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Szerda, november 3.

Tisza nyilatkozata a békéről és Szerbia sorsáról.
Budapestről táviratozza tudósi tónk :
Iwögard, amerikai újságíró Tisza István miniszter eljnökkel folytatott interjúit közöl, a
melynek .során a miniszterelnök nagyfontosságú kijelentéseket tett.
— (A béke kérdése — mondta Tisza —
a háború tartamára ellenségeink kezében
fekszik. A háború a központi hatalmaknál
kezdettől fogva védelmi volt, nekünk nem
volt agresszív -tendenciánk a háború előtt,
most sincsen. Jövö biztonságunkért biztosítékokra van szükségünk.
— A szerb dráma végéhez közeledik?
— kérdezte :az újságíró.
— Azt hisszük, igen.
— Hoz-,e elhatározó fordulatot a Szerbiában beálló végkifejlet a központi hatalmaknak?
— Rémélem, igen, de ismétlem, az antanttól függ.
— Megbízható forrásból hallom, hogy
Szerbia -tapogatódzott abban a z irányban,
ihogy a központi hatalmakkal béke köttessék. Ki is fejezte már ebbeli kívánságát.
— Nekem arról -nincs tudomásom, h-ogy
Szerbiának bélkein-teniciói lennének.
— -Mi lesz Szerbia sorsa?
— (Nem bocsátkozhatom jóslásokba,
csak annyit jelezhetek, hogy Szerbia területileg kisebb iesz. De nem tudhatom, hogy
mennyivel -és Ihogy miként történik .majd a
ikikerekités. -Lehetetlen azonban, hogy Szerbia állandó veszedelem gyanánt a Balkán
'tűzfészke -maradjon.
— Mi a véleménye kegyelmes unnak az
angol sajtónak azokról a támadásairól, a
melyeket a központiak diplomáciai sikerei
in spirálnak?
— Tekintettel katonai sikereinkre, kételkedem -abban, Ihogy a k á r a legnagyobb
diplomáciai lángész képes lett -volna elérni
valamit diplomáciailag a z antant javára. Juniusbain Conr-ad vezérkari főnök azt k é r dezte tőlem, ihogy imi-t telhet a diplomácia a
Balkánon? Ha ön megveri az oroszokat, —
válaszoltam neki, — írni leszünk a legnagyobb diplomaták, h a azonban a z oroszok
megverik önt, mi leszünk a legostobább
libák.
Végül kijelentette Tisza, .hogy á harmadik -olasz offenzíva ugyanicsák kudarccal
járt. Arról nem nyilatkozott, hogy milyen
magatartást tanusit a Monarchia Itáliával
szem-ben, ha a háborúban 'legyőzi.

A bolgárok két irányból Nis felé közelednek.
Budapest, november 2. '(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Csapataink a montenegrói határon számos helyen támadásba
mentek át. Elfoglaltuk Troglaw és Orlovac
határszéli magaslatokat, Avtováctól délkeletre és Bilecától északkeletre a Vardaron
levő magaslati állást, amely a környéket
uralja. Visegrádtól délkeletre az általunk elfoglalt vonalon visszautasítottuk a montenegrói ak támadásait.
K ö v e s s gyalogsági tábornok hadserege elérte a ílozzegától északra levő területeket, áthaladt a cacak—kragujeváci vonalon.
G a 11 w i t z tábornok hadserege Kragujeváctól keletre és Jagodináíól északra
fekvő magaslatokon harcban áll.
Hőfer altábornagy,

Berlin, november 2. A nagy főhadiszállás
jelenti: Cacaktól északra és északkeletre sikerült küzdelem árán kijutnunk a Grn Milanováctól délre elterülő hegyvidékről. A nyugati (Golijska) Morava völgyében Cacak
meg van szállva. Kragujeváctól délre általában átléptük a Bagrdan—Despotovac-vonalat.
B o j a d j i e f f tábornok hadserege október 3 b é n birtokába vette Slatinától nyugatra a Kujazevac—Soko-Banja ut mentén a
Bzdani magaslatokat, úgyszintén
a Turia
mindkét oldalán a Svrljigtöl keletre emelkedő magaslatokat és a Nisava völgyben
Bélapalánkátó!
észak-nyugatra
áthaladt
Vrandobon.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az olasz harctéren a döntés lassan
megérlelődik.
Budapest, november 2. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztá!y.)Tegnap a görzi szakaszon újra heves harc folyt, melyben olasz
részről több, a tiroli és karinthiai arcvonalról odairányitott gyalogdandár is résztvett.
Az ellenség ezeket az erősítéseket

harcba

állítva, Görznél minden áron át akart törni.
A tegnapi támadások nemcsak a görzi hídfő,
hanem a Klava körül és Monté San Michele
mindkét oldalán fekvő terület ellen is irá-

A saijtóihad'iszállá&ról jelentik: A két hetes Isonzó-csatában az olaszok kilenc hadtesttel, 320.000 lövő fegyverrel, 1300 tábori
és hegyi ágyúval, 180 nehéz ágyúval, — a
tiroli fronton négy hadtest 170.000 fegyverrel, 700 könnyű, 100 nehéz ágyúval támadtak, anélkül, hogy a legkisebb eredményt
elérteik volln-a. Veszteségük 150.000 ember.
Október 24-től 29-ig 67 tisztet, 3200 közlegényt foglyul ejtettünk és 11 gépfegyvert
zsákmányoltunk.

nyultak. Az olaszokat, akik összes eddigiekét messze felülmúló

veszteségeket

vedtek, visszavertük. Podgora

szen-

magaslaton

egyes árokrészek birtokáért még

folyik a

harc.
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
A sajtóhadiszállásról jelentik: Az olaszoknak a legutóbbi offenzívában szenvedett
rettenetes veszteségeik
után meg lehet állapítani, hogy eredményes és állandó offenzivájukról szó sem lehet, mert ehhez sem elegendő katonájuk, sem kellő mennyiségű
muníciójuk nincs. Általános támadásuk
összeomlott. A döntés lassan
megérlelődik.

Bolgár hivatalos jelentés.
Budapest, november 2. Dorev PancSe
budapesti bolgár fakonzal Radoszlavov
bolgár miniszterelnöktől ma a 'következő táviratot kapta:
Bolgár hivatalos jelentés október 31-ről:
A szerb harctéren a hadmüveletek
sikeresen folynak. A Morava
völgyében
négy
gyorstüzelő agyút zsákmányoltunk
és folytattuk utunkat Knyazevác
irányából.
Soho-lBanjában
zsákmányoltunk
egy hegyi ágyút.
A macedóniai harctéren a helyzet
gesen nem változott.
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Muníciót szállítunk

Bulgáriába.

Bécs, -november 2. Bukarestből jelenti a
Neue Freie Presse tudósi tója október 30-án
feladott táviratban: Tegnap több uszályhajónk h-aladt d Turn-Sever-in- -mellett. Lőszert
szállítottuk Vi-ddin -irányában és négy mag y a r és osztrák 'monitor fedezte a municiószállitást.
Közel van a döntés órája.
Berlin, november 2. A bolgár hadiszállásról jelentik a B. 1. am Mittag-nak: A szerb
harcvonal! egyre rövidül, a szerb haderők
összetorlódnak s imár közel van a következményeiben beláthatatlan döntés <órájia.
Athén, november 2. Az itteni szerb követnek Pasics miniszterelnök ezt táviratozta:
— Szerbia (helyzete nagyon komoly.
Kragujevác elfoglalása.
A Pester Llloydnak jelentik november
1-én a sajtóhadiszáililásról:
A mai nap Szerbiában a tegnapi es. menyek után, amikor főképen a már elért -eredményeket biztosították, meglepő eseményeket hozott. Kövess hadserege korán reggel
elfoglalta Kragujevácot.
Miután a várostól északra fekvő rnag-aslatokon -még tegnap kétségbeesett ellemtálást
fejtett ki a z ellenség, m-a -a város küldöttsége
hódoló irattal jelent meg harcvonalunk egyik
pontján; és nemsokára r á Tripke, a pétervár-adi gyalogezred hadnagya kitűzte zászlónkat a kragujeváoi arzenálra és ,a laktanyára,
A szerb -utóvédek, mely-ék az utolsó pillanatig vitézül harcolva tartották magukat,
miután haderejük zöme á várostól dél falé elvonult, a legtöbb, katonailag fontos épületet
elpusztították.
Emlékezetes m é g a z a „vendégszerető"
fogadtatás, amelyben Valjevó meghóditásakor a mullt évben parancsnokló tábornokunk
részesült, amikor a virágokat bombák ós
puskalövések követték. Ezúttal a Ikragujeváci
bevonulásnál megtettek minden elővigyáza-ti
intézkedést,
,
A szerbek kragujeváci vesztesége -az elpusztit-ott, vagy -hátrahagyott hadi-anyagban
jelentékeny és főképen azért nagyon érzékeny, mert pótolhatatlan.
Hivatalos francia jelentés a szerb
harctérről.
Páris, november 2. A
Havas-ügynökség
jelenti Athénből: A szerbiai hadműveletek tovább folynak. A bolgár-német terv az, hogy a
szerb hadseregnek északról délre irányuló
visszavonulását elvágják; a szerb vezérkar
törekvése az, hogy a visszavonulást egy uj
védelmi vonalra rendben keresztü-lvihesse. A
görög katonai körök a szerb hadsereg helyzeté súlyosnak, de nem kétségbeejtőnek tartják. Veleznek a bolgárok által történt visszafoglalását megerősítik.
O l a s z o r s z á g fél Görögországtól.
Lugano, november 1. Koramilas, római
'görög követ Sonnino előtt -megcáfolta a német s a j t ó azon híreit, mintha Görögország az
antant túlságosan sokat várt a balkáni állaviselkednék. Az olasz lapoknál ez a dementl
kevés hitelre talál. Azt irják, hogy Bulgária
is ugyanezt a eáfolási taktikát követte, mielőtt levetette álarcát. A Secolo azt hiszi, -miszerint Görögország már rég le van kötve
Németországnak.

