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Breszi-Lifovszkof
rohammal elfoglaltuk.

BERLIN: A birodalmi gyiilés
kezdetén
Kaempf elnök viharos ovációk közben a következő szavakkal jelentette
be
Breszt-LiMagyar honvédek törtek ke először a várba. —
tovszk elestét: — Üdvözöljük
hadseregünkA moesárvídékre szorultak az oroszok. - Oiáfa erődjei
nek és szövetségeseinknek
katonáit, akik 'az
utóbbi harcokban oly 'hihetetlenül sokat cseelőtt a németek. —
lekedtek.
Budapest, augusztus 26. (Közli u miniiszCsapataink elérték Bialiszíokot.
KOPENHÁGA:
A Gallipolinál
hatodika terelnoiki sajtóosztály.) Breszt-Litovszk elGallwitz tábornak hadserege: Az ellenóta lefolyt harcokról az angol hivatalos jelen- esett. Árz tábornok magyar honvédsége
séget Bielszktúl északra ós délkeletre az Őrtés a következőket
irja:
A mindkét
részről tegnap bevette a vártól délnyugatra fekvő
iünk szakaszról visszvetette.
szenvedett súlyos
veszteségek
ellenére csa- Kohilani falut. 'Ezzel áttörte a külső övezetet
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsopataink egyik harcvonalon sem értek el ered- és hátbatámadta a legközelebb fekvő erődöt.
portja: A súlyosan megvert ellenség a Braményt. Az ausztráliai és ujzeelandi
csapatok NyugatgaMeiai, sziléziai ós északrnorvaorloviieszka erdőség belsejébe menekül. Csak
az ellenséggel szemben nem tudták
állásaikat szági cs. é s kir. gyalogság egyidejűleg roaz erdőtől délre, a Kamienik-Litovsziktól
megtartani. A Sani-Báirchunul
magaslaton is hammal vette be az együk Koraszczin közészaknyugatra eső vidéken tartja még mavisszavonulni
kényszerültek.
A
küzdelembe ségtől délre fekvő erődöt.
gát.
valamennyi divízió beleavatkozott,
minthogy
Német csapatok az északnyugati arcMackensen
tábornagy
hadcsoportja:
azonban a magaslati csúcsot el nem érhették,
vonal három erődjét foglalták el é s ma reg- Breszí Liíovszk vára elesett. Mialatt tegvisszaszorították
őket eredeti
állásaikba.
gel megszállottak a vasúti hidnál levő cita- nap délután Arz gyalogsági tábornok oszBUKAREST:
Az Universul
haditudósídellát; egyidejűleg a szövetségesek az ellen- trák-magyar hadteste a nyugati arcvonal két
tója jelenti, hogy huszonnégy
órai
szünet
séget a Lesna-íolyó mögé és a Breszt-Li- erődjét küzdelem után elfoglalta, a brandenután az egész bukovinai fronton újból megtovszktól délkeletre elterülő erdői és mo- burgi huszonkettedik tartalék hadtestünk az
kezdődtek a
csatározások.
csár övezetbe 'szorították vissza.
északnyugati front érődéit vette be rohamBERLIN: A Morningpost 'irja: A legutolAz ellenséget Köveitől északra üldöző mal és éjszaka behatolt a vár magvába. —
só jelentések
szerint
az orosz
hadsereg,
lovasságunk Buscinnál ós Wyzwánál orosz Erre az ellenség feladta a várat.
Breszt-Lüovszktól
kelet felé folytatja
visszahátvédeket ugratott szét.
liadcsoportjaink az egész arcvonalon
vonulását. A visszavonulás a sok mocsár miKeletgaliciában Jevö seregeknél nincs
bialovieszkai erdőségtől Poripjét moosárviatt a Pripetnél rendkívül nehéz.
Leltételezújság.
dékéig (Breszt-Litovszktól délkeletre) teljes
hető, hogy az orosz sereg részei a *BérezniHöfer altábornagy,
erővel folytatják az üldözést.
nánál fognak állást foglalni.
a vezérkari főnök helyettese.
Legfőbb hadvezetőség.
BERLIN: 'A newyorki
német—amerikai
Berlin, augusztus 26. A nagy főhadiszál(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
kereskedelmi
kamara augusztus l-ről kelte
lás jelenti: Hindenburg tábornagy hadcsoBresztl-Litovszk eestéről _ először a nézett jelentésében pontos adatokat közöl az
portja: Busánál és Sohöiibergnél Mittautől met n a g y v e z é r k a r délután négy órakor kiArabie rakományáról.
Minden cikke hadidugdélkeletre ütközetek fejlőditek.
adott rendkívüli jelentése számolt be ,a köáru volt s többek között a következő
cikkeket
Kovnótól keletre és délkeletre a harc vetkezőkben :
szállította:
2272 darab töltetlen gránát hütovább tart. Qliita előtt csapataink az ellenBreszt-Litovszk elestéről először a névely, 2173 láda töltetlen lövedékhüvely,
479
ség előállásaihoz közelednek. A Sajnyi és vára elesett. Néniet-osztrák-magyar csapaláda gyújtószerkezet,
srapnellbe való, 4U00
Nyeinen melletti Nerecz között az ellensé- tek rohammal elfoglalták a nyugati és az
láda patron, 106 darab automobil,
aeroplán,
get visszavetettük. Az Augostovtói keletre ész'aknyugai arovonal erc'íhmiveit és éjjel
ezenkívül repülőgéprészek,
318 tábori sátor,
elterülő erdőben Eichhorn vezérezredes had- behatoltak a vár magvába. Az ellenség erre
3877 rézrud, 1564 rézkathodus,
185 bála
seregének részei szintén előnyomulták kelet a várat feladta.
gyapjú, 1038 gummikerék,
337 hordó kenőfelé. Tovább délre a Berzowáa szakaszért
Legfőbb hadvezetőség.
olaj, 60 hordó viasz, 914 tömb guajali-fa, 69
harcoltunk.
(Közli
a
miniszterelnöki sajtóosztály.)
tömb cédrus-fa, 1514 zsák liszt, 9769 acélrúd,
8477 csomag acél, 15815 cinklap, 6301 darab
mérték, 2710 darab nikkel-rud, 80 hordó nikkel-lap,'141 láda sárgaréz-lap, 699 darab sár.
H i r Venizelosz lemondásáról. — A B a l k á n miniszterelnökeinek
garéz-rud, 204 acélnyilnak való fém.
tanácskozása. —
GENL: A háború eseménye
pétervári
Szófia, augusztus 26. A szerb k o r m á n y - következtében a görög helyzet nincs tiszvezető körökben élénk ellentéteket
támasztott
lap
legutóbbi
száma irja: Á macedóniai kér- tázva. A korona ugyanis ellene van minden
és egyelőre megállapítható,
hogy a háborús
hangulat igen erős és ez a tendencia a leg- dést jegyzéikváltással nem lehet megoldani. territoriális engedménynek, mig az uj Veutóbbi haditanácsban az orosz
főhadiszálláson Erre tnia már csak egy mód van és ez: a nizelosz-kabiniet, bizonyos feltételek teljesíkifejezésre is jutott. A többség a háború foly- háború.
tését hajlandó tárgyalások alapjául elfogadSzófia, augusztus 26. A Szalonikiben ni. A király a döntést a nemzetre fogja bizni,
tatását az eddigi tervek alapján kívánja. Több
tábornok azonban ellene szavazott.
A had- megjelenő T o Phos című görög félhivatalos ez esetben a Venizelosz-kormány feltétlenül
ügyminiszter
egyáltalában nem
nyilatkozott. újság a következő, Szinte hihet elleninek tet- lemond és az uj választásokat az újonnan
Ugy hirlik, legközelebb újra nagy
haditanács sző hirt közlii: Venizelosz és a korona állás- kinevezendő Gunarisz-kormány fogja velesz, amelyen maga a cár fog elnökölni.
pontja között jelentékeny nagy eltérések zetni.

