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Csapataink megszállták
Uzsicét

Támadásaink az ellenség legszívósabb védekezése
dacára tért nyernek. - A kragujeváci zsákmány. A bolgárok előnyomulása Nis felé.
Budapest, november 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Montenegró ellen
kiizdő osztrák-magyar csapatok rohammal
elfoglalták Avtováctói délre az ellenséges
területen fekvő Bobija magaslatot és még
három más hegycsúcsot, a melyeket a montenegrőiak szívósan védtek. A Bobija hadállás elleni rohamnál egy 12 centiméteres,
olaszoktól származó ágyút zsákmányoltunk.
A Szerbiában küzdő szövetséges haderő egy
osztrák-magyar hadoszLopa bevonult Uzsicébe. A cs. és kir. csapatok Cacaktól délre
és délkeletre állanak harcban. A Cacaktól
Kragujevácba vezető úttól délre, a Kragujeváctől délkeletre, valamint a Jagoüinától
északkeletre fekvő magaslaton osztrák-magyar ós német csapatok támadásai ellenség
legszívósabb ellenállása dacára mindenütt
tért nyernek. Kragujevácban 6 ágyút, 20
ágyucsövet, 12 aknavetőt, néhány ezer puskát, sok lőszert és egyéb hadianyagot zsákmányoltunk.
,
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Berlin, november 3. A nagy főhadiszállás
jelenti: Uzsice meg van szállva. A cacak—
kragujeváci utón áthaladtunk. A Morava
mindkét partján az ellenség ínég makacsul
ellenáll. Kragujevácban 6 ágyú, 20 ágyúcső,
12 aknavető, több ezer puska, sok lőszer és
hadianyag volt zsákmányunk.
K ö v e s s tábornok hadseregének német csapatai tegnap 350 szerbet ejtettek foglyul és négy ágyút zsákmányoltunk.
G a l l w i t z tábornok hadserege az
utolsó két napon 1100 szerbet ejtett foglyul.
B o j a d j i e f f tábornok hadseregei Pianínicától nyugatra, a Zajecár—paracini-ut
mindkét oldalán visszavetette az ellenséget,
230 szerbet elfogott és 4 ágyút zsákmányolt.
Knyazeváctól délnyugatra folytatva az üldözést a bolgár csapatok elfoglalták a sorIyigi hidföt, átlépték Sarljiski Timokot és a
Ples-hegyen (1327) és a Guljanskán (1369)
is áthatoltak és zárkózva előnyomultak. A
Nisava-völgyben előnyomuló csapatok, túlerőnek támadása elöl kitértek. Bélapaiánkától nyugatra a Bogov-hegyet (1154) szilárdan tartják.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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Csütörtök, november 4.
kesedést idézett elő a bolgár népben, amely
ebből a tényből bátorságot merít nemzeti kívánságainak megvalósításához. Hála a szövetséges hadseregek hőstetteinek, nagy kilátások jövője nyílik meg a bolgár nép előtt,
amely töntlánelmi hivatást érez arra, hogy a
Balkánon a béke és az általános jólét fontos
tényezője legyen. Mától fogva szabad a dunai ut és Bulgária közvetlenül érintkezbetik
szövetségeseivel. Nem nagy esemény ez?
Az „Echo de Bulgaríe" azt mondja: A bolgároknak a háborúban való részvétele óta a
szövetséges csapatok összeköttetése a legjelentősebb esemény a keleti hadszintéren.
Tisztán katonai szempontból Szerbiának
[erről az oldalról való teljes izolálását és egy
megszakítatlan frontnak a Perzsa-öbölig
való létesítését jelenti. A legélénkebb fantázia is elbámul ezen az eseményen. Azt jelenti, hogy a háborúnak uj fejezete kezdődik
és minden jel arra a hitre jogosít fel, hogy
ez az utolsó fejezet. A megoldás közeledik.
A bolgár távirati ügynökség irja: Az
antant sajtója egy csomó álhirt terjeszt Bulgária belső helyzetéről. A Petit Párisién azt
állítja, liogy a rendőrség az uralkodóház eltérni összeesküvést fedezett fel, hogy sok ellenzéki képviselőnél házmotozást tartottak
•és ihogy az oroszbarát bolgár tiszteket Németországba küldték. A Daily Telegraph
francia kollégája és bukaresti híreik nyomán
azt állit ja, hogy Stara Zagora lakossága fellázadt, amikor török és német csapatoknak
állítólagos Bulgáriába érkezéséről hallott
hint, hogy a rendőrség a nép közé lőtt és
hogy Janibóli prefektusát meggyilkolták,
hogy Djouniajában elfojtották a lázadást és
hogy egy bolgár zászlóalj vonakodott a
szerbek ellen harcolni Mindezek ;a hírek
tisztára koholmányok. Ellenkezőleg, Bulgária belső helyzete mindenütt kitűnő, amiről
mindenki első tekintetre
meggyőződhetik,
feltéve, hogy nincs hiány a jóakaratban.
Monasztir

Lugano, november 2. A „Qiornale d'ltakövetkezőket jelentik Bukarestből: Szerbiai lia" irja: A bolgárok (előnyomulása Velezből
részről .a szerb hadseregnek az uj offenzíva Monasztirba, közvetlen küszöbön áll. Mokezdetétől Október 24-éig váló veszteségét uasztirból igen sokan elmenekülnék.
Lugano, november 3. A „Seeolo"-n.ak halottakban és sebesültekben 29.000, eltűnjelentik Parisból: A központi hatalmiak és tekben 7800 főre teszik. Ugy látszik, hogy A görög csapatokat visszarendelik
Bugária első balkáni sikereit a párisi véle- ezek a számadatok nem emlékeznek meg a
a bolgár határról.
mény szerint még meg lehetne állítani, de bolgár fronton bekövetkezett veszteségekZürich, november 3. A Daily Teilegraph
ehhez meg kellene menteni a szerb hadse- iről ós alacsonyabbnak tüntetik fel a veszteállítólag atthóni diplomáciai forrásból arról
reget az által, hogy az ellenség megjelené- séget, mint amilyen tényleg volt. Rendkívüli
értesül, hogy a mozgósított görög csapa Ítéssét az Adria partján megakadályozzuk. A nehézségekkel kell a szerb hadvezetőségnek
zekét visszarendelik a bolgár határról.
szövetségeseknek a leggyorsabban helyre a sebesültek dolgában megküzdenie, akiket
kell állítani az összeköttetést Szerbiával a front változására való tekintettel nagyon Románia visszaotasitja az antant
Montengrón át és ily módon Szerbiának hát- messzire az ország belsejébe 'kell szállítani.
legutolsó ajánlatát is.
védet nyújtani, fia a szövetségesek vonako- A hadifoglyokat Ó-Szerbiából a montenegZürich, november 3, A „Züricher Neudása következtében az albániai játszma is rói határra vitték.
este
Nachrichten" jelenti Londonból: Mára
elvész, már csak a ikis-ázsiai kísérlet mavárják
a román kormány válaszát. KétségA háború utolsó fejezete.
riadna fenn annak megakadályozására, hogy
telen, hogy Románia vissza fogja .utasítani a
Németország az ellenséges
gyarmatokra
— A bolgár sajtó a szerbiai sikerekről. —
legutolsó javaslatot, jótóhet az antant Bessz.vesse magát.
. M . . i,.
S z ó f i a , november 3. Az egész bolgár arábiát is felajánlotta Romániának.
sajtó azon való öröméinek ad kifejezést,
A szerbek veszteségei.
Lugano, november 3. A „Corriere della
ihogy megtörtént Szerbiában a szövetséges Sera" szerint Romániában láthatóan koBécs, november 3. A szerb veszteségek- csapatok találkozása, A Narodni Prava irja:
moly fordulat történt. Az interveneionisták
föl a „Siidslavische Korresponde,]iz"-nek a Ennek az e&ménynek a híre iméiyenjáró lelAz antant terve a szerb hadsereg
megmentésére.

