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LEGÚJABB.
ZÜRICH: Bernben, Genfben és Luganóban békekonferenciák lesznek, amelyen az
olasz szocialisták is résztvesznek.
BERLIN: János Albert meklenburgi herceg konstantinápolyi tartózkodásakor Enver
pasa hadminiszter azt mondotta, hogy a herceg jelenléte előfutárja a nagy német hadsereg megérkezésének.
GENF: Római jelentés szerint a pápa a
belga király audienciáját elutasította, mert fogadásával megsértené a semlegességet.
BÉCS: Az eddig nem szolgáló 38—42
éveseket, továbbá az 1891., 1895. és 1896. évi
születésiteket szolgálatra behívják, amennyiben ujabb szemlén alkalmasakká váltak;
a
fölülvizsgáltakat újból felülvizsgálják október
11-től november 6-ig. Az alkalmasok valószínűleg november közepén vonulnak be.
ROTTERDAM:
A Daily Mail jelenti
New-Yorkból: Washingtonban egyik napról
a másikra kaleidoszkopszerü változások állanak elő az Arabic-kérdésbeti. A dolgok figyelője egyik ámulatból a másikba esik. Tegnap
még ugy volt, hogy a helyzet kritikus, ma
közlik, hogy lehetséges a döntőbirósági eljárás. A Newyork American tipikus angolellenes cikket közöl, amelyben azt mondja, hogy
a vita feltétlenül a hágai bíróság elé kerül. A
Daily Telegraaf newyorki jelentése
szerint
Wilson helyzete egyáltalán nem
irigylésre
méltó. A nép nagy többsége óhajtja a békét.
Alig hiszik, hogy háborúra kerülne a sor Németország és Amerika között.
KONSTANTINÁPOLY: Azok után a hős
küzdelmek után, miket a török sereg Gallipoli
félszigtén Anafortánál, Ari-Burnunál és Szed
il Bohrnál folytatott, s a melyek az ellenségnek több mint másfélszázezer főnyi veszteséget okoztak, némi csend állott be a Dardanella-karcvonalon. Az angolok, akik Hamilton
tábornok makacssága folytán végzetes hibát
követtek el a szuvlai partraszállással, lázas
tevékenységet folytatnak a front mögött a
négy megszállott szigeten, ugy látszik, ismét
döntő csapásra készülnek.
Szállitógőzöseik
Lemnoszon és Imbroszon ujabban sok katonát tettek partra és a török felderítő szolgálat megállapította, hogy rövidesen pótolják az
angolok veszteségeiket. A törökök tökéletesen felkészülve várják az ujabb eseményeket.
BASEL; Több oldalról érkeztek már hiteles jelentések arról, hogy az Atlanti-Oceán
vizeiben ellenséges tengeralattjárók cirkálnak.
Mint most Bordeauxból hivatalosan jelentik,
egyes hajóstársaságok igazgatóságai kereskedelmi hajóik útirányát
megváltoztatták,
mert azt tapasztalták, hogy az Atlanti-vizeken tényleg német buvárhajók járnak,
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Pinszk

Vilna körülzárása előrehalad. - Győzelmünk Ikvánál.
-

1900 foglyot ejtettünk.

Berlin, szeptember 16. A nagy főhadiszállás jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy
hadcsoportja: A Düna balpartján sikeres
harcok közben Jakobstadt felé tovább nyomultak előre. Lievinhofnál az oroszokat a
keleti partra vetettük vissza.
Viluától északra és északkeletre támadásunk előrehaladt.
Grodnótól északikeletre az ellenség előrenyomulásunkkal szemben még makacs ellentállást fejt ki.
Lipót
bajor herceg táborszernagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan.
M a c k e n s e n tábornagy hadcsoportja: Janovo és Pinszk között feleúton az oroszok utólag megkísérelték, hogy üldözésünket feltartóztassák. Az ellenség állásait áttörtük; hat tisztet és 746 főnyi legénységet
elfogtunk, 3 gépfegyvert zsákmányoltunk.
A Piripjet és jasiolda közti teriilet és Pinszk
város német kézen van.
D é l k e l e t i hadszíntér: Mint az előző
napokban, ugy most is meghiúsultak a német vonalak előtt az oroszok támadásai.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, szeptember 16. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az oroszok ösz-
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szes arra irányuló kísérletei, hogy keletgaliciai harcvonalunkat megingassák, megdőlték. Az ellenság tegnap nagymennyiségű tüzérségi lőszert használva fel, fötániadásait a
Középsö-Sírypa mentén levő harcvonalunk
ellen intézte; mindenütt 'visszaveretett és
ezekben a harcokban csapataink ia Buczacznál levő hídfőtől és a Zaloscetől délre levő
területről
oldaltámadásoikka!
működtek
közre. A Zaloscetől déli irányban husz kilométernyire fekvő Zebrow falu bevételénél 11 tisztet és 1900 főnyi legénységet elfogtunk és 3 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Csapataink Voíhiniában is számos támadást vertek vissza. Novo-AIexsiniscénél
a 85. számú gyalogezredünk lövészárikaiibói
a mieink az oroszokat elkeseredett kézitusában- űzték k i
Novo-Pocajenél az ellenség tegnapelőtt
egyes pontokon átnyomult az Ikva nyugati
partjára, de tegnap mindenütt visszaűztük a
keleti partra; eközben tüzérségünk oldalról
fogta tüz alá, minek következtében súlyos
veszteségeket szenvedett. E siker főérdeme
a 32. számú gyalogezred és a 29-ik számú
vadászzászlóialj mellett, a linzi kettős számú
népfelkelő ezredé.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az antant diplomáciai szakifása
Bulgáriával.
— A román kormány békés intelmei. — Románia uj rendszabályai
és a német kereskedelem. —
Bukarest, szeptemlber 16. A Gazette de
Salonique Szófiába kiküldött külön tudósítója beavatott politikai személyiségektől nyert
információ alapján jelenti lapjának: Az orosz,
angol, francia, olasz és szerb diplomáciai hivatalok már ia legközelebbi napokban el fogják hagyni a bolgár'fővárost. Az angol követség levéltárát és értékpapirkészletét már
szeptember 8-án elszállíttatta Szófiából Szalonikibe. Ez megállapított tény.
Szaloniki, szeptember 16. ideérkezett
hirek szerint a szófiai, francia, angol, orosz,
olasz és szerb követségeken minden kész az
elutazásra. A levéltárak be vannak csomagolva, sőt egyes részeiket már el is szállították Görögországba, A diplomáciai viszony

megszakítását Bulgáriával minden órában
várják.
Bukarest, szeptember 16. A román háborús izgatókkal szemben a kormány sajtója
nyugalomra inti a nemzetet. Az indépedance
egyik cikkében azt irja, ihogy sakkal több
önuralomra van most szükség, mint más
helyzetekben és a túlfűtött érzelmek helyett
hidegvérrel kell mindent intézni. A kormány, melyre Románia érdekei bizva vannak, teljes határozottsággal meg fogja védeni ezeket az érdekeket.
Szófia, szeptemlber 16. A Dnevnik egy
Szófiában időző előkelő német ^kereskedő
közlései alapján jelenti: Németországban
külön iroda működik, amely adatokat gyűjt
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a károkról, melyeket német cégek a román
kormány legutóbbi rendszabályai és egyes
román (kereskedők rosszhiszeműsége folytán szerved tek. Az iroda máris igen gazdag
anyag felett rendelkezik.

Az antant tanácskozása Románia
végleges döntéséről.
•Genf, szeptember 16. A francia külügyminisztériumban Delcassé vezetése alatt fontos diplomáciai tanácskozások folynak
az
orosz, angol és olasz nagykövetek, továbbá a
párisi és londoni román követek között Románia végleges döntése tárgyában.

A bolgár kormány a russzofii
irányzat ellen.
Szófia, szeptember 16. A túlzó russzofii
irányú „Mir" citrni lapot, Gesov volt bolgár
miniszterelnök orgánumát, rövid időre betiltották. A miniszterelnök a „Narod" cirnü lap
munkatársa előtt kijelentette, íiogy a túlzó
russzofii irányúi lapok időnkinti betiltása azzal a nemzeti politikával, függ össze, amelyet
a kormány az egész 'Bulgária javára folytat.

Kírkkilissze a bolgároké.
Szófia, szeptember 16.. Az „Utro" mai
száma azt jelenti, hogy a török-bolgár szerződés értelmeiben ezentúl Kirkkilissze is a
bolgárok kezében lesz.

Az olaszok meg akarták
kerülni
egyik hadállásunkat.
Budapest, szeptember 16. (Közli 'a miniszterelnöki sajtóosztály.) A helyzet változatlan. Az olaszok arra irányuló kísérleteit,
hogy a Monté Plánon levő hadállásainkat
keletről megkerüljék, meghiúsítottuk.
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Olasz hangok az angol
gyámkodás ellen.
Luganó, szeptember 16. Az angol és francia kölcsönkeresésnek az Egyesült Államokban való vélt sikere a „Corriere deli a Sera"-t
arra indítja, íhogy fölszólítsa a kormányt, vegyen félmilliárd értékű közvetlen
olasz
kölcsönt Északamerikában és ne engedje át
Angliának az egész olasz
kölcsönszükséglet
kielégítését.
Az angol gyámságtól való szabadulás
óhaja az Avanti egy cikkében is kifejezést
nyer, amely cikket a cenzúra nagyrészt megnyirbálta. Az Avanti kikel ama folytonos angol intelmek ellen, amelyek a franciákat,
szerbeket, oroszokat és olaszokat arra buzdítják, hogy a háborúban tartsanak ki a végletekig, míg Anglia maga még az általános
hadkötelezettséget sem vezette be, hanem
csak muneiót akar előállitani, hogy azt a
szövetségesek számára eladja.