Nyugaton lényeges
esemény nem történt
Berlin, november 2. A nlagy főhadiszállás
jeleníti: Az ellenségnek Butte de Tahure ellen intézett erös és meglepetésszerű támadó
tüzelésére és a Maas és Mosel közti arcvonalon folyt élénk tüzérségi harcokon kívül
lényeges esemény nem történt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
A z uj francia kormány é s a
békeküátások.
Mit várnak

a franciák

Briand

kormányától.

Genf, november 2. A g-en.fi semleges- Guerre Monüiale Jeau DebriLvek,
az ismert
publicistának a lapja, Briand kormányában
a békének egészen kis előhirnökét látja. J-eieutős Vivianinak a hidegre állítása azáltal,
hogy -ezekben- a fontos időkben egészen jelentéktelen tárcát bíznak reá -ás még jelentővbb Briandnak és Jules
Cambonnak
az
együttműködése.
Briand kormányra lépése
óta -nem -tartott még olyan beszédet, amely
elzárná a megegyez .
vezető összes utakat.
Briand, ugy látszik,
l hiszi, hogy a háború
likvidációja már közei van, azért biztosította
olyan diplomatának a segítségét, aminő Combon, aki a legjobban ismeri a német viszonyokat és aki a jövendő tárgyalásokban- értékes tanácsadója lesz. -Olybá tűnik föl a dolog, -mintha Briand Jules Cambo-nna-1 -egyetértve a Quad -d'Orsayn lehetővé akarná tenni,
hogy megnyiljanak a-z utak a békéhez, vagy
legalább is -módot akarna nyújtani arra, hogy
ezeket a z h t a k a t a semleges- közvetítők ne találják ihermeti-ce elzárva.
Genf, november 2. (Nincs m-it csodálni
rajta, ha a -francia sajtó a- Briand-kormány
üdvözlésekor -ugyancsak a szivére köti neki
a keleti problémát, mint Delcassé és, Viviani
kevésbbé irigylésrieméltó örökségét. Hogy a
népnek, -mint -a parlamentnek a szeme e tekintetben — ezt irják — iBr-ia-dra- irányul.
Megvan neki a z azi előnye, ihogy -mások tapasztalatait hasznára fordíthatja és -most
tiszta 'helyzettél áll szemben. Annál gyorsabban oldható meg ez a mindenem 'Uralkodó
probléma. Szerbiát mindenáron -meg kell
menteni, Romániát és Görögországot pedig
arra kell rábirni, ihogy az -antant javára hagyjon fel semlegességével. Szerbia
számára
való csapatok vannak bőven, — irják a francia lapok — és ami a semlegeseket, Görögországot és Romániát illeti, a kormánynak
nem szabad semlegességük feladásáért nekik
könyörögnie. A nyitott kéz eddigi politikája
kudarcot vallott, de ettől, az ökölbe szorított
kézig vannak még középutak az eddigi ellenállás megtörésére. Elvárják tehát, hogy a Viviani kormány utódai nem esnek -ugyanabba
a hibába, ho-gy sokat Ígérnek és keveset tartanak -meg, hanem a tett emberei lesznek. Hiszen. mind parlamenti férfiak, akik imár végi gikóistolták a kormányzás örömeit és -keserveit. Ha mo-st uj-ból -a küzdőtérre lépnek, tudják a kötelességüket. A nép és a pa-rl-a-ment
-immáron a tetteiket várja.
Genf, október 30. A mai reggeli párisi
lapok minden, erejükkel azon vannak, hogy a
lehetőség 'szerint letompítsák azt a -mély hatást, amelyet a francia kormány változás ugy
bel-, mint a- külföldön kétségtelenül előidé-

zett. Az egész sajtó aggodalmasan k-er-ü'li,
hogy a Viviani-kormány
„visszalépéséről"
vagy éppenséggel- „bukásáról 1 " írjon. Általában csak meglevő kormány „megváltoztatásának s kibővítésének" mondják ezt -a for'uilatot, amelynél fontosabb és jelentőségteljesebb változás a háború kitörése óta Franciaországban nem ment végbe. Első korrriánytényfcedésként az u j miniszterelnök im-é-g
kiadósabb mértékben biztosította magának a
cenzúra segítségét, mint. Viviani, mert -egyetlenegy lap sem meri a leggyöngébb kritikát
is 'hangoztatni a kormány sajátsz-erü összeálílitásár-cl. Csak a Figaro és köre tesz-i szóvá
Doumergue -miniszterségét, aki mint 'a „legjobban gyiilölt" férfiúnak, Cailiauxnak benső
barátja, gyanús, ment alighanem -elő a k a r j a
készíteni barátja kormányrajutás-át. Briand
a szenátussal és a kamarával! szemben, ugy
látszik, egészen m á s taktikát fog követni,
mint elődje. A népképviselet-et nyilvánvalóan
a legtágabb körű együttműködésre akarja felhasználni, hogy a súlyos felelősség terhét minél több (tényezőnek a vállára hárítsa, ö ép
annyira előzékeny, amennyire -zárkózott volt
Viviani. Ceccaldi kérdésére kinyilatkoztatta,
-hogy neki elvileg nin-cs semmi kifogása a
bizottságoktcií oly sürgetően követelt titkos
ülések megtartása ellen.

Némeiországnak egyre több
a barátja Romániában.
Stockholm, -november 2. A Birsevija Vjedomosti-nalk jelentik Bukarestből:
Az ellenzék kemény harcot folytat Bratianu ellen és
meg van róla győződve, hogy Bratianu nemsokára visszalép. Az ellenzék csatlakozni
akar -a központi hatalmak ellenségeihez, Bratianu ellenben továbbra is kitar-t azon korábbi
nyilatkozatai -mellett, hogy Románia el van
határozva továbbra is semleges politikát folytatni, Ha megkísérelnék Romániát ennek feladására kényszeríteni, okvetlenül mozgósítana, hogy semlegességét fegyveresen is megvédje. Bratianu-t nagy veszély fenyegeti Németország barátjai részéről, akiknek a száma napról napra növekszik. Ezek -a németbarátok egyelőre ;azt kívánják, hogy Románia tanúsítson -a központi hatalmaikkal szemben jóakaratú semlegességet,
hogy később
egészen átpártoljon a központi -hatalmaikhoz.
Oly hir-ek vannak forgalomban, hogy a német-barátok a görögországi átalakuláshoz
hasonlóan kabinet-változást' idéznek elő és
hogy Bratiam'u visszalép, ih-o-gy Románia más
politikai -irányt választhasson. iBratianuna-k
az utóbbi időben nagyon- komoly jelenetei és
szóvitái -voltaik a királlyal, ezzel magyarázzák, hogy a király oly hosszú kihallgatáson
fogadta Carpot, aki nyíl-tan követeli Romániának a központi hatalmakhoz való csatlakozását. Carp és Majorescu miniszter jelöl t-ak.
Ha -az ellenzék győz is, még mindig kérdéses, kormányra jutna-e Filipescu és Janescu.
Sokkal vaílószinübb, ho-gy ez esetben Majorescu és Marghiloman is belejutna a kormányba. Ekkor Garpna-'k erre a rekonstruált
kormányra a legnagyobb befolyása voilna. A
négyesszövetség szempontjából tehát még
mindig jobb, ha Bratianu marad.
HADIKÖLCSÖNT
MINDENKINEK

JEGYEZNI

KÖTELESSÉGE!
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A Kölnlsclie Zeitung jelenti Bukarestből: A román kormány a német követ kívánságára kijelentette, hogy Turn-Severinben
tartózkodó orosz torpedónaszádokkal
a
nemzetközi jogszokás szerint bánik el. Bratianu kijelentette, hogy eleget tesz a kívánságnak akkor is, ha eljárása Oroszországnak nem lesz kellemes.
BUKAREST:
A Goeben és Breslau két
torpedónaszád
kíséretében szombaton
befutott a várnai kikötőbe.
Lugano: A Corriere della Sera jelenti
Londonból: Remington ezredes kijelentette,
hogy a németek egy héten belül Konstantinápolyban lesznek. A szerbek kénytelenek
lesznek Montenegróba é s Albániába visszavonulni.
MILÁNÓ: Három francia
csapatszállítót Marseilleböl Kairóba menet
torpedólövéssel
elsülyesztettek.
A Daily Telegraph cáfolja azt a hirí,
mintha a szerb kormány Monasztirha költözött volna. A szerb udvar nem bizík a görög kormányban, azért távol a görög határtól íkeres szákhelyet.
Rotterdam: Ide érkező hírek szerint az
angol király balesete alkalmával kezét törte,
felső lábszárán súlyos zuzódásokat, azonkívül fejsebet szenvedett.
BUKAREST.- Az lndependartce
Roumaine az angol követ nyilatkozatát közli, amely
cáfolja azokat a híreszteléseket,
mintha a
szalonikii antant-csapatokat
hajókra
vissza
szállítanák. Hasonlóan nyilatkozott
a kormány egyik tagjának 'Poklevszki orosz követ.
Az athéni olasz követség cáfolja azokat a híreszteléseket, amelyek szerint
Görögország
azt követeli az antanttól, hogy csapatait november 6-ig szállítsa el Szalonikiből. A párisi lapok jelentik: Anglia meg akarja nyerni
Itáliát az antant-államok
azon
szerződésének, amellyel arra kötelezték magukat, hogy
nem kötnek külön békét.
AMSTERDAM:
György, angol király
visszatért Londonba. Állapota az utazás dacára kielégítő.
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kor lelhetne szó arról, hogy Románia 'fegyveresen beavatkozzék, ha a 'szövetségesek
gyorsan cselekednének és sikerülne alaposan
megváltoztatniok a mostani katonai helyzetet
a Balkánon.
A helyzet a

Dardanelláknál.

