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A németek elfoglalták Peftrovácot. - Az Orsovánál
átkelt csapataink elől megfutottak a szerbek. - A
bolgárok előrehaladnak a Tímok balpartján.
Budapest, október 25. (Közli a miniisz- l
Berlin, október 25. A nagy főhadiszállás
jelenti: Visegrádnál kiszélesítettük az elfogiterelmöiki sajtóosztály.) Osztrák-magyar lo
lalt hídfőt.
vasság bevonult V a l j e v ó b a .
A Kolubarától nyugatra és Ub-tól északK ö v e s s tábornok hadserege harcolva
nyugatra elfoglaltuk a Tammava átkeléseközeledik Arangyelováchoz. E hadsereg a
ket.
Kolubara mindkét partján előnyomul. CsáK ö v e s s tábornok hadserege elérte álszári és királyi csapatai a Lazarováctól dél- talában azt a vonalat, amely Lazarevácnál
re és délkeletre fekvő magaslatokat támad- kezdődik és Arangyelováctól északra Rabják. Egy másik osztrák-magyar seregtest rovacon keresztül egészen a Rataritól nyuvisszavetette a szerbeket Ratarinál 10 kilo- g a t r a fekvő vidékig húzódik.
Gallwitz
tábornok
hadseregének
méternyire Palánkától délnyugatra.
csapatai a Jassienictától délre, rohammal elNémet csapatok rohammal vették be a foglalta a Banicisnától keletre uralkodó maPalánkától délre elkeseredetten védelmezett gaslatokat és a Morava síkságon heves harállásokat s a Plava völgyében P e t r o v á c- cok árán kivívta Livadicát és Cabarrit, innen
keletre pedig addig a vonalig jutott el, amely
ba jutottak el.
a Bressedna magaslatnál kezdődik és PetroAz Orsovánál átkelt osztrák-magyar és
váctól délre egészen a Melincától nyugatra
német csapatok a Küssura vonaltól keletre fekvő területig húzódik.
lekvö hegységben nyomulnak elö. Az ellenA Pek völgyben megszálltuk a Kucevóség elmenekült, puskákat és löszért hagyott tól nyugatra és északnyugatra emelkedő
magaslatokat.
•
hátra.
.
}
Az
Orsovánál
átkelt
csapatok
tovább
A bolgárok a legutóbbi napákban a
nyomultak előre déli irányban és balszárThnokban a folyó forrásvidékétől a torkolanyukkal elérték Sipet, a Duna mellett.
táig, számos helyen keltek át. A folyam bal
B o j a d j e f f tábornok bolgár hadsepartján levő magaslatok, valamint Zajecár, rege elfoglalta a Drenova-Glava hegycsúcs
Knyazevác és Pirot ellen intézett támadásai és a Mirkovac közötti hegygerincet Pirottól
északra 20 kilométernyire.
előrehaladnak.
Höfer altábornagy,
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
a vezérkari főnök helyettese.
l ,sr.
7 0 . 0 0 0 török érkezett
Dedeagacsba.
'Athén, október 25. Dedeagacsba
hetvenezer török katona érkezett, hogy a bolgár partot az angol és francia támadások ellen a bolgár katonákkal együttesen
megvédje,

Uszkübnél 5 0 0 halottat
vesztettek a szerbek.
Szófia, október 25. (Hivatalos.) A szerbek Üszkübnél ötszáznál több halottat vesztettek.
A Kossanika-szoros irányába visszavétettük az ellenséget és erélyesen üldözzük.
Az oroszok a b o l g á r partokra
akarnak csapatokat szállitani.
Zürich, október 25. A párisi lapok jelenléte szerint a szerb főhadiszállásra
megérke-

K i a d ó h i v a t a l Kárász-utca »
Telefonszám: 81.
Egyes szára ára !• fillér.
*

zett a cár szárnysegéde. Kijelentette, hogy az
oroszok két héten bélül megkísérlik a bolgár
partokon a kiszállást,
Bolgár hivatalos jelentés
Dedeagacs bombázásáról.
Szófia, október 25. A bolgár távirati iroda
jelenti: Az angol és francia hajók Dedeagacs
bombázását minden előzetes értesítés
nélkül
kezdték meg és a lakosság minden
kímélete
nélkül hajtották végre, ugy hogy a lakosságnak ideje sem volt menekülni. Az eddigi megállapítás szerint több mint 25 nő és gyermek
vesztette életét. A város legnagyobb része elpusztult. A tengerpart mellett valamennyi köz
és magánépület romokban hever. (A bombázás
ezenkvivül számos helyien tüzet is okozott, mi
a város egyéb részeit is elpusztította. Dedeagaes ma szomorú látványt n y ú j t ; mindenütt
romok láthatók, melyek alól árkászok húzzák

Kedd, október 26.
ki az asszonyok é s gyermekek holttestét. Az
angolok és franciáik, miután a csata tereken
győzelmeket nem tudtak aratni,
tehetetlen
dühüket a védtelenk meggyilkolásával
elégítették ki. A szövetséges flottának ez embertelen. és brutális eljárása a legnagyobb felháborodást idézte elő. (M. T. I.)
Kladovóból

Romániába
a lakosság.

menekült

Bukarest, október 25. A Diminíeacü-xxatá
jelentik Turn-Szeverinből, hogy a szerbek kiürítették Kladovót. A lakosság elhagyta a várost és nagy része román területre
menekült.
A Szeverin román 'gőzös 350 menekültet 'hozott Kladovóból Turn-Szeverinbe. A Takovo
szerb hajó, továbbá a Turgenyev és Tiiraszpol orosz hajók még Kladovo előtt vannak.

Válságos helyzetben
Görögország.
— Az antant-csapatok fegyveres eltenállásra készülnek. —
Athén, október 25. Kormánykörökben a
helyzetet válságosnak mondják. Az antant
követei kijelentették, hogy a görög kormány
minden tiltakozás dacára sem vonják viszsza csapataikat Szalonikiböi. Az laiitant hadvezetősége előkészületeket tesz,

hogy

az

esetleges leíegyverezési kísérletnek ellenállhassanak, mert tudvalevő,

hogy

jegyzékben bejelentette a görög
hogy ha a csapatokat vissza nem

a

görög

kormány,
vonják,

akkor erőszakosan elveszik azoktól a fegyvereket.

|

Elsüiyesztett angol

száliitógőzös.

Berlin, október 25. A Vossische
Zeitungnak jelentik Athénből: Néhány nappal ezelőtt
Szalonikitól' három mértföld távolságra egy
német tengerelatüjáró elsüiyesztett egy (angol
szállítógőzöst, amelynek fedélzetén
nyolcszáz főnyi angol katonság volt,
Majoreseu, C a r p

és

Margiloman

k o r m á n y r a jutása.
Stockholm, október 25. A Birsevija Vjedomoszti irja: Bratianu kijelentette, hogy Románia csak 'akkor vesz részt a háborúban, ha
az oroszok elmennek Bulgáriába, a franciák
és Angolok pedig Szerbiába. Majoreseu, aki
néhány nappal ezelőtt érkezett vissza berlini
és bécsi útjáról, kihallgatáson volt Ferdinánd
Királynál, Ezzel kapcsolatban Bukarestiben azt
beszélik, hogy a király azért hivatta Majorescut, hogy uj kormányt alakítson,
'amelyben
a konzervatívokat Majoreseu, Carp és Margiloman képviselnékf
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A román

mozgósítás

Bukarest, október 25. A konstantinápolyi
Osmanischer Lloyd irja a következőket:
Román diplomáciai forrásból eredő információ szerint, Románia elkészült a részleges mozgósítással
és mostanáig
eléggé
tekintélyes haderőt összpontosított
az orosz
határon.
Ugyanezen forrás információja szerint a
román kormány teljességgel nem gondol
a r r a , hogy elhagyja a jelenlegi fegyveres
semlegességet.
A korona és a jelenlegi kormány között
teljes az egyetértés.
A szerb hadsereg helgzete
vigasztalan.
Kopenhága, október 25. A Politiken katonai munkatársa a szerb hadsereg
helyzetét
vigasztalannak
látja. 'Bulgária előnyomulása
az egész vonalon való győzelmet jelenti.
mint látsz,ik, a bolgár hadsereget a 'legutóbbi
két év alatt fényesen reorganizálták. A közös
sztratégiai terv szerint a bolgároknak, ugy
látszik, az a feladatuk, hogy a szerb 'hadsereget délről felgöngyölítsék é s a német és
osztrák-magyar hadsereg karjaiba hajtsák. A
szerbek számára nem marad más hátra, mint
a montenegrói hegyek közé való kétségbeesett
visszavonulás, ha ugyan ez még lehetséges.
Oroszország, amely a szövetségesek közül a
legszívesebben' -segítené' Szerbián, be k-ell hegy
•érje a Bulgária ellen való proklamációkkal és
fenyegetésekkel.
Lyon, október 23. A Progrés jelenti Nisből hivatalosan: -Az ellenség- nyomása' arra
kényszeritett bennünket, hegy Kocsanát és
Istipet kiürítsük és, erős védelmi állásokat keressünk. A bolgár—német taktika -ezen a területen arra irányul, hogy a szerb csapatoknak a Szalonikiból jövő antant
csapatokkal
való egyesülését
megliiusitsa.
Galiipolii

csapatok

Szalonikiban.

