I
$ 8 • r f c e s £ t ö s ég~£ár£s&«2x* Ü"
Tdefmméta: 3©5.
Eeya> sahí ára 18 SHCr.

VIDÉKEN
egész évre . K 28-— félévre . . K 14.—
negyedévre K T— egy hónapra K 2 40

Sieged, 1915.

IV. évfolyam 261. szám.

Péntek, október 29.

fi bolgárok elfoglalták pirotot.
- Csapataink közelednek Biragujeváehoz. - 2033
ujabb szerb fogoly. - Knjazevácban több ágyú volt
a zsákmány. —
Szófia, október 28. iA Bolgár Távirati
Ügynökség jelenti: Hosszú, véres harc árán
a bolgárok elfoglalták Pirotot, ahová ma bevonultak a győzelmes hadak.
A bolgár hadsereg megteremtette az
összeköttetést az osztrák-magyar és német
hadsereggel. (Közli a miiniszterelinöki sajtóosztály.)
Berlin, október 28. A nagy főhadiszállás
jeleníti: Kövess és Gallwitz tábornokok hadseregei tovább haladnak előre. Gallwitz
tábornok hadarege október huszonharmadika óta 2033 szerbet fogott el és több gépfegyvert zsákmányolt.
Bojadjleff tábornok hadserege elfoglalta
Zajecsárt. Knjazeváctól északra a Timokot
széles arcvonalon átlépték. Knjazevác a
bolgárok birtokában van; több ágyút zsákmányoltak. A -Drenova-Giava magaslatát
(Pirottól huszonöt kilométernyire északnyugatra) megszállták.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, október 28. (Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.) Visegrádtól keletre

Szerbia

teljes izolálása.

Szófia, október 28.

A második

bolgár

hadsereg Pirot é s Nis közé fészkelte magát
és megszakította az összeköttetést. A nisi
szikratávíró nem működik. Szerbia csupán
a mitrovicai szikratávíróval

Antivárin ke-

resztül érintkezhetik a külfölddel.
A Duna-vonal

kihasználása.

Köln, október 28. A „Kölnische Zeitung"
irja • A szövetségesek a Duna
felszabadulását
erősen kihasználják.
Egy gőzhajó-flotta
áll
készen, felszerelve hadiszerekkel.
A Dunavonal felszabadulása
a keleti
eseményekre
döntően hat.

üldözték,

az ágyúzásnak

néhány

A görög kormány erélyes fellépése.
Amsterdam, október 28. A Havas-ügy-

Románia átengedi az o r o s z o k a t ?

áldozata

van. A katonai

kár

jelentéktelen.
A bolgárok

Prizrendben?

Lugano, október 28. A Sfcampa 'londoni
és a Gazetta del Popolo athéni tudósítójának
jelentése alapján azt a hirt közli, hogy a bolgárok bevonultak
Prizrendbe.

fiz antant csapatoknak el
kell haggni Szalonikit.

nökség jelenti:

A szalonikii görög

kikötő

Két Trisvaj

bombázásakor

zását, mely szerint a kormány elvárja, hogy

viszonozták.

az összes Idegen csapatokat november 6-ig

orosz hajó, grá-

elszállítsák Szalonikiböl. — Konstantin gö-

ütegek

Atitlja osztályú

nát vagy torpedólövések

által találva,

lyedt. A többi hajók visszavonultak

elsü-

a tenger-

Elkeseredett hangulat
Szalonikiben.

Bukarest, október 28. A vasárnapi és
hétfői tüntetések nyomán járt nagy izgalom
már teljesen elült. A rendőrprefektus hirdetményben óvja a lakosságot attól, hogy ujabb
tüntetést szervezzen, mert a rendőrség minden törvényes eszközzel biztosítani líogja a
rend és nyugalom föntartását.
A mezőgazdák egyesülete tegnap kis vörös röpiratokat osztogatott iBukareist utcáin,
amelynek első mondata: „Vegye meg hát
Filipescu
három termésű gabonánkat."
E
röpiratban statisztikai adatokkal mutatják ki,
hogy az orosz barátok 'agitációja anyagi 'romlásba sodorja a román termelőket.

polgári személy

parancsnokával a görög kormány elhatáro-

a partvédő

London, október 28. Kz alsóházban Tennatiit beje lenit ette, ihogy a brit csapatok Görögországban a szövetséges
francia csapatokkal együtt nyomulnak előre a görög-szerb
határ mentén.
Lloyd-George közölte azután a házzal,
lioigy Asquith miniszterelnök kiheverte betegségét és november 2-án nyilatkozni fog a
harctéri helyzetről. (M. T. I.)

Bukarest elcsendesült.
áluttjárók

hajó.
október 28. Várna

A n g o l csapatok a görög-szerb
határon.

Bécs, október 28. Szalomiki városának
élelmiszerekikel való ellátása az idegen csapatok nagy fogyasztása következtében hiányossá vált; különösen, kellemetlenül
érezhető a liszthiány. Az utóbbi1 napokban, mint
a „Süds'lavisdhe !Korrespoodenz"-nak jelentik, folytonosan komoly zavargások voltak a
pékboltolk előtt, mivelhogy a kenyér majdnem élvezhetetlen. Ennek következtében egyGallwitz tábornok hadserege elérte a re elkeseredettebb a hangulat a lakosság körében, különösen pedig' a görög 'hadseregé a
Lapovo vasútállomástól nyugatra fekvő te- jövevények ellen, akik ezeket az állapotokat
rületet és nehéz harcok közt elűzte az el- előidézték. Azon sem lehet csodálkozni, 'hogy
lenséget a Svilajnactól délre és délkeletre ilyen' hangulatban! a görög katonáknak az
idegen1 tisztekkel szemben való magaviselete
fekvő magaslatokról.
A bolgár első hadsereg bevette Zaje- is más lett. Mosopulos tábornok, a harmadik
görög hadtest parancsnoka, napiparanosban
cart és Knjazevácot és eredményesen h a r - szólította föl a csapatokat, hogy illendőképen
col a Timok balpartján levő magaslatokon. viselkedjenek az idegen tisztekkel
Szemben.
Knjazevácon négy löveget és hat lőszer- Másrészt az idegen csapatok parancsnoka is
ugyanolyan formában rótta meg a francia
kocsit zsákmányoltak.
katonákat a görög tisztekkel szemben való
Hőfer altábornagy,
viselkedésük miatt.
a vezérkari főnök helyettese.

parancsnoka közölte az antant-csapatok fő-

az ágyúzást

i

előrenyornuló cs. ós ikir. csapatok az ellenséget a határon tul vetették vissza. Egy
montenegrói dandárnak szárnyaink ellen oldalról intézett két ellentámadását visszaverték.
Kövess tábornok hadseregének osztrákmagyar csapatokból álló jobbszárnya Kolubara felső folyásán széles harcvonalban átkelt. A németek megmászták a Rudniktól
északra fekvő hegyláncot, ettől keletre
ugyanabban a vonalban osztrák-magyar
oszlopok a Topola Kragujeváci ut mindkét
oldalán nyomulnak elő.

Várna előtt elsülyedt két o r o s z
Szófia,

K i a d ó h i v a t a l KArász^rteT?
Telefonszám i 81.
.
Egyes sz4« ára 1> flllér. *

rög király a garnizon inspiciálására Szalinikibe utazik.

Rotterdam, október 25. A Reuter-ügynökség jelenti: A Daily News hírül kapta
Rómából, hogy a román miniszterek közül
azok, akik a háború ellen voltak* visszaléptek. A lyoni lapok egyik párisi jelentése szerint a párisi diplomáciai körök azt erősitik,
hogy Románia 'megadta Oroszországnak az
engedélyt arra, hogy Szerbiába egy orosz
expedíciós hadtest átvonulhasson Románián

MLMAGYARORSZÁG
azon kikötéssel, hogy annak legalább 60 ezer
emberből kell állania. A lyoni lapok ezt -a
párisi jelentést fen-tartással hozták.

a négyesszövetség Görögországot 'kényszeríteni akarja arra, íhögy hagyja el azt a politikai irányt, amelyet eddig követett.

A fóagyai* Vöröskereszt Szófiában.

Olaszország nem fesz semmit
Szerbia érdekében.