A turini háborúellenes tüntetők
pöre.
Zürich, szeptember 16. Turinban megkezdődött azon egyének ügyének tárgyalása,
akik az olasz hadüzenet megtörténtekor Turinban heves tüntetéseket rendeztek a háború
ellen. Mintegy 950 vádlottja van az ügynek,
közülök 563 katona.
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Az orosz hadsereg Inkább összetörik,
de meg nem hajlik.
Kopenhága, szeptember 16. A Times aggódik a főparancsnok-változás miatt. A cár
felül akarja múlni az elődjét. A csapatok
most makacsabb elleníálást fejtenek ki és
igy az orosz hadsereg inkább összetörik,
de meg nem hajlik.

A cár Vilnánái akar csatát nyerni.
Stockholm, szeptember 16. Az orosz hadseregben beállott vezér változásnak és a négy
uj főparancsnok kinevezésének az orosz sajtó különösen nagy fontosságot tulajdonit. Általánosan azt a véleményt terjesztik, hogy
az orosz visszavonulás megszakítása közvetlen küszöbön áll. Ezt megerősíti Polivanov
hadügyminiszter távirata a „Tiraes"-hez,
liogy az oroszok Vilnánái nagyobb csatát fognak provokálni, Azt mondják, hogy az oroszok erkölcsi emelésére semmi se hatna nagyok erővei, mint egy a cár közvetlen vezetése alatt elért nagyobb siker. A cár nemcsak
katonai feje lévén az oroszoknak, hanem egyházi is, a népbe igy lelket tudnának önteni. Az
uj főparancsnokság már meg is kezdte nagyobb erők összevonását a Dunától délre és
nagyon valószínűnek tartják, hogy az oroszok itt Hindenburggal .szembe fognak szállni, hogy aztán ez az akció sikerül-e, az még
kérdés. De ha sikerül, az orosz közhangulat
teljes megváltozását várják ettől az egy eredménytői.

Az orosz hivatalos

beismerése
a ütemetek sikerérői.

A Magyar Távirati Iroda jelenti a sajtóhadiszállásról: Az orosz vezérkar .a következőket jelenti:
Friedrielhstadt—Riga környékén tüzérségi harc és kisebb .osztagok összeütközései.
Jakobstadtnál csapataink szepember 11-én
offenzivába mentek át. A Pikstern folyó mentén makaos harcok folynak.
Dünaburgtól nyugatra, a Dünaburg felé
vezető utakon a németek három irányban támadnak: 1. a Suessei és a Nyemenek folyók
közt Szuvejniskitöl északra, 2. Skopiski körül és 3. a Vilkomíerz—Uzjany közti országúton. Az utóbbi helyen csapataink túlerőben
levő ellenséges csapatok elől heves harcok
után a Dusiaty-tó vidékére vonultak vissza, A
németek, akik jelentékeny erősítéseket kaptak, folytatják előnyomulásukat.
A Svienta és a Vilia közt az ellenség a
Vilia jobbpartjának mentén Podrodzíe vasúti
állomás irányában szintén erélyes offenzívába kezdett.
A Grany—Mosty-fronton Skidelnél makacs harcok folynak. Az ellenség itt erősítéseket kapott. Egy tisztet és 101 katonát elfogtunk, 5 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Tekintettel
arra, hogy
hadseregeink
frontja a Ny emennél és attól délre túlságosan
előugrik, elhatároztuk, hogy azt kissé hátrább
vonjuk, de az ellenség utánanyomulását mégis feltartóztatjuk.
A legerősebb ellenséges támadásokat
szeptember 11-én kellett az alsó Zelviankánál és a Sionin—Baranovici közti országút
mentén (Zeiva—Rozany vidéke és a Kossovtól délkeletre levő terület) kitartanunk.
Tarnopolnál harcok folynak reánk nézve

kedvezően, E várostól északra szeptember hó
11-én 91 tisztet és 4200 katonát (köztük németeket) elfogtunk, 9 gépfegyvert és sok más
hadiszert zsákmányoltunk. Az ellenség támadásait óriási veszteségei mellett visszavertük,
bár az osztrákok jelentékeny
erősítéseket
kaptak.
Az ellenség mintegy két versztnyi fronton egész füstfelhőket fejlesztett. Tarnopoltól
északra folyó harcokban csapataink nagy sikerrel alkalmaznak páncélos automobilokat,
amelyek a rajvonal előtt elhaladva, az ellenséget órák hosszat lövöldözték. Tarnopoltól
délre csapataink szeptember 12-ének reggelétől kezdve offenzivába mentek át.
A Szerethnéi az osztrákok folytatták a
visszavonulásukat a Dnyeszter felé. Az üldözést eredményesen folytatjuk, sok foglyot ejtünk.
Általában folytatjuk tervünk végrehajtását, amely hadseregeink helyzetét
naprólnapra kedvezőbbé teszi.

Rovno kiürítése.
Zürich, szeptember 16. A Temps az orosz
harctéri heiyzetet nagyon szkeptikusan itéli
meg. Kifejti, hogy az oroszok északon további visszavonulásra kényszerültek, a délkeleti szakaszon pedig a szövetségesek 'voliiiniai előnyomulása arra kényszeritheti őket,
hegy kiürítsék Rovnót. Tekintettel a szövetségeseknek itteni eiőnyomulására, a Serethmenti harc alárendelt jelentőségű. Néhány
nap múlva tudni fogjuk, vájjon az az orosz
Offenzíva, amely eddig oly nagy reményekre
jogosított, még folytatható-e?

A varsói gyárak német üzemben.
Berlin, szeptember 16. A párisi Temps
jelenti Pétervárról: A németek ismét üzembe
helyezik a varsói gyárakat. A szükséges tekriikai fölszereléseket Németországból hozatjuk. Az összes gyárak munkásait munkabér tárgyalásokra hívják össze és nagyszámú
rokkant német katonát is Varsóba kmdere;?,
hogy a gyárak munkáiban részt vegyenek.

A törökök sikeres harcai.
Konstantinápoly, szeptember 16. Dardaneila-front: A helyzet változatlan. Az Anaforta-szakaszban felderítő utón levő badosziopaink szeptember 4-ére virradó éjjel vakmerő és meglepő támadásokkal
nyugtalanították az ellenséget és a szétszórt ellenséges
csapatokat megfutamították,A Sed il Bohr-szakaszban a balszárnyon
egy ellenaknát fölrobbantottunk és ily módon
egy ellenséges aknát elpusztítottunk. A jobbszárnyon bombákkal megakadályoztuk az ellenséges csapatokat a lövészárok ásásában
és nagy veszteségeket okoztunk azoknak.
Ezen a szárnyon tüzérségünk két ellenséges
•üteget elnémított.
E hó 13-án a tengerszorosokban levő ütegeink hatásos tüz alá vettek ellenséges csapatokat a Helios-fok környékén, Teke-Burnunál a kikötő tájékán, továbbá a Sed-il-Báhr
szakaszban és ellenséges ütegeket Gsiszárlik
mellett, amelyek a mi gyalogságunkat lövöldözték. Az ellenséges csapatok ágyúzásával
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jó eredményt értünk el. Az ellenséges ütegeket Csiszárliknál elnémítottuk.
E !hó 14-én ugyanezek az ütegeink elpusztítottak ellenséges tüzérséget, amely Sed

il Balhrnál a kikötő mellett volt fölállítva. A
többi 'hadszintéren nem fordult elő jelentősebb esemény. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Vita az angol parlamentben
az általános véd kötelezettségről.
Asquith nyilatkozata a hadügyi

helyzetről.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az angol alsóház ülésén a 250 millió font sterling
hite! benyújtásánál Asquith
miniszterelnök
beszédet mondott.
— Az eddig megszavazott hadi hitel —
úgymond a miniszterelnök — 1265 millió
font sterling. A napi hadi kiadás három és fél
millió fontra (nyolcvanhét és fél millió korona) emelkedett. Az összes kiadások előreláthatóan a harmincöt millió font sterlinget nem
fogják meghaladni. Az uj kétszázötven milliós hitel november harmadik hetéig tesz elegendő. A muníciógyártásra még uj munkaerők szükségesek. A háború kezdete óta a
hadseregnél és a flottánál körülbelül hárorf\
millió ember teljesít szolgálatot.
A katonai helyzetről nyújtott áttekintés
után a miniszterelnök igy végezte beszédét:
— Ez a háború a technika, a szervezet s
a kitartás háborúja. A győzelem azé lesz, aki
a legjobban van felfegyverkezve és a legkitartóbb. Mi el vagyunk tökélve, hogy ilyenek
leszünk. (Tetszés,)
A miniszterelnök megemlítette még,
hogy a más országoknak hitelezett vagy
megígért kölcsönök összege 250 millió font
sterling.
Löwe unionista kérdezi, vájjon a kormány
Párisnak a léghajótámadások elleni védő rendszerét figyelembe vette-e és liajlandó-e Londonban is hasonló intézkedéseket tenni?
Mac Kamara kijelenti, hogy a köz érdekében erre a kérdésre

válaszolhat.

