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KÖLN: Ideérkezett lűrek szerint Millerand hadügyminiszter beadta lemondását. A
hir még nincs megerősítve.
MÜNCHEN: Pétervári jól informált körökben állítják, hogy a
Goremykin-kabinet
visszalépése >a legközelebbi időben várható és
csak Polivanov hadügyminiszter marad meg
továbbra is állásában. A kadett-párt
vezére,
Miljukov, uj kormányprogramot dolgozott ki
és az uj koalíciós minisztériumban
vezetőszerepet fog játszani.
SAJTÓHADI SZÁLLÁS:
Frigyes főherceg, az osztrák-magyar főparancsnoka, a király születésnapja alkalmából hadiparancsot
adott ki, mely a következőkép szól:
— Több, mint egy éve harcban állunk és
sohasem múló dicsőséget küzdöttünk ki. Ezen
az ünnepnapon megujitjuk a fogadalmunkat.
Kitartással kivívjuk a végső győzelmet!
HÁGA: A Reuter-ügynökség jelenti Egy
német. tengeralattjáró e hó lS-áti kom reggel
Parton, Hallington és Whitehavenre
Anglia
keleti partján gránátokat lőtt, anélkül, hogy
jelentékeny kárt okozott volna. Néhány gránát Partontói északra a pályatestet érte. A
közlekedés rövid időre megszakadt.
Partonban és Hallingtonban tüzek támadtak, melyeket azonban hamarosan eloltottak.
SAJTÓHADISZÁLLÁS:
Az olaszok még
mindig próbálkoznak, hogy áttörjék arcvonalunkat, de minden siker nélkül, holott ez a
mostani pozíciónk, melyből közel három hónapi harcok után sem tudtak kivetni bennünket, még nem a legerősebb. Az elmúlt éjjel
négyszer támadlak, mind a négyszer oldaltűzbe kerültek s véresen futottak
vissza. A
nagy olasz tüzérséget legyőztíttnek
tekintjük.
Állandóan lövöldöznek, de minden
különösebb eredmény nélkül. A tüzérségi fedezékek
megválasztásában is nagyon
gyakorlatlanok,
mert a mi mozsaraink a velünk szemben álló
kis fronton úgyszólván nap-nap után elnémítanak egy-egy olwz iieteget.
GENF: A Dardanellákhoz
szánt
olasz
seregek menetkészen állanak Milanóban.
FRANKFURT: A „Frankfurter Zeitung"
összegezi Németország és a monarchia hadifoglyait. E szerint hadifoglyaink szem
meghaladja a két milliót. Egy millió hatszázötvenezer orosz, háromszázharmincezer
belga
és francia, a többi angol, szerb, olasz és montenegrói. Az oroszok közül felénél több a gorlicei áttörés óta került fogságba.
BÉCS: A király polgári hadiérdemkeresztet alapított a háborúval
kapcsolatosan
hasznos szolgálatot tevők részére.
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Berlin, augusztus 17. A nagy főhadiszállás közli: Hindenburg tábornagy hadcsopoiríja: Kup'sck.i környékén a folytatólagos .további harcok Is sikeresek voltait. 625
hadifogoly, köztük három tiszt s három géppuska jutott kezünkre.
EiöMiorn vezérezredes hadseregének
Litzimiann tábornok vezetése alatt álló csapatai Kovno délnyugati arcvonalának
a
Nyomon és Jesla között fekvő érődéit rohaimntál elfoglalták. Több mint 4S0Ö oroszt
foglyul ejtettek és 240 ágyút és nagyszámú
egyéb hadiszert zsákmányoltak.
Schoiíz és Gialhvitz tábornok hadseregei folytonos harcok közepette a z ellenséget
keleti irányban meg/imt visszaverték; 1800
oroszt, köztük 11 tisztet elfogtak és egy
ágyút és 10 géppuskát zsákmányoltak.
.Növőgeorgiavsz.k északkeleti arcvonalán egy nagy erődöt és két erödközs müvet
rohammal elfoglaltak. Áz arcvonal csaknem
összes többi részein sikerült az ellenséget
továbbra visszavetni; 2100 foglyot ejtettünk
valamint 18 ágyuí és egyéb hadiszert zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg és Mackensen tábornok ihadcsoportjai további győzelmes eiönyomulásbiaai vannak.
Az orosz hadvezetőség azt állítja, hogy
augusztus 13-án orosz ©iőcsiapaíok Dunajowmál, a Zlota-Lipa mentén két sor német

iövészárkot elfoglaltak és ezek védőit lekaszabolták. Az ott harcoló saját csapataink
előtt csak egy orosz járörvállalkozés ismeretes augusztus 12-ről 13-ára virradó éjjelről, amely teljesen meghiusult; ennek alkalmával az ellenség négy halottat és két sebesültet hagyott állásaink előtt és nekünk
veszteséget nem okozott.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, augusztus 17. (Közli a miniszterein oki sajtóosztály.) A szakadatlanul hátráló ellenség h e v e s üldözése közben azok a
császári és királyi csapatok, amelyek Arz
altábornagy parancsnoksága alatt állanak,
Bobrinkáig nyomultak előre.
A magyar honvédség visszavetett egy
orosz iitóvádet, .amely Plszczac mellett állást foglalt.
i
A József Ferdinánd főherceg vezérlete
alatt álló erőik a Bug melletti Janov felé
nyomulnak előre.
Kövess tábornok Konstantinovo vidékén
az ellenséget a Búgon tul vetette vissza.
Az alsó Búgtól északra, szoros kapcsolatban a német lovassággal, osztrák-magyar
lovasság harcol.
A Vladimír-Vcl'nskij melletti és a keletgallciai arcvonalunkon nyugalom uralkodik.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

hittsul az antant balkáni akciója.
Szerbia és Görögország nem

enged áf területet Bulgáriának. —

— A Gunarisz-kormány lemondott. —
Athén, augusztus 17. A k a m a r a ülésén a
Venizeiosz-páríi Zaritzianovot 192 szóval elnökké választották a kormánypárti Dellös
kilencvenhárom szavazatával szemben. A
Guíiarisz-lkormány beadta lemondását.
Nis, augusztus 17. A szkupstina keddi
ülése zárt volt. A beavatottak tudják, hogy
Pasics azt a kijelentést teszi, hogy a kormány az antant jegyzéke dolgában a határozathozatalt a szkupstinára bízza. Maga a
kormány azonban ellene van minden koncessziónak. Bulgária és a vezérkar ebből bi-

zonyára le fogja vonni a konzekvenciát. A
szkupstina ülése két-három napig tart.
Szófia, augusztus 17. A szerb kormánylap, a „Samouprava" egy hivatalos
közleményt tesz közzé, mely szerint az antant előterjesztéseit Macedónia átengedésére vonatkozólag végképen
visszautasítja.
Athén: Az utcai tüntetések az antant
ellen, még egyre tartanak. Számos gamizonból a tisztek tiltakozó táviratot küldtek a kormányhoz és parlamenthez a teriilet átengedés
ellen.

fiéímagyaroeiszáé,
G y ö r g y g ö r ö g herceg elhagyta
Párist.

tant diplomáciája az, amely a semleges államok mozgósítását erőlteti, legnagyobb bizonyítéka a központi hatalmak fegyverei
föléZürich, augusztus 17. György görög her- nyes diadalának. Mindenesetre bizarr és traceg, Konstantin király fivére, aki nemrégiben gikomikus a helyzet alakulása. A hatalmas
ujabb hosszas tartózkodásra Parisba utazott, Oroszország, mely sok milliós sereggel kelt
pártjára a kis Szerbiának, most maga szorul
tegnap teljes kiséretével meglepetésszerűen
arra, hogy a Balkán egyik vagv másik kis
ideérkezett és a „Baur du Lac"-szállódában állama kirántsa a veszdelemből, amely megszállt meg. A herceg párisi udvartartását maradt, de még mindig tekintélyes számú
végleg f eloszlatta, amely elhatározására nyil- seregeit fenyegeti. Igy lesz a hatalmas védőből alázatos könyörgő. A dolgok mai állása
vánvalóan politikai okok bírták a hereeget.
mellett azonban már a könyörgés sem haszUjabb behívás G ö r ö g o r s z á g b a n .
nál. A végső kétségbeesés utolsó fegyveréAthén, augusztus 17. Királyi
rendelettel hez nyúl tehát és — fenyeget. Megfenyegeti
Szerbiát, a kis. kedvencet, mert elkényeztetett
zászló alá hívták az 1915-ik évfolyam
újon- gyermekként makrancoskodik. Mikor a nagy,
cait.
a hatalmas, a legyőzhetetlen Oroszország, a
központi
hatalmak megsemmisítésére szánt
Az antant 7 0 . 0 0 0 katonát
gőzhenger, most a balkáni kis mostohák seszállított ki.
gítségére szorul, Szerbia nem akar osztozBasel, augusztus 17. A Milanóba most kodni, nem akar lemondani arról a zsákérkezett görög lapok azt a Ihirt közlik, hogy mányról, amelyet éppen Oroszország diplomáciai segítségével ragadott el Bulgáriától
Chios szigetén angol csapatok, Szamos-szia második balkáni háborúban.
getén pedig francia csapatok szálltak partra,
Hiába könyörgött Trubeczkoj herceg a
összesen mintegy hetvenezer ember.
bajba jutott ember kétségbeesésével Szerbiának. Szerbia azt tartja, jobb ma a veréb, —
A török-bolgár megegyezés.
főleg ha az már a kezében van —1 mint holKonstantinápoly,
augusztus 17. Törökor- nap a túzok. Más is csak ugy van vele, aki
szág és Bulgária között folyó tárgyalásokról józanul gondolkodik. Csakhogy Oroszország
irva, a Tertbunani Hakkikat hangoztatja, már nem gondolkodik józanul és (most az
hogy Bulgária csakis háborúval
érheti cl édes gyermekétől akarja visszavenni az ajánSzerbiával és Görögországgal
szemben
támasztott igényeit,
ellenben Törökországgal
békésen is elintézheti differenciáit. Törökország érdeke egy erős Bulgária, valamint BulKopenhága, augusztus 17. Ide érkező jegáriának is meg kell értenie, hogy nagy szüksége van egy erős Törökországra,
Törökor- lentések szerint az oroszok elhatározták
szág, amely a Dardanelláknál kemény küz- Breszt-Litovszk kiürítését. Az előkészületek
delemben van. a szövetségesekkel,
egyúttal
a vár feladására már serényen folynak. A
Bulgária függetlenségeért
is harcol.
Roikitno-mocsarak mögött megpróbálkoznak
R o m á n katonák felmentése.