— Török hivatalos jelentés. —
Konstantinápoly,
november 2. A főhadiszállásról jelenti a Mitti-ügynökség
november 1-ről:
A Dardanella-fronlon
a néha heveseb a,
néha gyengébb helyi kölcsönös, tüzelésen kívül' semmi jelentősebb esemény 'nem történt.
A Sed il Dö/m-szakaszon két ellenséges
irkáló vett részt a tüzelésben; minden hatás
nélkül sökféle irányiban lövöldöztek. Sed il
Bahr é s Ari iBurnu környékén a mi ütegeink
három ellenséges bombavető hadállást elpusztítottak.
A tengerszorosban
levő ütegeink szétszórtaik ellenséges esapatgyüiökezéseket, a
melyeket iMortc'iiman és Eli'a's Buruu közelében. vettek észre.
Kaukázusi front: Sikeresen vertünk viszsza ellenséges támadási kísérleteket, amelyeket az ellenség két hadoszlop® akart végrehajtani. — Egyébként nincs jelenteni való.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Konstantinápoly, november 2. A Reuterügy.nökségnek azzal a jelentésével szemben,
'hegy a z angolok legutóbb a 'Dardanelláknak
északi harc vonalán tért nyertek, a Milli-ügy-
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Inkább a központi hatalmak
meüetf.
Rotterdam, november 2. A Daily Telegraph tudósítója jelenti Rómából : Olasz parlamenti
körökben
kedvetlenség
uralkodik
Görögország magatartása miatt. Több képviselő és szenátor kinyilatkoztatta, hogy az
antant túlságosan eokat várt a balkáni államoktól. „Még érthetetlenebb, mint az a körülmény, hogy az antant olyan sokáig t á r gyalt Bulgáriává! — mondotta nékem m a
reggel egy befolyásos képviselő, — az, ihogy
most Görögországgal és Romániával
tárgya
lünk, holott mindenki tudja, hogy ennek a két
államnak nincs kedve az antanttal való együtt
karcolásra, szükség esetén pedig mindkettő
inkább a központi
hatalmak
mellett
száll
síkra.
Bratianu ura a helyzetnek.
Lugano, november 2. A Corriere della
Sera tudósítója táviratozza 'Bukarestből, miszerint Filipescu igy nyilatkozott előtte:
— Bratianu ura a helyzetnek. A szövetségesek nem várhatnak ez idő szerint többet
Romániától, mint a semlegességet.
Csak ak-

mökség megállapítja, hogy ez a hir teljesen
alaptalan: Az 'angolok nemcsak hogy egyetlen méternyi tért nem nyertek a Dardanellák
északi arcvonalán, hanem ellenkezőleg, különböző pontokon mér ítérveszteségeket szenvedtek.
'
(M. T. 1.)
AnyoS-rrancia haditerv a németek
keleti előnyomulása ellen.
— Joffre londoni utja. —
London, november 2. A Times jelenti,
hogy Joffre londoni tanácskozásai eredményesek voltaik; teljes megegyezés jött létre
a Balkánon végrehajtandó katonai intézkedések dolgában.
A Reuter-ügynökség
éhhez azt jegyzi
meg, hogy Joffre londoni látogatása kitűnő
benyomást keltett. A francia fővezér londoni
utja kizárólag a balkáni kérdésekkel volt
összefüggésben, de 'egyidejűleg sok m á s sürgős kérdést is elintéztek. A Daily Chronicle
politikai munkatársa ugy vélekedik hogy a
szövetséges hadvezetőségek most
gyorsan
fognak cselekedni és uj seregeket fognak
szervezni a keleti hadműveletek siettetésére.
Lyon, novqmber 2. A
Republicain-mk
táviratozzák Parisból: Joffre két napot töltött Londonban és Kitehener vendége volt. Az
angol hadügyminiszterrel megvitatta a közösen végrehajtandó angol-ifranciia haditervet,
amelynek az a főcélja, hogy sikeresen feltartóztassa a német hadsereg keleti előnyomulása t.

visszavertük

az orosz támadásokat.

Ellentámadásainkkal tért nyerünk.

—

Budapest, november 2. (Közli a rninisz- ba behaíoinick, ellentámadásunkkal visszaerelnieki sajtóosztály.) A Strypa-harcvona- foglaltuk árikainkat és több mint 600 oroszt
on a harcok tegnap is egész nap tartottak, elfogtunk. Magának Siemikovce helységnek
Az ellenség nagy haderővel támadott és Biegnagyebb részét elkeseredett éjjeli harcok
eniavánál mélyen tagolt rohamoszlopokkal után ma reggel rohammal ismét elfoglaltuk,
betört állásainkba, tartalékaink azonban miközben még 2000 oroszt elfogtunk.
gyors ellentámadással visszavetették, amely
Legfőbb hadvezetőség.
alkalommal az elkeseredett ellenség utcai
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
harcokban súlyos veszteségeket szenvedett.
Itt 2000 oroszt elfogtunk. A Styr alsó folyá- G o r e m y k i n megjósolja
Németország végét.
sánál az oroszokat tovább szorítottuk vlszsza, nagy lőszerkészlet
igénybevételével
Amsterdam, november 2. Goremykin aninagy orosz támadás összeomlott.
rtiszterelmölk a Petit Párisién pét'ervári leveHőfer altábornagy,
lezőjének a következőiket mondta: Az orosz
a vezéhkari főnök helyettese. kormányt nemcsak szerződései kötik Franciaországihoz és Angliához, (hegy közösen
Berlin, november 2. A niagy főhadiszállás folytassa velük a háborút é s csak \együttes
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcso- békét kössön, hanem maga az orosz nép is
portja: A tukkum—rigai vasútvonaltól délre egyértelműen végig akarja harcolni ezt ' a
nehéz kérdése
tegnap is heves harc folyt. Az oroszok ismé- háborút. A felfegyverkezés
telt, erős támadásait véresen visszavertük. A nemsokára kedvező megoldást nyer, nap-nap
Sveuten ás ílsen tavak között a harcok még mellett gyarapodnak segélyforrásaink és naponta uj meg u j katonákat szerelünk fel.
tartanaik, több mint 500 oroszt elfogtunk.
Lipót
bajor herceg táborszernagy Nemsokára itt lesz a pillanat, amikor Oroszország több millió embert küldhet a harcvohadcsoporíja: ujabb esemény nem történt.
végét jelenti.
L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: nalba. Ez aztán Németország
Az oroszok megkísérelték, hogy elönyomu- Ami a belpolitikát illeti, annak a háború tart a m a alatt háttérbe kelt szorulnia, ebben a
lásunkat Caríorijsktó! nyugatra széles arc
vonalon és sürü tömegekben intézett ellen- pártok és ,a kormány egyetért. A lengyeleknek ígéreteit a kormány be fogja váltani. Mitámadással megállítsák. Legsúlyosabb vesz
teségeik mellett visszavertük őket, mire mi helyt alá lesz írva a béke, a háború által oly
nemzeti
folytattuk támadásainkat. Slemikovce mel- sokat szenvedett Lengyelországra
autonómia
alatt
a
haladás
uj
korszaka
fog
lett az oroszoknak átmenetileg
sikerült
Bothmer gróf tábornok csapatainak állásai- I virradni,
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Kihallgatás az anyacárnőnél és a cárnénál.
Pisani Feri, a Stampa levelezője, lapjában közzétette egy .lengyel arisztokrata hölgy
levelét, akit Varsó eleste után a cár anyja és
a cárné fogadott. A levélből közöljük a 'következőket :
— Mint a lengyel Vöröskereszt egyik
osztályának az elnöknője, Pétervárra mentem. Abban a kis magánpalotában 1 , amelyben
a Nevszky Prospekt közeliében a cár anyja
>1 akiik, rögtön bevezettek a téli kertbe, ahol
a cárnő tartózkodott. Egy kis támla nélküli
széken ült egy nagy pálma tövében. Az etikett minden szabálya ellenére az ural kod ón ö
beléptemkor rögtön felemelkedett és kezét
nyújtotta:
— Varsóból jön? — kérdezte. Milyen ott
a világ? Hogyan folyt le a németek bevonulása? Hogyan viselkedik a nép? Mesélje el
kérem, gyorsan.
Anélkül, hogy eleresztette volna a kezeimet, leültetett maga mellé egy székre. Eimondtam neki mindent, amit tudtam. Beszéltem arról a rendről, amellyel a város kiürítése végbement, az orosz utóvéd hősiességéről, amellyel az elvonulást fedezte. Mig ezeket elmondtam, láttam, mint remeg a cáinő
keze. Itt-ott arcának deges vonagiása elárulta izgalmát. Mikor befejeztem, igy szólt
Mária Feodoroivna:
— Óh, mint gyűlölöm ezeket a nemcte- i
kell Én dán nő vagyok é s gyűlölöm őket
attól a naptól kezdve, amikor elfoglalták
Sch.leswig-Holsteiint. Ötven évig voltam arra
kárhoztatva, ihogy az udvarnál álarcot hordjak. Oroszország túlságosan megbízott a porosz bevándorlókban. Elárasztotta őket kegyeivel és beültette őket a legmagasabb állasokba. De a német megmarad németnek, hiába árasztják el jótéteményekkel. Az, elhunyt
Sándor cárnak unosuntalan mondtam ezt, de
nem hitt nekem. Egyetlenegy 'férfi volt, aki
előrelátta ezt a borzalmas német rajtaütést,
az elhunyt angol király, Edvárd, aki lángeszű
államférfi volt. És még egyet el kell mondanom önnek. Amikor a háború kitörésekor át
kellett utaznom Németországon és Berlinbe
érkeztem, a németek ellenséges tüntetést rendeztek különvonatom ellen, miközben odakiáltották nekem: Orosz disznók! Nyomorult
egy nép az! (Ezzel szemben a tényállás az,
hogy az anyacár,nővel szemben a németek a
lehető legnagyobb udvariasságot
tanúsították.)
— Amikor a z anyacárnétól elbúcsúztam,
— írja az illető lengyel hölgy, — Alexandra
cárnéhoz akartam menni. Az etikett megkívánja, hogy mindenki, akit az ányacárné fogadott kihallgatáson, a cárnétól is kérje fogadtatását. Az ilyen kérések azonban rendesen céltalanok, mert a cárné senkit sem fogad.'Mindazonáltal elküldtem ebbeli kérésemet egy palotahölgy utján a cárnénak. Nem
telt bele 12 óra, amikor Carszkoje
Seloból
sürgönyt kaptam azzal a tartalommal, hogy
a cárné másnap délelőtt 11 órakor nyári palotájában fogad. A palotában egy kamarás
várt. Idős ur volt, aki szüntelenül históriákat
mesélt. Csak egy negyed óra telt bele, amig
álhaiadtunk a negyven óriási termen. Amikor
a legutolsóhoz értünk, a legszebbe, azt mondotta a k a m a r á s :
„Itt ebben a teremben, nyolc nappal a
háború kitörése előtt, gyönyörű bál volt, a
melyen résztvett a gárda háromszáz legsnájdigabb tisztje. Arisztokráciánk virágja. Gyönyörű ünnepség volt!"
— Közben a cárné budoir.iához értünk.
Ez az egyszerű szoba kiáltó ellentéte volt
azoknak a pompás termeknek, amelyeken áthaladtunk. A cárné, aki .tudvalevőleg heszszeni hercegnő, állott, amikor beléptem.
Orosz betegáp-cilónő ruhában volt, mert abba
a kórházba szándékozott menni, amely az ő
vezetése alatt áll és amelyben1 nap-nap mellett szorgoskodik. A cárné néhány pillanatig
mozdulatlan és szótilian volt. iSzomioru, ti toksatos szemeinek a tekintete révedező. Végre

