történt. Született egy
eszme, szép, nemes, ragyogó. -Az emberek, lapok
a-z elismerés zászlóját meghajlítva üdvözölték,
hiszen az emberek meg tudják ítélni, mi szép,
mi nem, mit illet elismerés, mit n-em. Aztán
megvalósult az eszme és mint a színházban, ahatásos, szép jelenet után, a függöny elé akartak állni a szerzők, .mert: nem az önmaguk és
emberek gyönyörködtetésére készítették a- szép,
szép darabot, hanem a közönség elismeréséért,
tapsáért. Ennyi történt. Mert szép a jótékonyság, de szebb a taps, és -enélkül a jótékonyság
sem ér valami sokat.
Néhány héttel ezelőtt, mindegy, hogy hm.
irtani egy cikket" bárom nőről, alki.k neveiket
eltitkolva szárítgatták a könnyeket és akik
összetett kezekkel -kértek, kíméljem meg nevüket a nyilvánosságtól, mert nekik a balkezük
sem akarja tudni, mit csinál a jobb -ós minden
örömüket megrontaná a. tudat, hogy az embereik most bámulják, csudálják őket. Hiszen
nem azért teszik. Megírtam a cikkem nevük
nélkül és alája irtani: Eoee homo.
Most, az első pillanatba,n, ugy éreztem, u
kemény szavak kövét kell dobálnom az olyan
jótékonyködókra, akik a szerző szerepét kívánják játszani még a legszentebb emberi tetteknél

