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Leskovácot elfoglalták a bolgárok.
- A kruseváci zsákmány 50 ágyura és 7000 fogolyra
emelkedett. - Ivanjicát megszállottuk. Berlin, november 9. A nagy főhadiszállás
jeleníti: Rraljevóíól délre ós Krasevácíól délre az ellenséget utévédállásaiból kivetettük.
Csapataink folytatják az előrenyomulást. A
déli Morava balpartján rohammal elfoglaltuk
a Gjunis mellett emelkedő magaslatokat.
A kruseváci zsákmány mintegy ötven
ágyúra (köztük tiz nehéz), a foglyok száma
pedig több mint hétezerre emelkedett.
B o j iá d j i e f f tábornok hadserege november hetedikén este Alexináctól északnyugatra elérte a déli Maravát és délről
előre nyomuló más bolgár seregrészekkel
együtt e l f o g l a l t a L e s k o v á c o t .
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Lázadás két szerb
gyalogezredben.
— Katonák megölték a tiszteket. —
Szófia, november 9. A piroti polgármester vallotta, hogy a 20-ik és 3-ik szerb gyalogezred fellázadt és tisztjeiket megölte. A
lázadás azért tört ki, mert a tiszteket okolták az ezredeik óriási veszteségeiért.
A bolgárok öt szerb várost
foglaltak el.
Szófia, november 9. A bolgár hivatalos
jelentés közli: Csapataink elfoglalták Alexinác, Leskovác, Tetovo (Kalkandelen), Petrovó és Vlasotince szerb városokat.

Megindul a döntő támadás
a szuezi csatorna elien.
Zürich, november 9. A Sinai-félszigetrül a török parancsnok azt jelenti, hogy az elökézületi munkátok legközelebb befejeződnek és
megindul a döntő támadás a szuezlcsatorna ellen.

Negyvenezer szerb fogoly
Berlin, november 9. A Berliner Tageblatt
jelenti: Gallwitz és Kövess seregei legutóbb
12.000 foglyot ejtettek. Eddigi offenzívánkbaii
a szerb foglyok szúrna 40.000-re emelkedett;
340 ágyú, 100.000 fegyver, számos géppuska,
nagy mennyiségű élelmiszer és
hadianyag
esett a szövetségesek kezébe'.
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Szerda, november 10.
A franciák elkeseredettsége
Görögország elien.
Genf, nov. 9. Parisban nagy a ilehango.ltság azon csalódás miatt, Ihogy a Zaimisz-minisztérkiim valamennyi tagja a határozottan
királyim Skuludisz elnöksége alatt továbbra
is hivatalban marad. Az Echo de Paris azt
tanácsolja, ihogy a négyes szövetség diplomáciája Görögország ellen a legélesebb hangot használja.

Budapest, (november 9. (Közli a minisztere In oki sajtóosztály.) A montenegrói határon a helyzet változatlan.
Szerbiában küzdő cs. és kir. csoportok
egyike megszállotta Iviaíijicát. Egy másik
csoport visszavetette az ellenséget az ivanjica—kraljevói ut mentén levő magaslati ál— Szerződés a központi hatalmakkal. —
lásaiból.
Bukarest, november 9. A bukaresti laNémet csapatok elűzték az ellenséget a pok publikálják a,z Idea Naziomale cimü olasz
Kraljevótól délre levő elsáncolt állásaiból. lapnak állítólag megbízható helyről szerzett
Trstenitöl délre zászlóaljaink harcban álla- értesülését, hogy Románia, Ausztria-Manak.
gyarországgal és Németországgal semlegesKrusevác vidékén küzdő német hadosz- ségi szerződést kötött.
tályok a déli irányban nyomulnak elő.
Román lövészárkok készülnek
A bolgárok elfoglalták Leskovácot.
Höfer altábornagy,
a szerb határon.
a vezérkari főnök helyettese.
Bukarest, november 9. A Romanul-nak
jelentik: Romániáiban a szerb Ihatár batár
egész hosszában lövész árkokat készítenek.
A franciáknak nem sikerüli

Közeledik Románia döntése.

egyesülni a szerbekkel.

Román miniszterek iemondása.

Zürich, november 9. A Párisi „Journal"
jelentése szerint a francia csapatok a bolgárokkal szemben deffenzivába mentek út. Istip
környékén a kétségbeesetten küzdő szerbekkel nem sikerült az összeköttetést
létrehozni.