Szerbia háborút akar Bulgáriával.
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Szófia, augusztus 26. A Mir irja, hogy
a Balkán-államok miniszterelnökei,
illetve
külügyminiszterei
e g y ü t t e s ' konferencián
fogjáik megbeszélni a Balkán függő dolgait.
A konferencia Venizelosz terve, aki most
akarja nyélbe ütni.
Berlin, augusztus 26. A Berliner
Lokulanzeiger illetékes helyről ia következő információt kapta:
Az ia hir, mely .most az olasz-török hadüzenet folytán njra és njra felmerül, s amely
szerint Olaszország és Románia közt konvenció állna fenn és Románia köteles volna most
már a beavatkozásra,
teljesen légből kapott
kombináció. Romániának ilynemű kötelezettsége egyáltalán nincs és teljesen ura a maga
elhatározásának.
Stockholm, augusztus 26. A Novoje Vremja
közű jól értesült forrásból: A négyes&zövetség tárgyalását, amelyet Romániával folytat,
a minap befejezték, mert nem vezetett
semmi
pozitív eredményre. A román kormány elhatározta, hogy továbbra is semleges marad.
Szófia, augusztus 26. A nísi szerb ss i tóiroda augusztus 23-án, hétfőn a következő hivatalos jelentéjt adta ki:
Ma regge' volt a szkupstina harmadik zárt
ülése, amely negyed tizenegy óráig tartott.
Tizenöt percnyi szünet után az elnök a szkupstina nyilvános ülését nyitotta meg. A zárt
ülésen a pártok: ÍZ ó-radikálisok, uj radikális és nacionális!a párt felovasta deklarációját s azután az e r ő k hozzájárulásával a következőket mondotta ki;
A szkimdino a kormáynak a zá't álé
sen mondott nyilatkozatai
és fölvildgosliáscá után hódolattal emlékezik meg az elesett hősökről, újból hangoztatja
elhatározását, hogy a küzdelmet a szerb nép fölszabadítása és egyesítése érdekében
folytatja, a szükséges áldozatot e cél érdekében
meghozza és a nép életbevágó
érdekeit
lehetőleg megóvja. A szkupstina helyesli a
kormány politikáját s áttér a napirendre.
Miután a nyílt ülésen a naeionálista párt
felolvasta nyilatkozatát, amelyben kifejti,
liogy a maga részéről miért nem járult hozzá
ehhez a határozathoz, as zkupstiua legközelebbi ülését október negyedikére (uj ,naptár
szerint október tizenhetedikére) halasztották.
A Rjecs megáilapitása szerint az egész
orosz sajtó azon a nézeten van, hogy a négyesszövetslég jegyzéke ..tizenhárom; hónappal megkésett. Szaszonovot nem kímélhetjük
meg attól a szemrehányástól, hogy a balkáni
politikája teljesen elégtelennek bizonyult. 'Hibáiban osztoznak a pánszláv körök is, amelyek Szerbiának folytonosan megfogadták,
hogy Macedónia az övé marad. A pánszláv
eszmék rikító kiemelése Oroszországnak csak
ártott.
i
,
A pétervári Kurír csodálkozását fejezi ki,
liogy az uj minisztérium semmiféle programot nem adott. Most, Scserbatov belügyminiszter beszéde után világos, ihogy a minisztériumnak egyáltalában nincsen programja és
csak folytatja az előbbi minisztérium politikáját. Jellemző 'Scserbatov nyilatkozata, a
mely .a uteránus hitű , oroszokat árulóknak
minősiti.
Bécs, augusztus 26. A Südslavische Korrespondenz bukaresti jelentése szerint a szerb
szkupstinában
tuWes összeütközések
voltak
Rasics miniszterelnök
hivei és az
ellenzék
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tagjai között. Különösen a nemzetiségiek,
a
kik az oroszbarát volt Risztics-csoportot
alkották, illették a leghevesebb
támadásokkal
Pasicsot és Oroszországot.
Bulgária ellen is
élesen kikelt több képviselő.
Kolozsvár, augusztus 26. Érdekes dolgokat mondott el Románia irtai hangulatáról
egy előkelő politikus, aki hivatalos 'megbizásból, egy fontos közgazdasági ügyletben járt
lent Romániában és tegnap átutazóban egy
napra 'megállapodott (Kolozsvárott. Hosszabb
ideig tartózkodott Bukarestben, ami alatt alkalma volt tökéletesen megismerni a lakosság 'hangulatát és <a ro'mán vezetőférfiak véleményét a világháborúról. Romániai tapasztalatait a következőkben foglalta össze:
— Talán különösnek: tetszik az, hogy Romániában a háború ellen két párt: a konzervativek és szocialisták pártja dolgozik leginkább. És még egy: a monarchia és Németország csapatainak folytonos, diadalmas
előnyomulásai orosz földön, ez teszi mindinkább
kétségessé a háborús párt sikerét és ellensúlyozza az orosz politikai ügynökök munkáját, akik ugyancsak nem takarékoskodnak
a rubelekkel.
htm** "•
t tí i

'Bukarestben jelenleg vagy harmincezer
magyar él, akiknek ugyancsak kemény küzdelmet kell vivniok a lakosság ellenszenvével,
különösen az alsóbb néposztályokéval. Lakást
csak nehezen kaptak, az üzletekben drágábban vásároltak, a kávéházi összejöveteleiket
a csőcselék 'megzavarta, — nemiritkán verekedéssé is fajult a tüntetés.
Roppant érdékes dolog történt velünk
Ivangorod elestének napján. Akkor este a
„Caffé Royal"-'ban gyűltünk össze, a bukaresti magyarok rendes tartózkodási helyén.
Valahogy hire terjedt ennek és néhány román
túlzó és orosz ügynök vezetésével nagy csőcselék telepedett le az asztalokhoz, Ihogy békés gyülekezetünket megzavarja. Többségben
voltak és már verekedésre számítottak, mikor megjött a Ihir arról, liogy (Ivangorod elesett. Mindnyájan felálltunk és meghatott lélekkel elénekeltük a Himnuszt. (Amire az éneket befejeztük, egy tüntető sémi volt már a
kávéházban. A nagy győzelem é s lelkesedésünk olyan hatással volt rájuk, hogy egyenkint kiszöktek a kávéházból.
Minden győzelmünk, 'amelyet az északi
harctéren aratunk, ujabb záloga a Romániával való békének.

Budapest, augusztus 26. (Közli .a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Doberdo-sza'kaszon az olaszok tegnap délután újra támadást intéztek Monté dei Sei Busi ellen, melyet, mint mindig, ezúttal is visszavertünk.
A görzi hídfő előtt csend uralkodott.
A tengermelléki arcvonal más pontjain
heves tüzérségi tüz volt, különösen Flitsch
körül, ahol az ellenséges gyalogság ovatosan
igyekszik megközelíteni hadállásainkat.

előbbre jutni. Osak később a báboru története
'fogja leleplezni, hogy micsoda óriási vérveszteséget szenvedtek az olaszok. Én most csak
a tiroli harctérről beszélek és nem az Isonzó
mellettiről, ahol az olaszok vesztesége még
sokkal nagyobb volt, mint itt. Olasz részről
minden kudarcot és csalódást azzal igyekeznek szépíteni, hogy a semleges külföld sajtójában hamis győzelmi híreiket kürtölnek ki.
Igy például az amerikai lapok a minap azt a
Ihirt közölték, hogy az olaszok elfoglalták
Trientet. Ezekkel a hazugságokkal szemben
áll, amit mondottam: állásainkat teljes egészében megtartottuk. Az olaszok
Trientbe
csakis mint hadifoglyok vonulhatnak be.

Az olasz offenzíva véres veresége
a lavaronei fensiknál.

A lavaronei-fensik északi szakasza elleni támadást, amelyről már jelentettük, miszerint visszavertük, erős ellenséges haderő
intézte. Védmüveiniket előbb tiz napon át éjjel-nappal heves tüz alatt tartotta, majd tegnapelőtt este olasz tüzérség a tüzelést a Cirna Dei Vezzena Basson arcvonal ellen legnagyobb gyorsaságra emelje. Éjfélig minden
féle kaliberű lövedékkel árasztotta állásainkat. Ekkor több gyalogezred és alpini zászlóalj rohamot intézett állásaink ellen. Derék
tiroli csapataink és lövészeink, felsőaiisztriai
lövészek, tüzérségünk kiváló támogatása
mellett minden rohamot visszavertek. Hajnalra virradóra az ellenség támadása végleg
letört. Csak magukban az akadályokban 200
olasz hullája fekszik. Ebből megítélhető,
hogy az olaszoknak a támadás mennyi emberáldozatba kerülhetett; saját veszteségeink csekélyek.
Egy repülőnk a bresciai tölténygyárra
több bombát dobott le sikerrel.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Tirolba az olaszok csak

mint

hadifoglyok vonulhatnak be.
Zürich, augusztus 26. A Züricher Morgenzeitung haditudósítója a minap a tiroli főhadiszálláson járt és ott alkalma volt egy
nagyobbrangu tiszttel beszélni, aki a többi
közt a következőket mondotta neki:
— Éppen három hónapja, hogy Olaszország megizente a háborút. Itália hadserege
még most [is ugyanazon a vonalon áll, mint
a háború első napjaiban. Egy lépést sem t'üd

Az olaszok m á r ismerik
mozsarainkat.
Az olasz határról, augusztus 26. Az olasz
lapok ínég néhány héttel ezelőtt .tréfás és gúnyos hangon írtak a mi harminc és feles mozsarainkról. Ez akkor volt, mikor Cadorna
eltiltotta az olasz hirlapirókat a frontról és
a derék tudósítók élénk fantáziával a szerkesztőségi asztal mellett költötték a háborús
történeteiket. Azonban azóta megváltoztak a
viszonyok és most már nagyon jól tudják az
olaszok, hogy a mi nehéz mozsarunk micsoda
rettenetes hatással dolgozik. Bár harminc é s
feleseink ezer halált osztanak, egyes' lapok
mé|gis olyan történeteket tálalnak olvasóik
elé, amelyekben nagyon kevés a valószínűség.
A Corriere della Sera két olasz tiszt levelét közli az Isonzó mellől. Az egyik levél
megémiiti, hogy a harminc és feles mozsaraink Duinónál állanak és éppen ezért az olaszok elnevezték a lövedékeket Duinónak. —
Gyakran hangzik fel a kiáltás: „Egy Duinó,
— meneküljön, aki t u d ! " Egy ízben — írja a
tiszt, — a z Isonzó mellett lóháton egy faluba
érkezett és a legelső h á z mellé odakötötte a
lovát, leszállt és a közeli ostériába ment. Ott
a korcsma küszöbén a vendéglősnével beszélgetett, amikor egyszerre csak lecsapott
egy Duinó a ló közelében. Csodák-csodája,
bár száz méteres körletben minden elpusztult,
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a ló és a mellette levő ház épen maradt, csak
annyi történt, hogy a légnyomás feldobta a
dicső paripát a ház tetejére.
A Corriere della S e r a egy másik tiszti
levelet is (közöl, amely ugyancsak harminc és

feleseink munkájáról ad számot. A mozsár
lövedéke a Doberdó-tó közelében csapott le.
Amikor a katonák odarohantak, 'hogy megtekintsék ,az utána támadt lyukat, bámulattal
láttáik, hogy a helyén — egy kis tó fakadt.

kilométerre Pétervártól.
Kopenhága, augusztus 26. A balti tartományokban a pánik egyre nö. A németek
háromszáz kilométerre állanak már csak
Pétervárról. A német gyalogság ezt az utat
egy hét alatt képes megtenni.
Rotterdam, augusztus 26. A pétervári
minisztertanács elhatározta, hogy P é t e r v á r ,
Moszkva és a kormányzósági székhelyek kivételével, a zsidók mindenütt kapnak tartózkodási engedélyt.
Berlin, augusztus 26. Az .angol lapok azt
•irják, liogy a döntő mérkőzés Minszknél
lesz. Itten az oroszok egy milliónál több uj
katonát koncentráltak.
Az o r o s z o k

visszaözönlése

a harmadik

védővonalba.