Szófia, október 28. Az „Echó 'de Bulgarie" Szófiába való érkezését jelenti be a Magyar Vöröskereszt egy nyolc orvosból és
húsz ápolónőből! álló különítményének, a
mely bőséges egészségügyi anyagot és betegszállító kocsit hoz (magával.
A szerb főállásokhoz jutottunk.
Hadisajtószállás, október 28. Szerbiában
létrejött az összeköttetés a Mackensen vez-etése (alatt álló magyar, osztrák és német
•csapatok és a délkeleti Irányból előretörő
bolgárok között. Ez iaz összeköttetés, amely
az alsó Timok területén jött létre, rövidesen
tovább is ki fog fejlődni támadásunk
többi
szakaszán.
Elő nyomulásunk északról az
egész vonalon már Közép-Szerbia védelmi
főállásáig jutott. Pirot 'nyugatról és északról, is körül van zárva, Üszkübből bolgár osapatok heves harcok közben behatolnak Macedónia szivébe és csapataink
fenyegetik
Ó-Szerbia legfontosabb erősségét, Kragujevácot, ahol (tömérdek mindenféle készlet (föl
van halmozva. A nyugati határon a Mo-rava
völgyében, továbbá a Duna szögletében működő szövetséges csapatok -minden ponton
döntő fontossága állásokat értek el s ez a
siker kétségkívül mind az orosz, mind az
olasz harctéren érezteti leverő hatását.
Az oroszok készülődése
Bulgária ellen.
Berlin, október 28. A National Zeitungnak jelentik az orosz határról : Ratko Dimitriev állítólag megbízást kapott arra, hogy
tudja meg befolyásos román katonai körökben:, hogyan viselkednék Románia abban az
esetben, ha orosz csapatok
román földön
vonulnának Bulgária ellen. A hivatalos cáfolatok ellenére is megvan az orosz felelős kötökben az a szándék, hogy Bulgáriát a -román határ felöl támadják meg. Ezt az orosz
expedíciós sereget állítólag maga Ratko Dimitriev fogja vezetni, aki a bolgár viszony-okát különösén jól ismeri. A -másik hadsereget,
amely Odessza felől indul, állítólag Kuropatkin vezeti. A pétervári és moszkvai lapok
katonai szakértői sokat Írnak azokról a nehézségekről, .amelyekikel az orosz katonáknak a bolgár tengerparton való partraszállás
járna.
Orosz felderítő jármüvek megátlapitották, hogy a bolgár tengerparton török őrhajók cirkálnak: ez a parti flotta négy torpedócsónakból, háromi torpedózuzóbói és két (más
nagyobb egységből áll; a'z utolsó napokban
-ezeken kivül ;móg ellenséges
tengeralattjáró
hajók is éiénik tevékenységet fejtettek ki az
orosz fekete-tengeri partvidék közelében. Jellemző, ihogy erről a tevékenységről közelebbi
részleteket nem közölnek az -orosz 'lapok.
A görögök nem ismerik sz antant
ujabb szándékait.
Berlin, október 28. A Berliner Tagebi att
genfi tudósítója jelenti: A párisi Petit Journal irja, hogy Athénban még mitsem tudnak
arról, hogy a négyesszövetség uj tárgyalásba
bocsátkozott volna Görögországgal. A görög
kormánynak sincs semmi oka azt hinni, hogy

Lugano, október 28. A Stampa római tudósítója, kinek összeköttetései a külügyminisztériummal ismeretesek, -a következőket
jeleníti:
— A legközelebbi minisztertanács -meg
f-oigja vizsgálni a nemzetközi helyzetet.
Olaszországnak ebben a pillanatban nem kell
semmiféle uj határozatot hoznia. A balkáni
helyzet a szövetségesekre nézve tartósan komoly. Üsziküb elestét a szerb követség is
megerősiti. Ez a fájdalmas hir mutatja, hogy
a szerbek a lehető legrosszabb helyzetben
vannak, mert most már minden- összeköttetésük megszűnt a szövetségeseikkel, csak az
Albániám és az Adrián át vezető ut maradt
nyitva.
— A Berlin és Szófia között megáll apit'Ott balkáni haditervet feltartóztathatatlan
pontossággal hajtják végre. A bolgárok M-onasztir ellen v-onulnak, elvitathatatlan túlsúlyúkkal olyan kat-onai sikereket aratnak, melyeknek erkölcsi hatása (mutatkozni fog a
Balkán-on. A -négyesszövetség- kebelében elismerik azt, hogy Szerbián segíteni kell, de
hogy ez lehetséges-e, -arról ,a miniszter tanács fog tárgyalni. A diplomáciai eszközök
kimerültek, Görögországtól már nem lehet
semmit sem remélni, Románia is csak kevés
reménnyel biztat. A négyesszövetség,nok már
csak a katonai se-gédforrások maradnak
nyitva.
— A Montenegrón át vezetendő uj expedíció terveit némelyek ugyan vakmerően,
ügyesnek mondják, de ez a terv a -mostani
körülmények között keresztül vihetetlennek
látszik, mert az előkés'zités túlságos soík időt
igényelne, a segi-tségre -pedi-g sürgősen szükség van. Nincs olyan varázsló, aki most Angliából, vagy Franciaországból még néhány
százezer embert vihetne, mert az útban levő
szalo-nikli expedíció kimerítette a szövetségesek minden- rendelkezésre álló erejét.
Olaszország, amely jelenleg imár offenzivába-n van, egyetlen egy embert sem adhat a
tervezett expedícióra. Szerbia sorsa kizárólag a -most e célra felhasznált erőktől függ;
•ezeknek kell meghiúsítani-ok az ellenség haditervét.
A török csapatok már együtt
harcolnak a bolgárokkai.
Berlin, október 28. A moszkvai lap-ok
jelentése szerint a szerb hadvezetőség kétségtelenül- megállapította, hogy a legutóbbi
macedóniai harcokban török csapatok is részt
vettek, még pedig főkép kisázsiai lovasság.
A törökök különösen a V-elez körüli (rendkivül heves harcokban vettek részt, valamint
az Üszküb körüli ütközetben;. Az utóbbi helyen nem csak -lovasság, hanem török gyalogság is harcolt. Bulgáriába az orosz lapok
szerint mind ujabb és ujabb török csapatok
érkeznek, Dedeagacsot és környékét is török
csapatok szállták meg. A szövetségeseik hadvezetőségének — Írják a lapok — a legnagyobb figyelmeit kellene fordítani a tőrödé
csapa t m-oz d-ula-t o k r a.

Szeged. 1915. október 29.

Nyugaton nincs lényeges
esemény.
Berlin, október 28. A nagy főhadiszállás
jelenti: A nyugati hadszíntéren lényeges
esemény nem történt.
Legfőbb hadvezetőség.
' (Közli a miniszter-elnöki sajtóosztály.)
Olasz fap Millerand és Augagneur
bukásáról.
Lugano, október 28. Párisi jelentés alapján azt irja a Stampa, ihogy a francia kormányválság ne-m- szorítkozik csupán Delcassé visszalépésére, hanem Millerandnak és
Augagneurnak is bukni kell.
Az angol kormánynak
a lemondást ajániják.
Kopenhága, -október 28. Lord Lansdowne
tegnap a felsőházban a szalc-nikii expedicióT-ól közölte, hogy Anglia Venizelosz indítványára csapatokat bocsátott
rendelkezésre,
hogy Görögországnak lehetővé tegye, hogy
Szerbiával szemben fennálló szerződés
és
kötelezettségének megfeleljen. Az angol kormány kis haderőt küldött Szalonikiba, amely
abban a pillanatban rendelkezésre állott. Később 13.000-.re rúgott -e haderő száma. A
franciák csapatokat .küldtek, amelyek most
Szerbia keleti határán- harcolnak.
Laosdow-nenak az a kijelentése, . hogy
igen valószínűtlen, ihogy a szerb hadsereg az
egyesült ellenséges támadásnak hosszabb
ideig ellenállhat, mély -hatást tett a házra és
•ez a hatás ma a lapokban is kifejezésre jut.
Loreburn lordnak az a kérdés-e, vájjon
a kormány a tengerészeti és katonai szaktekintélyek meghallgatása után és véleménye
alapján küldte-e tki ,a csapatokat Szalonikiba
és h-o-gy vájjon a szakértők véleménye szerint megtették-e a megfelelő
intézkedéseket
az emberanyag, lőszer és ellátási cikkel pótlására szükséges -összeköttetések biztosítására, élénk vitát keltett. Cromer lord szemrehányást tett a kormánynak tiltakozó politikája miatt és megjegyezte, hogy a kabinet
okosan tenné, ha 22 tagja átadná helyét egy
kisebb, erélyes végrehajtó bizottságnak.
Curzon lord iga-zságügyminiszt-er válaszában kijelentette, hogy a kabinet tagjainak
számát a miniszter-elnök határozza meg.
Az angol kormányválság
a hazugság összeomlása.
Neveyork, október 25. A Neues Wiener
Tagebiatt
tudósítója sz-ifcra-távirón jelenti:
Az angol-barát New-York Tribüné „Csalás"
címen- több hasábos vezércikket hoz, amely
arról szól, hogy az angol 'diplomácia az
utolsó évtizedben -teljes csődöt mondott. A
jelenlegi kormányválság a csa-lás leleplezésének utolsó lépése és vég-eredményben a
hazugság összeomlása. Az angol népet évtizedekig elámították. Nem lehet tehát meglepő, h-a Anglia megelégelte azokat -a politikusokat, akiknek -nincs meg- a bátorságuk
arra, ihogy megmondják az igazat. Talán
azt hitték, hogy a nép nem kíváncsi az igazságra? Anglia -belecsömörlött a piaci -kikiáltókba és hazugokba, ellenben kész arra, hogy
a s-zemébp nézzen a valóságnak. Az angol
nemzet nem harcfáradt, hanem belefáradt a
haszontalan háborúba.