— Személv? hír. Dr. Cicatricis Lajos főispán Szegedre érkezett.
— Kitüntetett 46-os tisztek. A hiv lalos
lap pénteki számla közli ia következő kitünte
tésekiet: Őfelsége legkegyelmesebben elrendelni
méltóztatott, hogy legfelsőbb elismerése Polcreczky Pál és Rampel József 46-os századosok
nak és Barkász Ernő 46-os tartalékos hadnagynak tudtul ad-assék.
— A trónörökös és a hős szakaszvezető.
Budapestről
jelentik: Zita főhercegasszony,
amikor tegnap délelőtt meglátogatta a Zifakórházat, meglátott ott egy Gregorics nevtt
szakaszvezetőt, aki a harctéren már négy kitüntetést kapott. Ott diszlett a mellén az arany
vitézségi érem, a,z első s a második osztályú
ezü-st vitézségi érem s a -bronzérem. A főhercegasszony élénken -érdeklődött a vitéz katona
iránt s amikor visszatért a Vádba, elbeszélte a
trónörökösnek Gregoric-s négy kitüntetését. A
trónörökös érdeklődését annyira (felkeltette a
vitéz katona, hogy pénteken reggel első dolga
volt kiadni a parancsot, hogy vigyék if.el hozzá
a Várba a négyszeresen kitüntetett szakaszvezetőt. Délelőtt tiz órakor udvari hintó ment
a szakaszvezetőért a kaszárnyába, s felvitte a
Várba, a trónörökös elé. A trónörökös, mihelyt
visszatért a rákosi gyakorlótéren megtartott
szemléről, rögtön fogadta a vitéz szakaiszvezetőt és sokáig barátságosan el,beszélgetett vele.
— Az u j s z e g e d i hidvámnáf. Nagy tisztességet és becsületet vivott ,ki nevének és foglalkozásának ebben a vérrel teljes világháborúban a1 magyar paraszt. Anélkül, hogy el akarnók dönteni Újlaki Antal újságíró barátunk
vitáját, amelyet Rákosi Jenő ellen indított a
„paraszt" megnevezést illetően, uieg kell állapítanunk, hogy legkiválóbb hadvezéreink a
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legmagasabb elragadtatás hangján nyilatkoztak a mi paraszti véreinkről, -akik rettentő és
halálfélelmet nem ismerő bátorságukkal az
egész világ bámulatát vivták ki. S mig a férfiak harcmezőn kapaszkodtak bele -a világ kerekének a forgásába, addig asszonyaik és leányaik itthon végzik a férfimunkát s igy -mindenek elismerésére -méltók ők is. Annál nagyobb
megbotránkozást keltett az a kinos jelenet, a
mely péntek délben egy óra körül játszódott le
az ujszegedi hid vámnál ,és amelynek -szereplői:
az ujszegedi hidvám őre, két dinnyés szekeret
hajtó parasztasszony és egy kocsis. Nézői: egy
előkelő hölgycsoprt és egy-két ur. A vámnál
lejt tudvalevően legjobban a iliid és igy még
markos férfikocsisnak is munkát ad a lovakat
ugy fogni, h-ogy a megrakott kocsi -bátra ne
gördüljön. Elképzelhető tehát, micsoda kín és
csaknem lehetetlen vállalkozás ez egy gyönge
kezű és karú asszonyra nézve., Az emiitett 'kát
asszony közül az egyik .sehogysem volt képes