Szeged, 1915. augusztus 18.
dékát, hogy azzal környékezze meg a mostohát: Bulgáriát. Mindhiába. Ezért Trubeczkoj heroeg, a cári bizalom és! remény letéteményese, most dühöng és fenyeget. Megfenyegeti Szerbiát azzal, hogy
nyilvánosságra
hozza azt a szerződést, mit Szerbia \az antanttal kötött.
Igazi antant-módszer. Mint egy züllött gavallér, aki azzal fenyegeti szeretőjét, mert
nem enged, hogy nyilvánosságra hozza intim
levelezésüket. Az emberi társadalom ilyenkor
rendesen a züllött gavallért sújtja megvetésével és nem a kompromittált szeretőt. Azt
többnyire csak sajnálja.
M a g a az a tény, hogy az antant Szerbiával olyan szerződést kötött, hogy annak nyiíxénosságra hozásával meg lehet fenyegetni
Szerbiát, a müveit és hatalmas antant-államokra mindenesetre sokkal kompromittál óbb,
mint a kis, orosz pórázon vezetett Szerbiára.
Semmi sem mutat élesebben a antant diplomáciájának teljes erkölcsi ziillöttségére, mint
ez a fenyegetés és még inkább ez a — szerződés. Egyelőre persze nem tudíhajuk, nem is
sejthetjük, mi van ebben a szerződésben, eg?
azonban bizonyos, amit megmondhatunk e
szerződés tartalmának az ismerete nélkül is,
liogy ez az antant sok erkölcstelen diplomáciai irata között bizonyára a legerkölcstelenebb. Hal pedig nyilvánosságra kerül: Szerbia lesz a — kevésbbé kompromittált szerződő fél.

Breszf-iifövszkof kiürítik az oroszok.

Genf, augusztus 17. Bukarestből jelenti
a Havas-ügynökség: A hadügyminiszter felszólította mindazoknak a gyáraknak az igazgatóit, amelyek a hadsereg részére dolgoznak, hogy terjesszék be a mobilizálható munkások listáját, hogy, fölmentésükről
gondoskodhassak.
J
Az „elintézés" Szerbiától függ.
Chiasso, augusztus 17. A Stampa szerint
az entente, különösen Szerbiát és Görögországot terrorizálja és arra számit, hogy a kamara összeillése meghozza a döntést. Az elintézés Szerbiától függ, mert Iha a szerb kormány nem engedi át a monasztiri kerületet
Bulgáriának, akkor minden elveszett.
Trubeczkoj fenyeget.
Berlin, augusztus 15. Nemcsak tér- és
időbeli méreteiben különbözik ez a világháború az eddigi háborúktól, hanem SOK minden egyébben is. Maga a háború más alkalmakkor rendesen véres intermezzo volt a
hadüzenet és a béketárgyalások között, de
mig az ágyuk dörögtek és a vér ömlött, azalatt a diplomácia rendesen hallgatott és
némán várt mindaddig, amig a fegyveres
döntés meg nem történt. S ez természetes is.
Az ellenséges hadseregek néphadsereg hijján
nem kaptak pótlásokat és csak a hadrakelt
seregek mérték össze erőiket. Ennek a mérkőzésnek az eredményeihez alkalmazkodtak
aztán a diplomáciai tárgyalások. Most azonban a folytonos utánpótlás miatt csak nagyon
nehezen csikarható ki a végleges döntés. Az
elesettek és megsebesültek helyére uj, friss
erők dobatnak a harcterekre, az óriási réseket betömik uj emberanyaggal s a harcok
változatlan hévvel és dühhel folynak. A diplomácia sem tétlenkedik, hanem a kulisszák
mögött tovább jár-kel, mesterkedik, fondorkodik, széttép régi szálakat és ujakat sző,
hogy .mind több és több országot rántson bele
•ebbe a világbirkózásba. S hogy főleg a z an-

hadseregük újjászervezésével.

A z oroszok uj védelmi vonalánál.
Az Esti Újság munkatársa jelenti a sajtó'hadiszállásról: Előrelátható volt, hogy az ellenség ellenállása egyre hevesebb lesz, amint
a szövetségesek közelednek az orosz védőterület bázisához. Ennek a védőterületnek az
alapvonala általánosságban a
Breszt-Litovszkból Bjelosztokba vivő vasúti pálya. Mind
a két megerősitett város értékes támaszpontja az ellenségnek. Az oroszoknak! fő védelmi
pozíciója körülbelül egy magasságban van a
Breszt-Litovszkból
és Bjelosztoktól
nyugatra
előretolt védőmiivekben.
Ezek a védőmüvek
12—15 kilométernyi távolságban vannak a
nevezett városoktól. iDe időközben még jobban előretolt és megerősitett pozíciók is vannak az ellenség birtokában, amelyeket természetesen tartani igyekszik mindaddig, ameddig csak tehetséges. Bizonyos, hogy az oroszoknak a szövetségesek frontja előtt elég
erős hadseregük van, amellyel megkisérelhetik az ellentállást. A legközelebbi napok
egyre hevesebb harcokat Ígérnek, amelyek
valószinüvé teszik, hogy a
német—osztrákmagyar előnyomulás tempója
rövid
időre
lassulni fog.
M é l y r e h a t ó változások a v!déki
közigazgatásban.
Pétervár, augusztus 17. Cári ukáz Wolkonski herceget államtitkárrá nevezte ki. —Wolkonski csak azzal a feltétellel vállalta hivatalát, iha a vidéki közigazgatásban
mélyreható változásokat eszközölhet s ha feljogosítják őt arra, hogy a kormányzókat szabadon
elmozdíthassa. Hogy mily nagy a bizalmat-

lanság a kormányzókkal szemben, az kitűnik
abból, hogy a duma a kormányzókat kizárta
a kormányzósági élelmiszer bizottságokból.
A z asszonyok is fizessenek
hadiadót.
Stockholm, augusztus 17, A Stockholms
Dagblad jelenti: Barik pénzügyminiszter jelenlétében tárgyaltak a duma pénzügyi bizottságában az n j hadiadóról. A javaslat szerint minden állampolgár, akinek évi bevétele
meghaladja a százharminc rubelt, fizetne hadiadót. A bizottság nem javasolta, hogy a
hadiadót a zamsztvókra és a városokra is kiterjesszék, azonban osztotta azt a véleményt,
hogy a Ikerületek minden egyes tagját különkülön meg kell adóztatni és hogy a házaspárok közül ne csak a férj, hanem az asszony is
fizessen
hadiadót.
Japán municiót szállít
Oroszországnak.
Göteborg, augusztus 17. Mint a Göteborgs Aftonbladet-nek Szentpétervárról
jelentik, az orosz kormány végleges megállapodást létesített Japánnal, mélyítek értelmében ez kötelezte magát, hogy szeptember elsejétől kezdve naponta 50.000 gránátot szállit Oroszországnak. Japán mérnökök már dolgoznak egy kesgenyvágányu vasút tervén, a
melyen Vladivosztoktól Irkutzkig a municiót
szállítani fogják.
„ O r o s z o r s z á g gyászos belső
viszonyai."
Stockholm, augusztus 17. A pétervári
„Djen" irja: Rodzianko, a duma elnöke, a
pénzügyi bizottság ülésén nyilatkozott az
orosz vereségekről is, „Oroszországot nemcsak azért verik meg, mert Németország régen elkészült erre a 'háborúra és nem azért,
mert a német ipar fejlettebb az orosznál. Ezeik
a szempontok is figyelemreméltóak, de nem
tekinthetők kizárólagos magyarázat gyanánt.

délmagyarország.

Szegőd, 1915. augusztus 18.
A legfőbb ok: „Oroszország
gyászos
belső
viszonyai." Szerinte ez év eleje óta 'vettek a
dolgok tragikus fordulatot. A miniszterek
féltékenysége mindig elnyomta az ország érdekeit és csak Galícia kiürítése és a lengyelországi visszavonulás után ébredtek a helyzet súlyos voltára, de egy hónapig tartott, a
mig egyáltalában megbeszélés tárgyává tették a teendőket. Ugyancsak a „D/jen" közlése
szerint Suchomlinov volt orosz belügymi-
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niszter védekező iratot készített azokkal a
támadásokkal szemben, amelyet a dumában
•ellene intéztek. A memorandumot Suchomlinov szétosztatja a parlament tagjai között és
ebben arra hivatkozik, hogy Oroszország azért nem volt kellőleg fölkészülve a háborúra,
mert egyrészt
a birodalomriak
nincsenek
megfelelő beviteli lehetőségei, másrészt pedig
az ország általában, különösen pedig kulturális tekintetben nagyon visszamaradt.

döntő befolyásnak

lesznek.