Stockholm, augusztus 26. A
Stockholms
Dagblad katonai munkatársa azt irja, h o g y
az orosz hadsereg Kovno és O-ssoviec eleste
következtében a második védelmi vonalat tovább nem tarthatja, mert hijiján van a -sztratégiailag szükséges támaszpontoknak. Az
összes csapatok a három hónap
óta
tartó
visszavonulás
következtében
rendkivül
sokat
szenvedtek.
A esa-patformációk rendje teljesen megbomlott, a segélyforrások kiapadtak.
A hallatlan nehézségek az orosz
hadsereg
erejét tönkretették.
i
iNi'kolajeviics nagyherceg operációs terveit teljesen uj irányba kellett terelnie, Hindenburg zseniális hadműveletei
következtében a német balszárny Szamogyezián át keleti irányban sokkal gyorsabban ihalad előre
átkaroló mozdulataiban, semmint a Bug nyugati részén álló sieregék menekülni tudtak
volna előle. Pedig biztos tudomásunk van arról, hogy ha az oroszoknak sikerült volna a
második védelmi vonalon való
megállapodás,
az entente hatalmak közös megbeszélés
alapján, a nyugati, a déli és keleti harctéren egyidejű óriási offenzívával
akarták a központi
hatalmak ellenségei még egyszer latba vetni
egész erejüket.
Ezt a számítást a szövetségesek hadvezérei keresztülhúzták, Nikolajévics nagyherceg átcsoportositási terve nem sikerült és a
Nuretz-vonal elfoglalása, valamint .Breszt-Litovszk megközelítése következtében, a végszükségnek engedve, a nagyherceg kiadta a
rendeletet a harmadik védelmi vonalba való
visszavonulásra.
Az eddigi eredmények bizonyítják, hogy
az orosz csapatok ereje teljesen megtört és
hogy a fegyver- és -rminicióhiány következtében a fővezér minden erőszakossága dacára
az orosz sereget jelen állapotában és összetételében céljai elérésére többé nem
használhatja. Most már Nikolajévics nagyherceg is
belátja azt, ihogy feltételűül ki kell ürítenie
egész Litvániát. Egyelőre az orosz hadvezér
egy 'hadseregcsoporitnak Dünaburg táján való
visszahagyása mellett, főhaderejével lázasan
folytatja visszavonulását keleti irányban. —
Hogy ez meddig és milyen mértékben fog
neki sikerülni, tisztán és kizárólag Hindenburg operációitól függ.
i
w

I

Az oroszok visszavonulása lépésről-lépésre, az ismert események kapcsán /történt,
anélkül, hogy szövetségeseik bármit is tehettek volna abban az irányban, Ihogy az ellenük
irányuló támadás súlyán könnyítsenek. Hogy
ugy Jofifre, mint Kitdhen-er és Cadorna mindent a világon elkövettek volna, Ihogy a történt eseményeket megakadályozzák, az kétségtelen. Ha tehát ennek dacára semmi sem
történt, illetve az oroszok szövetségesei sehol
a legkisebb eredményt sem tudják felmutatni,
ennék egyedüli és kizárólagos oka tehetetlenségük a német és osztrák-magyar
hadak erejével
szemben.
Mintegy öt hetünk van még, ihogy ugy
katonai, mint politikai szempontból a jelenlegi eseményeknek a jövőre kiható további
következményeit tisztán lássuk. Szeptember
végén meg lesz teljes áttekintésünk
és tudni
fogjuk azt is, hogy mit kell azután
tennünk
nekünk — svédeknek is.
V á n d o r ú t o n 6 0 0 . 0 0 0 orosz.
Berlin, augusztus 26. A Ruszkoje
Szlovo
auguszus 12-iki számában ezt irja: Az államkincstár a hadialap terhére huszonöt millió
rubelt folyósított a szükség és nyomor enyhítésére. A hadügyminiszter ebben az ügyben
a következőket irta a Vöröskereszt-nek:
— Számos állomáson, amelyet ellepnek
a menekülők, ezek a szerencsétlenek naphosszat minden élelem nélkül maradnak és
terjesztői lesznek a fertőző betegségeknek. A
menekülők áradata már elérte az uráli Ufát.
Az ottani városi hatóság a zeni-szívóhoz fordult segitségért. Tizezrével érkeznek oda a
menekülők és a rossz szállítási viszonyok, a
hiányos táplálkozás, valamint az egészségügyi ellátás kezdetlegessége miatt tömegével
halnak meg az emberek. Augusztus- 9-én
megtörtént, Ihogy egyetlen
vonatból kilenc
holttestet tettek le. Uifa, mint a legfenyegetetteitb város, sürgős segítséget kér. Kaluga
város hasonló kérelemmel fordul a város-ok
szövetségéhez. A délnyugati frontról a Vöröskereszt jelenti, hogy a menekülők kezelésével
megbizott orvosok közül egy orvos meghalt,
kettő pedig megbetegedett kolerában.
Még Varsó eleste előtt az ottani lengyel
bizottság felhívást bocsátott ki, amely a többi
közt ezt mondotta: „Anyagi erőnik kimerült.
A legkétségbeesettebb
helyzetben
vagyunk.
Bár szent kötelességünk, hogy segítsünk testvéreinken, akik -mindenüket elvesztették s a
kiket a Iháboru kivetett rendes életük kerékvágásából, mégis tehetetlenül, ölbe tett kézzel
kell néznünk mindezt."
•A városok szövetsége megbizta iPankejev
dumaképviselőt, hogy vizsgálja meg a menekültek helyzetét. -Pankejev bejárta autón a
-Bresttől keletre vivő vasutakat. Valóságos
népvándorlást talált. Kétszáz
kilométeres
hosszúságban
egyetlen emberfolyamot
látott.
A legtöbb menekülő már egy hónapja ut-on
volt s valamennyit az a reménység tartja,
ihogy még visszatérhet szülőföldjeire. Huszonnégy óránkint rendesen csak tiz versztnyit

haladnak előr-e. Éjszakánkint, akár csak a
cigányok, az erdőkben tanyáznak. Az útközben -elhalt emberek holtteste órákig
temetetlenül fekszik s a mezei rendőrség csak éjjel
földeli el. A közigazgatási hatóságok tehetetlenek a'menekülők rengeteg tömegével szemben.
A vándorúton levő hatszázezer ember
számára mindössze öt-hat élelmező állomást
rendeztek be, amelyeket a városok és a zemsztv-ók létesítettek. Mivel gyakori a fosztogatás, az egyes községi elöljáróságok bizalmatlanok a menekülőkkel szemben s a parasztok
még a kutakat is beszegezik, ha feltűnnek a
szerencsétlen menekülők seregei, amelyek az
utak mélyedéseiben összegyűlt vizet kénytelenek meginni.
i
„ A végsőkig fogunk harcolni."
Stockholm, augusztus 26. A pánszláv körök ülésén folytonos kontroverziák t á m a d t a k
és viharos jelenetek játszódtak le. Markov,
a jobb-pártiak vezére izgatott hangon kiáltotta o-dia a hite rámas-ok nak, nem fogjuk Oroszországot nektek kiszolgáltatni, hanem a végsőkig fogunk harcolni és nem fogjuk Ife-ntartami a -pártok békéjét, ha ti belső reformokat
akartok bevezetni. A költségvetési bizottság
elhatározta, Ihogy isimét egy milliárdnyi
papírpénzt bocsáttat ki.