megszólalt. Franciául, kissé angolos hangsúlyozással.
„Varsóból jön? — kérdezte, Varsóból, a
mely ma német? Istenem, micsoda háború.
Igazi vértenger. Mennyi nyomor és bánat, főleg nekem, akinek mindkét részen vannak
kedvesei, akiket szeret és akik nekem drágák!"
— Ez volt minden, ezzel vége volt az
audienciának, mely alatt volt alkalmam megfigyelni, hogy a cárné titokzatos szeme tele
volt könnyel. A budolr failát óriási kép takarta, amely Mária Antoinettet ábrázolja, amint
a trónörököst dédelgeti.
— Az előszobában várt rám a kamarás,
hogy visszaíkisérjen. Amikor ismét áthaladtunk az aranytól ragyogó dísztermen, amelyben nyolc nappal a háború kitörése előtt bál
volt és amelyben háromszáz gárda.tiszt táncolt, nem tudtam megállani, hogy meg ne
kérdezzem:
— Azok az iifju arisztokraták, akik itt
táncoltak, most mind a háborúban vannak?
Az öreg kamarás lehorgasztofta a fejét
cs halk hangon, visszafojtott sóhajjal azt
mondta:
— Voltak a háborúban, méltóságos aszszonyom, voltak.
Most már nincsenek ott,
mind elesett.
a4iaasaah«absb««bbsstt«ii«bbabsfi»bb»«bbbeaa«bbsib»kb»a>t
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az uj

angol vezérkar.

London, november 2. A Daily News parlamenti tudósítója jelenti, hogy a kormány
egy u j vezérkar összeállításával volt elfoglalva; az u j vezérkar már megalakult.

A magyar
filmgyárfás legnagyobb szenzációja

Arany János
világhírű

balladája

a filmen.

„A radványi sötét erdőben
Halva találták Bárczy Benőt"

Bemutatásra kerül pénteken,
szombaton és vasárnap a

KORZÓ-MOZIBAN,
(volt

Konrád) Róka-
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koronától

pályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
kezdve. — K á v é h á z

egész éjjel ajitja.

Szeged, 1915. november 3,

Stelczel Frigyes temetése.
(Saját tudó silónktól.) Stelczel Frigyest, a
szegedi üzletvezetőség nyugalmazott vezetőjét
kedden délután helyezték örök nyugalomra
Szeged közönségének nagy és igaz részvéte
mellett, A temetés a Tisza -Lajos-körűt 9. száma
gyászházból történt, ahol az elhunytnak jóbarátai és tisztelői, továbbá azok az egyesületek, melyek neki köszönhetik létezésüket, oly
nagy számban jelentek meg, hogy a gyászszertartást az utcán kellett lefolytatni.
A gyászkocsit ós .a ravatalt díszesebbnél
díszesebb koszorúk tömege borította, A fekete,
fehér és lila selyemszalagokról a családtagokéi
mellett a következők kegyeletes megemlékezését jegyezhettük fel:
Szeretett elnökiének — A Szegedi Tisztviselők Otthona.
Felejthetetlen kartársának — Szegedi Mérnök és Építész Egylet.
Stelczel Frigyesnek — A szegedi üzletvezetőség építési és pályafentartási osztálya.
Tisztelete és kegyelete jeléül — A Szegedi
Evezős Egylet.
Stelczel Frigyesnek kegyelete jeliéül — A
temesvári üzletvezetőség.
Szeretett volt üzletvezetőjének — A Szegedállomás személyzete.
Stelczel Frigyesnek — A Szeged-Rókusállómás személyzete.
A im. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége — Stelczel Frigyesnek.
A gyászszertartás délután három órára
volt kitűzve, de már félórával előbb összegyülekezett a gyászoló közönség. A megjelentek
között volt Kállap Albert v. b. t. t„ Szeged
volt főispánja, dr. Rósa Izsó országgyűlési
képviselő, dr. Somogyi Szilveszter polgármester vezetésével a város tanácsa, továbbá begavári Back Bernát, Weiner Miksa, Csikós Nagy
József, Nováky Bertalan, Tordai Imre, Lobmayer Károly, dr. Eisenstein Jakab, Rosenfekl Nándor, Bokor Adolf, dr. Végnuan Ferenc,
Uray Zoltán, Vigyázó István, Polgár Péter,
Tánczay Ferenc, Willax Béla, Funálk Károly,
Lassgalner Kálmán, Tripammer József, Rácz
Fábián, Hadáry Kálmán, Faragó Ármin (Hódmezővásárhely) stb. stb.
Kivonult a niáv. tisztviselői kara, az altiszti kör, a iMáv. Otthona, a Képzőművészeti
Egyesület, a Szegedi Evezős Egyesület, a Vasutas Kör, a Szegedi Tisztviselők Otthona és
még több egyesület. Három óra után már sürii
néptömeg vette körül a gyászszertartás helyét.
Egyenruhás altisztek hozták ki a diófából készült koporsót s a máv.-mühely dalárdája a
Miért oly borús című gyászdalt énekelte. Várhelyi József tb. kanonok, belvárosi apátplébános szentelte be a koporsót, A gyászszertartás
után a temetési menet megindult a belvárosi
temető felé.
A belvárosi temetőben Korláth Kázmér, a
pályafentartási osztály veztője búcsúztatta él
Stelcze.lt:
— Eljöttünk nagy halottunk porhüvelyét
átadni az anyaföldnek. Levelek hullásakor doh
bánt. utolsót szive, lehunyta szelíd néaésii szemét. Aki ugy élt, mint ő, nem élt hiába. Rögös
utján nem botlott meg soha, nem lankadott,
de volt benne még erő arra is, hogy a lankadókat felsegítse, a csügged őket buzdítsa, ki nehéz
ösvényen, hol annyi az .alkalom az összeütközésre, mindig biztosan haladt kitűzött nemes
célja felé. Szeretet kisérte, tárt karokkal fogadták mindenütt, mert minden tetténél kitűnt a
nemesen érző, nemesen gondolkozó, igaz hazafi.
Egész élete példája annak, hogyan éljen az
igazi honpolgár, hogyan szerezze meg azt az
általános, önkéntes tiszteletet, .azt az elismerést,
melyet a legfényesebb egyenruha se képes kivívni magának. Az elválás e pillanatában, mikor könyezve tekintünt virágos koporsód felé,
melyben kihűlt tetemed nyugszik, midőn fájdalmas szívvel végbucsut kell vennünk tőled,
súlyosan érezzük mindannyian veszteségünk
nagyságát. Vidd magaddal bálánkat és szeretetünket, a lelkünkben örökké ó- a te jóságod,
szerettünk és megtartunk az emlékezetnek.
A gyászbeszéd után rövid ének és ima következett, mely után örök nyugvóhelyére hantolták el néhai Stelczel Frigyest.

Szeged, 1915. november 3,
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)
V a s ú t i h i d az

Aldunán.

