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KOPENHÁGA:
A Daily Telegraph washingtoni jelentése szerint, ha a német kormány nem hajlandó az Arabic
megtorpedózását jogtalan cselekménynek
elismerni,
Bernsdorff német nagykövetnek kiadják útleveleit s
Gerard berlini amerikai nagykövetet
visszahívják. A kongresszus is hamarosan össze fog
ülni, hogy a hadsereg és flotta
mozgósításáról határozzon.
HÁGA: A Morning Post jelenti: French
tábornok megtámadott
egészsége miatt három hónapi szabadságra
megy.
BERLIN: A „Deutsches Tageszeitung" nak jelentik Seveningenből: Boulogneban ratifikálják az angol—francia—amerikai
három
és fél milliárd frank közös kölcsön
felvételére
vonatkozó megegyezést és elhatározták,
hogy
a kölcsön két harmadrésze
Oroszországnak,
egy harmadrésze Olaszországnak jut. Természetes, hogy nem a rendes állami kölcsönről
van szó, hanem áruszállításra és pedig a jelen esetben hadiáru szállítására
nyújtandó
előlegről.
CHIASSO: A szkupstina titkos ülése valószínűleg szerdán véget ér és utána nyomban
nyilt ülésben következik a szavazás a bizalmi
nyilatkozat felett. A koromány válaszát a négyesszövetséghez
a minisztertanács ülése után
Kragujevácban hozzák meg.
KOPENHÁGA:
Az orosz sajtó az utóbbi
időben formális háborút visel Románia és Görögország ellen. A cikkáradatok hangja, ellentétben az angol és francia sajtóval,
goromba. Az orosz sajtó egészen nyíltan
hangoztatja, hogy Románia vonakodása és még meg
nem állapodott állásfoglalása idézte elő az
oroszok szerencsétlenségét.
A Novoje Vremja
különösen Romániát támadja. Romnia elérte
azt, hogy a diplomaták harcában a Balkánon
a németek győztek.
Oroszországra
nézve
most most már teljesen mindegy, hogy Ro
mánia az antanthoz csatlakozik-e
vagy nem,
mert segítsége úgyis elkésett. A Rjecs lekicsinylő hangon foglalkozik
Görögország
állásfoglalásával és sejteti, hogy most már ez
is elkésett. Ami Szerbiát illeti, a Rjecs annak
a reményének ad kifejezést, hogy
Pasicsnak
sikerülni fog a háborús pártot rábírni arra,
hogy Macedóniáról
lemondjon.
ZÜRICH: A Figaro élesen
megtámadja
a szocialistákat és a radikálisokat és kijelenti,
hogyha a kamara elfogadja a titkos ülésekre
vonatkozó javaslatot, a szociálisták
föltétlen
urai lesznek a parlamenti helyzetnek.
Akkor
előállana az a paradox eset, hogy olyan párt
határozná meg háborús időben
Franciaország
politikáját, amelynek tanait a háború semmivé tette. Az a veszély fenyeget, hogy a szocializmus úrrá lesz a
köztársaságon.

>zokat.

egy saneerosségef. A Rémetek a mocsarakba kergetik az oroszt. Berlin, augusztus 25. A nagy föíhadiszáL
ás leleinti: Hindenburg tábornagy hadcsop o f t j a : Njementöl északra Birski vidékén sikeres ütközetekben 7S0 oroszt elfogtunk,
Eichhorn vezérezredes hadserege: Győzelmesen harcolva tovább nyomult kelet felé. Itt 1850 orosz jutott hadifogságba és több
géppuska esett zsákmányul. Solz tábornok
hadserege elérte a Berezowkát, elfoglalta
Kuiszyiií és Tykocintól délre átkelt a Nareven. Galwiitz tábornok a Sokoly—Bialistok
közötti ut mentén ikiikényszeritette az átkelést a Nareven; jobbszárnya az ellenség
visszavetése után az Orlankáig jutott. E
hadsereg 4709 oroszt, köztük 18 tisztet ejtett
foglyul és kilenc gépfegyvert zsákmányolt.
Lipót bajor herceg tábornagy ihadcsoportja: Az ellenség tegnap az üldözést hiába
igyekezett megállítani, megtámadtuk és a
bialovienai erdőbe iiztük. Az erdőtől délre
csapataink elérték a Wierehowiectöl keletre
fekvő vidéket, több mint 1700 oroszt fogtunk el.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: A
hadcsoport a megvert ellenség nyomában
közeledik a Lesna nyugati partján emelkedő
magasi átokhoz (B resz t- Litovszktól északra).
Breszt-Litovszk
délnyugati
harcvonalán
Dobrinkáná! magyar-osztrák és német csapatok tegnap áttörték a vár előretolt állásait.

A Bug keleti partján Vlodovától északkeletre Linsingen tábornok
hadseregének
egyes részei harcolva nyomulnak észak felé.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
GBirski mikiíteigy hatvan kiioíméternyiire
fdkesalk Poimeviectől éisizák'belctre.)
Budapest, augusztus 25. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) József Ferdinánd királyi herceg és Kövess gyalogsági tábornok
csapatai szövetségesünkkel együttesen az
ellenséget folytonos harcok között a Lesna
felé szorítják vissza.
A Breszt-Litovsziktó! délnyugatra harcoló orosz csapatok ellenállása is megtört.
Artz tábornok hadosztályai é s német csapatok az erödövezetekig vetették vissza őket.
Vodávától északkeletre a német csapatok az ellenséget egyre mélyebben üldözik
az erdők és mocsarak területére.
Puchalló táborszernagy lovassága a Köveitől Kofarin felé vezető ut mentén nyomul
előre.
Honvédhuszárok Kővel—iBreszt-Litovszk
vasútvonalon egy sáncokkal megerősített
falut rohammal vettek be.
Vladimír-Voünsgijtöl a besszarábiai határig csend uralkodik.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Megszűntek a bolgár-szerb tárgyalások.
—

Románia készülődése. — Tüntetés Szalonikiban. —

ROTTERDAM:

A

pétervári

ügynökség jelenti: A bolgár-szerb

távirati | tékben a nép elkeseredett hangulata. A Baltárgyalá- ' kán-háborúban elesett görög katonáik sírjait

sok, melyek a bolgár határkiigazitás érde-

kiásták, a csontvázakról levették a tar ko-

kében folytak, eredménytelenül megszűntek.

ponyákat és bajonettekre tűzve tüntető kör-

KÖLN: A Köfnische Zeitung szófiai jelentése szerint a

román

vasutigazgatóság

rendeie'et adott ki, meiy szerint szeptember
14-töl kezdve az összes vasútépítési eszközöknek és anyagoknak

a hadügyminiszter

rendelkezésére kell állniok.

menetben hordozták körül a városban.

A

menetek előtt nagy táblákat vittek a következő felírással:
— E férfiak fejeit mi adtuk oda Macedóniáért.
— Aki most el akarja venni, az jöjjön

Szaloniki, augusztus 25. A négyes szövetség Görögországnak tett javaslatai óriá-

érte.
Dratna, Serres, Kavalla, Barakll é s Dsu-

si izgalmat keltettek a nép körében. Különö-

tna városokban é s

sen az

ugyaniilyen módon tüntettek az antant köve-

augusztus

huszadikán

megtartott

nagy népgyűlésen mutatkozott nagy mér-

telései ellen.

még számos

helyen
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Krísztiánia, augusztus 25. Szófiából sürgönyzik az Aifbenposten-nek: A nisi olasz követ a szerb kormányhoz azt a felszólítást intézte, hogy haladéktalanul ürittesse ki a szerb
seregek által megszállott
albán
országrészeket. A ikövet egyszersmind közölte a szerb
kormánnyal, hogy az Albánia
megszállására
szükséges olasz csapatok már útban vannak
Albánia felé. Pasics miniszterelnök sajnálatának adott kifejezést, hogy az olasz kormány
erről a lépéséről előzőleg
nem
értesítette
Szerbiát. Egyben azonban kijelentette azt is,
hogy a szerb kormány nincsen abban a helyzetben, hogy a szerb nép előtt
magyarázatot
tudjon adni az olasz kormány
e
kívánsága
teljesítésének.
Konstantinápoly,
augusztus 25. Az ikdam
jelenti: A görög csapatok nyolc
kilométernyire állomásoznak
Valómtól déli irányban. Az
útközben megszállott helységekben
mindenütt
görög közigazgatást
léptettek életbe. A hódítások mindenütt Konstantin görög király nevében
történnek.
Berlin, augusztus 25. Jól informált politi-

kai körökben határozottan tudni vélik, hogy
Bulgária egész Macedónia visszaszerzésére
irányuló tervét a jelen pillanatban szerb területre korlátozza
s a görög területet
nem
akarja érinteni. Ez hatalmas tényezője lenne
a békének. Bulgária tudja, hogy (Konstantin
király semmi körülmények között sem h a j landó területátengedésre. Mindamellett Bulgária nem akar semmiféle ellenséges
lépést
tenni Görögország ellen. Igényei jelenleg csak
szerb területre irányulnak. Az optimisták még
azt is remélik, hogy Szerbia, látván azt,
hogy Oroszországtól nem számithat sémlmiféle segítségre, talán más húrokat fog pengetni.
; M |
Basel, augusztus 25. A Novoje Viremjának jelentik Athénből: Venizelosz bizalmas
híveinek körében ugy nyilatkozott, hogy időközben bebizonyosodott, hogy Bulgária testestől-lelkestől a központi hatalmak mellett
maradna ak'kor is, ha Görögországból Kavalíát megkapná. Igy tehát céltalan volna viszszatérni Kavalla átadásának korábbi gondolatára.

terelnöki sajtóosztály.)

A doberdoi feiisik-

szakaszon tegnap ellenséges gyalogságot, a
mely magát Monté dei sei Busin déli lejtőjén
fészkelte be,

tüzérségünk

kényszeritette,

hogy állásait sietve elhagyja.
Harcvonalunk San-Mar tinótól nyugatra
újra nehéz tüzérségi harc alatt

állott.