Asquith miniszterelnök közli a házzal, hogy
a ház ezután hetenkint hétfőn, kedden és
szerdán fog ülésezni.
Dillon nacionalista felhívja a kormány
figyelmét arra, hogy több alsóházi képviselő,
'aiki tiszti szolgálatot teljesít, nyilatkozatot
tett közzé a védkötelezettség érdekében a sajtóban. Kérdezi, vájjon megfelel-e ez annak az
elismert elvnek, hogy aktiv tisztek aktiv politikai kérdésben a nyilvánosság elé nem állhatnak? Ha ezt tűrnék, akkor azt kérdezi, vájjon
az altiszteknek és a közkatonáknak ugyancsak
megengedik-e nézeteik nyilvánítását? Ova int
attól, hogy a vitás kérdéseket a hadseregbe
vigyék.
Wedywood liberális kijelenti, hogy az
egyenruhát viselő képviselők is igénybe veszik
azt a jogot, hogy véleményüket nyilváníthassák.
Goesd százados, liberális, aki az általános
hadkötelezettség melletti nyilatkozatot szintén
aláirta, kijelentette, hogy az aláíró tiszteknek
nem volt szándékukban az agitáció! szítani, de
nincs ok arra, hogy meggyőződésüket eltitkolják. Felszólítja a kormányt, hegy jelölje meg
azt a napot, amelyen a véderőkérdés a házban
tárgyalás alá kerül.

Szegedi honvédek ünnepélyes bevonulása Brodyba.

(Saját tudósítónktól.) Egyike a. legkedvesebbeknek az a levél, amelyet itt közlünk.
Raffai János irta, ötödik ihonvédgyalogezredbeli katona, aki katonás egyszerűséggel és rövidséggel irja meg dicsőséges harcainkat Galíciáiban egészen Brodyba; rvaló
Haplin unionista a véderőkötelezettség ré- bevonulásiunkig. A levél a következő:
gi hívének vallja magát, a döntést azonban
Isten segítségével abban a kedvező, ilszerinte a kormányra kell bizni.
letve kellemes helyzetben, vagyok, hogy piHodqe (munkapárti vezér) kifejezi azt a henőnket felhasználva leírja,m az utóbbi nareményét, hogy a kormány az agitáeiónak nem
fog engedni. A főkövetelés nem annyira több pokban történt eseményeket, azokat a dolkatona, mint inkább több hadianyag. A had- gokat amelyek, ugyhiszem, minden honfikötelezettségért való agitáció fenyegeti a nem- társunkban örömet, megelégedést fognak
zeti egységet és igen rossz hatást gyakorol a kelteni.
szövetségesekre. Bizik benne, hogy a kormány
Augusztus 28-án reggel a Bug folyó
határozottan ki fogja jelenteni, hogy az álta- melletti védőállásunkban nagy mozgolódáslános védkötelezettség ideje még nem érke- ra, sürgés-forgásra .ébredek. Az álom igaz,
zett el.
kissé nehezen hagyott el, mert nálunk az a
Prince (liberális) szerint az általános véd- divat, hogy mint denevérek, éjjel nézünk
kötelezettség kérdésének parlamenti
tárgyalása utána annak, amiből élünk, vagyis: éjjel ébmár. nem halasztható tovább, mert már a sajtó ren vagyunk, nappal alszunk. Már mindenki
és a szakszervezeti
kongresszus is
tárgyalta,
talpon volt ekkor, mindenki mosolygó arcA lapok nyiltan közlik, hogy a miniszterek
közül kik vannak az általános védkötelezett- cal, örömmel j ár-kel. A lövészárokban még
ség mellett és ellene, és hogy kik az ingadozók. nem tudunk semmit, de valami belső ösztön
Lloyd-George nyiltan követeli, hogy a kor- sejteti velünk, hogy itt nagy dolognak kelmány, a parlament és a nemzet fogadja el az lett történni. Nem is firtatjuk tovább a doláltalános védkötelezettséget. Harcouri pedig got, hanem egyszerűen kiugrálunk az árok
választói előtt mondott beszédében kifejtette szélére, — ezt ugyan máskor fejünk kocazokat az okokat, amelyek az általános véd- káztatása nélkül nem tettük volna meg.
kötelezettség ellen szólanak. Csodálkozik, hogy
Nem is, történt más, minthogy faképnél
a munkáspárt vezére feltétlenül bizalmat sza- hagyott bennünket a muszka. No ez ugyan
vaz a kormánynak, holott a belföldön és a szép dolog, nincs más liátra, mint hogy utákülföldön egyaránt mindenki tud arról, hogy nuk kell most .mennünk. ,Nem is gondolkoa kormány kebelében egyenetlenség van.
~~*~Dalziel (liberális) kifejti, liogy a kormány- zunk sokáig, hanem rögtön indulunk is. Átnak döntenie kell arra nézve, liogy Lloyd-Ge- kelünk a Búgon, meleg van, de ezt még fokozza az ,a 300 darab töltény is, atait szeméorge-zsal, vagy Harcourttal ért-e egyet?
lyenkiut egy-egy emiber kapott. Állandóan
A vita befejeztével Asquith miniszterelnök a sarkában vagyunk a muszkának, alig hogy
felszólította az aktiv tiszti szolgálatot teljesitö
alsóházi képviselőket, hogy legyenek felelős- egyik faluból kimegy, mi rögtön bemeségük tudatában és kijelentette, hogy a véd- gyünk. Ezekből azt következtetem, hogy ö
erőügyének nyilvános vitatását sajnálatosnak sem fázik.
Másnap utolértük őket, este a legnatartja, mert a rapszodikus és felületes vita
nem megfelelő módja e nehéz kérdés elintézé- gyobb csendben rajvonalba fejlődtünk egy
sének. A kormány, ha határozni fog ebben a hosszú nedves csatorna szélén, ahol beástuk
kérdésben, közölni fogja azt a házzal és akkor magunkat. Az oroszok azonban eközben bomajd lehet vitát indítani.
lond módra tüzeltek, ugy pattogott körülöttünk a golyójuk, imint amikor odabaza kuA német katonai léghajók
koricát pattogatnak. De bennünk kárt nem
London közepéig jutottak. tett egyik sem, kivéve egy-két könnyebb seBasel, szeptember 16. Az utolsó Zeppelin besülést.
Augusztus 31-én este megtámadtuk állátámadás alkalmával a bombák alaposan megsukat. Az erdő mélyében voltunk beásva.
rongálták az angol főváros üzleti negye iének Csendben sorakozva, egymást fogva, nehogy
nagy raktárházait és ám csarnokait. 'Megbiz- elszakadjunk egymástól az erclő sűrűjében,
ható jelentés szerint a st.-gallei hires csipke- megyünk ki az \erdőhől, már ki van hirdetve
gyár áruháza is nagy kárt szenvedett a Zep- a legénység előtt, hogy roham lesz. (Nyugodpelinek bombáitól. Mintlhogy ez az áruház az tan, de azért némi szorongással nézünk eléje
angol jegybank palotájának közelében van, a ibekövetkezendőknek. Az oroszok: azonban
nyilvánvaló, bogy a német katonai léghajók támadásunkat be sem várva, a falut felgyújtva megint megfutottak.
London közepéig jutottak el. (M. T. I.)
A magyar baka rohamától félnek. A
(következő, faluban megint megállottak, itt
Tárgyalások az Arabic
•erős ágyútűzzel próbáltak bennünket viszelsiüyeszfésc miatt. szaverni. Ez már nekünk sem tetszett, válaszul azonban aznap este innen is kivertük
Berlin, szeptember 15. Szikratávírón jeőket, de most már egészen a határon tml.
lenti a Wolff-íigynökség washingtoni tudó- Útjában gyújtogatva
szaladt ki Galícia tesítója: Az Associated Press jelenti: Gróf rületéről,
mi pedig
ünnepélyesen
bevonulBcrnstorff német nagykövet és Lansing kül- tunk Brodyba,
hol a lakosság
ünneplőbe
ügyi államtitkár félórás tanácskozást folyta- öltözve valósággal
örömmámorban
úszott.
tott az Arabic elsülyesztésével teremtett Diadalkapu stb. stlb. evés-ivás mind olyan
helyzet dolgában. Általában azt hiszik, hogy dolog, ami a bakát a harctéren igen ritkán
mielőtt még az Egyesült-Államok megkezdik szokta érni. Ez, várt ránk Bródyban, ez a
a formális tárgyalásokat, szükséges lesz, pihenő azonban már a kiállott szenvedések
után szükséges is volt, mert bizony állanhogy Németország megerősítse azt a kije- dóan ázni, fázni, sarat taposni, az, sem jó
lentését, hogy a tengeralattjáróknak személy- dolog. Most pihenésünk alatt szivesen gonszállító gőzösök elleni támadásait beszünteti. dolok haza, visszaemlékezve az elmúlt jó
(M. T. I.)
időkre, amit egy időre nélkülözni kell.

Nyugaton nincs lényeges harctéri
esemény.
Berlin, szeptember 16. A nagy főihadiszállásról jelentik: A nyugati hadszintéren
lényeges esemény nem történt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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Szeged, 1915. szeptember 17.