8ÖÉLMAGYARORSZÁ G
által rendezett tüntetéseknek nem volt elegendő hatásúik Ferdinánd királyra és Bratianu miniszterelnökre. A miniszterelnök utasította a -rendőrséget, hogy szigorú intézkedéseket tegyen hasonló tüntetések megismétlődése elten. -Mindinkább az a felfogás
érvényesül, ihogy: Bratianu semleges kormánya helyébe -a németbarát Carp és M-arghiomain, kerül. Ezek egyelőre talián csalk
híresztelések, de h-a Németország, AusztriaMagyarország a Balkánion győz, aikkor nincsen -kizárva, ihogy ,a király is ilyen érteleim-
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ben határoz. Ha Bulgária árulása büntetlen
marad, — irja a lap — akikor a bolgár cárnak tanítványa is akad.

ország állja szerződését, amelyet Szerbiával -kötött, de a király ezt a nyilatkozatot
helytelenítette és Venizelosz lemondott. Az
uj görög kormány vonakodott a semlegesséAz olaszok félnek Görögországtól.
get feladni, noha azt a kívánságát fejezte k-i,
Lyon, november 3. A „Riepu-blicain" hogy barátságban akar maradni a szövetséközli, -h-ogy az olasz sajitó kételkedik Görög- gesékkel.
ország őszinteségében és a lapok figyelmezAsquith folytatólag kifejti, ihogy ilyen
tetik a négyesszövetség kormányait, hogy körülmények között Szerbiára kellett bízni,
jól vigyázzanak Görögországra, -nehogy hogy a központi hatalmaik ihomlolktámadása
valami szerencsétlen meglepetés legyen. -és -a bolgárok oldaltámadása ellen Védekez(M. T. I.)
zék. -Az antant -azonban nem engedheti meg,
hogy Szeribia ilyen becstelen lés u-tálatos
kombináció zsákmánya legyen. Joffre látogatása -a francia és -az angol vezérkar teljes
megegyezéséit hozta létre az antant-csapa-tofenalk a balkáni harctereken való együttes
Budapest, november 3. (Közli a miniszA háború a -kormánynak ürügyül szol- fellépésére vonatkozólag. Az antant Szerbia
terelnöiki sajtóosztály.) Az olaszok megsza- gál arra, h-ogy a magán- és közszabadságot függetlenségét ebiben a háborúban a legfonkítás nélkül folytatják Görz ellen irányuló katonai szempontokkal nem indokolható tosabb -szempontok egyikéinek tartja.
erőfeszitéseiiket. A Plava harcvonalon bezá- mértékben korlátozza. Internálások és kiVégül kijelenti Asquith, hogy amíg az
rólag a doherdói fensik északi szakaszáig utasítások magánszempontokból történnek. uralkodó -és a parlament bizalmát -bárja, hetegnap újra igen nagy haderő támadott, — A cenzúra lelkiismeretlen üzelmek takarója. lyéin marad és viseli a kormányzás terheit.
mindenütt visszavertük. E harcokban több A kormány tűri a parlamentáris intézmény
Sir Edw-ard Grey válaszolt -ezután egy
olasz -ezred létszáma felét vesztette el. M-a lényegével össze nem egyeztethető kor- kérdésre Mexikó tekintetében s azt mondta,
éjfél után egy kormányozható léghajó Görz mányzási -mó-dot. Pénzügyi intézkedéseinél Ihogy a brit kormány Caranza elnökségéinek
városára számos bombát dobott le. A dél- a kormány kiméíi a nagy jövedelmeket, le- •elismeréséit illetőleg ugyanazt az utat fogja
nyugati harctér egyéb pontjain nem volt je- hetővé teszi a hads-e regszál 1 i-t óik hihetetlen követni, amelyet az Egyesült-Államok.
lentősebb esemény.
és botrányos nyereségeit, miáltal megsemAsquith közölte, hogy Carson lemonmisitíh-eti
a nemzeti összhangot. Mindazok a dása következtében ,F. E. Srnitih főügyész
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. balkáni hipotézisek és egyéb számitások, a lett az állaim koronaügyésze, (M. T. I.)
melyek alapján Olaszország a háborúiba beAz olasz szocialisták békét
Svédország Németországhoz
avatkozott, -összeomlottak. A párt határokövetelnek.
zottam ellenz-i a háborúnak kiterjesztését uj
készül csatlakozni.
hadszínterekre
-és
támogat
-minden
törelkRóma, november 3. A sociálisita -kaimaKrisztiánja, november 3. Az Afiteniposten
-rai frakció határozati javaslatot fogadott el, vésit, amely az igazságos bélke és -a népek londoni tu-dósitója -szerint Londoniban az
szabadságának visszatérését előmozdítja.
amelyben a következőiket -mondja ki:
utóbbi napokban annak -hiire terjedt el, hogy

Több olasz ezred létszáma felét
vesztette el.

Nyugaton nem volt
jelentős esemény.
-Berlin, november 3. A nagy főhadiszállás
jelenti: A nyugati harctéren nem volt jelentős esemény. Souch-ez pataknál, hasonnevű
helységtől északkeletre egy átkarolással
fenyegetett előretolt árokrészünket mintegy
10Ü méternyi szélességben éjszaka tervszerűen kiürítettünk. Peronestöl keletre egy angol repülőgép gyalogságunk tüzében kénytelen volt leszálani. A jármű vezetője fogságunkba került.
j
Legfőbb hadvezetőség.
Asquith miniszterelnök beszéde
az angol alsóházban.
London, november 3, Az -alsóházban
zsúfolt padsorok és karzatok előtt mond-t-a
el nagy -érdeklődéssel várt beszédét Asquith
miniszter-e-lnök, akit meleg rokonszenvvel
-üdvözöltek.
— Fel fogom tárni a nemzet -előtt a jelenlegi és várható helyzetet, amennyire ez
idő szerint lehetséges — igy kezdte beszédét. — A brit nemzet ma é-p olyan szilárdan
el van tökélv-e, hogy a háborút végi-gküzdi
a siker -kivívására, mint bármikor ezelőtt és
a kormánynak e cél elérésére imi-nden szükséges eszköz megadatott. (Élénk tetszés.)
A láthatár részben borús volt, de ki-tisztult.
Határtalan -nagy türelemre és bátorságra
v-an szükség. Akadnak ugyan -kisebb csoportok, hivatásos jajveszékelők, de mag-a a nép
ékeskedik -azokkal az erényekkel, amelyeket az im-é-nt emiitettem.

Beszédének -további során -az ország gigászi katonai vívmányairól emlékezett meg
és ha-ngsulyoz-ta, hogy Anglia elhárította
magától azt a katonai becsvágyait, hogy katonai Ihat-alolm legyen. A flotta óriási tengerentúli hadműveleteit aránylag -csak-ély áldozatok árán hajította végre, mer-t -emberanyagban nem -egészen egytized -százalékot
veszített, mégis sikerült minden -tengert megtisztítania; a német hadihajóktól éis kereskedelmi gőzösöktől. -A -németeknek a tengeren
véghezvitt cselekedetei nem egyebek, mi-nt
az -alattomos tengeralattjáró naszádok szórványos é-s egyre kevesibbedő vállalkozásai.
A Dardanelláknál a helyzetet a kormány
gondosan fontolgatta és azt e-1 nem szigetelt
jelenségnek veszi, hanem egy nagy sztratégi-ai kérdés rész-e gyanánt fogja fel, amelyet
a Balkánon legutóbb beállott fejlemények
vetettek felszínre. Utalt azután a minis-zterelnöik arra, hogy minden intézkedést alaposain megvitattak a szövetségesekkel.
— Mivel mi szövetségeseink tulajdonát
nem alkarjuk az ő hátuk mögött .eladogatni,
mint a németek, akunik volt -az utolsó pillanatig remélni, hogy Görögország teljesíteni
fogja Szerbia irányában vállalt szerződéses
-kötelezettségeit. Venizelosz szeptember huszonegyedikén Franciaországtól és NagyBritanniától százötvenezer embert kért s
ilyen -támogatás fejében jött létre -a megállapodás, ihogy Görögország mozgósítani fog.
Október 2-án- Venizelosz beleegyezett -abba,
hogy francia és angol csapatok gör-ög területen partruszállj-anak és csupán -a látszat
| kedvéért jelentett be tiltakozást. Október
| 4-én Venizelosz kijelentette, hogy Görög-