a lejtős helyen megállásra bírni a kocsiját.
Végre nagy kínlódás után mégis csak sikerült.
De csak egy pillanatra. Mert imár a következő
pillanatban vissza- és belegördült a kocsi az
utána álló két, szintén dinnyés szekérbe. Jó
szerencse, hogy nem ép akkor jött -még ráadásul a villamos is. Meglehetősen ügyes mesterkedéssel és az egyik hátulsó kocvi ifrrfiko-esii sáliak segítségével nagy nehezen sikerült az a-szszonynak kocsijával kikeveredni. Annyi azonban már nem telt az asszony ügyességétől,
hogy pont a b'nívómmal szemben tudj,a megállítani vámlerovás céljából a kocsiját- 15—
lépéssel arrébb, a hídnak már kcivéshbé lejtős
részén állott meg a kocsi, 'nem is annyira az
asszony akaratából, mint inkább azért, mert
ha asszonykocsis kezében a gyeplő, a lónak is
van beleszólása. Mindezt hidegen és ridegen
végignézte a hidvámőr és az Istennek se tett
volna egy lépést i,s, hogy a kínlódó -asszonynak, aki 'bizonyára n-em jukikerkedésből kocsiskodi'k, segítségére legyen. Hiába kérte az aszszony, liogy vigye neki oda a ihidvánibárcát.
Nem. Rendületlenül és mozdulatlan,ul olt maradt helyben és a világért sem ment volna le
egy lépést is a gyalogjáróról. A villamosra ott
várakozó hölgyek és urak is hasztalan nógatták a hidvám büszke őrét egy kis emberségre.
Nem és nem! Az asszonynak le kellett szállani a, lovait és kocsi iát magára hagynia — szerencsére még mindig nem jött a villamos —
és a bidvámot a vámőrnek helybe vinnie. A
kivételes és nehéz viszonyokra való tekintettel
'felhívjuk a város hatóságát, liogy oktassák ki
ezt a vámőr urat egy kis emberségre legalább
azon asszonyokkal szemben, akiknek azért kell
erejükön felüli munkára vállalkozniok, mert
— férjük a háborúban van.
— Fémátvevő központ Szegeden. A
kormány rendeletben értesítette a várost, hogy
az országot három fámát vevő kerületre osztotta. Az egyik kerület központjává a min.iszlej.
Szegedet tette meg. Ebez a kerülethez a következő vármegyék, illetve városok tartoznak:
Arad-, Békés-, Bihar-, Csanád-, Krassó-Szörény-, T-eines- és Torontál-anegyék s Arad, Hódmezővásárhely, Nagyvárad, Pamcsova, Szeged,
Temesvár -és Versec szabad királyi városok.
A fémátvevő bizottság elnöke Szegeden Bokoi
Pál h. polgármester és tagjai: Sehulteisz Károly pénzügyi segédtitkár, dr. Szörényi Árthur
főhadnagy, mint a hadsereg képviselője, és
Fagler Ede rézműves, valamint egy Budapestről kiküldendő megbizott. A bizottság a fémek
átvételét 15-én kezdi meg és -a fent felsorolt
vármegyék és városok területén jegyzékbe veszi a található rezet, főként pedig pálinkafőző
üstöket. Ezeket az ipari célokból allandóan
üzem'belévők kivételével rekvirálni fogja a bizottság.
— A torontáli magyar asszony németül