A temesvári karssikedekni és iparkamara
legutóbbi .teljes ülésének tárgyai közül fontosságban kiemelkedett az a vita, mely az
alsó Dunának Báziásnál vasúti hlddail való
áthidalására vonatkozott. Ez a terv már évtizedek óta foglalkoztatja a Délvidék kereskedelmi és ipari köreit. Ennek a hídnak létesítése Dálm,agyarország kereskedelmének és
iparának mérhetetlen szolgálatokat
tenne.
Két évi szünetelés után a temesvári kamara
tentót felszínre vetette ezt a tárgyat és kimondta, hogy -a 'hid érdekében ujabb felterjesztést intéz a kormányhoz és kéri, hogy ez
a hid ia háború után okvetlenül felépíttessék.
A temesvári kamiara mér 1913-ban terjedelmes előterjesztést tett a kormányhoz az
'iránt, hogy -a délmagyarországi kiviteli kereskedelem érdekében az alsó Dunán Báziásnál vasúti hid építtessék, mely csatlakozást
nyerve a szerb vasutakhoz, megnyissa előttünk nemcsak Szerbia, hanem az egész Balkán kereskedelmét is. Erre a hidra feltétlen
szükség van, hogy Temes-, Torontáli és Krasisószörénymegyék kereskedelme és ipara szabad utat nyerjen a balkáni államok felé.
Schwarz Fülöp alelnök szólt hozzá elsőnek e fontos kérdéshez. Azt fejtegette, hogy
most, amiig ia háború véget nem ér, nem' lehet
ugyan tudni, hogy a Balkán politikai és gazdasági helyzete milyen lesz, azt azonban már
most is le kell szögezni, hogy a dunai hidra
okvetlenül szükség lesz. Ennek a hídnak a
hiánya okozta azt, hogy Délmagyarország
kereskedelme és ipara eddig is nem tudott
kellőleg érvényesülni a Balkán felé. Temesvárnak mindenesetre ragaszkodni kell alhlhoz,
hogy ez a h;id, melynek a háború után okvetlenül meg kell épülnie, Délmiagyarországnak
Temesváron, keresztül közvetlen utat és öszszeköttetést teremtsen Szerbiával és a Balkánnak
Lloitsy Gedeon szerint a hidnak okvetlenül meg kell ugyan épülnie, de sokkal helyesebbnek tartaná, ha ez a vasúti áthidalás nem
Háziasnál, hasnem Kevevára mellett történne.
Ilyen módon aztán megnyílna előttünk a termékeny Morava-völgy, ame.lv nemcsak mezőgazdasági és állattenyésztési sízem pont okból fontos, hanem bővelkedik különféle kihasználásra és feltárásra váró bányákban is.
A k a m a r a a felszólalások után aiként határozott, Ihogy a vasúti hid érdekében ujabb
felterjesztést intéz a .kormányhoz, fel terjesztésében azonban nem fog a hid számára helyet kijelölni, hanem egyszerűen azt kéri,
ihogy a Duna feltétlenül vasúti hiddal hidaltassék át, olyképen, hogv az ország három
déli vármegyéje részére Szerbia és a Balkán
megnyíljék.
— Uj

kerüleíi

parancsnok

Szegeden.

Deveeseri Schulteisz Emil, altábornagyot, aki
az északi harctérről való visszatérte óta a. szegedi hon véd,kerület 'parancsnoka más szolgálati beosztást nyert. 'Sebül t.heisz Emil altábornagy szerdán távozik Szegedről, utóda Pernetzky Jenő, vezérőrnagy lesz. — A szegedi
honvédkeriilet vezérkari főnökségében is változás állott be. Magyarizsépi Izsépy Aladár,
vezérkafihoz beosztott százados, a honvédkeriilet vezérkari főnöke a harctérre ment. Helyébe Kiss Béla vezérkarhoz beosztott századost
nevezték ki.

— A kapuzárás. Dr. Szalay József, főkapitány tudvalevőleg figyelmeztette a házigazdákat arra, ho'gy a z u j és már jóideje miniszteriileg jóváhagyott szabályrendelet értei-

mében a bérházak kapuit csaik fiz órakor
szabad bezárni. Ugy látszik, a szabályrendelet intézkedését a főkapitány ur figyelmezr
tetése ellenére sem tartják be sok helyen. E
miatt nap-nap után érkeznek hozzánk panaszok, amelyek kihágási eljárások ' helyett a
rendőrség generális 'intézkedésiét sürgetik. Az
egyék levél például a.zt mondja: „Bizonyára
felesleges felsorolni azokat iaz okokat, amelyek miatt a szabad, mozgásban kicsinyesen
és falusi módon meggátolt lakó nem fordulhat a kihágási bírósághoz. D e arra kérnénk
meg a főkapitány urat,, 'aki bizonyítékát
szolgáltatta annak, hogy *ez a dolog sern kerülte el figyelmét, rendeztessen hábe-korba
kapuzárási razziát. Mondjuk, hetenkint egyszer, akikor is csak néhány utcában és citáltassa tés birságoltassa meg a hivatalos jelentés alapján a korai kapuzáráshoz a ihábonu
kitörése óta nagy kedvet érző házigazdákat,
esetleg házmestereket". A másik levél nagy
böbes'zédiiséggel mond él egy 'patáliát, amit
a háztulajdonos csapott, mondván: az ő házában ő -parancsol és nem1 a főkapitány. Azt
minden esetre elérték a lakók, hogy azon az
estén tiz órakor zárták a kaput. A harmadik
'levél amiiatt panaszkodik, hogy egyik Arany
János-utcai ház lépcsőiháza este teljesen
sötét.
— A járhatatlan temetői utak. A közönség köréből több panaszos levél érkezett hozzánk, amelyekben szóvá tették a járhatatlan
temetői utak ügyét. A panaszok teljesen indokoltak, magunk is tapasztaltuk most Mindszentek és Halottak napján, hogy különösen
a belvárosi temetőbe vezető utak. leginkább
a temető környékén, veszélyesen járhatatlanok. A városi mérnökségnek gondja, lehetne
arra, hogy a temetők ünnepén, amikor a közönség ezrével keresi fel elhunytainak sirját,
ne legyenek a temetőbe vezető utak_ nyaktörően veszélyeseik és járhatatlanok. Évek óta
panasz és jogos panasz tárgyát képezik a
járhatatlan temetői utak. de senkinek sincs
gondja arra, hogv ezek az indokolt panaszok
megszűnhessenek Éppen itt volna már az
ideje, hogy orvosolják a bajt és sürgősen intézkedjenek, hogy a temetői utak járhatókká
tétessenek.
— Tauszk Ferenc temetése. Budapestről
jelentik: Kedden délelőtt 11 órakor temették
a tudományos világ sok ' képviselőjének és
előkelőségek részvételével dr. Tauszk 'Ferenc
egyetemi magántanárt. Az elhunytat1 dr.
Schaárl Pál Igazgató főorvos búcsúztatta
•magas szárnyalású beszéddel.
— A harmadik hadikölcsön. A Szeged
Csongrádi Takarékpénztárnál a harmadik
hadik öl csen re az október 18-tól október 30-ig
tartó időszakban 674 tételben. 3,153.150 korona névértékű 'kölcsönkötvényt jegyeztek. A
további jegyzések — melyeknek határideje
'folyó hó 17-ig terjed — kedvezően folynak.
— A cári család otthon. Pétervárról jel ntik: A cár a trónörökössel a táborból visszatért üarskojeszeloba. Alexandra Éfeodorovna
cárné és .leánya is visszaérkezett útjáról.
— Az uj sorozás. A b) osztályú népfelkelőknek a honvédelmi miniszteri rendelet értelmében való összeírása megtörténvén, a legközelebbi napokban megjelenik a város hatóságának az u j sorozásra vonatkozó hirdetménye.
Szegeden a sorozás november 11-én kezdődik a
fiatalabb évf olyamibeliekkel.
— Az iskolaszék ülése, A községi iskolaszók kedden délután négy órakor dr. Gaál Endre tanácsos elnöklésével ülést tartott. Az iskolaszék a tantestületeiket utasítja, liogy az
iskolákban kézimunka órákon kizárólag a katonák téli felszerelésén, dolgozzanak a leánynövendékeik. A debreceni Zsófia-szanatórium
arra kérte az iskolaszéket, hogy a szanatórium
20 filléres részjegyeit tanulók utján terjessze.
Az iskolaszék, amennyiben lehetséges, eleget
fog tenni a kérésnek. Ezután a tanfelügyelőnek
két átirata került sorra. Az egyikben arra
kéri a tan testületeket, hogy a gyermekekkel
hadikölcsönt jegyeztessenek, a másikban pedig
Kis-Szeged céljaira kér pénzt a gyermekektől
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olyképen, hogy a tanítók perselygyiijtést rendezzenek az iskolákban. Kovács János alaleuök
a két átiratra megjegyezte, hogy a sok gyűjtés már úgyis terhes a szülőkre és a szegényebb gyermekeket, akik nem tudnak adni,
apróbb bűnökre csábítja. Az iskolaszék a hadikölcsönre való felhívást nem találta teljesíthetőnek, mig a másik kérésnek tesz eleget,
amennyiben nem ró semmiféle terhet a gyermekekre, de nem engedi a növendékeiket folytonosan adakozásra buzdítani.

— Kitüntetett negyvenhatosok, A cs. és

kir. hadsereg 172. számú Rendeleti Közlöny-e
az alábbi szegedi vonatkozású kitüntetéseket
közli:
Szremácz Sándor 1. oszt. számvivő altisztnek koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi
érem szalagján; Bakacsi Ferenc és Halász
Gyula szakaszvezetőknék a szegedi 46. gyalogezredben az ezüst' érdemkeresztet >a vitézségi
érem szalagján adományozták. Az 1. osztályú
ezüst vitézségi érmet kapták: Fenyő Zoltán,
KI ostor Mihály, Konez Pál, Mélykúti István,
Varga Ferenc tartalékos hadapród ok; P a p p
Lajos 2. osztályú főfegyvermester, Erdei Ferenc őrmester, Fodor András egy évi önkéntes, címzetes őrmester, Temmier T a r j á n Bertold
egyévi önkéntes orvos, címzetes őrmester, Bozóki András 2. osztályú fegyvermester, címzetes 1. osztályai, Tóth Mihály, Urbán Károly,
Vér Ádám szakaszvezetőik, Tóth Antal, Török
Sándor tizedeseik, Kiss Lajos őrvezető, címzetes
tizedes, Bern Lajos gyalogos. A 2. osztályú
ezüst vitézségi érmet kaptáik: Svoboda Ferenc
hadapródjelölt, Bán Sádor törzsőrmester, Jakabffy Árpád, Koits Mihály, Molnár Lajos,
Poipity György, Somogyi István őrmesterek,
Molnár István, Lakatos Lőrinc, Leihoczky János, Zsarkó Imre szakaszvezetők, Bodré István,
Cseliok Mihály, Ferencsik János, Gera András,
Juhász Ferenc, Kotormány Imre, Potien Péter,
Szántay Pál, Veréb János tizedesek, Égető Mihály, iMucsi Lajos, Túlijan Szilveszter, Tóth
Lajos őrvezetők, Dékány József 3. osztályú
fegyvermester, 'továbbá 19 gyalogos és egy
tisztiszolga, összesen negyvenöten.

