SjMtfkeaztösés

(_

KéráaaMtfcaTsi

T d d a a s z á s : 395.
Egyest Kütm éra 16 gflér.

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN
egész évre . K 24-— félévre . . K 12—
negyedévre K fr— egy hónapra K 2—

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28-— félévre . . K 14.—
negyedévre K 7-— egy hónapra K 2*40

BÉCS: Amerika válaszjegyzékét
minisztériumunknak ma átadták.

külügy-

ROTTERDAM:
A Times katonai szakértője irjat hogy az orosz hadjárat döntő ütközete Breszt-Litovszknál
lesz. Ha az oroszok ott is hátrálni lennének
kénytelenek,
egyet jelent a hadjárat elvesztésével.
MÜNCHEN: Besszarúbiában és a kievi
tartományban a zavargások egyre
fenyegetőbbekké válnak. A zavargók ellen kivezényelt csapatok vonakodnak a lakosság ellen
fellépni.
BERLIN: A birodalmi gyiilés csütörtökön
nyilt meg. Raempf elnök nyitotta meg az
ülést. Utána Bethmann-Holhveg
birodalmi
kancellár beszélt. A legutolsó ülés óta nagy
dolgok történtek, — mondta. — A franciák ha
lálmegvető kísérletei, hogy frontunkat áttörjék, meghiúsultak. Azóta uj állam is szegődött
ellenségünk sorába: Olaszország, amely
az
általa óhajtott idegen területekről
azt gondolta, most könu\en meghódíthatja. Támadásait azonban mindeddig fényesen
visszautasították szövetségeseink. A törökök is rendületlenül állanak a Dardanelláknál. Ahol offenzívát kezdtünk, mindenütt megvertük az ellenséget. Anglia őszinte békevágyával
egyedül elháríthatta volna a világháborút.
AMSTERDAM: A római lapok felszólítást tesznek közzé, hogy felnőttek is oltassák
be magukat kolera ellen. Okot erre az szolgáltatott, hogy a járvány
Délolaszországban
erősen terjed.
ZÜRICH: A Tagesanzetgernek
jelentik
Pétervárról: A duma 150 tagja interpellációt
irt alá, amelyben követelik a kormánytól, nyilatkozzék határozott formában, mi a háború
célja és minő feltételekkel hajlandó Oroszország békét kötni.
KOPENHÁGA: Az Utro Rossij cenzúrázott vezércikkben kifejti, hogy az orosz katonai tekintélyek számolnak az ellenséges előnyomulás lehetőségével Pétervár és Moszkva
ellen.
KOPENHÁGA:
A Pétervári
Távirati
Ügynökség hivatalosan tudtuladja a polgári
hatóságok áthelyezését Rigából
Pétervárra,
Breszt-Litovszkból
Minszkbe.
BERN: A
ért a kormány
netet alakítani.
helyébe három
kítanak.

Millerand-ellenes
támadásokvisszalép. Brian fog uj kabiJoffreval is elégedetlenek és
tábornokból haditanácsot ala-
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Magyar csapatok benyomultak
Breszt-Litovszk előállásaiba.

Novogeorgievszk ujabb két erődjét bevették a
n é m e t e k .
125 ágyú és 1000 fogoly a zsákmány. —
a visszavonuló oroszokat. —
Berlin, augusztus 19. A nagy főhadiszállás jelenti: Galhvitz tábornok hadserege a
keleti irányban előrehaladt; Ételosztóktól
északra elértük a bialisztok—bresztíitovszki
vasutat; 2000 oroszt elfogtunk.
Novogeorgievszk északkeleti arcvonalán csapataink áttörtek a Vkra-szalkaszon;
az északkeleti arcvonal két erődjét rohammal elfoglaltuk, 1090 fogoly ós 125 ágyú jutott kezünkre.
Lipót bajor heroeg tábornagy hadcsoportja: A balszárny harcolva, maga előtt űzte az ellenséget és este elérte a Mfeilejeicétöl
nyugatra és délnyugatra íekvo vidéket. A
jobb szárnyon Míelnifcniél a Búgnál előretört
és a szakasztól északra levő erős állásból kivetette az ellenséget és tovább halad előre.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: A
szövetséges csapatok Niómerov s Jauiov között is kierőszakolták az átkelést a Búgon.
Breszt-Litovszk előtt Rokitnónál (Janovtól
délkeletre) német csapatok benyomultak az
eröd előállásaiba.
VIodavától keletre csapataink követik a

megvert ellenséget. Előrehaladiásunik nyomása alatt az ellenség VIodavától lefelé és
felfelé kiürítette a Bug keleti partját. Üldözzük.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, augusztus 19. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) József Ferdinánd főherceg és Kövess tábornok parancsnoksága
alatt álló osztrák-magyar erők Janovtól és
Konstantinovtól északra klküzdötték a Búgon való átkelést. NiemerOvot ós más helységeket az északi parton elfoglaltunk; az ellenséget visszavetettük. A további üldözés
folyik.
Breszt-Litovszkoí körülzáró csapatok, a
melyek közepén Arz altábornagy hadosztályai vannak, elragadtak ellenségtől néhány
előtéri állást.
Vladimír Vollnszkijnál és Keletgaliciában semmi újság.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

megegyezni
őőrögországbaii

és

Bulgáriában

kudarcot vallott az

antant. —

Berlin, augusztus 19. Kopsiíhágából je- ért, mert Görögország és Szerbia felelete meg
lentik: A szófiai és athéni orosz követek fel- nem ismeretes, hanem azért is, mert Bulgária
szólítást kaptak kormányaiktól, hogy nyújt- ! még nem fejezte be tárgyalását Törökországgal és mert egész Macedóniát követeli, nem
sák be lemondásukat.
Berlin, augusztus 19. Athénből jelentik: pedig azt a részt, amelytől Szerbia hajlandó
Konstantin király Venizeloszt megbízta az uj elállani. Alig is várható, hogy Szerbia lekormány megalakításával, Venizelosz négy- mondjon egész Macedóniáról.
napi meggondolás! időt kért, amibe a király
Lugano, augusztus 19. Az olasz lapok idebeleegyezett.
gesen irnak a Balkánról. Szerbiát megintik,
Szófia, augusztus 19. A Balkansika Tri- hogy siessen a négyesszövetség segitsegére,
buna jelenti, hogy a vezető politikai körök mert a maga sorsát dönti el azzal, az antant
nagy nyugalommal várják Szerbia formális győzelmét és a központi hatalmak leverelését
válaszát. Mindenki meg van győződve, hogy elősegíti. A Tribun a beszélgetést közöl Stanhogy
Szerbia minden fenntartás nélkül vetette csov bolgár követtel, aki kijelentette,
Bulgária
követeli
a
bukaresti
béke
revízióját.
magát alá a négyes antant
kívánságainak.
Azt is állítják, hogy Szerbia már a szkupsti- Macedóniának bolgár kézre kell jutnia!
na ülése előtt megígérte a leghatározottabb
Szófia, augusztus 19. A „Narodna Pravu"
formában a bolgár követelések teljesítését.
munkatársa beszélgetést folytatott
Rhatlys
Erre vall a szerb sajtó hirtelen irányváltozvolt görög miniszterelnökkel, ki az antantnak
tatása is.
Bécs, augusztus 19. Bulgária nem vála- Görögországhoz intézett demarschere a ka
mondotta;
szolt az entente csábitgatására. Nem csak az- vetkezőket
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— Nem marad részünkre
más
hátra,
minthogy kövessük Belgium példáját és önvédelmünkre fogjunk fegyvert azok ellen, akik
azt állítják, hogy azért mentek
háborúba,
mert Belgium semlegessége
meg lett
sértve
és a kis nemzetek érdekeit akarják
megvcdeni.
Athén, augusztus 19. A kaimarai elnökválasztáson 306 képviselő vett részt. A Venizelosz-párt jelöltje, Zavisianis 182 szavazatot
kapott, nem pedig, mint a Havas-ügynökség
jelentette 192-őt. Oelies (kormánypárti 93-at
és a Margordi-párt Demetrikopolis párthíve
két szavazatot kapott. Huszonnégy szavazócédula üresen maradt. A kamara a szavazás
eredményét élénk tetszéssel (fogadta.
Athén, augusztus 19. A Nea Himaera jelenti, hogy Venizelosz a képviselőházban kijelentette párthívei előtt, hogy ha a király

Hatszáz

meghízza kormányalakítással s terveit elfogadja, a hatalmakkal eszmecserét
fog kez
deni, hogy a Gunarisz által elrontott
görög
helyzetet
tisztázza.
Bukarest, augusztus 19. A szerb szkupstina titkos ülést tartott, amelyen a kormány
jelentést tett a Szerbia és Bulgária közt folyó
tárgyalások állásáról.
Bukarest, augusztus 19. A szerb szkupstina üléséről jelentik, ihogy (Pasics kijelentette két órás beszédében, hogy az entente végleges döntést vár Szerbiától, Szerbia válasza
azt kell hogy jelentse, részt akar-e venni az
entente további harcaiban, vagy útjaik szét
válnak. Ilyen körülmények között a kormány
arra határozta el magát, hogy ajánlja az antant kívánságainak teljesítését oly mértékben,
hogy Szerbia létérdekei
veszélyeztetést
ne
szenvedjenek.

olasz holttest állásaink előli

Budapest, augusztus 19. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Tiroli erödeimk ellen
az olasz nehéz tüzérség tegnapi nap folyamán és nna éjjel is folytatta a tüzelést.
Két ellenséges zászlóaljnak a folgariai
fensikort levő előtéri állásaink ellen intézett
erősebb támadása, mint minden (korábbi, —
meghiusult.
A tolmeini hidfö déli része ellen az olaszok délután és este több izben támadtak
minden eredmény nélkül. Éjszaka is elkeseredetten folyt a harc. A hidfö, mint előbb,
ugy most is szilárdan birtokunkban vau.
Legalább 600 temetetlen olasz fekszik
itt árkaink előtt.
A görzi grófságban a szokásos ágyuharc
folyt.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
B a r z i n i elismeri kitűnő
védelmünket.
Köln, augusztus 19. Luigi Barzini, az ismert olasz újságíró, aki az elmúlt tiz évben
vívott háborúkról szóló haditudósitásaival
nagy hírnévre tett szert, most az olasz fronton időzik. Az isonzói csatáról (megjelent egy
tudósítását- reprodukálja a Daily
Telegraph.
A csatát igy irja te:
Az ellenség az olasz-osztrák
határon
nagyszerűen
előkészítette
védelmét,
amiben
északon szerzett háborús tapasztalatai segítették. Ezek a körülmények szükségessé teszik az olaszok részére a türelmet. 9 front tele
van farkasvermekkel és némely helyen a
drótakadályok különös módon a földre terülnek, ugy, hogy az olasz tüzérség tehetetlen
velük szemben. Amikor aztán katonáink rohamra mennek, a védők váratlanul
egyenes
állásba rántják fel a földön fekvő
drótakadályokat. Az is megtörtént az isonzói csata folyamán nagyon gyakran, hogy ha az osztrákok és (magyarok titkos csapatmozdulatokat
akartak végezni, hirtelen füstfelhővel borították el az egész csatateret, amely ilyenformán
el volt takarva szemeink elől.
Frontunk mögött élénk élet folyik, egészen a tartalékok sátortáboráig. Az osztrákmagyar tüzérség gyakran indit tüzelést a
front mögé, hogy kitapogassa az utakon mozgó trén-oszlopokat. Visszafojtott lélegzettél
követjük ezeknek a mozdulatát és aggódva fi-