-a Skandináv államok s elsősorban Svédország, elhatározták, hogy Németország mellé
államaik. A londoni City köreiben komolyan
beszéltek arról, hogy az angol kormány
közvetve figyelmeztette az angol bankokat
és kereskedő -cégeket, 'hogy mentől hamarabb hajtsák be svédországi követeléseiket,
mert Svédország Németországhoz készül
csatlakozni. Az illető bankóik állítólag arra
in-ézv-e -is utasítást kaptak kormányuktól,
hogy skandináv imagánfelekmek ne hitelezzenek ezután. Londoniban imos-t cáfolatot
várnak, mert ezek a hírek már mindenfelé
elterjedtek és hitelre találtaik.
A Tidens Tegn Dar-del krisztiánia sv-éd
követségi titkár nyilatkozatát idézi, melyet
az szombaton egy svéd segítő-egyesületben
tett és amely igy hangzott:
— Mindannyiunknak az a kívánságunk,
h-ogy kiviil maradjunk ;a háborún, ámde az
idők komolysága arra figyelmeztet bennünket, hogy összetartsunk. Mi itt, a skandináviai félszigeten boldogok va-gyuintk lannaik tudatában, hogy -akármi történjék ,is, mii mint
testvériek, vállunkat egymásnak vetve nézünk szembe az elkövetkezőkkel.
A követségi titkárnak ezek-et -a szavait
zugó lelkesedéssel fogadta a h-allgatóság.
Párisból intézik a négyesszövetség
hadműveleteit.
Zürich, november 3. A „Daily Mail" jelenti: Az antant seregeinek 'közös vezérkara, -amelynek meg-alakitását Joffre londoni
látogatás-aikö-r határozták el, Parisban fog
tartózkodni s onnan intézi a négyesszövetség hadseregeinek valamennyi hadmüveletét.
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DÉLMAG Y ARORSZAG

Az oroszok sikerfelen támadásai.
— Linsingen hadserege betört az orosz főállásba. —
Budapest, november 3. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A harcok még folynak. Az oroszok erősítéseket állítottak a
harcokba. Bucastól északkeletre az oroszok
egy támadása tüzüokben összeomlott. Bieniavától északra egész nap heves harc folyt.
Sienikovce község birtokáért osztrák-magyar csapatok tegnapi jelentésben említett
ellentámadása változó szerencsével folytatott küzdelem után a délutáni órákban azzal
végződött, hogy az oroszokat elűzték a faluból és a majorból. Éjjel uj orosz erők támadtak, ugy, hogy néhány házcsoportot újra elvesztettünk. Ma tovább folyik a harc. A Sienikovcetól északra fekvő tó körül is harcolnak. A Linsingen tábornok vezérlete alatt
álló osztrák-magyar és német haderőből alakított áttörő csoport Bielgovnál, Cartorijsktól nyugat betört az oroszok főállásába, öt
tisztet és 660 főnyi legénységet elfogtunk és
3 gépfegyvert zsákmányoltunk. Északkeleten a helyzet egyébként változatlan.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Berlin, -november 3. A -n-agy főhadiszállás
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcsoportja: Dünaburg előtt az oroszok folytatták
támadásaikat, llluxnál és Garbunovkánál
visszavertük őket. Az oroszok négyszer intéztek sikertelen rohamot szokatlanul nagy
veszteségeik mellett gateini állásaink ellen
és a Sventen Ilsen tó közötti arcvonalunkat
vissza kellett hajlítanunk. Az oroszoknak sikerült itt elfoglalni Mikulenszki falut.
Lipót
bajor herceg táborszernagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan.
L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja:
Az oginskij csatornánál visszavertük az osaricii zsilip ellen intézett ellenséges támadást.
A Iiszovo-cartorijski ut mindkét oldalán az
oroszokat újólag további visszavonulásra
lkény szeri tettük, öt tisztet, 660 főnyi legényBrland és Cambon hivatása.
—Az óriások kormánya. —
G e n f , november 3. A francia sajtó egyáltalán nem tartja a -most -elitemetett kormánnyal szemben a de mo-rtuis nil nisi ben-e
elvét szem előtt. Néhány lap, igy a „Matin",
„Guerre Sociale", „Echo de Paris", „Petit
Journal" -lezártnak tartja a multat, mert veszélyesnek tartják szemrehányásokkal viszálykodást szítani most, mikor elhatározásokra kell jutni és a tettek terére lépni. Mások, -mint a Figaro is, nem akarnak igazságtalanok lenni, de -meg kell j-egyezni-öik, hogy
Viviani kormánya nem állott mindig feladata
magaslatán. Minden búcsúztatóban azonban
kifejezésre jut -az a gondolat, ihogy eddig
Franciaországnak olyan kormánya volt,
mely megelégedett a szép frázisokkal, holott cselekednie kellett v-olna, olyan kormánya, amelyben az „unión sacrée" csak egyszerű illendőség, vagy üres fo-mula volt é-s
ne»m tudta önmagát és a kamarát azoktól a
szomorú szokásoktól megszabadítani, amelyek a háború előtt voltak divatosak. Röviden: olyan kormánya, amely nem volt képes mindent a győzelem előkészítésének és
az -ország üdvének alárendelni. Ami: a Vi-

séget elfogtunk, 3 géppuskát zsákmányoltunk.
B o t h m e r gróf tábornok hadserege:
Sienkovce északi részében még harcol.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az orosz

kormányválság.

Pétervár, november 3. A Péten vári Távirati ügynökség jelenti: A miníszterrváltozásclkról elterjedt híreszteléseiket hivatalosan
nem erősítik meg. (M. T. I.)
Berlin, november 3. A „Berliner Tageblatt"-niak jelentik Genfből: A párisi sajtó
meglehetős hü-vös hangon ir Szaszonovról.
A „Teimps" szerint Szaszonov közvetlenül
a Ihlábortu kitöréséig a béke megóvása érdekében tevékenykedett, később azonban annál nagyobb buzgalommal igyekezett a négyesszöveitség céljait megvalósitani. Hogy
inern jutott tovább a jószáindék-nál és hogy a
balkáni politikája n-ern járt enedménlnyel, a
remélt sikerre!, -az azokkal az -általános nehézségeikkel függ össze, amelyeknek De-1cass'é is áldozatul esett.
Nagy orosz erőfeszítések
a Dnyeszternél.
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védelem szervezését oly erővel, precizióval
és odaadással végezte, hogy ezért a franciák örök hálával tartoznak neki. Millerandnaik jóvá kellett tennie a múlt tévedéseit és
hibáit, sőt ki (kellett javítania a honvédelem
egész óramüvét S ezt a herkulesi munkát
diadalmasan elvégezte, anélkül, hogy törődött volna az ellene irányuló támadásokkal
és a körülötte folyó intrikáklkal. Milleranddal kapcsolatban -fölemlíti még a „Gaulois",
hogy ennek a férfiúnak az érdemeit semmivel sem lőhetett jobban honorálni, -mint -azzal, hogy -a leghíresebb hadvezérek egyikét
választották utódjául.
Hogy a kabinet összeállítása különben
nagy mértékben kihívja a kritikát, azt elárulja a Libre Paroile, amely azt hangoztatja,
h-ogy -a hadiállapot -akadálya annak, ho-gy
erre vonatkozólag megmondja a véleményét. Békeidőben nem állott volna el Briand
kormányával szemben a kritikától. Az Eclair cimü katonai lap azt mondja, hogy csak
korlátolt bizalommal lehet az uj kormány
iránt, mert a tanácsadók túlságosan nagy
száma a helyzetnek megfelelő energikus és
gyors akciónak az akadálya. Ezalatt a sürgős akció alatt a Szerbiában megkezdett uj
ikciót érti, amelyet ugy kell vezetni, hogy
nem kívánatos fordulatok ne idézzék elő annak összeomlását.