ÜELMA GYÁJTOBSZM

A belügyminiszter rendelete az utazás korlátozásáról.
— Szeged a hadműveleti területeken kivül esik. —

(Saját tudósitónktól.) <A Budapesti Közlöny csütörtöki száma a belügyminiszter
nagyjelentőségű rendeletét közli, amely egységesen szabályozza a polgári személyforgalom korlátozását. A rendelet megérkezett Somogyi Szilveszter polgármesterhez is. A rendelet -ugy az északkeleti, mint a déli és délnyugati hadszíntéren külső és belső hadműveleti területet állapit meg. Érdekes, hogy
Orosz-Lengyelországban
a Visztulától balra
fekvő rész Ilza, Kozilnice és Radom kerületek kivételével a külső hadműveleti területhez tartozik. A déli hadszintéren a külső hadműveleti területhez tartoznak
Magyarországon:
(Brassó, Fogaras,
Nagy-Küküllő, IKis-Küküllő, Alsó-Fehér,
'Szeben. Hunyad vármegyék, Krassó-szörény, Temes, Torontál s Bács-Bodrog vármegyéknek azon járásai, amelyek nem esnek a belső hadműveleti területbe, továbbá
Baranya vármegye, végül Temesvár, Zombor, Szabadka és (Pécs városok;
Horvát-Szlavonországokban:
Pozsegia
és Verőcze vármegyék;
Boszniában: Banjaluka. Bihac és Travnik kerületek.
A belső hadműveleti területhez tartoznak: Magyarországon:
Újvidék
város,
Báes-Bodrog vármegyéből a titeli járás,
Torontál vármegyéből az antalíalvai, pancsovai járások és a nagybecskereki járásnak Nagybecskerek város határától és a
Nagybecskerek—Antaiíalva vasúti vonaltól délre fekvő része, Panesova város, Temes vármegyéből a temeskubini, fehértemplomi és verseci járás, valamint Versec és
Fehértemplom
városok, Krassó-Szörény
vármegyéből az ujrnoldovai, orsovai, járni,
bozovicsi és teregovai járások, valamint a
karánsebesi járásnak az a része, amely a
Magura Marga és IPojana Nedjei hegyektől. valamint a teregovai járás határától
délkeletre fekszik;
Horvát-Szlavőnországokban:
' iSzefrém
vármegye;
Bosznia-Hercegovinában: ITulzia, Sarajevo és Mostar kerületek.
A korlátozások a. belső és külső hadműveleti területre nézve eltérőek. A belső és
külső hadműveleti terület beosztása természetesen időről-időre változhatik.
A hadműveleti területen igazoló okmányul
szolgálnak általában: 1. .a tényleges szolgálatban álló udvari, állami, törvényhatósági, városi vagy közforgalmú vasúti alkalmazottaknak és hozzátartozóiknak, valamint az országgyűlési képviselőknek arcképes vasúti igazolványai; 2. a főrendiház tagjainak a belügyminiszter által kiállított, arcképpel és sajátkezű aláírással ellátott igazolványai; 3. a szabályszerű útlevelek; 4. a személyazonosságnak
a hadműveleti területeken való igazolása céljából az I. fokú rendőrhatóság által kiállított
igazoló jegyek.
Ezek az igazoló okmányok a hadi menetrend szerint közlekedő postavonatok használatára is jogosítanak.
Az igazoló jegy kiállításáért dijat szedni
nem szabad.
Bélyegilletékként cselédek, legények, inasok, napszámosok, munkások és általában oly
személyek, akik a szokásos napszámot meg
nem baladó keresetből élnek, 30 fillért, egyéb
személyek 2 koronát tartoznak leróni.
A külső hadműveleti
belül a személyforgalom
alá.

terület
határvonalain
nem esik
korlátozás

A külső hadműveleti terület határvonalainak átlépése — akár a hadműveleti területen
kivül eső országrészek felől, akár azok felé —
csak megfelelő igazoló okmány felmutatása
mellett történhetik.
Az útlevél és az igazolójegy a külső hadműveleti terület határvonalainak átlépésére
csak akkor jogosít, ha azon a lakóhely szerint

illetékes I. fokú rendőrhatóság az utazás célját feltüntette és arra a következő záradékot
vezette: „Érvényes a külső hadműveleti
határvonalainak
átlépésére."

terület

E záradék hatálya legfeljebb kiállításának
napjától számított három hónapra terjedhet.
Meghosszabbítására ugyanaz a rendőrihatóság
jogosult, amelytől a záradék származik.
Sürgős esetekben kivételesen meghosszabbíthatja a záradék hatályát a tartózkodási
hely szerint illetékes I. fokú rendőrhatóság is,
amely azonban erről azt a hatóságot, amelytől
a záradék ered, értesíteni köteles.
Az arcképes igazolványoknak, valamint a
hatályos záradékkal ellátott útlevélnek, vagy
igazolójegynek birtokosa, a külső hadműveleti
terület határvonalait ismételten is, akárhányszor átlépheti.
A belső hadműveleti
átlépni tilos.

terület

határvonalait

Kivétel tehető azon személyekre nézve, akik
kellően igazolják, hogy katonái, vagy más
közügyben, vagy gazdasági forgalom, mezőgazdasági vagy ipari termelés céljából, vagy
fontos és halasztást nem tűrő családi okokból
kell utazniok.
Ily utazáshoz az igazolványok valamelyikén kivül még az illetékes katonai
parancsnokság külön engedélye is szükséges.

Az igazolójegynek a célhói arcképpel kell
ellátva lennie és arra, valamint az útlevélre
az I. fokú rendőrhatóságnak a következő záradékot kell vezetnie: „Külön katonai enge-

dély feltétele
veleti terület

mellett érvényes
határvonalainak

a belső hadműátlépésére."

Az igazoló okmány alapján és annak be-

küldése mellett az értekeit fél közvetlenül kéri
az illetékes katonai parancsnokságtól
a külön
katonai engedély megadását,
A
kérelemben
meg kell jelölni az utazás célját,
végpontját'és
a tervezett tartózkodás
időtartamát.

A külön katonai engedély kiállítására jogosult: a) a hadsereg főparancsnoksága (AOK
—NA, tábori postaszám 11.) az összes belső
hadműveleti területekre és külön az északkeleti
hadműveleti területre; b) a délnyugati haderők parancsnoksága (:S\VF—N, tábori postaszám 149.) az egész délnyugati hadműveleti területre; c) a3. hadsereg badtápparanesnoksága (AEK Pol. Gr. tábori postaszám 211.) a
déli hadműveleti

területre;

d) a Sarajevóban

székelő vezénylő tábornok (Kommand. General) Bosznia-Hercegovina és Dalmácia terüle
téré; e) a polai hadi kikötő parancsnoksága
(KHK) a hadi kikötő területére; f) a zágrábi
katonai parancsnokság Fiume város és kerületére; g) az összes működő hadseregparaucsnokságok (OAK), hadtápparancsnokságok (A
EK), hadseregcsoportparancsnokságok (AGK)
és hadtápcKoportparanesnokságok (EGK) működésük területére.
A belső hadműveleti terület határvonalain
belül történő utazásra, ha az nem terjed tul
a járás területén és az ezzel közvetlenül szomszédos községek határain (szomszédos forgalom), az igazoló okmányon kivül a „Személyazonossági Igazolvány" is elegendő.
A hadműveleti területen kivül eső országrész és a külső hadműveleti terület, valamint
az utóbbi és a belső hadműveleti terület határvonalainak átlépésénél a szomszédos forgalomban az igazoló okmányon kivül a „Személyazonossági Igazolvány" is érvényes.
A közszolgálati megbízásból utazó egyének
magukat kiküldő rendeletükkel és igazoló okmányok valamelyikével igazolják. Katonai személyek igazolására a katonai nyilt parancs,
katonai menetlevél, vagy felettes parancsnoka
ságuk (hatóságuk) rendelete szolgál, részükre
tehát a közigazgatási hatóságok somminő igazoló okmányt nem állithatnak ki. A közigazgatási vagy bírói hatóság idéző végzése minden más igazoló okmányt pótol a lakó (tartóz
kodási) helytől az idéző hatóság székhelyéig,
ha a tartózkodási hely szerint illetékes községi
vagy körjegyző a megidézett személyazonosságát az idézésen hitelesen (aláírással és pe-

cséttel) igazolja és az idéző végzést a megidézettel is aláíratja, vagy ,ha irni nem tud, kézjegyével elláttatja.
Aki igazoló okmányát az ellenőrző közeg
felhívására fel nem mutatja, vagy aki igazoló
okmányával bármiképen visszaél, vagy a for
galom korlátozására és az igazolási kötelezettségre vonatkozó fenti rendelkezéseket más
módon megszegi, az, ha cselekménye nem esik
súlyosabb büntető rendelkezés alá, kihágást
követ el és 15 napig terjedhető elzárással és
200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
„_ _
„
ea.M.«.aSB..S«BS.B..SaS.S..»SBBBHaHBSBnBSSa..HBSBÍ!S