gyeljük, vájjon nem csap-e közéjük a gránát.
A folytonos ágyúdörgés közé hirtelen egy
rettenetes dördülés vág. Ez a világhírű 30 és
feles hangja. Az osztrák acélszörnyeteg támadásának célpontja Cormons volt. Az első detonációra valamennyi épülete megrendült és
elterpedt az a hamis hir, hogy egy. municiós
raktár a levegőbe repült. Sürü füstfelhő hömpölyög Cormons felől. Amikor a füst eloszlott,
a földön, ahová a gránát lecsapott, husz láb
átmérőjű és 12 láb mélységű lyuk támadt.
Az egész csatatér természetesen nem tekinthető át, csakis az a kis része, amely körülöttünk van. Azonban csakhamar mindent
megtudunk, mert rövid, lakonikus jelentések
jönnek-mennek. Azokat a helységeket, amelyekről ezek a jelentések szólnak, köd és füst
boritja. Neviik barátságosan vagy ellenségesen hangzik a fülnek. Podgora profija kegyetlenül mered a légbe és a sivár, magas Sabo-

tino olyan, mint egy korakelő óriás. Mögötte
emelkedik a Monté Santo, amelynek hóval
bontott ormán ellenséges tüzérség rejtőzködik. Még messzebb a láthatatlan Monté Caterina, amelynek lejtőiről fenyegető ágyutorkok ásítoznak felénk.
N y o m o r fenyegeti az olaszokat.
Lugano, augusztus 19. Az Avanti egy
„Ne csaljuk magunkat és másokat" cimü cikkben foglalkozik a polgári hadsegélyezés teljes
kudarcával. A cikk szerint azok a bizottságok,
amelyeknek ezeket a föladatokat meg kellett
volna oldattok, nem rendelkeznek sem elegendő tekintéllyel, sem megfelelő -anyagi eszközökkel. Miután részben polgári, részben
katonai feladatok megoldása vár reájuk, a
polgári és katonai hatóságok vegyes felügyelete alatt állanak, .ami rendkívül komplikálja
a munkát. Sok helyen egyáltalán nincs segélyező-bizottság, másutt pedig már líel is oszlottak.
Az állami segítség nagyon sovány és
ügyetlen. A többi hadviselő államhoz viszonyítva, az állam jóformán semmit sem tesz a
hadi jótékonyság érdekében1, ugy, hogy majdnem kizárólag az önkéntes akcióra hárul a
munka. Természetes, hogy a gazdasági helyzet rosszabbodása megnehezíti az önkéntes
jótékonyság működését: a termés gyönge
volt, az ipari üzemek jórésze szünetel s mi
lesz majd a télen, amikor a nyomor előreláthatólag hatványozott mértékben fog jelentkezni? Milanóban mindössze öt millió 'lira
jött össze, Rómában és Génuában másfélmillió, Turinban még kevesebb, Nápoly pedig
mindössze kétszázötvenezer Urát tudott öszszehozni. Milliárdokra van szükség és a polgárság nem akar a zsebébe nyúlni. Az Avanti
azt követeli, hogy az állam vegye a kezébe az
egész 'hadijótékonyságot és törvényes
uton
biztosítsa a szükséges anyagi
eszközöket.

Az oroszok visszavonulnak SuvalkibóL
— Ujabb 3 9 0 0 o r o s z fogoly Kovnóban.
Rerlin, augusztus 19. A nagy főhadiszállás jelenti: Kovno bevételénél ínég harminc
tisztet és 3900 főnyi legénységet fogtunk el.
Kovno elfoglalásának hatása

alatt

az

oroszok a Kai varja—Suvalki vonallal szemben kiürítették állásukat. Csapataink követik
őket odább, délre. Tykocintól nyugatra kivívták csapataink az átkelést a Nareven és
800 oroszt elfogtak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A döntés az északi harctéren lesz.
Stockholm, augusztus 19. Az Aiftonbladet
katonai munkatársa szerint a helyzet az orosz
harctéren a következő:
A döntés ez idő szerint a centrumból a
szárnyokra ment ismét át. A két rész között
az egyedüli összekötő vonalat a sarny—luinez—baranovici vonal képezné, amely gyors
átcsoportosításra nem alkalmas, imiáltál a két
sereg kényszerülve lenne külün-külön az ellenség ellen védekezni.
A háború menetére döntő befolyást mindamellett az északi harctéren végbemenő események fogják meghozni. A német hadveze-

—

tőség már eleve szám itott azzal a lehetőséggel, hogy az oroszok Lengyelországban elkerülhetik a katasztrófát. Ezért nyomult be Hindenburg már áprilisban Kurlandba.
Almily
mértékben az offenziva Lengyelországiban
előrehaladt, folytatta előnyomulását Kurlandban is, miáltal oly helyzetet teremtett, amely
arra képesiti, hogy a döntést az északról való
előnyomulással kierőszakolja. Ez az előrelátó
hindenburgi hadmozdulat a németeknek háromszázötven kilométer hosszú vonalon az!
oroszok összekötő vonalaival párhuzamosan
futó frontot biztosította, amely ma átlag csupán ötven-hatvan méternyire áll a Búgtól. —i
Most, hogy Kovno elesett, a diinaburg—vilnal
vonalon való előnyomalást
semmi sem tar-.
1áztathatja fel. A legközelebbi napok a h a d színtér ezen részén igen fontos események tanuja tesznek. Ha a németek itt tervüknek!
megfelelő eredményt tudnak elérni, a világháborúra döntő eredmények tesznek elérhetők. Ha az orosz hadsereg meg lesz semmisítve, — irja az Aftonhladet, — a franciák
leghelyesebben
cselekednének,
ha
azonnal
megkötnék a békét.
De történjék bármi is, annyi ma már bizonyos, hogy az entente hatalmakra ebben a
háborúban kedvező fordulatról szó nem lehet,
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Szeged, 1915, augusztus 20.
A z o r o s z o k Breszt-Litovszk mögött
sem találnak védelmet.
Sajtóhadiszállás,
augusztus 19. A
szövetséges csapatok Breszt-Litovszk
előállásai
előtt megverték és visszavetették
az ellenséget. Most már azok a remények is oszladoznak, amelyeket az oroszok a Bug-menti
erősséghez fűztek. Több mint valószínű, hogy
az
ellenség Breszt-Litovszk
mögött sem találja
meg a védelmet, aminthogy nem találta meg
előbb a Visztula-, majd a Narev-vonalon
sem.
A szövetséges
seregek — a nagyon
heves
orosz ellenállás közepette — több helyen már
át is lépték a Búgot és a nyugatról
előrenyomuló német csapatok Bielsk környékén
benyomták az orosz frontot.
Nemsokára F r a n c i a o r s z á g r a kerül
a sor.
Stockholm, augusztus 19. Az Aftenposten katonai munkatársa irja: Mialatt az orosz
'hadszintéren az egész világ visszafojtott lélegzettel figyeli a napról-napra érdekfeszitöbb
eseményeket, a nyugati harctéren 1 az antant
seregei semmiféle eredményt féltüntetni nem
tudnak. A Times szerint ennek oka az, ihogy
„a németek itt ma ugyanoly fölényben
vannak, mit azelőtt'6. Ezzel a kijelentésével a Times bevallja a négyes-antant vereségét. Mert
ha a németek már oly erősek a nyugati fronton', h.ogy a szövetségesek minden támadását
vissza tudják verni, milyen lesz a helyzet ha
húsz-harminc
hadtestet keletről átvisznek
a
nyugati harctérre? A n y á r r a igért angol milliós hadsereg még mindig csak álom, a franciák csapatai pedig legénységüknek legjavát
már rég elvesztették. Hindenburg és Mackensen hadserege azonban nem álom, hanem valóság. Ezekkel nyugaton is csakhamar sikerülni fcg a döntést kierőszakolni, noha a fran-

cia frontot valóságos várakká változtatták át.
A németek maguk és az osztrák-magyar nehéz tüzérséggel az oroszoknak
rendkívül
megerősített várait és hadállásait tönkretették, tehát szintoly könnyen fogják elérni ezt
a nyugati fronton is. A németek fölényességével szembe a franciák sem lesznek képesek
sokáig helytállni.
Kovno eleste meglepetés
az oroszoknak.
Kopenhága, augusztus 19. Pétervári jelentés szerint ott tegnap nyilvánosságra került Kovno elestének híre, bár hivatalos forrásból nem közölték. A hir annál nagyobb izgalmat keltett, mert a vár elvesztésére
nem
készítették elő a közönséget. A hivatalos pétervári távirati ügynökség még tegnapelőtt
hosszú jelentést adott ki a harctéri helyzetről
és ebben azt hangoztatta, hogy a kovnoi erődmüvek éllen intézett német támadásokat sikerült föltartóztatni. A jelentés kiemelte azt is,
hogy az orosz főparancsnokság legkevésbbé
sem gondol Kovno, Ossoviec,
Diinaburg és
Reval kiürítésére.
A pétervári közönség 24
órával a jelentés után megtudta, Ihogy menynyit érnek a hivatalos közlemények. Az orosz
hivatalos körök ezekután nem mondhatják,
•hogy Kovnot sziratégiai okból, önként adták
át az ellenségnek.
A németek K u r l a n d b a n

gyorsan

haladnak.
Kopenhága, augusztus 19. A londoni lapoknak jelentik Pétervárról, hogy a németek
Kurlandban a legutóbbi napokban rendkiviili
mértékben nyomultak
előre. A németektől
még meg nem' szállott vidékek német lakosságát az orosz hatóságok az ország belseje
felé toloncoltálk.

A franciák ismét próbálkoznak.
Berlin, augusztus 19. A n a g y főhadiszállás jelenti: Angres é s Souchez között az ellenség tegnap este egész napon át tartó tüzérségi tűzzel előkészített támadást hajtott
végre. Némely helyen a legelöl levő árkaink,
ba behatolt.

A támadási szakasz

közepén

egy részt megszállva tart; az arcvonal többi
részéből azonban már visszavetettük.
A Vogézekben az ellenség

Münstertől

északra tegnap megismételte támadásait. A
Lingekopfon és Sehradzimaennél még tart a
harc.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Uj tipusu Zeppelinek támadták
meg

Londont.