Négy francia repülőgépet
elpusztítottak a németek.
Berlin, augusztus 26. A nagy főhadiszállás jelenti: A Chiampagnehan Beau Sejourtól északra egy tegnapelőtt megszállott robbantási tölcsért francia támadásokkal szemben megtartottunk.
Két ellenséges repülőraj tegnap a Saarvölgyben, Saarlius felett és alatt bombáikat
dobott; több személyt megötek, többen
megsebesültek. Az anyagi kár jelentéktelen.
Repülöraijokat felszállásuk előtt, a nincii
kikötőhelyükön, a mi repülőink sikeresen
megtámadták. Elvesztettek a franciák négy
repülőgépet. Egyik Bolohennél égve zuhant
le, vezetője é s megfigyelője meghalt; egy
másik gép Nemillenél utasaival együtt sértetlenül került kezünkbe. Egy harmadikat
egy német harci repülő Aracourtnál, LiineviHetöl északra, közvetlenül a franciavonal
előtt, leszállásra kényszeritett; tüzérségünk
a gépet elpusztitotta. A negyedik védöágyuinik tüzében Moiro-rsnál, Nomenytöl délre az ellenséges arcvonal mögött leszállt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A franciák veresége M a r o k k ó b a n .
Madrid, augusztus 26. A melillái 'spanyol
katonai kormányzósághoz érkezett jelentések
szerint az algini francia gyarmati k a t o n a s á g
és a benszülött Khasba-törzs közt a Mulujafolyó északi vidékén nehéz harcok folytak.
A jelentések megegyeznek abban, h o g y a
francia csapatok nagy veszteséget
szenvedtek. A háromnapos csata után a győztes arabok a franciák kiürített állásaiban mintegy
ötszáz halottat és sebesültet számoltak meg.
A spanyol kormányzóság jelentéseket kapott
arról is, h o g y Marokkó francia zónájának
több vidékén n a g y mór lovascsapatok közelednek Rabat és Agadir között a tengerpart
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felé. A fölkelő csapatokat íhodzsák vezetik, a
kik csillagos és félholdas zöld zászlókat visznek magukkal. Karavánkereskedők azt a hint
ihozzák, (hogy Tunisz és Algir határain, valamint a középmarokkói mór törzsek közt
nagy agitáció folyik a szent háború megszervezése érdekében. Igen- természetes, hogy az
észak-afrikai francia gyarmatok európai lakossága körében ezek a hire'k niagy riadalmat
keltenek. Különösen a francia (Marokkóban áll
rosszul a franciák ügye, ahol Lyautey generális csapatait a mór felkelők a régi bódított
területekről, T a z a és Fez megerősített városokból egész a nyugati atlanti partokról viszszavetették. A tazai és fezi francia kormányzóságok már régen elmenekülték és a francia
katonai és polgári gyarmati kormányzóságok most Rabatban húzták meg magukat. —
Említésre méltó, hogy mig a franciákat Marokkóban sulyois vereségek érték, addig a
spanyol Marokkóban1, nemcsak az északi katonai városokban, hanem a spanyol zóna déli
területein is teljes csendben és nyugalomban
élnek a marokkói bennszülöttek. Minden jel
arra vall, hogy az északafrikai mohamedán
törzsek közül csak a francia és olasz1 fennhatóság alatt 'élő benszülöttek között folyik
a szent háború propagandája.
A flandriai harcok és Hindenburg.
Berlin, augusztus 26. A Berliner Zeitung
am Mittag legutóbbi száma a következő levelet közli a flandriai harctérről: „Három nappal ezelőtt ismét kényelmes és flandriai lövészárlkainkiban üldögéltünk, mikor megérkezett a parancs, hogy lőjjük le a fölöttünk cirkáló francia repülők egyikét. Természetesen
azonnal erős lövöldözés kezdődött. A szűnni
nem akaró lövöldözésből a franciák azt következtették, hogy soklkai erősebbek vagyunk
mint azelőtt. Alig csillapult valamicskét az
ágyúzás és puskaropogás, nagy pajzs emelkedett a szemközti francia lövészárok fölé a
következő kérdéssel: „Ugy-e erősítéseket
kaptatok Oroszországból?" Nyomban felírtuk
egy fehér homokzsákra a választ: „Igen. Hindenburg van itt a hadseregével." A francia
lövészárokból áthallattszott a rémült kiabálás: „Quelle jTUilheur!" Mi pedig nagyot nevettünk az ijedelmükön.

Világszabadalom!

Örökös légyfogó.
A nyár legkellemetlenebb vendégé a légy! Az eddigi
légyfogók egyike s e m felel m e g a célnak. Az általánosan használt légysiiveg, vagy eféle amellett, hogy
drága (8—10 fill.) é s csak egyszeri használatra alkalmas, nagy helyet igényel, tisztasági szempontból
veszélyes é s undorító Uátvány. — A „Fliegopick"
Ízléses, kis helyen elfér, kezelése a lehető legegyszerűbb, még a gyermek is kezelheti. — Minthogy a
„Fliegopick" fémből készült, méltán nevezhetjük
örökös légyfogónak, mely használattól soha sem
pusztul s évről-évre újból használható. — Á r a e g y
I d é n y r e v a l ó e n y v v e l e g y ü t t 3 K 50 flll..Hat darab
vételnél portó-PniinDCnn UPUDIII
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Szeged, 1915. ara gusztus 27.

Régi és uj tervek a pénzügyi bizottság előtt.
— Befejezték a város jövő évi költségvetésének tárgyalását.
(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizottság csütörtökön délután 4 óraikor folytatta a
város jövő évi költségvetésének tárgyalását.
Újra hosszú viták folytak a tárgyalásoknak
negyedik és utolsó napján, azonban hasztalanul. A pénzügyi bizottság végül is belátta,
hogy a város jövedelmét a 'kiadások leszóritásával ne'm lehet emelni és csütörtökön m á r
csak alig-alig törölt valamit az egyes tételekből, ellenben annál inkább késznek mutatkozott a szükségszerű kiadások fedezésére. A
pénzügyi bizottság kétségtelenül alapos munkájának mégis volt némi eredménye; három
nap alatt sikerült mintegy 15—16 ezer koronával leszorítani a tételeket.
A csütörtöki ülésnek egyébként külön
szenzációja is volt; háromnegyed öt órakor
egy táviratot kézbesítettek dr.
Somogyi
Szilveszter polgármesternek, amelyben közli
a miniszterelnökség
sajtóosztálya,
hogy
Breszt-Litovszk
elesett. Dörgő éljen és- taps
hallott a bizottsági teremben ,a hirre és a bizottság tagjai ettől kezdve m á r láthatólag terhesnek találták a számokkal való bibelődést.
Sietve letárgyalták a még hátralevő egynehány pontot s a hosszú, négynapos tárgyalás
véget ért.
Scultéty Sáikfor főszámvevő előterjesztette Balogh Károly pénzügyi tahálcsos indítványát az újságírók és kereskedők, valamint iparosok létesiteudő öfeztön díjéról. A
pénzügyi bizottság az 1 indítványt kiadta ,á
tanácsnak.
Hosszabb, éle,©hangú vita következett,
•ezután.
Obláth Lipót erélyes hangon kikel a
mérnöki hivatal állítólagos
hanyagsága ellen. A mérnökség — ugylmcrad — a feltöltési
munkál átoknál nam végez megelőzőleg felmeréseket, Iraméin a. regi rendszer szerint
rovásokkal jelzi n behordott föld mennyiségét. Ez silány ellenőrzés és isok alkalmat
nymát a csalásra. Ki kell küszöbölni ezt a
rem,dózert egyszer. Az elmondottakat a pénzügyi bizottság tagjainak figyelmébe a j á n l j a ,
bogy a mérnökség kissé szigorúbban járjictu
el a feltöltéseknél és mindenesetre végezzen
előbb felméréseket.
Dr. iSomogyi Szilveszter és Bokor P á l
válaszolnak a felszólalásra, Mindketten biztosítják a felszólalót. Ibogy a mérnökség iá
lehetőség szerint lelki ismeretesen és szigorúan' végez minden ellenőrzést.
Tóth Mihály: 1890-ben lehet, hogy ugy
volt, amint felszólaló u r mondja, ele a m a i
viszonyokra alkalmazni ia mondottakat, legalább is rosszakaratú.
Biztosítja a felszólalót, hogy a mérnökség mindem alkalommal
kötelességéhez híven j á r el.
Még néhány heves hárnlgu felszólalás utáni
a pénzügyi bizottság figyelmélb? ajánlja, a
mérnökségnek a legszigorúbb ellenőrzést.
Ezután a kis íkiténés után Sbultéty Sándor főszámvevő folytatta a költségvetési tételek felsorolását. A széképiilot f e n t a r t á s á r a
9934 koronát irányzott elő a főszámvevő. A'
mérnökség tatarozási munkáikra, igy a homlokzat javítására még 1200 koronát, az ablakok javítására pedig 300 koronát kiér.
Balogh Károly: Ha egy
magánembernek
annyiba kerülne háza fenntartása,
mint a
városnak, tönkre menne bele.
Vajda Béla: És mégis mindég
gyatra,
rossz.
A bizottság megadta a kívánt 1500 korona hozzájárulást, A népiskolák költségének tárgyalásánál Balogh Károly indítványozta. hogy legyen lépéseket a város a kormánynál a népiskolák államosítására,
Dr. Gaál Endre: A város a háború alatt
már felirt ebben a tárgyiban a miniszterhez
és az a válasz érkézértt, liogy a. háború ideje
nem alkalmas ilyen irányú kérdések megoldására,
fi.