Bukarest, november 9. A Journal des
Balkans jelenti, ihogy Radovici Sándor kereskedelemügyi imiiniszter átadta lemondását.
Ezt a jelentést a Dreptatea még a következőkkel egészíti ki:
Costineseu Emil pénzügyminiszter Antonescu Viktor ligazsáigügymániszter és Radovici Sándor kereskedelmi iminisziter — mint
beavatott politikai (helyről közlik velünk —
már a .mnlt ihét végén, Bratianu miniszterelnök rendelkezésére bocsátották tárcáikat. Ezt
azzal indokolják, ihogy tettükkel bizonyítani
akarják, ihogy Románia mai komplikált és
sulyok helyzetében nem óhajtanak Bratianu
munkája elé akadályokat gördíteni a kabinet
újjáalakításánál.
Hivatalos jelentést a 'három miniszter (lemondásáról még nemi adtak ki, azonban Bratianu a legnagyobb csendben, máris folytatja
tárgyalásait arra nézve, hogy kikkel töltse be
a megüresedett miniszteri tárcákat.
A Journal de Balkans és a Dreptatea
közlései egész; Romániában óriási feltűnést
keltettek.

Pasics futása.
Chiasso, november 9. A Corriere della
Sera jelenti: Pasics miniszterelnök Knaljevőből Roskába (menekült.
A szerb koronatanács elhatározta
az általános visszavonulást.
Kopenhága, november 9. A
Ruszkoje
Szlovo Szerbiából táviratot kapott, mely szerint napok előtt szerb koronatanácsot tartottak, melyen az ellenzéki vezérek is megjelentek. Elhatározták azt, hogy as zerb seregek
a hegyekbe vonulnak vissza. Az orosz lap
szerint a szerbeknek legalább 300 ezer katonára volna szükségük. Az antant azonban
ekkora segitőosapatot nem1 adhat meg.

Katonai diktatúra
Görögország ellen.

A r o m á n kamarában nem időszerű
még a külpolitika.

Bérűn, november 9. A Lokalanzeigernek jelentik Athénbői: A király elhatározta,
hogy ha a Venlzelosz-párt továbbra is támadja a kormány semlegességi politikáját,
behozza a katonai diktatúrát.

Bukarest, november 9. Kormány és ellenzék egyaránt 'készülnek a november 28-án
összeülő kamarai ülésszakra. Bratianu miniszterelnök a pártjának vezető férfiiaival
folytatott tanácskozásokból lazt a meggyőződést merithette, (hogy bizton számithat a párt
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erőteljes és egyöntetű
támogatására.
Az
egyesült ellenzék a kamarában akarja folytatni a király és a kormány ellen irányuló akcióját. E körökben arra készülnek, Ihogy a
trónbeszédet is zajos közbeszólásokkal
megzavarják. Azonkívül számos interpellációt terjesztenek elő a külpolitikai helyzetre és a
hadsereg készeniélére vonatkozóan. Bratianu
miniszterelnök nyomban ia trónbeszéd meg-

hallgatása után a kamarában ki fogja jelenteni, hogy imég nincsen abban a helyzetben,
hogy a diplomáciai tárgyalások anyagáról
felvilágosítást adhasson. Egyebekben pedig a
beterjesztendő interpellációikra nem fog válaszolni. A kormánypárt számit a konzervatívok támogatására is e kérdésben és biztosra
veszi, hogy a föderulisták ez utolsó kísérlete
is kudarccal fog végződni.

Az olaszok főbb támadását visszavertük.
Budapest, november 9. (Közli a miniszterelinölki saj főosztály.) Több itámadást, a
melyet az Isonzó harcvonalon Zagora ellen,
a Dolomitokban, Col di Lana ellen és Sic-

A franciák

meghiúsított kísérletei.

Berlin, november 9. A nagy főhadiszállás
jelenti: A nyugati hadszintéren jelenteni
való nincs. A franciáknak arra irányuló kísérleteik, hogy a Hilsenfirsten tőlük elragadott árokrészt visszahódítsák, sneghiusitot1 nk.

Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az angol király lemondással
fenyegetődzik.
Köln, november 8. A Kölnische Zeitung
newyorki tudósítójának jelentése szerint a
niewyorki Sun egyik munkatársa beszélt egy
utassal, atki október 7-én érkezett Liverpoolból hajón s aki .feltétlenül hiteles londoni forrásból szerzett értesülés alapján egy rendkívül kínos jelenetet beszélt el, amely az angol
király és Asquith miniszterelnök között történt. A király eszerint kijelentette, hogy lemond a trónjáról, ha a háború végérvényes
békekötés nélkül fejeződnék
be. Sohasem
foglalná el a trónt és gyermekeinek sem engedné meg, ha az angol királyságot ilyen
örök szégyen ós miegalázás érné. A király keserűen panaszolta, Ihogy neki, mint alkotmányos királynak ugy kell cselekednie, mintha
miniszterei tevékenységével urueg volna elégedve, noha azt valójában károsnak tartja az
ország szempontjából. A király sajátkezű levelet akart népéhez intézni.
A Kölnische Zeitung megjegyzi, ihogy a
királynak csakugyan megjelent egy felhívása, amelyben a népet arra hívja fel, hogy minél tömegesebben lépjen be a hadsereg kötelékébe. Ha a liverpooli utas elbeszélése nem
.alapulna is egészen a valóságon, mégis mutatja, hogy némely körökben, imit tartanak az
Asquith-kabinetről. lAsquitlh kijelentette a királynak, hogy egyetlen, miniszter sem egyezne bele abba, hogy a háború máskép végződjék, mint a szövetségesek teljes győzelmévé!.
Az egyetlen nézetkülönbség közöttük az,
hogy a király azzal ia kijelentéssel, ihogy a
háborút gyorsan és jól kell befejezni, nem
volt megelégedve.
— Egy királynak, — mondta. — ilyen
krízisben vezető szerepe kell hogy legyen, én
pedig a strohmann szerepét kell hogy játszani. De nem fogok beleegyezni, hogy majdan 'megirják rólam, hogy országom legkritikusabb óráiban kócbáib voltam!
JEGYEZZEN

nyereg ellen intézett az ellenség, visszavertük.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
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Miért kobozfiák el a Glebe-t.
Kopenhága, november 9. Az angol Globe
oimii lap elkobzott példányában megírta, miszerint Kiteihener lemondott, de lemondását
a király nem fogadta el.
Angliából tilos a kivándorlás
London, november 9. A Cunard-vonal
tegnap közölte, 'hogy fegyverképes
korban
levő angol utasokat nem vesz föl hajóira Liverpolban, ahol ir kivándorlók épen a Saxonia Cunard-gőzösre akartak szállni, izgatott
jelenetek játszódtak le. A toborzó ügynökök
gőzerővel dolgoztak és a néptömeg kifütyülte
az íreket. A Saxonia ifütői leszálltak a hajóról
és kijelentették, liogy nem teljesítenek szolgálatat a Saxonián, ha az íreket a hajóra engedik. Erre a társaság megtagadta az írektől
a szállítást.
Decemberre várja a háború végét
amerikai konzulunk.
Érdekes "és mindenesetre nem egyszerű
jóslaton, hanem diplomáciai értesiiltségen alapuló levelet irt Alexander Grau Wcindmayer
newyorki cs. és kir. konzul testvéréhez, Adolf
Wandmayer lembergi mérnökhöz, aki mint a
30. gyalogezred önkentes káplárja, néhány hónap óta a Szalontán állomásozó ezrednél teljesít szolgálatot.
Alexander Grau Wandmayer
hosszabb
ideig Kanadában, nyolc év óta pedig a newyorki
osztrák-magyar konzulátuson fejt ki értékes
működést és nagy tudásáról tanúskodó cikkei
és tanulmányai a newyorki és bécsi nagy lapokban jelennek meg.
Annál nagyobb érdeklődésre tarthatnak
számot azok a sorok, amelyeket Wandmayer
konzul legutóbbi, 1915. október 15-éről kelt
levelében a háborúra vonatkozóan ir.
Az „Imperial and Royal Austro-Hungarian
Consulate General 'Newyork" — „Cs. és kir.
osztrák-magyar főkonzulátus Newyork" hivatalos levélpapírján irott levélből a következő
részleteket közölhetjük:
Newyork, 1915. október 15.
A háborús hirek igen gyorsan érkeznek
Amerikába, már aznap megkapjuk az európai
harcterekről kiadott hivatalos jelentéseket.
Bizalommal nézhetünk a jövőbe.
A háború már nem tarthat soká. Franciaország már kimerült, Oroszország le van verve,
és Anglia már Amerikában koldul: hat és fél
százalékos kamatot fizet rövid lejáratú kölcsönért.
A fráncia pénz 20—30 százalékot esett,
Olaszország egy garas kölcsönt sem kap, az

Szeged,1915. november 10.
orosz pénz pedig husz—harminc százalékkal
esett.
Ez mutatja, hogy az antant tragédiája a
vége felé közeledik.
Remélem, hogy decemberben megkezdődnek
a béketárgyalások!
Amit a newyorki konzul e levelében a
háború végéről ir, az nem jóslat, hanem egy
hozzáértő, a diplomácia szövevényeiben járatos
férfiúnak saját tapasztalatai alapján kimondott
véleménye. Reméljük, hogy ezt a véleményt a
közeljövő eseményei igazolni fogják.