Konstantinápoly,
október' 25. Megbizha-t-6
forrásból értesült tudósító jelenti, hogy az eddig ismert adatokból arra Lelhet következtetni,
hogy két francia hadosztály — az első és második — és a tizedik angol hadosztály hagyta
el a Gallipoli-féls-zigetet. A két francia hadosztályhoz tartozó csapatokat felismerték a
Szalonikiban partraszállott haderők között.
Hirlk, hogy az elvonult francia csapatok elpüsztítöttá|k a dróta'kadáltyiaikat. Hogy nagyobb angol -egységek elhagyták-e a félszigetet, eddig nem ismeretes.
Szaszanov követeli a balkáni
o r o s z akciót.
Stockholm, október 25. Szaszanov a főhadiszálláson indítványozta a cárnak, -hogy
Várnában és Burgaszban csapatokat szállítsanak partra. Előzőleg az angol nagykövettel
tanácskozott, aki követelte az or-osz expedíciót. A cár közölte a tervet 'a, vezérkar főnökével, aki ellenezte 'a tervet. Véleménye szerint
nagyobb sereg küldése lehetetlen, ha pedig kisebb sereget iküld'enek, arra biztos pusztulás
vár. Szas-zo-no-v ennek d a c á r a ragaszkodott
az expedíció elküldéséhez -és lehetséges-, hogy
a cár tele-egyezett, mért Odesszában, Kisenevben előkészületek folynak csapatszállitáso-kra.

A C h a m p a g n e b a n megint kísérleteznek
a franciák.

Berlin, október 25. A nagy főhadiszállás
jelenti: A Champagneban a franciák igen
erős tüzérségi előkészítés után támadást intéztek ellenünk, Tahurenái úgyszintén L.einesniltöl északra, Tahurenái támadásaikat
tüzelésünkben nem voltak képesek teljesen

végrehajtani- Lemesníltől északra kiszögelő
sarkon este még heves harc volt. Innen
északra és keletre a franciák támadásait súlyos veszteségeik mellett visszavertük.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Közös tanácskozás az ellentétek
elsimítására.

hogy Anglia ajánlata nem -egyéb, mint- gyengeség jele -és ez annál sajnálatosabb, mer-t Görögország vissza is utasította Anglia javaslatát. Franciaországban mind nagyobb a kedvetlenség a négyesszövetség elhibázott balkáni politikája miatt és követelik a macedón'a
hadjárat abbahagyását. Ha Görögország és
Románia nem alkar a négyes-szövetség -oldalán részt ven ni ia háborúban, iákkor a szerbiai
vállalkozással fel kell hagyni és Angliának
inkább a Szuez-csatornát, Groszors-zágnlak
pedig a Kaukázust kell fokozott erővel védenie.

Stockholm, október 25. Az angolok indítványozzák, hogy a négyes szövetség államfői a jövő akciók megbeszélésére és az ellentétek elsimítására jöjjenek össze, esetleg a
-főhadiszálláson.
Az

olasz

politika

irányváitozása.

Zürich, október 25. Itt tartózkodó olaszok
— akik mO'Sit érkeznek Olasz-országból, — érdekes híreket beszélnek arról a néphangulatváltozásról, amely az olasz nép lelkében
az
utóbbi hetek eseményeinek súlya alatt végbement. A nép teljesen elvesztette bizalmát ugy
|a kormány, mint a hadvezetőség iránt, különösen mióta Olaszországot szövetségesei részéről és a z antant-barát semleges sajtó részéről folytonos támadások érik.
Olaszországban szélt-ében el van- terjedve
áz a vélemény, Ihogy Salandra
miniszterelnök
állása megrendült és számítanak rá, hogy Salandra már a legközelebbi időben
visszalép.
Teljes bizonyossággal áhítják, hogy a jelenlegi kabinet Salandra visszalépése után nem
fog megmaradni a helyén, hanem /egy olyan
kabinet fogja felváltani, amelynek .a négyes
•szövetségi politika nem olyan
karakterisztikusan programja, mint a
Salandra-kabinetnek. E vélemény .mögött -áll Olasz-ország józanabb -elemeinek közvéleménye. Sokan vannak, akik Giolitti visszatérését és a kormány
étére való állását várják.

a Dardanelláknál.
London, október 25. Monro tábornok elutazott, hogy a Gallipolin levő -antant-sereg
parancsnokságát átvegye. (M. T. I.)
*£3*s&bbs53&sb9nijbfibbbis;9bbbbsrbbbbscbessbbbb&sb9ebbhbb
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FRANKFURT:
A Frankfurter
Zeitung"
felszólítja a kiváló német elméket,
politikusokat, írókat, tudósokat, hogy ab ékéről való
gondolataikat közöljék a birodalmi kancellárral.
KONSTANTINÁPOLY:
Báró Wangheim
nemet nagykövet

meghalt.

CSERNOVIC:

A Szereik

torkolatánál

oroszok, egész éjjel elkeseredett

Az olasz szocialisták
a kormány

Az uj angol fővezér

ellen.

Zürich, október 2-5. Az olasz szociálista
pártvezetőség -október 27-ére és 28-ára -Rómába nagy szociálista konferenciát hívott
egybe, amelynek tárgyai:
1. az állam nehéz pénzügyi és közgazdasági helyzete;
2. az olasz parlament
egybehivása.
A felhívás -az összes szociálista lapokban
megjelent azzal -a, megjegyzéssel, h-ogy nagyarányú akciót készül indítani a párt a kormány ellen és ezért feltétlenül elvárja a tag-ok
pontos megjelenését.
A felhívást az -olasz parlament -szociálista
párt tagjai közül: Mazzoni, Merloni, Modigliani, Morgari, Musatti, Prampolini,
Treves
és Turati képviselők Írták alá.

intéztek

hadállásaink

sen visszavertük

az

BERLIN:

A

támadásokat

ellen. Mindenkor

vére-

ellenséget.
Wolff-ügynökség

jelenti:

Október hó 23-án a Prinz Adalbert
kálót egy ellenséges

nagy

tengeralattjáró

mellett két lövéssel elsiilyesztette.
nak és legénységnek,
lehetett megmenteni.

az

A

cirLibau

tisztikar-

sajnos, csak kis

részéi

(Közli ,a mimi/szterielnöki

-sajtóosztály.)
BUKAREST:

A román

riumban nagymérvű

lopásra jöttek rá. A vám-

ügyek adminisztratív
helyiségből

pénzügyminiszté-

igazgatójának

elloptak négy zsák

venezer lei

hivatalos

aranyat

BERLIN:

A Wolff-ügynökségnek

ből táviratozzák:

Teagésihél,

A franciák a macedóniai hadjárat
abbahagyását követelik.

kötő délkeleti

Berlin, október 25. A Tagliche
Rundschau
jelenti: Angliának azt a javaslatát, h-ogy átengedi Görögországnak Ciprus szigetét, a
francia kormány hevesen ellenezte, mert a
fiancia kormánynak az volt a felfogása, -mis/erint cz az ajánlat a né'gyesszövctség
incgalázasát jelenti.
Ugyanezen az állásponton
vaim'ak a francia lapok is, amelyek kijelentik,

volt, egy tengeralattjáró

részén „Marketti"

embert

HÁGA:

angol

bolgár part

szál-

muníció

elsülysztette.

Nyolc-

A párisi „Journal" jelenti,
egy betegszállító

CHIASSO:

ki-

megmentettek.

egy német tengeralattjáró
siilyesztett

Athén-

a szalónikii

lítóhajót, amelyen ezer katona és sok
vanhárom

het-

összegben.

a csatornában

hogy
el-

hajót.

Az olasz flotta részt vesz a

blokádjában.

Szeged, 1915. október 26.
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Az olasz offenzíva hasztalan véráldozafai.
— Csapataink mindenütt megtartották áíiásaikat. —
Budapest, október 25. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzó-csata ínég

ellen irányultak. Valamennyi állás birtokunkban maradt.
tüzérségi

tüz

sági harcok negyedik napján is az ellenség-

alatt állt. Tüzérségünk szétugrasztotta

az

nek a legsúlyosabb

ellenségnek Plavánál gyülekező

folyik. A védelmezők tegnap a nagy gyalogveszteségeket

okozva,

A Píava-szakasz nehéz

csapatait.

verték vissza az olaszok összes támadásait,

Zagoráiiál az olaszok napközben birtokukba

amennyiben azok nem omlottak össze már

kerítették árkaink egy kiugró szakaszát. —

előbb tüzérségünk tüzében. Csapataink min-

Éjjel kiűztük onnan.
Tegnap délelőtt a Monté Labotin előtt

denütt megtartották állásaikat.
A tiroli arcvonalon a V11gereuth-fenslkon

tüzérségünk tüzelése fojtotta el az ellenség

levő védelmi vonalainkat több zászlóalj, mint

egy ujabb támadását. Ezután már az ellen-

eddig, most is eredménytelenül támadta meg.
Hasonlókép meghiúsultaik a Clma di Mezzodi
Síel község és Rienz-völgy legfelsőbb részei
ellen intézett támadások.
A Krn-en egy támadást tegnap, egy másikat ma éjjel utasítottunk vissza.

A

Mrzl

Vrh elleni két előretörés is meghisult az olaszok rendkivül súlyos veszteségei között. Az
ellenség e hegyről délkeletre behatolt egyik
árok rövid szakaszába, de ellentámadásunk
újra kiverte onnan, Két alpioi zászlóalj kísérelt meg erre ujabb támadást, amely azonban tüzünkben összeomlott. Ezek az ellenséges osztagok csáknem teljesen megsemmisültek.
A tóiméiul hídfő előtti támadások, főkép a Santa Luciától nyugatra levő hegyháton és a Se Coralnál levő hadállásaink

Pénzintézeteink
a hadikölcsön szolgálatában.
A tömegesen és (Országszerte mindenütt
aláirási helyékül .jelentkezett pénzintézetek
ép ugy, mint az előző két kölcsönnél, most is
kiváló közgazdasági megértéssel és 'hazafias
lelkesedéssel bocsátják (hatalmas hálózatukat
a harmadik hadikölcsön hagy nemzeti fontossági ügyének szolgálatába. A hadikölcsön sikeréhez fűződő egyetemes érdeket teljesen
átérezve, egymással versenyre kelnek abban,
hogy a kölcsön jegyzésébe minél szélesebb
rétegeket és minél nagyobb tőkéket vonjanak
be.