—

A költségvetésbe beállított tételeket a
bizottság változtatás nélkül elfogadta.
A Somogyi-könyvtár és városi muzeuim
fentartására 33.747 koronát irányzott elő a
főszámvevő.
Balogh Károly: A Somogyi-kiönyvtáriban
a varosnak nagyon szép képlárgyüjteménye
és egyéb képzőművészeti ereklyéi vaunak elhelyezve. .Ezeknek felügyelete és kezelése
miost a múzeumi igazgatóra és könyvtárosra
van bízva, akik mietm köteleseik ennek eleget
tenni. Szegednek kiváló müvészfiai vannak.
Kérdi, nem letoie-e Szegedhez méltó, szép,
ha ezekből egyet élére állítanának a muzeu'm
képzőművészeti osztályának. Indítványozza,
hegy a pénzügyi bizottság utasítsa a tanácsot, hogy ennek mikénti ellátására tegyen
konkrét indítványt a közgyülésnlak.
Obláth Lipót: Még nem érkezett el ez az
idő. Előbb ki kell éipiteni a képzőművészeti
munkák elhelyezésére szolgáló külön részt a
múzeumban. Addig h a g y j u k ; most úgyis
együtt van a könyvtárral.
Dr. Gaál Endre: Már egyszer volt róla
szó. Akkor megállapította a tanács, hogy
amig külön .helyiség nincs, nem fogják megtenni. Előbb ki kell 'bővíteni az épületet. 0
azonban nem ellenzi, hogy már imiost tegyenek lépéseket ennek érdiekében.
Balogh Károly: Nem a város háztartását akarom •megterhelni, hanem tudom, hogy
ha mi határozatot hoznánk ebben az irányhun, az állam készséggel sietne segítségünkre, liogy keresztül vi'h essük a muzeuim kibővítéséit,
Dr. Kószó István: Más irányiban óhajtok
konkrét indítványt tenni. És pedig a képgyűjtemények közt van egy Csófc-lféle kép:
Báthory Erzsébet. Ez felháboritólag hat idegenekre is és történelmileg sem igaz, Iuditványozom, távolítsuk azt el oninan.
Dr. Gaál Endre: Már tettünk ebben az
irányiban lépéseket. A főfelügyelőség megígérte, de a kéip kivételéhez szakértő kell.
Dr. Somogyi Szilveszter: Ez a kép már
több esztendő óta v;an Szegedien. Miután a
központnak úgyis az volt a célja, hogy egyegy kiváló festményt pár évig elhelyezzenek
egy-egy városban, megkérjük a felügyelőséget, hogy most már vitesse el innen ezt a
képet és hozasson másikat.
\
A bizottság igy is határozott.
iA városi színház •homlokzatának ja vitására 2000 koronát irányzott elő a pénzügyi
bizottság a f e n t a r t á s r a előirányzott 20.571
koronán felül. Egyéb közművelődési eélck
tételeit 2000 koronával szintén emelte a bizottság a tárlat rendezése céljából.
A fogadalmi templom-alapnak 52.528 koronát irányzott elő a főszámvevő.
Dr. Somogyi Szilveszter: iA templom építésié. most szünetel. A hátboru -elején ugyanis
az építtető cég bejelentette, liogy neim bir
munkásokat kapni ós 'a szerződést, igy egyoldalúin,g felbontja, A tanács erre értesítette
a vállalkozót, hogy a szerződést egyoldalulag felbontani nincs joga, Egyéb intézkedés
nem történt és -a:z építkezés iigy most csak
méltányosságból szünetel, de a szerződés
fennáll.
A bizottság a polgármester fel világosi tását tudomásul vette.
Tüzoltószerek és eszközök beszerzésére és
fentartáisára G536 koronát irányzott elő a főszámvevő.
Landesberg Mór: A tűzoltóság fantartása nagyon sokba kerül a városnak. Neim érti,
hogy a biztositó-társa,ságok semmivel sem
járulnak annak fen tartásához, íriszen a tűzoltók jórészt a biztositó-társaságok vagyonát
mentik meg eredményes m u n k á j u k k a l . Legalább a városi biztosítási dijat, kellene a hiztosi'tó-társas,águknak elengedni ennek fűjében.
Bokor Adolf: A tűzoltóság fentartása
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nemcsak a biztositó-fársaő-áigidk, hanem a város érdeke is. Neon lehet igy megadóztatni ia
biztoisiitó-társasagolkat. Mii fenne velük, ha
íninden város e r r e az álláspontra helyezködnél? ?
Beoscy Károly: Indítványozza, liogy Írjon fel a közgyűlés a kormány hoz- olyan
irányiban, hogy rendelet, illetve itörvéuyiü>
zási uton kötelezze a biztosító-társaSágokat,
hogy a városok tűzoltóságai fen tartási költSlé\g©i)hez hozzájáruljamak.
Balogh Károly: Ezzel a kiárdéssel már
a maigyar városok- országos, kongresszusa is
bdh'aitóan foglalkozott. Ennek -határozata mellett irj-on fel Szeged törvényhatósága is;
•A pénzügyi bizittság igy is határozott.
iA pénzügyi bizottság a költség-vetési tételek további pontjait változtatás nélkül elfogadta.
ssssktsesbí
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Feldúlt tűzhelyeinkért!
Magyarország váimegyiéihez, városaihoz
és tebetőis táiwd.aImához szólunk. Mjm-ctazokllroz, akiket űiéigkiiméít a világháború
pusztító fonga'taga, akik bár megfeszült idegzeittel, -de mégis távol urán/Jen veszedelemtől
dol gcfflh at-taík ön magii.k na'k. kod vosedknek.
iA Uagy m a g y a r AÍföhl, a Dumánt.u'1 maibe volt vetve, a gyárakban folyt ;a hasznot
hozó munka, az üzletember megkötötte az
üzletét, m i g a Kárpátokban éfet-halálhave
du'lt, hogy mindJan élet, iminden munka, minden üzlet, miindien Cisülá-d minden otthona a
mienk marad-e?
A magyar katona és nagy szövetsége
síink világraszóló ereje visszavete-Géík az ellenséget. Lengyelországot felszabadJitottuk,
bent Oroaeország saivéban kergetjük már az
oroszt és a fenyők ú j r a szabad napfényben
fiiröidve- állanak a vérlepctt -szabad Kárpátokon. De a győzelemnek ár,a is volt! Hőseink
temetője lett "a Kárpátoik hegye-völgye,
kegy-elet örök földje, ahova -elzarándokol
majd az utód1, llrogy a névtelen isirokra letelhesse a bála hervadhatatlan koszorúját.
Az erő, mely „-őseinket felhozó Kárpát
szent béréére", inog is tartotta háláim egv etó
hősiességgel a Kárpátokat éls vele M-agyatországot: a-z .Alföldet, a kincses, Erdélyt, a
televény Bánátot és gyümölcsö-s Diunániult.
Mienk a győzelem; óh, de milyen lehetett volna a pusztulás, h a a győzetem is -enynyibe került! Községeik,'falvak mentek tünkre százszámra a Kárpátokban, a kis helyeégek lakóinak nincs lakóhelye, a tüzbely
üszkös téglábalo'rn és baimu lett. Gránátok
fúrták át az eretezt, ahol máskor a fecske
fészkel, tüz égette el a gerendát, ahol aranyfényben csillogó ikuköricasor mesélte eddig-,
hogy élet, béke, nyugalom volt.
A Kárpáltok népe egész Magyarországért szenvedlett; a Kárpátoik falvai azért pusztultak el, hogy Magyarország megmaradjon.
Sáros vármegyéiben 20, Zemplénben 20,
IJng vármegyében 5 község és falu pusztult
el teljesen, töméntelen ezenkívül a községek
és falvak szánna, amelyek részben szenvedtek. Több mint 5000 ház semmisült meg.
Nincs igavonó állat, nincs marha, ninoi
baromfi, mindent elhajított, elpui-ztitolt. a».
orosz. A mezőt n e m lehet, felszántani, a földet bevetni, a gyermeket iskolázni.
Siessünk az érettünk BzenvtedŐ Kárpátok
segítségére;
Az állam rnegtelite, amit tehetett, gondoskodott az első segítségről, gondolkodott
arról is, liogy a feldúlt, tűzhelyeik felépüljenek.
Dte Magyarországnak, a. m a g y a r vármegyéknek, városoknak és társadalominak
nem lehet közömbös, hogy miként épülnék
Híjra a Kárpátok elpusztult falvai.
Szegény és elhagyatott volt eddig ez a
vidék, k u l t ú r á j a elmaradt; a hála érzete, a