Dél-

után az olaszok itt újra támadtak, de mint
tegnapelőtti

előretörésük

alkalmával,

Is-

mét a védelmi vonalaink közelében utasítottuk vissza,

i

A görzi és tolmelni hidfö előtt, valamint
Krn vidékén is aránylag csend uralkodik.
Ellenben Flitschek é s Raibl előtt az ellenség folytatja élénkebb tevékenységet.
A tiroli határvidéken több rendbeli harcok fejlődtek ki.
Tegnap késő este az ellenséges gyalogság a lavaronei fensik északi szakasza ellen
kezdett előnyomulni, de ma reggelre ezen
támadás már vissza volt verve. A tonalei-ut

Moszkva lesz az orosz főváros.
Stockholm, augusztus 25. A svéd lapok
a németek legnagyobb sikerének
tekintik,
hogy az orosz cár é s a kormány kénytelen
Pétervárról menekülni. A cár és a kormány
Moszkvába költözik, amely ideiglenesen a
főváros lesz.
A cár és a k o r m á n y

menekül

Pétervárról.
Bécs, augusztus 25. A háború tizenhárom
hónapja óta a'ligha történt esemény* amelynek hire olyan drámai erővel jelentkezzék,
mint az, hogy a cár, a fényes orosz udvar és
a kormányzat kénytelen elhagyni Pétervár
büszke városát és valamely más,
távolabb
fekvő városba fog menedéket keresni. A lég-

getik, azt a várost, amelyen át a vasúti vonal Szentpétervár felé fut. A cár udvara és a
kormány előkészítik tehát a népet rrr a az
esetre, ha menekülniök 'kel'l.
A várháromszög

következik.

Krisztiánia, augusztus 25. Az „AftenMadet" katonai munkatársa szerint Kővel elfoglalása után nem tarthat sokáig, hogy az osztrák-magyar
seregek a Luck—Rovno
-Dtibno várhároszöget megközelítik. Kovno és Ossoviec eleste után Hindenburgnak
nem lesz
nehéz Dünaburgot megközelíteni. Kővel eleste
után a visszavonuló orosz hadsereg máris elvesztette a Kővel—Berdjicsev-vonalat
és ha
északról elveszítik a vilna—dünaburgi
összeköttetést is, akkor az orosz hadsereg
helyzete
hemcsak kétséges, hanem kétségbeejtő
lesz.
fiz

oroszok

menekülése
a döntés eiői.

Stockholm, augusztus 25. Az Aftenbladetnek jelentik Londonból: A Standard ismert
nevű katonai munkatársa, Muridé ezredes, a
keleti harctéri helyzetről a következőket irja:
A németek elejétől kezdve tisztában voltak azokkal a nehézségekkel, melyek a Moszkva vagy Szentpétervár ifelé való előnyomulásukban eléjük tornyosulnak. De biztak csapataik rendkívül mozgóképességében és abmentén mindkét oldalon, hajnal óta több
ban, hogy képesek lesznek az oroszokat dönzászlóalj támad, a harc itt még tart.
tő ütközetre kényszeríteni
és ilyképen az
A tüzérségi harcok csaknem az egész 1 i- orosz hadsereget teljesen demoralizálni. 'Célroli harcvonalon tovább folynak.
jukat főként lovasságuk által el is képesek
érni, mert a német lovasság kétségtelenül feHöfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. lette áll az orosz lovasezredeknek. A minden
más ország lovasságát messze (felülmúló néO l a s z o r s z á g hadüzenete — ujabb met lovasdandároknak ha a r r a alkalmuk kínálkozik, feltételeniil sikerülne is az orosz sekísérletezés.
regek szervezetét teljesen
felbontani.
Genf, augusztus 25. A svájci lapok kevés
Az orosz hadvezetőségnek ezzel szemben
reményt fűznek Olaszország dardanellai aka mostani nagy visszavonulásnál főfeleadata
ciójához. Olaszország belátta, hogy Ausztriaaz, hogy októberig, az ékkor rendszerint beMagyarország ellen nem tud' győzedelmesálló esőzés! időjárásig döntő ütközet elől hadkedni és most más harctéren akarja
megkíseregének zömét kivonja. Ha semmi egyéb,
sérelni a
hadiszerencsét
ez az egy dolog, az orosz hadvezetőségnek
eddig
sikerült. Kérdés azonban* ihogy továbbElutaznak O l a s z o r s z á g b ó l
ra is sikerülni fog-e, valamint kérdés az is,
a török alattvalók.
'hogy a német mérnököknek minden 'képzeleLugano, augusztus 25. A török alattva- tet (felülmúló képzettségére és gyors, cselekvő
lóknak megengedték, hogy Svájcon át el- képességére való tekintettel, amellyel folyóhagyják Olaszországot. A visszatartott kon- kon mocsarakon é s minden nehézségen át hizulok már megérkeztek Svájcba. Tripolisszal, dakat 'és vasutakat, a legrövidebb idő alatt
éppen ugy, mint Franciaország Tunisszal, a birn'ak építeni, maga ez az esőzés és a jelenlegi front mögött kezdődő m o c s a r a k olyan
levélforgalmat beszüntették.
akadályok lesznek-e, melyekbe az orosz hadvezetőség eddig jogosan vetette végső reménységét? Orosz katonai körökben, ugy tudják, hogy a németek igen nagyszámú
ágyúhajóiktól való félelem nagyon is kézenfekvő val felszerelve nyomulnak
előre.
és igy érthető, hogy végül mégis elhatározta
Azt is valószínűnek tartja Maudé ezrea cár és udvara, Ihogy a léghajók bombái elől
des, hogy a tömérdek ágyúihoz szükséges muelvonul biztosabb vidékre. Ugyanekkor hire
níciót a németek 'kellő mennyiségben c s a p a kelt, hogy a kormány székhelyét
át
fogja
taik után tudják szállítani, noha vannak natenni Moszkvába, Pétervárt pedig
valószínűpok, amikor nem kevesebb, mint negyedmilleg kiürítik. A cári udvar menekülését azon- lió lövedéket használnak el ezek az ágyuk.
ban nemcsak a léghajók teszik természtessé,
A német, magyar és osztrák katonák vitézséOstromállapot
géről szóló jelentések és a térképre vetett
Finnországban.
egyetlen pillantás megmagyarázzák P é t e r v á r
barátságtalan helyzetét. A rigai tengeröbölben
Stockholm, augusztus 25. A z Áftenbladet
napok óta folyik a tengeri csata s a balti tar- jelenti Helsingförsból: Az oroszok azért rettomány fővárosából tizenkét órá alatt lehet tegnek annyira a német csapatoknak finn fölPétervárra eljutni. Az orosz várak egymás dön való partraszállitásától, mert meg vanután estek el, a német seregek Vilnát fenye- nak győződve, hogy ennek csakis a Szentpé-

Tüzérségünk az olazzokaf
kikergette állásaikból.
Budapest, augusztus 25. (Közli a minisz-

Szeged, 1915. augusztus 26.

Szeged, 1915. augusztus 26.
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térvár felé való előnyomulás a célja. Az orosz
kormány a finn kormányzóhoz utasítást küldött, amelynek értelmében a lakosságot fel
k e l szólítani, hogy köteles a Kaiuna—Villmanstrand-vonalon
visszavonulni, minden ingóságot magával vinni és amit elvinni nem
tud, a házakkal együtt felgyújtani, Az orosz
kormány elfelejti, hogy a ifinnek a németeket
megváltóik gyanánt üdvözölnék és nemi lesznek hajlandók elnyomóik parancsára tulajdonukat elpusztítani.
Az Aftenibladet levelezője azt is jelenti
lapjának, hogy Steyn főkormányzót
az orosz
kormány vissza fogja hivni és a jelenlegi
kormányzósági- titkárt, Marlovot fogja 'kormányzóvá kinevezni.
Stockholm, augusztus 25. Az lAftenbladetnek jelentik Szentpétervárról: A Dziennik
Narodni jelentése szerint Finnország kormányzója az orosz kormánytól felhatalmazást nyert arra, hogy Finnországban
kihirdesse az ostromállapotot. Az orosz, kormány
arra is felhatalmazta a kormányzót, hogy
a forrongás miatt Finnország
autonómiáját
teljesen felfüggessze. Az egyesülési, valamint
a sajtószabadságot annyira megszorították,,
mint soha imég, a boldogtalan ország, elnyomatásának százéves történetében. A 'kormányzó a legutóbbi időben tiz ú j s á g megjelenését teljesen betiltotta és huszonnégy újságra 72.000 finn márka bírságot szabott ki. Több
irőt Szibériába küldött és két finn főtisztviselőt elzáratott.

Német sikerei* nyugaton.
— Lelőtt francia repülőgép. —
Berlin, augusztus 25. A nagy főhadiszállás jelenti: Champagneban sikerrel robbantottunk fel több aknát.
A Vogézekben Schratzmaerlen egy ellenséges támadást kési gránátokikai visszavertünk, azonkívül Sonderrachíól délnyugatra az augusztus 17-én elvesztett

árkoknak

egy részét visszafoglaltuk.
Egy német harci repülő tegnapelőtt Nieuport mellett lelőtt egy francia kétfedelű repülőgépet.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A békeakcié! a vafikán
kezdeményezi.
Zürich, augusztus 25. lA Reuter-ügynökség jelenti Rómából: A pápa Reugot uj hollandi követ fogadásakor kifejezte azt a reménységét, hogy a béketárgyalások
kára megindulnak

a

Vatikán

nemso-

kezdésére

és

Hollandia támogatásával. A pápai udvar köréten azt hiszik, 'hogy Hágában ül össze a békekonferencia,

melyen a

pápát

a

belgiumi

nuncius fogja képviselni.
A londoni Daily Express

római jelentés

alapján szintén békeakcióról is. Szerinte

egyik

antant-állam

békc-

cjánlatot

Hollandia

tett Vilmos

sterdami Handelsblad
hírét.

közvetítésével
császárnak.