LEGÚJABB.
BÉCS: Burián külügyminiszter
kedden
este Berlinbe utazott.
BÉCS: Őfelsége Dumbát, a washingtoni
visszahívott követet, állásútól felmentette.
HÁGA: A francia szenátus külügyi bizottságának ülésén kiderült, hogy Kitchener
Szalonikiba utazott, ahol a görög hadtengerészeti miniszterrel arról tárgyal, hogy az
antantnak mennyit ér Görögország jóakarata
semlegessége.
SZÓFIA: A Pirot és Nis közötti vasúti
hidakat helyreállították. Tiz napon belül megindul a gyorsvonat
Berlin—Budapest—Belgrád—Nis—Szófia—Konstantinápoly
vona Ion.
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eredeti hivatalos feltételek mellett.
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Az oroszok folytatják offenzivájukaf.
— Mindenütt visszaverjük az előretörésüket. —
Berlin, november 9. A nagy főhadiszállás
jelenti: H i n d e n b u r g -tábornagy hadcsoportja: Rigától nyugatra és délre, Jakobstadtól nyugatra és Dtinaburg előtt az oroszok támadásaikat tegnap is minden eredmény nélkül folytatták. iNovember hetedikéről—nyolcadikára virradó éjszakán, ellenséges osztagok Diinaburgtól nyugatra behatoltak elöl fekvő állásunk egy keskeny részébe, csapataink ellentámadással ismét visszavetették őket és egy tisztet ás 372 főnyi legénységet fogtak el.

Budapest, november 9. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Jaszloviectöl északra a Strypa alsó folyásánál és Cartorijsktól
nyugatra a Styr mellett visszavertük az
oroszok támadásait.

A harmadik hadikölcsön
szegedi sikere.