magyarság szeretete és kegyelete kötelesség- azt a jelvényt, mely a magyar és török testgé feszi, hogy gondoskodjunk róla, hog>
vérnemzetek örökös együttérzését hirdeti. A
többé ne legyen ffcogény, elbagyafiott ós jelvényekét 1 koronás árban .a Vörös Félhold
kultuirálatlan.
Országos Bizottsága árusítja, melynek iroÚjjá, szebbé, jobbá, egészségesebbé és dája a képviselőházban- van.
m a g y a r r á építjük az elpusztult falvakat,
— Ferenc Károly Szalvátor főherceg kihogy gyermekei még az mnokákiban is arról tüntetése. A hivatalos lap legutóbbi száma
mesél,jenék, hogy milyen -csodát tett a ma- jelenti, hogy a király Ferenc Károly Szalgyar hála és szeretet.
vátor főherceg' 2. utász-zászlólaljbeli hadnagyMagyar óvodák ós iskoláik -támadnak <> nak az el-lecoseggel szemben vitéz magatarrntém' é-s tót falvakban és magyar imával tása eb*méréséül a katonai érdemkereszt 3.
fogja megköszönni a föld szegény népe a osztályát a hadiékitmónnyel adományozta.
Kegyelmes Istennek, hogy a magyarság szí— Dr. Kerzl és Doliinger tanár kitüntetése.
véit feléje fordította, és hogy őt a magyar- A király a Vöröskereszt köriili érdemeik elság r-z ivére zárta.
ismeréséül lovag Kerzl József
szolgálaton
Mindnyájunk közös, szent munkája az. kívüli viszonyban levő vezérfőlorzsorv-osnak
liogy igy törtőuljék.
és dr. Dollinger Gyula vezértörzsorvo-sriak a
Ezért alakult meg a Háborúban Feldúlt Vöröskereszt körüli érd-ernek I. osztályú tiszTűzhelyeket Ujrafelemitől Országos Bizottság teletjelyényét a hadiékitménnye! díj mentesen
(Budapest, Képviselőház), amely Magyar- adományozta.
ország gazdasági, technikai éls művészi «eg— A törvényhatóságok hődolata a király
jelbb erőinek bevonásával, ,a hatalmas raiaelőtt. Bécsből jelentik: A Frembdenblatt jegyar sajtó támogatásával a k a r j a célját niftglenti: Bárczy István budapesti polgármester
old'api.
-M-ontenu-ovo herceg főudvarmesterrel megbelEzért foridiil iinlk Magyar-ország váitoieszélte a törvényhatóságok hódo-latának progylcihez, városaihoz és tehetős t á r •id-ilmágramját. A mien-et a körúton ,f-og Sohönbrunnlioz, hogy segnti-enidk uvnnkárik'- -in, lássaaraKfca haladni, ahová délelőtt 11 óra előtt érkeel termékenyítő gondolatokkal és pénzzel,
zik. Gróf Tisza István miniszterelnök fog belnogy -kíróihasisuk hálánkat, a Ká-rpátok népe
sA'det moadani. A kódolás után fogadás lesz,
iránt és vigyük egy fokkal előbbre a kultúra
majd a 'városháza dísztermében ünnepi banutján.
két. Weisskirchner
polgármester beszedet in«A S'Ziiv szeretetével, .n .gcuidoHkod-ás {böltéz a törvényhatóságok: képviselőihez, mire
cse,ség-ével lobét ezt elérni.
Bárczy válaszol.
A szeretet és gon dokkodét-; vezet ahbiow,
— A szegedi utászzászlöaij ezredese. A
hogy pénz, pénz és pénz szükséges ehhez a
hivatalos lap -csütörtöki száma közli, liogy
rninnkához.
-A Kárpát óikba i) elveszett kedvei-eiuck és Mjk Ignácot, a szegedi utászzászlöaij alezreszivének épit emléket, aki a Káinpátok népét desét a király ezredessé nevezte ki.
siegiti.
— Háromszázan fizetnek hadiadót SzeHa azok a vármegyék, azok a várótok geden, Hónapok óta dolgozik a szegedi pénzés ;az a társadalom, amelyet- 'mcglkimélt, sőt ügyigazgatoság a hadiadózók lajstromának
üzlethez jultatott -a háború, imvedcdme-keu- elkészítésén. A munka háromnegyedével már
nidk a szív és ész szavának, a Kárpátok el- készen vannak. Mikor teljesen kész lesz a lajpusztult, vidéke szeibib, jobb és m a g y a r les®. strom, közszemlére teszik ki és ezalatt minBudapest, Képviselőház, 1915. Szent I--t- den hadiadozó személyesen kérheti a rája vevám- király -napján.
tett adó kiigazítását, mérsiáglését, esetleg éi
A Háborúban 'Feldúlt Tűzhelyeket. TJjria,- törlést. A hadiadó alapja legalább 20.000 kofeléípitő Országos 'Bizottság: Grélf Klitoen- rona tiszta jövedelem. A jelen évi jövedelem
Héklervry Károly v. h. t. t. olnök. Gr-óif And- már csak tárgya lesz a jövő évi adókivetésrássy -Gyula v. h. t. t. Gróf Apnonyi Albert nek, amelyet még ez évben szintén megkezv. ,b. t,. t. B-KTzevi-ozy A'lbert v. b. t. 1. Gróf denek. A 20.000 koronán felüli tiszta jövedeZichy Aladár v. b. t. t. Pékár Gyula órtsia. lem tiz százaléka a hadiadó. A munkálatok
képviselő alelnök.
azzal vették kezdetüket, hogv önként Való
jelentkezésre hívták fel a hadiadó fizetésére
— Breszt-Litovszk elestének ünneplése köteles gazdagokat, de ez nem vezetett eredSzegeden. Ismét ím epet ült csütörtökön Sze- ményre. A kis- és középijövedeliem-mel bíró
ged; immáron a második győzelmi ünnepet -egyénék kifogástalanul jelentkeztek, de a köhusz nap alatt: Breiszt-Litovszik elestét. -Mint teles jelentkezéstől
a legnagyobb
jövedelem-a háború minden fázisáról eddig, most is a mel biró egyének elmaradtak. Az első fölhíDélmagyarország
tájékoztatta először bőven, vásra mindössze hatvan adózó jelentkezett
•részletesen a közönséget, amely lelkesedés- önként Szegedem s adott vallomást évi jövesel tüntetett a fényes győzelem örömére. A delméről. A nagyobb jövedelemmel biró -egyéDélmagyarország kiadóhivatalának 'kirakatá- nek nagyrésze elmaradt. A pénzügy igazgatóban kiragasztott táviratai előtt sok érdeklődő ság erre ezek 'irtán puhatoló nyomozást inállott és- pillanat alatt elkapkodták rendkivüli dított és ily módon -rövidesen háromszáz oly
kiadásunkat. A katonsági is ünnepelt; a hon- egyént irt össze Szegeden, akiknek a pénzvéd zenekar és a 28-i'k gyalogezred zenekara iigyigazgat-óság értesülése szerint évi tiszta
bejárta a szegedi utcáikat és a győzelmi hír- jövedelmük föliilihaladj-a a 20.000 koronát. Az
től' lelkes, mámoros közönség lelkesen meg- újonnan ös-sze-irottaknak a pénzü'gyigazgátóéljenezte dicső hadseregünket.
ság maga- küldött vallo'rnási ivet és fölhívta
— A királynak felajánlott Vörös Fél- ekét, hogy évi tiszta jövedelmüket -sürgősen
hold jelvény. A Vörös Félhold Támogatására jelentsék be. A szétküldött Vallomás! iveknek
Alakult Országos Bizottság tudvalevőleg mű- azonban alig kétharmada érkezett vissza. A
vészi kivite'i: rendkivül 'szét jelvényeket •pénzügyigazgatóság most -még egy felhívást
hozott forgalomba a török 'sebesültek javára. bocsójtott ki, melyben még egyszer felhívja
Ezeknek a jelvényeknek égy díszpéldányát a vallomás bevallásával elmaradt adózókat,
a Bizottság felajánlotta a király Ö Felségé- h-ogy a részükre megküldött nyomtatványonek is. Erre vonatkozólag gróf Tisza
István kat legkésőbb e hó végéig annál is inkább
miniszeteirelnök -egv Szent István napján gróf -küldjék meg, rn-e-rt máskülönben a pénzügyKxthen-Héderváry Károly bizottsági elnök- igazgatóság hivatalból fogja megállapítani évi
ihez intézett átiratában közölte, hogy „Ö tiszta jövedelmüket s ez után fogja kivetni a
Császári és Apostoli Királyi Felsége a Vörös hadiadót és a bírságot. Minden olyan adózó
Félhold Támogatására Alakult Országos ugyanis, aki vallomását a péiiziigyigazgatóBizottság részéről felajánlott a magyar-tö- sá-g felszólítására maga be nem adja, a megrök fegyver-barátságot sirnbolizáló jelvényt állapítandó hadiadó öt százalékát még külön
•legkegyelmesebben elfogadni és a tisztelt Bi- bírságként lesz köteles- mégfizetni.
— Az elesettek emlékének. A hadseregzottságnak a felajánlásért legmagasabb köszönetét legkegyelmesebben kifejezni méltóz- főpáranesnokság meghizta a hadiirattárt
tatott." Ezentu-1 tehát a király is viselni fogja egy hívatafes mii' ek az összeállításává! e.s
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kiadásával, amelyei ez ellenség elolt elesett
tisztek és legénység emlékének .ns Hitelnek és
e hősök arcképéi fogja tartalmazni. Kéretnek tehát azok, akiknek hozzátartozói (férje,
fia, sth.) a 34. gyai gezred kötelcikéhim szol
gáitak ós a becsilet mezején ekstek, hogy
a fényképeket rö- hl életrajzzal együtt mielőbb a 34. gyatego/,r'- i i étzá-ozléalinarrmos
nokságáiiak k ü l d j áx l»o. Cs és kir. 34 pótzászlóalj par a n esn oks á g.
— Kitüntetett szegedi tisztek. A hivatalos
lap legutóbbi száma közli, hogy a király
Diendorfer Miksa 46. gyalogezredibeli századosnak az ellenséggel szemben' vitéz lés eredményes magatartása elismeréseül a hadiókitinényes va,sikerenaren'd 3-ik osztályát adományozta. Erőssy Aladár 46-ik gyalogezredből i tartalékos hadnagy az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a legfelső dicsérő elismerésben részesült.
— A város uj ösztöndijai. A pénzügyi bizottság — mint lapunk más helyén közöljük"
— csütörtöki ülésén foglalkozott az újságírók ösztön di játnak kérdésével. 'A határozat
az volt, liogy kiadják az ügyet a tanácsnak.
Aki ismeri a városi közigazgatást, a«z tudja,
begy minden ilyen ügynek temetője a bizottságok ilyen iránym határozata. Amikor
Balogh Károly benyújtotta a tanácsihoz ezt
az indítványát, mi nem fogadtuk kitörő
örömmel ezt az ideát, mért az önmagában
nagyjelentőségűi inditvány részletei olyanok
voltak, liogy azt ugy kivithetetlennek tartottuk. Mégis azt reméltük, begy a pénzügyi
bizottság az ü g y jelentőségéhez mérten behatóan fog foglalkozni az indítvánnyal és
alaposan, minden oldalról megvitatja a kér dóst, esetleg pedig a formák és részletek
megváltoztatásával elfogadhatóvá, megValósitbatóvá teszi a n agyjelentőségü tervet.
Nem igy történt. A pénzügyi bizottság egyszerűen temetőibe k í v á n t a helyezni a — h a n g súlyozzuk — nagyon fontos, jelentős tervet
határozatával. És amikor megemlékszünk.
erről külön is, abban a reményben tesszük,