Rotterdam, augusztus 19. A legutóbbi német Zeppelin-támadás irtózatos pánikot keltett Londonban. A bombák okozta pusztulás
részleteinek minden'hirét a cenzúra elfojtja,
de annyi máris kiszivárgott, liogy az anyagi
kár jóval nagyobb, mint amilyet eddig bármelyik légi támadás okozott. A Zeppelinek
gyújtó és robbanó bombákat vetették le. Érthetetlennek tartják, hogy :se,mi a parti őrségek, sem a londoni helyőrség sem hiúsította
meg idejekorán több irányból e g y s z e r r e érkezett léghajók támadását. E kudarcot félhi-

vatalosan azzal mentegetik, hogy a támadó
léghajók uj tipusuak, fénytelen, szürke burok
van rajtuk s teljesen nesztelenül működő a
motorjuk. Rotterdami szállókban londoni táviratokkal igen sok szobát foglaltak le, ami a
jobbmódu lakosság pánikszerű menekülésére
vall.
Anglia legerősebb

egyedül...

Amsterdam,
augusztus 19. A londoni
Morning Post irja: A jövő képe egyre sötétebb lesz. Ha a Balkán-államok ellenségeink
mellé csa/iakoznalk és ha az oroszok feladják
iBreszt-Litovszkot, akkor az idei év elmúlik
anélkül, hogy a négyes szövetség
győzelmet
arathatott volna.
Anglia azonban még egy
évig bírja a háborút, mert sohasem volt erősebb, mint mikor egyedül van.
A német nép fölénye,
Krisztidnia, augusztus 19. A Bergens Tidende berlini tudósítója í r j a a háború első
évének eredményéről:
— A német nép hangulata rendkívül bizakodó, különösen a keleti harctér páratlan
sikerei folytán. A nép elhatározott é s szilárd
akaratát legjobban a német császár manifesztuma igazolja. 'Mindenütt a legszebb rend és
a legtökéltesebb szervezettség uralkodik, —
minden akadályt és nehézséget leküzdenek. A
vizén, szárazföldön és levegőben páratlan
eredményeket értek el. Egyetlen elvesztett
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csatát sem kéli a németeknek elkönyvelniök,
ellenben a győzelmes harcok, hatalmas területhóditások, a foglyok és hadinyagok rengetege áll a hátuk mögött. A birodalom helyzete
különben pénzügyileg, gazdaságilag és
szociális szempontból is rendkívül
megszilárdult.
A pénzforgalom igen élénk, a kereskedelem és
ipar a normális keretek között mozog s emellett a fölény érzése és tudata is napról-napra
erősödik.
Német és angol b ú v á r h a j ó harca.
Krisztidnia, augusztus 19. Az Aftenposíennak jelentik Bergenből, hogy tegnapelőtt
Utsire közelében egy angol és egy német tengeralattjáró megütköztek egymással. A Bergens Aftonblad egy olvasója közli a lappal,
hogy az ütközet megkezdése előtt, Utsire felé
elvitorlázva látta, amint egy német búvárhajó
egy svéd gőzöst megállított. Közvetlenül ezután azonban a h a j ó másik oldalán egy angol
tengeralattjáró bukkant ífel, mire a svéd gőzös elmenekült, a két búvárhajó között pedig
megkezdődött az ütközet. Ennek kimenetéről
eddig biztos tudomást a norvég lapok nemi
szerezhettek.
Á g y ú z á s a tengeren.
Kopenhága, augusztus 19. Mint Rotterdamból a Politikennek jelentik, Winscíhoten
tengerparti helység lakosai tegnapelőtt este
a tenger felől igen erős és hosszantartó ágyúzást hallottak.
A t ö r ö k ö k sikeres küzdelmei.
Konstantinápoly,
augusztus 19. (Megkésve érkezett.) A főhadiszállás közli: Augusztus 16-án Amafarda vidékén egy ellenséges
hadosztálynak jobbszárnyunk ellen intézett
heves támadását visszautasitottuk,
miközben
az ellenségnek jelentékeny veszteséget
okoztunk. Egy gépifegyvert és nagymennyiségű
hadianyagot zsákmányoltunk.
Tüzérségünk Kemikli vizeiben egy ellenséges szállítógőzöst
eltalált, mire a hajón tüz
ütött ki.
Ari Burnu mellett nyugalom van.
Sed il Balhr mellett az ellenség heves tüzérségi előkészítés után balszárnyiunkat bombákkal akarta megtámadni, de ellentámadásunk régi állásaiba vetette vissza az ellenséget, amely sok halottat hagyott hátra.
A többi harctéren nincs változás.
a miniszterelnöki
sajtóosztály.)

(Közli

Hivatalos angol jelentés
a dardanellai

harcokról.

Hága, augusztus 19. Az angol sajtóiroda
jelenti a Dardanellákról: A déli harctéren a
törökök folytatták a tüzérségi tüzelést, anélkül, hogy különösebb eredményt értek volna
el. A helyzet augusztus 14-én és 15-én változatlan maradt. Augusztus 15-ére virradó éjjel az északi harctéren az ausztráliai
hadtest
jobb szárnyát a törökök hevesen
megtámadták, de támadásaikat visszavertük. A Suvla
Burmu mellett levő uj partraszállási helyen a
balszárnyon levő csapataink heves tüzelés ellenére, ötszáz méterrel előrenyomultak
és
megszálltak egy török lövészárkok Huszonkét embert elfogtunk.
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A görögök Jövendő vetélytársa
es
Dr. Lederer Leó, a Berliner
Tageblatt athéni tudósítója a
török-görak
viszonyt
annyira
jellemző alábbi tudósítást küldte
lapjának:
„I polis", „A város", csak igy nevezik a
görögök Konstantinápolyt,
ami,kor a kalifa
székhelyéről beszélnek. Oly mélyen él ebben
a népben Bizánc emléke, hogy fölöslegesnek
tartotta nevet adni annak a városnak, a
melynek falain Konstantinos Paleologos a
félhold elleni küzdelmében elbukott, ötödfélszáz század telt el azóta, hogy II. Mohammed az izlám jelképét kitűzte az Aja Sophia
kupolájára. A Bizánc feltámadásában való
hit azonban nem halt k'i a hellénségből. Egykor az egész kereszténység álmodta Bizánc
feltámadásának az álmát. Kapisztrán János
bejárta a világot, liogy u j keresztes háborúra lelkesítse. A pápaság a császártól követelte, hogy Bizáncot ragadja el a kalifátustói, mig végre a skizma uigy keleten, mint
nyugaton elnyelte ezt az álmot, De a hellenizmus álmaiban továbbra is élt a görög
császárság misztikus emléke.
Sohasem volt ez az álom élénkebb, mint
ma. Alig rázták le a. balkán-államok a török jármot, máris megkötötték a Balkánszövetséget. Amikor az 1912-iki keresztes
hadjárat a keresztény seregeket egészen
Konstantinápoly falai alá vezette, a hellenizmus álomképe megvalósulni
látszott.
Csak egy aggasztotta akkor Görögországot,
az, hogy azon a fehér paripán, amely a törökök legyőzőjét fogja Stambulba vinni,
nem Konstantinos császár, hanem
a bolgárok királya fog ülni.
Csataldzsa ércvonalainál félelem és remény
összetört. A Bizánc föltámadásába vetett bit
azonban u j erőre kapott. Csataldzsa véres
ködén keresztül a hellenizmus évszázadok
óta most látta először az Aja Sophia csodálatos szépségének a ragyogását.
iMa angol, francia és orosz ágyuk dörögnek Konstantinápoly kapui előtt. Lázas feszültséggel figyel e vad dörejre a görögség.
Venizelosz gondolatában,
hogy
Konstantinápoly elesténél Görögországnak is jelen kell lennie,
sok görög osztozik,
•olyanok is, akik meg vannak róla győződve,
hogy a szövetségeseknek a Boszporusmenti
városba való bevonulásánál a görögöknek
legföljebb a minden oroszok cárjának a paripáját lesz szabad a kantárjánál fogva vezetniük. Ámde emellett titkos gondolatok
főnek a görögség fejében. Nem esett-e már
meg, bogy a szolga lett az arany kincs őrévé, mert az urak nem tudtak annak birtoklását illetően megegyezni?
Viszont vannak elegen, akik olyan1 okosok, liogy a lárma dacára sem hisznek a
Dardanellák közeli elestében. Emberek, akik
tudják, hogy
még nem érkezett el a cselekvés órája,
akiik a törökben, „az örökség legjobb őrét"
látják, .mert a leggyöngébbnek tartják.
Azonban Veni-zelosznak az a gondolata, bogy
Bizánc elesténél a görögök is jelen legyenek és kisázsiai gyarmatokon kivül bizonyos
jogot nyerjenek Konstantinápolyra
és e jogukat ujfennen dokumentálják: önmagában
megfelel a görög érzésnek. Venizelosz roálpolitiknsan gondolkodó fők ellenállásán
megbukott, mert azok nem látták még Konstantinápoly bukásának az előfeltételeit biztosítottaknak. De a történelmi emlékek sokkal jobban uralkodnak a görögök érzésén,
sőt politikai gondolkodásán, semmint azt
Európában egyáltalán gondolják.
Konstantinápolyban persze ismerik ezeket az álmokat, Ez a legigazibb oka, amiért

Szeged, 1915. augusztus 18.
jutása a görög-török viszonyt tartósan el
fogja rontani s sogy onnan a török birodalom testébe majd szünetlenül pusztító mikrobák áramlanak,
Az antant ügynökei azon mesterkednek,
hogy ezeket a hangulatokat kihasználják ós
azt mesélik az embereknek, hogy Németország .Konstantinápolyban való befolyását
nem arra használja fel, bogy a török-görög
kérdésben mérsóklőleg hasson, hanem egyenesen arra törekszik, bogy „a kisázsiai görög
elemnek német alapossággal való kiirtására,
ingereljen." Világos, hogy itt vannak elegen,
akik ismerik a valóságot, akik tudják, hogy
Németország törökországi követe: v. Wangenheim báró micsoda őszinte jóakarattal
működik mindig közre azon, liogy a Törökországban élő külömböző elemek közt az
egyetértés előmozdítt assék. Ha minden kisérlete nem sikerült, az csak azért volt, mert