Egyébként a kamara november 3-ig elBécs, november 3. Csernovicból jelen- napolta üléseit. Alkkor következik! a kortik a N. Fr. Pressé-níek: A Dnyeszter északi mánynyilatkozat és egy Interpelláció a
pántján a Szieretih torkolatától keletre -az Franciaországban nagy számban található
-oroszok -nagy erőfeszitéséket -tesznek, hogy -németekről és osztrákokról.
előretolt állásainkat visszavessék -a DnyeszAzt hiszik, ihogy az uj francia kormány
ter balp-a-rtjára. Az utolsó -napokban az orolegelső -ténykedése a politikai sajtócenzura
szok kileniesoros arcvonalaikban támadtak s
mindenár-on hatalmukba ,akarták keríteni l-ö- felfüggesztése lesz.
vészárkaii-nfcat, de bárm-ennyire -is erőseik
voltak rohamaik, sehol sem sikerült os-alk
-egy talpailattnyi ihely-eit is elragadniolk. Támadásaik meghiúsultak és ikíénytel-enek voltak h-alottaik ós sebesültjeik ihátr-aih-agyásáBUDAPEST: A király Toncsev bolgár
ivail sietve visszavonnln-i. Géppuskáink valópénzügyminiszternek
a vaskoronarend első
sággal kaszálták -a-z oroszokat. Veszteségeik
osztályát adományozta. — A Nationalzeiegyelőre még nincsenek megszámlálva.
tung jelenti: Románia és Bulgária viszonya
mindinkább barátságos lesz. Csapataikat a
viani kormány elhibázott, -annak a jóvátéte- határról kölcsönösen visszavonták.
lét most Briandtól várják. A sajtó rámutat
SZÓFIA: (Hivatalos jelentés.) Offenzlarra, hogy az ónásOknak ez a kormánya vánk tervszerűen kifejlődik és előrehalad.
olyan minisztertanács, amelyet még a vének Surdulitja vidékén négy ágyút és nagymenytanácsa is támogat. „De a tanács im-ég nem nyiségü hadianyagot zsákmányoltunk. A
tett" — irja a Figaro. A Ikor-mány vezetőjé- front e részén Péter király azzal lelkesítette
nek és kitűnő -munkatársának, Jules Caim- katonáit, hogy az antant segítsége legközebonn-ak lesz a feladata, ihogy a z óriások ezen lebb megérkezik. A kragujeváci arzenált a
tanácsának formát adjon, azt a formát úgy- szerbek a város megszállásának délelőttjén
szólván rákényszerítse erre a tanácsra." A felgyújtották.
-lap sajnálja, hogy Levis Barthout ép mosit
SZÓFIA: A bolgárok Nis felé előnyonem vonták bel-e a kombinációba. A GatiJoís
mulva, a szerbeket vasutmenti állásaikból a
elvárja, hogy Briand és Combon, akiket sem
vasútvonal mindkét oldalán kivetették, A
imultjulk, sem bizonyos személyek kultusza
szerb fohaderö gyülekezik az utolsó kétségnem köt le, nagyobb függetlenséget fognak
beesett ellentállás megkísérlésére..
it-anus-itani. Franciaország olyan nagy egyéSZALONIKI: Az a hir érkezett, hogy
niség, amelyet a szövetségesek 'tanácsában
meg kell hallgatni és amelynek ép szövet- az Üszkiibböl görög területre visszavonuló
ségesei érdekéiben szükséges volna mőh-a franciákra a görög katonák rálőttek.
A Berliner Tagehlatt jelenti: Anglia fügszót emelni. Bizonyára minden francia már
eleve ru-sszo- és angofil, de mindenekfölött getlenül a háború befejezésétől, három évre
bérbevette Calaist.
franikofil legyen a francia.
CSERNOVITZ: Orosz foglyok elbeszéNémely lapok érthetetlennek találják,
hogy az uj kormány nem -tudta magának lése szerint Ruszkij tábornok defenzívát,
Milleraind és Augagneur szolgálatait biztosi- Ivanov hatalmas offenzívát sürget. A tábortanii. Főleg a volt hadügymiinisztem-ek 'tar- nokok között az ellentét kiélesedett.
tóznák azzal az igazsággal, hogy a nemzeti
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Szegedi honvédok harcai Szerbiában.
— Levél Pozsarevácból. — Megtört a szerb lakosság. —

,azonban egyelőre elég annyit tudnunk, hogy
itt gyönyörűen 'haladunk és Szerbia rövid
időn belül: f ű i t !
A lakosság rendkívül alázatos, mukkanni sem 'mer. Igaz ugyan, hogy mindenütt töltött fegyver motoszkál az orra alatt, ami
'meglehetősen radikális mementó.
Igazán nem b á n t a m meg, hogy a h a r c térre kivánlkoztam. Az ágyúdörgés, golyóifiitty nem is olyan borzasztó, csak meg kell
szokni. A szuromyrohaim írnár ravaszabb
mesterség, de ebbe is hamar belejön az ember. Az ugy megy, hogy az ember szépen
Pozsarevác, október 28.
lecsatolja
a kardját, tokba teszi a pisztolyát,
— A papiros — Pozsarevác v á r o s tanámarokra
fog
egy jó öreg mordályt, oda áll
csának hivatalos papirosa — dokumentálja,
a
szakasza
elé
é's elrikkantja magát, h o g y :
hogy a pozsareváci városházán székelek.
„utánam!"
Akkor
a bakák elkezdenek ordíRettenetes n a g y ur vagyok itt: „Ortsikomtani,
hogy
„rajta,
r
a
j t a ! " Azután a fene t u d j a
manidaite n S tellfertreter ",
a többit. Az ember rohan előre; alki szerb
Folyó hó 21-én vonultunk be ide; mi- •eléje kerül, azt kupán üitii, aztán e g y s z e r r e
után előbb a szerbeket kivertük s most Gáll- vége a ramazuriinlak. Már csak utóhangok
witz Exoelieinz parancsnoksága alatt uraljuk vannak: jajgatás, nyögés, káromkodás. Mása z egész teriiletet, innen Kragujetvác irányá- nap ugyanígy.
ban coa 50 kilométernyire. A város retteneMost már öt nap óta pihenünk a harctesem fel van dúlva. Nincs egyetlenegy ép
lakás, egyetlen ép üzlet. Minden feiniekestőí vonal mögött és — jól él'ünik.
Enszemélyeniet illetőleg nem sok monfelfordítva, kifosztva. Szóval ugy néz ki az
egéz város, mint hajdan Jeruzsálem (Én az dani valóm van. Közben előléptem hadaputóbbit nem láttam ugyan, az irás mondja.) róddá és szereztem egy szerénylke medáliát.
Ellenben kitűnően élünk. Disznó, liba Ha éiiink, jön talán a többi is. De vájjon
etc. quamturn satis! Nem igaz ám, hogy é l ü n k - e ? . . . . Az ember élete itt valahogy
Szerbia 'nyomorgott! Ellenkezőleg:
olyan nagyon bizonytalan. Máma vagyunk, holnap
bőségei találtunk itt, hogy valóban meg- — u in,csűrik!
Baráti szeretettel ölel
lepő.
Vészi Ferenc
A világról ugyan keveset tudunk. Újságot merni olvastam Aha Sámuel óta, nekünk
hadapród.
laaaaEsacaesziosBaBBaaBaaaaBBaaBBaBBaBBaaaBaaaBsaBaHaasaaBaaBaiisa ••iiiiBsiiiiiasiaBBS

Megemlékeztünk annak ideijén arról,
ihogy Vészi Ferenc, fővárosi hirlaipiró és laptudósító, aki sokáig teljesített Szegeden katonai szolgálatot mint őrmester, saját kérelmére a harctérre ment. Most 'levelet intézett
a Délim agyarország egyik munkatársához, a
melyben a z 'eseményeket inkább, mint iró
mérlegeli, de g y a k r a n kicseng krónikájából
a magyar katona lelkes büszkesége is. Levelét, amely a pozsáreváci városi tanács címerével é s felirásával ellátott, kockás levélpapíron Íródott, itt közöljük:

A tej.
(Saját tudósítónktól.) Igy egyszerűen, minden dicsérő és egyél) jelző nélkül leirva ez a
fehér, inkább vízből, mint fejérnyéből álló folyadék nem is látszik olyan nagy hatalmúnak,
mint amilyenné a háború folytán előlépett.
Ma nemcsak Szegeden, de az egész országban
ngy vannak vel'e, hogy amikor kapható, seimui
pénzt nem sajnálunk érte adni s amikor nincs,
tiszteletben t a r t j u k a negyven filléres maximális árat. Aki ugy szokta a tejkérdést elintézni, hogy beül egy kávéház karosszékébe és
két hatosért rendel egy félbarna, forró kávét
szűrve, azzal, vagy anélkül1, igy az ólomhetükön át nem igen alkothat fogalmat arról a
helyzetről, amelyben egy család van, ahol a
gyermekek, esetleg a betegek részére akár a
föld aló! is tejet kell teremteni. E családok számára mindennap egy-egy problémával szolgál,
melyet nehezebb megoldani, mint a balkáni
kérdést és nehezebb megkerülni, mint a Kárpátok legjárliatatlanabb hegycsoportját, melyJyel még ,az orosz gőzhenger is hiába birkózott.
Aki nem érzi a -tej-hiányt és látni szeretné
azt a kétségbeesett forrongást, amit most nem
a tej végez a 'tűzhelyen, hanem a tejhiány
m i a t t szenvedő közönség, annak rövid tartózkodásra ajánljuk a polgármester vagy ,a főkapitány előszobáját. Családanyák és apák
jönnek panaszokkal, vau, aki ölbeli gyermekét
is magával hozza, de még cz az eleven tejutalvány, ez a siró-rivó orvosi bizonyítvány sem
használ. Nincs tej. Egészen egyszerűen, szimplán, vagy h a ugy tetszik, duplán, vagy triplán.
Nincs.
Ezek után, sőt m á r ezek előtt is felvetődik
ós felvetődött a kérés, követelés, hogy 'tenni
kell valamit. Hogy mindig van egy „két jó ötlete, módszere, amelyeknek rendszerint az a
különös sajátságuk van, hogy nagyi-észben ki-