(Saját tudósítónktól.) Hét üap múlva lezáródik a harmadik hadikölcsön aláírására
kitűzött határidő. Egy hete múlt, amikor a
Délmagyarország jelentette, Ihogy a hivatalosan megállapitott határidő első fázisában
tizenkét millió korona körül jegyeztek. Tekintettel arra, ihogy iáikkor még több mint két
Hőfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. hét állott rendelkezésre a jegyzéseik eszközlése céljából, joggal lehetett örvendetesnek
Szaszonov lemondását ismét
mondani ezt a z eredményt, amely elérte azt
megcáfolják.
az összeget, amelyet Szegeden a második
hadikölicsönre
összesen jegyeztek. Igaz, hogy
Berlin, november 9. A Lokalanzeiger koa
z
aláirási
ddö
második fázisában a kötvény
pénhágai levelezőjét irányadó helyről arról
drágább, de ebből annyival kevésbbé lehetett
biztosították, hogy az orosz miniszterváltoL i p ó t bajor herceg táborszernagy zásról szóló hir minden cáfolat ellenére meg- az érdeklődés megcsappanására következtetni, mert sokan lehetnek, akik pénzüket nem
hadcsoportja: Az éj folyamán különböző he- felel aí valóságnak.
tudták idejében felszabadítani, akiknél a z
lyeken járörharcck folytak.
Kopenhága, november 9. Pétervári jelen- volt a 'helyzet, hogy tőkéjüket mio'st akarják
L i n s i n g e ji tábornok hadcsoportja: tések szerint Szaszonov csütörtökön London- az utolsó napokig (használni, és mert éppen
A Styr melletti Komarovíö! északra sikeres ba utazott, hogy Sir Edward Grey-el tanács- Szegeden sokan voltak akkor még olyanok,
akik vagy egyáltalán nem, vagy távolról sem
ütközetekben 360 oroszt elfogtunk.
kozzék. Most már biztosria vehető, hogy a tehetségükhöz mérten jegyeztek.
Legfőbb hadvezetőség.
Szaszonov visszalépéséről szóló angol hirck
Keddien több nyilvános aláirási he-lyen
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) teljesen alaptalanok.
érdeklődtünk az iránt, 'hogy iaz elmúlt héten
milyen keresletnek örvendett a hadikölcsön.
gondolt arra, hogy milyen kötelezettséget A felvi'lá'gositások távolról sem mondhatók
Elfoglalt szerb aranybányák.
vállalt el Görögországgal szemben, 'hanem kielégítőknek, igy megtörténhetik az, hogy
Szófia, november 9. A Bojadjieff tábortényleg követel tőle valamit. Az antant nincs miig az egész országban hatalmas sikere lesz
nok vezérlete 'alatt diadalmasan előrenyoabban a helyzetben, hogy egy uj 400—500.000 a hadikölcsönnek, — igáz, Ihogy ez a szemmuló bolgár csapatok elérték a híres szerb
emberből álló hadsereget küldjön a Balkánra, pont talán első sorban lokális jelentőségű, —
Szlatina-vidéket, Szerbiának természeti kinímert — ha egyáltalán, van ilyen hadserege — addig Szeged, a metropolis, a második vácsekben leggazdagabb területét. Szlatina váakkor erre a többi frontokon is égető szük- ros, esetleg tizedik helyre kerül a számottevő
ros, a vidék főihelye a szerbiai
Kloridyke,
sége van. Ezért nem vehette magára Görög- magyar városok sorában. Hibáztathatnak ezközpontja a timoki hires aranymosó helyekország azt a felelősséget, Ihogy a háborúba ért a hatóságot is, amely a siker érdekében'
nek, amelyek bőségesen találhatók a kör- beavatkozzék, mert jól tudta, hogy a saját annyit sem tett meg, mint az előző íkibocsájnyékbeli völgyekben. Az aranymosók meg- erőire lesz bizva az egész védelem. Görög- tásoknál, a gazdagok közül is mindazokat, a
lehetősen kezdetlegesek még, ez az oka an- ország mindig kész volt a Szerbiával való kik érthetetlenül rezerváltak és a kisebb egnak, Ihogy Szerbia nem aknázhatta ki kellő- szerződést respektálni és. egy harmadik ál- zisztenciák közül is mindenkit, aki elég könyképen az arany kincsét. 'Ha a környék patak- laimlmial' szemben közbelépni, de nem akar nyelmüen ugy gondolkodik, hogy a z ő 50,
jainak' vízét ezen' a helyeken1 nagyon sű- szembeszállni azokkal, akik a harmadik ál- vagy 100 koronája ugy sem segít. Azt tessék
rűn. előforduló szélviharok kisodorják med- lammal együtt tartanak. Bármilyen hősiesen megérteni, Ihogy itt neim segítésről, hanem üzrükből', másodalapra a visszamaradt fövenyt harcolna is Görögország, sorsa meg volna letről és kötelességről van szó. És mindenkikimossa a lakosság. Kezdetleges eszközökkel, pecsételve.
nek kötelessége, hogy erre az üzletre többszitákkal végzik ezt a miunkát, épen oly mókevesebb pénze legyen'.
•33nns9iaHE!aaii£ascaasBSBga!i8HS!BiSEaEasaB£5SBtsi£sa3aga
dón, mint Középázsia és Szibéria aranyásói
Szegednék hatósága és közönsége számínég évszázadokkal ezelőtt. A mosás, bármitalanszor igényelt különleges elbánást azonsa
lyen fáradságos is, nem jár nagy eredménycímen, hogy Budapest után az ország legnanyel. Rendesen négy ember egy társaságba
gyobb városa. Tessék tehát produkálni azt az
verődve dolgozgatott egy-egy mosó-szitával
erőt, a-mel az ilyen; igényt jogosulttá teszi.
egy évre . . . 24.— kor.
is léldíukátnyi aranyat gyűjtött egy-egy nalp
Tartsa kötelességének mindenki teljes erejéfélévre
.
.
.
12.—
„
alatt. Minthogy ez a munka igen fáradságos
ből
támogatni azt az igényt most, amikor tetnegyedévre . .
6.— „
es nem nagy hasznot hozó, nagyon, kevesen
tekről
van szó, olyan tettekről, amelyek teljeegy hónapra. .
2.— „
foglalkoztak vele s a szerb állaimkincstár
sítése a hazafiúi becsület és lelkiismeret kéraránylag bem is fizetett eleget a talált aranydése.
ért. Még ia háború előtt három, nagyobb alap- i
Információjuk a következőkben' összeegy évre . . . 28.— kor.
tőkéjű részvénytársaság előjogot szerzett az<
gezhetők :
félévre
. . . 14.— „
aranymosásra, dé nem valósithlattiai meg
— Az elmúlt héten alaposan megcsapnegyedévre . .
7.— „
abbeli tervét, hogy Szerbia aranykincsét napant
Szegeden' a hadikölcsön iránt valló érgyobb mennyiségben hozhassa napfényre.
deklődés. A jelek szerint az az összeg, amit
Venizelosz politikája ellen.
az aláírási határidő második részéiben jegyeztek, huszonöt százaléka
lesz annak, amit
Athén, november 9. A félhivatalos Erribélőbb
jegyeztek.
Körülbelül
ennyivel lesz narosz, amély Venizelosz politikájának egyik
gyobb
a
végösszeg
annál,
amit
a második ha'leghevesebb ellenzője, a következőket irja
legolcsóbb beszerzési forrása
dikölcsön, 'alkalmával' produkált Szeged. Kétvezércikkében1:
ségtelen, Ihogy még soíkan vannak, akik je— Mindig Szerbiával való szerződésünWiederker Pál
gyezhetnének.
De az is lelhet, hogy ugyanígy
1
Szeged, Tisza L.-körut 87.
ket emlegetik. Ez á szerződés nemcsak reánk
T e l e f o n 13-16. Kovácsszén
fog.történni, mint az előző kibocsájtásoknál:
nézve kötelező, hanem azokra is, akik Görögés faszén napi áron kapható.
az
utolsó napokon jegyeznek majd tömegeországot három hatalmas ellenféllel akarják
sebben.
bbbbbbbsbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbkbbbbbbbbb
'szembeállítani,
Ausztria-Magyarországgal,
Adakozzunk a rokkantaknak
Németországgal és Törökországgal. Ebben az
JEGYEZZEN
H A D I K Ö L C S Ö N T !
és a világtalan katonáknak!
újonnan alakult helyzetben az antant nem
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Látogatás a b* >lgár királynál.
— Amikor Ferdinánd még szomorú volt. —