Szeged, 1915. október
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Az olasz támadások ismét véres
kudarccal végződtek..
Budapest, október 28. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzo harcvonalán az ellenség tüzérségének tüzelése tegnap újra élénkebb volt. Az olasz harmadik
hadsereg a doberdói fensik elleni támadásait eddig nem újította meg. Ellenben északon a hozzá csatlakozó második hadsereg
erős állásaink elleni hasztalan erőfeszítéseit
több esetben folytatta és a Flitsch-medencére is kiterjesztette. Ezenfelül egy további
hadsereg a Dolomit-harcvonalat és Déltirolt
támadta.
A Riva-szakaszon bevezető
harcok
folynak.
A lufrauni fensiknál az ellenség árkokkal nyomul előre. Egyik védmütöl északra
levő hadállásunk elleni támadása tüzérségünk tüzében hiúsult meg.
Col-di Láma előtt tegnap délután az olaszok hat rohama omlott össze. Hasonlókép
meghiúsultak az ellenségnek a Ere Sassl
Fáncs hadállás és Travenauzes völgy északi
kijárata ellen intézett kisebb
támadásai.
Elitsch körül a védőcsapatok
Javorcsek
nyugati lejtőjén egy támadást akadályainkon véresen visszaverték.
A Mrzli Vrhtól délkeletre fekvő vonalaink és Dolic ellen újra nagy haderő nyomult előre. Könnyen visszautasítottuk. Csak

egyes árokrészlegek birtokáért folyik még
a harc.
Az ellenség egy az est folyamán Selótól északra fekvő terület ellen intézett támadása is összeomlott.
Kanaletöl északra meghiúsítottuk az olaszok átkelési kísérleteit.
A görzi hidfö újra nehéz tűz alatt állt.
Az ellenségnek egy Monté Sabotino ellen intézett elszigetelt támadása teljesen
meghiúsult. Több, Monté San Micheletől
északra fekvő terepszakasz ellen előrenyomuló olasz zászlóalj kénytelen volt tüzérségünk és gépfegyvereink tüzében fedezékeikbe visszamenekülni.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Fontos miniszterfanács Rómában.
Berlin, október 28. A Lokalanzeiger-nek
jelentik Ghiassoból október 27-i;kéről:
Ma
délután minisztertanács lesz, amelyen a
Corriere della Sera értesülése szerint a korm á n y valamennyi tagja részt vesz. Barzilai,
aki két bét óta a főhadiszálláson van, ma
szintén visszatér Rómába és jelentést tesz a
minisztertanácson az olasz hadsereg helyzetéről.

Sikertelen orosz kísérletezések.
Berlin, október 28. A nagy főhadiszállás
jelenti: H i n d e n b u r g

tábornagy hadcso-

portja: Garbunoiiiika helységtől északkeletre
uj előretörésünket az orosz
szemben megtartottuk.

támadásokkal

A szaszali temető

újra a mienk. Két tisztet, négyszázötven főnyi legénységet fogtunk el. Garbunowkától
délre tüzérségi tüzünk miatt ©gy ellenséges
támadás nem fejlődhetett iki.
Lipót
hadcsoportja:

bajor

herceg

táborszernagy

Schtscherssynál

(Nyemen

mentén, Novo-Grudektól északkeletre) meghiúsult egy erős orosz támadás.
L ins in g en

tábornok

hadcsoportja:

Cartorijsktól nyugatra Rudka-t elfoglaltuk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, október 28. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Cartorijsknál küzdő
szövetséges csapatok tegnap rohammal vették be Rudka falut.
Északkeleten egyéb újság nincs.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Minisztérium a menekültek részére
Kopenhága, október 26. A
Berlingske
Tidende jelenti Pétérvárról: Chvosztov orosz
belii gy mi n is z tér kez deményezósé re tan ác sko zást tartottak, hogy megbeszéljék, mint gondoskodjanak arról a sok ezer menekültről,
'akik az elveszített tartományokból valók.
Minden oldalról beismerték, hogy az elhangzott kritika jogos. A nehézségek igen nagyok. A hivatalnokok kevés száma miatt
csáknem. lehetetlen ezt az óriási munkát
megszervezni, azonkívül a menekültek ért-

hető okokból nagy tömegekben vannak bizonyos (helyeken összezsúfolva, ezeket most
másfelé irányítani szörnyű
nehézségekkel
jár. Hogy az összes nehézségeik legyőzhetők
tegyenek, határozatba ment, bogv a z 'elvesztett tartományokból menekült tisztviselőket
összehívják és azokat rendelkezésére bocsátják egy külön minisztériumnak, amely kizárólag a menekültek dolgaival 'foglalkozik
és amelyet különös meghatalmazásokkal ruháznak föl.
Rigát teljesen szétlőtték nehéz
mozsaraink.
Kopenhága, október 28. A Novo.ie Vremj.a haditudósítója táviratozza: Riga már csak
órákig tarthatja magát. A német 42-esek és
a magyar és osztrák nehéz mozsarak
teljesen szétlőtték a várost. A hódit óknak semmi olyas nem fog a kezükre jutni, aminek
hasznát láthatnák.
„Aki hamarabb ér oda . .
Berlin, október 28. Egy párisi lapban október 15-i kelettel, Risztics római szerb követ
a z alábbi nyilatkozatot tette:
„Nemcsak azt kell mindenáron megakadályozni, hogy Szerbia letörése sikerüljön,
hanem elsősorban azt, hogy a német-magyarosztrák szövetség kezet foghasson, a bolgártörck szövetséggel. Ha ez megtörténnék
ellenségeink javára, befejezettnek kellene tekintenünk a háborút. És orosz csapatoknak is
részt ike'll venniök Szerbia védelmében, mert
ez óriási morális hatással terme a bolgárokra. Ez egy élet-halál verseny most Konstantinápolyért. Amelyik fél hamarabb ér oda,
azé a világháború győzelmi pálmája. Ide tehát most már nem tanakodás kell, hanem
egyöntetűség és gyorsaság."