Az

am-
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Hogy készül a város költségvetése
a háborús esztendőben.
— Érdekes részletek a pénzügyi bizottság tanácskozásából.
•(.Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizottság szerdán délután 4 órakor folytatta a város jövő évi költségvetésének tárgyalását.
Az itt-ott Ihevels, szinte átesnek mondható
vitáik miatt csak lassan, halad a tárgyalás,
este h a t óráiig alig négy-öt összefoglaló ckn
alatt felvett tételeket tudiják letárgyalni. A
célt azonban annál inkább elérték, sikerült
ugyanis körülbelül 20.000 koronával
leszorítani a városi
kiadásokat.
Scidtéty Sándor főszámvevő a város jövő évi .kiadásaira előirányzott, tételeket ismerteti. A bizottság tagjai nagy figyelemmel kisérik ,az egyes télteleket; itt-ott felvilágosítást kérnek, ami után. továbbhaladnak.
Ilyen kisebb észrevételek .mellett változatlanul meghagyja a bizottság a haszonvételi
jogok éls fogyasztási adók összefoglaló cim
alatt felvett egyes kiadási tételeket. Következnek a városi vüknek és illetékek 'és üziamek
kiadásai.
iA városi fogyasztási il letélkkozelésre vonatkozóan megjegyzi Soultéty, liogy a mérnökség a vámópiiletek tatarozására 7080 koronát, kér. A költségvetésbe erre a célra csak
2000 korona van előirányozva. A mérnökség
kéri a pénzügyi bizottságot a hiányzó 5680
koronának a költségvetésbe való beállítására. A pénzügyi bizottság .megáll,apátja, bogy
a tatarczá.si munkáikra nincs .égető szükség,
mire —• több hozzászólás u t á n — a mérnöki
hivatal kérését elutasítja.
iMost hosszabb ideig tartó vita következik. .A vízvezeték személyi és dologi kiadásaira 91.976 koroniát irányzott elő a főszámvevő.
Ebben 1.2.000 imiétermásza szén Van felvéve a
vízvezeték üzemiébe,z. lA bizottság megállapítja, licgy eddig mindem évben 11.000 métermázsa szenet fogyasztott a vízvezeték,
mire 3000 koronát törül ia szén vételárából.
Bach Bernát: Miért van az, hogy a városnak 3 korona 60 fillért számított a szén
szállításával
megbízott
vállalat,
mikor
ugyanaz tőle 3 korona tiz fillért kértt
Somogyi Szilveszter polgármester: A
vállalat a kirakási költségekét is a szén miétermázsánkinti árába számította.
Back B e r n á t : Az vaggononkimt számítva nem kerül többe két, maximum öt koronánál.
,
Somogyi Szilveszter: Ugy látszik, a vállalat, mert a városnak kellett a szén, magasabb árakat szabott.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos: Á
városnak mindenesetre biztosítani kellett
szénszükségletét.
Bokor Adolf: Nem leliet szó nélkül elhaladni a tény mellett, hogy a város ötven
fillérrel többet fizet egy mázsa szénért, mint
m ás vállalat. Ez tízezer méter mázsánál horribilis árkülönbözet. Kérdi, mikor kötötte
meg a város a szén szállítására a szerződést,
hogy megállapíthassák, tényleg ötven fillérrel drágábban szállitja-e a Magyar
Altalános
Hitelbank a városniak a szenet mázSámikint,
mint máknak? .A Magyar Általános Hitelbankról ezt nehéz feltételezni, azért az ügy
mindenáron tisztázást kíván.
Balogh Károly: A szenet a városnak
fuvarozni kell. Anléilkül tetemesen olcsóbb
lenne.
Somogyi Szilveszter: A iszerződétt junius
17-én kötötte meg a város. A versenytárgyalás májusban volt. A szerződési feltételekben
az is benn van, hogy a vállalkozó köteles a
város által kijelölt helyekre szállítani és beraktározni a szenet.
A bizottság végül elhatározta, liogy a
felszólalásokat feljegyzik, és; 'felkiVtják a ta. nács figyelmét, hogy a következő
szerződés-

—

kötések előtt a magáncégektől
szerezzenek
be az árakra vonatkozóan
információkat.
Törölte még a bizottság a vízvezeték személyi lés dologi kiadásaira felvett 91.976 koronából a javítóműhely felállítására előirányzott 5685 koronát. Igy összesen 8865 koronát törölt a bizottság a vízvezeték 91.976
koronás tételéből.
A viz vezeték-bevételi 15.000 koronás felesleget, melyet évenkiut a vízvezeték tartalék-alap .gyarapítására használnak, azzal az
indokolálsisal törölte a bizottság, hogy a vízvezeték elég tekintélyes tartalékalappal rendelkezik.
A gőzfürdő-épület jfen tartására 3240 koronával kiér többet az előirányzott .összegnél
a mérnökség. ,A bizottság méltányolta ezt a
kérést, ellenben törölte a műhely-beszerzés
2400 koronás költségét. iA gőzfürdő feritartására előirányzott 7.1.776 korona igy 1040 koronával emelkedett.
A közvágóhíd 113.657 koronás' tételéből
törölte a bizottság a szerszám-műhely berendezésére előirányzott 3900 koronás tételt.
Változtatás nélkül meghagyta a bizottság az erdők és közterek cím alá felvetít tételek előirányzatát. A sétányok és fasorok
munkáltatására 25.000 koronát irányzott elő
a főszámvevő.
Obláth Lipót: Ezzel kapcsolatosan megjegyzem, liogy a terek fentartásánál radikáis változásokat kellene behozni. A gy érmetek pusztítják, rongálják a tereket, parkosat, ezt meg kell akadályozni.
Weiner Miksa: A gyermekjátszótereket.
Obláth Lipót: A parkokat. Igy többek
közt a Stefániáit.
Hasonló értelemben szólalit fel
Vajda
Béla is .
Újlaki Antal: A budapesti terek is, tömve vannak gyermekekkél. lA tereket jórészt
a gyermekek számára csináltatták. A szegényebb néposztály nem küldheti Karlsbadiba
a gyermekét, 'hanem a terekre kell küldenie.
Alkalmazzon a város — mint azt Pesten te
teszik — egy-egy rokkant katonáit,, vagy öreg
bácsit a rend fentartására.
Somogyi Szilveszter: Ez igaz. Sajnos,
lesz eléig rokkant s igy alkalma lesz a városnak legalább, egyszerre .jótéteményt gyakorolni a rokkantakkal szemben és megvédeni a saját érdekeit.
A bizottság ilyen érteleimben határozott,
A kövezósi alapra 200.000 koronát irányzott élő a főszámvevő.
Bokor .Adolf: Ennél a pontnál kötelességemnek tartom felhívni a tanács figyelmét arra, hogy 'jó lesz az utfentartás biztosítása céljából már most érintkezésbe lépnli
a kavicsbányákkal, nehogy ú j r a más városok
foglalják le a követ, mint 3 év élőit is.
Becsey Károly: Az aszfalt fentartálsa
170.000 koronába ikerül évenkint a városnak.
Mégis csaknem miniden utca borzalmas állapotban van. Uta'l a Kálvária-utcára, amelynek kövezete szánté botrányosan rossz, járhatatlan. Kérdi: nincs mód ezen javítani?
Somogyi Szilveszter: Amely utcát nem
gondoznak, az után nem fizeti ki a város a
fentartási, illetőleg gondozási költségekét.
Balogh Károly: Mikor a Mlagyar Aszífalt
r.-t. megkapta a közgyűlésitől az utcák kövezetének fentartására és gondozására a
megbízást, füt-fát igérb .Azt mondták, 25
ékig nem lesz gondja a városnak az utcák
kövezíeltére. Mégis, azóta sökkall több a város
gondja, mint volt addig. A város nem k a p
anyagot, hogy a vállalkozó költségére kijavitihatná az utcák kövezetét.
A bizottság f e l h í v j a a tanáös figyelmét,
bogy minden rendelkezésére álló, eszköz
igénybevételével hozza rendbe az utcákat.
A mezei közdűlő u t a k r a 10.000 koronát
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irányzott elő a főszámvevő. A mérnökség
ezzel szemben 30.000 koronát kiér. Bokor Pál
javasolja a 10.000 koronát 15.000-re emelni.
A bizottság a javaslatot ©1 is fogadta.
Hosszabb vita indult meg a külterületi
viizereisztő árkokra előirányzott 267 korona
körül.
Becsey Károly szól először a tárgyihoz.
Néhány évvel ezelőtt — mondta, — az aradi
kulturimtólrnökség elkészítette a terveket a
város körüli vadvizek levezetésére, amely
3000 bold földet tesz teljesen értéktelenné.
Akkor már-már ugy is állt a helyzet, bogy
segítenek ezeken a mizérián. A tervek azonban — isten tudja, hogy — elkallódtak az
akták között. Kéri, hogy ássák ki az akták
temetőjéből ezeket a terveket.
Bokor Pál: Tény az, bogy a város körüli vadvizek levezetésének végleges megoldását tervezték. Reök István országgyűlési
képviselőtől hallotta, hogy ezt a kérdést belterületi vizszabályoaás utján akarták meg-

valósítani. Ez tényleg hosszadalmas munka
és milliókat igényel. Különösen hosszú időt
igényelne az érdekeltség összehozása.
Tóth Mihály (főmérnök: Erre ő is emlékszik. Kérdés azonban, hogy ia gazdák áldoznának-e erre a célra?
Balogh Károly: Helyteleníti, hogy közvagyonból akarják megcsinálni azt az egyesek erdekeit érintő, milliós költségű munkát.
Somogyi Szilveszter: A vadvizek levezetése semnaieseltre sem nevezhető magánérdeknek. Közérdek az és neim kételkedik benne,
hogy a gazdák örömmel járulnak hozzá a
terv megvalósitásához.
A bizottság az erre a célra felvett 287
koronás tételt 2000 koronával emelte és elhatározta., bogy felhívja a tanács figyelmét
arra, bogy intézkedjék a terveknek az aradi
kulturmérnökiségtől leendő mielőbbi beszerzése érdekében.
A pénzügyi bizottság csütörtökön délután folytatja tárgyálásiaüt.