Már az első iiadikolcsönnél kitűnt, hogy
alaptalan volt azoknak az aggodalma, akik a
letet, hogy a görzi hídfő hadállásait megkö- takarékbetétek nagyobbtömegü elvonásában
különösen a kisebb vidéki: pénzintézetek létzelítse.
feltételeinek veszélyeztetését látták. Egyrészt
Leghevesebbek voltak a harcok a Do
a nagy katonai beszerzések révén, másrészt
berdó-fensik északi szakaszán, ahol igen a hadiállapot által lényegesen
korlátozott
nagy olasz haderő tömegesen előnyomulva, gazdasági élet tőkefelvevő képességének tertöbbször támadott. Mindig újra és újra meg- mészetszerű csökkenése folytán bizonyos
semmisítő tüzeléssel fogadtuk, ugy, hogy az mértékű pénzbőség állott elő, amely a régi
tartozások visszafizetésében é s betétek emelellenség kénytelen volt fedezékeibe vissza
kedésében nyilvánult meg, sőt a z
rhon tarmenekülni.
togatott heverő tőkéket is jelentékenyen megEgy Monfalcone-tól megkísérelt táma- növelte. Gyümölcsöző é.s biztos elhelyezés
dás sorsa ugyanaz volt, mint a többi olasz hiányában és másrészt a betétek kölcsönjegyzés céljából teendő felhasználásának célszerű
erőfeszítésé.
Trieszt felett tegnap délután az ellenség korlátozása folytán pénzintézeteink mindkét
előző kölcsönnél (abban a helyzetben voltak,
egy repülőgépe jelent meg és bombavetéshogy a kölcsönre szánt betéteket feleiknek
sel két lakót megölt é s tizenkettőt megsebe- bizonyos fokozatossággal ugyan, de akadály
sített.
nélkül rendelkezésre bocsátották, sőt a két
hadikölcsönre saját számlájukra is fél milliárHőfer altábornagy,
dot jóval meghaladó összeget jegyezhették.
A hadikölesönre jegyzett összegek a katonai
bevásárlások révén újra visszakerültek a gazdasági étet vérkeringésébe, sőt a harctéri
helyzet kedvező alakulása rendre-rendre előcsalogatta az otthon rejtve őrzött jelentékeny
Lenggel egyetem Moszkvában.
tőkeösszegeket is és ú j r a a pénzintézetek felé
. — Az oroszok a német telepesek ellen. —
terelte. Ekként pénzintézeteink tőkeereje a
Stockholm, október 25. A Dom Polszki hadiikölcsönök folytán gyöngülést egyáltalán
nevü lengyel egyesület Moszkvában szabad nem szenvedett, sőt a fokozottabb ütemü pénz
•lengyel egyetemet .akar felállítani, melynek forgás következtében megnövekedett bizalom
folytán a betéti állomány állandó növekedést
alapszabályait már kidolgozták.
Kiev az összes oroszországi menekültek mutat.
központi gyűjtő állomása. A Novoje Vremja
Pénzintézeteink igen jelentős részvétele
hiradásá szerint itt német telepesek is vol- a két előző had.ifcölcsönnél a legszebb világot
tak, akiknek a segélybizottság két német tag- veti szilárd megalapozottságukra: és őket
ja élelmet és más szeretetadományokat osz- közgazdasági hivatásuk magaslatán állóknak
tott ki. Aimikor azonban a német telepesek két mutatta be. A múltnak ez a tapasztalata és.
német fogolyszáilttmányt pillantottak meg, az uj kölcsön kibocsátásánál a betétek szükörömükben felkiáltottak: „A mi testvéreink!" séghez mért védelmére tett intézkedések,
és szívélyesen üdvözölték őket, minden enni- nemkülönben a harctéri, helyzetnek és pénzvalójukat és összes
szeretetadományaikat piacnak egyaráínt rendikiviili kedvező volta
odaadták nekik. A többi menekültek ez elten jogosulttá teszik azt a várakozást, hogy pénzerélyesen tiltakoztak, mire a német menekül- intézeteink a nélkülözhető tőkeerő készséges
teket eltávolították onnan, a segélybizottság rendelkezésrebocsátásával ezúttal is nagy
két német tagját pedig, von Framov birtokost súllyal fognak közrehatni gazdasági erőpróés Feinemann Ernőt elfogták.
bánk minél teljesebb sikerére.

s é g nem is tett azon irányban komoly kísér-

Csapataink négy és fél kilométernyire
behatoltak az oroszok hadállásába.
Berlin, október 25. A nagy főhadiszállás
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcsoportja: Kekaubtól délre, Rigától délkeletre
az oroszok előretöréséit visszavertük. Düstaburgtól északnyugatra a f. hó 23-án elfoglalt állásaink ellen intézett ellentámadásaink
meghisultak. A foglyok száma 22 tisztre és
3705 főnyi legénységre, a zsákmány pedig
12 gépfegyverre és egy aknavetőre emelkedett. Gyenge német erők, melyek Illuksztól
északra a hasonnevű szakaszon át előrenyomultak, túlerő támadása elöl ismét a nyugati
partra tértek ki. A Drisviati-tótól északra a
Detani határvölgy melletti állásaink ellen intézett orosz támadások
eredménytelenek
maradtak.
Lipót
bajor herceg táborszernagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan.
L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja:
Komarovtól nyugatra osztrák-magyar csapatok négy és fél kilométerre behatoltak az
ellenség állásaiba.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, október 25. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Carstorijsktól nyugatra támadásaink kedvezően haladnak. Az
ellenséget leghevesebb ellenállása dacára a
a Styr felé szorítjuk vissza. Ezen harcokban
tegnap 2 tisztet és 1000 főnyi legénységet
fogtunk el és 4 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Egyébként északkeleten nincs újság.
Hőfer altábornagy,

Rigába visszacsalogatják
a lakosságot.
Kopenhága,

október 25.

A Rjecs jelenti

Rigából: A litvániai lapok felszólítják a menekülteiket, hogy térjenek vissza,

különösen,

Vezető pénzintézeteink a 'két előző kölcsönnél történt jegyzés együttes összegét elérő jegyzésükkel messze világító, jó példával
járnak elől, amelynek követését a z ország
életbevágó érdekei, de pénzintézeteink saját
jól felfogott érdeke is egyaránt parancsolják.

•az intelligens elemek, mert néílkülők nem lehet helyreállítani: a normális (életet. Rigában

HADIKÖLCSÖNT

nagy a papirhiány s az újságok e miatt más

MINDENKINEK

városokba költözködtek,

(M. T. 1.)