a görögök és törökök nem tudtak megegyezésre jutni. És Hellasz álmát az ozmán birodalom görögje is álmodja, ö ott nagyon munkás, előrehaladt, de — ennek az álomnak a
révén — egyúttal nagyon ellenlábas elemmé
is lett. Akkor, amikor a törökök az oross
túlerővel szemben csak teljes hősiességük
latbavetésiével tudtak boldogulni, Konstantinápolyban sok görög arc ragyogott, és a
mikor Kum-Kale és Sed-il-Bahr, ez a két kis
erőd, az angol és francia sárkány tüzében
elhamvadt, titokzatos és egyúttal reménykedő liirek szállingóztak az örökké forrongó
görög negyedből, Tatavlából és fekete, súlyos felhőkként függtek Vera fölött. Venizelosz tárgyalásai az, antánttal világosan elGörögország Venizelosz
miniszterárulták a portáinak az ő céljait. A volt mielnök vezetése alatt nem csinált
niszterelnöknek fölötte kívánatosnak tetszett,
titkot abból a politikájából, hogy
bogy Törökország ebben a hősi küzdelemben
minden erejével Törökország tönkelbukjék. Természetes tehát, bogy ebben az
retevésén dolgozik,
atmoszférában u j súrlódások ós incidensek
fordulhatnak elő, amiről a kisázsiai görögNem. szabad tehát azon csodálkozni, ha
üldözések miatt támadt izgalmak eléggé ta- a törökök az iránt az államférfin iránt, akinúskodnak.
nek titkos álmait ismerték, nem voltak bizaLukrati tengerpartján, melynek a vize lommal. Talán szüksége van minden nemép olyan kék, mint a Boszporusz csodás hul- zetnek oly ábrándképre, amelynek a meglámai, mert ugyanaz a kék égbolt terül el váló,sitására törekszik, de amellett, nem szafölötte, néhány nappal azelőtt beszélgetést bad megfeledkeznie a valóságról. Görögfolytattam Galib Kemaly bejjel, a Török- országnak ma másra kell törekednie, mint
ös Görögország közti viszonyról és a konflik- Bizáncra és a kisázsiai partokra:
tus mélyebb okairól.
ott van Dél-Epirusz
és Olaszor— Emlékszik-e arra a beszélgetésünkre,
szágnak a helyzete a Földközi— kérdezte a követ — amelyet mintegy hátengeren.
rom éve a szigetek kérdéséről Berlinben
folytattunk? Ozmán Nizami pasa akkor még Ez a lehetőség és megvalósításának itt az
Londonban tartózkodott és még semmisem ideje, már csak azért is, mivel
a görögség jövendő vetélytársa és
volt eldöntve. De én még akkor mondtam
ellensége: Itália.!
meg finnek, hogy a szigeteknek görög kézre

J? negyvenhaíos szeged: bakák
y
véres /járom napja J)oberdórjáL
(Saját tudósítónktól.)
Az utóbbi betek óta, de tudtuk azt is, hogy ez a nyugalom
hivatalos jelentéseiben nem kevés szó esett nem tarthat .soká. Olyan ez, kérem, mint a
az olasz háború óta nagy nevezetességre ver- szélcsend a még nagyobb vihar ©lőtt. Ismeri
gődött doberdoi fensikról.
A jelentések — minden katona és tudja előre a folytatását
különösein a imult hó vége felé — mind igen is. Ehhez mérten rendezkedtünk hát be a
véreseknek jelezték a fensikon folyó harco- pihenőre. És Csakugyan, a következmények
kat, amelynek birtokáért az olaszok egy idő megmutatták nekünk, liogy nem számítotóta már semmi áldozatot nem kiméinek. tunk rosszul. Huszonharmadikán délután az
Ezekről a világháborúban is csaknem párat- ágyuk szolid koncertjébe egyszerre csak belanul álló véres harcokról, különösen a ju- leüvöltött az olaszok 28-as mozsarainak
lius 24, 25. és 28-ikán dühöngő borzalmas hangja. Gondolom, három szólalt imleg egytusokról mondott el egynehány izgalma® szerre éis mi azonnal tudtuk, liogy a piherészletet D. Béla főhadnagy, szegedi bank- nőnknek vége. iNcui ' csalódtunk. öt perc
hivatalnok, aki a. napokban érkezett Szeged- múlva már bömbölt az áigyu, végig a nagy
re, pár napi szabadságra. , Ezek a részletek olasz frontion. Megszólalt az olaszok minden
annál közelebbről érintenek bennünket, mert iit-ege lós állásaink előtt, felett, megett búgva,
hiszen ezekben a harcokban nagyöbbára a fütyülve szántották a levegőt a mindenféle
mi fiaink, a szegedi meigyvenhatiosok vettek kaliberű srapnelek,, gránátok; a szakállas,
részt és bizony, nem egy szentelte vérével láncos golyóbisok. Borzalmas volt. Mintha
közülök .a nevezetes fensikot. Hogy teljesen megnyílt volna aiz ég és kénköves, tüzes eső
hiven leír juk azokat a borzalmakat, amelyek hullott volna a véres földire. És ez a minden
a véres bárom nap alatt flélóránkint ismét- képzeletet felülmúlóan borzalmas tüz az idők
lődtek, a világ legnagyobb drámaírójának múlásával csak fokozódott. U j és u j olasz
tollára lenne szükség, ezért a főhadlnagy el- ágyuk szólaltak meg minden percben, aiztáin
beszéléséhez alkalmazkodva, lehetőleg tár- — amikor tetőfokát érte el a rettenetes
gyilagosan igyekszünk megismertetni olva- ágyúzás, frontunk mögött megszólaltak ami
sóinkat a vitéz negyveníhatoisok legvéresebb ágyúink is. A öörügfétsnek, dörgések okozta
pokoli hangzavarnak ezt a fokozatát lehetethárom napjával.
len szóval kifejezni. A lóg remegett és iszoKezdődik a tánc.
nya szél süvöltött árkaink felett az ágyuk
— Huszonkettedikén támadtak utoljára okozta légnyomásától. Egy olasz gránát alig
a fensik ellen az olaszok — kezdte meg el- száz lépésre tőlem furód-ott a földbe. Még ma,
beszélését a főhadnagy — és ekkor olyan Ve- hosszú idők multán is borzadva gondolok
reséggel távoztak el állásainktól, hogy két vissza arra a látványra, ami a gránát- robbanapig, huszonnegyedikéiig felénk sem néztek. nását követte. Száz és száz méter magasságMindössze a tüzérségük dolgozott, de az seim ra csapódott fel a föld a levegőbe a lecsapóa szokott eréllyel. Általában azt lehetett dó gránát nyomán ós ezer darabra szakgamicgállapitani, hogy az olaszok kimerültek tott -emberi testrészek hultak le még percek
a folytonos harcokban. Mi örömmel fogad L und fán is. Olyan ritka teli találat volt ez a
tuk a pihenőt; istenem, állandóan naigyon lövés, amilyen még a mi kitűnő tüzérségünk
kemény munkában voltunk akkor már hetek nek is tiz lövés közül egyszer, ba sikerül.