(Saját tudósítónktól.)
Két évvel ezelőtt
csúnya volt az ősz Bulgáriában: ia fák rőtpir o s levelei e g y borzalmas vérünnepre emlékeztettek, a nagy débaclera, egy megcsalatott ország, dfojtott vérére. Futni kellett a vörös ulkonyiatok és vérszínű levelek szörnyű
• ítmentója elől. Ferdinánd király, a szerencsétlen ország szerenosétlen fejedelme hozzánk futott, a Tátrába, az ő régi -szereiméhez, akit egy újságíró előtt becézve igy apo-stróf állt:
— Az édes Tátra . . .
Menekült az ő édeséihez, felejteni. a feledhetetlent, gyógyítani, vagy legalább efzsongiitani ia gyógyíthatatlant. Akikoriban küldték
ki hozzá, e g y újság brutális kellemetlenségével, hogy nézzek bele a fájdalmaiba, nyúljak
a beteg szivéhez. Mit tud' az ilyesmiről az
újság? Viszont kell, interívju kell, autentikus
'telefonijelentés Poprádfelkár-ól: őfelsége a
bolgár király fogadta a *** kiküldött tudósítóját. Nagy szerencsém volt: őfelsége nem
fogadott s igy közelebb juthattam beteg sziveihez, mintha két sablonos mondat után
meghajtotta volna magát és egy sablonos riporttal kellett volna hazatérnem. Most, .a
bolgár nemzeti föltámadás őszi verőfényében
— mikor a vörös szim mellett az arany dominál, — visszatekintek erre a királyi menekültre, iakit egy óriási völgy mélyében akkor láttam é s aki most a z ormon lovagol és boldogan szívja a hajnali levegőt. . . . A bolgár ősz.
Poprádfeikán a z állomásfőnök ia csalódás
mosolyával mondta:
— Igen, tegnap vártuk nagy díszben,
tegnap kellett volna érkeznie, de csak a személyzet érkezett, őfelsége Káposztásfialván
kiszállott a vonatból, autóra ült és .hogy most
hol van, arról 'sejtelmem sincs, u r a m . . .
'De Poprádifelikia nem azért magyar város, hogy ne legyen Royal-caféja. Az állomás
mögött, ah-o-l- villanyosok robognak toi Tátrafii re d felé, vissza Tátriafiired felől.
— Főúr, Ihogy jutok én a bolgár király1
hoz?
-4
A „főúr" nem azért főpincér, hogy újságírón ne tudjon segíteni. Öt perc alatt elém
teremtett egy púpos gnómot.
— Elviszeimi én az urat a kocsimon.
—• (Mennyiért?
— '.Harminc korona oda-vissza.
— Rendben van.
Több szót nem is váltottunk. A gnóm felült a 'bakra és vitt a kopott bársonyüléses
kétifo'gatuján be a hegyek közé, csodálatos
őszi délelőttön keresztül. A Tátra Ihol eltűnt,
hol előtűnt, egészen olyan volt, mint amilyennek a reáliskola rajztermében .nézegettem
unalmas órákon egy szines képen, közben
krumpli'földék, amelyelken az asszonyok-emiberek szorgoskodtak, repceföldiek sárga foltjai tácoltialk a szélben, tót faluk iminden nyomorúsága, vallásos a'lázatossága szaladt el a
kocsi- mellett (Kirek k r a j c á r t ! Kinek k r a j c á r t !
— énekelték vékony gyerekhiangok és egypár
tizfilléresért egész, harcok fejlődlek), ez Így
imént v a g y két óra hosszat (erdők titokzatos
csöndje, mint -egy imély szimfónia kisért), azután befordultunk a sötétbe. Valamelyik hivatalos határjelzőnél elkezdődött a homály,
jobbról-balró'l hegyek, amiknek tetején szürke
fáik állottak, mintha negyvennyolcban ott-feled tek volna száz meg százezer kiegyenesített kaszát, beleütve a földbe, ide senki be ne
tegye a lábát o r o s z . . .
A g n ó m csak nógatta a lovakat, egy
szűk uton eléje fordult egy cselédeimber tejeskannákkal, attól kérdezett valamit tótul,
az felelt egy szót, a gnóm hátrafordult:
— itthon van'.
'Bekanyarodtunk e g y még szűkebb, sötétebb útba, e g y völgy fenékére, imintlha egy
óriási, pokoli szárazikutba értünk volna, a fák
közül odiavillant egy fából épült, tiszta kastély: akkor kaptam észbe, hogy mindakét
lónak a z "Oldalán egy-egy csengő •lármázik