Miért van Szegeden
élelmiszerhiány.
(Saját tudósitónktól.) Keddi számiunkban ezen a eimen cikk jelent meg, amelyre
ma két válasz is érkezett. Az egyik a tanyát
patetikus (hangon veszi védelmében és minden
indokolás nélkül — pedig erre lenne kiváncsi
a közönség — igazat ad azoknak, akik egy
pár csirkéért 7—8 koronát és egy tojásért
14—16 fillért kérnek. A cikkíró hároimiszázéves frázisokkal dicsőíti a magyar iföldet, de
arról nem ir, hogy ez az áldott magyar föld
például Szeged (határában nekünk is terem,
verejtékező és áldozatokra mindig kész polgárságnak és munkásságnak. Ujságiróli elvünk, (hogy minden felszólalásnak, amely
közügyekben hozzánk érkezik, helyet adunk.
Ez az irás olyan, mint egy rossz védőbeszéd,
amely bíróság elé került tanyai ember felmentése érdekében Íródott. Minthogy védőbeszédeket kivételesen és csak nagyon jókat
közlünk, ennek a 'kinyomtatásától is el kellett
tekintenünk. Mégis 'megemlítettük, mint érdekes ás jellemző adatot a háborius év történetéhez. A másik levél a következőket mondja:
— Nagy elfoglaltságom miatt csak későn jutottam1 'hozzá, hogy szerkesztő urat néhány sor közlésére felkérjem. Cikkük a legjobbkor Íródott. A hatóság, nagyon helyesen,
helyet adott annak a kérelemnek, hogy függessze fel a makszimális árak érvényét. A
tanya folyton azt 'prédikálta, Ihogy Szeged'en'
a makszimális árak miatt van élelmiszerhiány és drágaság. Kész örömmel feledkeztek meg arról, hogy a hatóságot éppen az
kényszeritette a makszimális árak életbeléptetésére, hogy a tanyaiak egyre magasabb
árai ellen nyújtson védelmet a városi lakosságnak. Ha most ez a rendszabály az akadály, jól van, szüntessük 'meg. De mi fog történni, !ha az sem segit és a kéthetes pró'ba;idő alatt az árak a régi magasak lesznek, sőt
emelkedni fognak?
— iSzerintem a bajon a hatósági rendszabállyal segiteni nem lehet. Valószínűnek tartom, hogy két hét eltelte után a maximális
árak újból életbe lépnek. Nem akarok hosszadalmas lenni, különben nagyon elfogadhatóvá
tudnám tenni ezt az állításomat a iparaszí
gondolkozásának levezetésével. Fényes eseteket sorol fel erre keddi számában a Délmagyarország. Az az asszony, aki nem hajolgat, hogy egy-két pár csirkét összefogdosson, aki jobban számol, amikor egy paprikás
csirkét megfizettet, mint sok vendéglős, nem
a makszimális áraktól megsértett önérzetében marad el a szegedi piacról.
— Ép azért jól tenné a vásárló közönség, ha végre a folytonos jajgatás mellett komolyan is foglalkoznék a drágaság leküzdésének kétségtelenül nehéz; problémájával. Eddig csak útjában állt a megoldásnak, nagyon
gyakran voltam szemtanúja, amikor a piacon
olyan asszonyok, akikről látszott, hogy naponta többször is jóllaknak, versenyeztek
egy-egy áruért és túllicitálták az árakat. 'Otthon és társaságban aztán sopánkodtak a
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nagy drágaság miatt, szidták a 'hatóságot, a 18-án, szombaton és előadást tart a háború
szinteréről. Az előadás tiszta jövedelmét a renmely nem tud rendet teremteni.
rokkant-alap
— E helyett a teljesen
komolytalan, dezőség az 5. honvédgyalogezred
javára
adja.
Oholnokyt
az
egész
országban
könnyelmű, majdnem bűnös eljárás (helyett
azt vagyok bátor ajánlani, ihogy a következő nemcsak ugy ismerik, mint a magyar földrajzkét hét alatt készüljön fel a
legkomolyabb tudomány világszerte ismert, legkiválóbb képharcra a közönségnek az a része, amely élel- viselőjét, hanem mint élvezetes modorú, rendmi cikkei nagy részét a piacon kénytelen be- kivül szellemes előadót is. A közönségre nézve
szerezni. Ha az eladók megemberelik magu- mindig szerencse, ha Oholnokyt meghallgatkat, tapsoljunk a kellemes csalódásnak. Ha hatj a, de — amint értesülünk — most különöaz uzsora tovább fog tartani, az u j rendsza- sen kedvez az alkalom, ami Oholnokyt várobályok életbeléptetésénél, — amelyek bizo- sunkba hozza. Nevezetesen a Magyar Földrajzi
nyára elkövetkeznek —' járjunk a hatóság Társaság Alföldi Bizottsága az alföldi kutatások segélyezésére Szeged város segitségét is
kezére.
kérte. Szeged a kulturális munka elősegítéséSzervezkedjünk.
től és jutalmazásától a mai nehéz időben sem
•asM»M»ia»gí»g»Bai>9ta<igaaaaaaiiiaiiaMiais9
zárkózott el és erre az évre 500 korona segélyt
utalt ki a Földrajzi Társaság Alföldi Bizottsága részére. Midőn Cholnoky erről értesült,

HÍREK
oooo

A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Szeged városa iránti hálából megígérte,
hogy
alkalomadtán
eljön Szegedre és valamely háborús jótékonycél érdekében
előadást tart a

kauciót lesznek le. 'Naponkint mintegy 3—4
mázsa hal kerül igy piacra, amely a hatóság
számítása szerint leszorítja a hal 5—10 koronás árát.
— A Vörös Kereszt tudakoló irodája ez
utón is értesiti a közönséget, hogy a temesvári os. ós ikir. katonai parancsnokság a betegek és sebesültek áthelyezésiét további rendelkezésig nem engedélyezi, miért is a közvetítő iroda áthelyezés, vagy hazaszállítás
iránt való kérelmeket nem vesz fel.

— Szegedi rokkant katonák hazaérkezése orosz fogságböl. Budapestről jelentik:
Csütörtökön délelőtt tiz órakor érkezett meg
a keleti pályaudvaron az a vonat, amelyen
rok'kant katonáink jöttek haza az orosz fogságból. 'Száztizenhárom rokkant hős tért
vissza, közöttük a következő szegediek:
Grassely László, 5-ik honvédgyalogezred,
Engels Viktor 5-ik honvédgyalogezred, Geczan Sándor 5-ik honvédgyalogezred, Lakos
Lajos 5-ik honvédgyalogezred és Benjus János 46-ik gyalogezred'.