LEGÚJABB.
GENF: Viviani huszonnyolc
képviselőnek felajánlotta
a
külügyminiszterséget.
Mindannyian visszautasították
azzal a kijelentéssel, hogy a válság csakis Deleassé visz•
szahivásával oldható meg. Deleassé azonban
ragaszkodik lemondásához. Viviani Caileáuxval is
tanácskozott.
AMSTERDAM:
Poincaré
távollétében
hosszas, viharos minisztertanács volt. Briand
megkísérelte az ellenzéki pártvezérek
kibékítését. Ezek Viviani és Millerand eltávolítását követelik.
ROTTERDAM:
Parisban
szakadatlanul
folynak a tanácskozások a kabinet újjászervezéséről. Poincaré Brianddal és Gambonnal
tanácskozott.
BERLIN:
Pétervárról
jelentik,
hogy
Gorkij Maximot, a hires orosz irót letartóztatták.
KONSTANTINÁPOLY:
Hivatalosan meg
erősítik, hogy egy angol hadihajó a rajta levő
két tábornokkal és az egész
angol-francia
tisztikarral
elsiilyedt.
KONSTANTINÁPOLY:
A szultán fogadta a pápa követét Dolcit, aki átnyújtotta
a
pápa levelét.
SZÓFIA:
Az orosz flotta a várnai kikötőt lőtte; néhány ház
megrongálódott.
ZÜRICH: A párisi „Temps"
értesülése
szerint György görög herceg egyelőre Párísban marad.
BÉCS:
Ausztriában a
mezőgazdasági
gépészek és fiitők szabadságát a hadügyminiszter kérelemre meghosszabbítja
november
30-ikáig. Akik a pótszemlén alkalmasak lesznek, bevonulási halasztást
kapnak.
siiasiBBaaasBaaBBasaBaBaBssBBaaBaBBscasiiBBaaBidSBBBaa
G ö r ö g o r s z á g magatartása Rómában megelégedést keltett.
Lugano, október 26. A Stampa hir adása
szerint Görögországi visszautasító magatartása Rómában megelégedést keltett, mert
Olaszország Ciprusz szigetének görög kézre
jutásával és a Dodekannesos-kérdés
napirendre kerülésével szemben nem tehetett volna közömbös. Egyébként Görögország magatartása komplikálta a négyesszövetség helyzetét. A négyesszövetsógnelk — olasz vélemény szerint — Görögországot az elé a
dilemma elé kell állítani, ihogy vagy csatlakozzék rögtön, fegyveresen az antanthoz,
esetleg szereljen le, vagy pedig tegyen elkészülve a görög tengerpart blokirozására.
Ezt az első lépést azonban, további komoly
lépések is követhetnék. Az a veszély, hogy
Görögország, a Szalonikiban partra szállott
csapatokat túszoknak tekinthetné, teljesen
kizártnak tekinthető. Lehetetten,, hogy (Görögország ilyen árulást elkövessen, mondják
az olaszok! A 'legszomorúbb az egész dologban csak az, hogy most Románia is elvesztette kedvét az antant mellett való sikraszálláslhoz.
A szövetségleseknek Orsovánál való dunai átkelését az olasz katonai szakértők
nagyon gonosz eseménynek mondják. A
Corriere della Sera katonai munkatársa attól tart, 'hogy a központi hatalmak és a bolgár sereg egyesülése már csak néhány nap
kérdése. (Jól jósolt. A szerk.) Annál hangosabb azonban az antantnak szánt olasz
örömujjongás az olasz frontom való állítólagos haladás miatt.
'3ha»abaabaaaaabahbaabbbbbabbaaaaaakbsabaaabkbaaaa.
H A D I K Ö L C S Ö N T JEGYEZNI
MINDENKINEK K Ö T E L E S S É G E !
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A szegedi közgyűlés, a beszállásolása dijak és a szállítók.
(Saját tudósítónktól.)
A beszállásolási
dijakról a szerdai közgyűlésen keletkezett
vita néhány percre olyan irányt vett, amelyet nem lehet szó nélkül hagyni. Dr. Kovács
József, aki ;a beszállásolási költségekre a
pótadó fölemelésével óhajtott volna fedezetet találni, nagyon buzigott határozottan rossz
ideájáért és amikor látta, hogy a közgyűlésen a hangulat ellene alakul ki, a következő
érvet sütötte el:
— Van, 'aki ugy teljesíti kötelességét,
hogy a harctéren van s van, aiki ugy, hogy
szállít.
Valószínűnek tartjuk, hogy a főorvos ur
utólag magába szállt és megbánta ezt a vakmerő mondását. Hogy megbánását is utólag
meg ne bánja, bátrak vagyunk megjegyzéséhez néhány megjegyzést fűzni.
A főorvos ur közéleti szereplésének az
a sajátságos tulajdonsága van, hogy személye ellen irányuló inzultusnak tekint minden
érvet, amit az -általa felvetett eszme ellen
felhoznák, ö például azért hadakozott az elleni, 'hogy a beszállásolási terheket a háztulajdonosok viseljék továbbra is, mert szerinte
a háztulajdonosok eleget adnak ugy is, igazságtalan tehát, hogy ezeket a költségeket ne
az egész lakosság, hanem csak ők fedezzék'.
Ez ellen az álláspont ellen megindult az érvelés. Ha azt mondták, hogy Kovács; ur téved, mert ép a gazdagok egy részé távolról
sem teljesiti kötelességét, felállt és tiltakozott
az ellen, Ihogy azt mondják, hogy ő nem
teljesiti a kötelességét. Minthogy tehát ugy
harcolt, mint aki nagyon érzi és vallja a maga anyagi érdekeltségét — pedig mindenki
meg van győződve róla, hogy Kovács főorvos ur slzlvesen fizeti a maga néhány száz
koronáját és csak az összeségi érdekében
cselekedett — érthető, hogy Bokor Adolf
föltétlenül helyes és igazán nem személyeskezdő megjegyzésére az inkriminált kijelentést tette.
Sietünk azonban felvüágositani a főorvos urat, hogy furcsa érvelésével a legelemibb igazságot mondta el. A hazát, igenis,
ugy Is lehet szolgálni, hogy szállitunk.
Szállítunk becsületesem, szállítunk jól, szállítunk pontosan;. Ha ezt en m hiszi' el a
főorvos ur, utalunk arra, amit bizonyára tud,
hogy senkire sem lehet közömbös ebben az
országban az, hogy mit és mennyit tudnak
szállítani kereskedőink és vállalkozóink. Nem
lehet közömbös1 a békében és sokkal kevésbé
lehet közömbös a háborúban.
De lelhet, hogy azokra az; állami szállítókra kivánt célozni a főorvos ur, akik ellen
köztudomás szerint eljárások vannak folyamatbari. Nagyon rosszul tette. Képtelenség
ugyanis föltételezni, hogy bárki kezében; akár
jogerős bírói ítéletekkel arra merne vállalkozni, hogy egyes jelenségek alapján, diszkreditálni akarja ;a magyar kereskedelmet és1
vállalkozási szellemet. Az eltévelyedések a
bjróii megítélés körébe tartoznak, nagyon
rossz szolgálatot tesz a közügynek az, aki
olyan közszellemet segít teremteni, amely
ellenszenvvel fordul a kereskedelem felé és
ilyen irányban igyekszik befolyásolni a független bíróságot.
Higyje el a főorvos ur, van olyan; hazafias dolog jól és lelkiismeretes pontossággal
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szállítani, mint sebesült katonáinkat jól és
lelkiismeretes pontossággal gyógykezelni. A
mint a kereskedők nem akarják kivégezni az
egész orvosi kart, mert egy-egy eltévelyedett is akadt 'köztük, ugy a főorvos ur se
rugdossa meg a kereskedelmet, mert néhány
kereskedő bírói eljárás alatt áll. Nem. kívánjuk most vizsgálódás tárgyává tenni, hogy
a nemzet jövőjéért békés eszközökkel folyó
harcban melyik társadalmi osztályra, vagy
gazdasági ágazatra várt és vár nagyobb szerep, de azt hisszük, senkisem kívánja elvitatni azt a mérhetetlen jelentőséget, amely
ezen a téren; a kereskedelmet megilleti. Ép
azért sokszorosan kínosak az ilyen, megjegyzések, amelyek csak arra alkalmasak, hogy
a kereskedelem helyett a szegedi közgyűlések tenorját diszkreditálják.
•b^essüssa

Szegedi honvédek
találkoztak először
a bolgárokkal.
Orsováról jelentik: Kladovö utcáin csapatok vonultak keresztül, amikor kedden délután fél hét órakor .a félhomályban a milutinováci országút felől
egy csokoládébarna
lovascsapat
bukkant fel, amelyet néhány kékruhás lovas kisért.
Amikor ez a1 csapat a várost elérte, az
utcákon, amelyeket sürün ellepett: a 'katonaság, zugó Éljen- és; Hurrá-kiáltások hangzottak fel.
Megérkeztek
az első bolgárok,
akiket
minden oldalról körülfogtak és ujjongva fogadtak. A két lovascsoportot a szegedi honvédek ezredeséhez
kisérték.
Az ezredes könyezve ölelte át a két tisztet. Néhány pillanatig néma volt mindenki.
Meghatottan állottak a szegedi honvédek, a
vesztfáliai aknavetők,
a meráni trénkocsisok. Mindenki érezte ebben a pillanatban a
napnak óriási nagy jelentőségét. De a következő másodpercbén már ujjongás, ének, tánc
tört ki és a késő éjszakáig áthangzott a Dunán a magyar, bolgár és német dalok hangja.
(Az Est.)
Bécs, október 28. Orsováról jelentik a
Neue Freie Pressé-nek: Tegnap este ért az'
első bolgár lovas jár őr Kladovóba és jelentkezett a hadseregcsoport parancsnokságánál.
A bolgár lovasjárőr két tiszt vezetésével huszonöt emberből állott és Brza-Palánka irányából jött. Milutinováetól nem messze
északnyugatra
a bolgár lovasjárőr találkozott a
mi lovasjárőrünkkel, amelyet szintén tiszt vezetett. Ezzel nyargalt
be Kladovóba.
A fogadtatás nagyon lelkes, volt. A mi
katonáink hurrával és éljennel köszöntötték
a bolgár lovasokat, leemelték őket a nyeregből, kézről-kézre adták, ölelték és összecsókolták.
Ma délelőtt a hadseregosoport parancsnoka Adolf mecklenburgi herceggel Kladovóba ment, hogy a fegyvertársak első hírnökeit
üdvözölje. A bolgár lovasjárőr vezetője
nyomban jelentkezett, azután a hadseregparancsuok a herceggel együtt szemlét tartott
a bolgár lovascsapat fölött, amely pompásan
fest: csupa szálas, délceg legény, parancs-