JEGYEZNI

KÖTELESSÉGE!
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Harc Szerbia bejáratáért.
— Magyar képtár előadása. —
Adélt Leohhard 'a Cigány-sziget elfoglalását egy magyar káplár előadásában igy irja
le a Berliner Tage blattban:
Zimonyban történt, amikor nehéz ostromtarackokat raktak fel 'a Belgrádba való szállítás céljából. A 'munkára egy magyar káplár
ügyelt fel, aki békeidőben a budapesti opera
első hegedűse. Az u j szerbiai dráma első aktusában mint tüzérségi megfigyelő vett részt.
Meg is mutatta annak az őrháznak a padlását, ahonnan ezt a világtörténelmi eseményt
mint valami páholyból nézte 'végig. Elbeszélése, amely m a g y a r nyelven folyt, a közvetlenség bájával 1 'hat:
—Ennek a hónapnak elején, v— Így kezdette, — be volt fejezve ütegünk (helyének kimérésé és beásás'a, bár a szerb 'tüzérség néhány lövéssel meg akart bennünket munkánkban zavarni. Október 5-én reggel nyolc 'órakor elfoglaltam megfigyelő helyemet három
kilométernyi,re a Kálimegdántól.
Az összes
tábori ágyuk megkezdték
a belövést. A
bombázás célpontjai Belgrád következő épületei! voltak: a iNjebojsze-toronv a parton,, az
elektromos mii kéménye, a Kalimegdán a
templommal és tiszti pavilonnal, ,a zárdatemplom, a hadapródiskola, a víztorony, a kilátó
torony, a Szt. Mi:hály-dőm, a Moszkva-szálloda, a régi és u j konak és végül a vasúti állomás. Belgrád lakossága la bombázást, ugylátszik, közömbösen vette,
távcsövemen
ugyanis minden utcán láttam elegáns hölgyeket sétálni. Délután megkezdték munkájukat
tizenkettes és tizennyolcas, valamint hajóiitegeink. Egy szerb üteget, amely egy német
repülőt üldözött, felfedeztünk é s szétlőttünk.
Az én ütegem délután 2 óra 18 perckor 'adta
le a z első lövést. Eredménye: semmi. A második lövés sem talált, talán a ködös idő volt
az oka. A harmadik lövés azonban már célba
talált és 'attól kezdve nagyszerűen ment a
dolog. Délután 3 óra 40 perckor abbahagyták a bombázást.
Október 6-án; reggel felváltottak bennünket, de olyan izgatottak voltunk, hogy
enni sem tudtunk. A szerbek most már viszonozták ágyutüzetésüniket. amely Belgrádban
többfelé tüzet okozott. Éjjel 2 órára volt a
Dunán való átkelés és a gyalogsági támadás
tervezve. Mindenféle ágyú- és motoros mozsarak is dolgoztak. Nekem ugy tetszett,
mintha ezer tneg ezer losoinotiv robogott volna el a fejem fölött a levegőben s mintha 'tanát Belgrádban szüntelenül nehéz vasajtók a;
csaptak volna be. De ipáéban lobogó fáklyaként két ház égett. Egy gránátunk bele.sap a
naJnprödiskolába, ahol egy ellenséges megfigyelőt észleltem és széttépi a szerb konkurrenst A Kalimegdán sétányán füstből, fö'dböl. kőből é s porból való fekete oszlopok kavarognak. A nehéz szerb ütegek felelnek, ,a
pontonok körül vlzoszlopok szöknek fel, a
Száván pedig egy üres ponton fut le.
A szerbek beásták magukat a kis Cigányszigeten.
A német tüzérség azonban betemette lövészárkaikat, mire délután 3 órakor
egy-egy berlini és brandenburgi osztag pontonokon átment ,a Cigányszigetre. A szerbek
zárótüze azonban megakadályozta
további
erők átszállítását, ugy, hogy az a veszély fenyegetett, hogy a kis német csapat a z ellenséges euterővel síziemben,' súlyos helyzetbe jut.
Attól is lehetett tartani, hogy a németeknek
elfoigy a muníciója. Erre a németek közül az
egyik a Cigányszigetről étuszott az ellenséges zárótűz közepette a Száván és csónakokban vitt át muníciót és, legénységet. A vaskereszt I. és II. osztályát kapta jutalmul. Éjjel
aztán további 'Csapatokat lehetett 'átszállítani
és a szótlőtt ponton-hid (helyett egy tutaj-hidat csinálni a Cigányszigetről a Száva szerb
partjára. Másnap délután e g y 220 főből álló
szerb csoporttal találkoztam,. Ezeket a németek fogtak el a Cigányszigeten.
A dunai monitorok derekasan nyújtottak
segítséget a hidászoknak és az összes ütegek
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DÉLMAGYARÖRSZÁG.
ismét megkezdték ,a bombázást. Mint tüzér
meg tudtam különböztetni miniden kalibert:
hetes, nyolcas, kilences, tizenkettes, tizennyolcas, ihuszonnégyes; harminc és feles és
negyvenkettes kaliber dolgozott. Este császári
és királyi gyalogság nyomult sürü oszlopokban a Kalimegdán' ellen1. Zöld rakéták 'adták
ezt tüzérségünknek tudomására, nehogy a
saját embereinkre lőjjünk. A 'németek éjjel 3
árakor keltek át a kezdetleges tutaj-íhidom a
Cigányszigetről a Száván.
Október nyolcadika hideg, esős őszi nap
volt. Gyalogságunk a Kalimegdán platóján
levő kápolnáig verekedte magát keresztül.
Egész nap ropogtak Belgrádban a puskák és
gépfegyverek. A kikötőben néhány raktár
lángban állott. Tucatjával állottak a srapnellfelhőik a város és a folyam fölött. Bezinajából a legnehezebb német és osztrák-magyar
ágyuk bombázták a szerbeknek lapos, hosz:szukás Bianovo-ntagasiaton (Belgrádtól délnyugatra) levő tüzérségii állását. Szabad'
óráimban elmentem a Száva hídfőjéhez, ahol
ujabb szerb foglyokkal találkoztam. Egy százados is volt köztük.
Október 9-én, amikor elfoglaltam megfigyelő helyemet, a mi zászlóinkat láttam a.
Kalimegdánon', a 'zárdatemplomon és a komákon a hideg őszi szélben lobogni. A Dunán és
a Száván számos hajó szállított csapattok,ac
és hadi anyagot. A messze távolból szerb tüzelés Ihallattszo'tt. Délután 2 órakor Bezaujina
irányából német gyalogság áttáimadást intézett, hogy ezzel az ellenséget kicsalja banovói
áfásából. Az! ellenséges tüzérség csakugyan
irtózatos tüzelést indított és ezzel elárulta
magát. A németek ezután visszavonultak,
mire a, szerbek nagy csapatokban, sőt tüzérséggel is üldözték őket. Erre a szövetséges
tüzérség ,a fopcsideri é s banovói szerb ütegeket rögtön oldalözó tüz alá fogta, mialatt
brandenburgi zászlóaljak arctámadással mentek neki 'Banovo Bárónak. A német és osz'tráik-rmagyar nehéz és a z angol nehéz hajóágyuk hatalmas párbaja pokoli zúgással töltötte meg a levegőt és száz méter magas ekrazitfüst-felhőt borított a harcolók fölé, 'akiknek a háta 'mögött porosz hidászok u j hidat
vertek a Száván. Másnap meglátogattam a
Cigányszigetet. 'Német tüzérség haladt az uj
pontonhidom Bánon' Brdo felé. 'Ott két modern
angol hajóágyut láttam, melyeket telitalálattal tettünk tönkre. Belgrádban minden nyitott
ház,bejárat előtt őrök állottak 's feltűzött szuronya járőrök cirkáltak a meghódított főváros utcáin.
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

A pótszemlén besorozottak
önkéntességi j'oga.
— A miniszter rendelete Szegeden. —
(Saját tudósítónktól.) A hon vértéi mi miniszter Szeged törvénylbatóságához rendeletet intézett az 1873—1896. évig terjedő időben született ás a november 11-ikén kezdődő pótszemllén
alkalmasoknak talált népfölkelésre kötelezettek
tárgyában. A rendelet főbb intézkedésed la következők:
i.
Az 1892—1896. években született ifjak feltételes egyévi önkéntesi kedvezménye.
Az 1890. évben született, ,ifjaknak azt kell
igazolniuk, hogy a folyó tanévben valamely laz
egyévi tényleges szolgálatna jogositó tanintézetnek legalább egy olyan évfolyamában állanak, amelynek rendes elvégzése alapján a kiegészítő vizsgálatra való bocsátásra igényt
szereznének.
A polgári .Iskolák 6. osztályának magántanulói kedvezményben nem részesíthetők.
Az 1895. évben született ifjak, — amennyiben az egyévi tényleges szolgálatra való igényt
nyújtó bizonyítványt, idejében m'eg nem szerezték, — igazolni tartoznak, hogy a folyó tanéviben valamely az egyévi szolgálatra k'épesitést nyújtó tanintézetnek utolsó vagy utolsóelőtti tanfolyamálban állanak. Az 1893. és az
1894. években született ifjaknak azt kell igazolniok, Ihogy a folyó tanévben 'az egyévi szolgálatra képesítő tanintézetnek utolsó évfolyamában állanak. Az 1892. évben született iifjak
az egyévi önkéntesi kedvezményben csak abban az esetben részesülnek, ba igazolni tudják,
bogy iaz 1914. évben tartott népfölkelési bemutató szemlén alkalm'alsnak találtattak, fegyveres szolgálatra bevonattak és később mint
,alkalmatlanok elbocsáttattak. Azok, akik a
népfölkelő teljes tudományos képzettségévél
nem birnak, kedvezményben csak „feltételesen"
és ábban az esetben részesittetnek, ba önkéntes
belépés utján feliavattatják magukat.
A kedvezmény feltételes megadására s igy
az önkéntes belépésre is vonatkozó kérvényt
az illetékes kiegészítési parancsnokságnál kell
benyújtani. Elutasitó határozat esetében az öszszes iratokat közvetlenül a honvédelmi miniszterhez kell felterjesztem.
II.
A karpaszomány viselési jogosultsága.
A karpaszomány viselésére igénnyel hir
minden, a pótszemlén fegyveres szolgálatra
alkalmasnak talált 1873—1891. évi születésű
népfelkelésre kötelezett, aki igazolni tudja azt,
hogy az egyévi önkéntességre jogosító tudományos képzettségnek birtokában van. A kedvezményre való igényt a népfölkelő bemutató
szemlén kell érvényesíteni. A szemlebizottsúg
elnökének elutasitó határozata ellen a határozat keltétől szálnitott 15 na.pon 'belül a. honvédelmi miniszterhez lehet felebbezni. Az egyévi
önkéntesi karpaiszomány viselésére jogosultak
a háború tartamára önként is beléphetnek.

III. hadi l l
hivataios aláirási helye.

«
Jegyzésekre

lombard
nyújt e l ő n y ö s

kölcsönöket
f e l t é t e l e k mellett.
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ADAKOZZUNK A KATONÁK
TÉLI RUHÁZATÁRA!