Annak dacára, hogy a z oroszok visszavonulásukat imegfé!eí$ biztonsággal vezették, a németek és azicik szövetségesei nemcsak meg tudják zavarni és feltartóztatni a
visszavonuló seregek jelentékeny részeit,
hanem az üldözésben olyan ügyességet és
annyi energiát fejtettek ki, hogy az orosz seregek helyzete csakhamar veszélyessé vált.
Macikensen seregének előnyomulása a nagyherceg seregei részére kevéssé veszedel- [
meis, mert a Vlodavka szakasza a védelmezőnek olyan előnyöket biztosit, liogy a támadó alighla k é p e s idejében a nehezen hozzáférhető átjárásokat magának biztosítani.
Ka Híudenburigiiak sikerül Lomza
vidékénél előbb elvágott a visszavonulóik útiját,

Bj elosztóiknál és

azután nség tovább, délebbre tud
eló'reflyoinuáuii,

akikor ez a tény

©gyödül Is nre&íhaíetlen

katasz-

trófa elé yilszi az oroszokat.
Hindenburg Osztrován át a varsó—bjclosztoki vonalnak Maikin n e v ű állomása felé tör
e/lőre, készen állva, hogy a Bug menííán délkeleti irányban áttörje a rendkívül megviselt orosz erőik frontját. a Visztulától visszavonuló oroszokat a nyugat és délnyugat felől utánuk nyomuló német és osztrák-magyar erők nyomása következtében m á r képteiemeik arra, hegy önaikaratuikból állapítsák
meg visszavonulásuk irányát. Lomza eleste
következtében Hindenburg albíbam a helyzetbem van, hogy Garvonnytól kelétre Zarnbrovon' át jusson élőre, miáltal .az ott álló orosz
sereget összeköttetéseitöíl elvágja. Csupán
egy eset volna elképzelhető, ihogy az oroszok ebből a hínárból meníeküljenek: ez a
Vyszniia mocsara, k ö r n y é k é n összegyűjtött
erős haderők délről észak felé előrenyomuló
erős offenzívába lépése által a Nareven át
keleti irányban előnyomuló németeket megállásra kényszerithetnéik. Alapos okunk van

o l a s z o k

s á t

u j a b b

v é r e s e s i

v i s s z a v e r t ü k .

Budapest, augusztus 17. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz nehéz tüzérség tüzelése a tiroli erödetak ellen teg-

—.

sági osztagokat, amelyeik a- Walsugamában

.azonban kételkednünk .abban, hogy Nikolajevics nagyherceg jelenlegi helyzetében, a
hol szabad mozgási képessége óráról-órára
kevesebb, másra, mint védelemre képes
volna. Bizonyos, hogy az eredmény amaz
erők nagyságától függ, amelyekkel Hindenburg Osztrov és L'omza között rendelkezik.
Az a. nagy hallgatás, amely Beíow generális hadseregének mozgásáról az utóbbi napokban nüi&em árul el, az oroszokra nézve
nem jelent jót. Mihelyt Kovmó el-

Carzamódg (Borgóíó! északkeletre) jutottak
előre, a Miaso-pia&alkon át visszavetettük.
A tengermelléki .arovetfólon az olaszok
nagyobb erőkkel í&v'hb folytatták előretöréseiket ia K m é s Tc-lmek közötti állásaink
leííen, de mindenütt

véresen

visszavertük

őket.
A doberdoi fen sík tegnap délután ismét
élénk, heves ágyútűz alatt állott.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

esik — és ez csak nagyon rövid

Négy oSasz tábornokot ismét

idő kérdése, — az orosz hadsereg

!e'mentettek.

sorsa meg van pecsételve.
a németeknek a tavasz eleje óta alkalmuk
és idejük volt .arra, liogy Sziamogyciét és
Ktírlandot hadseregük bázisául alaposan átváltoztassák, a vasúti hálózatot kijavítsák s
.bővítsék, ugy hogy főerej ükeit gyorsan ideviheíik és északról Vilnán át, az utolsó orosz
seregek bekerítésére felhasználhatják. Vilii ától ugy Baranovicíhez, mint Minszkhez
közelebb az ut, mint Breszt-Litovszk felől s
hogy az északról fenyegető veszélyt Nikolajevics is felismerte, bizonyltja, hogy

Zürich, augusztus. 17. 1A Tagesanzigernek jelentik az olasz frontról, hogy az eddigi
•operációk teljes sikertelensége
következtében ujabban megint négy vezénylő tábornokot mentettek fel a parancsnakságtól.
Az olasz deficit.

Frankfurt, augusztus 17. A Frankfurter
Zeitung jelenti: Az olasz költségvetési eszltendő az esedékessé vált, de elhalasztott fizetések beleszámításával körülbelül
három
milliárd lira deficittel zárult. Ebből a januári
kölcsön révén csak egy milliárd nyert fedeminden rendelkezésére álló mó- zetet, ugy, hogy a függő adósság 3062 milliódon Grodnón és Baranoviehi át. ra emelkedett. Ebből' ezerötszázötven milliót
erős seregeiket igyekszik a beke- a bankóprés működtetésével fedeztek.
Frankfurt, augusztus 17. Az olasz államrítés ,katasztrófájának elíhárítáháztartás első féléve 200 millió lira bevételi
sána Vilma tájékára összpontosícsökkenést mutat, az összes deficit pedig 3
t a n i Ez azonban egy teljesen re- milliárdra rug. Az államkölcsönök összege
ménytelen kísérlet,
1062 .millióról 3062 millióra emelkedett, vagyis körülbelül a háromszorosára. Ferraris
mert az emiitett támadás megakadályozásáaz olasz hadi kiadásokat havi 500 millióra bera hiányában vannak az oroszok a megfelelő
csüli, ugy, hogy Olaszországnak az év végéig
számú hadseregnek. Niikolájevios Nikoláj
további három milliárdra lesz szüksége.
nagyherceg most a legnehezebb feladat előtt
áll, amely elé h a d v e z é r t állítani lehet. MinA n g o l bombák holland földön.
denekelőtt meg kell akadályoznia, hogy a
vereség, amelyet a Nnr-Brjansk . vidékén el
Kopenhága, augusztusi 17. 'Rotterdamkell szenvednie, katastroifális jelentőségű le- ból jelentik a Politiken-nek:
Egy angol repiigyen, azután meg kell akadályozni minden lőgép: megsértette Hollandia neutmlitását,
a
további német előnyomulást Bj elosztóiktól mennyiben az elmúlt éjjel négy bombát dokeletre. Végül mindössze öt-hat napja állhat bott le Cadzand holland határvárosra, elpuszcsak rendeilkezésre, h o g y e g y töretlen, of- tított egy mentőcsolnakot, elpusztította a kifenzívára felhasználható seregét Vilma kö- kötő berendezéseinek egy részét és súlyosan
zeiébe vezessen és hogy e seregeik védelme megsebesítette az őrség egy emberét.
alatt a még rendelkezésére álló katonai erő-

e l ő z é s e

te

t á m a d á -

Azokat ia gyengébb ellenséges gyalog-

— Északon dől el a nagy küzdelem.

-azok Európa jövéndö s o r s á r a

Az

nap egész nap tartott.

)mt

Stockholm, augusztus 17. A Stockholmis
Dagblad katonai munkatársa irja:
Az utolsó napok eseményei alapján a
keleti hadszíntéréin folyó eseményekről bátran állithatjuk, hogy

ket oly helyeken összpontosíthassa, hol elegendő nyugalomra számithat ezeknek reorganizálása céljából.

Is L á s z l ó n á l

Szeged, Maros-ti. 13. sz.
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Telefon: 784.
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A nők munkája a háborús
Szeged közhivatalaiban.
(Saját tudósítónktól.) Véreink, a férfiak,
akik évtizedeken keresztül a kultura harcosai
voltak, egv esztendő óta küzdenek a messzi
haroteroken fegyverrel a kézben. A belső
rrranVpnak azonban, ame'v első és főfe'téte T e
az éltami életnek, természetesen ennek dacéra sem szabad szünete'nta. Sőt, amint a
gyakorta + mutatta, még fokozott munkára
van <v7íiksécr. houv a hábor" okozta "i kji'ánaimak tettes mértekben k^resztükn'hptők legvenck. Es 37 itthoni état — amint léo f ennvomon láthattak. — szénen, csendesen növekedett munkává] fotvik tovább. Az eltávozott sok munkáskezet fokozott szorgalommal, munkával igyekeznek pótolni egyrészt
az itthonmaradottak, másrészt pedig a —
nők.
Napról-napra több és több helven látjuk
az életbe bevonulni, a katonáknak távozottak
helvét pótolandó, a nőket. Előbb csak egy helyen: Szegeden például a bevonult villamos
vezetők é s villamos kalauzok kelvén rövidesen megláttuk az első női kalauzt. Akkor egv
kissé furcsa volt; csodálkoztunk raita, de a
lelkünk mélvén mégis élt a meggyőződés,
hogy ez ió lesz igy. Most? Már azon csodálkozunk, ha férfiakat látunk, akik megkérdik
tőlünk: szakaszt kérünk-e. vagv végig a vonalon. Azután megtartották csendes', z,ai nélküli huvormlőiukat a kávéházakba, mm* női
nincérek, pincérünk. Es igv tovább. A nők, a
kenyérkereső, dolgozó nők bevonultak lassan
minden belvre. ahol a háborúba távozottak
helvét nővel tehet pótolni. helvettesiteni. Igv
mind gyakrabban és w a k r a b b a n láthattunk
ui. idegen arcokat a közhivatalokban; nőket,
ak'k mind evv-egv eltávozott férifi helvét
vannak hivatva nótoíni. Szegeden ma már
többi százra rug azoknak a nőknek a száma,
akik a háború köVetkeztéherí futottak álláshoz és akik igv a munka katonáinak szierenét
töltik he ebben a véres, nagv -viharban, hogv
mire haza jönnek mind a hősök, a régi rend
és megérdemelt nyugalom fogadta őket az ui.
szebb iövöben. amit ők küzdenek ki nekünk
és maguknak most és ki buti a meri dúr még.
Hogv a nők hogvan töltik be az elváltait és
iii. rendkívüli é'ef által, éterbe" reájuk iutő
szerpneket. más tanra tartozik. Most csak a
dolgozó, munkálkodó nőkkel kivánunk foglalkozni.
A Délmagyarország
munkatársa- felkereste a szegedi közihivatalokat, ahol nők dolgoznak és összeírta a munkálkodó nőket,
hadd lássák a lövő emberei tettességében maguk előtt azt az életet, amelvet a n-^gy háború ideié alatt az itthonmaradottak éltek. —
Hiszen ez is egyike azoknak a nagy 'változásoknak, amelyeket a háború idézett elő és a
melvekről megemlékezni talán az itthonmaradottak előtt sem lesz érdektelen-.
A nők a
közigazgatásban,
lA folytonos behívások ta®aidh aha klánul
a iköziierazgatiásihiain idézteik ©lő 'gyökeres,
mélyreható változásokat. A szegedi városházáról és fr-eradőrséfrtőí. szóval a közigazgatástól bevonult mindenki, akit csak nélkülözni vaigy pótolni lehetett, a k á r mással,
akár pedig a fokozott munkával. Iigy a
köziigazgatásban vannak' legnagyobb számmal képviselve e,gyéll> közhivatal között a
""öl- akiknek alig e g y p á r százaléka volt,
már a háború előtt is ,a közlvazvatás szolirá1 atáilian. Az itt dolgozó nők névsorát ügyosztályionkint ,a következőkhen a d j u k :
Polgármesteri titkári hivatalban: Rack
Lipót jegyző mellett: Rietli Ilonka,
Tanácsi iktató Hivatal: 'Rietli Kornélia.
Kiatonaügyosztály: Végh Ilonka, Szabó
Böske, Vezér Karoüin.
Tanácsi kiadóhivatal:
Holiuib' Paula,
N a g y Erzsébet, ördöarh Ferencné, Székelyhídi Mariska, Laczkovies Irén, Tri'fuuácv
Milutimné,