Varsó a német uralom
Feldmann Vilmos dr., a Berliner
Tageblatt
egyik harctéri tudósítója a következőképpen festi a mostani varsói életet:
Az oroszoknak volt rá gondjuk, hogy az
élvezetek városa a Visztula mentén nem válhulsislÉIk a néímet harcosok Capuájává. Mindössze három rövid napjuk volt harcias csapat inknak arra, hogy meggyőződhessenek
róla, miszerint Lengyelországban Skiernievicénél és Zyrardovnál kellemesebb városok is
vannak. Nyolc nap óta az oroszok szinte
aggasztó gyorsasággal
vonulnak vissza.
Varsó most már 100 kilométernyire fekszik
a harcvonal mögött.
iA legutóbbi nyolc nap alatt a varsói aknáik alkalmuk nyilt arra, bogy fogalmat szerezzenek maguknak a szervezettségről, amely
a német győzelmek magyarázója. Augusztus
8. reggel ürítették ki az oroszok ia Visztula
jobb partján levő hö vészár kaikat. Az oroszok
elvonulása után a széles folyam, dacára az
áradásnak egy-kettőre át volt hidalva. Rövid négy óra alatt befejezték hidászaink
csodiaimunikájukat és azután megkezdődött a
minden fegyvernemből álló csapatok átvonulása; Hogyan menete! a vert sereg, azt julius
végén és augusztus elején látták a varsóiak,
amikor az oroszok bosszú orral vonultak keletre. Most egy győztes hadsereg előiiyotamlásáit szemlélhették és módjuk kínálkozott az
épületes összehasonlításira.
Mig hidászaink megfékezték ia dacos,
sárga folyamot, azalatt vasutas századaink
kemény munkával úrrá lettek a Varsóba vezető sinhálózat fölött. Már augusztus 9. délutánjain befutott Varsó héösi pályaudvarán
gazdia,gon felvirágozva az első német vonat.
És már nem fog sok idő beletelni abba, bogy
vonataink a Visztulán tul Keletre fognák
robogni, annak ellenére, hogy az oroszok
sokkul alaposabb robbantó munkát végeztek,
semímint első látszatra hinni lehetett.
Augusztus 10. u j meglepetést hózott: a
,.Deutsche Warschauer Zeitung" első számát.
Ez a harmadik birodalmi .német újság a
meghódított Oroszországban. A szerkesztőségben mindjárt tiszteletemet tettem a tábori
szürkés Schiller Kurtnál, aki bosszú tapasztalatokból ismeri az orosz viszonyokat. A
szerkesztőség úgyszólván még hijján volt
mindennek, ami békeidőkben alkotott fogalmaink szerint föltétlenül szükséges1 egy lapnak az előállitásáhóz. Éfe a lap mégis megjelent. Hogyan volt az lehetséges, később
bizonyára az ellső Ezáim szerketeztődége
előtt is talán yszferü lesz. A Varsó bevétele utáni első napokban a varsóiak
valósággal vadásztak német újságokra.
Aki valamely nyilvános helyen berlini lapot
olvasott, az mindjárt epekedő pillantások
tárgya vélt. És nem telt bele sok idő, mig
egyik-másik vendég a szomszéd asztaltól ne-

kibátorodott és néhány percre elkérte az újságot, Augusztus 13. óta laz utcákon és kioszkokban rendszeresen árusítják a berlini
lapokat.
Varsó most németül tanul. Ügyes könyvkereskedők nagysietve kis nyelvkönyvekét
nyomattak, amelyek most tömegesen kelnek
el. A kávéháziakban az elegáns lengyél nők
buzgón folytatnak, nyelvi tanulmányokat.
Ha egy-egy német vetődik a szomszéd alszJt'alhoz, lázasan forgatják a köny vecskéjüket,
hogy abból kihalásszanak egy szót, amelyből esetleg egy kis szórakozás vagy valami
egyéb kitearjadzhatik.
A hölgyek közt feltűnően sok az özvegyi
fátyolos fiatal asszony. Ba az ember díszes
lengyel gyászruhájukban látja őket, amint
mosolyogva jönnek, könnyen megfeledkezik
e gyáiszszin jelentőségéről és inkább valami
uj, izlésels divatra gondol. Ámde ezek a látszólag oly víg özvegyek a valóságban szegény, szcimoriu teremtések. Férjeik orosz katonák voltak, akik most valahol Lengyélországhan vagy Galíciában Vannak el föl,dél vá
Ök maguk miniden támasz nélkül maradtak
vissza gyermekeikkel. Azelőtt valami csekélyke nyugdijat kaptak az oroszoktól, de
az elvonulás zűrzavarában mit sem kaptak a
szánalomra méltók. Uj segély-szolgálat pedig
még nincs szervezi ve.
A német feliratokat az oroszok mind eltávolították.
iA főpestán az eigyes rekeszek
fölötti német felírások miéig néhány nappali
azelőtt, mind át voltak ragasztva. Most meg
arra büszkék a varsóiak, ha valahol egy-egy
pómet szót alkalmazhatnak. A könyvkereskedők ismét, előszedték eldugott nlélmet könyveiket. ós megtöltik velük kirakataikat. Német folyóiratok régi számai, sőt elavult német naptártak tó kerülnek forgalomba. A papirkereskedők kirakataiban sok megsárgult
képeslapot látni. Viszont mlaradt sok orosz
emlék is, amit lassankint eltávolítanak, amikor a nlámet nézők derültsége ráirányítja a
tulajdonosok figyelmét. Különösen nagy derültséget keltett egy orosz hadi képeslap, 'a
melyen egy óriási kozák egy német miuskótályos fülét ráncigálja. Tálbori szürkéink féktelenül kacagtak e képen, mely egy negyedórával később! eltűnt a kirakatból.
Nagyon nehéz volt eleinte a ibort és a
pálinkát előosialni rejtekeikből. A.z orosz alkohol-tilalmat, ami a nyilvános helyeket
illeti, nagy szigorral hajtották végre. Megérkezésünkkor mindenütt csak alkoholmentes sör és limonádé volt kapható. Nem akarták elhinni, hogy az oroszok elvonulása után
megszűnt az alkohol-tilalom. De nemsokára
előkerült a votka, krimi bor és orosz pezsgő,
német és francia borok is nagy mennyiségben. Most már minden nagyobb helyiségben
árulnak borit ós sört, az ó-városban pedig a
hires Fugger-házban a leg óbb magyar borok