'Szeged, 1915. augusztus 31.
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— A trónörökös kitüntetése A király
Károly Ferenc József főhercegnek a Vöröskereszt körüli érdemek érdemesül agát a hadiékitménnyel adományozta,
— Tisza Is v n és a h u s ? á r őrmester.
Budapestről jelentik: Tisza István grófot a
miniszterelnöki palotában a napokban meglátogatta egy huszár-őrmester. Első osztályú
ezüst vitézségi érem hetybólkedik a mellén
ás a vaskereszt szalagja a gomblyukában.
Balogh Györgynek hivj-ák a derék vitézt, a
hetes Vilmos-huszárok őrmestere, civilben
jómódú biharmegyei gazda. Tisz-a István
hadnagy fiának századában szolgál s ennek
megbízásából jelentést tett, miinthogy szabadságra
küldték, a -miniszterelnöknek aregész éjfélutáni b á r o m óráig. Akkor egy— A harmadik napon aztán tetőpontját
szerre elhallgattak azok az olasz ágyuk is, érte el az olasz támadások hevessége. Hét- ról, hogy jól érzi magát hős fia. A miniszteramelyeket mi el mem hallgattattunk a tizen
szer támadtak egy napon és hétszer vertük elnök közvetlen szívességgel fogadta az őrkétórás tüzérségi iharc ideje alatt. Osak elvét- őket vissza, Az utolsó rohamnál aztán, a mestert, hosszasan elbeszélgetett vele, száz
ve szólalt meg egy-két ágyú és Iha az ember melybe beleszólt a tüzérségünk is, olyan,
britannikával apuidé Vívta meg s megkérte,
minden idegszálát próbára tevő volt az előbbi vereségeket szenvedtek az olaszok, hogy -betizenkét óra, ez a hirtelen beállott csendesség szüntették a további lie-ves támadásokat. hogy mielőtt vissz l u e g y a harcte-iv. látoesak annál izgalmasabb volt. Hiszen tudtuk Csend lett, csak a,z ágyuk szóltak, de már gassa meg ismét.
mindannyian, ihogy most meg a gyalogság a régi hangon.
'
— A fiatal gróf ur renák'vüi hősiesen
támadása következik.
— Hevenyében ossz esz á mi t ott u k az ola- viselkedik, •— beszélte az őrmester az ifj'i
— E g y fél óra telhetett el igy, sziveket szok veszteségeit: harmincezer
emberükbe Tiszáról. — Nem vállal parancsőri szolgalaremegtető, repesztő izgalmas várakazásiban. került a három nap és mégsem tudtak semMég sötét volt; nem lehetet tiz lépésre előre mi eredményt elérni. A mi veszteségeink tot, éppen ugy, mint a liósi halált Es 0. < >,t\?y
látni. Egyszerre aztán jött a jelentós tele- egészen e-ltörpültek emellett az óriási vesz- P á l gróf, akivel jó barátságban voii, hanem
fonon :
legényei közé. Hónapokig feteség mellett. Ez a három nap volt a negy- kikérezkedett
— Három olasz ezred rohamra indult.
di dt gyaloghuszáraival a lövészárokban a
venhatosok k g véres elib napja a világhábo— Ujabb öt pere, amelynek minden má- rúban.
Kárpátok közt s me-st is állandóan századdsodperc egy végtelenség volt az ágyúzás ál
Körülbelül
ilyesmit
jelent
az
a
iHőferal van. A legénység imádja, mert jól bánik
tal összetépett, összeszakgatott idegeknek. A
jelentés:
a
támadás
összeomlott
s
a
támavelük. Megosztja mindenét a fiukkal s előllegénység a lőréseklhez támaszkodva, töltött
fegyverekkel állt a helyén. Egyszerre aztán dásokat véresen visszavertük.
jar a veszedelmekben. Az őrmestertől meg(sipos.)
felgyúltak frontiunk mögött a reflektorok és
kérdezte Tisza, ho-gy miért kapta kitünteténappali világosság f é n y e ömlött el állásaink
seit és nagyon megdicsérte, amikor elmondfiőtt. A meglapulva közeledő olasz ezredek
ta, ho-gy a nagy ezüstérmet azért tűzte a
legénysége meglepetten, felhördülve ugrált
mellére Berzeviczy Béla ezredes, mert százfel. Egy hatalmas salvéval üdvözöltük őket
árkainkból. Aztán megszólaltak a mi ágyúíusz huszárral háromszáz oroszt vert ki
oooo
ink. Éppen olyan helyen álltak, ahova a tümegerő,sitett állásaiból és el is fogta őket.
zérségünk már napokkal előbb belőtte magát.
— Széli Kálmán temetése. SzombathelyKisszeged felépítéséért.
Minden lövésünk teli találat volt. A tisztek
ről
jelentik: Csütörtökön helyezték örök
kétségbeesett vezényszóira .még előretörtek
nyugalomra
a t á p l á n f a i -családi sírboltban
300
(Saját
tudósítónktól.)
Nem
egészen
néhány száz lépést az olaszok, aztán m i n t az
Széli
Kálmánt.
Tegnap a koszorúk egész
őrültek visszafordultak. Ellenkező
tisztjeiket korona hiányzik még és elérte a 10,000 kotömege
érkez-ett
Rátótra,
köztük a m a g y a r
pillanat alatt lemészárolták s rohantak vissza rónát az a gyűjtés, amelyet emberbaráti,
kormány,
gróf
Tisza
István
miniszterelnök,
ruháikat tépve. (Egynehány árkaink (fele ro- szociális és hazafiúi köeles-síégeinek teljesiéfüggetlenségi és 48-as párt, a miniszterhant; nem lőttünk r á j u k gondoltuk, jók leszkezdeményezett. elnökség tisztikara, a Tudományos Akadének foglyoknak; aztán, hogy odaértek árka- sébetn a Bélmagyarország
Aránylag
rövid
i-dő
alatt
Szegeden
olyan mia, Rátót község közönsége és Goszinkhoz és állati hördüléssel .beugráltak, tajtékzó ajkaikat és meredt szemeiket látva eredmény ez, amelyet a célul kitűzött fel- tony -község koszorúja. A kormány koszorúpillanat alatt meggyőződtünk róla, hogy adat nagyszerűsége mellett tulajdonítani jának szalagján ez a felírás van: „A magyar
kormány — Széli Kálmánnak", Tisza István
ezek megőrültek,
merünk annak is, hogy szavunknak némi gróf miniszterelnök koszorúján pedig ez a
Hő'fer 'altábornagy ezen a napon a követ- ereje, nevünknek népszerűsége van. A May felírás: „Tisza István — Széli Kálmánnak."
kezőket jelentette: A z olaszoknak a doberdói
A részvéttáviratek is százszámra érkeztek a
fensik ellen intézett egy heves támadása ál- R. Miksa bank és váltóüzlet tulajdonosai: gyászoló családhoz. Lajos -bajor király távMay
Gyula
és
Vajda
Béla
a
következő
levelásaink előtt összeomlott.
iratban kondoleált Széli Kálmán leányának,
let intézték hozzánk:
Bernriedcr Jáiiosnénak. Rátóton délelőtt tiz
A két nap.
Kézitasák.
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Azon orszá- órakor szentfite be a halottat gróf Mikes
— Ú j r a borzalmas tüzérségi tüz követ- gos mozgalom, mely a Felsőmagyarországo-n János szombathelyi megyéspüspök, A bekezett. Nem is próbálom részletezni; elég
elpusztult falvak újraépítését célozza, Szeged szi ntelésen óriási közönség vett részt,, ott
annyit, hogy a h a j n a l i derengésben mint levolt a kormány, a Képviselőház, a politikai
hulló csillagok, röpködtek n j r a a gránátok, várcs közönségében i-s élénk visszhangra ta- pártok küldöttsége, Széli K á l m á n politikai
lált. Magunk részéről is hozzájárulni kívásrapnelek. Nem jó visszagondolni rá.
barátai, a vármegye es a községek küldöttei.
— Tiz órakor n j r a rohamra jöttek a fenti nunk ezen nemes eéllioz és tegy&zersmint A beszentelés után a holttestet
Táplánfára
ellen az olaszok. iMcst ágyuk fedezték roha- bálánk egy részét leróni óhajtjuk a harc- vitték, ahol délután helyezték örök nyugamukat. Okultak az éjszakai támadáson,
téren elesett hű tisztviselőnk, néhai Heyer lomra a családi kriptában. A táplánfai teme— Salvéval fogadtuk őket. Rengetek em- Zsigmond emléke iránt, miért is kérjük ide- tést Horváth Istv-án nagyprépost, címzetes
ber elhullott közülük, de, Ihogy állásainkba
püspök végezte.
mellékelt 600 koronát nevezett tisztviselőnk
be ne hatolhassanak, mégsem tudtuk meg— Szegeden marad Zadravecz István.
akadályozni. I t t aztán a kézitusa borzalmai iránti kegyeletünk megnyilvánulásaként el
Zadravecz István alsóvárosi gvárdiánt, mint
következtek. Délután három óráig küzdött fogadni és rendelkezési helyére juttatni
tudvalevő, a -szent Ferenerendiek k á p t a l a n j a
ember-ember ellen a legiszonyúbb kézitusa- Foga-dja t. Szerkesztő u r nagyrabecsülésünk kormánytanácsossá választotta. Ezzel kapban. A fenyegetett pontokon mindenütt a kifejezését., mellyel vagyunk kiváló tisztelet- csolatosan az a hir terjedt el a városban,
negyvenlhatosok. Egyenesen lehetetlen kifehogy Zadravecz István elhagyja Szegedet.
tel.
jezni, hogy verekedtek a jó szegedi (fiuk. .Egy
Mint értesülünk azonban, ez a kormányA ma érkezett adományok:
három olasszal is egyszerre.
tanácsosi kinevezés n-e-m jelenti azt is, ho-gy
600 K
nj állomáshelyet kell elfoglalnia. Igy to— Délután háromra mindenütt menekül- May R. Miksa bank- és váltóüzlet
Egy szegedi kisleány
2 K vábbra is házfőnöke és plébános-helynöke
tek a betörő olaszok a fensikról.
— Utána megint tüzérségi tüz, tiz óráig.
-602 K marad az alsóvárosi rendháznak az emiitett
összesen
kitüntetés mellett is.
Aztán ú j r a roham. Gyönyörűség volt nézni Eddigi eredmény
9113 K
a szegedi fiukat. Mind azt mondta: az való
— Az ipartestület fogyasztási szövet9715 K kezetet létesít. Az ipart-stületnél legutóbb az
neki. Se tétben verekedni. Ahhoz m á r szokva Gyűjtésünk tehát
iparosok lisztszükségletének biztosítása érvannak — otthonról. Hiszen olyan ez igy,

m i n t h a a korcsma előtt csinálnák odhaza,
Az, én arcomra egy aigyvelőromcs fröccs-ent.
Borzadva törültem meg az arcomat, aztán vasárnap ©ste.
felnéztem, hogy honnan jönnek a teli talá— Megint visszavertük az olaszok tálatok. A mi tüzérségünk ekkora m á r felfe- madásait. És megint kezdődött elölről az
dezte. Mikor én kinéztem messzelátómmal a egész játék. Tüzérség, roham. Még azon az
figyelő résen, már csak egy-egy -felvillanó éjszakán újból támadtak az olaszok.
IJjra
fényt láttam az ágyukat elma-szkirozó faeso- kézitusára, került a sor, kézibombákkal,
portozat előtt és egy perc miultán szabadon bajonettel, otthoni, hazai bicskákkal, puszta
állt az az olasz üteg, amelynek sikerült belő- kézzel, ugy, hogy megragadni egy kézzel az
nie magát. Aztán s-ok felvillanó fényt láttam ellenség fejét ós esav'arintani egyet a másikaz ágyuk előtt. G r á n á t j a i n k mint a tűzeső kal a fején, hegy roppanjon a csigolya. ,A
hulltak az ütegre; két pere multán imlár .néma negyvenhatosok egész virtuozok m á r ebben
volt az egész hely; az ágyúcsövek töredezet- a műveletben, különösen az utolsó marssal
ten, a földön feküdtek egymás mellett. H a t érkezettek. Sók -köztük az olyan, akik apadarab, amint a kitűnő tálbori messze látón csok voltak odahaza. Most a legjobb katomeg tudtam számlálni.
nák közé tartoznak. Ú j r a csak visszavertük
i
— Ezek a borzalmak tartottak aztán őket.
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elekében tartott értekezlet folyományaként a
testület elnöksége szövetkezet létesítését vette tervbe a fontosaibb háztartási szükségletek (liszt, kenyér, f a , kőszén stb.) telhető
praktikus beszerzése érdekében. A szövetkezés csak a rendkívüli idők t a r t a m á r a szólna
és a szükséges anyagi erő már biztosítva
van. Tag lehet mindem iparos és ipari alkalmazott, aki a meghatározandó 'feltételeket
teljesiti. Egy-egy üzletrész, mely a tagsági
jogokat már biztosítja, 10 korona. Ki-ki több
üzletrészt is jegyezhet. Minden tag csak a
befizetett üzletrésze erejéig vállal kockázatot. Az alapítási tervezet az ipartestületnél
megtekinthető. Az alakuló közgyűlés vasárn a p délelőtt 10 órakor lesz az ipartestület
nagytermében. Tagok a közgyűlés alkalmával is jelentkezhetnek, Iha legalább egy üzletrészt nyomban befizetnek. Az érdekelteket
és érdeklőidőket ezúton hívja meg az ipartestület.
'
— Szeged lisztellátása. Dr.
Somogyi
Szilveszter polgármester szombaton' délutánra értekezletet hívott össze a kereskedelmi és
iparkamarába. Az értekezeleten részt vesz
Szabó Gyula, kamarai titkár, a malmosok,
lisztkereskedők é s pékek. Az v értekezlet fogja
elhatározni, hogy milyen módon történjék
meg Szeged' lisztellátása. A malmok ólyan
arányban látják el a pékeket és kereskedőiket
liszttel, amilyen arányban a várostól .a gabonát kapják őrlésre.
— Uj rendelet a vasárnapi muiikaszünetrői. Báró Harkányi János kereskedelmi miniszter az alábbi uj rendelkezést intézte csütörtökön táviratilag Szeged közönségéhez: A
maii napon 50,966 s z á m alatt kelt rendeletemmel: akként rendelkeztem, hogy további intézkedésig az ország egész területén az ipari és
kereskedelmi árusítás és az elárusított cikkeik
'házhoz szállítása a törvényes munkaszünet napokon.- tehát Szent István napján is déli
12 óráig, a napi élelmezési cikkek árusítása
pedig — túlnyomóiag ezek árusítására berendezett üzletekből — ezen feiiil este hat
órától kezdve végezhető. Miről a törvényhatóságot a Szent István nap közelségére való
tekintettel az érdekeltekkel váló megfelelő
közlés végett naár előzetesen táviratilag is
értesítem.
— A vak é s rokkant katonák javára
augusztus 14-én rendezett
miüvósizestély
1432. korona 91 fillért jövedelmezett, amely
a következőképpen oszlik meg: A színházi
jegyek áraiból befolyt 1659.70,. felülfizetésekből 152.30, összesen 1812 korona. K i a d á s Öszszesen 379.99, tiszta jövedelem tehát 1432.01
korona. Felülfizettek: Déri Rózsi 100, Vörös
Tibor ezredes 3, Dómba Kristóf főhadnagy
2.50, Dóra 4, Díszpáholy 1, özv. Grünfeldné
—.80, Tzsiehöickell nyomdász 16, F a r k a s Fet&m. honvéd 5, Légszeszgyár 20, összesen:
152.30 korona. A közreműködött művésznőknek és művészeknek, úgyszintén a nagylelkű
felül fizetőknek hálás köszönetet monid a rendezőség.
— A f e l ővírosi lányok zászlót a d n a k
a honvédeknek. A szegedi felsővárosi leányek
az. 5-ik honvéd gyalogezred legközelebb induló monetszázada részére hadi lobogót készítettek, amelyet vasárnap, e hó 22-én. délelőtt 11 órakor a felsővárosi templomban
.szentelmek föl. Keresztanya: Kertész Vilma,
koszorulányok: Mezei Viliké, László Ilonka,
Fazekas Juliska, Róvó Erzsike, iBonykal
Mariska,. Dömisödí Juliska. lA lobogó, fehér
brokátselyem, amelyre Szűz Mária képét és
a. m a g y a r koronát Lovács Borika urleány
festette,
— Gyermekgyilkos zentai úriasszony.
D. J., az egyik zentai pénzintézet vezető állásban levő tisztviselője a mult évben mindjárt
a mozgósítás első napján mint tartálékos tiszr
bevonult katonának és azóta megszakítás
nélkül küzd a harctéren. (Felesége pedig kiiképeztette magát önkéntes, ápolónőnek és mint
ilyen az egyik újvidéki hadi kórházban teljesített szolgálatot. A napokban haza jött Zentára és anélkül, hogy itt valakivel is érintke-