szemtelenül, cinikusan, d e már késő volt, kocsim csilingelve befutott a vadászkastély
verandája elé:
— Itt va-gyiunk.
Szép. Bejelentés nélkül, lármásan-, tolvaj
módra, egy király lakása előtt. Az udvaron
egy fekete autót imo-stak (T/8, jelzés volt rajta és királyi ciimer), de senki felénk se nézett, magától értetődött, hogy valami nagy ur
érkezett. Az üvegfolyosón egy ur jött elém.
Hielhiscih titkár. (Bemutatkoztam, a titkár ur
udvariasan megmagyarázta, Ihogy nincs remény, őfelsége abszolút magányt akar, hajnalban négy órakor kikocsizott vadászni és
ha imieg l>s jön, újságírót nem fogad. Bevittek
a z udvari távlrólhivatalba, egy frissen ácsolt
Ifaópületbe, ott egy másik, de szintén .magyar
titkár fogadott, félig megberetvált,
félig szappanos harccal, .megmutatott egy táviratot, amely egyik budapesti újságnak ment azzal a rövid tartalommal, .h-ogy
„Murány grófja senkit sem fogad." A titkár
ur szobájában hatalmas bőröndök (hevertek
össze-vissza, telera-gasztvá szófiai és egyéb
cédulákkal, a rácsos ablakon' át ragyogott az
őszi -délelőtt és a titkár ur sebesen -magyarázott:
— íNem értem, őszintén szólva nem értem, hogyan került ön ide. íbiszen csendőrök
cirkálnak, csoda, Ihogv -föl- nem tartóztatták.
•Nem, kérem, nem lehet, őfelsége szigorúan
utasítást adott. Ó, ugyan kérem, ifo-rriadalom
-Szófiában! íMese az egé-sz. Államügyek? Igen
— őfelsége azokkal -is foglalkozik, de biztosithatom, fontosabb személyiségek nem jöttek
vele. Pihenni, akar, vadászni, mást semmit.
De ilyet -kérem!
Á homokos ut felől kocsis,uihanást hallottam.'. Az ajtó felé mentem: ki lelhet az? A titkár ur fölpattant, elemi ugrott, bezárta a z ajtót, levette a kulcsot. Egy 'pillanat alatt. Be
voltam csukva, mint egy póruljárt betörő.
— Nem lehet, őfelsége . . .
A rá-cso-s ablakon kiláttam. Egy könnyű
kis kocsi mélyében, összehúzod ve, mint egy
fázós, riadt madár, zöld kalapban,
nagykabátban, keztyiisen: Ferdinánd cár. A ruhából egy páoaszeni, hosszú orr és szürke, hegyes szakáll világított elém-: Ferdinánd, a
menekülő. Mögötte a bolgár debácle, előtte
a vadászkastély, ez -a néhány heti stáció,
azon tul ia bolgár jövő: istenem, a cár. A bolgárok -nemes, 'szelid, komoly cárja, -akit én
egyszer már láttam, de lakkor még fekete volt,
daliás, a -Rákóczi-utón rivalgva köszöntötte
Budapest, az ősz Ferenc Józseffel jött, a
keleti pályaudvarról, ragyogó uton: ó, be
más itt a vénhedt fenyvesek közt, homályos
szii-k ut-on, homokfutó kis -csézán, -mögötte
egy elejtett 'szarvas szomorú, lelógó hullája
— és a zár mögött, rács -mögött a nyilvánosság, a sajtó: egy didergő, elképedt újságíró,
a leselkedő fotográfus, aki a sz-ivébe pattantotta' ezt a képet, nincs mentség. Még egy
'alázatos üzenetet beküldtem, kaptam egy
szigorú, királyi refu's-t, hogy őfelsége s-öba
többé (Magyarországba nem -teszi be a lábát,
h-a még egy uíjságiró zavarja, finoman, udvariasan kidobtak, a gnóm lovai szomor-uan
lármázva megindultak, d e soha bennem a
ps'zihológus olyan boldog nem volt, -mint mikor az újságírónak igy kiadták a z útját.
Láttam. — körülbelül meg i-s írtam, ha
-ugyan- me-g lehet -az ilyet Írni — Ferdinándot,
amint menekül, amint búvik a világ elől, szórói-szóra e : llakatolja maga előtt a világot s az
édes Tátra csöndjében pihenni, pihenni próbál. Milyen jó, hogy mindezt orvul 'láthattam, h-ogy nem kellett szembenéznem a fájdalmával, inikor hiszen az a z ilyen szívnek a
csók is borostás. (Mily .ió, hogv nem kellett
semleges 'mondatokkal..' óvatos fogalmazással
ho'zzáütődwöim a sebeihez. Láttam egy embert é s lenn. mes-szc a városban' mondtam az
embereknek, hogv ő is- szenved odafönn, pedig ti -még csak királyok sem vagytok.