— Megnyílt Lemberggel a magóncsomagforgalom. A Budapesti Tudósító jelenti, hogy
Lembcrg várossal a1 magáricsoiniagforgalom
isimét megnyílt. A csomagok súlya öt kilogrammot meg nem haladhatja. A csomagok
egyelőre utánvéttel nem terhelhetők, azokon
érték nem 'nyilvánítható, 'expressz- és sürgős csomagok nem küldhetők. A csomagokat
mindig a feladás alkalmával kell bérmentesíteni.
— Nyolc hónap alatt 47.000 orosz tiszt
a veszteségjegyzékben. Kopenhágából jelentik: Pétervárról távira,tozizák: Az orosz
hadügymlnisztéNum
veisiziteiséglajstromaiíból
kiszámítható, hogy ez év január elseje óta
szeptember elsejéig 47.204 tisztet vesztett a z
crosz hadsereg.
— Asta Nielsen premier az Urániában.
Két év multán ú j r a alkalma lesz a szegedi
közönségnek Asta Nielsen legújabb alakitásaiban gyönyörködni. Az egyik Asta Nielsenszériát- az Uránia-színház kötötte le erre a szezonra, s hónaponként egy premiert fog tartani.
Az első premier ma szerdán lesz. A darab cinre A kóbor leány. Ez a legújabb szinmü ismét
az ő legsajátabb műfaja. Lényére, érzéseire,
mély szomorúságára épiilt. Asta most cigányleányt játszik, de szive szépségében, sorsának
mély tragikumában fejedelmien hatalmas; végzete gyeplőit ő maga t a r t j a a kezében, ő ment
és ítél el embereket, s ő itél.i el önmagát is. Az
esti előadásokon az I. és fenntartott helyek számozottak. A közönség minden esetre nagy érdeklődéssel fogja kisérni az Uránia-sziríháznak ezt az értékes vállalkozását
— Beiratások a városi nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
Nyelviskolában (városi felsőkereskedelmi iskolában) a beiratkozások a november 1-én kezdődő u j tanfolyamra (délelőtt és délután) tartanak. Német, francia, angol és olasz nyelvek
társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók
(és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid.
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— Megölte a páünka. Vasárnap délelőtt i jobbról van a nagy vezérkar", kiáltja a csapat
Csenge-le és Pálmonostor között az utón egy vezetője. És minden fő gépiesen jobbra fordul,
férfi holttestét találták. Mellette üres pálinkás- hogy lássák. Többé-kevésbbé egyenes irányüveg bevert. Az orvosi vizsgálat megállapítot- ban. Fekete szemüveg mögül üres szemüregek
ta, hogy ,az ismeretlen embert a pálinka ölte merednek ki a sötétbe. Mindnyájan magaran
tartják a fejüket. Mert az, amit keresnek, nameg.
gyon-nagyon
magasan áll az ő eszmeviláguk— Tört aranyat legmagasabb áron, készban.
Gondolatukban
bizonyosan mindannyian
pénzfizetésért vásárol Brausweíter János, Iskolalátják
az
or.szág-szerte
ismeretes épületet, a
utca 23. sz.
mely minden német előtt monda-szerű nagyot és
uübbaaisaacaaasssaaaabzbaabbeabbesitabxbbbaiigieababsa hatalmasat rejteget. Egész világ van itt elzárva a vöröses, óriási épületben, amely oly
csinos hátteret szolgáltat a nagy német fejedelmek és hadvezérek márványszobrainak. A
haza — az egész világ — leg.lángeszübb vezér
kara itt benn kovácsolta és kalapálta össze
Knöppel Arvrd, svéd újságíró az alábbi Németország szétörhetetlen fegyvereit a birorendkívül -szines, -hangulatos és megható cikket dalom megóvására és megvédésére. A nagy
irta a német vak harcosokról ós a hadi árv-a- birodalom legtávolabbi részeiből ide vezetnek
a legfinomabb idegszál ok és innen sugárzik ki
fiukról:
Körül/belül harminc tálbori-szürke katona minden a szilárd erő az államtest acélos fegyközeledik egy menetben. Párosával jönnek, verzetére. Mint a isziv vére az emberi testben.
lassú, némileg tétova léptekkel. Akik jobb
Az épületben nem látni egyebet, mint kooldalt mennek, azokat 'baloldali szomszédaik moly férfiakat, akik mélyen hajolnak munkátámogatják. Amint közelebb érnek, észrevehető, jok fölé. Asztalok, székek, bútorok mind a leghogy a jobboldaliak járásában, van valami bi- egyszerűbb kivitelben ép oly egyszerű, disznélzonytalan, tapogatódzó. És még sincs köztük küli szobákban. Az ablakok csupaszok, függöny
egy se, aki nem beszélgetne élénken és jóked- nincs rajtuk. Az aáztdlok és székek mind megvűen a szomszédjával. Most egészen közel van- koptak, nemzedékek fáradhatatlan munkája
nak és látni, hogy a jobboldaliak közül sokan közben. A szorgos munka pecsétje van rajtuk.
fekete pápaszemet hordanak. Akiken pedig És a komoly akarásnak és tudásnak a szelnincsen szemüveg, azoknak a szemében van leme lengi át ezt a -szz meg száz szobát. Mint
valami mozdulatlan bámészkodás. Ezek bizony tömjémllat a templomot.
mind vakok! Összeszorul az ember szive és a
Az elhaladó vak katonákon meglátszik,
borzalomtól levegő u t á n kapkod akkora sze- milyen emelkedett gondolataik vannak arról,
rencsétlenség láttára. Arcuk napbarnított, duz- ami e magas ablakok mögött rejtőzik. Talán
zadnak az egészségtől, de a szemük világa ki- épen most érzik, jobban, mint valaha, mily
aludt. Tüz, golyók, szétrobbanó gránátok oltot- közel áll hozzájuk a haza, vigasztalólag, támcták ki. Nem egy esetben azonban állati, fekete gatólag, aegitőleg, mert az egész világ egyet„'katonák" fosztották meg őket a világosságtól, len országában sem törekszik az emberi intelakik azt a „sportot" űzték, hogy a harcmezőn ligencia céltudatosabban arra, hogy megkönynyitsc a vak katonák nehéz sorsát, mint Né
sebeikből vérző német katonáknak és foglyok
metországban. Ilyen az az ország, az a haza,
nak kiszúrták a szemét...
A kis csapat elhalad a Moltke-uton a nagy amelynek feláldozták a szemük világát. Németvezérkar hatalmas épülettömbje előtt. „Itt ország az ö sötét; éjszakájukban előbb-utóbb

Vak katonák é s kiskatonák
Berlinben.

Igazgató: VAS SÁNDOR.

rsgeoges színmüve

négy fölvonásban.
Lion csodarabbi . .
Lea a leánya . . .
Josna, Lea vőlegénye
A falu bolondja . .
Konstantin nagyherceg

Fenyvesi Emil
Jákó Amália
Fodor Oszkár
Ráf kai tflárton
Virányi Sándor

Szeged, 1915. november 14.
tisztán ragyogó, gazdag szellemi világosságot
fog g y ú j t a n i . . .
A túlsó oldalon lassú léptekben kis katonák
fényes csapata baktat az utcán. Sisakok csillognak, lollbokréták lengenek. Diszegyenrnliák
ragyognak a villogó színektől: aranytól és
ezüsttől. A menet- élén sötét ruhában, fehérfekete kalappal egy,tanítónő halad. Magas és
karcsú. A legmagasabb katonák sem érnek
tollbokrétástul a válláig. Kis fiuk, a harctéren
elesett katonák árváinak a csapata ez, akiket
egy nevelő-otthonban gyűjtöttek össze. Most
nevelőnőjükkel sétán vannak, hogy megnézzék
azt a csodálatos világot odakiint, ami az ö
katonásdi jukkái, evéssel ós alvással betöltött
kis világukon kivül esik.
Az utcakeresztezésnél megakad a menet.
Egy autó töfög. Villamoskocsi csenget messziről. Megállj! A tanítónőnek ugyancsak munkát ad a menet megállítása. A Ihátulsók taszigálják az elülsőket, nem törődve az autóval
meg a villamossal. Hiszen olyan nemzetnek a
fiai, akik XII. Károly óta, a svédek hős királya óta a világ legbüszkébb offenzíváját csinálták meg.
A gyerekkatonáik hosszú sora most eg\
csomóba torlódott össze. A toll'bokréták ugy
zugnak, mint az alföld hullámzó kalászai a,
szélben. Egy rendőr odajön és barátságosan és
kedélyesen szabaddá teszi az utat a legközelebbi gyalogjáróig. B á r veszély nem volt,
mégis megható látni a tanítónő afölött érzett
aggodalmát, hátha valami bajuk esik az ő kis
katonáinak!
A menet- most áthaladt és párosával mennek a kis bősök, kéz a kézben. Jobban lehet
haladni, h a az ember a bajtársa kezét fogja.
Az életben is. Hogy csillog az egész menet a
sziliektől, ragyogó gomboktól, arany- ós ezüstpapirtól, a fakardoktól. Ők a testőrség kis katonái, dragonyosok, ulánusok, huszárok, tüzérek, gárdagyalogosok és szekerészek. Most,
liogy olyan közel vannak a kis katonák, látni,
micsoda kezdetleges, egyszerű eszközökkel érték el mindezt a katonai pompát. De senkinek
sem jut az eszébe, még -az idegennek sem, hogy
mosolyogjon ezeken a kis katonákon, amint
kézenfogva itt tipegnek. Van az arcukon valami komoly és ünneipiios méltóság. Valami,
ami elárulja, hogy ők is ugyanabból a húsból
és vérből valók, mint a felnőtt katonák, akik
oly rendrtethetlenül küzdenek az egész világ
ellen, kint a frontokon: Nyugaton és Keleten.
Akik harcolnak 'és győznek. Igazi katonáknak
érzik magukat ők is, a kis fickók, akik gazdag,
lobogó tollbokrétájukk-al komolyan és ünnepélyesen haladnak itt el. Ha most Európa összes
császárait, királyait és hercegeit 'állítanák itt
fel egy sorban, hogy tisztelegjenek nekik, mikor elhaladnak előttük, bizonyára nem. látnának ebben semmi különöset. Hiszen ők mind
igazi 'katonák, van egyenruhájuk és fegyverük,
mint az igazi nagy katonáknak, akik hadba
vonulnak.
Meleget érez az ember a -szive körül, amikor ezeket a kis fickólc-at látja, akik mindannyian elvesztették az édes apjukat, de még
kicsik ahhoz, hogy nagy veszteségüket ésszel
fölérjék. Az ember azonban nem mer r a j t u k
hangosan sajnálkozni, mert ha kicsinyek is,
„egész emberekként" festenek. S azokon nem
sajnálkozik az ember.
Amikor -a kis -hősök bu-llámzó, -susogó tollbokr-étáikkal eltűnnek a legközelebbi utcában,
ugy érzi az ember, mintha győztes ezredek
vonultak volna el előtte lobogó zászlókkal.
Pedig csak fiuk csapata volt tanítónőjükkel,
akiknek papírból van az egyenruhájuk és fá
ból a kardjuk és akiknek most apjuk helyett
apjuk a — -német, liaza.