Szeged, 1Ö15

DÉLMAGYARORSZAG.
Számvevőség: Rostás iMargit, Szeleczky
IlonaFőpénztár: Olejnik Berta.
Rendőrfőkapitányság: Bede Ilona, Vehess Mariska, Terescsény: Ida.
Bejelentő hivatal: Kovács Ernöné.
Harmadik ügyosztály Marka Erzsike.
Negyedik -ügyosztály: Szabj Margit.
Mérnökség: N -.dcr Rózd, Bán Ferencné.
Amyaiköny.i hivatal: l é v i b i Sp'fán'.'i,
Csucsiics Hajnalka.
Városi hadsegélyező hivatal: Perveiler
Izabella,
Földadó nyilvántartás: Spitzer Rózsik a,
Szilágyi Erzsike.
Javadalmi hivatal: Kern Jcilánka.
Hordójelző hivatal: Buffer Ignáené.
Városii árvaszéki hivatal: Stammier Margit, Hlavanda Gizella.
Nők a törvényszék és a
járásbíróság
szolgálatában.
A törvényszék, illetve járásbíróság szolgál,a tában hason 1 i th at.atlam.ul kevesebb a női
alkalmazott. A törvényszéken .mim dosszié két
nő nyer alkalmazást, de ezek is állandó alkalmazottakként
Gyenes
Boldizsár né ésVichar Alajosné a törvényszéken alkalmazásban lévő két nő. Hogy a törvényszéken
nem pótolják nőkkel a hadibavonultakat, annak két oka van és pedig, mert sokkal kevesebb a behivottak száma és mert a megürült
állások betöltéséhez n'aigyohbuészt jogi előképzettség szüksége®.
A járásbíróságon- m á r nagyobb a női alkalmazottak száma.
Részben
állandóan,
részben pedig a b á b o m ideje alatt a következő női tisztviselők teljesítenek itt szolgálatot különböző irodákban: Almássá Mihálvné, Prokopovics Lajosné, F a r k a s Erzsébet,
Ötvös Teréz, Szabó Kál-mánné, Zemandovies
Fiasike.
A szegedi pósta.
A Délmagyarország
munkatársa felkereste a szegedi pósta főnökét is, akit megkérdezett, ihogy a háború ideje alatt akalmaziak-e a tisztviselők között nőket, a belli volt postai tisztviselők helyét pótolandó?
A főnök u r munkatársunk kérdéseire a következőkben válaszolt:
— A szegedi pósta állandóan igen nacrv
tisztviselő-létszámmal dolgozik. Ezek közül
évenkint állandóan szabadságon van mintegy 15—20 tisztviselő. A behivottak helyét
tehát ugy pótoltuk, liogy a háhorii időtartamára a rendes szabadságolásokat beszüntetjük. Behívott tisztviselőink m u n k á j á t tehát
azok végzik a jelen körülmények közt, akik
szabadságra mennének. A kalmazva pedig,
mint tudvalevő, állandóan 35 -40 nő van a
tisztviselők között. Pótlásról csak a hirlapkózbesi'tőknél lehet szó egyébként is, mert
a pósta esküt tett alkalmazottakkal dolgozik.
Igy itt semminemű pótlásra nemi volt szükség.
A szsgedi ápolónők.
A Vöröskereszt-Egyesülői szegedi fiókjánál min egy 58 önkéntes' vizsgázott és 11
növendék ápolónő teljesít különböző kórházakban- szolgálatot. A névsort a következőkben a d j u k :
Vizsgázott ápolónőik: Rató Istvánná, özv.
Berdenich Jánosné, Bohrai Sára doni 6, özvegy
Busehinann Oszkárné, Cserey Kleraentin,
Dinido-rlfer Miksáné, özvegy Eragel Lajosné,
Erdélyi Arpádné, özv. Gluzek Gyulámé, Gluzek Carmen, Goldfábm Rózsi, Göscliel Ottómé, Gregras Ferencné, Groó Vilmosné, Homoi
H e n n a , Horváth Sándorné, Hubacsek Gizella, dr. Jedlicska Bélámé, J ó n y Lászlóné,
K a r g Györgyné, Karpischek Rezsőnc, Kostyál Dezsőné, Lánczi Adolf né, Man-n Ilona,
Masa Emma, dr. Nagy Aladárné, Nagy Károlyné, Németh Kálmámné, Nónay Dezsőné,
Nováiky Árpádnó, örlhalmy Károlyné, P a
le?ko Öttmá-rné, dr. Pilisi Béláné, Polcznei
Antónóia, Próbáld Ferencné, özv. Ratkovics
Károlyné, dr. Ringhoffer Lajosné, Rohr J a -

,ugrasz1-,us 18.

kabné, Scossa Dezsőné, Schiffer Alajosné,
Skrainká Frigyesraé, Szávits Miklósná, Thieien Mária, Vészits Lajosné, Víg Sándorné,
Wébcr Ferencné, özv. lovag Worzikovszky
Károlyné.
Növendékek: dr. Szigeti Sándorné, Abaffy Rózsa, Benedikt Ferencné, B i r a Arpádné, Klement lAntialné, Magay Ilonka, Mayer
Emília özv. Nagy Ferencné. Pión-z Károlyné, Szűcs Lili, dr. Vár-ady Er.v-ébat.

Német síkerek a nyugati
harctéren.
Berlin, .augusztus 17. A nagy főhadiszállás jelenti: Ostende előtt tengerparti
ütegünk három ellenséges torpedózuzót elűzött.
A keleti Argonneökban La-fille Morénál
egy frgneia árkot elfoglaltunk.
Bapameunál egy angol repülőgép kezünikre került; az utasait, két tisztet, elfogtuk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Nyolc milliárdos uj francia
had; kölcsön.
Genf, augusztus 17. Parisból bizalmas
uton az a Ihir érkezett, hogy a francia kormány nyolc milliárdnyi
hadikölcsönt
akar
szeptember folyamán kibocsátani. Ezzel kapcsolatban meg akarja oldani a kormány a
börzeügyletek likvidációját is, ami már e g y
éve függőben van. A likvidációt a francia
jegybank fogja keresztülvinni a kormány garanciája 'mellett.
A n g o l jóslat, amelynek az ellenkezője teljesült.
London, augusztus 17. A Pensilvania
Magaziné cimü folyóiratban' Harrison ezredes az 1915. év második felére felállítja a k a tonai horoszkópot. A julius végén megjelent
könyvében előre jelzi, Ihogy a szerbek még
augusztus folyamán nagyobb arányú
helyi
támadásokkal
fogják
nyugtalanítani
Ausztria-Magyarországot.
Az olaszoknak a Dardanellák elleni ostromban való részvételét
szintén augusztra jósolja. Az orosz fronton
nem vár lényeges eseményeket,
hasonlóképen a nyugati fronton sem; & azt hiszi, ihogy
cdak ősszel kezdődnek minden fronton az uj
harcok.

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6 .