élvezhetők. Élelmi szerekben ugylátszik sohasem volt hiány. Az étlapok gazdagok és mérsékelt árnak, fehér kenyér pedig van tetszésszerinti mennyiségben.
A varsóiak mindennapi életét a háború
alig érintette, bár a gonoszra való hajlani
nyilvánvalóan megvolt az oroszokban. Üres
fenyegetésnél azonban aligha jutottak tovább. A németek azonban oly barátsággal
kezelik a varsóiakat, hogy olyanban még
niem igen volt része meghódított várcs lakosságának. A nyilvános helyiségek esti 11
óráig tarthatók nyitva, az utcai forgalom
pedig éjfélig korlátlan. Az utcai rendet a
polgárőrség tartja fenn. Csak ritkán lehet
katonai őrjárattal találkozni. A színházak és
mozik ugy játszanak, akárcsak békében. A
filharmonikus kar koncerteket tart és senkiseni akadályozza a lengyel táncosnőket abban, bogy közönségüket kedvükre szórakoztassák. Az eltűnt oroszok helyett mindenütt
a nemetek a szívesen látott vendlégeik a nyilvános életben és a rubelt mind jobban ós
jobban kiszorítja a német piéinz, melynek
márkája lxatvan kopekért váltódik be. Ez az
egész különbség.
,Az eltűnt hadseregtől vlaló félelem azonban még nem oszlott egészen. Egyelőre elhisznek még mindenféle badarságét. Elterjedt például egyszer annak a híre, hogy az
oroszok Gora-Kai Var,jánál isimét átlépték a
Visztulát éis visszafoglalták Radomot. Majd
meg szentül azt állították, bogy a Dardanellák az antantéi. Amikor inélmet osápatok
északról jövet átvonultak Viarsón, egyes aggodalmaiskoidlök azt suttogták, bogy megkezdődött a német visszavonulás. Mikor pedig
tegnap és ma erős ágyúzás hallatszott ide,
tennlászietesen azt regélték, liogy jönnek viszsza az oroszok. Ez az ágyúzás azonban Novogeorgievskből hallatszott, ahol az oroszok
bent ültek a clsapdábían, átvonult csapataink
pedig már jóval tul vannak Siedlcén. Majd
hamarosan rájönnek, bogy a ilyen kávéházi
pletykák — csak pletykák.
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Drágaság és háború*
A háborúnak ezer és ezer, már most is
súlyosan érezhető következménye között nem
utolsó helyet foglal el az a mérhetetlen, drágaság, amely eléggé ki nem 'fejezhető módon
nehezedik az országra, amelynek valódi okait
megállapítani és földeríteni eddigelé a legtudósabb nemizetgazdá'kna'k sem sikerült. E szomorú jelenség felett napirendre térni nem
lehet, mert ha a sükságleti cikkek hiánya,
vagy a pénz vásárló erejének csökkenése
okozná ezt az állapotot, ugy ínég e körülmények valamelyike, vagy mindketteje a drágaság indokául elfogadható lenne.
Ha azonban végig tekintünk országunkon
é s mérlegeljük a termés-eredményeket, arra
a meggyőződésre kell jutnunk, hogy a szükségleti cikkek hiánya nem okozhatja a drágaságot, mert sclha annyi szükségleti ci'k'k
•nem került a piacra, mint épen ma. Az a féltevés, mintha a pénz vásárló ereje csökkent
volna, vagyis a pénz 'bizonyos mértékben
vesztett volna értékéből, szintén nem. látszik
bei gazoltnak, mert a háború dacára pénzforgalmiunk úgyszólván normálisnak mondható.
'A drágaság tulajdonképeni oka tehát nem
itt keresendő, hanem a termelők szabad versenyének fókeziheteflenségéten, a termelők 'fegyelmezetlenségében és abban a közönyben,
amelyet tanusitutik 'a legfőbb cél iránt. 'Nem
élég ugyanis vérünket, 'fiainkat feláldozni tűzhelyünk biztonságáért, hanem ezenfelül elsőrendű kötelességünk egy másik nagy cél érdekéiben is áldozatokat hoznunk. Ez a másik
nagy cél nem egyéb, mint országunk gazdasági jólétének megóvása, biztosítása, vagyis
az arra való törekvés, hogy a hazának minden rendű és rangú polgára a hátoorii súlyos
gazdasági válságaiból megóivassék. Ha ezt a
nagy célt mellőzzük, nem állunk a reánk váró
•feladatok magaslátán, nem leszünk képesek
az eredményt biztosítani.
Anna'k a törekvésnek kell uralni egész
valónkat, 'hogy a gazdasági válságtól az ország lakosságát, amelynek jólététől és teljesítő képességétől a háború kimenetele ifiigg,
minden eszközzel biztosítsuk; arra kellene tehát törekedni, hogy a háborús állapot dacára
a lakosság megélhetését lehetővé tegyük, jólétét megóvjuk, nem pedig hogy az elsőrendű
szükségleti cikkeik telhetetlen drágasága folytán a 'létfeltételeket vonjuk meg a háborúival
sújtott ország lakosságától.
E 'téren karöltve kellene kormánynak,
hatóságnak, kereskedőnek, termelőnek közreműködni, nem pedig önző célok végnélküli
hajszolása áiíal a legnagyobb elégedetlenséget
szítani. Nagyhatalmú szövetségesünk, Németoiszág képes volt azt az elvet, hogy lakosságának olcsó ellátását a háború aiatt is
lehetővé tegye, nagyszerű készültségével keresztül hajtani, nekiirk is erőseknek kell lennünk az akadályok leküzdésében. A suprema
\cx elvének óvénysitésére eljött az idő, tehát
a nagy cél érdekében minden intézkedés és
kényszerítő eszköz alkalmazható. Nem egyc«,
emberek, nem társaságok jólétének az emelése, nem a hirtelen gazdagodás vágya az
irányadó egy nemzet létezéseért folytatott
harcban, hanem az amúgy is sok bajtól, bánattól meglátogatott nemzet gazdasági létezésének a lehető és célszerű megóvása. Még
nem ütött a tizenkettedik óra, még mindent
meg lehet menteni, csak erős kézzel kell megfogni a gyeplőt azoknak, akik tudásukkal, hatalmúkkal erre hivatva vannak.
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nak, a törvényhatóságok nágyrésze már ki is
jelölte a felvonulásiban résztvevő képviselőit,
A küldöttség összesen öt-hatszáz tagból fog
állni, A résztvevők diiszmagyiarban lesznek.
A lehetőség szerint együttesein indiainak el a
magylar fővárosból s e célra már augusztus
31-óre oda érkeznek 1 az ország minden rós'zéből. Dr. Miklós Elemér fővárosi tanácsjegyző
— mint Budapestről jelentik — csütörtökön
Bécsbe utazik, liogy gondoskodjék a küldöttség tagjainak elhelyezéséről. Az eddigi program szerint szeirdán, 1-ém külön vonat viszi
az egész küldöttséget :a nyugati pályaudvarról. A fogadás 2-ikán délelőtt 10 órakor lesz
Schönibr.unnban.
— A miniszterelnök Budapesten. Budapestről jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök szerdán reggel Bécsből visszaérkezett
Budapestre.
— Rónay Jenő gyásza. Ki zomborból jelentik, liogy Rónay Geeilia, Rónay Jenő nyugalmazott torontáli főispán, országgyűlési
képviselő nővére jcbhliátre szenderült. Halála
egész Torontál vármegyében nagy részvétet
kelt, mert igazi nemes .-magyar uri nő költözött el vele, aki egész életét a szeglányek, elhagyatottak: é© gyámoltalanok tálmogatásiának szentelte. Emberbaráti cselekedeteit a
legmagasabb helyen is méltányolták, amikor
neháiny évvel ezelőtt a király az Erzsébetremidéi tüntette ki.
— Báró Henneberg — vezérőrnagy. A
hivatalos lap mai száma közli, liogy a király
báró Henneberg Józsefet, a 46. gyalogezred
veit parancsnokát vezérőrnagygyá kinevezte. Ez a kinevezés olyainl törzstisztet ért, aki
a háború eddigi folyamán nemcsak nagy
sikerekkel, de katonái és >a magyar társadalom előtt szerzett népszerűségével is szolgált
a bon védelem ügyének. Szegeden ép azért
fokozott örömet kelt az előléptetés. Henneberg az ellenséggel szemben tanúsított vitéz
magatartása elismeréseül királyi kitüntetésben is részelsült,