Szeged, 1915. november 4.
utalvány csalt a r r a való, hogy a betegek feltétlenül megkapják a maguk porcióját, de ez
nem biztosítja a közönség túlnyomó többségének szükségletét.
A fejhiányon most gyökeresen nem lehet
segíteni, csalt ugy valamiképen. Tejgyüjtő állomások létesítése és a tej utalvány-rendszer
életbeléptetése mellett -arról is -kell gondoskodni a hatóságnak, hogy necsak a környékről,
hanem eseteg messzebb vidékről is
kerüljön
tej Szegedre, mint ahogyan kerül Budapestre
az ország minden részéből.
A tejutalványok már készülnek, a tejgyüjtőállomásolt létesítésén gondolkodnak s e kettő
mellé még ezt is figyelmébe ajánljuk a hatóságnak,
iBcaaBBeitaeeBaaasazBseaaE'BSSBxsaasasHBEasaüBBxaasiiie

Városszerte készülnek
a decemberi választásokra.

(Saját tudósítónktól.) A decemberben' lezajló törvényhatósági bizottsági tagválasztásokra megindultak a készülődéseik. A választások iránt való érdeklődés a háború ellenére
is nagyobb, -mint amilyen időszaki választásoknál szokott lenni. Ennek oka azonkívül,
hogy az idén több helyet kell betölteni, az, is,
hogy máris az érdemes jelölteik -egész sorát
emlegetik.
A leghelyesebbnek isimét a II. kerületben Ígérkezik a választás, inig az első kerületben az eddigi jelek szerint a megszokott
recept szerint fog történni minden. Különösen
sok jelölt nevét emlegetik a harmadik kerületben, igy itt mozgalmasabb választási kampány Ígérkezik.
Körökben s egyesületekben .már meginvíhetetlenek, kisebb részben még kivihetetie- dultak a bizalmas tanácskozások a jelölésekről. A hivatalos, jelölések -aligha történnék
nebbek.
Ha a mai helyzetet nézzük, minden ötlet- meg a hónap közepe előtt. Ezek közül a jelölések közül legnagyobb súlya a munkapárt
nek és módszernek megtaláljuk a hibáját, amelisztájá-nalk szokott lenini, amely csekély vállyen át hiábavalóvá válik az egész. A helyzet toztatással rendszerint 'győz.. Érthető
tehát,
pedig ma ez.
:
hogy azok, alkilk egy-egy jelölt 'mellett máris
Szegeden a háború előtt, sőt a háború alatt állást foglaltak, -megkezdték a kilincselés!
is napi húszezer liter tejet fogyasztott a kö- annak érdekében, hogy emberük a 'munkapárt
hivatalos tisztájába bekerüli jön. Foglalkozik
zönség. Ez a mennyiség néhány hónap alatt
-majd a választás kérdésével a függetlenségi
tizenötezer literre redukálódott anélkül, Ihogy párt és aizi ipar,testület is-. Sokan a választás'
túlságosan sok panaszt hallottunk volna emiatt. alkalmából -a városa pártot szeretnék nagyobb
Nyolcezer liter hiányt megérez ugyan a közön- akcióra megmozgatni. Azzal érvelnek, liogy
ség, de mégsem annyira, hogy ez valami túl- •a városi párt, amely gazdag munkaprogramságos kétségbeesést idézne elő. Később azon- m a l és nagy perspektíváin érvekkel alakult,
egyre jobban veszti a talajt lábai -alól. Erteban ez a napi tizenötezer liter is fogyott s ma
kezletein mind kevesebb törvényhatósági bimár ott tartunk, liogy a. Központi Tejcsarnok zottsági tag jelenik meg -és a legutóbbi közárul naponta körülbelül négyezer, a Gerliczy
gyűlés előtt m á r -meg sem tartotta szokásos
féle uradalom elárusítója négy-ötszáz litert s összejövetelét. Ezek az -urak a választásokat
ba éhez még hozzávesszük azt a víz- és tejmeny- jó alkalomnak tartják arra, hogy a városi
párt működésébe uj életet vigyenek.
nyiséget, amit mozgó tej árus ok házakhoz horMind-ezek mellett érthető érdeklődéssel
danak, a legjobb számítás szerint napi nyolcvárja a közönség a jelöltek neveit. Sajnos-, ez
ezer literre tehető az a mennyiség, amit Sze
idő .szerint -ezekkel nem szolgálhatunk. A
geden most eladnak. Ebbe beleszáini'tódnak a kombinációk egyébként is a közönség részékórházak és a kaszárnyák is. Téli át húszezer ről '-indultak meg, tisztára arról van tehát
helyett most csak nyolcezer liter a napi tej- szó, hogy .nyomdafestéket is lássanak ezek,
a vaiía-meinnyien' tisztelt nevek. Ezt mi korai fogyasztás Szegeden.
nak véljük s a helyzetet távolról sem tartjuk
A baj nem ott van, ahol más élelmiszerek- olyannak, hogy a sajtó már most irányitól-ag
nél, amelyet lelketlen uzsorások
visszatarta- kivánjon befolyni a jelöléseikbe. Információink
szerint mindazok benne lesznek a hivatalos
nak, hogy minél többet keressenek rajta. A
tejet meni lelhet visszatartani. Az ok az, amit lisztában, akiknek akár hivatali állásúik, akár
föntebb is irtunk, hogy nincs. Nincs még az eddigi közéleti szereplésüknél /fogva helyet
kell biztositana a közgyűlésen, Ep azért irányelárusítóknak, a tejtermelőknek sem. A szelíd
adó helyeken -az-t hiszik, liogy a hivatalos jenézésű tarka teheneit áldozatul estek a hábolölésekkel szemben különösen 'az idei válaszrúnak s nem gondoskodhatnak többé oly nagy- tásokon marad meddő minden- más kombilelkűen és olcsón a közönség igényeiről. Ha
náció.
pedig telién nincs, akkor hiába van tejut-al'Megemlítjük végül, hogy egy hozzánk
vány, hiába van maximális ár és hiába van érkezett levél -a kereskedelemnek és- Iparnak
rendőrbiróság, aihoz, hogy a vizet tiejjé változ- a választásokkal! kapcsolatos érdekeire hívja
tassuk, egy kevés tejre is van szükség. A mi- fel figyelmünket. A levélíró -alkailmiasnak tamost, amikor az időlimárik buzgósága ezen a téren utolérhetetlen, lálja az Időt arra, hogy
szaki választáson a1 szokásosnál jóvá! több
de hát. az ő buzgalmuk sem ér semmit. A tej- mandátumot kell betölteni, mindenki
más
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'háttérbe 'szorításával gondoskodás történjék
arról, h o g y ia közgyűlési terembe javarészt
kereskedőik é s iparosok kerüljemeik b e . A 'hivatalos jelöléseknél b i z o n y á r a
tekintettel
lesznek e z e k r e a n a g y elvi s z e m p o n t o k r a is.
Hiszen m a 'már mindenki tisztában v a n azzal, h o g y a jogászok és hivatalnokok előtt
áll a v á r o s n a k n y ú j t a n d ó szolgáltatások é r t é k e tekintetében a z a társadalmi osztály, a
m e l y a gyakorlati dolgokkal való folytonos
foglalkozás k ö v e t k e z t é b e n reális t a n á c s a i val első s o r b a n t á m o g a t h a t j a a h a t ó s á g o t ,
v a l a h á n y s z o r n a g y pénzügyi és __ gazdasági
k é r d é s e k megoldásáról van szó. És a háború
után ezen súlyos problémák fokozottan fogn a k felszínre kerülni.

HÍREK
oooo

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

délvidéki

Irta: dr. Czirbusz

földrengések.
Géza egyetemi tanár.