Széchenyi-tér 17.
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'Szeged, 1915. augusztus 31.
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— Kilencezer
koronán
tul van az az
összeg, amelyet Kisszeged felépítésére
rövid
néhány nap alatt a Délmagyarország
összegyűjtött. Mindenkinek kötelessége, hogy tehetségéhez mérten a nemes cél szolgálatába szegődjék. Szeged legyen az első város, amely
előteremti az egyik elpusztított felvidéki község újjáépítésére szükséges összeget. A koronáknak ép olyan becsük van, mint a hatosoknak, vagy filléreknek. Mindenki adakozzék a
Délmagyarország szerkesztőségében
Kisszeged
felépítésére.
— a király születés napjának megünneplése Szegeden. Mint keddi számunkbamegírtuk, Szeged óm,étéképpen szándékozik
megünnepelni ősz királyunk születésének
'85-ik évfordulóját. A.z összes felekezetek
templomaiban
istentiszteleteiket
tartanak
szerdán reggel 8 órakor, melyeken a legénység felekezete szerint jelenik meg. A rókusi
templomiban délelőtt ,10 órakor ünnepi istentisztelet lesz, a boly őrség tisztjei és a városi
•hatóság tisztviselőinek jelenlétében. Minden
istentiszteleten könyörgést tartanak az uralkodóért. Déli egy óraikor pedig a helyőrség
tisztjei diszebédeai jelennek m e g a Prófétában. — őfelsége születésnapja alkalmából
.•-.-.riden este zenést,akaródét -tartottak. A honvédzenekar Schulteisz Emil Tisza-szállodai,
valamint Vörös Tibor honvédezredes Tisza
Lajos-ikiöruit 21. szám alatti lakása előtt a
28-ik gyalogezred zenekara pedig Keschak
Vilmos ezredes 'ós dr. Somogyi Szilveszter
polgármester lakása előtt, valamint a város
főbb utvonalain szerenádot adott nagy tömeg
lelkes néző jelenlétében.

DÉLMAGYARORSZÁG.
fölkelő őrmestert az 5. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában. Luzsinai ós regRezei Luzsénszky Félix báró népfölkelő címzetes őrmester, akii a 3. népfölkelő huszárosztályihoz van beosztva, népfölkelő hadapróddá lépett elő az 5. népfelkelő parancsn okság nyilván tartásáb an.
— A hadügyminisztérium elismerése a
muníciót gyártó munkásoknak. Bécsbő jelentik .hivatalosan: A közös hadügy,minisztérium engedélyt adott, hogy a municiögyártással és kikészítéssel, valamint train
előállításával foglalkozó üzemek összes munkásai ez év taugusztus 18-án külön ünnepnapot kapjanak. Ennél az alkalomnál a (hadügyminisztérium indíttatva érzi magát,
hogy kiemelje kiváló kötelességtudóinkat és
fáradhatatlan szorgalmukat (mindazoknak a
munkaerőknek, amelyek példátlanul vitéz
'"•Tatainknak kezük munkájával segítettek
abban, hogy a dicsőséges győzelmi babérokat halálmiegvető dicsősiéggel kiküzdjék.

— A rendőrfőkapitány szabadságon.
Dr. Szalag Józséf rendőrfőkapitány szerdán
kezdi meg két hetes szabadságát. Távolléte
alatt a rendőrfőikapitányi teendőket dr. Temesvár y Géza l á t j a -el.
— Az iparkamarai titkár a kereskedelmi miniszternél Szabó G ula, a Kereskedelmi és I p a r k a m a r a titkára kedden délelőtt
11 órakor .kihallgatáson jelent meg -a kereskedelmi miniszternél. Huszonegy szegedi tarhonyakeres'kedő nevében kérte a minisztert,
hogy a tarhonyakészités céljaira m á r most
beszerezhessemek megfelelő mennyiségű lisztet.
— Gyászmise Endrényi Józsefért Endrényi
Józsefért, aki a doberdói fensikon hősi halált
halt, fcedlden délelőtt 10 órakor m u t a t t a t t a be
•a .gyászoló -család az ünnepélyes gyászmis-ét
a belvárosi templomban. Az egyházi szertár tásökat és a beszentelest Várhelyi József
bel városi plébános végezte fényes- papi se-,
gédllettel. ;A gyászoló család és -a nagyszámú
di-szes közönség zsúfolásig megtöltötte a
templomot. A gyászszertartáson a szegedi
helyőrség minden fegyverneme, a hatóság,
- I T t r ő n ö r ö k ö s a kirélvná!. Bécsből valamint a szerkesztőségek és nyomda vállajelentik: Őfelsége kedden kihallgatáson fo- latok képviseltették -magukat.
gadta Károly Ferenc József főherceget.
— A s z e ^ i a i hadifoglyok helyzete. Bécsből
— A német birodalmi pvül s ötödik jelentik: Szófiai távirat szerint a szerb sajháborús ü l é s ^ s k a . Berlin, augusztus 17. A tóiroda -a Szerbiában levő magyar é-s oszbirodalmi -gyülé® ötödik háborús ülésszaka trák hadifoglyok állapotáról való hosszabb
augusztus 19-én ínyilik meg. Valószínű, liogy közlésében kijelenti, hogy a szerb kormány
a tanácskozások táz-tiziennégy napig fognak a hadifoglyok helyzetének javítására mintartani. Az ülésszak legfontosabb tárgya, a dent elkövet. A kormány nagy költségekkel
mi azonban a tanácskozásra kiszabott időből kaszárnyákat építtetett, .hogy a hadifoglyok
csak keveset foglal le, a tízmilliárdos
hadi- elhelyezést nyerjenek. A tiszteket saját lehitel megszavazása.
Kétségtelen, hogy a gényük szolgálja ki, s a j á t szakácsuk van és
népképviselet egyhangúan hozzájárul a kor- minden megengedett szabadságot élveznek.
mány előterjesztéséihez. IAZ ülésszak idejének Játéktereket is rendeztek be, liogy a hadinagy részét a közgazdasági kérdések meg- fogoly tiszteknek testmozgásra alkalom nyíloldásának kell szentelni. Arról mindenki jék. iAz olvasást is megengedték nekik. A
meg va rnak elémeg van győződve, hogy Németország egy foglyok a bánásmóddal
második háborús 1 évet is nyugodtan elvisel- gedve.
het, de sürgő® törvényhozási segítségre van
— IskolG értesFés. Értesitem a tanulószükség az élelmiszereik drágaságának leküz- ifjúságot, hogy az 1915-16. tanév a szegedi
désében. A drágaságot nem az anyaghiány kegyesre,ndii városi főgimnáPs.mbnu
a renokozza, ezzel tisztába a van mind enki és nem des időben nyílik -meg. A beiratás szeptemis a termelő a íbiibiás, ha ne-nj. a közvetítő ke- ber .1—4-én lesz. Szeptember 1-én és 2-ikán
reskedelem kapzsisága. Ez leginkább kiderül esak helybeliek iratkozhatnak he Szeptemaibból, hogy amiig a vidéken normálisak az ber 3-án és 4-én a vidékiek. A jelentkezés .->orárak, a nagy városokban aránytalanul meg- rendijie: a) Helybeliek: Szeptember 1-én déldrágult minden élelmiszer. A közgazdasági előtt 18—12 óráig az I., délután 3—5 óráig a
problémák mellett, természetesen politikai II. és 5—fi óráig a VIII. osztály. Szeptember
kérdésiek is nagy anyagot szolgáltatnak a 2-áin délelőtt 8—10 óráig a III., 10—11 óráig
birodalmi gyűlésnek. A birodalmi kancellár az V. é® 11—12 -óráig a VI. osztály, délután
bizonyosan már az első ülésen m e g r a g a d j a 3 - 5 éráig a IV. és 5—6 óráig a VII. osztály,
iaz alkalmat, hogy kifejtse a hadihelyzet po- b) Vidékiek: -Szeptember 3-á,n délelőtt 8—9
litikai oldalait. Bőven n y ú j t a n a k erre anya- óráig az I., 9—10 óráig a II., 10—11 óráig a
got az ellenséges államférfiak időközben III. és 11—12 óráig a VI. csat Szeptember
mondott beszédei, továbbá a belga diplomá- 4-én 8—9 óráiig a IV., 9—10 óráig az V., 1 0 ciai aktáik sorozata, azonkívül azok a hazug 11 óráig a VII. és 11—12 éráiig a VIII. oszt.
hirek, amelyek arról szólnak, hogy Német- A javító vizsgálattok,at a helybeliek részére
ország békét akar kérni.
augusztus 30-án, -a vidékiek részére pedig
— Kínevezések a honvédségnél, A hiva- auguszus 31-én -délelőtt 8—12 -óráig t a r t j u k
talos lap keddi száma közli, hogy a honvé- mag. Pótvizsgála-t és felvételi (különbözeti)
delmi .miniszter a háború t a r t a m á r a népföl- vizsgálat augusztus 30-án reggel 8 órától
kielő zászlóssá nevezte ki Kabók .Győző nép- lesz. A magánvizsgálatok augusztus 30-án
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délelőtt háromnegyed 8 órákor kezdődnek.
Prelogg József, -kegyesr. városi főgimnáziumi igazgató.
— Három napi elzárá? élelmiszeruzsoráért. A kihágási birfság kedden ítélkezett
Csányi Antalnié, született Horváth Róza tanyai asszony felett. Az asszony a piacon ogy
d a r a b -öt kilogramos kenyeret 4 korona 40
fillérre, egy k-il-ó lisztet pedig 1 korona 8 fillérre tartott. A kihágási bíróság három n a p i
elzárással és 50 korona pénzbüntetéssel sújtotta az uzsoráskodó asszonyt.
— Testvérek r örlekedése. Dr. Temesváry
Géza kibágási bíró érdekes ügyben hozott
kedden ítéletet. Körösi Ignác tanyai gazdálkodó testvérbátyja, Körösi András ellen
emelt panaszt, mert annak 11 darab kacsáját kaszálójában találta. Bátyja megbüntetését, a hajtó,dij és kárösszeg megtérítését
követelte. ,A rendőrbiró hat korona pénzbírságra és a követelt ő korán a 15 fillér megfizetésére ítélte Körösi Andrást
— B e f ö r ő gyermek Hétfőn éjjel ismeretlen tettes betörést követett el a Miihályi-iféle
gépraktárban. Egy értékes kerékpárt, egy
a r a n y óraláncot é® egy forgópisztolyt vitt el
a betörő. Keddre a. detektívek kinyomozták
a tolvajt és egy fiatalkorú sz-emélyében siker ü l t i® elfogni. A lop-o-tt t á r g y a k a t a szérűskertben elrejtve megtalálták.
— A Nyugat, Ignotus, Adv Endre és Fenyő
Mikii,a szerkesztésében megjelenő szépirodalmi folyóirat 1915. évi aug, 16-i szánna a, következő nagyrészt aktuális és igen érdekes
tartalommal jelent meg: Hatva,ny Lajos:
Harcoló betűk. Biabits Mihály: Vile potábis:
— Édes az otthon. — Gretn,a Greer.. — J á t szottam a kezével. — Julius. — Augusztus.
— .Nincsen kisértet (versek). Móricz Zsigmond: Öt korona (elbeszélés). Ambrus Zoltán: Háborús jegyzetek. Tersánszky Józsi
Jenő: Idegen, városkában (vers). -Sisa Miklós: A b á b o m ® -a pszihoszexualitás. Stein
Aurél két levele Közlépázsiából. Ady Endre;
Intés az őrzőkhöz (vers). Műmelléklet: Uitz
Béla rajza. Tábori posta. Halász Gyula: A
front -mögött. Figyelő: Erany-ó Zoltán: Haditudós-itásek. Lendva-i István: Kérelem, halottakhoz. Len,gyei Menyhért: E g y u j regény
iró. Dénes Zsófia: Galimbertiék. Bálint Alad á r : Háborús gyermekrajzok. Szekula Gyula
Halász Imréről. Ady Endre: A m a g y a r s á g
háza, Ady Enlre: Az oláh muimtus. — Szögeden Várnay L. könyvkereskedésében kapható.
A japán sajtó reménytelennek
látja az antant küzdelmét.
Hogyan gondolkodik Japán szövetségeseiről, de főképen Angliáról, arra érdekes világot vet az alábbi -három szemelvény. Még
juniusban, amikor tehát még esak kezdetén
voltunk nagyjelentőségű győzelmeinknek, az
Asahi azt irta:
Anglia a mult év szeptemberében- elhatározta, hogy 200 -milliós hadsereget szervez.
A brit hadsereg ereje most Flandriában, az
indusok és kanadaiak beleszámításával 800
ezer ember. Ez ugyan édeskevés, ha Kitchencr hencegéseire gondolunk. Angliának nagyon s-ok a nehézsége ebben a háborúban. —
Csapatokat kel tartania
Mezopotámiában,
Egyiptomban, összes gyarmatain stb. Hadi
mesterséghez egyáltalán nem szokott katonái
keveset érnek. — Nem hisszük, hogy Anglia
valaha is nagy és harcképes hadsereg kiállítására képes lesz.
A Sekai -cimü lap ren-dkivül pesszimisztikusan nyilatkozik az antant helyzetéről:
Mindenki, aki józan itéletü, Németország
ellenségeinek a helyzetét egyenesen aggasztónak látja. Ha most keleten az orosz meg
, lesz verve, „a császár" („der Kaiser") diktál-
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hatná keleti ellenségeinek a békét. Tudjuk,
hogy Franciaország és Anglia meg 'fogja feszíteni minden politikai idegét, hogy Oroszországra való nyomással a legrosszabbnak
elejét vegye. Mindez az, erőlködés azonban
mit sem fog érni. (Nyugaton haladás nem lesz
lehető.'A lövészárolkharcban minden offenzív
szellem megtörik. Ha Anglia nem lesz képes
hamarosan legalább egy milliónyi jó katonát
a .mérlegre dobni, akkor helyzete
reménytelen. Olaszország nem lesz képes segíteni, annak elég dolga van Ausztriával. — A Dardanellák elleni támadás esztelenség volt és most
is az. A szövetségesek nagy áldozatok árán,
tisztára semmit sem értek el. Konstantinápolyt csalk a Fekete-tenger partjai felől lehetne nagy hadsereggel elfoglalni. Erre Oroszország azonban képtelen. Igy a törököket
valószínűleg sohasem fogják Európából kiűzni. Törögország sorsát 'Németország és
Ausztria fogja a kezébe venni és senki más.
Németországé
és Ausztriáé lesz valószínűleg
a győzelem is.