Szeged, 1915. augusztus 20.

zett volna, egyenesen a lakására hajtatott. ' sokat a már ismerteken kiviül. Szerdán SzeMegérkezése után harmadnap magához hi- • gödre érkezett a kolozsvári állaimrenidlőrség
vatta Beiki Dezsőné, zentai szülésznőt, aki- j megbízottja, aki visszakisiérte a szélhámost
nek elpanaszolta, hogy rosszul van. A szü- Kolozsvárra.
lésznő megvizsgálta az uriasszonyt és arra a
— Egy elmebajos katona. Mihajlovics
megállapításra jutott, hogy az asszony nem-- István szegedi esztergályos-segéd a negyvenrégen egy gyermeknek adott életet. D.-né hatodik 'gyalogezredben szolgált, mint katoazonban ezt váltig tagadta, mire a szülésznő na. Idegrendszere nem bírta el a harctér
kutakodni kezdett a házban és végül is meg- borzalmait és elmebajt kapott. Mint ilyen
találta a csecsemőt a várnák között
megfojt- jött haza Szegedre, ahol ápolás nélkül csava, Az esetről kötelességéhez, hiven rögtön je- tangolt az utcákon. Igy tévedit be a törvénylentést tett a rendőrségen. A rendőrség hosz- szék épületébe, ahol bement dr. Horánszky
szas nyomozás után felderítette az egész bűn- Miklós ügyész szobájába és magár t zárta az
cselekményt. Egy Péricsné nevü zentai asz- ajtót. Később, hogy be akartak menni, észszony volt a bűntárs, aki segédkezett az uri- revették, hogy benn van valaki. Rendőrt
a-sszonynak. Erre mindkettőt beszállították a hívtak, aki betörte az a j t ó t és a rendőrségre
szabadkai ügyészségi fogházba, ahol megin- kisérte Milkajlovicsot. I t t kiderült, hogy nem
dult ellenük az eljárás. Az eset annál nagyobb titkos iratokat keresett az ügyész szobájáfeltűnést keltett Zentán, mert többen látták, a ban, bainem őrült. A rendőrorvos megvizsmint D. J.-né megérkezett Zentára, de semmi gálta Mihajloviosot és — miután nem találta
gyanúsat nem vettek észre az úriasszony ma- közveszélyesnek — a rendőrség a szerencsétgaviseletén, sem külsején. Nincs kizárva te- len embert átadta édesamyjárnak.
hát, hogy a bűnös asszo-ny már magával 'hoz- - Szent Istvánnapi mozielőadások. Az
ta a fiúcsecsemő holttestét, melyet rosszul- Uránia-, Vass- és Apolló-mozikban ma szenléte miatt nem tudott már eltüntetni.
zációs képeket vetítenek. Tekintettel az ünnepnapra, az Urániában egy előadás kereté— A házasságszédelgő ál tengerésztiszt
ben három slágert vetítenek-. A másik két
üzelmei. Megirta a Délmagyarország,
hogy
Takács J á n o s rovottmiiltu községi jegyző, moziban is igen tartalmas a műsor. ,A VassHadházy Géza néven mint tengerésztiszt be- moziban Lolly Neumann, az uj moziprimafurakodott a szegedi uriesaládlokhoz nősülési donna lép fel egv kitűnő társadalmi dráma
szám dókkal. A kolozsvári rendőrség köröz- keretében. Ugyancsak ezen a műsoron szerevény© alapján a szegedi rendőrsíég letartóz- pel Dorrit Weixler is, a legbájosabb moziszitatta. Takács bevallotta, hogy mielőtt Sze- nésznő egy kacagtató vigjátékban. Az Apolgedre jött, Nagyváradon is követett el lopá- lóban izgalmas detektivslágert vetiteneík.
V
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hatása a város
A jövő évi költségelőirányzat.
(Saját tudósítónktól.)
Scultéty
Sándor
főszámvevő nagy gonddal összeállította és
csütörtökön a tanácshoz beterjesztette a város jövő évi költségelőirányzatát. A szép
munka megérdemli, hogy alaposan foglalkozzanak vele, annyival inkább, mert a háború
átalakitólag, ihatott a város egész háztartásara és a főszámvevő munkája erről is tiszta
képet ad. A főszámvevő előterjesztéséből az
itt következő rész az egész költségelőirányzat
gerince:
A községi alap .költeágvetési előirányzatéinak mérlege a következő-:
KieöG
6,633.341 korona
Bevéti!']
5,595.554 korona
'Hiány: 1,037.787 korona
.amii az előző években' is megállapítva volt
50 százalékos városi pótadóból fedezhető.
Az 1915. évi költségvetés eredményével
egybevetve az, 19ŰJ6. évi tervezetet
Kiadás:

Bevéte':

Hiány:

—

Bevételek estek:
tíseati közúti hidvámnál
piaci. helypénznél
vadásaati jogbérl-etnél
kövezet viáan jövedeleminél
városi fogyasztási illetéknél
városi átírási dijaknál
újszeged! fökiek bérjövedelme
tápéli réti földeik
szegedi tföldek
kemeisi földeik
közlegelők utánii fübór
városi gőzfürdőnél
adóbehajtási költségek
épitési és lakliatáisii engélyidüj'ak

17.009
28.000
6.000
47,000
9.500
40.009
4.009
30.000
8.000
'2.009
6.700
3.000
5.000
2.000

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Ezen bevételi visszaesések bővebb indokolást nem igényelnek, amennyiben azok, kivévén a 'vadászati jogbérletnél előállott csökkenést, kivétel nélkül mind a háború által
előidézett súlyos
közgazdasági
állapotokra
vezethetők,

1915-ben 6,478.581 K 5,447.725 K 1,930; 856 K
A költségvetési tervezet egybeállításánál
1916-ban 6j633,341K 5,595.554 K 4,937.787 K a bevételek csökkentésiével aiz vezérelt, hogy
Külömböz&t: kiadás: 154.769 K., .bevétel: ,a költségvetési reális .alapja a rniai háborús
147.829 K, vagyis az 1915. évi köTbségfvctés állapotokban mlég inkább fentartaseék,, igy
merlagével szeimben a kiadások 154.760, míg azon címeiken, amely bevételi források tega bevétetek 147.829 koronával emelkedtek.
' inkább ki vannak téve a háború felidézte
Bevétetek emelkedtek*:
sulyies közgazdasági általános pangásnak,
a közvágóhidi 'bevételeiknél:
19.099 K nehogy a bevételeik 'tulszámiitásával azolk
az erdei terményiaknél
9.000 K imeg neim valósulása miatt a pénztárt a fizető
a megtérülendő kiadásoknál
24.009 K képtelenség felé veaeeisük, avagy a város latőkepénzek kamataiból
273.000 K kosságát meglepetésszerű u j a b b közterhek
viselése elé állítsuk, a bevételeket mérsékellakrész és üzlheithelyiségek utáni
'adóból
7.000 K ni kellett. De mérsékelni kellett különösen
katonai átvonulási saáRásdntjaMíól
4.000 K az 1914 II. és az 4945. I. félévi eredmények
előre nem látható vegyesekből
6,000 K figyelembe vételével is.
A közvágóhidi bevételek emelkedését a
lErős visszaesést m u t a t a közúti
hidvámjég gyártási üzem kiterjesztése
és a műjég jovedelem 17.000 koronával. A jövő évre álnagymérvű kereslete idézi elő. Az erdei ter- talam tett évi 72.000 koronás előirányzatot
ményekből várható magasabb bevétel a fa az 1945. évi 80,2,13. koronával szemben mi
árának megdrágulása ós a kedvezőbb kiter- sem indokolja jobbam, ,mámt az a> k o m i meny,
melés eredménye. A lakrész és üzlethelyisé- h o g y az: 491i5. év L felében e eimen az összes
gek. iutáni bevételek emelkedését az előző bevételek csak 35.589 korona 16 fillért tettek
évek eredmmiyemoh
kedvezőbb
alakulásai ki. iA piaiéi hely pénz-jövedelem 1945, évi
indekoljék. lA katonai szállásdíj tóritmény 12&648, ikemoma d ő i r á n y z a t á v a i szemben m
emelkedését a h á b o r ú s állapotok idézik elő. 1-946. é v r e e&ak 400.000 koronát irányoztam