hogy a tanács már a legközelebb ú j r a konio
lyan fog foglalkozni laz indítván nyal ós elfogadható formák közé szorítva a közgyűlés
elé viszi az indítványt.
— A drága bazaltkockák. A városi tanács
csütörtöki ülésén Balogh Károly pénzügyi tanácsos bejelentette a tanácsnak, hogy a város a Hullám-utca kikiövezése alkalmából
ajánlatokat kért hazaitkockák
szállítására.
Két cég tett ajánlatot és pedig a Bölim és Balogh- cég, amely 30 koronát kér vaggonon'kint é s a Peternelly Lajos-cég, amelv ugyancsak vaggononkint 70 koronát számit. A nagy
árkülönbség onnan származók, hogy a Böhm
és Balogh-cég megtudta a városi
mérnökség
egy alkalmazottjától,
Ihogy a bazaltkockák
fuvarozását a szegedi honvédtüzérség vállalta
m a g á r a , amelynek érdekében történik a Hullám-utca kikövezése, a másik cég ellenben
semmit sem tudott a fuvarozásról és igy annak költségeit is beszámította ajánlatába. A
tanács visszaadta az ajánlatokat a mérnökségnek azzal, hogy számítsa áit az ajánlatokat a fuvarköltségek egyenlő mellőzésével.
- A 46-sok uj hadnagyai. A hivatalos lap
csütörtöki szúüia közli, hogy a király badnagygyá nevezte ki a 46. gyalogezredben':
Bach, Breider, Földelsd, Götter, Markó, Kokios, Dulosy, Polláík, Guttmann, Volk, Pávoy,
Ochsenfeld, Szojka, Ráez, Kovács, Weisz,
Woinllierger, Bálán, Bódi, Dókány, Kcicsis,
Lázár, Viidovics, Siket, és Kardos zászlósokat.
— A vasúti személyzetet beoltják a kolera ellen. A hivatalos lap legutóbbi száma a
kormány azon rendelkezését közli, Ihogy a
vasúti személyzetet a kereskedelemügyi miniszter által kijelölt vasútvonalak területén
be kell oltani. A beolt ás ingyenes. A rendelet
azonnal hatályba lép.
— Polit György a szegedi törvényszék
előtt. Polit György, Újvidék és Pétervárad
tüzoltáfőparancsnoikának, Polit Mihály ismert
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iszerb nemzetiségi politikus unokaöccsének a
neve süriin 'Szerepelt az utóbbi időiben a lapokban. Legutóbb az a hir terjedt el róla,
hogy hazaárailáls miatt (felakasztották. Ezt
azonban később hivatalosan megcáfolták. Politot másfél évi börtönbüntetéssel sújtotta a
hadbíróság néhány hét előtt lázítás és izgatás miatt. Ekkor terjedt el róka a hir. hogy
felakasztották. Csütörtökön a szegedi törvényszék Ítélkezett fölötte. Az első vizsgálat
közben ugyanis névtelen följelentés érkezett
ellene, Ihogy .megsértette Ferenc Ferdinánd
trónörökös emlékét. Rabruhában jelent meg
a törvényszék előtt, miért most tölti ki a másfél évi börtönbüntetést. Polit a tárgyaláson
mindent tagadott. Azt állitota, hogy bosszúból tették ellene a feljelentést, mert a feljelentést tevő Kohlmayer Ilona divat áru snő haragosa családjának. Minthogy Kohlmayer Ilona
vallomásán kivül más bizonyítók nem volt,
hogy csakugyan elkövette volna a vádbeli
cselekményt, a törvényszék Politot felmentette, Az ügyész felebbezett.
— Iskolai értesítés. A szegedi III. kerületi
állami polsrári fiúiskolában az 49:15—16-ik
tanévre szóló beírások és javító vizsgálatok
a Boldogasszony-síi sáriit 6. sz. alatti, katonai
tartalókhóaház céljaira átalakított iskolaépületben tartatnak im-og a következő sorrendben: Az első osztályba, beiratkozó tanulók illetőségiikre való tekintet nélkül szeptember 1. 2, 3. és 4-én, a 2.. 3. és 4-i'k osztályú
tanulóik közül a ©tespedd illetőségűek szeptember 1-én ós 2-ikán. a vidéki illetőségűek
pedig szeptember 3-án és 4-én. mindenkor
délelőtt 8-tól 12 ó r á i g terjedő időiben iratnak
be. A 3-i'k és 4-ik osztályú tanulóik javítóvizsgái augusztus 31-én délelőtt 9 órai, az
1-ső és 2-ik osztályú tanulóiké szeptember 1én délután 2 órai kezdettel tartatnak meg.
Klucsih István h. igazgató.
— Elitélt vesztegetek. A Budapesti Tudósító
jelenti: A budapesti büntető törvényszék a
gyorsított ibün.viáldi eljárás szabályai szerint
augusztus 24-én tárgyalta Einahorn Ábrahám és társai bűnügyét. Az ügyészség Eincliorn Ábrahámot, továbbá mint tettestársakat: Kritzler Jakabot ós Ruhinstein Jakabot
azzal vádolta meg, liogy Wéber Hermán mlépfölkelővel együtt eigy néjplfötkelő segódorvosnak kétezer koronát ajánlottak fel azért,
hogy Braun Adolf kő/honvédet kivonja a
katonáskodás alól vagy esetleg könnyű szolgálatra segitise. A törvényszék Eiindhorn Ábrahámot tiz havi fogházra
és 1800 korcrala.
pénzbirságra, Kritzler Jakabot hat heti fogházra ós 600 korona pénzbüntetés re Ítélte,
Rubinstein Jakabot pedig bizonyítékok hiüján fölmentette, Minid a királyi ügyész, mind
pedig a védők semlmiségi panaszt jeleintettek be.
— Ismét felszabadul egy iskola. A katonai
paraineanokiság értesítette a városi tanácsot,
hogy a Csongrádi-sugáruti
iskolát
visszaadja eredeti rendeltetésének.
A város gazdásza és a tiszti ügyész, valamint az iskloila
igazgatója veszi vissza a katonaságtól aiz
intézetet.
— Felhivís az állásnélküli tanítók és
tanítónőkhöz. Minthogy a szegedi külterületi
(alsó- ós felsőtanyai) állami elérni iskoláknál több helyettesi állást kellene hávi 80 korona díjazás mellett betölteni, felhívom azokat az okleveles' tanítókat ós- tanítónőket, a
kik ezen állások közül ©gyet betölteni h a j landók volnának, hogy oklevelük hiteles másolatával hivatalomban (Takarék-utca 8. 1.
emelet) a délelőtti órákban saját éirdeküjkben
rnielőiblb jelentkezzenek. Jánossy Gyula tanfelügyelő.
— Gyilko5? gazdálkodó a szegedi törvényszék előtt. A szegedi törvényszék csütörtökön tárgyalta Szarka Ferenc szegvári
gazdálkodó hiinügyét. Szarka január 29-'én
este ittais állapotban tért haza, összeveszett
a feleségével, fölindültságában előrántotta a
bicskáját és hasbaszurta ia feleségét, aki belehalt sérülésébe. Az ügyet májusban már tárgyalta a szegedi törvényszék, de a tárgyalást
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akikor elnapolták, mert a z a gyanú merült fel,
hogy Szarka nem teljesen ibeszámitlható. Dr.
Berger Mór és dr. Batassa Péter volt 'törvényszéki orvosszakértőik figyelték mieg ekkor Szarka állapotát. Dr. Berger nem teljesen
épeliméjünek véleményezte a gazdálkodót. Ezt
a véleményt a mai tárgyaláson tapasztalták
alapján ugy módosította, 'hogy 'a vádlott elmebeteg. Szlaríkának a fogságban teljesen
megzavarodott az elméje. Semmire sem emlékezik, ami történt. A törvényszék ennek
alapján elnapolta a tárgyalást és elrendelte
•a vádlottnak az országos el'memegfigyelő intézetbe való szállítását.
— A sulypátos szappan. A kihágási bíróság
csütörtökön tárgyalta Répás Józsefné szappaufőzőnő ügyét, aki — minit emlékezetes sulypáttal készített szappant hozott forgalomba. Rő pásné a tárgyaláson beismerte,
hogy kever a szappanba sulypátot, ide azért,
mert a szegényebb nép a tiszta ZLSÍI',szappant
nem tudná megfizetni. A kibágási Mi-óság
próbát tartott, amely igazolta, hogy a SebMit
szappant is Sulypáttal készítik. A vegyész
véleménye szintén az volt, hogy a sulypáttal történő szappanfőzést neon lehet hamisításnak minősíteni, mire a klilliágási bíróság
Répásnál felmentette.
— A burgonyáért. Kiss Istvánné piaci kofa
a mult lióbain egy garalboly burgonyát vett
viszonteladásra. A burgonyát azonban igen
magas árakon akarta árusítani, Boros Gyula
szegedi szabó,mesternek pedig egyáltalán nean
adott a burgonyából, (hanem szidni kezdte
az urakat. Boros dülhbe gurult és kirúgta az
asszony alól a széket é» a burgonyáját is
felbontotta. Közbotrányókoaáisórt indult még'
ellene az eljárás. A kihágási bíróság a csütörtöki tárgyalásom — miért ez eset tanúi, a
tölbM kofák nem hallották, Ihogy Kissné megsértette volna Borost — 10 korona pénzbüntetésre itiéltio a szabómestert.
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Felépültek a szegedi
barakkórházak.
(Saját tudósítónktól.) (A belvárosi temető
felé vezető uton, szelmlben ia h cawéd-e®apatk'ótrl lázzal néhány Iliiét előtt még hat aknás,
ötJlat házra való telek ásítozott néma unalcblmal a fasoritól árnyalt loseudleis lutra. A
teleik középső részén) oszlopokra erősített óriási tábla állott; a miagy festett betűik .liangosian hirdették a táblán, hogy a lázas, mozgalmas, eleven élet oda is nemsokára kiterjeszkedik. Az óriási tielek parcellázása ,et
volt határozva. De jött a háború; a parcellázásból nem lett semmi, ösalk a bataluüas
tábla imaradt továbbra is hangos hirdletőjlel a
megszak'adt békeidőnek.
J u n i u s közepe tálján aztán; hirtelen megváltozott ia nagy pusztasáig képe. Kocsik,
szekerek jöttek, almelyék mindenféle építéshez szükséges anyagokat hordtak ösisze óriást
halmokba, m a j d megjelent egy p á r szakasz
katona, egy p á r szakasz munkás íés >a muinlka
zaja váltotta fel a természet icsendíjét. A katonák, munkások ásták a, földet, állitofiták az
oszlopokat éls pár nap iniultáii m á r mindenki
tudta (Szegeden, Ihogy a katonaság gyökeres
reformokra határozta m a g á t : kiköltözteti az
iskolákból és egyéb kórházzá berendezett
középületekből a katonákat, hogy ©gy helyre
tömöritse valamennyit; a bonvéd-csapatkörházzal szemiben épülő barakkívárosba.
És a meiglíeizdetlt miunka roiliamos gyorsasóggal haladt tovább. U j és u j naünkáscsapatok jötték; orcsz és szerb hadifoglyok
ós m i n t eső után a gomba, nőttek :ki a földből a fütihető barakkok; egéisz sor utcák; egy
kis barakkvárós.
Hogy Imennyiret helyes íés okois dolog volt
a katonaságnak, illetve kórttiázparianicsdiok
ságnaík az az elhatározása, liogy ,a városiban
szétszórt köziépületekből egy ihelyre tömöritse össze betegeit, azt hisszük, nem is kell
bővebben, hosszasabban méltatni, ~ 'Mindössao