III.
Rendelkezések a csapatválasztási jog tekintetében.
Csapatválasztási joggal osak az bir, aki a
megjelölt időpontig önkéntes belépés utján besorozhatja magát. Az egyes fegyvernemekhez
felvehető ily önként jelentkezők száma, a) az
1875—1891. években született, a háború tartamára önként belépett és a jelen rendelet II. fejezete értelmében az egyévi önkéntesi kár,paszomány viselésére jogositottakra nézve, b) az
1892—1896. (években született és a jelen rendelet I. fejezete értelmében az egyévi önkéntesi
kedvezményben „feltételesen" vagy „véglegesen" részesítettekre nézve a következőkiben 41-
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lapittiatik meg: A) A közös hadseregnél: A
gyalogságnál
és a vadászcsapatoknál: nincs
korlátozás. A lovasságnál: Ezredenként felvehető az a) kategóriából összesen 3, a ib) kategóriából összesen 6. A tábori és a hegyi tüzérségnél: az a) kategóriából senki sean vehető
fel, a b) kategóriából pótütegenként 2. A vérár, a) k'ategóriábló összesen 5, a b)' kategóriátiizérségnél: Zászlóaljanként épugy az ezredkötelékben, mint az önálló zászlóaljaknál is:
az a) kategóriából összesen 5, a b) kategóriából összesen 10. A vonatcsapatnál: Osztályonként: az a) kategóriából összesen 9, a b) kategóriából összesen 7. Az árkászcsapatoknál:
Zászlóaljanként: az a) kategóriából összesen 8,
a b) kategóriából összesen 4. Az utászcsapatoknál: Zálszlólaljatafkíént: iaz a) kategóriáiból
összesen 5, a b) kategóriából összesen 4. A táviró-ezrednél és az egészségügyi csapatoknál:
Ezekhez 'a csapatokhoz az önkéntes belépés az
állomá.nyviiszonyokiia való tekintettel nincs
megengedve. A vasúti ezrednél: Ehhtez a csapathoz Való belépésre a felvételi engedélyt a
pótzászlóalj parancsnoka belátása szerint adja meg. Osak kész mérnökök nyerhetnek felvételi engedélyt. Az Ausztriában kiegészülő csapatokhoz, kivéve a gyalogságot éis a Vadászcsapatokat, magyar állampolgárok nem nyerhetnek felvételi engedélyt. B) A honvédségnél:
A. lovasságnál: Ezredenkint felvehető: az a)
kategóriából összesen 3, a b) kategóriába tartozókra nézve a felvételi engedélyt a honvédelmi iminiszter adja meg.
Az önkéntes belépés végső határideje taz
általános bevonulásra kitűzött (napot közvetlenül megelőző napban van megállapítva.
A népfölkelési fegyveres szolgálatra történt
bemutatás után az önkéntes belépés csak iáihoz
a csapattesthez van megengedve, amelybe az
illető a csapatonként! felosztás szerint már beosztást nyert.
— Gróf Tisza István Bécsben. A Budapesti Tudósító jeleníti: Gróf Tisza Istívan miniszterelnök vasárnap éjszaka titkárával, dr.
Latinovics Endrével Bécsbe utazott. Délelőtt
féltiiz órakor herceg Montenuovo tett látogatásit a miniszterelnöknél, mert gróf Tisza közvetlenül1 megérkezése után fe'adta névjegyét a
főu d'va rrnes te rnél.
— Amnesztia politikai bűnösöknek. A
Budapesti Tudósító illetékes lielyről értesül:
őfelsége e hó 16-án keillt legfelső elhatározásával az igazságügyminiszter előterjesztésére a
háború kitörése előtt politikai indító okból elkövetett vagy politikai jellegű
bűncselekmény
miatt folyamatba tett több bűnügyben a további bűnvádi eljárás mellőzését
elrendelte,
illetve az egyes bűnügyekben már jogerősen
megállapított büntetést, vagy annak még hátralevő részét elengedte. Az amnesztia, illetőleg a pertörlés engedélyezése kiterjed különösen a szociáldemokrata
párthoz tartozók által sajtó utján vagy népgyűléseken
elkövetett
izgatásokra, továbbá királysértések és az alkotmányos államforma elleni lázitások miatt
egyesek, igy ,az úgynevezett
köztársasági
csoport tagjai ellen indított ügyekre, valamint
számos időszaki lap kiadója ellen sajtórendőri vétség, illetőleg kihágás miatt folyamatba
tett bűnügyekre is.
— Festi a l t á b o r n a g y kitüntetése. Festi
Lehel altábornagynak, a szegedi honrvódkerület volt parancsnokának a király, mint a hivatalos lap legutóbbi szalma, közli, hadosztályának 'az ellenséggel szemben kiváló és eredményes vezetése elismeréséül la vaskoronarend
badiékitményes második osztályát adományozta.
^
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— A b o l g á r király köszönete a fővároshoz.
Budapestről jelentik: Budapest hazafias polgársága miult hét szerdáján lelkes tüntetésben
adott kifejezést a bolgárok iránt való érzelmének. Pane.se Doreff, 'budapesti bolgár főkonzul Budaipest polgárságának ,megnyilatkozásáról táviratban tett jelentést 'a bolgár királynak és kormányának. Erre a jelentésre ma a
következő válás,ztávirialt érkezett 'Ferdinánd
bolgár királytól:
Bolgár főkonzul,
Budapest.
Fejezze ki legszívélyesebb köszönetemet
a nemes és ősi! Magyarországnak az őszinte
és hü barátság érzelmeiért, amelyeket Bulgária és királya iránt 'táplál.
A .rokonszenv megnyilatkozása, amelynek Budapestem kifejezést adtak, mélyen
meghatott.
'A király.
— Nincs felesleges tengeri. A kormány
tudvalevőleg 35.000 míéteumázs'a tengerit követelt Szegedtől, mire dr. Somogyi Szilveszter
polgármester feliratban kérte « földművelésügyi minisztert, hogy "tekintsen el ettől 'a követelésétől, mert Szegeden nincs felesleges
tengeri. A. tanács mindazonáltal összelratta a
tengeri-készleteket s kiderült, hogy la városban mindössze csak 35 vaiggon felesleg Van,
ami 'azonban szintén nem .felesleg, mert másoknál még a saját szükséglet sincs fedezve.
A miniszter most egy ujabb leiratban sokkal
erélyesebben követeli a 35.000 miétermásza tengerit. A tanács erről jelentést tesz a közgyűlésnek is kérni fogja, hogy 'a törvényhatósági
bizottság értesítse a minisztert a szegedi tengeri-hiányról.

— Kinevezés. Dr. Lugossy Ferencet, a szegedi királyi törvényszék önálló hatáskörrel
felruházott jegyzőjét, a 21-ik honvédgyalogezred tartalékos hadnagyát, a király kinevezte
Kolozsvárra hiadbiró-tfőbladniaigynaik.
— Mindszentek n a p j a a h ' s ö k sírjánál.
A hétfői tanácsülésen dr. Somogyi Szilvesztei
polgármester előterjesztésére elhatározta 'a ta
náos, -hogy Mindszentek napjain kegyeletes
ünnepséggel adóznak a. .Szegeden eltemetett
bősök sirbantjainál. A tanács az egyházi szertartására Várhelyi József címzetes kanonokot
kéri fel, aki a temetőben gyászbeszédet mond
ós fel fogja szentelni a bősök sírját. A gyászünnepen, amely halottak napján lesz, a város
hatósága is megjelenik.
— Dumbát kitünteti a király. Berlinből
jelentik: A Vossische Zeitung beavatott forrásból .arról értesül, hogy Ferenc József király dr. Dumba Konstantint, a monarchia
washingtoni nagykövetét, nemességgel tüntette ki.
—' A kegyelet a d ó j a . Halót ak napján kérő
szavával fordul a hazafias magyar közönséghez a Gyors-segély Auguszta-alap
vezetősége
és koiszorumegváltás címén a háborúiban rokkanttá vált és megvakult hősök résziére kér
adományokat. Minden adományért ízléses szép
fehér koszoniszalagot, ad, melyet iaz .Augusztaalap hivatalos cégére diszit. Bár szál virág az
Auguszta-szalaggal összekötve a legmeghlatóbb
ajándék ezekben a zivataros időkben a temető
lakóinak. Ez a jelvény remélhetőleg .pompázó
dósze lesz az idén a szegedi temetőik fejfáinak,
akár vagyonos, akár szerényebb .sorsiban élc'lk
vásárolják meg kegyeletük adója gyanánt. A
szal agofcat, tekintve a budapesti óriási keresletet, csak mérsékelt mennyiségben bocsáthatja az Auguszta-alap a .szegedi közönség rendelkezésére, miért is 'ajánlatos azokért mielőbb
— A főispán Szegeden. Dr. Cicatricis Lajos jelentkezni. Az Angn.szta-tala.p vezetőségének
főispán hétfőn este Szegedre érkezett. A főiis- felkérésére Arany Károlynó dr.-né DMKE. papán kedden az előfcésaitő tanácsülésen, szerdán lota földszint 5. sz. alatti lakásán a mai napedig a törvényhatósági bizottság októberi pon igen szép eredménnyel kezdte meg taz árusítást. A .szalagok váltásdija legalább ás 1 koközgyűlésén fog elnökölni.
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ronia. Az esetleges felülfizetéseket hirliapilaig
nyugtázzák.
— Megoperálták a vezérkari főnök fiát.
Bécsből jelentik: Súlyos műtéten ment keresztül a napokban báró Hötzendorfi Conrad vezérkari .főnök Ervin nevű fia. Báró Hötzendorfi Conrad Ervin, aki a József főherceg nevét viselő 15. szánra dragonyosezredben szolgál főhadnagyi rangban, erősen meghűlt az
olasz fronton; nagyfokú láz gyötörte, majd
középfülgyuladás tünetei kezdtek jelentkezni.
A vezérkari főnök, akinek ugyanazon ezredben szolgált Herbert nevű fia még a háború
elején lialt hősi halált az orosz harctéren, nagyon aggódott Ervin fia sorsa miatt és hogy
súlyosabb komplikációknak elejét vegye, azonnal intézkedett, hogy fiát az Izonzó-frontról
Bécsbe hozzák. ETVÍU bárót erre a bécsi T. számú helyőrségi kórházban helyezték el, ahol a
vezéikari főnök kívánságára a magyar származású Neumann Henrik bécsi professzor, a
fiilbajok ismert névü specialistája operálta
meg a beteget. A füloperáció, amelyet a mult
héten hajtott végre a betegen Neumann tanár,
szerencsésen folyt le. Minthogy azonban a genyesedés a fülről a koponyaesontra is átterjedt, komplikációk elkerülése végett szükséges
sé vált a koponya meglékelése is. Ez a műtét
is sikerült és a fiatal báró most már a javulás
utján van.
— Hatósági b i r k a h ú s Dr. Szalay József
főkapitány ötletét, ihogy birkahús el árusítással ellensúlyozza a város a husinséget, már
több vidéki város a magáévá tette. Szegeden
a birkahúst mind jobban megkedvelik s ia hatóság most ujabb mennyiségről gondoskodott.
Mintegy 1500 birkája van most. a városnak,
melyhez ujabban ismét ötszáz diarabot vették,
kilónként 1 korona 40 fillérért s 2 korona 40 fillérért fogják kimérni. Ezenkívül rövidesen
ismét 600, majd aztán újból 600 birkát vesz a
város s 'igy Szeged májusig el lesz látva birkahússal.
— A hadisegélyesek előlege. Mint megírtuk, >a tanács nem régen elhatározta, hogy a
hadi segélyek re többé nem folyósít előleget.
Hétfői ülésén újból foglalkozott ezzel az ügygyei .a tanács s ugy határozott, hogy a badbavonultiak családjait segélyező központi bizottság utján fogja megoldani ezt a kérdést, .4
központi bizottságnak mintegy 40.000 korona
vagyona van s a tanács kérni fogja, hogy a
bad.isegélyeseiknck ebből az összegből utaljon
ki előleget a bizottság.
— Kevés a burgonya. A belügyminiszter
leiratot intézett a 'törvényihatóságokhoz, hogy
a télre nagyobb mennyiségű krumplit szerezzenek be. A polgármester a tanács hétfői ülésén bejelentette, hogy a Nyírségből kért ajánlatokat krumplira,
— Sertést a j á n l a n a k a v á r o s n a k . A szegedi iparosok fogyasztási szövetkezete nevében
Szabó Gyula elnök ajánlott a városnak báromnégyszáz sertést, hat és fél vaggon kukoricával együtt. A fogyasztási szövetkezet élősúlyban kilónként öt korona negyven fillérért kínálja a sertósekiet, amelyeket azonban a városnak kell beszállítani Orosz'lá.mosról. A kukorica fiiksz árát nem jelölte meg az ajánlat. A
tanács még nem határozott, hogy átveszik-e a
sertéseket.
— Villamos f ü r é s / e l ő t vesz a város. A
hétfői tanácsülésen Bokor Pál h. polgármester
bejelentette, hogy a középületek fűtésére egész
télre szükséges famennyiséget ifel kell vágatni,
ami ölenkint 20 koronába kerül. A tanács, ihogy
a nagy kiadásokat elkerülje s hogy munkaerő
biiányia miatt se legyen (fennakadás, elhatározta, hogy vásárol egy villamos fürészelőt a
ezzel vágatja fel a fát. A villamos fűrészelő
1400 koronába kerül s jelentékeny megtakarítást jelent a városra.
— P á r h u z a m o s osztály a városi k e r e s kedelmi iskolában. A városi kereskedelmi alsó
osztályába annyi növendék jelentkezett fölvételre, liogy sokan kimaradtak. Az igazgatótanács arra kiérte a várost, hogy egy párhuzamost osztályt létesítsen. A tanács helyesli a
tervet s pártolólag terjeszti ia közgyűlés elé.
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— Az áíágut. Jegyek előre válthatók n a p o n t a
délelőtt 10—12, délután 3—10-ig a Korzó-mozi
pénztáránál. A kellemetlenségek elkerülése végett kéretik a nagy közönség, liogy jegyeit vigye el, mert fentartani ilyen tömeges elővételnél nem lehet.
— T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