— Szegedi tisztek kitüntetése és előléptetése. A hivatalos lap legutóbbi száma közli,
hogy a király Róth Jenő 31. gyalogezredbeli
hadnagyot 'főhad nagy gyá léptette elő. A főhadnagy jelenleg a szegedi 3. honvéd'huszárezredhez van beosztva és mint betegállomáuybeli is szolgálatot teljesít. Azelőtt a 46.
gyalogezred önkéntes-iskolájának volt az oktató tisztje. — A hivatalos lap még a 'következő szegedi érdekű katonai híreket közli: A
•király a katonai érdemkereszt 3. osztályát a
hadiékitménnyel adományozta Tumbász Lajos 46. gyalogezredben tart. főhadnagynak a
m, kir. 301. honvédgyalogezirednél. - Őfelsége Bercsényi Sándor 5. honvédgyalogezred'oeli hadnagyot föhadnagygyá, továbbá
Havlicsek Ernő, Csépi 'Gyula és Antal István
5-ki honvédgyalogezredbeli zászlósokat hadnagyokká nevezte ki. — A 3-i'k honvédhuszárezrednél Regensperger
Jenő és
Reiber
Ervin hadnagyokat főhadnagyokká léptette
elő a király. A népfölkelésnél dr. Török Béla,
Polczner Erős é s Szántó János hadnagyok a
szegedi 5. népfölkeiő parancsnokság nyilvántartásában főhadnagyokká léptek elő. dr.
Hajnik Emil népifölkelő főorvos az 5. népfölkeiő parancsnokság nyilván tartásában ezredorvossá lépett eiő.
— Röszke Kisszegedért. A Szegedi Szabadoktatási Egyesület vasárnap, 22-én a kisszeged i iskola érdiekében megindított akcióját Röszkén folytatta s tőkéjét további 800
— A törvényhatóságok hódolata a király koronával gyarapította. Az ünnep szép erkölelőtt. Az ország törvényhatóságai, köztük Szeged csi és anyagi sikerrel j á r t . 'Ez alkalommal
is, * küldöttségileg jelemnek meg szeptember 50—50 koronás alapítványt tettek: 'Márki
Balázs, Bezdán .János iRöszkei Gazdaki/r. —
2-án Schöivbruniiban az uralkodó előtt. A Felülfizettek: Barátih József. 1, Gábor Mirendkivüliien nagyszabásúnak ígérkező hó- hály 2, Tóth András 1, Szakere© Ferenc 5,
doló küldötíség előmunkálatai serényen foly- Rózsi József 2, Szekeres Péter 1, Szekeremé
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Tótlh Klára 1, Szécsi Antal 2, Bodor József 1,
F a r k a s Rozál 1, Bodor István 1, Tanácsúé
Szekeres Erzsébet 5, Tanáesné Osil'lag Rozál
2, N. N. 10, Scultéty Sándor 2, Kovács István
2, Vér Mihály/né 1.60, Hódi iMiibályné 2, Guczi
Illésnlé 2, Horváth János né 2, i f j . Farkas
József né 1, Vér Gergely 2, Kúszó I m r e 2,
ifj. Halász István 2, Lajois Péter 2, Vér Mihályné 2, Magyar István 2, Márki Ba.lázs 1.60
ifj. Szekeres Ferenc 5, ördög I-mre, 1.60, Vér
Ferenc 1, Fehér Imre 2, Lovassá Mátyás 1,
Haska József 2, Megy esi J ózsef lovaisrendőr
5, ördög Vince 1, Német István 1, Fazekas
József 1, Hódi Mátyás 1, B a r n a István 6,
ifj. Márki Péter i , P á k a i Ignác 2, Rózsa J á nos 1, Volford István 2. Szüieis Ádám 3, Drillingemé 1.20, iSzomora József 5, Hódi Mihály
5, Vér Albert 5, Vér Pál 5, Tóth Sándor 2,
Szekeres István 2 korona. Az. egyesület ezúton! is hálás 'köszönetet mond a szives adakozóknak.
— Az ujszentiváni gyilkosság a szegedi
tábla előtt. Annak idején megemlékezett a
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arról a borzalmas gyilkosságról, amelyet junius 15-én, Ujszentivánon
követett el Götter Henrikné "fiának és leányának segítségével. Götterné Henrik nevű 19
éves fia és Margit nevü leánya segítségével,
— mint emlékezetes —, férjét, Götter Henriket gyilkolta meg, akit mindenki, veszekedő,
durva, iszákos embernek ismert. 15-ién is kaszával kergette ki az utcára családját. Este,
mikor Götter már elaludt, a 'fiu fejszét, a n y j a
pedig konyhakést ragadott, amellyel rátámadtak az alvóra. Ifj Götter Henrik öt-hat
fejszeosapást mórt a z apja fejére, akit anyja
késsel szurkált össze. Az egyik késsziurás
átdöfte a szivét. A leány nem vett részt a
gyilkosságban!. A fejére húzta a t a k a r ó t ' é s a
párnákat, hogy ne tudjon semmiről, majd mikor már végeztek Götterrel, az udvarban és
a padláson eltüntették a véres ruhadarabokat
a véries holttestet pedig megmosták és bevonszo-lták a szobába. Ebben működött közre a
leány is. Amikor .aztán' igy mindent rendbehoztak, hajnali három óriág aludtak. Ekkor
Götterné fölkeltette a briót és elmondta, Ihogy
meggyilkolta a férjét. A csendőrség kiderítette a gyilkosság részleteit. A tárgyaláson
mindhárman beismerték bűnüket. A törvényszék az enyhítő körülmények figyelembevételével az asszony a házastárson elkövetett
szándékos emberölés büntette miatt nyolcévi
fegyházra, a fiát, fölmenő ágbeli rokonon elkövetett szándékos emberölés miatt hat, a nővérét pedig, mint bűnsegédetö 2 évi fegyházra
itélte A .'szegedi ítélőtábla szerdán: foglalkozott az üggyel. Hosszas tanácskozás után a
tábla Götter 'Henrikné és fia büntetését helybenhagyta, a 'leányát, férjezett Wolf Firigyesnét azonban felmentette, .miért abból, 'hogy segédkezett a véres nyomok eltakarításában,
még nem állapítható meg a bünsegédsége.
Az .ügyész a fölmentés miatt semmiségi panaszt jelentett be.
— Szegediek a Szurmay hadseregcsoportjában. Bárány Pál, polgármesteri huszár
meigselbfeülten hazajött Szegedlna az orosz
harctérről. Bárány még Strij niieüleét sebesült meg. A Sz'Uimiay h adsereigcsopor11 i'au, a
10l2-ilk gyalogezred'!)ein szolgált, amely ezred
javarészben szegediekből áll.
— Nagyváradon megállapították a cukor
makszimáíis árát. Nagyváradról jelentik
Kedden Rvniler Károly polgármester elnöklésével összeült a,z árinegá 1 la r>itó-bizot tság,
liogy döntsön a cukor árának
maximálisa
tárgyában. A polgármester kifejtette a cukorárak maximálásának szükségességét ós a
Kereskedelmi ás Iparkamara vléteüiónyezése
alapján ajánlotta, hogy a maximális á r a t
nagybani vételnél 108 fillérben,
kicsinyben
pedig 112 fillérben állapítsák meg. A jelenlevő kereskedők egy része tul alacsonyaknak
találta ezeket az árakat, tekintettel
arra,
hogy mennyi költségbe kerül ni a a. kereskedőnek, hogy pónze ellenében egyáltalában
cukorhoz jusson. A többség nem találta tul
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alaesonyaknaik a kereskedelmi kamara által
javasolt maximális árakat, de aizit kívánta,
hegy ezek a.z árak csak akkor lépjenek életbe, ha nem lesz Nagyváradon
elegendő
mennyiségű
cukor. Rimler Károly polgármester bejelentette, hogy Kereszthy
Kornél
bankifőnök közvetítésével a város tiz, vagigcm
cukrot; vásárolt. iA maximális' árat azután a
polgármeister javaslata szerint állapították
meg.
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—A füle hallatára?! — kiált fel csodálkozva az első. Hiszen nem hall az istenadta.
Különben ha nem tetszik neki, tegyen róla és
pöröljön be. Majd megkérdik tőle a bíróságon, bogyhát hogyan 'hallotta, ha süket. Csak
menjen és pöröljön.
Általános hahota.
Ám ott volt a háborús vak is. Persze
meg nem állotta mondott emberünk, hogy
bele ne akaszkodjék ebbe !is. Ennek meg -sza— Közvédök a szegedi táblán. A szegedi márfüléi m-utatott.
— Az Isten áldjon meg, fogta ennek is
ügyvédi kamiara a szegéi királyi ítélőtábla
előtt b ű n ü g yékben tartandó főtárgyai átok- pártját az a bizonyos szemihunyorgatós emhoz közvédőül kirendeli: október 4-től 9-ig ber, mit csufondáro'skoéol már' megint ezzel
terjedő időre dr. Weisz Gyula ügyvédet, he- a szegény emberrel a szemeláttára.
— A szemeláttára? Hiszen vak, hát nem
lyetteséül dr. Gróf Árpád' ügyvédet; 11-től
16-ik terjedő időire dr. Wo'lf József ügyvédet, láthatja. És most jön az előbbi reoip'é: Különhelyetteséül dr. Grüu Béla ügyvlédét; 18-tól ben ha nem tetszik neki, tegyen róla és pöröl23 ig dr. Balassa Ármin ügyvédet, helyette- jön. Majd megtudakolják tőle. a bíróságon,
séül dr. Holló Samu ügyvédét,; 25-től 30-ig 'hogyan látta a szamárfület, ha vak.
Megint általános, egészéges
kacagás.
Bárkányi Mihály ügyvédet, helyetteséül dr.
Kállai Bm.il ügyvédet, november 2-től 6-ig Csak a süket pirult el Metövéig, a vaknak
dr. Bee-sey Károly ügyvédet, helyetteséül dr. meg majd kisült a szeme.
Szóval, a falusi bujkálóknak sem rózsaGrosser Albert ügyvédet, 8-tól 13-ig dr. Békéi
Nándor ügyvédet, helyetitetoiil dr. Kelemen levél ,a párnájuk.
— Felmentett izgatók. A szegedi tábla
Dezső ügyvédet; 15-től 20-ig dr. Bodnár Géza, ügyvédet, belyetto-éül dr. Keirtász Zsig- szerdán öt nemzetiségi izgató ügyéiben hozott
mond ügyvédet; 26-től 27-ig dr. O e r ő Ede felmentő ítéletet. Czuczics Oyörgyné szabadügyvédet, -helyetteséül dr. Kólkny l i t v á n ügy- kai varrónő többször tett szomlszédnője előtt
védet; 29-től december 4 lig dr. ösd'kés iNágy olyas kijelentéseket, hogy amerre a napfoJózsef ügyvádét, (helyetteséül dr. Komtpolti gyatkozás idején elfogyott a nap, arra elvész
Áihrábáim. ügyvédeit; 6-tól M-ig dir. Dobay az ország és — állítólag — több alkalommal
Géza ügyviáde.'t, helyetteséül dr. Kéi-zó István és tö'iib esetben izgatott volna a magyarság
ügyvédet, 13-tól 18-ig dir. Dézsa lEmil ügyivéi- Ciien. A tábla az egy tanúval nem látta igadot, ihélyet-tcsóül dr. Koválcis Antal ügyvédet; zoltnak a vádbeli cselekmény elkövetését, mi20-tól 31-ig dr. IBngel Mór ügyvédet, inelyét,- ér' is a törvényszék felmentő Ítéletet helybenhagyta. — Kolarovics János hetvennégy
tesétül dr. Engel Sándor ügyvédet.
éves
citiiiagálosi fökhnivest három rendbeli
— Tilos a Délvidékre utazni. Értesiti
nemzetiségi gyűlöletre való izgatással vádolta
a rendőrkapitányi hivatal a közönséget, hogy az ügyészség. Sétált a kertben szomszédasza m. kir. belügyminiszter 21.887—1915., va- szonyáva! és politizálás közben öreges módra
lamint 93.814—1915. számai rendeletével a Összefüggéstelen dolgokat.mondott. A törDélvidékire való utazást eltiltotta, ennélfog- vényszék is, a tábla is felmentette. — Begecsva utazási igazolványt a Délvidékre a rend- ki Illés uádaljai földműves amikor a háza
előtt ment el a községi másodjegyző, igy szóőrkapitányi (hivatal egyáltalán nem állit ki lott hozzá; „Péter, Péter, miért nem jössz
és figyelmezteti a közönséget, liogy a Dél- ezeket az állatokat lekaszálni!" A csendőrség
vidékre való utazó',-tói s a j á t érdekében tar- tényváziatában a Péter név már Péter szerb
tózkodjék, mert csak fölösleges kiadásokat királyként szerepelt. A tanuk nem- igazolták,
okoz magának és célját még sem érheti el. hogy a földműves a szerb király nevét emiiA temesvári, újvidéki, vukovári és vinkov- tette volna. Ugy a törvényszék, mint a tábla
felmentette a vádlottat. — Veszelinovics Sánoei kormánybiztosi hivatalok, valamint ezen dor újvidéki fényképész ittas állapotban, öszés a közbeeső állomásokon tartózkodó h a t á r - ' szeveszeít Meczner Emil kereskedővel és csarendőrségi katonai és csendőrség! közegek ládjával, akik megverték, mire dühében szidáltal ugyanis az utasok föltétlenül visisza- ta svábokat és a magyarokat. A tábla -fölmentette a fényképészt. — A királysértéssel váutasiItatnák s ellenük a kihágási eljárás meg
dolt Bacsics György szabadkai vasúti szemfog indíttatni.
afor-íölvigyázót is fölmentette az Ítélőtábla,
— Falusi bujkálők, Egyik délvidéki község- az 1912—13. évi katonai érdemkeresztet leből irják lapunknak: Nemcsak Franciaor- kicsinylő kézmozdulattal a földredobta. Nem
szágiban é s Angliában és nemcsak a városok- a királyt akarta ezzel sérteni. Az emlékkeban vannak bujkálok, akad -ebből a fajtáiból a reszt tulajdonosát kicsinyelte le, áki nem volt
falvakban is, bár Ihála az égnek, csak elvétve. harctéren.
Ebben 'különbözünk aztán a franciáktól és an— Öngyilkos aggastyán. Dobó Antal 84
goloktól. Emberek, akik eddig 2—300 lépésről éves öreg földmives, szerdán délelőtt a Neleszedték a fürjet, egyszer csak rájöttek arra, mestakács-utca 28. szám alatt tevő lakásán, a
liogy rossz szemük miatt képtelenek katonai konyhában felakasztotta magát. Felesége piaszolgálatra. Másoknak a hallása gyöngült ci kofa és amikor délután ifélkettőkor hazameg hallatlan módon, ismét mások — kitűnő tért, az öreget már halva találta. Dobó valóvasárnapi táncosok — a Iháboru kitörése óta színűleg azért lett öngyilkos, mert az utóbbi
sántikálnak s botra támaszkodva sajnálkoz- időben folyton betegeskedett.
nak azon, hogy rlheűmájük miatt nem vehetnek részt férfimódra a háborúban. A minap
B u d a p e s t e n uri családnál két-három
történt meg községünkben a következő érdef i a t a l e m b e r vagy l e á n y a tanévre
kes jelenet:
Ami kevés férfinép itthon, van, összegyűlt a nagykorcshiában. Az egyiknek a füle
nyerhet.
Cim a kiacSőhivafaSban.
vattával bedugva.
— Még mindig nem hallasz? — aposztrofálja meg as zomiszédja.
De ez a fiilebubját sem mozdítja.
— Pedig azelőtt kitűnően hallottál, te,
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett
gyáva kutya, gazember! — tör ki az előbbi.
— Az Isten áldjon meg, — kel a süket
pártjára a társaságból valaki. Hogy szidod
m á r igy ezt a szegény embert a füle hallatára! (Közben huncutul hunyorog a szemével a
Várnay L. könyv- és papirkereskedése. I
pártfogó.