'Szeged, 1915. augusztus 31.
elő. mivel az 1915. óv I. feléiben az eredmény
45.724 korona 95 fillért mutat.
A kövezetvám-jövödstemnél mutatkozó
47.000 korona visszaesést ós .azt, .hogy az
1915. évi 275.409 korona előirányzattal szemben csak i2í28.974 .koronát irányoztam elő,
indokolja az, liogy az 1915. I. felében 99.335
korona 13 fillér eredményt értünk el.
A városi átirási dijak mult évi 80.085 koronás előirányzatával szemben az 1916. évi
előirányzati összeget a felére, 40.000 kor.-ra
kellett mérsékelni, ímert az 1915. I. félévi
18.733 korona 20 filléres eredménnyel szemben kedvezőbb eredmény elérhetését nem
tartam valószínűnek.
A biáíriföldek jövedelme az előző évi előirányzattal szemben 39.000 korona apadást
mutat. Ezen visszaesés az elhagyott bérleteknek ujabban történt- kedvezőtlenebb hasznosításából állott elő.
A kiadási tételek előirányzatánál ugyanazon elv vezérelt, mint a bevételeknél, t. i.
az, hogy a költségvetési eredménye a valóságos eredménynek mögötte ne maradjon.
Általában véve az egész vonalon a kiadások
erősen emelkedtek,
mert. a háborúval kapcsolatos áremelkedések háztartásunkat is
természetszerűleg erősen, igénybe veszik. Az
üzemekihez szükséges szén, ,a tűzifa, a rendőrök ruházata, a lovak élelmezése, a nap©zániibérek erős felemelkedése, az élelmicikkek megdrágulása oly tetemes terhet róttak háztartásunkra, liogy az ezzel járó kiadásokra szükségessé vált hitel előirányzásával a mult évben 304.965 koronáiban megáll api tett rendkívüliek fedezésére szolgáló
alap 33.539 koronára .szállett alá.
Kiadások emelkedtek:
a vároiiii fogyaszt, álletlélk kezelésénél 3.500 iK
a vízvezetéki űzetni költségeinél
44.000 K
városi gőzfürdőnél
il1,700 K
közvágóhíd' üzemköltségeinél
26.000 ,K
szivattyútelepek költségeinél
.14.000 Tv
szenvedő tőkék törlesztés-énéi
41,000 K
.szenvedő tőkéik k'amataiinál
243.000 íK
közigazgatási személyi kiadások
6.000 K
szolgáik ruházata
4.000 K
•irodai költségek
5.000 K
közigazgatási hivatalok fűtése
6.000 iK
rendőrök ruházata
11.000 K
katonai átvonulási szállásdíjak
28.000 K
népiiskolák fűtése
5.000 K
fertőtlenítő intézet
5.000 K
utcák kőiolajviláigi'tiása
6.000 K
tűzoltó-lovak 'élelmezése
2.000 K
városi szegén yápolda
324)00 K
városi árvaház
8.000 K
közjótékonysági segélyek
6.000 K
városi lovaik élelmezése
.42.000 K
tájlfajta fedező mének
41.000 K
Ezeken a felsorolt tételeken kivül a költeégvetlés majd minden cimén és rovatán észlelhető a kiadások kisebb mérvű
emelkedése.
Különösen a felsorolt tételeknél az emelkedéseiket előidézték: a ruhanemüek, .a cipők,
a fűtőanyag, a kőszén ős egyéb, a városi üzemeiknél ós intéseteknél szükséges anyaigek
árának, valamint a napszámbéreiknek rclhai3nos emelkedése. A kamatoknál mutatkozó
243.000 koronás emelkedés abból állott elő,
hogy a város pénztáréinak terhére jegyzett
4 millió korona értékű hadikölesön kötvényekre felvett lombard kölcsönök Után fizetendő k a m a t r a .a- szükséges fedezetet elő kellett .irányozni. Gondolni kellett azein, kivül az
élelmi cikkek folytonos drágulására és arra,
hogy esetleg járványos betegségek a fertőtlemitő intézet m u n k á j á t fokozná fogják.
Kiadások esteik:
a várc© által fizet, állami adóknál 14.000 K
a városi bérház fentartásánál
9.000 K
népiskolai épületeknél
5.000 K
főgimnáziumnál
42.000 K
utcák lágszesz-világii'táisánál
35.000 K
A város által fizetendő állami- aidiók bszszcige .a földadókuliosnak 25-ről 20 százalékra
törtéint leszállítása folytán esett 44.000 koronával. A városi bérház és az iskolai épületek előirányzata azért csökkent, mert 1915re olyan renováláte-i költségek voltak előirá-
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nyozva, amelyek az .1916. évire nem igényeltetnek.
Az u t c á k légszeszvilágitási költségét
35.000 koronával lelhetett mérsékelni, mert a
hadi állapotra összeállított világítási naptár
tényleges eredménye részletes számitár-j alapján azt eredményezi, liogy az 1915. évre előirányzott 130.000 koronával szemben, a mérsékelt világítás 95.163 koronából fedezhető és
az egész vonalon, követendő takarékosság elvénél fogva feltétlenül kívánatos, hogy a
mérsékelt 'világítás az 1916. évre is fentartassék.

Szeged faellátása.

Nagy dráma 4 felvonásban.

Vígjáték 4 felvonásban.

Előadás

este 9 érakor

a ngárí

helyiségben.

Rendes helyárak.
Mm

elfladásoh

nn
icsenek.

(Saját tudósítónktól.)
Csütörtöki számában megemlékezett a Délmagyarország
azokról a bonyodalmakról, amelyek ujabban Szeged faellátása körül keletkeztek. Részletesen
ismertettük az ügyet olvasóközönségünkkel
és megemlékeztünk azokról a vádakról is, a
melyekkel a Winkler Testvérek céget illették,
mint amely szerződésileg elvállalta Szeged
facllátásnak biztosítását azzal a feltétellel
egyetemben, hogy a fa árát 62 koronánál m a gasabbra nem emeli. 'Közöltük egyben Winkler Józsefnek, a Winkler Testvérek cég egyik
beltagjának az ügyre vonatkozó nyilatkozatát is.
A Délmagyarország
munkatársa csütörtökön felkereste dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, akitől szintén felvilágosításokat
leért a város faellátásának biztosítása körül
támadt bonyodalomra vonatkozóan. A polgármester ur munkatársunk -előtt az ügyre
vonatkozóan a következő nyilatkozatot tette:
— A városi üzemekhez és intézetékihez
szükséges tűzifát eddig is a Winkler Testvérek cég szállította. 'Miután a tüzifaszükséglet
évenkint mintegy 200 vaggoura tehető, szükségesnek tartottam, hogy ezt a famennyiséget lehetőleg, kedvező feltételek mellett biztosítsam. Ezért tárgyalásokat folytattam a
Winkler Tesvérek céggel, amellyel meg is állapodtam a 200 vaggon tűzifa szállítására vonatkozóan a már ismert 'feltételek mellett. Az
ár méltányos és ma már tényleg tekintélyes
megtakarítást jelent a városnak.
— Arról, hogy a Winkíer-cég el akarna
állani szerződési kötelezettségének teljesítésétől, semmit sem tudok és nem is hiszem.
— Ugyanakkor, amikor én az elmondottakra vonatkozóan megállapodást kötöttem a
céggel, gondoltam azonban arra is, 'hogy legalább a város szegényebb néposztályai számára kellene a lőhető mérsékelt áron fát biz •
tositani. Ezért a Winkler Józseffel folytatott
tárgyalásaim közben ezt is szóbalhoztam és
sikerült is elérni azt. ihogy a Winkler Testvérek, valamint Bach Jenő és Lippay Imre fakereskedő cégek között oly értelmű megállapodás jött létre, hegy a Winkler-cég méltányosabb áron tartozik tűzifát adni a két cégnek.
— Két héttel ezelőtt aztán nálam járt
Bacli Jenő, aki elmondotta, hogy Winkierék
kijelentették, miszerint a közöttük létrejött
szerződést nemi állják. Én erre újból megindítottam a tárgyalásokat Winkler Józseffel,
aki azzal védekezett, hogy vagy nem tud
munkaerőt kapni a f a elszállítására, vagy
csak magasabb áron, minek következtében ő
nem szállíthat.
— A helyzet olyanná alakult, — mondta
Winkler. — hogy a szerződésben vállalt kötelezettségemnek neim tudok eleget tenni.
Bach Jenőnek igaza van és ha bepöröl, a pört
meg fogja nyerni és én inkább megfizetem a
kártérítési összeget, mintsem a fát szállítsam,
mert arra teljességgel képtelen vagyok.
(volt Konrád)

Róka-

uíca 6. sz., Szesred-

pályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház
egész éjjel ngitva.

Szagjed, 191)5. augusztus 22.
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Irja ki a lapba kérem . . .
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Utcán, .kávéházban, szerkesztőségben, hivatalokban, rendőrségen, ven-céglőkbe-n; ahol
egy nap megfordulunk, mindenfelől ezrével m
m o z g o - s z i n
u a z
TELEFON 807.
kapjuk lapumík kedves barátaitól .a figyelmez- g
——ra—
tető, barátságos ós kedves felszólítást: — [a]
g
Pénteken,
Szt.
István
napján
Ugyan édes Szeitkiesztő ur, irja ki a lapba
kérem, nem jól van >erz, nem jól van az és 0
mily szép volt -ez, mily szép volt .az. Osalk 0
Lofíy h m a n o
ennek az általános közólhaj-nak ikivánai-nk te- iwi
llát eleget tie-ninii, -amikor megnyitjuk a fellegjobb szerepében !
szólalók előtt fenti cimü rovatunkat és kiirjuk azt, amit a közönség m á r igen-igen nagyon szeretne nyomtatásiban látni. Tudjuk,
tw
hogy nalgycn veszedelmes dologra vállalkozna Jk ezizel; a közönlviég olyan, hogy minidig
azt szeretné nyomtatásiban, látni, olvasni,
amit nem szabad, de mlélgis, legyen egyszer
a közönség és ne csak minidig a szigorú
ügyész urak a k a r a t a szer int: mii megnyitjuk ]¥| Társadalmi szinmü 4 részben.
ezt a -rovatot. H a -atztián az ügyész- uraknak
nem tetszik benn© valami, húzzák ki ők; szidják már egyse,er őket te, lioigy min-denit kihúznák, ami csemege lenne, ne osak minket, § O o r r i f W e i x l e r felléptével
srgy semmit ©óm írunk -meg. (Mert mi -'bizony
i .
i r
megirtunk volna eddig is mindent, csak
nem volt szabad. És hátiba itt el te kerüli
egynémely dolog a vizsgálva kutató szemeket . . . az ügyész és -cenzor urak szómét t . . .
Hát mi kiírjuk a lapba.
Azt kellene kiirni a lapba, kedves Szerkesztő u r , — mondta szerdán délután keserve® sóhajjal egy isimért -szegedi ur, — hogy
mégis csalk szégyen, amit egyes, az ismeret- fej Folytatólagos előadások 2
1—1
lenség homályába burkolódzó alakok véghez
visznek itt Szegeden. Néhány ember ól itt
közöttünk, akinek már megint nagyon mieigfájidblt a szivük tőle, hogy mlég mindig látnak egy-két erős embert is az utcán, meg a
kávéházakban és ú j r a kezdik gyártani ,a név*
telén feljelent-éteket. Egyre-miásra jelentgetik fel azt -a párat is, -akiket eddig vagy valami kívülről meni látható 'belső h a j tartott
Pénteken, augusztus 2 0 - á n
vissza a lövészáraktól, vagy a hivatala találtai nélkülözhetetlen-lilék. Hiszen a m i azt
Nagy dsungel-müsoi*!
illeti, nem veszedelmesek ezek a fekete árnyékeik, -de uuégi® ics-ak sok és szégyenletes,
hogy igy a k a r j á k molesztálná ós a nyugalmukat megzavarni annak a- párnak is. Vagy,
h a olyan nagyon féltik a hazát, mért nem
jelentkeznek önként ök maguk ? Hiszen, ha
esak arról van szó, szívesen fogadják -a kaDráma az őserdők vitonaságnál őket. Mórt a k a r n a k Ihat m á s t bov
lágából 3 felvonásban
küldeni a tüzble, ha maguk is félnek tőle?
Bizony, bizony ezégyslhetnék m a g á k a t mind
a hányan és h-a lenne beaMiBÜk -emberi érzés,
mem siettetnék azt, ami ugy,te elkövetkezik,
ha szükség lesz rá. És szégyen, gyalázat, hogy
a sok intés, iráis u t á n is akadnak olyan-olk.
Hát, bizony, arról is kellene mór irni
egyszer az újságnak, hegy -mégsem j á r j a á m
arz, ami éjszakánkint -Szegeden történik! —
ezt egy joviális, kedves -öreg -ur -mondta nagyon komolyan. — Az -utóbbi időben- M liáramk-cr menteim liaiza néhányszor a feleségem őnagysáigával egy nagyon- kedves ,iism-arőtsünlktől és amikor kiléptünk az utcára,
a Dugonics-té-ren, tehát kellős köz-epében a
szép Szegednek, olyan poko-li fiietótsóg fogadott bennünket, hogy egy-mást n-etm láttuk,
bár fogtam a feleségem k a r j á t . (Bizony, ott
bátran nekünk jöhetett volna bárki, agyonverhetett volna, kirabolhatott volna minid a
kettőnket, a setétben még osak azt sem lát-
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Örökös légyfogó.
A nyár legkellemetlenebb vendége a légy 1 Az eddigi
légyfogók egyike sem felel meg a célnak. Az általánosan használt légysüveg, vagy eféle amellett, hogy
drága (8—10 fill.) é s csak egyszeri használatra alkalmas, nagy helyet igényel, tisztasági szempontból
v e s z é l y e s és undorító 'látvány. — A „Fíiegopick"
ízléses, kis helyen elfér, kezelése a lehető legegyszerűbb, még a gyermek is kezelheti. — Minthogy a
„Fíiegopick" fémből készült, méltán nevezhetjük
örökös légyfogónak, mely használattól soha s e m
pusztul s évről-évre újból használható. — Á r a e g y