Odabent a kaszárnyában.
(Saját tudósítónktól.) Hajniali fél öt óra.
Az ég keleti oldalán -szőke felhők úsznak, kövér foszlányai a -hatalmas f-elbőtöinfegnek, a
mely az -előző napon már délután négy ónalkor
e-st-i sötétségibe burkolta laz esc-s derengéstől
k-omor, üre-s utcáklat. Benn a kaszárnyáiban
még minden csendes; iá katonáik, akik e-rős
karna-l védik a /hazát tizenöt -hónlapja, imég
alusznak .mind. Most -csendes nesz hallik; a
napos, aki le-didág egy -sötét sarokban szundított -éberen, lerázz/a magáról 'az álomi nyűgét
c-s -beszól a legközelebbi „eug" ajtaján átmos,
de mégis harsány hangon:
— Auf!
A szobában álmosan csend-e-s motc-szk-álás
hallik; a fáradt katonáknak talán ép-p-en legj-oblblan Ízlett az -álom; nehéz ölllhia-gyni az álmok szegényes trónusát.
Most azonban már 'másodszor zeng éressen
a szó:
Az -állóimtól kusza 'gondolatok hirtelen tisztázódni kezdenek; h j a igen, katonák vagyunk,
most nem lehet ladidig aludni, amig jól osuék.
Isteniéül pedig olyan boldogok voltunk; odahaza jártunk gondolatban, otthon, ahol mi
voltunk az uraik s ahc! rani parancsolt senki,
vagy hia igen is, kii lehetett -alkudni még öt
percet, az édes álmok folytatását.
A káplár — -mo-st ez a legnagyobb urak
egyike a földön a mi szemünkben — már a harisnyáját húzza fel gyorsan. Még ő is álmos,
de már hatalmas hangon dörgi füleinkbe -szegény e-s észrevételeit:

— Aháh! Az önkéntes uraknak nem tetszik
a felkelés. Hj a, itt nem vagyunk otthon, itt
parancsra kell aludni és parancsra kell felkelni. Otthon bezzeg jó volt, — kilenc óráig is
lehetett aludni.
És mi, akik csakugyan nehezen ébredezünk,
álmos hosszúsággal kezdünk az öltözékhez a
káplár zugolódásaira és sóhajtva gondolunk a
boldog időkre, amikor ilyenkor fekhettünk és
délután 3 óra tájban ihattak meg a reggeli
kávét a Korzó törzsasztalánál.
Pár percig még nehéz a mozgás, de aztán
osak feléled bennünk is a vér és fiatalos liirgcséggel kezdünk a gyors öltözésihez. Titkos célunk előbb felöltözni, mint a káplár, -de az észreveszi nagy igyekezetünket lés maga is gyorsabb tempóban szedi magára ruháit. Csak amikor óriási erőfeszítésekkel sikerült egyszerre
felöltözni a hatalmas úrral, merünk válaszolni:
— Uigy-e, -mégsem olyan nehéz -felkelni?
Az elismerés azonban, amire epedő 'szívvel
várunk, késik. Be -kell érnünk egy egészen
egyszerű megjegyzéssel:
— Hát másképp nem rés lesznek jó katonák.
Ketten-hárman összenézünk; ia néma tekintetben körülbelül a nagy osudállkozás van kifejezve, ihogy hát eddig milyen másféle amhációinlk i-s voltak, mint jó katonáknak lenni. Hanem hát a 'káplárnak (azaz pardon, a káplár
urnák) mégis igaza van, mert nem lleh-e't mást
ambicionálni, rnine ennek az elismerő megjegyzésnek ikiérd'eml-ését.
Tiz perc alatt készen vágyunk -az öltözködéssel. A káplár ur, aki az oktató őrmester
szavaival élve olyan nagy ur, mint ,a miniszter, biztat bennünket kajám nnosolylyal.
— Hiszen nem baj, na. Majd megtanulnak
még öt perc alatt is felöltözni, marsagyuszt-érungba.
Öt perc -alatt. Bossz lehet, lámáikor la boldog
civil élet ben egy fél óra is kevés ivóit, .sokszor.
No, de katonák vagyunk, — -katonadolog, azt
a kutyafáját!...
Reggeli. -Feketekávé. Egy kicsit másfajta

KORZÓ

Telefon 11-85.

Igazgató: VAS SÁNDOR.

Szeged, 1915. október 26.
ugyan, -mint amit ebéd után -ittunk hajdanta,
de mégis jó és ez a fődolog.
Most szépen sorokba állunk, aztán le a
sáncárokba, egy kis gyakorlatra. Ez nagyon
egészséges dolog igy reggelente. Kár, hogy
csak a taugüch-ok csinálják. Másként sokkal
több lenne az -erős -ember. Nem is lehet más
oka, hogy nem mindenki csinálja, mint, hogy
egy kis izomlázat okoz az első napokban és
attól megijednek. Pedig' hát elmúlik az hamar.
Különösem, ha -fájó izmokkal is tovább gyakorolja az ember...
Hőiben szünet. Az ember a kezébe kapja a
csajkáját, a villát, kanalat, a kés a melléiny-,
azaz zubbony-, vagy nadrágzsöbbeu van állandóan és megy az ebéd-ért. Kaki a saját -százada
konyhájára. Ez jó, -erős, tápláló, mindig.
A testgyakorlás ebéd után -sem egészségtelen dolog, hát araikor az ember eliPö'sta a
saját edényét, visszamegy szépem a sáncárokba. Délután öt-hat-hét órakor aztán vége az
izomfejlesztő gTlako-rlatcknak, az -ember meghallgatja szépen a parancsot, aztán — akinek
kedve tartja, — kimehet sétálni nyolc óráig,
önkénteseknek tovább i-s szabad: leigészIkifen-oig.
A derek munikja után -barátságosabb 'a káplár is. Most már egy-két elismerés is -kijut
m'irdanriyiun kn'ak, — megérdemeljük. Azután
megkérdi a miniszteri hatalommal bíró ur:
— Akarnak kimenni az önkéntes uraik?
Egymásra nézünk.
— Nem. Majd holnap. Feküdjünk he.
—- Akkor én mesélni fogok.
Öt perc multán -benn vagyunk az ágyban.
(Csudálatos, -ez mindig gyorsabban megy, -mint
az öltözés. De nincs is -szó -érte -soh-a.)
Mikor mindenki magára húzta a takaróját, halk, lágy hangon, mintha odahaza lenne
és -a családjának beszélné el -az élményeit, mesélni kezd a káplár:
— Akkor fent jártunk a Kárpátokban.
Jöttielk az oro-szoík, mint- a legyek. Ugy jöttek,
mint -a legyek. Osztán...
Most következik a mese ai-róll, h-ogy miként
sebesült meg és miért k'aptia ia metáliáiját.
Aztán:
— Hát amint megyünk, érzem, hogy ellőtték a lábolni. A kutyák. Dum-dum golyó ért.
összeestem. Amikor -felébredtem, már benn voltam a kö't özőáll om-áso-n.
Sípos János.
T ö r ö k hivatalos jelentés.