Szeged, 1915. augusztus SS.

Szenzációs újdonság!

Szenzációs újdonság !

Aage

fóadeSong:

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

Ára 4 korona.

Frarícgó Z o l t á n :

A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleirásai

Prohászka

Ára 3 korona.

Ottokár:

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4 korona.

F e h é s i Araisnd:

A rsyugafi harctérről
Közvetlen megfigyelések a francia
.harctérről

Bemard

Ára 3 korona.

Shaw:

Anglia ellen Is a cár
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2 korona.

D r . Kovács Béla :
ssS,

Érdekes és hasznos útbaigazítások a liadiszolgáltatásokról . .

flyáry

Ára 4 korona.

Andor:

odri a hősök . . .
Rendkívül friss é s megkapó novellák a háborúból

Ára 3 korona.

Hevesi József:

A kitűnő iró megkapó költeményei

Ára 2 korona.

Ambrus Zoltán:

Lebilincselő meséjü, finom liumoru é s művészileg megirt elbeszélések

Ára 3 korona.

Honfi Z s i g m o n d :

A z emberiség és a szocializmus
nagy halottjának emlékezetére .

Ára 50 fillér,

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

Unfer dem Doppelaar
Kriegsnovellen aus Oesterreich . Ára 1 K 4 0 fill.

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

Kaphatók: w s ^ s a
könyvkereskedésében

tavvus^m

S Z E ü E D , Kárász-utca 9.

Széged, 1915. augusztus 26.
KeletgaBiciát
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DÉLMAGYARORSZÁG.
kiürítik

Berlin, augusztus 25. A Rossijá-mak jelentik az orosz harctérről, hogy Tarnopol és
Brody városokat már elhagyta az orosz közigazgatási tisztviselői kar. E városok kiürítését, — jegyzi meg az orosz lap — nem az
ellenségnek Breszt-Litovszk ellen való előnyomulása okozta, hanem annak fölismerése. hogy a jelen pillanatban nem lenne okos
dolog, hogy ragaszkodjanak oly terület birtoklásához, amelynek semmi sztratégiai értéke sincs, amely azonban másutt jobban fölhasználható nagyobb csapattömeget köt le.
Bár fájdalmas dolog — irja a Rossija — Galíciának ezt a részét az
ellenségnek átengedni,

a z

SZÍNHÁZ
művészet

o r o s z o k .

az orosz népnek tartózkodnia kell a szentimentálizmustól, mert a súlyos idők elszántságot és előrelátást követelnek.
A

közigazgatás

minden

oooo

faktora

- A Szegedi színtársulat uj szezonja
és uj tagjai. A színházi iroda jelenti: A részezt a területet,
ben újjáalakított és felifriissitett színtársulat
szeptember 2-án Gyulán kezdi' rneig a műköelőbb azonban gyűjtse össze a termést, a gédését, -a téli otthonába szeptember 24-én tér
peket, a fémeket és az állatállományt és vissza. :A társulat tavalyi erői jórészt megszállíttassa el Oroszország belsejébe, ha pe- maradnak. Azonban egy néhány újonnan
dig ez nem lehetséges többé, akkor mindent szerződtetett taggal megerősödve ifog ú j r a
semmisítsen meg. A legutóbbi1 napokiban munkába. iA harctéren levő Müller Mátyás
utóda Rádió Rezső, a győri színház volt karkémkedés gyanúja miatt Tarnopolból számos mestere lesz. 'A naiva szerepkört Hantos Irlengyel, román és zsidó embert Oroszország ma a színészet,i akadémia végzett növendéke
fogja betölteni. A fiatal szende Asztalos Miéi
belsejébe szállítottak.
lesz, aki eddig a győri, soproni és debreceni
ckbgn.a.asia.s.ehasgaaazmaaaikhbs.bakutisiiassssac.a.bahi
társulatoknál működött, mig másodén,ekesnői
és
társalgási szerepekre Lázár M á r i a a Kiamelyek aknákra futottak és a levegőbe reH a r c
a
t e n g e r e n .
rálysziniház t a g j a szerződött le. U j tag lesz
püllek.
— Orosz és francia hazugságok a rigai
Augusztus. 17-ére virradó éjjel !az ellen- még Forray Aladár éneke® bonviva.int és
ség két legjobb torped'ónaszádiját küldte a Rózsa Jenő támocis és ballet mester, a kassai
tengeri csatáról, —
rigai öbölbe, liogy támadják meg a Slavát, a nemzeti szinháztól. A társulat az összetanulás munkáját Gyiulán végzi, első előadáBerlin, augusztus 25. A Wollff-ügynökség mlely az ő hadműveleteiket akadályozta. Mi- sát szeptember 04-én t a r t j a Szögiedén. Ez az
jelenti : Illetékes helyen a következőkről ér- vel az eli'snéges torpedónasöádok nem tud- első előadás, amint ezt Almássy E n d r e színtak a Slavára akadni, hajnalban siettek visz*
tesülünk: A legutóbbi napokban orosz és anigazgató dr. Somogyi Szilveszter polgármessza, hogy csatlakozzanak a többi német hagol részről valósággal ellenkező hireket kö- dihajéihoz, de eközben a Növik nevü torpedó- terinek és dr. Gaál E n d r e -sziuiügyi bizottsági
zölnek a rigai tengeröböliben augusztus 15-től naszádunkkal találták magukat szemben, a elnöknek bejelentette, nemes,ák szezonnyitó
előadás lesz, hanem ezzel az előadással hódol
augusztus 21-ig történtékről, amelyek az mely azonnal felvette velük a küzdelmet. — és áldoz a színtársulat Kisszeged
felépítése
orosz, haderőik elűzésével fejeződtek ibe. A je- Husz percig tartott az elkeseredett csata s ek- hazafias és magasztos eszméjének. |A társukor az ellenséges vezértorpedónaszád
kémé- lat nevében ezen első előadás egész tiszta jölentésekben nagy ütközetekről van szó, azt
nyét ellőttük.
vedelmét e r r e a szép célra ajiáimlta fel az
állítják, bogy az oroszok nagy, fényes tenA naszád súlyosan megsérülve menekül- igazgató. A részletes programot és a bérlet geri győzelmet arattak és a németeket elűz- ni veit kényteler. Egy másik torpedónaszád, hirdetményt a napokban teszi közzé az igazték, miután súlyos veszteségeket okoztak ne- amely szintén megsérült, önként vonult visz- gatóság. Már most megemlítjük, liogy az
kik. Anélkül, hogy az orosz hazugságok min- sza a harcvortalből, de mindjárt azután a né- értékes újdonság ós reprizek egész sorozata
v á r j a a társulat m u n k á j á t és igazán élénk,
den részletébe belemennénk, ismételten nyo- met torpedónaszád elsülyedt.
Ugyané forrásból jelentik, hogy a tenge- változatos szezonra van a színháznak jogos
matékosan megállapítjuk a következőket:
részeti vezérkarnak augusztus 16-tól 22-ig kilátása.
A rigai öbölbe előrenyomult tengeri had- terjedő jelentéseiben közölt névsorhoz egy se—Jótékonycélu e l ő a d á s a Korzé-moziban.
erők csak kisebb orosz erőket találtak ott, a gédcirkáló pótolandó.
Paris,
augusztus
25.
A
Magyar
Távirati
Szerdáin
este szépen sikerült előadás volt a
melyeket részben megsemmisítettek, részben
Iroda
jelenő:
Az
orosz
vezérkari
jelentések
1
Korzó-mozi nyári helyiségéiben. Az előadást
elűzték. iNagy tengeri ütközetről tehát szó
és az angol lapok közlései, amelyek szerint a
sem lelhet. Német veszteség azonkívül, amit a rigai öbölben vívott tengeri csata a német a Kisszegeden felépítendő turista diákotthon
hivatalos jelentés felsorol, nem volt. Sem na- flotta visszavonulásával végződött és az egy javára rendezték a szegedi városi főgimnágyobb hajó, sem cirkáló nem sülyedt el, vagy nagy csatahajót, két cirkálót s legalább nyolc zium tanulói. A kaiblaró előadáson nagyszámú
sérült meg komolyan. Minden, ezzel ellenkező torpedónaszádot vesztett el, a francia sajtót előlkelő közönség jelent meg, amely élénk
fölötte föllelkesítettek. Ünneplik az orosz flot- tetszéssel kisérte a fiatal műkedvelők ambijelentés koholmány.
tát, amely nagy győzelmet aratott s azt állítBernaunál való partraszállitási kísérlet ják, hogy a németeknek ez a veresége sokkal ciózus törekvéseit. A jótékonycélu előadás
visszaveréséről szó sem lehet. Sem meg nem súlyosabb, mint amelyet a Falkland-szigetek- erkölcsileg ós anyagilag is jóereidtménylt é r t
kezdtünk, sem nem terveztünk partraszállást. nél szenvedtek és nagy befolyással lesz az el, amiben nagy részük van, a Korzó-mozi
Annak a torpedónaszád-flottának,
amely oroszok további küzdelmére. A Temps ujjong tulajdonosainak: Baclli Jenőnek és Ba,eh Anmegjelenít, csupán az volt a célja, ihogy fe- örömében. A németek előnyomulása Pétervár talnak, akik a célra való tekintettel, készséellen hosszú időre föl van tartóztatva és földezze a kikötő elzárását. Eközben ágy uh arc veti azt a kérdést, Ihogy hol remélnek még a gesen boeisájtották rendelkezésre a helyiséfejlődött ki a kikötő és a tábori ütegekkél. A németek ezek után sikert
Oroszországban, güket.
kikötői ütegeket elhallgattattuk, a tábori üte- miután a németek az egész orosz fronton
geket pedig jó eredménnyel lőttük. Egy orosz me gái 1 á sr a kén y s z e r ül tek.
gőzöst és hat orosz vitorláslhajót ezenkívül
elfogtunk és elsülyesztettünik. Az oroszok által állitólag zsákmányolt hajók nem egyebek,
mint gőzösök, amelyéket mi a hajóutak elzárása céljából elsülyesztettiink.
férfi és női divatcikkek
Budapest, augusztus 25. A Magyar Tdvirti Iroda jelenti: A pétervári távirati ügynökség illetékes részről szerzett értesülés
alapján részleteket közöl a német flottának
arról az utolsó vállalkozásáról, hogy 'behatoljon a rigai tengeröbölbe. A jelentés sajnálkozik afölött, ihogy a Slava régi sorhajónak
egyenlőtleni küzdelmet kellett kiállania ellenséges hadihajók, köztük egy dreadnouglht ellen, majd igy folytatja:
A küzdélem jelentősége abban állott,
hogy bizonyos időn belül az ellenség akadályozva volt a mi állásaink támadásában.
A
párás, csöndes, időjárás kedvezett az ellenfélnek és a ködnek köszönhette, hogy őrködésünket kijátszhatta s igy zavartalanul láthatott hozzá aknáink eltávolításához. Ez a munka a németeknek néhány sorhajójukba
került,