háborúról. ígéretét most váltja be és szombaton délután 3 órakor tartja meg előadását a
Kox*zó-moziban. Az előadásra szóló jegyeket a
mozi pénztáránál a rendes áron lehet kapni a
— Miért 14 fillér Kecskeméten a tojás.
— A miniszterelnök a királynál. Á Buda- mai délutáni (3—5 óráig), a szombat délelőtti
pesti tudósi tó" jelenti: Gróf Tisza István mi- (10—12) pénztárnyitásnál, valamint közvetle- Ez is nyomdafesték alá kívánkozik. Kecskeniszterelnök csütörtök reggel 7 óra 20 perc- nül az előadás kezdete előtt (2—3). A serdtil- méten legutóbb, amikor újból megállapították
kor a királyhidai személyvonaton Bécsbe ér- tebb tanulóifjúság részére a rendezőség a III. a maximális árakat, egy darab tojás árát
kezett. A miniszterelnök, akit dr. Latinovits és II. helyre szóló 40, illetőleg 70 filléres jegyetizennégy fillérben határozták meg. Állítólag
Endre miniszteri titkár kisért, a bankgassei ket tartotta fenn. A közönség bizonyára teljes
azért, mert az u j megállapítás a régi tizenkét
érdeklődéssel
fogja
jutalmazni
a
Szeged
iránt
Magyar-Házban szállt meg. A miniszterelnök
annyira
figyelmes
professzort.
liiléres árral szemben alkalmazkodni kívánt a
a délelőtt folyamán Scihörfbrunnba ment, ahol
őfelsége hosszabb magánkiihalgatáson fogad— Hősi halál. Fodor László, a Szegedi Ke- — piachoz. Kecskeméten most attól félnek,
ta, a miniszterelnök folyó ügyekről tett jelen- reskedelmi ós Iparbank tisztviselője, a 4(1. hogy a tojás ára rövidesen ismét emelkedni
tést. Gróf Tisza hosszabb tanácskozást foly- gyalogezred tartalékos kadettja, az olasz fog, hogy a legközelebbi ármaximálásnak
tatott báró Burián István közös miniszterrel. hadszintéren levő doberdói fensikon vívott ujabb alkalmazkodásra adjon alkalmat.
— Báró Roszner Ervin mandátuma. hősi harcokban fejlövéstől találva e hó 8-án
— Egy csecsemő borzalmas halála BorSzombathelyről jelentik: A szentgotthárdi elesett. Bajtársai külön sirban Visintini köz- zalmas haláleset történt szerdán Csórván.
kerületben egyhangúlag képviselővé válasz- ségben hantolták el. A gyászos (hirt Székely Csiszár Illés, csorvai gazdálkodó feleségével
tott báró Roszner Ervin, a király személye Ferenc tábori lelkész közölte hivatalosan az együtt a szegedi hetipiacra jött 'be 'kedden
körüli miniszternek mandátumát hétfőn kül- elesett hős Kiskundorozsmán lakó szüleivel. este. Távollétükben 14 éves lány nkra_ bizták
Fodor öt éven á t volt a Kereskedelmi 'Bank
döttség fogja a miniszternek átadni.
tisztviselője, eleste a városban és különösen két hónapos csecsemőjüket. A kisleány este
— A fahonvéd. Hogyne lenne még emlé- a bank körében mély részvétet keltett. A má- lefektette a bölcsőbe testvérkéjét. Reggel
kezetes, hiszen alig egy hete történt, hogy a sodosztályú ezüst vitézségi éremmel való ki- 6 óra .körül ébredt csak fel. Odament a bölfahonvédet minden szegedi notabilitások je- tüntetése halála után érte. — A Temesvári csőhöz, hogy megnézze, mit csinál a csecsemő és akkor megrémülve látta, hogy a böllenlétében, nagy ünnepélyességgel leleplez- Hirlap szerkesztősége közli: P á r hete osak,
csőben fekvő kis gyermek orra és a j k a i le
hogy
gyászt
öltöttünk
egy
derék
munkatárték. Megkezdődött a honvéd sapkájába a
vannak rágva. ,A csecsemő holtan feküdt a
sunkért és most ú j r a ránk sújtott a kérlel
szögbeverés és azóta v á r j a a nemes egyszerű- hetetlen sors! A Temesvári Hirlap gárdájá- bölcsőben. Dr. Róna Mór kerületi orvos megséggel álldogáló, eres kezű, puskájára tá- nak kiváló tehetségű, eszes, kedves tagja, a állapította, liogy a csecsemő megfulladt cs
maszkodó fahonvéd, hogy vashonvéd legyen •mi hűséges barátunk, lapunk büszkesége, azután minden valószínűség szerint a macs(Naschitz) ka lerágta az orrát és az alsó és felső ajkát.
belőle. 'Az átalakulás folyamata nagyon tbosz- szülei reménysége Temesvári
György,
a
fil-ik
.gyalogezred
Ihadapródja
az A haláleset ugy következhetett he, Ihogy a
szadal masnak látszik. Az embert önkénteleolasz harctérien hősi halállal áldozta ilfju macska felugrott a bölcsőbe és ráfeküdt a
nül is elviszi ú t j a minden nap a fahonvéd
életét a hazának. Zokogva adjuk tudomásul csecsemő mellére, aminek következtéiben az
előtt és ilyen nemes akciótól ki s a j n á l n á az a gyászhirt, mely összefacsanja szivünk és megfulladt, A gyerek szájából tejszagot
érdeklődés egy-két percét. Az első n a p ünne- kérünk minden érző embertől egy [fyönnyet érezhetett, az állat ós ezért kezdte rágni a
pélyességére méltóztatik emlékezni? Talán ar- az ő emléke részére, ki n a g y t.ud'ása, tiszta gyermek orrát és ajkait. A rendőrség megra is, hogy az adakozásnak és a szögbeverésnek jelleme, rokonszenves egyénisége, szellemes állapítása szierint gondatlanság senkit sem
terhel.
ezen a napon is különb méretűnek kellett irálya révén nagyra volt hivatva és k i t a gaz
— A sándorfalvai malom gyujtogatóinak
ellenség meggyilkolt. Emlékezni fogunk reá
volna lenni, mint amilyen volt. Hogy ennek és gyászolni fogjuk egész életünkön át.
bönpöre. Csütörtökön folytatta a törvényszék
mi az oka, keresse az, akinek kötelessége. A
— Hosszűnap' Istentisztelet. A Hosszúnapi a.sándorfalvai malom gl.itogatói bünpörének
szögibeverés még napokon át tartott, az ada- istentisztelet pénteken délután, pontban hat tárgyalását. Három napig tartott a tanuk kikozásra kész honfiakat vöröskeresztes höl- órakor, szombaton délelőtt az u j zsinagógá- hallgatása, ami után a szakértők kihallgatása,
gyek fogadták a fahonvédnál. Ma m á r csak ban nyolc órakor, a régiben félnyolckor kez- majd a vád- és védbeszédek következtek. Dr.
Declava Dénes kir. ügyész vádbeszéde szerint
egy intelligens képű, lius és vérből való, igazi dődik ós délután félhétkor végződik.
Járossy Sándornak, mint felbujtónak bünös—
Olcsó
hal
Szegeden.
A
város
közélelötös honvéd búslakodott mellette és unalmáisége
igazolva van. Dr. Kövessy iGyula Démezésére rendkívüli 'jelentős ügyben hozott
ban — nagyon okosan — olvasgatott. Szögkány
Mari védője után Járossy
védelhatározatot csütörtöki ülésén
a tanács. A
beverés alig van és h-a a Vörös-Kereszt eny- Fehértóban már a legközelebbi időbeni meg- mében dr. Balassa Ármin mondott nagyhanyire elejti minden akcióját, mint ezt, bizony kezdik a halászatot és nyomban utána a hal tású beszédet, ami után. elnök a tárgyalás
ártani f o g annak az intézményinek, amely- i árusítását, kilónkint 2 koronáért, az apróbb folytatását péntekre halasztotta.
— Nyolc tanitó. A háború következtében a
nek istápolására elsősorban hivatott. A fa- fajtájúakat pedig kilónkint egy korona husz
városi
népiskolai tanítók közül hatan katonai
honvéd felállításának akcióját
Turcsányi fülérért. Elhatározta ugyanis a tanács, Ihogy
szolgálattételre bevonultak. Két városi népImréné kezdeményezte Szegeden. Talán most a tó bérbeadását és a házikezelést mellőzve iskolai tanitó meghalt. Igy összesen 8 havikezdeményezhetné azt is, hogy ne s a j n á l j á k részesedésre kiadja a területet Doktor János díjas tanerő alkalmazása szükséges az iskoláka fáradságot ennek az akciónak dicsőséges és Tombácz Antal halászmestereknek, akik ban. Az iskolaszék — legfőbb ideje — megkötelesek gondoskodni megfelelő eszközök- kereste a tanácsot, hogy engedélyezze a 8 tansikerű befejezésétől. A szegedi közönség álről és személyzetről. A közvetlen felügyeletet erő alkalmazását havi 90 korona fizetéssel.
dozatkész és amint elviszi virágait a szobor i hatóság részéről Sávay Béla gyakorolja.
— Egy tüzér öngyilkossága. Imre Antal,
talpazatára, ugy koronáit sem fogja, sajnál- A halat megál lapított áron a hatóság, árusit37
éves gazdálkodó, aki a mozgósitás óta az
ni. De ne feledtessük el vele, hogy a Szé- batia a Széchenyi-téren, a városháza mellett
I. honvédlovastüzérosztálynál szolgált, néhány
felállított bódéban. A halászmesterek a hal
chenyi-téren áll és vár, a — fahonvéd.
nap szabadságra hazament Felsőközponton
árából negyven százalékban részesednek. Ha lakó családjához. Csütörtök reggel az udvar
— Előadás a háború szintereiről. Lapunk a jövedelem eléri a halászati jogért legutóbb
egy fájára felakasztva, holtan találtak rá.
keddi számában már liirt adtunk arról, hogy megajánlott 6200 koronát, a részesedés 50
Cholnoky Jenő egyetemi tanár Szegedre jön százalékos lesz. A vállalkozók 5000 korona Tettének oka ismeretlen.
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— Japánok Szegeden. Rövid pár hete még,
hogy magunk között Játjuk az áruló sárga faj
egynehány képviselőjét. Utcán, kávéházban,
vendéglőkben találkozhatunk velük, legyezőket, kis szobrokat, szelencéket árulgatnak. Állítólag ebből élnének a piszkos emberek, akik
az utóbbi időben már valóságos uraknak érzik
itt magukat. Szemtelenkednek a közönséggel,
ha valamelyik kávéházi asztaltól elutasítják
őket, morognak és anyanyelvükön átkozzák a
venni nem akarókat. Tudomásunk szerint ezeket az embereket több városból kiutasítottak
már, mert — és ez igaz — semmiesetre sem
kedves látvány ellenségeinket látni köztünk ós
segíteni őket az értéktelen tárgyak megvéte
lével, mikor minden gondolatunk a harctér
felé, az eltávozott kedves után száll. Annyival
kevósbbó sajnálnánk ezektől az emberektől a
rendőrség erélyét, mert a mai várakozásokkal
teljes időkben gyanúsak is.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
ocoo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
PÉNTEK szept. 17. Éjjeli őr, bohózat,
(páros.)
SZOMBAT szept. 18. Éjjeli őr bohózat,
(páratlan.)
VASÁRNAP délután:
Próbaházassúg,
félhely árakkal.
VASÁRNAP este: Lengyel vér (páros.)

A színházi esztendő kezdete— Előadás

Kisszeged

javára. —

— Aki felekezet ellen izgat a háborúban.
Kolozsvárról írják: A mai puskaporos világban, amikor nagyobb feszültség uralkodik a
lelkeken is és a normális körülmények között
egészen ártatlanul elliaugzó kijelentés is a viszonyok következtében súlyra és jelentőségre
tesz szert, a lázitásra vagy izgatásra alkalmas
kifejezések iránt sokkal nagyobb a fogékonyság azon lelkekben, amelyekben csiraként már
eredetileg is meg van a fogékonyság bizonyos
destruktív hajlamokra. Éppen ezért, az állam
és társadalom biztonságának fokozottabb mértékben való megvédése következtében alkották
a kivételes 'intézkedésekről szóló törvények
azon szakaszait, amelyek az ilyen lázitásra
és izgatásra alkalmas kifejezések (használói
ellen szólanak. E szigorú törvénynek, még inkább szigoritott végrehajtása következtében
azután természetesen nagymértékben megszaporodtak a lázitási és izgatási bünperek, ngy,
hogy a mostani törvényszéki és táblai főtárgyaiások során leginkább ezek dominálnak.
Egyik legutóbbi főtárgyalás során is tárgyaltak egy izgatási bünpert, amelynek vádlottja
Walther Károly dési lakos volt, aki még május
23-án egy üzlet előtt, épen midőn többedmagával a budapesti lapokat várta, egy sebesült
katona súlyos sérüléseit aposztrofálva, a zsidó