beszélő gyereke. Ugy történt a dolog, hogy
az egyik torontáli — kivételes' n magyar községbe német katonákat szállásoltak be. S
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miután az ördög nem alszik, megesett a. baj.
Az egyik német katona és egy magyar -asszony,
akinek az ura Galíciában harcol már a tiáboru
kitörése óta, valahogyan összebarátkoztak és
a szerelem nemzetközi nyelvén megértették
egymást. Mivel pedig nincsen öröm üröm liélkiül, az asszony egyszer csak arra ébred, bogy,
bogy is mondjam? De ihadd mondja el maga az asszony!
Szégyenkezve, pironkodva állit be a doktorhoz:
— J a j doktor uram, az Istenért segítsen
rajtam, mert nagy baj van.
— És mi az a nagy baj? — érdeklődött a
doktor.
— Hát az, bogy nagyon megszerettem az
egyik német katonát.
— Majd elmennek innen a németek, —
akarta megnyugtatni az orvos az asszonyt, —
s akkor majd vége lesz a bajnak.
— Hiszen elmenni, elmennek. Aztán elmegy a Hanzi is, csakhogy evvel nem lesz
vége a bajnak.
— Majd elfelejti a Bauxit.
— Talán elfelejtem, csakhogy nem ez az
én legnagyobb bajom.
— Csak nem?! — hangzott a doktor kérdő
felkiáltása, melyet egy jelentős és könnyen
érthető gesztus ki sért.
— Az, az, — liagyta helyben az asszony. —
Nem is tudom, miit csináljak, ha hazajön az
uram és a gyerek majd németül beszél.
— A csanód-csongrádl evangetikus
egyházmegye közgyü'ése. A csanád-csoigrádi
evangélikus egyházmegye csii tör tökön délelőtt Szegeden- közgyűlést tartott. A közgyűlésen, amely az egyházmegye rendes évi
közgyűlése volt, az egviházi elnöki tisztet
Petrovics Soma szentesi es-peres, a világi1 elnöki tisztet pedig Haáz Antal betegsége következtében Gerhauser József ítélőtáblai bíró
látta el. A közgyűlés, amely belső, egvházi
ügyeket intézett el nagyobbára. istentisztelettel kezdődött és a déli órákban ért véget.
— A kolera. A „Budapesti T u d ó s i C
közli, hogy Magyarország területéről a julius
26-ától agusztus 1-éig terjedő héten hatszáz
ázsiai kolerabetegedést jelentettek kétszázkilencvcnkét halálozással. A megbetegedések, il
let. ve halálozások közül negyvenkettő, illetve
tizenhárom a katonaságra esik. Hadifoglyok
között tizenkét megbetegedés, illetve két halálozás történt. Idegen helyről való polgári egyének közt tizenhét megbetegedés, illetve öt halálozás fordult elő. A több-i ötszázliuszonkilenc
megbetegedés és kétszázbetvenkét halálozás
helyben lakó polgári egyének között történt.
Utólagosan érkezett jelentéseik -szerint junius
19-étől 25-iig a torda-aranyosmegyei Marosv-eres-marton polgári egyének között .három
megbetegedés és két halálozás, a veszprémmegyei Pápán pedig hadifoglyok között egy megbetegedés fordult elő.
A közigazgatási bizottság ülése.
Szombaton délután 5 órakor Szeged közigazgatási bizottsága a főispán e-ln-öklete alatt a
városháza bizottsági termében ülést tart.
— A Tiszába ugrott e<?v szökött katona.
Nagy András, aki a szegedi honvédek harmadik pótszázadánál szolgál, csütörtökön megszökött századától. Azonban nem volt szerencséje,
mert a déli órákban már rátalálták Szövegen
és bekísérték Szegedre. Amint a honvéd a városhoz közeledett, nagy izgatottság jelei mutatkoztak rajta s amikor két oldalfegyvere® kísérőjével a. Tisza hídjára ért, hirtelen nekiiramodott s a büntetéstől való félelmében a Tiszába ugrott. A katonák és a hidat őrző népfelkelők már ueim tudták tettét megakadályozni és
igy a regattisták és halászbárkák felé kiabáltak segítségért. A katonát, aki közben többször
elmerült, több száz méteres úszás után sikerült
egy közeli gőzhajó legénységének kimenteni.