Az Alföld ujabban rengéseivel kelt feltűnést. Kecskemét után Temes és Torontál mély
síkjain megrendül a talaj. Kecskemét háton
fekszik, melynek nyugati oldalán magasabb
a Duna medre, mint a Ti,sza-meder a hátság
keleti tövében. Azért bizonytalan vízválasztó
ez a Duna—Tiszaközi kun hátság s bizony
megtörténik akárhányszor, hogy a Duna áradó
vizének talajvize, földárja átömili-k a hátság
alatt a Tisza medrébe, sőt mint fakadó viz elönti Kecskemét szőlőit. Például kecskeméti
t-a n á rk o rom han, 1875- be n.
A torontáli földrengést nézetem szerint
szintén a föld árja okozta. A keleti balmos
vidék esője osak most szállott lie nagyobb
mélységekbe -s mivel a volt aljbunári mocsár
nem más, mint a delibláti homokfeltérség é&
az északi torontáli hátság (Hád, Hetide) lapos
magaslataiból elrekesztett mélyedék, melyben a
Berzava vízrendszere törekszik a Temes felé
s mivel a nagy kerülőt csináló Temesviz mederalatti és mederoldalvásti beömlő földárja
most telült állapotba jutott, következőleg a
Bega hátrálásához hasonlóan visszatolja balmellékéről a lefelé és a Temes felé folyó föld
árját, — a laza törmelékkel és földiszappal feltöltött aíiibunári medence mélyebbre zökkent.
Ezt érezték meg partos oldalán ülő Csák, Dócz,
Bánlak, Módos és Karáhsonyifalva házai.
Hogy miért épen ott — erről a föld alatti
hydrographi-a pontos ismerete nélkül nem lehet számot adni, de ihogy a Berzava mélyedékje mentén és az alibunárí medence szólein ú j r a
megindul a föld, mihelyt az őszi esőzések megkezdődnek, arra el lehetnek készülve a vidék
községei. Egész év esős volt. Nem a ciklonok
járása, hanem a hadi ágyúzás által
folyton
megremegtetett,
párákkal és gázokkal
megtelt
levegő folytonos lecsapódása
miatt.
Előre megmondtam, csepergő,s n y á r r a ós
aratási évadra lehetünk elkészülve. Be is vált
a próféciám. Most a .szerb háború megremegtetett levegője közvetlen éri Délmagyarországot. Állandó rezgésben van Szerbia felett a
légkör, ami átcsa.p Délmagyarország levegőegére is. Csepergős őszre, havas télre, ködös
napokra és — helyi földrengésekre lehetnek
Délmagyaroiiszágon elkészülve a gazdák. Nem
mindig érzik ugyan a földrengés. Nagy beomlás következménye a felszin megrendülése,
de apró, észrevétlen rengések folyton tartanak,
mert a beomló,s, a rétegek belső elrendezkedése
lassú folyamat. A talajvíz átázott rétegei okozzák a beomlás'ti és rengést.
— A bolgár pénzügyminiszter
Bécsben,
Bécsből túviratozzáik: T o n c s e v b o l g á r pénzügyminiszter .tóét n a p r a ide é r k e z e t t . P é n z ügyi kérdések (megtárgyalásán 'kivül v e z e t ő
poliitikusokfkal tanácskozik.
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— Halálozás. Zehntbauer János államvasuti
főellenőr, leszámoló hivatali ügyosztályvezető
édesatyja, legidősb Zehntbauer János nyugalmazott áll-amvasuti felügyelő életének 82-i.k
évében Bécsben elhunyt. A megboldogult, mint
a magyar mérnöki kar egyik legképzettebb
tagja, annak idején 'tevékeny részt v,ett a magyar vasúti hálózat kiépítésében és jelentékeny
érdemeket szerzett, mint a nyugati va.sut von-atmozgósitási főnöke is. Az elhunyt öreg úrban Zehntbauer Gyula mérnök, vasúti felügyelő isi a t y j á t gyászolja.
— A l e g ö r e g e b b e k első csoportjai vonultak be szerdán, november 3-án. A háború gyűr ű j e egyre tágasabbá válik, hullámverése a
lakosság egyre nagyobb tömegeit csapkodja.
A 40—42 éves népfölkelők kerültek most a kaszárnyákba kiképzés alá, olyan emberek, akik
talán nem is álmodták, bogy békés polgári
foglalkozásukból kikerülnék s fegyverropogás,
ágyúdörgés közepette kell elviselniük a harci
élet minden nyomorúságát és szépségét,
— A cigányprímás és a hadikölesön.
Budapestről .irják: A régi időben a. cigány kimuzsikálta a magyar ur zsebéből a pénzt ,s éppen olyan könnyen költötte el, mint ahogy azt
a m a g y a r úrtól látta. Az idő megváltoztatta a
-Tsznttr n H ozo ir)? A IRta^ 3 ' ®I3A s 4 B j n •ibXSuui
kus is. A cigány, valamikor a legbohémebb,
legkönnyelmübb népe a világnak, ma már takarékoskodik, házat épit, a gyerekeit konzervatóriumba j á r a t j a s h a vendég van nála,
ezüst evőeszközzel eszik az léteit. A háborúnak
kellett eljönnie, bogy megismerjük a járadékot
vásárló cigányt is. Ahogy a publikum, amelynek a cigány muzsikál, erejéből telhetőén jegyez a hadikölesön re, ugy a cigány is arra
törékszik, hogy szolgálatot tegyen a. hazának.
A listában, mely a hadiköllcsönre jegyzők nevét
közli, a következőket olvassuk: „Toll Jancsi
cigányprímás: 50.000 korona." A teljesség kedvéért meg kell emiitemik, hogy Toll Jancsi az
első hadikölcsönre 80.000 koronát, a másodikra
20.000 koronát jegyzett, összesen tehát 150.000
koronát adott kölcsön az államnak a háború
folytatására. Azt a pénzt, amelyet egy életen
át nagyszerű művészetével szerzett, olyan bőkezűen adta oda, hogy a- cigányprímásról példát vehetnének a gazdag emberek . . .
— Nincs S z e g e d e n burgonya. Ma több
helyről arra hivták fel figyelmünket, hogy napok óta nagy burgonyahiány van Szegeden.
Érdeklődtünk a dolog iránt és a felvilágosítások, amelyeket nyertünk, nem a legrózsásabb
sziliben tárják elénk a szegényebb néposztályok helyzetét a közeli télen. Burgonya az
utóbbi napokban tényleg nem volt Szegeden és
emiatt például a konviktusok igen kellemetlen
helyzetbe kerültek. Hóffmann Jánoshoz fordultunk felvilágosításért, aki a következőket volt
szives mondani:
— Nagyon is tudom, hogy az utóbbi napokban nem volt burgonya Szegeden. Kerestek
nálam is, de nem volt. Most azután vettem
ezer mázsát, amit kiárusítok. A krumpli-vételnek nagy akadálya, hogy mi csak a maximális
áron árusíthatjuk, de a termelőtől nem kapjuk
a maximális áron. Most már ebbe is beletörődtünk, csakhogy a vevőinket kielégíthessük.
Sókkal nagyobb b a j lesz, h a a város nem tud
rövidesen annyi krumplit vásárolni, amennyire a tél folyamán -szükség lesz. Ha ugyanis egykét hét múlva beállnak a hidegek, a krumpli
nem sz állítható, mert a vaggonban megfagy.
Ilyen dolgok hallatára az ember kénytelen
vissza-visszatém a régi nótához. Meg vagyunk
győződve arról, hogy a hatóságot a legjobb
intenciók vezetik, de az élelmezési szövetkezetet
mégis meg kellett volna alakítani.
— Erősen f o g y a liszt. A liszt, amely
kapósabb cikk, mint volt valaha a békében,
Szegeden feltűnő gyorsan fogy. A polgármester utána nézetett a liszt rohamos fogyásának
és megállapitotta, liogy gondos rokonok és
áldozatkész barátok kisebb csomagokban nagy-