nokuk Cacsev hadnagy. Ő volt az első, aki
az összeköttetést a bolgár sereg és a mieink
között létrehozta. Szemle után a hadseregcsoport parancsnoka megvendégelte a bolgár lovasokat és a tisztikart is vendégeiül
látta a két bolgár tiszttel együtt reggelire.
Adolf mecklenburgi herceg poharat emelt a
szövetséges aílantok uralkodóira és 'hadseregeire.
Egész nap szöU a zene Kladovoban, a
hatonabahdák bejárták a várost és a zene
hangjaira nagy tömegek csődültek a román
partra, onnan túlról nézték a vigságot.
Délután a bolgár tiszti lovasjárőr Negot.n irányában útra kelt. A mieink jó, hoss/u
utcm elkísérték őket és melegen; elbúcsúztak
a bolgár lovasoktól. Kladovó házai azokkal
a fehér zászlókkal voltak feldiszitve, amelyeket a szerbek kitűztek, mikor a mi csapataink bevonultak.
DEsseBBBaB..Baa..BiiB.Ba9assEiaB>a3isaB.aasn.a..i.Baaa
Lángoszlopok közt vonultunk be
Kladovóba.
Bukarest, október 28. Az Universul jelenti: A szerbek Kladovo kiürítése alkalmával tizenöt katonát hagytak hátra, akiknek
az volt a föladatuk, hogy amikor a magyar
és osztrák csapatokat közeledni látják, a várost gyújtsák föl. A katonák elsősorban a
raktárakat gyújtották föl s azután égő csóvával a várost is fölgyújtották főbb helyen.
A magyar és osztrák katonák hatalmas lángsorok között vonultak be Kladovóba.
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Karácsony a harctéren.
Közeledik a második Karácsony, a mely
fiainkat a családi otthontól messze, a rideg lövészárokban találja. Ünnepelhetünk-e mi itthon
lévők Karácsonyt anélkül, hogy gondolatunk,
szeretetünk és ajándékunk feléjük, hozzájuk ne
szállana ?
És hadd tudják meg mentül előbb, hogy
nekünk csak ugy lehet az idén ünnepünk Isten
fiának a születése estéje, ha rájuk nézve is
ünnepé tudjuk avatni szeretetünk adományával.
Mert attól, ha az ő szivük a mienkkel szeretetben összedobban; attól, ha lelkes, önfeláldozó hősiességük tüze a karácsonyi örömtüzekkel versenyt lobog; attól, ha a mi imádságunk értök az égbe, gondolatunk hozzájuk
szállván gyöngéd megemlékezéssel, elevenen
érzik honvédő nagy munkájuk erkölcsi erejét
és acélos karjuk, acélos szivük, acélos elszántságuk félelemmel borítja el ellenségeinket: attól
rebben föl. ez jusson eszünkbe, az ő rettenetes
lövészárkaikból, a fehér galamb, szájában az
olajággal, meghozván a világnak az óhajtott,
az áldott békét.
Ezért fordulunk a magyar közönséghez,
mely buzgóbb mint bárki a világon, a nemzeti
jótékonyság oltára körüli áldozásban.
A honvédelmi ministerium
Hadsegélyző
Hivatala és a Vörös-Kereszt Szeretetadományosztálya együttesen fogják az idén a Szeretet e
müvét intézni. Mert az eddigi tapasztalás azt
mutatta, hogy ily tömeges feladatot csak jól
megkoncipiált egységes terv szerint lehet sikeresen megoldani. Hiszen nemcsak a magunk
magyar gyermekeiről van szó. Nagy karácsonyi
testvériség lesz ez: a magyar, az osztrák, a
német, a bolgár s a török, a kik együttesen
dolgoznak e világtragédia nagy fináléján a
Balkánon, mind bele vannak foglalva eobe a
magyar nemzeti karácsony ünnepbe.
Ki nem akar ebben közülünk részt venni?
Jöjjön tehát mindenki: az is, akinek hőse
ott küzd a soron, azért, mert ott van a hőse;
az is, akinek nincs ott senkije, azért, mert nincsen olt hozzátartozója. És senki se legyen olyan
önző, hogy ő a magáénak akarjon külön ajándékot küldeni. Tudjuk a tavalyi Karácsonyról
és a háború egyéb tapasztalataiból, hogy az
ilyen küldemény más időben is nehezen jut
céljához és későn, hát még a Karácsony ajándékos napjaiban, a mikor a postaforgalom
százszorosan meg van terhelve.
Az lesz a tökéletes karácsonyi öröm, ha
mindenki, aki meghatottan gondol harcosainkra,
pénzbeli adományát címünkre küldi el. Mert igy
mindenki egyszerre, biztosan kapja a lehető
legjobbat, a lehető leggyorsabban.
Nem gyúlhat ki Karácsony estéjén annyi
láng a karácsonyfán és csillag a téli égbolton,
mint a hány sziv katonáinkért megdobban, a
hány kéz kinyujtódik szeretete adományával, a
hány k'atonalélek megenyhül a gondolatban,
hogy a magyar nemzet apraja,- nagyja, szegénye
és gazdagja összehordta filléreit, hogy a szent
Karácsony fénye, üdve, dicsősége és melegsége
járja be a szivét annak is, aki az ajándékot
veszi, azét is, aki küldi.
Budapest, 1915. október havában.
A Hadsegélyző Hivatal vezetője:
Kirdiner Hermann,
cs. és kir. altábornagy.

A Vörös-Kereszt

Szeretetadomány-osztályának
vezetője:
báró Herzog Mór Lipót,
főmegbizott.
*

A katonák karácsonyi megajándékozására
szánt mindennemű pénzküldemény a rendes
utalvány-űrlapon a m. kir. postatakarékpénztárhoz (Budapest,^ V., Hold-utca) cimzendő, de