Szeged, 1915. augueztu3 14.'
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nyári helyisége
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Szombaton, augusztus 14-én

Legújabb
harctéri felvételek
az olasz harctérről.

en,
balra ő!
Bohózat 3 felvonásban.

Dráma 3 felvonásban.

Előadás

este 9 órakor

a nyári

helyiségben.

Rendes helyárak.

Délutáni előadások nintsenek.

Ájultan emelték be a csónakba, -honnan a hajóra, majd a két katona kísérete mellett -partra
tették.
— Vasúti összeütközés Dorozsmán.
Péntekre 'virradó éjszaka a dorozsmai állomáson vasúti összeütközés történt. Két tehervonat hibás jelzés folytán nekiszaladt egymásnak. Az összeütközés szerencsére épen
a váltónál történt és az egyik vonat mozdonya már esa,k a kitérő teherszállító kocsik
utóját súrolta. A .mozdony azonban emiatt
kisiklott és a földbe fúródott. iNehán-yan a
vonat személyzete közül könnyebben
megsérültek. A forgalmat hamarosan helyreállították.
— Egy uj mozicsillag Érdekes premierje
lesz szombaton az (7ráwifl-sziuháznak. Bemutatóra kerül a Kitagadom cimii nagyhatású
dráma, melyben a főszerepet Lötty Neumann
játsza. Lötty Neumann u j mozicsillag, akit első
látásra imeg fog szeretni a közöns-ég. Ezenkívül még egy szenzációja van az Urániának:
A vadorzó, egy két felvonásos svéd dráma. —
Vasárnap a Vass-moziban A milliomos bűne
ci-mü 3 felvonásos nagyszerű erkölcsdrámát
vetiti-k. Ugyancsak ezen a mű-soron vetítenek
egy remekszép Psylander-kópet is: Az utolsó
aranyak, — Az Apolló moziban egy 5 felvonásos bűnügyi dráma lesz a sláger, de közkívánatra vetítésre -kerül: Hindenburg szobája, aktuális háborús vígjáték is.

Hatodik gimnazista
fiam részére keresek a
jövő

tanévre jó család-

nál teljes ellátást. — Cím
a kiadóhivatalban.
Az afrikai német sereg.
Hága, augusztus 13. A most érkezett
angol lapok nagy kiábrándulással írnak Botba bar vezér magatartásáról. Az angolok
-elégületlen-ségiének kettős oka van: -Botiba
nem fogadta el a torit kormány ajánlatát,
hogy a -kontinentális háborúban vezető szerepet vállaljon s azonkívül -most -kerültek
köztudomásra a német gyarmati sereg kapitulációs feltételei. E feltételek rendkívül méltányosak, sőt dicsőségesek.
A német -sereg
szabadon marad, a népfölkelők
visszatérhetnek polgári foglalkozásukhoz,
a tisztek is
megtarthatják kardjukat. -A megállapítást
Botba csakis a Délafrikai Unió nevében- kötötte, a -németek ennek adták -meg magukat
s nem a brit hadvezetésnek. Angliáról szó se
esik a kapitulációs szerződésben. Ez rendkívül -bántja a brit köz-véleményt, amely -ma
már azt gyanítja, liogy Botba egész akciójával csak az angol befolyás
érvényesülésének akarta elejét venni. Túlzó angol -körökben árulást emlegetnek s -mérsékeltebb -felfogással is. különösnek találják, ihogy Botba
meghatalmazásán t-ul gyakorolt kormányzati s felségjogokat. A németbarát bur felkelők enyhe büntetése és közeli amnesztiája
is nagyon izgatja az angol közvéleményt, a
mely halálbüntetést várt, -főként Dewettre.
Eze-k az. Ítéletek is a „üclafrikai Unió" s nem
a -brit birodalom ellen- elkö-vetett -bűncselekménynek minősiti-k a burok lázadását. Mindez angol kormányzati körökbe-ni is nagy
nyugtalanságot
kelt s ma már korántsem
örvendenek annyira a nyugatafrikai német
gyarmatóik 'ideiglenes. okkupáMsónak| mint
az. -első távirati jelentések beérkezte idején.