A konzorcionális alapon működő színtársulat
a mai megnyitó előadás alkalmával egy kultur-gondolat megvalósitásának állt szolgálatába. Ez a kultur-goudolat tudvalevően azt célozza, hogy föl kell építeni azokat a kárpáti falvakat, amelyek az orosz borda (pusztításainak
estek áldozatul. Elismerésre méltó cselekedet
volt a konzoreiális színtársulattól, hogy a szinházi szezon első estéjén áldozni törekedett azon
az oltáron, amelyen a magyarság legszebb érzései szoktak megnyilatkozni: a báláé ós a jótékonyságé.
A mai előadás jövedelméből talán kikerül
egy fölépítendő kárpáti ház költsége és ez a
hajlék, mint „Thália-lak" hirdetni fogja évtizedeken keresztül a szegedi színészt hazafias érzésének nagyszerű megnyilatkozását.
Senki sem kívánhatja, hogy a mai szűkös
időben a színészet tagjai a jótékonység-kulturáját szolgálják, az azonban kívánatos, hogy
kettőzött erővel, a legteljesebb törekvéssel álljanak az adott helyzetben és szervezettségük-

felekezetüeknek

janak, liogy kaphassanak és adják mindazt,
ami a szinészeti művészetben szépség, erő s tartalom. Nem csupán az „adok, hogy adj" elv
kedvéért, de mert a magyar színészetnek feladata a művészi szépnek istápolása, terjesztése,
a múltból eredő hivatása és a jövendőért való
kötelessége.
Adják mindazt, ami a szinészeti irodalomban kipróbált, jó, ami érték és ami kívánatos;
adják a játék készültségét, a törekvés komolyságát, a mesterség szeretetét és adják a hitet
a foglalkozásban. A műsorban ne törekedjenek
idegen területek után, ne műveljék a kabaréágazatot, mert az mostanában a fővárosban divatos. Adják meg a színpadnak azt, ami a szilipadé, amire hivatott ós szoktassák a színházban a közönséget a. művészet makulátlan tisztaságához, értékszépségéihez és ne kívánják —
még rideg üzleti szempontból sem — a szenyet,
a sarat, a mosdatlanszájuságot, fércmunkák révén, mint a mételyt, terjeszteni. Ez a magyar
színészet feladata és kötelessége és a mai véres
napokban még az is a hivatása, hogy a köteles
munka lélekkel teli, becsületes elvégzése után,
a pihenés óráinak pár pillanatát szentelje a
harcmezőn megsebesült és itthon szeretettel
ápolt édes véreink, testvéreink, dicső hőseink
szórakoztatására, felvidítására.
A mai estén nem telt meg a nézőtér; sokan
hiányoztak azok közül, akiknek a tehetőségüktől kidukált volna egy pár korona a szépséges,
istenes célra. Nem ártana már névsort adni
azokról is, akiknek a szivükkel együtt a tárcájuk sem tud kinyílni. Majd erre is sor kerül,
ha a szükség ugy kívánja.

a háborúban

való

részvételét

kisebbítette. A dési ügyészség Waltber Károly
ellen felekezet elleni izgatás miatt vádat emelt,
a dési törvényszék azonban ugy találta, hogy
az inkriminált kifejezések nem alkalmasak az
izgatásra és ezért a vádlottat felmentette. A
kolozsvári tábla, — amely a dési ügyészség felebbezése folytán ma tárgyalta az ügyet —
a dési Ítéletet nem hagyta jóvá, hanem bűnösnek mondta ki Walthert felekezet elleni izgatás vétségében és ezért vád ottat kél heti fogházra ítélte.

— A Korda-sor kövezése. A járványkórház
építési munkái befejezéshez közelednek. A kórházat legközelebb átadják rendeltetésének. Miután a főbejárat a Korda-soron van, amelynek sem kövezete, sem más közlekedésre alkalmas burkolata nincs, a kórházparancsnokság
kéri a várost, hogy a közlekedés megkönnyitése céljából 435 méternyi bosszúságban makadánburkolattal lássák el az utat.
— A Korzó moziban pénteken este nincs
előadás.

— A katonaság tüzifasziikséglete. A ke-

rületi hadbiztosság Arad, Lúgos, Karánsebes,
Debrecen, Orsova, Pancsova, Versec, Hajdusámson, Nagyvárad és Szeged és pedig az
utóbbi állomáson ugy a m. kir. bonvéd, valamint a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok,
intézetek stb. 1915. október 1-től 1916. január
31-ig terjedő tüzifasziikségletének szállitásszerü biztosítása végett nyilvános versenytárgyalást hirdetett, amelyre a szállítás elnyerése
iránt érdeklődők ajánlataikat zárt boríték
alatt szeptember 21-ig a kerület hadbiztosságához közvetlenül nyújthatják be, ahol a beérkezett ajánlatok szeptember 22-én délelőtt 9
órakor bizottságilag fölbontatnak és tárgyalás
alá kerülnek.

ben a művészet

kultúrájának

szolgálatába. Ad-

A jótékonysági szinliázi estén a társulatnak
majdnem valamennyi tagja szerepelt. Régiek
és ujak, megállapodottak és teljesen kezdők.
Volt szavalat, ének, nótázás, magánjelenet, kabaré-tréfa és minden a vegyes felvágottból.
Nagy volt a műsor, túlterhelt, csak súlya nem
igen volt. És taps is volt bőségesen. Ha fele
annyi közönség lett volna, a jövedelemből két
kárpáti házra került volna költség...

Színházak

a rokkani katonákért. A

honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala
akciót indított, hogy a színházak pár fillérrel
emeljék fel a jegyek árát és az igy begyült jövedelmet adják át a rokkant katonákat gyámolító alap javára. Az akcióhoz már több vidéki
színház csatlakozott, igy többek közt a szegedi
szin'ház is.
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A felsőtanyai merénylő rablógyilkos.
(Saját tudósítónktól.) Csütörtöki számunkban részletesen megemlékeztünk arról a
borzalmas merényletről, amelyet Bárkányi
Ferenc napszámos követett el Fekete Józseiné ifelsőtanyai asszony ellen, állítólag Hegedűs Józsefné líelbuijtására. A merénylő kihallgatása során konokul ragaszkodott ahhoz az
állításához, hogy őt Hegedüsné felbérelte Fekete Józsefné meggyilkolására, mert Feketéné pletykázott rá.
A rendőrség a merénylő vallomása alapján őrizetbe vette 'Hegedűs Józsefnét is, aki
kihallgatása alkalmával a legerélyesebben
tiltakozott a merénylő vádjai ellen. A rendőrség csütörtökön folytatta a .kihallgatásokat
az ügyben, majd szembesítette egymással
Bárkányi Ferencet és, Hegedűs Józsefnét.
—Hazudik! — kiáltotta. Hegedüsné Bárkányinak, amikor az ismételte a vádat. — Én
nem mondtam magának, Ihogy gyilkolja meg
Fekete Józsefnét.
t
— Együtt beszéltük meg a dolgot Kisteleken — ismételte Bárkányi. — Maga kétszáz koronát igért nekem, ha meggyilkolom
Féketénét, mert az pletykázott magára.
Csütörtökön több izben megismétlődött
ez a jelenet a nyomozást vezető dr. Borbola
Jenő bűnügyi rendőrkapitány szobájában.
Hozzáfűzte még a vallómásáhozi Bárkányi
azt is, hogy vasárnap este, a merénylet után,
elment Hegedüsné lakására a megigért kétszáz koronáért. Hegedüsné azonban nem fizetett neki. Azt mondta, nincs pénze. Jöjjön
el másnap.
Hegedűs Józsefné Bárkányinak ezt a
vallomását is a leghatározottabban tagadta.
Ártatlanságának bizonyítására
elmondta,
(hogy vasárnap este, mikor Bárkányi állítólag
nála járt, nem volt egyedül odahaza. Böröez
Mária nevű leány aludt nála. Hajnalban
együtt mentek el krumplit kapálni.
A rendőrség beidézte Böröez Máriát, aki
mindenben megerősítette Hegedüsné vallomását. A kérdéses időipontban, 9—10 óra között,
már aludtak és senki sem kereste Hegedüsnét.
Kihallgatta a rendőrség még Tápai Józsefet, Hegedüsné kapását, aki hétfőn virradóra elment Hegedüsné tanyájára. Ez igazolta, hogy az asszonyt egyedül találta Böröez Máriával.
Ezzel aztán szenzációs fordulatot vett a
merénylet ügye. A megvádolt Hegedüsné ártatlansága a tanúvallomásokkal kétségtelenné vált. Uijra Bárkányit vették tehát vallatás
alá, aki azonban konokul kitartott állításai
mellett.
Mintegy két órai faggatás utáni aztán a
keresztkérdések súlya alatt megtört .a napszámos. Beismerte, hogy Hegediisnét ártatlanul vádolta meg a felhajtással. Haragosa
volt az asszony és igy akart rajta bosszút
állani, hogy belekeveri a gyilkosságba.

Szeged, 1915. szeptember Í7.
Rablógyilkosságot akart elkövetni Fekete
József né ellen. Tudta, Ihogy van pénze az aszszonyn.ak. Hosszabb ideig dolgozott az aszszony szüleinél. Ismerte a család anyagi viszonyait.
A rablógyilkosságra (három héttel ezelőtt határozta el magát. De félt és mindig
halogatta a gyilkosság napját. Vasárnap végre elhatározta magát. Este 7 óra tájban bement Feketéné Balástya kapitányságon levő
tanyájába. Mikor szurkálta az asszonyt, kiáltozta is, Ihogy:
— Add elő a pénzed! Hol van a pénzed?
A merénylet után azért nem vitt el semmit, mert mig ő az asszonyt szurkálta, az
asszonynál levő öt éves gyerek, Király Pál,
kiosont a szobából. Utána ment a konyhába.
Addig az asszony feltápászkodott és hereteszelte az ajtót. Betörni már nem merte, mert
félt, Ihogy a gyerek a szomszédokat összecsőditi és rajtaveszt a gyilkosságon.
Ezután a vallomás után a rendőrség az
ártatlanul megvádolt Hegedűs Józsefnét szabadon bocsájtotta.
Látogatás egy

buvárhajón.