mennyiségű lisztet küldözgették el Szegedről.
A polgármester a város közönségének zavaitalan lisztell-átása érdekéből koniiáavytilalmut
akar kieszközölni a liszt postai szállítására.
— Ötvennyolc h a d ü z e n e t történt. Amióta
Bulgária és Szerbia is hadiállapotba kerültek
egymással, az emberek az eddiginél is fokozottabb buzgalommal számlálgatják, hogy hány
ország van jelenleg hadiállapotban és hány
hadüzenet történt. Jelenleg tizenhárom ország
van hadiállapotban.
A mi oldalunkon négy:
Németország, Bulgária, Törökország és a monarkia. Az ellenséges oldalon kilenc: Oroszország, Angia, Belgium, Franciaország, Monako, (Olaszország, Montenegró, Szerbia és
Japán. Ezek az államok azonban nem üzentek
mind háborút az ellenséges oldalon lévő államoknak. A hadüzenetek száma a következő:
Németország nyolc állammal, AusztriaMagyarország mind a kilenccel, Bulgária hattal (Oroszországgal, Angliával, Franciaországgal, Olaszországgal,
Montenegróval és
Szerbiával) áll hadban. Oroszországot is beleszámítottuk, bár 'hadüzenetet íi-em küldött eddig. Törökország ugyanezzel a -hat állammal
visel háborút. Az -ellenségeinket tekintve,
Oroszország négy hatalommal: Németországgal, Bulgáriával, Törökországgal és a monar•kiáva-1 vi-sol háborút. Anglia ugyanezzel a
négygyei. Belgiumnak -csak két állammal: Németországgal és a m-onarkiával van háborúja.
Franciaország ugyanannak a négynek üzent
hadat, mint Anglia. Monako kettőnek: Németországnak é-s a monarkiánaik; Olaszország háromnak: Törökországnak, Bulgár iának és a
ínonarkiának. Montenegró és Szerbia
négy
hadüzenetet küldött: Németországnak, Törökországnak, Bulgáriának és a monarkiának.
Összesen tehát ötvennyolc hadüzenet történt. Mivel azonban minden hadüzenet két
állam részéről történik, ezt a -számot kettővel
cl kell osztanunk, hogy a jelenleg viselt háborúk számát megkapjuk; tehát
huszonkilenc
háború folyik jelenleg a világon.
— A S z e g e d i Kereskedelmi é s Iparbanknál a harmadik hadikölcsönre az október 18.—
30. közötti első jegyzési határidő alatt összesen
2.274,000 koronát jegyeztek, ami a második
hadskölcsönjegyzés első időszakában történt
jegyzéseket több százezer koronával felülmúlja.
A jegyzések a mázodik időszakban is szépen
emelkednek és előreláthatólag nem várt jó er d ménnyel fognak végződni.
— Tizenkilenc családott költöztetett a
Amikor a fuvardijak makszimálásáról
tárgyalt a főkapitány a fuvarosokkal, szóba
került a novemberi költözködés Is. Papp Ferenc tűzoltóparancsnok akkor
felajánlotta,
bogy a köztisztasági telep négy kocsiját lovakkal -együtt mérsékelt árért -a közönség rendelkezésére boesájtja. Mint a tüzoltófőparancsnok
most jelenti, 19 családot költöztetett a köztiszta-sági telep kocsijaival és pedig egyenként 30
koronáért. Okos intézkedés volt, bár olyan kevesen élvezhették.
város.

SZEGED,

Köicsey-utca 11. sz.,

mint hivatalos aláírási hely
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— 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 baladók, tanulók
Ós felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid.

— Osztálysorsjáték. Az osztálysorsjáték
mai húzásán 10.000 koronát nyertek: 30503
39781. 5000 koronát nyertek: 80964 99464.
2000 koronát nyertek: 737 11252 14482 15018
23070 23272 25094 28523 39102 39568 52891
73600 78153 79850 81307 82958 891,42 106479.
1000 koronát nyertek: 42 337 612 1735
4760 7143 11779 14590 18768 19592 19613
24361 30784 30861 31325 31792 32890 36994
40577 40583 42166 46420 47196 62992 67331
71642 72589 72976 73890 77356 80125 82099
82720 86921 88830 90071 90337 91083 91472
91869 98480 92540 100353 100592 101129
101388 103419 104677 107029.
Azonkivül kihúztak 500 és 200 koronás
nyereményeket. A következő húzás holnap lesz,
— Tört aranyat legmagasabb áron, készpénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskolautca 23. sz.

Az olasz nagyravágyás
temetője.

TELEFON :
11-85.

Igazgató:
VAS SÁNDOR

TELEFON:
11-85.

Csak ma, csütörtökön

Henny Porfen
legszebb alakitása

FROMIMER, BROWNING, 1914. mode'u s t c y e r pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria t é r k a p h a t ó k .
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

Dráma 4 felvonásban.
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SZÍNHÁZI MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: Jó -éjt Muíki, bohózat (páros).
P É N T E K : Ujházi-est, szinre kerül: Constantin abbé, vígjáték (páratlan).
SZOMBAT: először A korzó szépe, énekes
bohózat (páros).
V-A-SÁRNAP délután: Molnár és gyermeke.
VASÁRNAP este: másodszor A korzó szépe, énekes bohózat (páratlan).
Az Ujházi-est. Nagy érdeklődés

M A X LINDER
első

filmje a

szezonban

mutat-

kozik a szintársuiat péntek -esti előadása iránt,
amikor tudvalevőleg Újházi Ede javára a Constantin abbé kerül szinre. A vidéki színtársulatok -szintén a legnagyobb buzgalommal készülnek az Uj'liázi-estre és amint a nagyobb
városok hírlapjai közlik, a legteljesebb érdeklődés mutatkozik mindenütt a (pályatárs!
együttérzésről tanúskodó előadások iránt. A
szegedi előadás előtt Gömöry Vilma elszavalja
Juhá-sz Gyula költői alkotását: a Prolog-ot,
amelyet az Ujházi-est szegedi rendező bizottsága megküldött az összes vidéki színtársulatoknak. Az érdekesnek Ígérkező előadás jegyeit
már á r u s i t j a a színházi -pénztár.

Vigjáték.

Korzó szépe. A színházi iroda jelenti: A

színház iszombati estéje .iránt, amelyen a Korzó
szépe, Bilimen thai -és Ka-dlburg énekes bohózata ikerül bemutatóra, nagy az érdeklődés
máris. A vidám, mulatságos újdonság az egész
operett személyzetet foglalkoztatja élén Déri
Rózsival, aki egy szerelmes leány jóizii alakításában énekel, táncol. P a r t n e r e Matány lesz,
aki szintén bőségesen módot talál ének- és
táncmüvíószetének érvényesítésére egy lengyel
nemes mulatságos figurájában. Kacagtató figurát visz a színpadra Solymo-si, aki egy díjbirkózó groteszk karikatúrájával nevettet, Kohári egy elkényeztetett budapesti
asszonyka
szerepében Sümegivel, aki a kikapós f é r j szeíiiélye&itője, a szebbnél-szebb számait -éneklik
Hollander daliamos p a r t i t ú r á j á n a k . Miklósi a
rettenetes anyós komikus alakításában és Szilágyi mint kalandszomjas vidéki bácsi ki-tünő
erősségei az együttesnek. Hantos egy pesti
szobalány pajkos szerepében énekel és táncol.
Az újdonság előkészületei m á r annyira előre
haladtak, hogy -naponta telj-es zenekarral tartják a próbákat Radio karnagy vezetése mellett.

Szeged, 1915. november 4.

Vígjáték 3 felvonásban.

Előadások 5,7 és 9 órakor.