Kávéház

tilőailások 5, 1 és 9 érakor.

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

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.
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üomárasa nem lesz a kozákok országolja,
Besszarábia csaloltassék az aidunai hatalomhoz. — Hangok a központi
hatalmak meliett.
A Moldova egyik legutóbbi számából veszsziik át az alábbi cikket, amely jellemző arra,
liogy a román közvélemény főként az utóbbi
idők eseményei alatt, milyen változáson ment
keresztül. Ez a közlemény, amely vaskos történelmi 'argumentumokkal kel ki az oroszok
ellen, előhangja az aidunai hatalom mellettünk
való állásfoglalásának.

— Több mint 200 éve már. Nagy Péter cár
Konstantinápoly elfoglalására készült. Nálunk Brancovéanu uralkodott. Lefordíttatta
magárnak az „Oroszország prognostikumia",
vagyiis az oroszok híres-nevezetes kényurám-alk, Alexejeviics Péternek című könyvét. Ebben az állott, hogy az uralkodók ura Alexejevicsneík igérte oda a kelet unalmát, tehát
készülni k e l a partriarobai széknek, Konstantinápoly nőik elfoglalására.
— Branooveanu; -elolvasta iá könyvet, aztán
eldobta, mert nem akarta és nemi hitte a
könyv jóslatának megvalósulását.
— Félt az oroszoktól s mondotta, azi oroszok német ruhában is oroszok, stratégiájukról! pedig azt mondotta, hogy poharakkal és
pálinkával készül, ami sohase arathat diadalt. 'Nyugtalanítva a számtalan 'gondjaitól,
zavarva -az idők káoszától, amit sehogy 'sem
értett meg, 's félve az orosztól és törököktől!,
a német császárhoz fordult, -mint olyanhoz,
aki nem vágyott az ő országára.
— Am az 'Országiban' nem vtala egység.
Trónra vágyó bojárok nem akarták, hogy a
családos IBrancoveanu dinasztiát alapítson.
Ezeknek „saját politikájúik" volt és hol a portánál, hol a cárnál vádolták be uralkodójukat.
;
— Az oroszokat akikor is megverték, ugy
mint ima. Azt mondták 'az oroszok, hogy
azért verettek meg, mert a románok nem adták meg az Ígért segélyt. A gonosz bojárok
árulással vádolták
meg
Branooveanut.
Brancoveanu, ia júdás elárulta a hitet, élelem nélkül hagyván Nagy Pétert, aki kiéhezve, legyőzve, megalázó békét kényszerült kötni.
•— Az élső érintkezéstől kezdve az oroszok

meghasonlást hozták a románok közé s azon
idő óta mindig voltaik bojárok, akik eladták
magukat a cárnak.
— S a történelem ima megismétlődik. Ma
is, mint akkor, -azt követelik tőlünk, hogy egy
-szent hit nevében álljunk az, oroszok midiié.
Akkor az ősi egyház védelmére, ima azért,
hogy Erdélyt foglaljuk el. És ha ann-a-k idején 'Cantaeuzino Mihály és Tamás N-agy
Péter miniszterétől, Galovclhintől barátságos
leveli-eket kapták, amitől ezek egyre hajlongtak a cár előtt, mennyivel inkább hódolnak
II. Miklós cárnak ma élő nagy „hazafijaink",
bojárjaink!
— ,Az idők hideg mérlegelőit, amaz embereket, akik azt hiszik, hogy la sízaviaik és ábrándok elmúlnak, csak a tények maradnák
meg, arna honmentőket, akik azt akarják,
hogy Románia igazai haza legyen és ne -a
muszka kozákcsapato-k országútja: mindezeket csak ugy, mint akkor, -egyre vádolják az
ör-osz- péjpzien kitartott nagyravágyó bojárok; a f-or-ma más, mert ugy tesznek, mintha
a népnek vádolnák be -a jó hazafiakat, pedig
iaz áruló izenet iá cárnak szól, akinek a 'kegyeit éppen -ugy les'ik a mai russzoíilek, mint
200 év -előtt Gantacuziino és ,társai.
— S ha azi ősök bűnét menteni látszik az
akkori idők szörnyű állapota, úgyannyira,
ho-gy uralkodóikat is elárulták -az oroszoknak, botorul bizva a- cár íon-dor Ígéreteiben,
azt hívén, hogy egy ihasonhi-tü hatalmas barátot szereznek az országnak: m-a az orosz
-táborba való szaladgálásnak nin-cs egyáltalán mentsége, hisz kétszer hasítottak el- egyegy irésizt 'hazánkból' s ugyanannyiszor aláztak meg rettenetesen' miniket..
— A józan, becsületes román pirulva a
múlton- és tanulva bálőle, bosszúnk gondoljon
ia mulitért s Besszarábiát 'követelve, törjön a
muszka kanesuka letörésére.
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Telefon 872.
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A kóbor leány.
Dráma 3 felvonásban. Irta: ÚRBAN GAD.
•

Epizód a lengyel légió
harcaiból, 3 részben.

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek.
í?J A 9 órai előadásokon a fenfarfoff és I. helyek számozottak, amelyek
4 órától elöjegyezhefök a pénztárnál, vagy telefonon.
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-SZERDA: Lengyelvór, operett (páratlan).
CSÜTÖRTÖK: Jó éjt- Minki, bohózat (páros).
i
PÉNTEK: Ujházi-est, színre kerül: Co-nstantin abbé, vígjáték (párat-lan).
SZOMBAT: először A íkorzó szépe, énekes
bohózat (páros).

Az Ujházi-est. A vidéki

színtársulatok

nagyban készülnek -az Ujkázi-estre, amely tudvalevőleg november 5-én lesz -és a Constantin
abbé kerül szilire. A vidéki sajtó nagy szeretettel -karolta fel a szegedi szintársulat által
kezdeményezett akciót és arról számol bc,
hogy a közöns'g szokatlan érdeklődést tanúsít az Újházi Ede javát szolgáló előadás iránt.
Biztosan remélhető, hogy a szegedi közönság
tömeges megjelenésével szintén biztosítani fog
ja a minden elismerést megérdemlő előadás
anyagi részét. Az előadás előtt Gömöry Vilma
szavalja Juhász Gyula költői szépségekben
gazdag „Prolog"-usát, amelyet a poéta átadott
már az Ujházi-est rendező bizottságának,

Korzó szépe. A színházi iroda jelenti:

Szombaton lesz -a bemutatója a Blunient'hal é-s
Kadlburg énekes bohózatának, amelynek dallamos zenéjét Hóllander Viktor irta, Berlinben
oly nagy sikert é r t el a darab, liogy megszakítás nélkül két éven át -adták. Az -újdonságban
a fő-szerepeket Déri, Kohári, -Miklósi, -Solymosi,
Matány, Sümegi és Szilágyi játszák. A vidám,
kacagtató operett hatásos alakításra n y ú j t alkalmat az énék-es személyzetnek, amely a legnagyobb -kedvvel (készül a szombati bemutatóra. Az újdonságot Gábor Andor fordította.

Jó éjt Mukí. A színházi iroda jelenti:

Csütörtökön -a tavalyi idény egyik legmulatságosabb bohózatát a Jó éjt Muki-t -eleveníti fel
a szinház. A m-ulatságos bohózat, amelynek
eddig minden -előadását t-elt ház -hallgatta végig, a címszerepben Solymosi Sándorral kerül
szinre, aki ehben a szerepben aratta egyikét
legszebb -sikereinek.
-BBaBBaBBBaBBaaBBBBBaBBHaaaaaaaKBBaaaaBBaBaaaaaBsav
Szeged szab, kir. város tanácsától.
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A szegedi állami mértékhitelesítő hivatal által teljesítendő időszakos hitelesítés a f. évben folytatólag
az I. ker. Belváros. II. és III. ker. Felsőváros. V. ker.
Rókus és VIII. ker. Felsőtanyai közigazgatási kerületekben fog végeztetni.
Midőn a hitelesítés rendjét az alábbi megállapítás
szerint ez érdekelt kerületekben lakó feleknek tudomására hozzuk, figyelmeztetjük mindazokat, akik a
közforgalomban mértékeket és mérőeszközöket használnak, hogy az időszakos hitelesítésen résztvenni és
a közforgalomban használatban levő minden mértéküket és mérőeszközüket bemutatni tartoznak.
Ezen kötelezettség megszegése az 1907. évi V. t.-c.
32. §-a szerint 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel,
visszaesés esetében pedig 8 napig terjedő elzárással
és 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Az időszakos hitelesítés sorrendje.
Az időszakos mértékhitelesités az alábbi felsorolt
napokban délelőtt 8, d. u. 2 órakor az állami mértékhitelesítő hivatalban (Szeged, Boldogasszony-s.-u. 21.)
végeztetik el.
1. I. kerület belváros: 1915. junius 21., 22., 23., 24 ,
25., 26., 28. és 30-án, továbbá julius hó 5., 6., 7. és
12-én.
2. II. és III. kerület Felsőváros: 1915 julius hó 13.,
14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 29., 30. és
31-én, továbbá augusztus hó 9., 10., 11., 12. és 13-án.
3. V. ker. Rókus. 1915. augusztus 14., 16., 17., 18.,
19., 21., 23., 24., 25, 30. és 31-én, továbbá szeptember
hó 1-én.
4. VIII. ker. Felsőtanya. 1915. november hó 15., 16.,
17., 22., 23., 24., 25., 26., 27 , 29. és 30-án továbbá
december hó 6., 7., 8., 10., 11., 13." és 14-én.
Kelt Szeged, szab. kir. város tanácsának 1915. éri
junius hó 2l-én t. ii.