parancsot kapott, hogy ürítse ki

l e g n a g y o b b raktára. —

kávéházi

helyiségében

a B a r b a n (Kis Kass

és

helyi-

ség), délben és este hideg
és meleg ételek, étlap szerint,

úgyszintén

::

Legmegbizhafóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

amerikai

hüsitő italok kaphatók.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81,

CsekonicS-u. 6.
Telefon 8 5 4 ,

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.
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Egy huszárfőhadnagy
a szegedi hadbíróság előtt.
f Sh/7/7 tudósi tónktól.) Érdekes tárgyalás
volt szerdán a szegedi honvéd iliadoszíálybiróságon. Lednitzky
iMiihály az 1. honvéd
huszárezred tartalékos főhadnagya volt a
vádlott, akit azzal vádolt a katonai ügyészség, hogy Szerbiában 'a harctéri
szolgálatúi
elhanyagolta.
A vádlott főhadnagyot dr.
Polónyi Dezső országgyűlési képviselő védte,
aki jelenleg szintén tartalékos bomvédhuszár
főhadnagy.
A vádirat szerint december 19-én Jaríkovich őrnagy az egész századot Kerekes Endre
százados, századparancsnok vezetése alatt
tábori őrsre rendelte ki. Mikor a százados: az
őrszolgálatra megérkezett, átvette
Lednitzky
főhadnagytól a parancsnokságot, a fölállított
őrsökhöz rendelt lovaspárokat felülvizsgálni
akarta, fölkérte Lednitzky főhadnagyot:, hogy
mutassa meg az őrshelyeket. Négyen indultak útnak: Kerekes százados, Lednitzky főhadnagy, Fleischmann
hadnagy és
Szabó
szakaszvezető. Miután Lednitzky főhadnagynak az őrsihelyeket már felül Lelett vizsgálni,
igy az oda vezető utat is tudnia kellett volna,
felszőllitotta a százados a főhadnagyot, hogy
vezesse a társaságot. Lednitzky főhadnagy
ingadozott, inagaimiellé szóllitottn Szabó szakaszvezetőt és tőle tudakolta az útirányt. Ez
a körülmény továbbá a főhadnagy ingadozása azt a benyomást keltette Kerekes századosiban, ihogy Lednitzky főhadnagy az őrsöket nem vizsgálta fölül. Tájékozatlan volt az
őrsök elhelyezését illetőleg is, amit ő 5. őrsnek
jelzett az valójában 1. őrs volt. A 4. őrsnél
Kerekes százados megkérdezett egy altisztet,
hogy járt-e ott Lednitzky főhadnagy. A huszár előbb azt felelte, bogy „igen, tegnapelőtt" majd azt mondta, hogy tegnap. Fleisclhmaiin h a d n a ™ észrevette, Ihogy 'mig a szá-

zados kérdezett, Lednitzky főhadnagy a százados hátamögött intett a huszárnak.
Kerekes százados ezt bejelentette Jankoyich őrnagynak, imire az őrnagy Lednitzky
főhadnagyot osztály kihallgatásra rendelte. A
kihallgatáson azonban a hadnagy nem jelent
meg, írásban jelentette, Ihogy beteg. Erre Jankovich őrnagy megbízta dr. Schön Alfréd tartalékos ezredorvost, hogy vizsgálja felül a
főhadnagyot. Schön Alfréd ezredorvos a főhadnagyot lakásán ágyban fekve találta, meg
vizsgálta s a vizsgálat alapján azt jelentette,
hogy Ledniczky főhadnagy beteg ugyan, de
azért szolgálatát mégis el tudná látni.
A tárgyaláson a főhadnagy és a tanuk
kihallgatása során nem bizonyult be, hogy
Ledniczky hanyagságból mulasztotta, volna
el szolgálatát. Az orvosi vizsgálatiból az is kiderült, hogy Ledniczky tényleg beteg volt,
azonban nem szolgálat-képtelen. A bíróság
Polónyi Dezső jogi érvóklben gazdag védőbeszéde után felmentette 'a főhadnagyot a vád
alól.

APRÜ HiROETESEK.
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ö l
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér. '
250

izzad va'amely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

H a j h u l l á s , fcajko p a
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

L e g j o b b b a í s s í ő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajőszülés
ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorer"
Kaszuálja. Ára 1 korona,
hapbató Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok
dicsérik a
Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó h a t á s á t
Üvegje 80 fillérért kap
ható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában S z e g e d
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Szeged, 1915. augusztus 26.

ftlost jglenJ meg bét probléma az
O k k u l t i z m u s körébői cím alatt.
Irta : N é r e i Ödön, egy könyv, mely összefoglaló
magyarázatokat tartalmaz az É L E T R E J T É LYEK egynéinelyikéről, a következő cimek alatt:
1. Az i g a z s á g a h i t é s t u d o m á n y m e g v i l á g í t á s á b a n .
E fejezetben szerző megkísérli a két ellentétesnek
látszó irányzat összeegyeztetését.
2. Az e m b e r i l é n y f e l o s z t á s a . (Az okkult jelenségek
osztályozása és magyarázata.)

3. A következő létformában való élet. Tartalmazza
ennek a kérdésnek gyakorlati
léltetését é s magyarázatát.

4. Az okozati törvény.
5. Az ujraszületés problémája.
6. A fizikai test felépítése és fentartása
értelemben.
7. Az ur imájának okkult magyarázata.
A könyv

okkult

kaphsíé 4 koronáért,

B U D A P E S T E N : Pfeiffer
Ferdinánd-féle könyvkereskedésben IV. kerület,
Kossuth Lajos-utca 7. sz.

SZEGEDEN: Bartos Lipót, Endrényi
Imre,
Szf. István Társulat,
T r a u b B ésTsa, Várnay
L. könyvkereskedésekben.

gyónj

g é z a

przemysl

versei.

Ára 1 korona.
Kapható: VARNAY
::
könyvkereskedésében.

9.

L.
::
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DÉLmAGYARORSZÁG
podbtikili rdpibflp kinoáhiusiiiy
K ö n y v n y o m d a i műintézete,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár,

vonalzó

intézete

ruggyanta-bélyegző

és

gyára

m i n d e n e s z a k m á k b a vágó
m u n k á k a t Ízléses kivifelben
és szolid á r a k mellett készít

K ö n y v - , zenemű-, p a p i r - és

vvvvv
vvvv
vvv
vv

Írószer
Irodai

cikkek,

másolókönyvek,

i r ó - és másoló-tenták, toll,

M . k. csendőrségi, községi,
közigazgatási

felszerelési

üzleti- és

V

nagykereskedés.

és ü g y v é d i

nyomtatványok

itatós, t ö r l ő g u m m i , pecsét
viasz

nagyválasztéka.

raktára

FeMfr szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos; VÁRNAY L.

Nyomatott

Várnay

L . k ö n y v n y o m d á j áíban,

Saegedon,