Bécs, november 3. Az idei májusban fölmondotta Itália -a szövetséget -nekünk. És
ekkor történt, hogy magasztalta őt a párisi,
londoni (és u-tóbb a petrogradi) parlament.
Ide-oda röpdöstök az üdvözlő táviratok.
Szárnyaló, poétikus be-szédben
üdvözölte
Deschanél ur, a francia képviselőház -eln-ök-e,
boldog Itáliát s hallgatta őt Tittoni ur, a
nagykövet, ülvén a diplomaták páholyában.
A „Savoyai ház -simulékony, finom érzékű politikájáról" szólott a d-al, amely politika nem adja magát bérbe „azon célra,
-hogy Szerbia és az Aegei tenger a német
előőrsök által -elnyel-essök." Képesek voltak
retorikus képeikbe foglalni a szódagálylt íölékitve Rómát „az -erkölcsiség és -a -szépség
-csodálatosan felviruló v:irágai"-val s köszöntve „a római sais röptét, niint a diad-alui-a-s igazság hírnökét." Hasonló hangnemben
.folytatta beszédét Viviani miniszterelnök:
„Hangozzék föl a z üdvkiáltás, amely szivünkből fakad: Éljen Itália!" Szép napok
valán-aik -ezek! A lelkesültség diadalmi ének-e
hallatt-szott London felől is. A Newsk Prospect örömujjongástól volt dele. Szaszonov ur
fogadta az ola-sz lapok képviselőit s orosz
kézfogással -adta jel-ét elégedettségének.
Ma havazik az Al-p-eseken. Hűvös az idő,
hűvös a szónok-lat is. Alig hittük volna, hogy
a -néhai francia minisztereinek,- Viviani ur
annyira feledékeny, h-ogy legutolsó beszédében, -amelyben a balkán-politika
kellemetlenségei miatt meg kellett
nyugtatnia
a csüggedő képviselőházat, nem is -említette
Itáliát! Elcsitult immáron a himnusz-zengedezés! Másnap azonban pótolta mulasztását Viviani ur, ám nem hangzott éljemkiáltás
ajkairól, mivel hogy szive .nem ivo-lit többé
csordultig -teli olasz reménységtől.
Asquith utolsó beszéde az alsóházban
szintén -mellőzött -minden olasz vonatkozást és amikor Szerbia -megmentéséről beszélt, csak a francia--é-s angol vezérkarok teljes megegyezésiét tudta hangsúlyozni. Dér
lepte be az olasz barátkozást.
Itália plasztikus háborút folytat Törökországgal, ujabban pedig Bulgáriának is oda
dobta a keztyüt, de alighanem ezen hadüzenet is szintéin plasztikus marad. Itália mindig békében -élt Bulgáriával s a liir-es s a c r o
egoiism.0 értelmiében s-eimmi oka sincs hozzá,
ihogy Macedónia végett marakodjon. Az-ért
tegye ezit talán, hogy Szerbiát -segítse m-eg?
Szerbia -arra volt jó, hogy jó ürügy legyen
-ellenünk a diplomáciai t á r gyalusoknál S-oinnin-o külügyminiszter sürgönye , -melyet
Avarna b-é-osi nagykövethez intézett december 9-én, ezt tartalmazza: „Olaszország
nagy érd-eke Szerbia telj-e-s politikai és g a z dasági függetlensége." Az egész diplomáciai
jegyzékivá'litás -Bécs é s Róm-a között telve
van ennek a fölfogásnak modulációival. Ha
ma k-érdenők Satamdra urat -e felől, alighanem Bismarck déle mondásra
fakadna:
,,'Nesci-o q-uid mihi magi-s farcim-entuim esset."
Szaszonov gyakori figyelmeztetései, hogy
egyezikedin-e iki Róma már végre Belgráddal
az Adria-Igéinyelk terén, nagyon kelletlen és
kényelmetlen érzést keltettek a z -olasz kormánykörök-ben. A szerb -vetélytárs ártalmatlanná -t-étel-e -nekik ugyancsak kapóra jön.
„Szerbia teljes politikai é s gazdasági f-iig-
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getlensége" ad usuin delphíni íratott az olasz
zászlókra. -Ma már nem kell -az olaszoknak!
Akár a töröknek szó-ló hadüzenet, ugy a
Bulgáriának adresszált is, csak az ant-anithatainiak -erős kényisz-ed-tiésére létesült. Ezzel elég ás -tétetett a látszatin-ak. Az első
hadüzenettől jó hatást vártak -a balkáni államokra a maguk szempontjából. Az ijesztő
szer-epe jutott Itáliának -a Dardanella-ügyben. A Balkán nem ijedt meg a muim-ustól,
-sőt ugy vélik ma már, hogy Itália szereplése inkább ártott, mint használt. -Kiváltiképen megriadtak a görögök Itália fellépéséitől. Az olasz-görög ellen-tét valóban kiirthatatlan. Olyan, mint az olasz-szerb ©Mentét.
Egy megnagyobbodott Görögország nincsen
ínyére az olaszoknak. Hogy pedig a franciák
és az angolok mlég nagyobb erőre kapjanak,
a Földközi-tengeren, ez semmiik-épen sem
kecsegtető nékik.
Itália a -maga háborúját folytatja mi ellenünk. Egyebet alig -tesz. Legfeljebb ,néhány
hadihajó kószál Ded-eagaos előtt. Ezért
rossz szemmel nézik ő-t Parisban, Londonban iés Bétervárott. Hogy neim boldogul velünk, ezért -még fokoztít-tabb a nehezebben
palástolt harag. Ha valahogyan gyöngítene
bennünket, ha betörne hozzánk, akikor jobb
szemmel tekintenék -ott Itáliát. De igy? A
kis Bu-ligária 4,700.000 -népességével barátai
-minden várakozásának megfelel. A nagy
Itália 35,240.000-nyi lélekszámával teljesen
kárba veszett szép reménye maradt (társa-inaik. Bulgária a leggyorsabb tempóban
végzi katonai feladatát, Itália féléve kínlódik már s nem jut előbbre. Csoda-e hát,
hogy nem jár ki lelkesedés osztályrészéül?

A magyar
filmgyártás legnagyobb szenzációja
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Belvárosi Kávéház
Elsőrendű kiszolgálás.
— Jő kávéházi italok. —
Reggeli és uzsonna kávé.

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

Szives pártfogást kér Radó Ignác, kávés.

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

mi az évad
legmulatságosabb

Arany János
világhirü

filmbohózata ?

Csekonics-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

Széchenyi-tér 17.
Telefon 8 5 5 .

balladája

•

r

DIVATOS

férfi-, fiu- és női

I1
»l
legolcsóbb beszerzési forrása

Viederker Pál

Szeged, Tisza L.-körut 87.
Telefon 13-16. Kovácsszén
és faszén napi áron kapható.

a filmen.

öltönyök, kalapok, sapkák stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be

KRÉMER tágnál, Kossuth Lajos-sugárul 8.
„A radványi sötét erdőben
Halva találták Bárczy Benőt"

Bemutatásra kerül

pénteken,

szombaton és vasárnap a

KORZÓ-MOZIBAN.

Telelőn 773.

Adakozzunk a rokkantaknak
és a világtalan katonáknak!
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HIRDETÉSEK.

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajko pa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z" állal. Ára K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárái:an Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 1 koronáért kapható Leinzinger Gyula,
gyógyszertárában Szeged.

Izzad valamely test-

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

Hajőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfestő az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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Hirdetmény
a házbérjövedelem bevallása tárgyában.
A házbáradó az 1916. évre való érvénnyel kivetendő lévén, az ezen kivetés alapjául szolgáló házbérvallomási 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
lüzte 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.
Á 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.
Felhivatnakteháta vallomásadásra kötelezettek, hogy
a házbérvallomási ivet pontosan és a valóságnak meg-

MINDEN

felelő hűséggel töltsék ki s azt a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) november hó 2-ától kezdve
legkésőbben november 30-áig nyújtsák be.
A bevallás tárgya: a házak évi nyers bérjövedelme.
Nyersjövede'.emnek tekintendő együttvéve mindaz,
amit a bérlő a bérlettárgy használata fej.ben a bevallás időpontjában ellenértékül fizet, illetőleg teljesíteni
tartozik.
Ide számitandók különösen :
1. a szoros értelemben vett lakbér;
2. a természetbeni szolgáitatások, 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 elkülönítve mutatja ki, vagy bérvallomásában oda nyilatkozik, hogy
a mellékjárulékaival együtt bevallott nyers jövedelemben
a házbérfillérek már benfoglallatnak;
3. azok az összegek, melyeket bérbeadónak a béi lő
háztartása keretében vizvezetélc, 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 által több évre osztatott fel,
a költségeknek csak ama része számitandó 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 bérlök a vallomást iven bizonyítják a vallomás
helyességét, nevöknek a vallomásadásra kötelezett fel-

MAGYARNAK

hazafias kötelessége a lll-ik

61-os Hadi kölcsönt
vásárolni.

hivása 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 felhivás vételétől 8
nap alatt sem adja be vallomását, további 4%-át fizeti
pótlék fejében;
b) ha pedig a megállapított adóalap 1000 koronát
m?ghalad, a kivetés során megállapított házbéradónak
5°/ü-át, illetőleg, ha a részére szabályszerűen kézbesitett és a vallomás benyújtására szóló felhivás 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 iratja 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.)
Bíróilag 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 fel 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 segédkeiésnek 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.

Aláirási á r :
Október 31-től
november 17-ig

97-40

A hivatalosan
megállapított
részletekben
1916. január 8-ig
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50 koronától kezdve minden összegben aláírható eredeti feltételek mellett,
a hivatalos aláirási helynél:

bank- és váltó-üzletében
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A jegyzések megkönnyítésére

^

Széchenyi-tér.

kölcsönt nyújtok
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A szövetséges Németország sikereinek titka az ö s s z e t a r t á s b a n

és

áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát!
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