A német nagy főhadiszállásról irják: Valahol Sylt és Nieuport között a homokos
északi tengerparton ragyogó, vasárnapi reggelen érkezett a kikötőbe. A Iháta szürke halhoz hasonló, jobbról-balról nyílások, Ihátul
egy nyers rud mered ki, amelyen német hadizászló leng. Igy hajózott felénk. Azt hittem, hogy a búvárhajó hangtalanul siklik el a
vizén, mint valamely állat az éjszakában, de
ez hangosan sziszegett, zümmögött és dörmögött. „Csendes időben odakünn messziről
hallani" — mondta a fiatal hadnagy. A haijótorony körül födetlen fővel sötét ruhába öltözött emberek álltak. A toronyból egy emberfej látszott. Igy közeledtek. A hullámok zajongva csapódtak a hajó sima orrához. Egy
kéksipkás fiatalember szalutált. „Bravó, kis
Sdhmidt" — kiáltott át a kapitány a partról.
Egy 3600 tonnás angol szállitőhajóra gondolt. És azután a hajó hirtelen a lábunk előtt
állt meg a fal tövében.
Legjobban csodálkoztam az embereken;
a kevés levegő mellett, napokon tartó utazástól fáradták; nem vihartól megbarnított matrózok, hanem gépmunkások. Hat napig utaztak az élet és halál között levő keskeny vonalon. De kitörő öröm, helyett nyugalmat és
megfontoltságot láttam náluk. Egyik ,a másika után bujt elő a szürke halból, de senki
sem nevetett. A néma hősök csapata. A parancsnok hozzánk lépett. Bemutatnak neki és
levisz bennünket a hajójába. Egy keskeny
deszkán keresztül bemásztunk a szürke hal
belsejébe. Nyugodtan feküdt a fal tövében. A
hullámok csöndesen és könnyedén emelkedtek széles orra fölé.
Belekapaszkodtam az olajos, vastag
acélrudha, mely odafönn a periszkópot tartja. Keresztülbujtam egy szűk vasgyiirün és
csövek, hengerek, forgattyúk, drótok, fogaskerekek, kormányláncok,
feszültségmérők,
csatlórudák, lenditőkerekek, akkumulátorok,
biztosítékok, transzformátorok, ismert és ismeretlen titokzatosságok villannyal világitott
zűrzavarában találtam magamat. Felülről
friss levegőt bocsátanak be, az olajszag eleinte mégis nyomasztóan hat a lélekzetiinkre. A
fiatal parancsnok magyaráz. Némely túlságosan kíváncsi kérdésre mosolyogva vállat
von. Megkopogtat egy helyet: „Itt vannak a
hordók, melyeket vizzel töltünk meg, amikor
a hajó lemerül." Megkopogtat egy gépet: ,,Ez
a gép szorítja ki a vizet a hordókból, amikor
a hajó föl akar emelkedni." Megkopogtat egy
szögletet: „Itt állítjuk elő a használható levegőt, ha tu'l sokáig maradunk viz alatt."
Ebben a szük helyiségben nem jut hely
külön tiszti és külön legénységi szobákra.
Mi r.t a lövészárokiharc legelső soraiban, az
állandó veszedelemben való szoros együttélés
ht is igazi munkaközösséget teremt. És még
e
gy más dolog tünt fel. A nép rnaga teremti

DÉLMAGYARORSZÁÖ.
meg hőseit, saját akarata, sőt saját szeszélye
szerint. A buvárhajók sikereit azonosítja
ezekkel a fiatal hajósokkal, kiknek alakja
annyira alkalmas a tömegszeretetre.
Amint a szürke hal gyomrában mászkálunk és falait vizsgálgatjuk, meglátjuk azt a
szócsövet, amelyen keresztül a parancsnok
a hajókkal beszél, néhány puskát látunk a falon, uszórUhát, a periszkópon keresztül látjuk a látóhatárt, de nem szabadulunk
meg
attól a .gondolattól, hogy ez a kis hajó a legsúlyosabb órákat éli át, hogy ezen a szük
helyiségen keresztül állandóan a halál fekete
gondolata lebeg. Épen a periszkópnál állunk,
ennél a hosszú, eltolható acélszemnél, amelynek elvesztése többnyire a hajó pusztulását
jelenti, amikor odafönn a szabadban, hirtelen
„hurrá" és „bravó" kiáltások hangzanak. —
Gyorsan fölkapaszkodunk és odakint egy
másik hajót látunk közeledni. A legénység a
födélzetén. áll és integet. A parton, .ahol mostan egész sereg buvárhaijólegénység csoportosul, tapsolnak! és szalutálnak. A hajó bizonyosan valami nagy dolgot vitt végbe, mert
amikor a parancsnok partraszáll, minden oldalról körülfogják és üdvözlik. Ez is munkásembernek látszik. Az egyetlen fénylő tárgy a
bal mellén lógó vaskereszt. Neki is tengeri
térkép van a kezében. És ezen piros jelek
vannak.
A hadnagy ezalatt egy búvárhajóról
olyasmit mond el, .ami ősi mondaként hangzik. Ellenséges területen hirtelen elpusztult a
búvárhajó iránytűje. A többi német egységekkel nem volt összeköttetése, messze a német partoktól céltalanul hányódott és képtelen volt arra, hogy a viz alatt vagy a vizén
hazajusson. Ekkor szikratávíróval sikerült
értesítenie egy német állomást. Odahaza hirtelen megtudják, hogy odakint, messze néhány száz mérföldnyire tehetetlenül úszkál
egy kicsiny szürke halunk. Mi most a teendő?
Gyors segítségre van szükség. Cirkálót, torpedóhajót lehetetlen kiküldeni. (Végre ejgy
tengerészeti repülő ajánlkozik, hogy megkeresi a hajót. Szél gyorsasággal rohan tova a
végtelen, üres, szürke levegőben, ellenséges
előörshajók és ellenséges hajóhadak fölött,
mig végre a. jelzett helyen, megtalálja a hajót. A repülő rövid kanyargásban csaknem a
tengerre ,száll, — néhány kiáltás, egy hurrá,
egy pár zászlójélzés és lassan megfordul, a
szürke hal pedig nyomon követi a fehér madarat, mig végre mindkettő a hazai partokhoz ér.

Belvárosi Kávéház
Elsőrendű kiszolgálás.
—
Jó kávéházi italok. —
Reggeii és uzsonna kávé.

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.
isi gs a
valamely testAPRU HIRBETESEK. r éIzzad
s z e ? Ugy használja a
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa

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

hajőszülés

ellen

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

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

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

Szenzációs újdonság!

Aage M a d e i u n g :

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

Ára 4

korona.

Franyó Zoltán:

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

Ára 3 korona.

Prohászka Ottokár:

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4

korona.

Fehéri A r m a n d :

Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről

Bemard

Ára 3 k o r o n a .

Shaw:

Anglia ellen I s a út ellen
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2

korona.

D r . Kovács Béla :

A rekvirálások
Érdekes és hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .

Nyáry

Ára 4

korona

Andor:

Sírnak a hősök . . .
Rendkívül friss és megkapó novellák a háborúból

Ára 3 k o r o n a .

Hevesi József:

Vér
Akitünő iró megkapó költeményei

Ára 2

korona.

A m b r u s Zoltán:

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 é s a szocializmus
nagy halottjának emlékezetére .

Ára 5 0 fillér,

Die Karpathen
Ungarische Kriegsnovellen . . . Á r a 1 K 4 0 l i l l .

Unter dem Doppelaar
Kriegsnovellen aus Oesterreich . Á r a 1 K 4 0 fill.

Aus den Kampfen um Lüttich
von einem Sanitűtssoldaten . . Ára 1 K 4 0 f i l l .

•••

Gyomorbajosok

di-

csérik a Leinzinger-féie
gyomorcsepp jó hatását.
üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged.

Kaphatók:

VSTKIFLLJ ÜL*

könyvkereskedésében

SZEGED,

Kárász-utca 9.

8
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,DMG!HmÍ§'
politikai napiiap
kiadóhivatala.

SZEGED, 1915. SZEPTEMBER 11.

Kárász-utca 9. szám.
Telefon: 81.

Csekkszámla : 5512.

Könyvnyomdai müintézete,
könyvkötészet, üzletkönyvgyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző gyára
minden e szakmákba vágó
munkát Ízléses kivitelben

politikai napilap
kiadóhivatala.

Könyv-, zenemíi-, papir- és
M. kir. csendőrségi,
községi, közigazgatási és ügyvédi nyomtatványok raktára!!

és szolid árak mellett készit.

Írószer

nagykereskedés.

Irodai felszerelési cikkek,
üzleti- és másolókönyvek,
iró- és másoló-tenták, toll,
itatós, törlőgummi, pecsétviasz n a g y v á l a s z t é k a .

Asztali tinfatartók.

Levélgyűjtő s z e k r é n y
pléhhől, kulcscsal.

F«L«ife i««rke#stő; PÁSZTOR JÓZSEF. Ki*d<Kuiajdooos; V1RNAY L,

Legfinomabb

levélpapírok

nagy választékban.

Nyomatott Véi®*y L, köayvnyoimdájAbaa, Szegném,