DÉLMAGYARÖRSZÁÖ
föltétlenül szükséges, hogy a szelvényre odaírja
a feladó a következő szavakat: „Karácsonyi
szeretetadományok 8880. számú számlájára".
Kérjük az adakozókat, hogy a pénzküldésnek lehetőleg ezt a módját vegyék igénybe, de
beküldhetők az adományok a honvédelmi ministerium Hadsegélyező Hivatalának, (Budapest,
Országkáz), vagy a Vörös-Kereszt Szeretetadomány-osztályának (Budapest, Lipót-körut 1.),
azonban minden esetben megjelölendő, hogy
az összeg a katonák karácsonyára van szánva.
— A városok kongresszusának küldöttsége a belügyminiszternél. Budapestről jelentik: A városok kongresszusának állandó bizottsága legutóbbi ülésén el határozta, hogy
küldöttség utján fog a kormányhoz eljuttatni egy memorandumot, amelyben azt sürgeti,
hogy a városok élelmezésének
megkönnyítésére szolgáló
kormányrendeleteket
minél
hamarabb adják ki. Ez a küldöttség, amely
Nagy Ferenc miskolci, Rimler Károly nagyváradi, Sándor István kecskeméti és Brclly
Tivadar pozsonyi polgármestereikből állott,
csütörtökön: megjelent a városházán. A polgármesterek Bárczy polgármesterrel, Bódy
Tivadar alpolgármesterrel', Fiolkusházy és
Harrer tanácsnokokkal: megbeszélték a teendőket és délben Bárczy István polgármester
vezetésével megjelentek Sándor János belügyminiszternél. A küldöttségben Fo'lkusházy é s Harrer tanácsnok Is résztvett.
— Indítvány a tüdővész leküzdésére.
Dr. Hollós József kórházi főorvos két héttel
ezelőtt beadványt intézett a város tanácsához,
amelyben a tüdőbaj elterjedésének megakadályozására javasol nagy horderejű intézkedéseket.
Ezt a beadványt annak idején egész terjedelmében közölte a Délmagyarország.
A tanács
csütörtökön foglalkozott Hollós doktor indítványával és azt véleményadás végett kiadta a
tiszti főorvosnak. Tudomásunk szerint a főorvos
ur Hollós javaslataival egyetért. A közgyűlés ép
szerdán hozott nagyjelentőségű határozatokat a
csecsemővédelem ügyében. Nagyon üdvös
lenne, ha a hatóság ezt az ügyet is a kellő
gyorsasággal intézné, mert a háború után fokozott kötelességek várnak ránk a tiidővész
leküzdése terén is.
— Maximálják a f u v a r d i j a k a t . A rendőrség az élelmiszerek után maximálni fogja a
fuvardijakat is. A háború hihetetlen módon
megnövelte a fuvardijakat. Ha valaki a vasútról a városba akar valamit szállíttatni, egy évi
jövedelmén alul szóba sem állnak vele a tekintetes fuvaros urak. Dr. Szalay József főkapitány szombaton délutánra bizottságot hivott
össze, hogy a fuvardijak maximálására tegyen
javaslatot. Figyelmébe ajánljuk a bizottságnak,
hogy a fuvardijak maximálásánál a mai fuvardijak nem lehetnek irányadók, mert például
egyik becsületes szegedi fuvaros egy waggon
szén befuvarozásáért csekély 150 koronát kért.
— Koszorút a hősök s í r j á r a . November
1-én, Mindenszentek napján a Szegeden eltemetett hős katonák sirhalmaitól távol lesznek a
szerető szülők. Helyettük Szeged város társadalmának kell a kegyeletet leróni a katonák
iránt, akik életüket áldozták a hazáért. Koszorút
kérünk a hősök sírjára, akik 400 vannak temetőinkben eltemetve. A koszorúkat a cs. és kir.
csapatkórházban gyűjtik össze, vagy a városháza udvarán, ahonan november 1-én reggel
lesznek elszállilva. Akik részt akarnak venni
e kegyeletes cselekményben, bármily szerény
koszorujokat november l-ig adják be a gyűjtőállomások valamelyikébe, hogy minden hősnek
jusson sirhalmára egy koszorú.
— A Felebaráti Szeretet Szövetség október 29-én, pénteken délelőtt fél 12 órakor
alakuló közgyűlést tart a Kaszinó nagytermében. Napirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Alapszabályokismertetése. 3. Alakulás.
— Feldúlt tűzhelyeinkért. A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Ujrafelépitő Országos Bizottságnak Goldschmidt Zsigmondné bajai lisztkereskedő felajánlotta, hogy örömmel segítené
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a háború felvidéki károsultjait természetbeni
adományokkal. A hazafias gondolkozású asszony
40—50 csomagot szándékozik felajánlani, minden csomag körülbelül 5 kgr. sulyu lenne és
lisztet, búzadarát, tarhonyát, babot és cukrot
tartalmazna. Remélhető, hogy a felebaráti szeretetnek ez a megható példája számos követőre
fog találni. Az Országos Bizottság felkéri azokat, akik e szép példát követni akarják, a
Zemplénmegyei károsultaknak szánt adományokat nagybessenyői dr. Bessenyey Zénó tb. főjegyző címére Homonnára, a Sárosmegyeieknek
szánt adományokat pedig Szepesházy Imre
országgyűlési képviselő cimére Felsővizközre
szíveskedjenek irányítani, hogy az élelmiszerek
közvetlenül és gyorsabban juthassanak rendeltetési helyükre.
— Istentisztelet. A péntek esti istentisztelet
a zsinagógában félötkor, a prédikáció háromnegyedötkor kezdődik.
— A gyermekek g y ű j t é s e ellen. Köztudomású, hogy az utóbbi hónapokban a legkülönbözőbb jótékony célokra gyermekek
is
gyűjtenek. Ez ellen nem lehet kifogást emelni.
Annyival inkább kifogásolható az a mód, ahogy
a gyűjtéseket a gyermekekkel eszközöltetik.
Bizonyára ez indította dr. Orkonyi Ede kúriai
birót, a fiatalkorúak szegedi felügyelő-bizottságának elnökét arra, hogy az itt következő
átiratot intézze a rendőrséghez és a tanfelügyelőséghez : Legutóbb több izben tapasztaltam azt a tényt, hogy gyermekek az utcán
járó-kelőket megszólítják, hogy valamely jótékonycélra adakozzanak. Eltekintve attól hogy
az ilyen ellenőrizetlen gyűjtések a gyerekeknek
alkalmat nyújtanak költekezésre és különféle
visszaélésekre, a közönségben a jótékonycélu
gyűjtések iránti bizalmat is csökkentik és sokszor elvonják az adományokat oiyan céltól,
amely a nyomort enyhíteni hivatva van. Mindezeknek tudatában a tapasztaltakat tisztelettel
tudomására hozva kérem, hogy a belátása szerint intézkedni szíveskedjék.
— E l m a r a d n a k a térzenék. A hadügyminiszter és honvédelmi miniszter rendeletet bocsájtott ki, amelyben korlátozzák a háború tartamára a katonazenekarok működését. A rendelet,
amely Szegedre is megérkezett, a katonazenekarok szereplését a szolgálati működésen kiviil
csak színházban és katonai jótékonycélu hangversenyeken engedélyezi. Térzenétől, kávéházi,
vendéglői, általában minden szórakoztatási jellegű
szerepléstől eltiltja a rendelet a katonazenekarokat. A rendelet szerint a téli évadban szokásos
szimfonikus koncerteket sem rendezheti a szegedi honvédzenekar, csak abban az esetben, ha
valamilyen katonai jótékonycélra játszanak. Térzenét sem adhatnak ezentúl a zenekarok.
— A konstantinápolyi német nagykövet
temetése. Konstantinápolyból jelentik: Nagy
pampával temették el tegnap, 'szerdán délelőtt báró Wangenheim
német nagykövetet.
A koporsót a német nagykövetség palotájában' ravatalozták fel. Alig látsizott ki a koszorúk alól, elborították .a kelet őszének virágaival. A gyászoló családon kivül körülállották a koporsót a német nagykövetség
tagjai báró Neurath ügyvivővel élükön, Vilmos császár é s a német birodalom képviselői,
a legnevesebb török államférfiak, íMehrned
Ali bey szárnysegéd, aki a szultánt képviselte, 2ia Eddin herceg, a szultáni fia, Izmai!
Dahanani bey főszertartásmester, 'a nagyvezér valamennyi miniszterrel, akik között
Halil bey, aiz uj külügyminiszter is ott volt.
A török parlament mindkét háza küldöttségeket menesztett a temetésre az elnökök vezetésé alatt. A konstantinápolyi diplomáciai
testületet Pallavieini őrgróf vezette mint
doyen. A Javus Selim páncélos hadihajó zenekara gyászdalt játszott s azután Barbeder
német lelkész búcsúztatta a nagy hallottat.
Báró Wangenheim azt kívánta, mikor közeledni érezte halálát, (hogy koporsója fölött ne
magasztalják és a lelkész tiszteletben tartotta a halottnak ezt a kívánságát, mondván,
hogy báró Wangenheim érdemeit és működésének jelentőségét amúgy is csak a jövő nemzedékek fogják teljes nagyságában
megítélhetni. A konstantinápolyi német is-