Kedden és szerdán, október 2 6 - á n és 27-én,

C O N A N

D O Y L B

ciklus folytatása

tapleton
Detektív dráma 4 felvonásban.

A sátán kutyája
III. része.

Valamint

az uj kisérő műsor.

Előadások 5, 7 és 9 érakor.

Konstantinápoly,
október 25. A főhadiszállás közli október 24-éről:
Anaforta-szakasz: Őrjárataink ellenséges őrjáratokat tőrbe csaltak. Egy őrjáratot megöltek, a többieket visszaűzték árkaikba. A tüzérségünk
szétrombolt egy bombavető állást, valamint egy
sáncot, amelyet nemrégiben
szétromboltunk,
de amelyet az ellenség
helyreállított.
Az Ariburnu-szakaszon
a szokásos kölcsönös gyalogsági é s tüzérségi tüzelés, valamint ia bombavetés tovább kart. Egy -ellenséges torpedónaszád különböző irány-okba lövöldözött, anélkül', hogy hatást ért volna éj.
A többi arcvonalon nincs jelentősebb esemény. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
A Dardaneila-akció

beszüntetése.

Zürich, október 25. íA Secolo a Dardanelláknál az- angol hadsereget ért súlyos" veszteségekre Ma-ló hivatkozással az, egész Dardanellia-exped'iiciőt baisikerü vállalkozásnak
nevezi és meg,ismétli, amit már egyszer jelzett,
ho-gy tudniillik az egész Dardariella-akció beszüntetése már csak a közel jövő kérdése. —
Igazán — irj-a a Seeo-Io — erre a szerencsétlen vállalkozásra csak fájdalom-ma'! Lehet gondolni, oly; rettenetes tévedések és még ezeknél is nagyobb áldozatok történtek — semmiért,
•

.J

Szeged, 1915. október 26.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000

SZÍNHÁZI

MŰSOR:

KEDD: Fenyvesi Emil felléptével Egy
test, két lélek, szinmii (páratlan).
SZERDA: Fenyvesi Emil felléptével Egy
ttest, két lélek (páros).
CSÜTÖRTÖK: Bánki Judit buésuMláptével A vasgyáros, szinmii (páratlan).
PÉNTEK: A bájos ismeretlen, operett (páros).
SZOMBAT: A bájos ismeretlen, operett,
(páratlan).
VASÁRNAP délután: A piros ruhás hölgy,
operett.
VASÁRNAP este: A tót leány, népszínmű
(páros).

Az alagút.
—Kellermann mozidrámája. Bemutatja a Kor
zó-mozi csütörtökön este. —
A Korzó-mozi igazgatóságának előzékenységéből a sajtó képviselői vasárnap délelőtt
végignézhették a unozi technika egyik leghatalmasabb alkotását, Kellermann világhírű regényéből készült hat felvonásos anozidrámát,
Az alagut-at. A szenzációs szépségekben bővelkedő mozklarab ujabb alkalmat nyújt azoknak,
akik a mozinak az emberi kultúra szolgálatában nagy jövőt és jelentőséget tulajdonítanak,
hogy megállapítani igyekezzenek azt a terrénumot, amelyen a iniózi otthon vian, azokat az
eszközöket, amelyek rendelkezésére állanák és
azokat a különbségeket, amelyek miatt éles
határvonalat kell lmzni a mozirendezés és a
színpadi színészet között. Elvez .természetesen
alaposan kell ismerni Kellermann regényét is,
ép ugy, mint alhogy példáiul Nóra színpadi
ábrázolását is osak az Ítélheti meg kom olyan,
aki Ibsén remeikének is Ikiitiinő ismerője.
Az alagút egyike azoknak a regényeknek,
amelyek még Szegeden is sok példányban keltek el. Anélkül, hogy a regény szépségeiről és
hibáiról, irodalmi értékéről és újszerűségéről
kívánnánk itt véleményt mondani, röviden ismertetjük meséjét. Max Allan, a maszatos
szénhordó fiúból hatalmas 'koncepciójú technikussá emelkedett mérnök, alagutat tervez
Amerikától Európáig, lamelyen át. a két világrész között 24 óra alatt lehetne megtenni az
utat. Tervének megvalósításához a milliárdos
Lloydra van szüksége, aki után az újvilág milliárdjai igazodnak. Hobby, régi barátja ós feleségének leánykori imádója vállalkozik arra,
liogy Alkuit Lloydnak bemutatja, miután előzőleg tervét >ismertette vele. A bemutatás egyik
fényes hangversenyen történik meg, Lloydék
páholyában, amelyen özvegy apján kivül a
becézett Lloyd Ebbel van. Moyd Ebbel mindjárt az első találkozás alkalmával a mag'afajtáju nők részben agresszív, részben fölényes
érdeklődésével fogadja Allant. Az alagut-szindikátus megalakul, az alagutat építeni kezdik,
a ,munka minden rettenetes nehézség ellenére
jól előrehaladt, amikor robbanás támad, a
melynek ezrével esnék áldozatul a munkások.
A percek alatt öavegygyé vált asszonyok és
elárvult leányok agyonkövezik Allannak a robbanás színhelyére siető feleségét, Maudot és
leánykáját, Edithet. Allant uíról surgönyzik
haza, az alagút és családi éíeci romjaihoz. A
robusztus termetű ember energiája is Kifogyhatatlan és soha meg nem roppanó, folytatni
kívánja az alagút ópitését, de a munkások
sztrájkolnak és elhagyják a szindikátus munkavárosát. Allan báróság elé kerül, előbb elitélik, de a felső bíróság felmenti. Teljesen
magába zárkózott és csak eszméjének élő ember lesz belőle, akihez nem lelhet hozzáférkőzni.
Lloyd Ethel újból .beviszi az életbe az alagút
rajongással imádott ideáján keresztül férjévé
teszi. Az alagut-várois ujiból éledni kezd, Lloyd
inílliói iés a megváltozott niunkásviszomyok
pieginditják az életet az alagútban és fölemelik
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a majdnem teljesen elértéktelenedett részvényeket. Az építés megkezdésétől számított 26 és
múlva az alagút elkészül és az első utat 24 óra
alatt — osak 12 percnyi késéssel — boldogan
teszi meg Allan apósa, az öreg Lloyd kíséretében. Az alagútba 'berobogó vonat felié Lloyd
Ethel karján Államtól született kisfiával kendőt lobogtat és a hatalmas gép két világrész
ujjongása közben futja meg dii'adalutját.
A regény több értékes kvalitása mellett
egy-egy nagyobb epizódját, egy-egy sikerültebb alakját, például a szentesi zsidóból lett
világhírű pénzügyi kapacitást kellene még ismertetni, hogy a párhuzam teljes lehessen. D<erről lemondunk, mert ezek a részek a mozidarabból hiányzanak. Minden egyéb rendkivül
színesen, történelmi és emberi hűséggel jelenik meg a vásznon. A színészek alakilag és tartalmilag kitűnőt nyújtanak. És 'ahol technikai
bravúrokkal, tömegjelenésekkel kell hatni, ott
ismét pompázó, hatalmas és mindent fölülmúló a mozi, iamit ezen a téren eddig nyújtottak.
A közönség példátlan érdeklődése érthető.
Csütörtöktől kezdve négy napon át a legszebb
mozidarabok egyikét lesz módjában élvezni a
Korzó-moziban.
T í m á r Liza. Kettős vendégszereplés tette
érdekessé a 'mai előadást. Fenyvesi Emil és
Bánki Judit vendégszereplése. íMindketten a
Vigszinház tagjai és ők a két végletet matatják. Az egyik: Fenyvesi Emii már elérkeze t
ahhoz, amit ® szinészeti művészet tetejének
nevezünk, a másik: Bánki Judit most van a
kiáiakullhatás kezdetén. Fenyvesi. Emil az öreg
Tímár alakjában jelentkezett, amely szerepet
előbb láttuk a Hegedűs 'Gyula ábrázolásában.
Akiknek az összehasonlítás a kenyerük, azok
osztályozhatnak és véleményt nyilváníthatnak, ihogy ki ia nagyobb a szerep ábrázolásában a két művész 'között? Mi azt mondjuk,
hegy mind a kettő nagy művészetet .matat az
álak megelevenitésében. Természetes, külsőségekben teljesen elütő a két ábrázolás. Mozdulatokban, beszédben is, ám lényegében, a z
emberi érzések ben'sőségteljies feltüntetésében
teljesen egyező, vagyis művészettel teljes,
[ igazságokon alapuló, meglátásoktól' ékes a
két ábrázolás. Mindegyik a maga színészi
egyéniségéből 'kifolyótag matatja a karaktert
és formálja .meg az a'lak természetrajzát, a
valóságnak megfelelően.. Pompázó színek
törnek elő mind a két alakításban, amelyeknek alaipfundamentumát a természetesség
képezik A 'közönség, ritka elmélyedéssel szem1 éke1 azokat a gondoíiatóikat, amikkel'Fenyvesi
| Emil. a karaktert megvilágította, a maga valóságában ©libánk állította. IA második felvonás nagy seénájábaa megrázó, szivekhez férkőző 'hangokat haUottuník a művésztől', a bánatnak, .a csalódásnak azokat a hangjait, a
mik a fülekben esengenek jóval tul az előadás időszalkán. Zúgó tapsok jelezték Fenyvesi Emil művészetiének magával ragadó ha-