idényre való enyvvel együtt 3 K 50 fill. Hat darab

kezdve. —

G y e r m e k j e g y e k csak az első 0
e l ő a d á s o k o n érvényesek.

ÍS

tuk v-ol-n-a, nő-e v a g y férfi ? Borzalmas az a
setétség kérem; fogalmat nem lehet róla alkotni. Nem látni akkor, abban ,aiz időben
semmit, m e r t k-é-t órakor már kezdik oltogatni a, gáz lámpákat az egész városban- és
-negyednégy, fél-négyig, mig a hajnail nem
dereng, a -százhúszezer lakosú Szegeden nem
lehet tudna -a setéttői, házhoz közeledik-e az
ember, vagy emberhez* v-a'gy valamely -gödörhöz?
-Bizonyisten csuda, hogy mindennap öthat betörésről nem regél a rendőrségi krónika, mert -ezt -a set-étet mintha eigyeiiieáen, a
betörők, rablók és -egyéb icsdrk-eifögák hnizditására rendezné a -gázgyár. V-a-gy azokat
a k a r j a tényleg bátori-tani? Az -elmber már
igaz,án ,aiat is-eim tuldíj-a, -mit gondoljon róla,
mert azt -csak nem áillithatja még a gázgyár
sem, liogy tönkremenne, h-a l-egaláblb egy-két
lámpát égve- hagyna -egy-egy utcán, És* h a
a gázgyár n-em lenme e r r e hajlandó, talán
kieszközölhetné a tekintetes rendőrfőkapitány ur Szeged éjjeli -világításának, megváltoztatását?
De, bizony, Írhatnának
az urak egyszer arról is már, liogy a szegedi utcákon nagyon is elszaporodtak a.z olyan -nők az u-tóbbi
időben — -ezt inisig nagyon sokan mondták. —
V-a-lósággal a nagykörút és az Andrassiy-ut
jut aiz ember eszébe, mikor ugy tizenegy,
tizenkét óra tájban végigmegy -a iDu-gonicst-értől a Kárász-utcáin a KielerineiHutca, ffe-lé.
Tiiz-tizie-nik'ét nőt talál állandóan az -uton,
akik ind-nd! ott- ikó-szálnak és „pali"-ra várnak.
De miág ennél is nagyabb baj, hoigy -csakúgy
visszhangzik az utca néha a triáigársá-goktól
és -nem -egy ablak uyilik meg a csendes éjszakákon, amelyeken a durvaságoktól megbotránkozó -arccal méznek 1U aiz álmaikból
felvert békés polgárok. És, ,bizony, m á r az
sem -helyes-, liogy euinyii nőt igy megtűrnek
a várcs főutcáján, -mikor m á s v-áro-s-okban
csak ,a perifériákon szabad sétálni -ezeknek a
nőknek, az -meg, ilioigy a hangos-s-águik ellennem tesznek semmit, egyenesen érthetetlen
is.
Nem találja Szerkesztő ur, liogy kell
néha ilyesmiről is irni?
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A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
31.

O r o s z hadiparancs tiz német
fogoly agyonlövéséről.

mellyel ezt a hóhérmunkát kielégítő vizsgálat
nélkül végrehajtották.

Berlin, augusztus 19. A Wolff-iigynökség
jelenti: Csapataink egy orosz, napiparancs
birtokába jutottak, amely igy hangzik:
Parancs az I. turkesztáni hadtest parancsnokához. 1915. julius 15.
A főparancsnok olyan esetekre, melyekben ismeretessé válik, hogy a németek orosz
foglyokat kínzások és csonkitások alkalmazásával vallatnak, a német foglyok éllen kiegészítőlég még a következő megtorló intézkedéseket rendelj, el:
A megtorló intézkedéseket a hadtest 'körzetében nem később mint 15 nappal azután
kéli végrehajtani, amikor a kegyetlenkedések
ismeretessé váltak. Az eljárás indokát meg
kell jelölni. Azonkívül tudtára kell adni a foglyoknak, hogy minden ujabb kegyetlenkedést
a legszigorúbban megtörtünk. Igy Peesniev
kozák katona megcsonkításának megtorlásául
a főparancsnok elrendelte, hogy a német foglyok legközelebbi csoportjából tiz embert, közöttük tiszteket is, agyonlőj jenek.
Odiselidsa tábornok.
Ha a főparancsnok ilyen határozott parancsot ad megtorló intézkedésekre, fel kellene tételezni, hogy azokat a tényeket, amelyekért bosszút állanak, minden kétségen kiviil megállapítsák. Ezt feltétlenül megköveteli
az európai jogérzék. Hogy áll azonban a dolog az orosz parancs érdekében? Eddig minden hir, mely orosz foglyokon elkövetett kegyetlenkedésekről szólt, kivétel nélkül hazugságnak bizonyult.
Peesniev megcsonkítását
sem állapíthatták meg az oroszok, mert az
soha és sehol sem történt meg. Az orosz vezérkar ugyan egy hivatalos közleményben állította ezt, de a német hivatalos vizsgálat
megállapította, hogy az egész történet az első
betűtől az utolsóig koholtak, A szóba került
német csapatrészeknél egyáltalában nem volt
fogságban a nevezett fJswri-ezred egyelen katonája sem. Hogy az orosz főparancsnok parancsát az első turkesztáni hadtest végre is
ihajtotta-e, az még titok. Ettől függetlenül is
azonban a történelem Ítélőszéke elé tartozik
íiz a kegyetlenség és bűnös könnyelműség, a

Uri családnál a városij főgimnázium közelében egy jó nevelésű
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Szenzációs újdonság 1

teljes ellátást n y e r het. — Cim a kiadóhivatalban.
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A cselszövők.
Dráma 4 felvonásban.

Szerencsés tévéiéi. 1
Amerikai vígjáték 2 részben.
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Jó

zongorát

keresek megvételre.
Székely, leszámoló hivatal III, 23,

ajtó.

Ara 4 korona.

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

A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleirásai

Ára 3 korona.

Prohászka Ottokár:
Szegeden, Mikszáth KáLuáníLasjdon-utca 6.)
T e l e f o n 9 9 2 . — Elvállal patkányok teljes kiirtását is. „ R a d i k á l i s p a t k á n g i r t ó s z f p " tfge— —
lyenként is kapható.
— —

Számos elismerés.

Számos elismerés.

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4 korona.

Fehéri Armand :

A nyugati harctérről

Szeged szab, kir. város adóhivatala.
14495/915. adh

Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről .

Adófizetés iránti

Á r a 3 korona.

hirdetmény.

Bemard Shaw:

Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat, akik a városi adófökönyvben előirt é s az 1909.
évi XI. t.-c. 26. §. értelmében esedékes adó, valamint
a Sövényházi, Martonosi ármentesitő társulati-dij, Orsz.
Gazd. Munkás- é s Cselédsegélypénztárt illető hozzájárulási és ipartestületi tagsági díjtartozásukat 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 közhírré tételétől számított 8 napon
belül, vagyis

Unglfa ellen ís a cár ellen

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

Városi adóhivatal.
C u k o r pótlására is sok
esetben alkalmas kit ti n ő
minőségű, idei

A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2 korona.

Dr. Kovács Béla :

A rekvirálások
Érdekes é s hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .

Ára 4 korona.

Nyáry Andor:

Sirnak a hősök . . .
Rendkivül friss é s megkapó novellák a háborúból

Ára 3 korona.

Hevesi József:

Vór
A kitűnő iró megkapó költeményei

1 kis üveggel . . .
1 közép kis üveggel
1
„
nagy
„
1 nagy üveggel . .

2 8 fill.
5 5 fill.
1 kor.
2 kor.

a

Központi

A tóparti gyilkosság
Lebilincselő meséjü, finom humoru és művészileg megirt elbeszélések

Tejcsarnok

összes fióktejcsarnokaiban.

Ára 2 korona.

Ambrus Zoltán:

Kapható

Ára 3 korona.

Kunfi Zsigmond:

Jaurés

:-:

Izzad valamely lestrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Az emberiség és a szocializmus
nagy halottjának emlékezetére .

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

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

Kriegsnovellen aus Oesterreich . Ára I H 4 0 fill.

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

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

APRU HiRDETESEK.
0
0
[b

Hadinaplöm
Franyó Zoltán:

m o z g ó !
s
SZÍNHÁZ

Pénteken, Szent István napján

0
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Aage Átadeiung:

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ® ® ® ®

APOLLO

9

d é l m a g y a r g r s z ág.

Szöged, 1915. augusztus 20.

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

Ára 50 fillér.

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

Unfer dem Doppelaar
A u s d e n K á m p f e n u m Lüttich
von einem Sanitátssoldaten . . Ára 1 K 4 0 fill.
•••

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-utca 9.
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Asztali tintafarfiók.
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