a
a .
a

URÁNIA

Nagyobb ellenséges hadihajót a kikötőn
kivíii látni most ritkaság.

Plagyar
Tud.
Szinház

Telefon 872.

s
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— A német tengeralatti háború első féléve. —

Szombaton és vasárnap
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két szenzáció!

Lotfy Neumann,
a kiváló német művésznő felléptével:

Dráma 3 felvonásban.

A „Svenska"

legelső

svéd gyár felvétele:

a

ftVadorzó!
Izgalmas cigánydráma 2 részben.

0
m
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Előadások 5, 7 és 9 0
órakor,

vasárnap

^

0

2 0

órától folytatólag.
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G y e r m e k j e g y e k csak az el-

ső előadásokon érvényesek.
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Rendes tielyárak 0
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Persius L„ német tengerész-kapitány,
irja a következőket:
Augusztus 18-án lesz féléve, hogv komolyan megkezdtük az ellenséges: kereskedelmi hajózás ellen a harcot. Már ezt megelőzően is áldozatul esett iU-naszádjainik torpedólövegeinek néhány angol és francia 'kereskedelmi gőzös. Ettől az- időtől fogva azonban
tengerészeti vezérkarunk hirdetménye érteiBűében a tulajdonképpeni kereskedelmi harcnak rendszeresen kellett megkezdődnie. E
hirdetmény szerint: ,;A Nagybritania és írország körüli összes vizek az összes angol
csatornák beleszámításával hadszíntereknek
nyilváníttattak. Február 18-tól kezd-ve mindén
itt találandó ellenséges kereskedelmi hajó
elpusztíttatik, miközben nem mindig lesz lehetséges a legénységet és utasokat fenyegető
veszélyt effiiáritani". Ennek 'előzményéül és
megértésére vissza kell idéznünk az emlékezetünkbe Tirpitz tengernagy
nyilatkozatát,
amelyet ez az United P r e s s képviselője, Wigand előtt tett november vége felé. Tirpitz
ebben arról panaszkodik, hogv Északamerika
nem tiltakozik az Északi-tengernek a semleges hajózás elöl Nagybritánia által való elzárása ellen és. ezt a kérdést vetette fel:
„Mit szól m a j d az Unió az ellen, iha Németország kinyilatkoztatja az összes ellenséges
kereskedelmi hajók ellen a tengeralatti háborút?" Wigand erre azt válaszolta: - „Gondol
kegyelmességed: ilyen rendszabályokra?" —
„Miért me? Anglia ki akar bennünket éheztetni. Mi hasonlóval válaszolhatunk, körülzárhatjuk Angliát és. akikor .megtorpedózunk
minden angol vagy vele szövetséges hajót,
amely angol vagy skót kikötőhöz közeledik
és azzial az élelmiszer-bevitel nagv részét elvághatjuk Angliától." Wigand még fölvetette
ezt a kérdést: „Van Németországnak elegendő tengeralattjárója, hogy keresztülvigye
azt, ami Angliának részbeni tengeralatti blokádjával egyértelmű;?" Tirpitz azt! felelte-:
„Oh igen, nagy tipusu tengeralattjárók tekintetében: 'fölényben, vagyunk Angliával 'Szemben!"
Nem szabad elfelejtenünk, hogy február
elején Németországban sokan sokat reméltek a tengeralatti háborútól és azt hitték,
•hogy miként a brit flotta minket a tengerentúli behozataltól akart elvágni,azonképen nem
lesz nehéz feladat tengeralattjáróink révén
Angliával ugyanazt megcsinálnunk. Sajtónk
egy része felelős ezen túlzott várakozásokért,
amelyeket a közönségben életre keltett. Tengerészeti körök ezzel szemben hangsúlyozták, hogy a tengeri háború ezen uj módjától
csak bizonyos idő multán várható eredmény
és hatás. Mindig türelemre intették a közönséget. Mennyire volt erre szükség, kitűnik ma
abból iaz egyszerű tényből, aminek az elhallgatása. nem volna becsületes, hogy tengeralattjáróink tevékenységének az eredményét
széles körökben „igen szerénynek" tekintik.
Illetékes, helyről való híradás szerint julius
25-ig 229 angol és, 30 m á s ellenséges hajót
sülyesztettünk el, tehát napjára 1.5 hajó esik.
Voltak hetek, amelyek -alatt alig torpedóztunk meg egyetlenegy h a j ó is, viszont más
hetekben tucatjával sülyesztettük el az ellenséges hajókat. A Reuter-ügynökség például
jelenti: az augusztus 4-vel végződött 'hét alatt
6 angol kereskedelmi h a j ó és 9 halászgőzös
esett a német tengeralattjáróiknak áldozatul.
Egyúttal hirt adott arról is, hogy ugyanazon
idő alatt 1435 h a j ó futott be, illetve ki az angol kikötőkből. Ha van is ebben túlzás, el kell
fogadnunk, hogy egy hét alatt legalább 1000
hajó tford'ult meg az angol kikötőkben és ezek
közül csak 10 semmisült meg. Érthető teihát,
hogy azok, akik nem értenek a dologihoz, ezzel az eredménnyel nincsenek megelégedve.