Miért n e m avatkoznak be a svédek.
Igazgató VAS SÁNDOR
Telefon ngári 13-96.

^

@

n y á r i

Telefon téli 11-85.

Iségs;

üedden és s i e r d á n ,

+

17., 1 8 - á n :

B

a

B

A Yamato ilyen vaskosan, vágja Anglia
fejéhez az igazságot:
Oroszország, Franciaország, Anglia stb.
—; és Japán is — megegyeztek abban, hogy
nem kötnek külön békét. 'De ha ezek közül
valamelyik praktikusnak fogja tartani, hogy
erről a megegyezésről megfeledkezzék, —
•ha előnyösnek találná — lehet-e annak ezért
szemrehányást tenni? Anglia a háború huzamosságától remél sikert. Ki alkarja éheztetni ellenségeit. De vájjon Oroszország s Franciaország. ugyanúgy fog-e gondolkodni? —
Mjndkettő panaszkodik Angliára, Ihogy semmit sem csinál. Hogy ők csak maguk viszik
a bőrüket vásárra. A (franciák és oroszoik erősen szenvednek. Vájjon ezek a nemzetek sokáig.bírják-e még ki a hadi állapotot? Az angolok optimisták. 0 k fut'balloznaik stb. (Ez
elkeseríti a franciákat és oroszokat. .Nagybritánuia nagyokat mond és semmit sem csinál. Arra vett magának fáradságot, hogy
hatalmába ejtse a német gyarmatokat, de
Flandriában tétlen. Óvakodjunk attól a hittől,
mintha Anglia pénze meg tudná oldani ezt az
ügyet, annak a hitétől is óvakodjunk, hogy a
brit flotta fogja eldönteni a háborút. Ha Anglia nem vállalkozik arra, hogy Németországot legyőzze, még pedig a szárazföldön', akkor szövetségesei mihamar fel fogják bontani
a vele való szövetséget.
Akkor Németország
és Oroszország, valamint a többi hatalom között meg fog köttetni a béke és, Anglia elviselheti a következményeket és majd alkalmazkodnia kell a (Németország által diktált
feltételekhez.
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Berlin, augusztus 17. Henning von Melsted, a kiváló svéd publicista, hosszabb cikkben foglalkozik a svédországi hangulattal.
— Miért nem vonul Svédország
háborúba Németország
mellett? Gyauran fordultak
hozzám — irja — ezzel a kérdéssel, melyre
körülbelül igy válaszoltam: Elsősorban bizonyos praktikus akadályok állnak ennek útjában. Hat millió svéd lakik az országban, mely
majdnem akkora, mint Németország. Svéd
ország egész hadereje saját íültjének
védelmére szükséges. S ha nélkülözhetnénk is szlzez-er embert, ezek a.segitő csapatok alig tudnának hathatós tevékenységet
kifejteni,
•minthogy olyan harctérről van szól, melyen
milliók küzdenek. Népünk nem
szívesen
menne olyan háborúba, mely nem az ország
függetlenségének védelméért folyik. A legjobb példa erre különben maga Németország.
Csak Oroszország
mozgósítása
után üzent
hadat. Ha mi svédek azt látnók, hogy Oroszország azzal a szándékkal mozgósít,- hogy
minket. 'megtámadjon, akkor bizonyára minden pártellentét megszűnne s együttesen védőnők meg hazánkat.
— Egységes lenne népünk, ha valóban itt
lenne az orosz veszedelem. De már számtalanszor megtörtént, hogy vihar volt készülőben s elvonult. Vannak mégis sokan közöttünk, akiket Németország védelmi s jövőjéért
folytatott harca lángra lobbantott. Ezek érzik
a sok százados fenyegetést, amely
Oroszország expanziós politikájában Svédország
ellen is irányul. ö k most Finnországért s ennek szabadságáért akarnak siikra szállani.
Finnország sztratégiai vasutaira, .melyek
minden irányban a tenger felé visznek, nincs
szüksége Oroszország kereskedelmi politikájának. Ha Oroszország békés szándékkal van
Svédország iránt, alkkor most itt az ideje,
hegy ezt megmutassa s finnországi katonai
terveit megváltoztassa. Legalább arra nézve
kell biztos garanciákat kaipni.
— Azok a svédek, akik igy gondolkoznak, nem csekélyszámuak. S szerintük a semlegesség politikája nem jelenti a közömbösség politikáját s ia semlegességi
politikának
végső és legfőbb célja csak a béke megszilárdításában állhat, még pedig a harctéri helyzetnek megfelelő okos
megegyezéssel.
Nagy harcokelőfí a Dardanelláknál
Zürich, augusztus 17. A Neue Züriclhcr
Zeitung szófiai tudósitója, aki több időt töltött (Konstantinápolyban, a következőket irja lapjának:
— Általános a meggyőződés, hogy a
Dardanellákot lehetetlen elfoglalni a tenger
felől. Az a kis (terület, .amelyet a franciaangol csapatok •megszálltak, csaknem egészen sima ós azért nagyon ki van téve a török ütegek tüzének. iA félsziget többi r é s z é t ,
amely .hullámos talajra, a természet is defenzív háborúra .alkotta. .Ez .a legfőbb oka a
szövetséges hadfeereg tehetetlenségének:. E
miatt nem ibir előrenyomulná, hogy védett
helyre juthasson. .Ha m é g ebez a helyzethez
hozzá vesszük, .hogy a török állások rendkivül meg vannak erősítve, akkor megértjük,
hogy a törökök miért t a r t j á k bevehetetleneknek pozícióikat a tenger ifelqh (Ezt ugy látszik már a szövetségesek is belátták és mindent elkövetnek, hogy Bulgáriára
nyomást
gyakoroljanak,
mert Konstantinápoly
és n
Dardanellák csakis a szárazföldről,
Bulgárián át, közelíthetők
meg.
A szövetségesek köréibem abban bizakod-
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nak, hogy Konstantinápoly és a Dardanellák még Bulgária távolmaradása esetén is
el tagnak esni, bár jól tudja az entente, hogy
több municiógyá.rat állítottak fel Törökországban, amelyek bőségesen ellátják a török
hadsereget ihadiszerrel, azonban bizakodnak,
liogy Török'orsziág (kifogy a szénből, mert a
Fekete-tenger partjain levő bányákat az őrködő orosz flotta miatt nem aknáztatja ki.
Az ententenaik ez a föltevése azonban nem
igyökeredzik ia valóságban, mert
Törökországnak hosszú időre elegendő szene van,