Dr, Somogyi Szilveszter
polgármester.
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felelő hűséggel töltsék ki s azt a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) november hó 2-ától kezdve
legkésőbben november 30-áig nyújtsák be.

EB
l Qáns QSZi ÉS téli MODELLHÜLSPQK
nagy választékban beszerezhetők. Átalakításokat modell után jutányosán készít,

RansUura lanha

töéSSüftSr^

Gyászkalapok nagy raktára.

Négy középiskolát végzett, j ó i r á s s a i biró

gyakornokot

azonnali belépésre keres

Pick Márk

cég.

7334—II. 1915. szám.

Hirdetmény
a házbérjövedelem bevallása tárgyában.
A házbéradó az 1916. évre való érvénnyel kivetendő lévén, az ezen kivetés alapjául szolgáló házbérvalloinási ivek benyújtására a m. kir. pénzügyminisztérium
az 1914. évi 110. 100. sz. a. kiadott rendeletével az
1915. évi november hónap 2-ától 30-áig terjedő időt
tűzte ki.
A házadóról szóló 1909. évi VI. t.-c. 46. §-a értelmében a bevallás annak a községnek elöljáróságánál
történik, amelynek területén a ház fekszik.
A házbérjövedelem bevallására kötelezve van:
a) a tényleges birtokos, illetőleg vagyonközösség
esetén az összes tényleges birtokosok,
b) a házközösségnél annak a feje,
c) nem önjogu, valamint jogi személyeknél a
törvényes képviselő.
Ha a közös tényleges birtokosok közül csak egy
ad vallomást, utóbbi az összes tényleges birtokosok
meghatalmazottjának tekintendő.
A ház tényleges birtokosa (tulajdonos vagy haszonélvező), illetve a törvényes képviselő, a házbérvallomási ivet meghatalmazott által is kiállíttathatja, ennek
eljárásáért azonban a meghatalmazó anyagilag felelős.
A bélyegmentes meghatalmazás kivánatra felmutatandó.
Felhivatnak tehát a valiomásadásra kötelezettek, hogy
a házbérvallomási ivet pontosan és a valóságnak meg-

MINDEN

A bevallás tárgya: a házak évi nyers bérjövedelme.
Nyersjövedelemnek tekintendő együttvéve mindaz,
amit a bérlő a bérlettárgy használata fejében a bevallás időpontjában ellenértékül fizet, illetőleg teljesíteni
tartozik.
Ide számitandók különösen:
1. a szoros értelemben vett lakbér;
2. a természetbeni szolgáltatások, a tulajdonos helyett fizetett kárbiztositási dijak, állami, helyhatósági
és egyéb adók, azoknak az összegeknek kivételével,
melyeket a bérlő községi adó fejében házbérfillérek
elnevezése alatt, vagy más községi lakásadó cimén fizet,
ha a bérbeadó ezeket az összegeket elkülönitve mutatja ki, vagy bérvallomásában oda nyilatkozik, hogy
a mellékjárulékaival együtt bevallott nyers jövedelemben
a házbérfillérek már benfoglaltatnak;
3. azok az összegek, melyeket bérbeadónak a bérlő
háztartása*keretében vízvezeték, éjjeli világítás, szemétkihordás és más ilynemű mellékköltségek cimén fizet,
ide nem értve a ház gondozásával megbízott egyénnek
a bérlők részéről külön fizetett, akár előre meghatározott járandóságokat, továbbá a lakás világításáért és
fűtéséért külön megállapított összegeket, végül a bérlő,
mint üzlettulajdonos által üzlete céljaira felhasznált viz
után fizetett vízvezetéki dijakat;
4. azok az összegek, melyeket a bérlő a bérbevett
ház vagy lakrészek állandó átalakításának vagy karbahelyezésének költsége fejében a bérbeadó beleegyezésével sajátjából oly feltétel alatt előlegezett, hogy e
költség visszatérülésig készpézben aránylag csekélyebb
összegű lakbért tartozzék fizetni. Ha e költség visszatérítése a szerződő felek állal több évre osztatott fel,
a költségeknek csak ama része számítandó a nyers
jövedelemhez, mely a megállapított felosztás szerint
az illető évre esik.
Általános házbéradó alá eső helyeken a házbirtokos
által használt vagy másnak ingyen átengedett épületeknek, illetve épületrészeknek nyers házbérjövedelme gyanánt a bérbeadás esetén elérhető haszonértéket (bérértéket), az üresen álló lakásoknál pedig az előző évi
adóalapot kell bevallani.
Üzletfölszereléssel, földbirtokkal, házi kerttel vagy
egyébb dolgokkal és jogokkal együtt bérbeadott házaknál vagy lakrészeknél nyers jövedelemnek az az összeg
vallandó be, mely házbér cimén a bérszerződésben külön kitüntetve van.
Bútorzattal együtt bérbeadott lakrészek bérjövedelmét minden levonás nélkül kell bevallani, amelyből
azonban a bútorzat elhasználása fejében 30 százalékot
a kivető közegek fognak leszámítani.
A bérlők a vallomási iven bizonyítják a vallomás
helyességét, nevöknek a vallomásadásra kötelezett fel-

MAGYARNAK

hazafias kötelessége a lll-ik

61-os Hadi kölcsönt
vásárolni.
••••••

hívása folytán a megfelelő rovatba történt bejegyzése
által. Ez a bejegyzés a bérösszeg beirása előtt tilos.
A felek a házbérvallomás beadásáról elismervényt
kérhetnek.
Aki vallomását a kitűzött határidőben be nem adja,
abban az esetben :
a) ha a megállapított adóalap 1000 koronát nem
halad meg, a kivetés során megállapított házbéradónak
l°/o-át, illetőleg, ha a részére szabályszerűen kézbesített
és a vallomás benyújtására szóló felhívás vételétől 8
nap alatt sem adja be vallomását, további 4°/o-át fizeti
pótlék fejében;
b) ha pedig a megállapított adóalap 1000 koronát
meghalad, a kivetés során megállapított házbéradónak
5°/o-át, illetőleg, ha a részére szabályszerűen kézbesített és a vallomás benyújtására szóló felhívás vételétől
számított 8 nap alatt sem adja be vallomását, az az
adónak további 25 %-át fizeti pótlék fejében. (Az 1909
évi VI. t. c. 48. §-a, illetőleg a 1912. évi LIII. t.-c.
39. §-a.)
Ha a vallomásadásra kötelezett a vallomási ivet a
bérösszegnek beirása előtt íratja alá bérlőjével, annyiszor büntetendő 5—200 K-ig terjedő rendbirsággal,
ahány bérlőjénél ezt elkövette. Hasonló rendbírság alá
esik a bérlő is, ha a vallomási iv aláírását elfogadható
ok nélkül megtagadja. (1909. évi VI. t.-c. 59. §-a.)
Biróilag büntetendő, vagyis a jövedéki büntető
eljárás alá eső kihágást követ el a tényleges birtokos,
vagy annak törvényes képviselője, ha a házbérjövedelemre vonatkozó vallomási ivben adóköteles jövedelmet
szándékosan elhallgat vagy abban tudva valótlan vagy
szándékos félrevezetésre irányuló nyilatkozatot tesz,
mely az adó megrövidítésére alkalmas. Ha ennek a kihágásnak elkövetésében a bérlő is szándékosan részt
vesz, ez a tettessel egyenlően büntetendő.
Tájékozásul szolgáljon végül, hogy a vallomásadásra kötelezettet a bevallás kötelezettsége alól nem
mentheti fel az a körülmény, hogy a vallomási iv részére
hivatalból kézbesítve nem lett.
Ha a vallomásadásra kötelezett a vallomási ivet
kiállítani nem tudná, vagy hadbavonulása folytán ezt
nem tehetné, a községi vagy városi közegek (jegyzők,
városi adóhivatalok kötelesek a vallomási iv kiállításánál hivatalból díjtalanul segédkezni, illetőleg a tollba
mondott vallomás alapján a vallomási ivet a fél nevében
kitölteni s ennek megtörténtét hivatalból igazolni.
Ugyanezt az eljárást kell követni abban az esetben, ha
a bérlők a vallomási ivet szabályszerűen kiállítják, de
a hadbavonult vallomásadásra kötelezett fél azt alá nem
írhatja. A segédkezésnek megtagadása — a közadók
kezeléséről szóló 1909. évi XI. t.-c. 102. §-a (1913. évi
50.000. sz. hiv. összeállítás 197 §. d) pontja) értelmében — minden egyes esetben 5—50 K-ig terjedhető
birsággal büntethető.
Kelt Szegeden, 1915. október hó.

A m. kir, pénzügyigazgatóság.

Aláírási á r :
Október 31-től \ £ % * J u J i
november

17-igí5j /

f V

tHIKOP.

A hivatalosan
megállapított
részletekben

A ö

.

a

1916. január 8-ig
••••

50 koronától kezdve minden összegben aláirható eredeti feltételek mellett,
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A jegyzések megkönnyítésére

a hivatalos aláírási helynél:

MAY R. MIKSA
+

bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

ó

Széchenyi-tér.

S ^ ^ j o

kölcsönt nyújtok

5°|o-al
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áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát!
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