S®egéd, 19,15. augusztus 27.

arra (kivárnunk -ráimultatni, llnögy a® iskolák, ségügyi szempontokból a lehető lagmoderminit m á r több izben meg is ©miélkteatiink nebben épültek. Világosaik, könnyen szellőzróla, nagyrészben 'felszabadulnák szeptember- te tlietők és 'd'e®in\ficiáliatók az esetleges ferre, ugy hogy, a. tanitásclk zavartalan menete j tűzéstől.
még inkább 'biztosítva lesz 'a- jövő tanéviben,
Miikor munkatársunk meglátogatta a bebármeddig tartson is a háború. De kétszere- tegek e kisded 'városkáját, egy néhány csasen fontos ez az n j i t á s a sebesült és beteg pat orosz fogoly éppen serényen munkálkokatonák saemipontjából. iA® ,igy tümlöriteti dott a® egyik barakk köriül. Vidáman .jártakbetegek és sebesülteik egészségügyi felügye- keltek, szorgoskodtak; valamennyi a lehető
letét csaknem felényi munkaerőivel ás felényi leglmegelégeidettebb. A mi katonáinkkal a
fáradtsággal lehet megvalóaitanii, hiszen nem lehető legjobb viszonyban v a n n a k ; egymást
kell minden kórházhoz ipél-dául külön műtőt kínálgatják cigarettával, almával. -Egy ka
berendezni; itt, a beteg katonák kisded ba- tona elmondta, liogy a® oroszok szorgalmarakk városában min'den (kléznlél van. Nagy san tanulnak magyarul éis több kijelentette,
jelentősége van miindezekien kívül la betegek hogy isdhasem tér viasza Oroszországba
ilyentén tömöritóséntek költség szemipontjából Tényleg, csaknem mindén orosz gagyog
is, mert amint egy előlkelő rangban levő már magyarul és sürün, meleg szívvel monkatonaorvos kijelentette a
Délmagyarország dogatják:
mnnikatársáinák, az eddigi kórbázkiiadások
— Matyar jó, jó. Naityon jó. Szeretni
osiaikneiá egy, negyedirészszel csökkennek.
mink natyon.
A Délmagyarország
imán kartársa ©siitorA „mink" hatalmas termetű, szőke kautok ön megtekintette" a kisded barakkvárost. kázaisi. Mosolyogva néz egy tözsgyökeres
Az építéseket csaknem belfejrztiék mindenütt szegedi fiiur'a, aki éppen cigarettát sodor és
már; az egész városka u j deszkakerítéssel odalép ihczziá. A zsebéibe nyal, kivesz egy
van körülkerítve és a belső berendezés is cigarettát és a szájába inyctmjn a szegedi maigen közeli időben elkészül. -A kóilbázparanes- gyarnak :
nokság azt tervezi, hogy m á r a legközelebbi
— J ó tabak. Vanni ®cik mink.
jövőben, igy kóttbárom nap ámulva megkezMikor a m a g y a r visszakínálja a magáédik a betegek beik öltöztetését a barakk várcs- ból, mentegetőzve (hárítja el a 'kínálást:
ba, amelyet kellően felszereltet a kórház— Én adnii (bajtárs, imorrt 'Szeretni mink.
paranesnokság. -A barakkok, mint 'föntebb is
iA magyar alig b í r j a iveié megértetni,
említettük, fűthetők, ezenkívül pedig egész- hogy nálunk magyaroknál ez a szokás.

A breszt-lifovsiki áttörés.
Osztrák-magyar és német csapatok tegnap áttörték 'Breszt-Litovszk délnyugati előretolt állásait. Ez az eredmény Kővel elfoglalásával és a Kővelen tul Kobrin felé folytatott
operációkkal egyiit, amelyeket
Mackensen
hadseregei intéznek, szorosan 'kiegészíti Lipót
herceg és Hindenburg sikereit.
Breszt-Litovszkot nemcsak a közvetlen támadások
veszélyeztették, hanem az északra és délre egyidejűleg folyó győzelmes harc is. Azok az erősségek és megerősített pozíciók, amelyek
Breszt-Litovszkot körülveszik, jóformán kivétel nélkül már tegnap a mi 'birtokunkba jutottak és a vár tartását épugy megnéhezitették a kobrini előnyomulás, mint északon a
Lesna folyónál elért sikerek. A breszt-litovszk-minszki vasúti vonal már nem szolgálhatja az oroszokat, a breszt-Htovszik-bielosztoki
vonal pedig szintén ágyú tüzünk alatt áll,
Az ujabb sikerek közül ujiból hangsúlyozni kell Kővel megszállásának jelentőségét.
Négy vasúti vonal kerül birtokunkba és almi
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Aage M a d e l u n g :

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

Ára 4 korona.

Frangó Zoltán:

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

Prohászka

Ára 3 korona.

Ottokár:

A háború lelke
A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4 korona.

Fehéri A r m a n d :

A nyugati harctérről
Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről

Breszt-Litovszk utolsó órái.
A sajtóhadiszállásról
jelentik az Esti Ujság-nak: A tegnapi nap legfontosabb eseménye az volt, hogy délnyugatról sikerült megtörnünk a Breszt-Litovszkot
védő orosz ellenállást. Arz tábornok kassai hadosztályai és
a német csapatok ugyanis közös
erőfeszítéssel áttörték Dobrynkánál a vár előretolt állá
sait és ezzel " ostromtdvolságba
jutottak
B
reszt-Litovszkhoz.
Breszt-Litovszk végzete ezzel a nagy
sikerrel meg volt pecsételve, annál is inkább,
mert u vártól északra József Ferdinánd hadserege közeledik és már a Lesna-folyó nyugati partján emelkedő magaslatokhoz 'jutott,
délről pedig, a Bug jobbpairtján
Mackensen
igyekezik a vár felé.
Az oroszok breszt-htovszki hadsei egének
keleti utja, amelyen elmenekült, f olyton szűkebb lesz és ina már az a ihe'yzet, hogy az
orosz visszavo'ruus
itt sem folyhat le teljes
n náhen.
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Bemard

Ára 3 korona.

Shaw:

ennél fontosalbb, az orosz hadsereget sikerült
kettéválasztani. Ez az elválasztás napról-napra tőkéiét esőbb, miután a közbüleső mocsarak
lehetetlenné teszik, hogy a Köveitől északra
harcoló hadsereg a déli hadsereggel érintkezzen. Az oroszok Vladimir-Volinszkijitöl
Sokaiig kiépítették a meglevő- vasútvonalat,
ami most rendik-ívül 'megkönnyíti csapatszállitásainikat és lehetővé teszi, liogy az oroszok
minden esetleges ellentámadásával szeimben
megakadályozzuk az orosz seregek egyesülését.
(
Hindenburg hadseregei közül Scholtz tábornok hadserege elérte a Berezovka-folyót,
elfoglalta Knyszint és átkelt a Nara ven, Gallwitz tábornok pedig szintén kikényszeritette
a Nareven való átkelést és jobbszárnyával eljutott az Orlanika-folyóig, amely Bjelszk fölött északra folyik.

Anglia ellen és a cár ellen

A kettős siker eredménye az, hogy a két
tábornok hadserege most már Biolesztok ellen egységesen és szervesen harcolhat és a
varsó—szentpétervári, valamint a breszt-litovszki—licki vasútvonalak
'metszőpontját
komolyan veszélyezteti.

Ambrus Zoltán:

aaaaHasBBaaaHHHaiij
Izzad valamely testAPRO HIRDETESEK,része?
Ugy használja a

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

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

Hajhullás, h a j k o 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

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

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-fele
„Hajrestorer"
Használja. 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
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A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2 korona.

D r . Kovács B é l a :

A rekvirálások
Érdekes é s hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .

Ngárg

Ára 4 korona.

Andor:

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

Ára 3 korona.

Hevesi József:

Vér
Akitünő iró megkapó költeményei

Ára 2

korona.

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

Ára 3 korona.

Kunfi Z s i g m o n d :

Jaurés

Az emberiség és a szocializmus
nagy halottjának emiékezetére .

Ára 5 0 fillér.

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

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

Ausden Kampfen um Lüttich
von einem Sanitatssoldaten . . Ára 1 K 4 0 fill.
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Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED,

Kárász-utca 9.
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SZEGED,
politikai

napilap

kiadóhivatala.

K á r á s z - y f c a 9. szám.
Telefon : 81.

Csekkszámla : 5512.

Könyvnyomdái müintézete,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár, vonalzó intézete és

jíiistsimí
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•

Ú'hxg:

M. kir. csendőrségi, |
•

politikai

napilap

k i a d ó hivatala.

Könyv-, zenemű-, papir- és
Írószer

nagykereskedés.

Irodai felszerelési cikkek,

ruggyanta-bélyegző gyára községi, közigazga-| üzleti- és másolókönyvek,
minden e szakmákba vágó tási és ügyvédi nyom- \ iró- és másoló-tenták, toll,
tatványok raktára!! í
itatós, törlőgummi, pecsétmunkát Ízléses kivitelben
~
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és szolid árak mellett készit.
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1 viasz n a g y v á l a s z t é k a .

Asztali ti ©fatartók.

Levélgyűjtő s z e k r é n y
pléhből, kuícscsal.

Felelős azeriesztó: PÁSZTOR J Ó Z S E F . Kiadótulajdonos: VÁRNÁY L.

Nyomatott V á r n a y L. könyvnyomdájában, Szögeden,