Nem felel meg a valóságnak az az angol forrásból származó híresztelés sem, mintha a
Gödben és a Breslau azért nem vállalkozik
nagyobb akcióra, mert a szénhiány kényszeríti őket a tétlenségre. A német, osztrák és
magyar haderőknek
lengyelországi
sikere
most bizonyosan óriási tevékenységre
fogja
serkenteni az ententeot a tengerszoros ellen,
már csak azért is, hogy ezen az uton kíséreljék meg Oroszországnak munícióval való
ellátását. A Dardanelláknál tehát legközelebb nagy harcok felitjulása várható.

Kovno eloft.
(Saját tudósítónktól.) \ Augusztus 8-án képződtek; csak azt tudtuk, hogy itt életkezdték meg a németek Kovnói ostromát. A halálharc folyik. A legnagyobb kaliberek
Nyemen-menti várnak tartása a harctéri ezen harcában nem volt szünet. Miután egyhelyzet következtében az oroszokra rendkí- szer megindult az ágyúzás, egész nap késő
vül fontos. Heves és izgalmas harc folyik te- estig szüntelenül folyt. Ugy tetszett, mintha
hát a várért, amelynek ostromáról szines és egyik dörgés a másikat üldözné, és a közepes
plasztikus cikket irt a Berliner Tageblatt-ban ágyuk dörgését időnkint mindem földi hadr. Michaelis Pál. A cikk érdekességét és je- tást kigúnyoló bömbölés harsogta tul. Este
lentőségét fokozza a német nagy vezérkar mai felé is, amikor igazi vihar tört ki, az ágyajelentése, amelyben arról számol be, hogy zás versenyt dörgött a;z égzengéssel. Kovno
rohammal elfoglalták a Kovnó délnyugati ostromának az eredményéről ezen az első
írontján fekvő erődöket, több mint 4500 fog- napon persze semmi biztosat sem tudtam
lyot, 240 ágyút és -egyéb hadiszert zsákmá- megállapítani. Este kitűnt, hogy bár egyes
nyoltak. Az aktualitásában igy megnöveke- pontokon elhallgatott, meg nincs elintézve
az orosz tüzérség. Mert meglepetésszerűen
dett cikket itt közöljük:
Marjampol, augusztus 8. Ma délelőtt kez- rendkívül heves tüzelést nyitott meg nehéz
dődőit .meg Kovno ostromlása nehéz német kaliberű ágyukból a német állások ellen,
ágyukkal. 'Az előző napok ennek előkészité- mintha megakarta volna mutatni, hogy még
Báre szolgáltaik. Mindenekelőtt a német gya- nem fogyott ki belőle a szusz. De ha csak
logsiagnaik kellett köziebebb férkőznie o vár- előjáték volt is ez az első nap, iméigis arról tahoz. Legnehezebb tüzérségünknek módjában núskodott, hogy a német, csapatok Marjamállott tevékenységének a hatását megfigyel- pol felől közelébe jutottak ezen erős Njemen
ni. Gyalogságunk, amely legutóbb a Vej- menti várnak.
ver y-Marva vonalat tartotta, három nagy
Marjampol, augusztus !). Ma folyta:ódugrással ment az orosz előállások ellen, sőt tak a Kovno erődjeiért való harcok, ameazokon is tul. Az utolsó ugrás az augusztus lyekben a nehéz tüzérségé v.«H a főrész. A
5.-6. közti éjjel történt. Következménye az mikor ma délelőtt .az elülső front felé haladvolt, hegy a német front elérte a Gcdiemé- tam, egy nagy csoport orosz fogolylyal tatói délre eső vonalat Dziemagolóig, miközben lálkoztam, Marjampolba vitték őket. A n,ap
500 oroszt fogtunk el. Másik következménye, folyamán is további, habár kisebb szállithogy
mányokat vittek. Egy gyalogos ezredünk
,
nehéz tüzérségünk kedvező kö- gyors fel lépésié pedig
rülmények között lőhette be manégy orosz ágyul juttatott nemet
gát.
kézre.
Anvikor tegnap kerülő uton jutottam
Mindazáltal nem volt megú!lapítható az
Suvalkin á t Marjampolba, a tüzérség már
orosz
ágyútűz el lanyhulása. Már délelőtt
belőtte magát és már megkezdődhetett a
végigtapogatták az orosz srapnelek a tere„hatásos tüzelés."
Kora reggel mentünk a Marjampol— pet, anélkül, hogy a németektől erre feleleKovno-utom az események elé. Tükörsima tet kaptak volna. Délután aztán megszólalországútion indultunk; a táj lapos, mint az tak ők is. A legnagyobb német kaliber hajiasztal. Az ut ünneplőibe öltözött asszonyok- totta óriási oukorsüvegeit Kovno erődjei fetól éis férfiaktól volt élénk, templomba men- lé. Egy kollegámmal fölkerestem a kitűnő
tek, mert vasárnap volt. Az asszonyokon vi- fedezékben áliló nehéz tüzérséget. Hosszú
lágos fejkendő és karton-szoknya, mezítláb, gyalogút volt ez mezei ösvényeiken és szántóharisnyájukat és cipőjüket kézben vitték. földeken keresztül, miközben a tüzelés szaNem messze ettől az országúttól, mely Kov- bályszerű időközökben megismétlődő döreje
no és Vilma felé visz, aiz Eydtkiihnenből és volt utmutatónk. Osak mákor közvetlen köV irkál lenből kiinduló vasmt Kovnón és Vil- zelébe értünk, láttuk meg ezt az, ágyuóriást.
nán át Pétervár felé vezet. Marjauipoltó'l Kolosszális .méretei dacára sem kelti az alakészakra halad, (Maurucic állomáson pedig talannak a benyomását,. H a n,z ember egyes
átszeli azi országutat, majd .délre kanyarodik részeit szemléli, mint például az aoéllövegét,
Kovno felé. A vasút és országút ezen metsző- vagy ,az uranyszierüen csillogó lövegtöltőt,
pontja tájékán tombolt ma ia; tüzérségi harc. akkor tudja os.ak eninék a mamiuutnak a
Vejvercy nagyobb községig jutottunk az or- nagyságát fölbecsülni. Mikor működni kezd,
szágúton és felmentünk a legutóbbi barcoik akkor sem túlságosan nagy a kiilömbség
alatt erősen megrongált templom tornyába, közte és a kisebb ágyuk közt. A lövés döreje
hogy áttekintésünk legyen iá harcmező fö- némi elővigyázat mellett elviselhető, mert
lött. A Kovno felé hullámosodé egész vidék hangja ne.m éles csattogás, hanem elementárult fel előttünk. Északnyugatról a kovnói táris és egyúttal rettenetes erejű dörej. A
nagy kiterjedésű erdős vidék sötét tömegei csőbőíl kilövellő tűzoszlop aránylag rövid,
látszottak. Kovno irányában pedig ugyan- szintúgy a füstje is. Amilyen elegáns az
csak egy erdőcske takarta el Gödiemet, mely- ágyú tüze, olyan a mozgása is. Minden autoért heves hariok folytak. A látóhatár szá- matikusan megy végbe. Kilövés után az
mos más helyén is tiizesóvák emelkedtek iaz ágyú csöve udvariasan bókol az ellenségnek,
ég felé. Ami azonban az egész helyzetnek csaknem játszva ismét megtöltődik, felegyenesedik iés némán s rettenetes határozottság'megadta sajátságos jellegét, az
gal tekint fel megint .a.z égre. Most a pána hatalmas mozsarak
szakadat- célköpeny ablakából int a tüzet irányitó
lan dübörgése és dörgése volt. tiszt. Mindenki befogja a fülét és kinyitja
Nyomuk sein volt látható, viszont azon- a száját. Villám és dörgés egyszerre hallszik,
ban azt sem lehetett tudni, honnan kerülnek majd örvénylő füstkarikát fu a szörnyeteg
a kiokádott cukorsüveg után. Némi gyakoreíő a t orosz ágyuk srapnel fel hői, amelyek a
lat után látja az ember a Uiv g röpülését.
Gpdlein előtt fekvő erdő fölött újból és újból

f
Ila az ember a eső meghosszabbításában
meglehetősen meredekül néz fölfelé, láthatni valamit, ami nem nagyobb, mint a közönséges gránát, amint imiesesizerii gyorsasággal
urad magasabbra ós magasabbra röpül, mig
icike-picike ponttá lesz, majd egészen .eltűnik a szem elől; de azért még .magasabbra
emelkedik, egészen a Mont-Blamc magasságáig ós ínég ,a.zoin is tul, majd inagy ívben,
lecsap 10--12 kilométer távolságban. HoU
Azt a tüzér ép oly keiósisó tudja, min'; a
néző. A találatokat az előretolt állásokba u
kikötött léggömbökben ülő megfigyelők vagy
a pilóták t a r t j á k számon röpülő,gépeikről.
Minden lövés után leadják jelentésüket. Ép
akikor, almikor én ott voltam, jött a jelentés:
„Hibátlan találat."
Egy erős ellenséges állás rommá lett
valahol.
Eziein hatalmas színjáték mellett más
látnivaló is akadt. Orosz repülő mutatkozott.
Még alig volt látható, máris egész felhökciszoru övezte. .Szétrobbanó srapnelek voltak, amelyeknek a hangja csak jóval később
vált hallhatóvá. A repülő iparkodott kitérni,
de .mindig ujabb finom, fehér felhőcskók
voltaik körülötte. A repülő végre is eltűnt.
Nem tudott nehéz tüzérségünk közelébe jutni. Egy második orosz repülő hasonlóan járt.
A nehéz orosz ütegek is szüntelenül keresték legfélelmetesebb ellenségüket, de hasztalanul; mindazáltal szorgalmasan válaszoltak a német ágyúzásra, annak a jeléül, hogy
orosz részről is micsoda jelentőséget tulajdonítanak Kovnorak a háború további folytatása szempont iából. Igy tombolc tovább a
harc, mig ,a csillagok nem tűntek fel az égen.