Ennyi hajónak a megtámadására nem
csekély számú tengeralattjáróra volna szükség. A iNantious szerint 1914 májusában 238
tengeralattjárónk volt. Ennek a könyvnek az
adatai hivatalos, forrásokra támaszkodnak és
semmi okunk rá, hogy hitelében kételkedjünk.
Sokan azt hiszik, hogy „ilyen kis tengeralattjáró" a legrövidebb idő alatt készülhet el.
Azonban a modern tengeralattjáró egyáltalán nem „kicsiny." És, mivel a legszubtibsehb
mi ni t u r-mech a ni zmusuik va lósá go s halmazata a. tengeralattjáró és a legprecízebb munkát igényeli, nyilvánvaló, hogy egy-egy tengeralattjáró nem készülhet el olyan rövid idő
alatt, mint, sokan gondolják. Nincsen a tengeralattjárónál komplikáltabb hadi
eszköz,
ami egyúttal azt is, jelenti, liogy kezelése és,
vezetése nem könnyű és igy nem is tanulható
meg rövid idő alatt. .Amig a kapitány és legénység ismerőssé lesz a maga tengeralattjárójával, amig „frontra kész"-szé
válnak,
tetemes idő telik el.
„A háború kezdetén, a mi tengeralattjáróink egész csomó hadihajót tettek el láb
ától, most pedig alig hallani ilyesmirős", —
igy nyilatkoznak itt-ott a térképen hős tengerész-lángelmék. Nincs jobb iskola a háborúnál. Csak az a sajnálatos, hogy nemcsak mi
magunk vonjuk le tanulságait. Az angolokat
„rossz tengerész , ek"-nek mondani, az csak
gyerektől telik. Értenek a védekezéshez és
már sokféle biztosító- és védőrendiszabáíyt
eszeltek ki. Tengeralattjáróinknak mind nehezebbé válik egy-egy ellenséges h a j ó közelébe férkőzni és megtorpedózni. Nagyobb hadihajót a biztos kikötőn kívül látni most ritkaság. Már ez is micsoda eredmény! S ha
mégis ki kell mennie nyílt tengerre, olyan kíséret veszi körül, hogy mesés szerencse kell
hozzá, hogy a tengeralattjáró elkerülje, a sok
csapdát, aknát, hálót, elkerülje a tengerelattjáró-vadászhajókat és azonfelül még sikeresen is támadjon.
A tengeralattjárón, való szolgálat a szellemi és testi erő legnagyobbfoku megfeszítését követeli meg. Szinte emberfölötti emberek (übermensclh) kellenek hozzá iés az
olyan tengeralattjáró legénysége, mely eredményesen működött az ellenség ellen, kimondhatatlan elismerést és csodálatot érdemel. Mert a tengeralattjáró mesterséghez
csak az ért igazán, aki az emberfölötti ember kvalitásaival rendelkezik.
Teliát a magától értetően minőségileg és
mennyiségileg elsőrendű anyagtól eltekintve,
a személyzet minősége is rendkívül fontos.
Erre kellene gondolniok azoknak, kik bizonyos számítást engedtek meg .maguknak a
tengeralattjáró-harc eredményeit illetően. —
Minden hónap közelebb hoz bennünket althoz
a kívánatos célhoz, hogv „minden tekintetben
erős tengeralattjáró fegyverünk" legyen, —
minden hónapban nő a tengeralattjárók, valamint a kiképzett legénység száma é s mind.
nagyobb a katonai és technikai teljesítő képességük.
Ma, a tengeralattjáró-harc első félévének a végén mindazok, akiket nem vezete.tt
félre ,az indokolatlan optimizmus, elégtétellel
gondolnak a mi tengeralattjáró .fegyvernemünkre és forró hálaérzet tölti el őket azok
iránt, akik lenn, a viz alatt a legnehezebb és
legveszélyesebb szolgálatot teljesitik a hazával szemben.
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Szerelmi dráma
a Makkos-erdőben.
(Sajtá tudósítónktól.)
Pénteken délután
három órakor a Makkos-erdő csöndjét revolverlövések zaja verte fel. Az erdő egyik elhagyatott helyén két fiatal szerelmes: Rácz
József 21 éves kereskedő-segédi és
Benda
Veron 16 éves kendergyári munkásleány közös elhatározással öngyilkosságot követtek
el. A férifi először három lövést tett a leányra, akinek fejébe hatoltak a golyók és rögtöni halált idéztek elő; azután maga ellen
fordította a fegyvert. Forgöpisztolyából kétszer egymás után a halántékába lőtt és ő is
hamarosan kiszenvedett.
A rendőrségnek délután negyed négy
órakor tett jelentést a szerelmi drámáról
Tnkucz Margit 18 éves gyüimölcs-árus leány.
Tiiikucz a katonai gyakorlótérre igyekezett,
hogy ottan gyümölcsöt és friss vizet árusítson. Mikor a Makkos-erdőn keresztül haladt,
messziről látta a szerelmes-párt, amint egymás .mellett haladtak. Néhány pillanat múlva
eldördült az első lövés és a' gyümölcsárusleány tisztán kivehette, hogy a férfi lőtt a leányra, akivel ekkor már a gyepen ült. Mindjárt feléjük szaladt, de amire • odaért, már
mind az öt lövés elhangzott és a szerelmesek
élettelenül, véresen feküdtek egymás mellett.
A legközelebbi telefon-állomásról a gyümölcsárus leány azonnal jelentést tett 'a
rendőrségnek.
A rendőrség részéről Fodor Jenő rendőrkapitány és dr. Andrássy Ferenc kerületi
tisztiorvos mentek ki a helyszínére. Az orvos
már csak a beállott
halált
konstatálhatta
mindkettőjüknél.
A leánynál egy levelet találtak, amelyet szüleihez intézett. A levélben
ez áll: „Kedves szüleim! Mivel a Józsim, kit
az életemnél is jobban szeretek, gyógyíthatatlan beteg és igy sohasem lelhetünk egymásé, közös elhatározásból inkább meghalunk. Bocsássatok meg szerencsétlen leányotoknak. Veron."
A levélből kétségtelenül meg lehetett állapítani, Ihogy a fiatalok kölcsönös egyetértéssel mentek a halálba. A vizsgálat során, az
is kiderült, hogy már régebb idő óta készülődtek az öngyilkosságra, de nem tudtak helyet é s alkalmat találni annak végrehajtására. A rendőrség értesítette a tragédiáról a
két fiatal szerelmes szüleit, akik kétségbeeséssel fogadták a lesújtó 'hirt.
A holttesteket beszállították a városi
közkórház hullaházába, ahonnan boncolás
mellőzésével fogják eltemetni őket.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ®