tását és közvetlenségét. A címszereplő Bánki
Judit volt, ki a darab itteni első előadásán játszotta a szerepet. Azóta nagy válságon meni
keresztül és a Vigsz huh áznak tagja let . Kiválóságokat ezúttal sem igen mutatott az alak
ábrázolásában. Egy-egy szinárnyalattal bőségesebb lett a produktuma, amitői a megértést mem lehelt elvitatni. Ugy látszik, hogy
kedve, akarata van a tanulásra és abban a
környezetben és légkörben, al'iová jutott, alkalma van a színjátszás foglalatját megtanulni. Mindenesetre előnyös rá nézve, hogy
elkerült innen oda, ahol hozzáértő emberek
adják meg az utmutatást a békés és egyedül
•megfelelő színészi ábrázolásihoz és a (fikció
vátozataihoz. Rokonszenvvé': fogad-iák a kezdés színhelyén való ujabb szereplését és tapsokkal, virággal honorálták 'komolyságra
hajló törekvéseit.
Kerékjártó Duci hangversenye. A fiatal
magyar hegedűs mostanában a jótékonyság
szolgálatába állította művészetét. Járja az országot é s a háborúban feldúlt helységek újra
felépíttetése érdekében rendezi hangversenyeit, amelyek a legteljesebb érdeklődésre és
támogatásra tarthatnak számot. Nemcsak a
szép óéi miatt, die a művészete folytán is. Mai
iiíarigversienye, 'amelyeit' a Tisza-szálló termében tartott, nem talált teljes érdeklődésre. Sokan hiányzottak, akiknek jelen kellett volna
:
enni'ö.k, akiknek feladatuk volna ia jótékonyság gyakorlásán kivül a művészet istápoldsa
is. Az ifjú művészt azonban nem kedvetlenilette el az érdeklődés teljes hiánya, ugy játszott, ami méltó művészi •hírnevéhez és. varrató jövendőjéhez. Műsorán Corelli (La fólia), iMendelsohn (E-moll hegedűversenye),
Schubert—WiUielmi
'(Ave 'Maria),
Mozart
(Menüett), Ries (Perpetuum mobile), Hubay
(Variációk) szerepelt ;s előadta még két .szerzeményélt: a „Nagymama meséi" és a „Bábubál" címűeket. Érzéstieíjes játéka, felíogá1
sának érettsége és átéreztető képessége visszhangra 'talált a közönségben, amely nem a
csoda-gyermeket látta benne, de a. művészt, a
ki játékában visszaadni tudta a müvek 'hangulatát és éreztetni azok .szépségeit. Nagy
tetszéssel találkozott szereplése és a közönség bőkezűnek mutatkozott .elismerésének
nyilvánitásában. Kerékjártó Jucit Dienzl Oszkár többször méltatott és ujabbnál-ujabb-elismerésre számot tartható művészettel kísérte
zongorán.
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Kölcsey-utca 11. sz.,

mint hivatalos aláirási hely
elfogad j e g y z é s e k e t
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Az Ujházi-est mozgalom. Szép torjában
jelentkeznek a vidéki szintársuilaltoik igazgatói,
Ihogy ,a legteljesebb odadússal vesznek részt
'az Újházi Ede javát célzó mozgalomban.tLegujabban a pozsonyi és a váci színtársulat
igazgatója, Miklósi Gábor jelentette, hagy kötelességüknek tartják az !Ujházv-e.st megtartását. Minden jel -arra vall, 'hogy az az akció,
ami ia szegeidi szintársulattól indult ki, a legteljesebb eredménnyel fog végződni.
Fenyvesi Emil v e n d é g j á t é k a . A szinházi
iroda jelenti: Ma este lesz a .bemutatója Lindán
Pál szenzációs nj színmüvének, az Egy test,
két lélek-nak. Az izgalmas és vidám részletekben bővelkedő újdonság nagy művészi feladatot ró a .szereplőkre, de elsősorban Fenyvesi
Emilre, a Vígszínház kitűnő .művészére, a kétlelkű Hallersz ügyész zseniális személyesitőjére. Már Fenyvesi művészi alakítása kedvéért
is érdemes megnézni a darabot. A kitűnő művész ez estén e kettős nehéz szerepben felülmúlja önmagát és általános a vélemény, hogy
a Svengali ihires krealója oly hatalmas, megrázó alakítást nyújt, amilyet az utolsó évtizedben színésztől alig láttunk. Az előadás iránt
máris óriási érdeklődés mutatkozik.

eredeti feltételek mellett,
és a jegyzések megkönnyítésére igen

Elsőrendű kiszolgálás.
— Jó kávéházi italok. —
Reggeli és uzsonna kávé.

előnyös e l ő l e g e t folyósít.

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.
! '*
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A kanadai munkáshiányf

Szeged szab, kir. város tanácsától.

internáltakkal akarják pótolni.
Rotterdam, október 25. A Nieuwe Rotterdamsohe Gourant jelenti Newyorkból: A kanadai gözfilrésztulajdonosok, 'hogy a famunkáshiányon Segítsenek, engedélyt kértek a
kormánytól a 6000 internált német, osztrák és
magyar állampolgár dolgoztatására. A kormány még nem határozott ez ügyben.

Egg 6
modern

lakás

bérbeadandó
Korona-utca 15. szám alatt.

Versenytárgyalási hírdetntíny.
I. A városi rendőr, szolga, tűzoltó és vámszemélyzet részére szükséges egyenruházatnak;
II. az árvaházi növendékek részére szükséges
szabó munkáknak;
III. városi vámőrök részére szükséges lábbelieknek;
végül
IV. a városi könyvkötő munkáknak 1916. évi január
hó 1-től 1916. évi december hó végéig terjedő egy évre
vállalati uton leendő biztosítása céljából
f. évi november hó 6-ik napján délelőtt 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban Városi bérház, 1. emelet,
tanácsi jóváhagyás tentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
A szabályszerűen kiállított s az I. alatti egyenruházat szállítására egyezernégyszáz (1400) kor., a II. alatti
szabó munkákra egyszázhatvan (160) kor., a III. alatti
lábbeli szállításra kettőszáz (200) korona, végül a IV.
alatti könyvkötő munkákra egyszáz (egyszáz) korona
bánatpénzzel ellátandó, s minden egyes vállalatra különkülön benyújtandó zárt ajánlati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba
(Városháza, földszint) nyújtandó be.
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott,
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A vonatkozó vállalati feltételek a fent jelzett ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthető.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1915. október
23-án t. ü.

Somogyi Szilveszter,
polgármester.

ni
GYÓNIGÉZA
przemysl

versei.

Ára 1 korona.
Kapható: VÁRNAY
:: könyvkereskedésében.

férfi-, fiu- és

::

A Délmagyarország telefonjai
305.
81.

nagy választékban beszerezhetők. Átalakításokat modell után jutányosán készít,
I n n l i n női kalap-divatárusnő

J QIIII (1

APRO

HIRDETÉSEK.

Fájós 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
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

G

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

Gyomorbajosok di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

Csillárok, g á z ^ p ő k és
aiadennemfi gázfelszer®r iési cikkek raktára n

Legjobb hajfestö az

MINDEN

Telefon: 4 Ü ,

MAGYARNAK

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

6°U hadi kölcsönt

Lakáshirdető.
Négyszobás uri lak á s fürdőszobával gáz és
villanyvilágítással azonnal
bérbe vehető Petőfi Sándor-sugárút 25. sz. alatt.

7

" 1 Omr.

v

A hivatalosan
részletekben

5 0 koronától kezdve minden összeg-

Hajöszülés e l l e n
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Október 31-től I f ö ^ u A
november 17-ig j
£
f

megállapított

vásárolni.
••••••

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

Aláirási á r :
Október 30-ig 9

hazafias kötelessége a lll-ik

Valéria-tér 3. sz. I. em.

Gyászkalapok nagy raktára.

Aner-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat

Telefon: 468.

női

öltönyök, kalapok, sapkák stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be
KRÉMER Cégnél, Kossuth bajos-sugárul 8. Telefon 773.

Szopi, Kosati! LoJoss
-agM 1, sm

L.

Szerkesztőség
Kiadóhivatal

DIVATOS

1916. január 8-ig
••••

98'

ben aláirható eredeti feltételek mellett,
A jegyzések megkönnyítésére

a hivatalos aláirási helynél:

MAY R. MIKSA
4

bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

A szövetséges

f

Széchenyi-tér.

Németország

8001| 0
i|

kölcsönt nyújtok

5°l

O-al

sikereinek titka az ö s s z e t a r t á s b a n

és

áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát!

Felelős szerkesztő; PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos; VÁRNAY L.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