0

DÉLMAGYARÖRJ3ZÁG

kóla és a német templom énekkara gyászdalokat adott elő, majd megindult a halottas
menet. A koporsó két oldalán német haditengerészek haladtak, elől a török katonai zenekar ment, ugy vitték a koporsót le a Boszporu'Shoz, ahol egy gőzbárka- várt. Csak a
gyászoló család, a német nagykövetség tagjai és néhány jó baráti a kisérte erre az utolsó
útjára. Egy török üteg sortüzet adott, azután rátették a gőzbárkára a koporsót és két
torpedónaszádtól követve lassan szállították
el Therápiába, amelynek gyönyörű parkjában, ahol báró Wangenheim olyan nagyon
•szeretett sétálni, terebélyes; fák alatt hantolták el.
— Kisvárosi s z ó r a k o z á s o k . Még a mult
év juliusában történt Magyarbánhegyesen, hogy
egy forró nyári délutánon a nagyvendéglő udvaron szórakozott a kisváros minden nadrágot
viselő ifja. Mivel pedig a kuglizás egymagában
nem elégifi ki kellőképpen a magyarbánhegyesi
kulturigényeket, bort hozattak sok szódával és
egymáson élcelődtek kevés ötlettel. Az élcelődés központja Endrédi Dénes segédlelkész volt,
aki egy darabig állta a vidéki gunynyilakat, de
végül válaszolt valamit, amit a társaság egyik
tagja Hajós József gyógyszerészsegéd sértőnek
talált magára. Hajós megbízottjai utján provokáltatta Endrédit, aki hivatásánál fogva természetesen nem fogadhatta el a kihívást. Hajós
erre Magyarbánhegyes piacán arculütötte a
segédlelkészt, aki ezért feljelentést tett ellene a
szegedi törvényszéken, amely csütörtökön tárgyalta az ügyet. Hajós József most önkéntes
szakaszvezető, s azzal védekezett, hogy az inzultust kénytelen volt elkövetni, mert ha a
sértést meg nem torolja, önkéntesi jogát elveszíti. Minthogy a lelkésznek az inzultus következtében erős fülzugása támadt, a törvényszék
arra volt kiváncsi, liogy súlyos, vagy könnyű
testisértést követelt-e el Hajós. Egyik orvosszakértő azt mondta, hogy az arculütés következtében keletkezett fülzúgás 8 napig tart, a
másik orvosszakértő 14 napot mondott. A törvényszék ugy határozott, hogy e kérdésben az
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igazságügyi orvosi tanács véleményét fogja
meghallgatni s ezért a tárgyalást elnapolta.
— Büntetni kell a vevőket is. A tanács
csütörtöki ülésén üdvös s már régóta szükségesnek érzett határozatot hozott. Nem múlik el
egy tanácsülés sem anélkül, hogy nyolc-tiz
olyan fölebbezési ügyben ne kellene döntenie,
melyeket a kihágási bíróságnak élelmiszerdrágitók ügyében hozott Ítélete ellen adtak be.
Ezek az ügyek bármily szigorú Ítéletekkel végződnek, mindegyre szaporodnak s a tanács
csütörtökön ismét több élelmiszeruzsora üggyel
volt kénytelen foglalkozni. Eddig lehetőleg humánusan — mondhatnók túlságosan humánusan — kezelte a tanács ezeket az ügyeket,
most azonban eltért ettől a ferde humanitástól
s a megfölebbezett szigorú Ítéleteket majdnem
kivétel nélkül helybenhagyta. Egyben belátta
azt is a tanács, hogy az eredmény eléréséhez
csak az eladókat büntetni nem elég. Amig
lesznek olyanok, akik maximális áron felül vásárolnak, addig bizonyára akadnak bőven, akik igy
eladnak. Ezért kimondta a tanács, hogy nemcsak az eladókat, de a maximális áron felül
vevőket is ép oly szigorúan kell büntetni, mint
az eladókat. Ez bizonyára használni fog.
— Jótékonycélu hagyomány jegyzése
hadikölcsönre. Menyhárt Antal elhalt szegedi
polgár végrendeletének végrehajtója a következő
beadványt intézte a tanácshoz:
Tekintetes Tanács! Szegeden 1914. évi szeptember hó 14-ik napján elhalt Menyhárt Antal
jótékonycélu alapítványokra 6000 koronát, azaz
hatezer koronát hagyományozott oly kikötéssel,
hogy 2000 koronának kamata hárorn elaggott
hajósmunkást, 2000 koronának kamata a városi
menházban ápolt szegényeket, 1000 koronának
a kamata a szegedi vakok- és 1000 koronának
a kamata a szegedi siketnémák-intézetét illesse.
Mint örökhagyó végrendeletének végrehajtója,
elhunyt hazafias szellemében véltem cselekedni,
midőn a hagyományozott összegeket hadikölcsön
jegyzésre fordítottam és a jelen kérvényemre
vezetett hivatalos nyugta szerint tanácsi letétbe
helyezett pénztárjegyek ellenében átveendő köt-
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vényeket ajánlom föl alapítványi tőkéknek. Kérem
a tekintetes tanácsot, méltóztassék ezen jótékonycélu „Menyhárt Antal" nevével jelölendő
alapítványokat s azoknak kezelését elfogadni s
az alapítványi oklevelek elkészítésére a tiszti
ügyészséget utasítani. Az alapítványi oklevelekben örökhagyó intenciójához képest oly értelmű
rendelkezésnek kérek kifejezést adni, hogy a
három elaggott hajósmunkás segélyezésére létesítendő alapítvány kamata évenkint mindenkor
a szegedi önsegélyző hajós-egylet által javaslatba hozandó s erre érdemes három egyénnek
adassék ki, a városi menházban ápolt szegények
részére létesítendő alapítvány a tényleg ott
ápolt egyének között mindenkor karácsony napján osztassák föl. A szegedi vakok és siketnémák részére létesítendő 1000—1000 koronás
alapítvány kamatai pedig évről-évre a mvezett
intézetek igazgatóságának rendelkezésére bocsájtassanak a fölhasználás módjának utólagos
igazolása mellett. Minthogy a jegyzett 6000
korona névértékű hadikölcsönben lefizetett 5826
korona és a pénzfölvétel alkalmával felmerült
20 korona nyugtabélyeg a rendelkezésemre álló
6000 korona készpénzt csak részben merítette
ki, a még mutatkozó 154 koronát jelen kérvényemre vezetett hivatalos nyugta szerint szintén
tanácsi letétbe helyezem oly kérelemmel, hogy
ezen összeg az egyes alapítványok arányában
a föntebb jelzett célokra még ez év folyamán,
lehetőleg karácsony napján, a szeretet ünnepén
használtassanak föl.
^ — A szegedi f a k e r e s k e d ő k p a n a s z a . A
Winkler Testvérek szegedi fakereskedő cég
több más fakereskedővel együttesen beadványt
intézett a tanácshoz, amelyben azt panaszolja,
hogy Kneisl Jakab, a tiszai halászat bérlője, a
tápéi területre kirakott fakészletei után kilométerenkint és évenkint 700 korona bért követel.
A tanács ugy tudja, hogy Kneisl csak halászati
jogot vett bérbe a Tiszai Halászati Társaságtól,
amelynek a város is tagja, s ugy véli, hogy a
bérlőnek a paríjavadalomhoz nincsen joga.
Ezért a tanács előzőleg megkérdezi a Halászati
Társaságot, hogy milyen feltételek mellett adta
bérbe Kneislnek a halászatot. Ha a Halászati
Társaság válasza Kneisl igazát igazolja, akkor
a város kilép a társaságból, mert nem tűrheti,
hogy egy bérlő olyan dijakat szedjen, amelyhez
csak a városnak van joga.
— T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

Telefon 11-85.
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hivatalos aláírási helye.
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génye után 6 felvonásban.

Jegyzésekre

lombard

Egész előadást
kitöltő film!
Rendes helyárak!

Előadások 3 , 5 ,
7 és 9 órakor.

Rendes helyárak I
W

nyújt e l ő n y ö s

kölcsönöket
f e l t é t e l e k mellett.

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

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.
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A megélhetés Párisban.

olcsóbb is, bár ára háromszorosa a réginek.
Mosószappant vesz, ez is kétszeres árra emelA Times október 16-iki számában a lap kedett. A különféle tisztítószerek, amelyekkel
egyik női munkatársa a párisi háziasszonyok ruháit szokta takarítani a" gondos háziasszony,
ugy megdrágultak, hogy a tisztaság már akkora
helyzetét nekünk is sok tanulsággal szolgáló fényűzéssé lelt, hogy a szerényebb jövedelmű
módon, igy festi:
ember nem is engedheti meg magának.
— Majd levélpapirost akar beszerezni. Az
— A francia háziasszonynak a mostani
időkben sok, nagyon komoly nehézséggel kell üzletben a kiszolgáló leánynak olyan vörösre
megküzdenie. A mindennapi élet minden terü- van kisírva a szeme, hogy alig látja, mit csinál.
letén nagy a drágaság. Ha azokba az üzletekbe A vevő végighallgatja részvéttel, ami oly minmegyünk, amelyekben csak válogatott termést, dennapivá vált: ma jött meg a hir, pedig eleaz illető évszak úgynevezett primeurjeit árulják, jétől ott van a háborúban és kutyabaja sem
azt fogjuk tapasztalni, hogy az árak körülbelül volt, most aztán elesett. A közös gondban elugyanolyanok, mint azelőtt. Ellenben a piacon felejtik mind a ketten a levélpapirost. Innen
a mindennapi életben szükséges áruk árai a vasüzlctbe megy. A legközönségesebb házi szernormális árak kétszeresére, sőt háromszorosára számért őrült árt kérnek és amit megvesz, azt
emelkedett. Vegyük például egy szerényebb egy ócska tapétadarabba csomagolják. És spárga
viszonyok közt élő ismerősöm esetet cs ha- az átkötésre ? Háború van, megteszi ugy is. Ha
sonlítsuk össze a mostani árakat a két év a csomag tartalma aztán szétgurul az utcán,
az a vevő baja, kára.
előttiekkei.
rerak két évvel ezelőtt: egy tucat tojás 1 -20,
— A nagy „magazinokban", amelyekben
ma U60, egy font hus hlO, ma U60, egy fő látszólag bőség uralkodik, épen olyan dolgokkelkáposzta —"16, ma —-52, fái liter zöldbab ban van legnagyobb hiány, amelyekre a leg—•48, ma —-80, összesen azelőtt 2 94, ma nagyobb szükség van. Az ezeket előállító gyárak
4*52 frank.
munkáshiány folytán vagy beszüntették műkö— A jó asszony dühöngött és káromko- désüket, vagy szállítási eszközök nem állanak
dással könnyített magán : „Ugyan magyarázza rendelkezésre. Szükségtelen holmi fölös számmal
meg nekem valaki, miért oly magas a „békés van, de az igazán szükséges dolgok mind
főzeléknek", mint a kelkáposztának és a zöld ritkábbá válnak. Szerencsére a francia nők bá- i
babnak az ára? A sajtnak az ára is mértföldes mulatosan ügyesek abban, hogy a házi prob- ]
csizmákkal emelkedik, a camembesti például lémákon ne sokat törjék a fejüket.
egyetlenegy lépéssel 58 fiilérről 1 frankra emelsagaesaaaaacssBca?
kedett, a szalonna árát pedig kiiogrammonkint
egyszerre 48 fillérrel emelik. Nincs egyetlenegy
A hadfszereket nem lehet
cikk sem, különösen a mindennapi szükséglet
elszáSiifani Kragujevácbói.
nélkülözhetetlen cikkei közt, amely a szegényebb
néposztály számára hozzáférhető, illetve megHamburg, október 28. A Neue Hamburfizethető volna."
ger
Zeitung
a londoni Central News nyomán
— Ennek az asszonynak tökéletesen igaza
van és megvan rá minden oka, hogy megkér- jelenti, hogy a krusevác—náci szerb vasútdezze, miért van ez igy. Mert ha tekintettel vonalon a közlekedés félbeszakadt. Kragujevagyunk is a háborúval járó nehézségekre, a vácbói már nem lehet elszállítani a fegyverforgalmi eszközök, anyag és munkaerő hiányára, készleteket.
A középponti hatalmak seregei
nem tagadható, hogy az arra hivatott hatóságok
felügyelete teljességgel elégtelen. A szegények már Kragujevác előtt vannak.
azt állítják, hogy a tőkések kihasználják a
mostani alkalmat. A tőkések meg a maguk
részéről a segédmunkásokra tolják a dolgot,
Előleges jelentés
mert azok inkább beérik az állami támogatással, semmint tisztességes munkával tartanák el
magukat. Az állami támogatásban nem részesülő középosztályra, miután jövedelme is megcsökkent, gonosz idők járnak.
— További kellemetlenség a párisi háziassszonynak, ha háztartásában valami javításra
van szüksége. Például megsérül a fürdőszobáHétfőn, kedden és szerdán
ban egy cső. Küldenek a bádogosért. Talán
eljön, de meglehet, hogy nem jön. Ha eljön,
munkájáért kétszer akkora árt kér, mint máskor.
Ha valaki e miatt valami szerény kifogást kockáztat meg, hidegen a vállát rángatja. A kéBfődtj
ményseprőnek könyörögnek, hogy még a tél
beállta előtt tisztítsa ki a kéményeket, de sok
:-:
regényes színmüve
:-:
háziasszony lesheti még ma is a kéményseprőt,
akit még szeptemberben rendeltek a házukhoz.
Ha megakad a villamos házicsengő, ennek ugy
kell maradnia, lakatos meg manapság éppen
nem kapható sem jó pénzért, sem jó szóért.
— A házmesterek vagy egészen öreg urak,
vagy igazi gyerekek. Ha aztán ilyen fickó megjelenik, hogy megvizsgálja, javításra szorul-e a
háztető vagy miegymás, csak dühbe gurul a
lakó, hogy ilyen fontos dolgot ilyen zöldfülüvel
kell megtárgyalnia. Nem igen látszanak az ilyen
4 felvonásban.
pólyásbaba vagy csecsemő bölcsesége iránt
bizalommal viseltetni. Csakhogy az ilyen fiu a
mostani körülmények közt szájas: „Madame,
én ebben a mesterségben négy év óta dolgozom, engem az ne tanítson!" Ilyen szemtelenség
hallatára elakad a lakónő szava és csak annyit
nyög még ki: Eh bien ! Urai!
Főszereplők:
— Aztán kimegy az asszony háztartási
cikkek beszerzésére. Szappant, kefét, porruhát
keres és még sok mindenféle dolgot, amelyeket
Fenyvesi Emi!,
a háborúban is be kell szereznie annak, aki
Jákó Amália,
tisztaságot akar tartani háza táján. Az a szokása,
hogy kisemberektől szerzi be az ilyen cikkeket.
Rátkai Márton,
Szívesen támogatja ezeket a létükért való küzdelmükben. Egy kis púpos árustól szalmiákVirányi Sándor.
szeszt kért. Csakhogy nincs áru! Ahelyett szódát ajánl neki, amely épen olyan jó és sokkal