tiszta szobák

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

Amerika és Hollandia a békéért.
Newyork, augusztus 17. A Wól ff-ügynökség külön tudósítója szikratávíróval jelenti:
A Newyork Amerikain, nevű Hearst-csoportbeli laip kongresszusi és egyéb mértékadó
körökből számos kijelentést közöl, amelyekben a nyilatkozók amellett foglalnak állást,
hogy a semleges államok ligát alkossanak a
semlegesek jogainak megvédelmezésére és a
béke helyreállításában való
közreműködésre
és egyúttal állást foglalnak amellett is, hogy a
fegyverkiviteli tilalom mondassák ki. Vezércikkében a Newyork Amerikán apellál Wilson elnökhöz, hogy személyes és hivatalos
befolyását a fegyverkiviteli tilalom érdekében vesse latba. A lap amerikai cégek hoszszabb jegyzékét közli, akik összesen százharminckilenc milliónyi hadmegrendelést
visszautasítottak. Körkérdéssel megállapitotta a
lap, hogy folyton nő azoknak a száma, akik
a hadimegrendeléseket visszautasítják, nehogy a háborút meghosszabbítsák,
Hága, augusztus 17. A németalföldi békeegyesület azzal a kéréssel fordult a külügyminiszterhez, hogy Hollandia egyengesse
a béketárgyalások útját.
Az utolsó hét alatt elsülyesztett
angol hajók.
London, augusztus 17. A legutóbbi hét
tengeralatti harcairól jelenti az angol admiralitás, hogy a háromezer tonnán felüli hajókból be- és kifutott az angol kikötőkbe 1453
hajó. A német tengeralattjárók
elsülyesztettek hat kereskedelmi gőzöst, összesen 18.856
tonnával és 9 halászbárkát 614 tonna
tartalommal
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Szeged, 1915. augusztus 20.

A m e r i k a i szállítás O r o s z o r s z á g n a k

Genf, augusztus 16. A Petit Párisién jelents Washingtonból: Az Egyesült-Államok
kivitele Szibériába 1914. augusztus elsejétől
1915. május elsejéig tizenkilenc mollió dollárt
tett ki, vagyis tizenkilencszer annyit, mint
normális időkben. Augusztus hónap folyamán négyezer mozdony és húszezer vasúti
kocsi esedékes Vladivosztokba.

körülbelül 3 0 0 kocsi,
eladó.
Ü-í

Szenzációs újdonság!

Szenzációs újdonság !

Aage

Szeged szab, kir. város adóhivatala.

ffladelung:

14496/915. adh.

Intézkedés Szent Pétervár
védelmére.

Hitközségi-adófizetés iránti

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

hirdetmény.

Kopenhága, augusztus 15. A Politiken jelenti Finnországból: Az oroszok attól félnek,
hogy a németek partraszállást terveznek
Finnországban oly célból, hogy milyen módon közelítsék meg Pétervárt. Az ^rosz kormány körrendeletet küldött a kormányzónak
azzal az utasítással, hogy német partraszállás esetén rendelje el a lakosságnak,
hogy
keletre a Ka fara—Vilmán
vonal mögé
költözzék. Minden tulajdont, amit magukkal nem
vihetnek, beleértve a házakat és az éllemiszerkészleteket, el kell égetni. iSeun eddigi
főkor,Hiányzót Mftrkow vezérkari titkárral
fogják helyettesíteni, anélkül, Ihogy ezzel
rendszervál tozás történnék.

Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat, akik a zsidó hitközségi és református hitközségi adófőkönyvben előirt adótartozásukat az (1909. évi
XI. t.-c. 26. § - a alapján) e hó 1 5 - é i g b e n e m f i z e t t é k ,
hogy azt járulékaival együtt, jelen hirdetmény közhirré
tételétől számított 8 napon belül, vagyis

e hó 23-áig

Franyő

4 korona.

Zoltán:

A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleírásai

az alulirott városi adóhivatalnál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási
eljárás meg fog indíttatni.

fira

Prohászka

Ára 3 korona.

Ottokár:

Szeged, 1915. évi augusztus hó 15-én.

Városi adóhivatal.

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4 korona.

Fehér! Arntand :
W3-

fitt'
1 -x

§5®

A nyugati harctérről
Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről

Bemard

Ára 3 korona.

Shaw:

lífa ellett í s i cár difit
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról
fira
teljes kiirtását a falból é s bútorból szabadalmazott gázfejlesztő gépeivel jótállás mellett elvállalja

Örökös légyfogó.
A nvár legkellemetlenebb vendége a légy! Az eddigi
légyfogók egyike sein felel meg a célnak. Az általánosan használt légysüveg, vagy eféle amellett, hogy
drága (8—10 fill.) t s csak egyszeri használatra alkalmas. nagy helyet igényei, üsztasagi szemponlbói
veszélyes és undorító látvány. — A „Fliegopick"
Ízléses, kis helyen elfér, kezelése a ielieió legegy
szeriibb, még a gyermek is kezelheti. — Minthogy a
„Fliegopick" fémből készüit, méltán nevezhet] k
örökös légyfogónak, mely h tsználattól soha sem
pusztul s évről-évre újból használható. — Ára e g y
i d é n y r e vaió e n y v v e l e g y ü t t 3 K 50 fill. Hat darab

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

Számos elismerés.

bUI")

14495/915. adh.

APRD H1RDETESEK.

Adófizetés iránti

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

hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat, akik a városi adófőkönyvben előirt és az 1909.
évi XI. t.-c. 26. §. értelmében e s e d é k e s adó, valamint
a Sövényházi, Martonosi ármentesitő társulati-díj, Orsz.
Gazd. Munkás- és Cselédsegélypénztárt illető hozzájárulási és ipartestületi tagsági díjtartozásukat e hó
1 5 - é i g be nem f i z e t t é k , hogy azt járulékaival együtt,
jelen hirdetmény közhirré tételétől számitolt 8 napon
belül, vagyis

e hó 23-áig
az alulírott városi adóhivatalnál annái is inkább fizessék
be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás
meg fog indíttatni.
Szeged, 1915. évi augusztus hó 15-én.

Városi adóhivatal.
@ B •?• II &

ssl\ m i

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
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 Leinzinge 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

Hajöszüiés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-fele
„Hajrestorer"
Kasználja. Ára 1 korona,
haphato Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-fele
gyomorcsepp jo hatásét.
Üvegje 80 fillérért kap
ható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában S z e g e d

Imaszék bérleti
hirdetés.
A

zsinagógai

imaszékek

hitközségi i r o d á b a n

Dr. Kovács Béla :
A

bérbeadása

a

( M a r g i t - u t c a 20., I.)

1915. évi a u g u s i í u s 2 2 - é n kezdődik.

rekvirál ások

Érdekes é s hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .

Nyáry
Sírnak

a

Hevesi

Ára 4 korona.

Andor:
bősök

Rendkívül friss és megkapó novellák a háborúból

vételnél portó-MUnBEpSUpUDIIÍ
SZEGED,
mentesen szállít űHflUDuíll] flUllillfl S z é c h e n y i - t é r 16.

Szeged szab, kir. város adóhivatala.

2 korona.

. . .

Ára 3 korona.

József:
b

A kitűnő iró megkapó költeményei

Ára 2 korona.

A m b r u s Zoltán
ii

quii

Lebilincselő meséjü, fir.om humoru és művészileg megirt elbeszélések

Ára 3 korona.

Honfi Z s i g m o n d :
ü
Az emberiség és a szocializmus
nagy halottjának emlékezetére .

Díe

Ára 50 fillér.

Karpafhen

Ungarische Kriegsnovellen . . . Ára 1 K 40 fill.

Unter

dem

Doppelaar

Kriegsnovellen aus Oesterreich . Ára 1 K 40 fill.

Aus den Kampfen um L ü t t i c h
A m u l t évi bérlők e l s ő b b s é g i
joga szeptember

elsején

déli 12 ó r a k o r jár le.

—

A szegedi zsidó hitközség elül árósága.
Felelős swrfecMtö: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY Ii.

von einem Sanitatssoldaten . . Ára 1 K 4 0 fül.
•••

Kaphatók:

Várna

könyvkereskedésében

SZEGED,

Kárá sz-utc . 9.

Nyomatott Várnay L, könyvnyomdájá.ban. Szegeden
í
i