teljes kiirtását a falból és bútorból s z a b a d a l m a zott gázfejlesztő gépeivel jótállás mellett elvállalja
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Szenzációs újdonság!
Aage

Szenzációs újdonság !
ffiadelung:

Hadinaplóm
A hírneves dán iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról . . .
Franyó

A kárpáti harcokról
A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleirásai
Prohászka

lűfizefúsS

Ára 3 k o r o n a .

Ottokár:

GYÓNIGÉZA

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

A nyugati harctérről
Bemard

Ára 3 k o r o n a .

Shaw:

Anglia ellen í s a cár ellen
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2 k o r o n a .

D r . Kovács Béla :

A rekvirálások
Érdekes és hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .
Nyáry

Ára 4 korona.

Sírnak a h ő s ö k

...

Ara 3 k o r o n a .

József:

Vér
Akitünő iró megkapó költeményei
Ambrus

Ára 2 korona.

könyv- és papirkereskedéséli ben SZEGED, Kárász-u. 9.
Ügyvédi f e l j e g y z é s i é s főkönyvek
és az összes ügyvédi nyomtatványok
nagy raktára.

ülgyazz e flmral

Btodoíszki
modern címfestő
és vésnök

Polgár-u. 14. sz.
Elvállal minden e szakmába vágó munkát a
legizlésesebb
kivitelben, jutányos árban.

A z összes
harcterek l e g -

jobb és legáttekinthetőbb
térképei legolcsóbb
áron

Várnay L.
könyvkereskedésében Kárász-utca 9.

Auer-fény világítási- é s
jókarbantartási vállalat.

Szsgid, Kosutti Lajos-sagárut l.
Csillárok,
gázfőzök és
mindennemű gázfel szereti lésl cikkek raktára n

T e l e f o n : 468.

Zoltán:

T e l e f o n i 468.
—a

A tóparti gyi&kosság
Lebilincselő meséjü, finom humoru és művészileg megirt elbeszélések

Ara 3 korona.

figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett

Kunfi Z s i g m o n d :

Jaurés

V á r n a y L. k ö n y v - é s p a p i r k e r e s k e d é s e .
Ara 5 0 fillér,

Die Karpathen
Ungarische Kriegsnovellen . . . Ára 1 K 4 0 fill.

Kriegsnovellen aus Oesterreich . Ára 1 K 4 0 fill.

melyek 100 dPb-hOnt 2 HOP.-ÍPf k a p h a t ó k

L.

Andor:

Rendkivül friss és megkapó novellák a háborúból
Hevesi

versei.

Ara 1 korona.

Kapható:
v a r n a y
könyvkereskedésében.

Armand:

Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről

przemysl

Ára 4 korona.

Unter dem Doppelaar

p

tűz illeti...

A háború lelke
Fehéri

vállalat

S z e g e d e n , Mikszáth Ká!mán(Laudon-ufca 6.)
Telefon 9 9 2 . — Elvállal patkányok teljes kiirtását is. „Radikális p a t k á n y i r t á s z z r " tége— —
lyenként is kapható.
— —
Számos elismerés.
Számos elismerés.

Zoltán:

Az emberiség és a szocializmus
nagy halottjának emlékezetére .

A t. ügyvéd urak figyelmét felhivom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt

Ára 4 k o r o n a .

Matteine

AusdenKámpfenumLüttich
von einem Sanitatssoldaten . . Ára 1 K 4 0 fill.
•••

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében SZEGED, K á r á s z - u f e a 9 .

Fotólős eaerkosató: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNiAY L.

APfíü H1RDETESEK,
F á j ó s f o g á r a 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

Izzad v a i a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkoi-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 h a j f e s t ő a z
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

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

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Ssietgodon,