Sándor

iílilüö
•••

Szenzációs újdonság !

Szenzációs ujdomág!

Aage MadeSung:

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

Ára 4 korona.

Franyó Zoltán:

A k á r p á t i harcokról
A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas" csatalcirásai

Prohászka

Ára 3 k o r o n a .

Ottokár:

A nagy egyházférfiu érdekes fejtegetései

Ára 4 k o r o n a .

Fehéri A r m a n d :
Közvetlen megfigyelések a francia
harctérről

Bemard

Ára 3

korona

Shaw:

fiüjSfi elen í$ a cár elen

A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

Ára 2 korona*

Dr. Kovács Béla :
•

r n "

Érdekes és hasznos útbaigazítások a hadiszolgáltatásokról . .

Ára 4 k o r o n a .

Nyáry Andor:

Sírnak a hősök . . .
Rendkivül friss és megl. . ő novellák a háborúból . . . . . .

Ára 3 k o r o n a .

Hevesi J ó z s e f :

A kitűnő iró megkapó költeményei

Ára 2 k o r o n a .

Ambrus Zoltán:

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

Ára 3 k o r o n a .

Kunfi Z s i g m o n d :

Jaurés

Az emberiség és a szocializmus
nagy hatottjának emlékezetére

Ára 5 0 fillér,

D i e Karpatheo
Ungarische Kriegsnovellen . . . Ára 1 K 4 0 fill.

Unter deirs Doppelaar
Kriegsnovellen aus Gesterreich . Ára 1 K 4 0 fill.

Aus den Kámpf e m u n

Líittich

von einem Sanitatssoidaten . . Ára 1 K 4 0 f ü l .

Kaphatók:

Vároay L.

könyvkereskedésében S Z E 6 E D , K á r á s z - u t c a 9 .

0 DÉLMAGYARÖRJ3ZÁG
Az oroszok súlyos veresége
a Kaukázusban.

I Hwfl Misii! M\tm\ I l i ! l i t f !
1915. n o v e m b e r hő 7 - é n délet öli 10 órakor saját üzleti helyiségében (református-palota) tartja meg
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A közgyűlés tárgyai:
Jegyzőkönyvi hitelesítők kiküldése.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévről és a zárószámadások előterjesztése.
A mérleg helyességének megállapítása, a
fölmentvény megadása.
Az eredmény feletti határozat.
A felügyelő-bizottság megválasztása.
Alapszabályszerü inditványok.
Szeged, 1915. október hó 12-én.
Az igazgatóság.

Megjegyzés. A zárószámadások az órák alatt az
intézet üzlethelyiségében megtekinthetők.

9984—915. eln. sz.

oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
PÉNTEK: A bájos ismeretlen, o-perett (páros).
SZOMBAT: A bájos ismeretlen, operett,
(páratlan).
VASÁRNAP délután: A piros mliás hölgy,
operett.

GYONSGÉZA
przemysl versei.
Ára 1 korona.

melyre a t. üzletrészesek meghívatnak.

Szeged szab, kir. város polgármesteri hivatala.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

MINDEN

ADAKOZZUNK A KATONÁK
TÉLI RUHÁZATÁRA!

svas.

Konstantinápoly, október 28. Az „Ikdam"
haditudósítója jelenti az erzerami hadiszálJásról: A Kaukázusban beállt a tél, az egész
vidék Ihó alatt van-. A hadműveletek azonban
nem szünetélnek. Október 22-én -délután, egy
erős orosz gyalogsági különítmény vezetett
rohamot Árastól északra levő állásaink ellen. Parancsnokságiunknak ;aiz előőrsök már
jelentették, iho-gy támadás van készülőben és
az -oroszokat -sortűzzel és ágyúval fogadtuk.
Az oroszok súlyos veszteségeik mellett vonultak vissza. .Sebesültjeik és halottaik száma
mintegy 800 és ezenkivü-1 számos fegyver,
sok csákó és. nagymennyiségű munició került kezünkre. Ugyanezen- az estén jobbszárnyunk ellen Is támadást kísérelt meg az
orosz lovasság. A j-ól szervezett török lovascsapatok, heves harc után, visszaszorították
az ellenséget, amely Be-d-ervan-sz irányában
menekül. E támadásnál az ellenség- előőrsei
és számos orosz katona .fogságunkba került.

Szeged, 1915. október 30.

Hirdetés.

Szeged szab. kir. város igazoló választmánya a
legtöbb adót fizetők 1916. évi névjegyzékét a felszólamlások elbírálása után összeállította, s az a polgármesteri hivatalban az 1886: XXI. t.-c. 28. §-a értelmében
közszemlére van kitéve.
A névjegyzék ellen általában a jelen hirdetés közzétételétől számitott 15 nap alatt a polgármesteri hivatal
utján az állandó biráló választmányhoz felebbezéssel
lehet élni.
Szeged szab. kir. város polgármesteri hivatala 1915.
október 27.

Dr. Somogyi Szilveszter,
polgármester.

MAGYARNAK

hazafias kötelessége a lll-ik

61-os Hadi kölcsönt

Kapható: VÁRNAY
:: könyvkereskedésében.

::

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
305.
Kiadóhivatal
81.
BaaBBBIiaBSBBElBBBBBBaaBBBBBBBaBflflBBBflBBBaaBBnaBBflEBB

HIRDETÉSEK.

APRÓ
Fájós fogára

izzad valamely testrésze? Ugy használja 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,

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
2 50

Hajőszülés e l l e n

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
Gyomor/bajosok

di-

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

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

Legjobb hajfestő az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
205

Aláírási á r :
Október 30-ig

9 7 - 1 0

Október 31-fői
november 17-ig

97-40

A hivatalosan

vásárolni.

megállapított

••••••

részletekben

5 0 koronától kezdve minden ősszeg-

L.

1916. január 8-ig

98-

ben aláirható eredeti feltételek mellett,
a hivatalos aláirási helynél:

MAY R. MIKSA
^

bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

Széchenyi-tér.

A szövetséges Németország

A jegyzések megkönnyítésére

80° |0
íj

kölcsönt nyújtok

5°i

O-aí

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

és

áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát I

Felelős werkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY L.
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