Szeged, 1915. november 10.
Mos-t 'eltűnődöm ia boldog -fiaskón-, s elképzelem a -szófiai Ferdinándot, aki -eddig a
nagy néma szer-epét játszotta, otthon sem
teszélt, mindig (Boris fiát küldte -maga -előtt
és most, hogy újra vörösek -a (bolgár erdők, ia
világtörténélem nagy katasztrófájában most
lélekzik először nagyot, reménykedőt a bolgárság és fejedelme. A Kárpátok akkor -még
nem- álmodtak -a rettenetes télről é s most a
•srapnellfelhős őszi horizonton most a föltámadás Ígérkezik. Az én-osz—imidiai vonal
-meg van, a bolgár nép vállára vette a vadászfegyvert a trófeák tudatában. Milyen arculata tesz 'Ferdinándnak, ha iaz éd-es Tátra hegyei megint ia szemébe tekintenek?

Száz hold szegedi föld
megmentése.
(Saját tudósítónktól.)
Terjedelmes írás
érkezett m a hozzánk, -amely dr; Koszó István'
egyik beadványával kapcsolatban, amelyet
régebben intézett a polgármesteri hivatalhoz,
intézkedést sürget. A cikket csak vázlatosan
ismertethetjük, bármilyen fontosnak tartja is
írója az ügyet, amelyről terjedelmes1 so-rai
íródtak. Koszó dr. beadványa, amelyről szó
vari, a következő:
Tekintetes Polgármesteri Hivatal! Alsótanván,
Zákány-kapitánvságban, a fámborka dűlőben
Pap Imre, Tanács György. Király István, Csúcs
Vince, Csúcs Tamás, Puskás Lukács, Kószó
István, Csúcs Illés nagyobb birtokosok és még
több kisbirtokosnak tulajdonát képező mintegy
100 katasztrális hold ingatlan részint eső, részint
fakadó víz miatt vízzel van borítva. Ezen semlyékekből az 1880-as években hatósági intézkedés folytán a vizet mesterséges uton elvezették és a Nagyszéksósba ömlött bele Ábrahám
Tandari Antal nagyszéksósi lakos földié mellett.
Miután azonban időközben a lefolyó árkokat részint betömték, részint pedig magától
befolyt a honiokos talajú árok, a viz ezen semlyékekben felgyülemlett és nemcsak a kaszáló,
de a szántóföldeket is elönti és az idei rendkívüli vizes esztendőben, igen nagy károkat
okozott.
Miután a vizlevezetést a fönt körülirt területről a Jámborka-dülőben Jójárt Anlal, Biczók
Ferenc, Deák Vince, Makra Józsefné Simon
Etel és gyermekei, Bózsó István és Rózsi Pál
kisbirtokos tulajdonát képező semlyékben lehetne eszközölni és innen Vőneki Gergely,
Makara Mihály és Nacsa Mihály földjén keresztül a Bénák Sándor és Nógrádi Mihályné
érföldjén át Sárkány István, Nacsa Márton és
Brunner Ferenc földjein keresztül Lukács István,
Farkas Antal, Masa Miklós földjein a miiufig
és a müut déli felén Masa Mihály és Ábrahám
Tandari Antal földjein a Nagyszéksós tóba lenne
lefolyása; miután ezen lecsapolás igen fontos
közgazdasági érdek és már évtizedek óta nagy
károkat okozott a viz; miután a munkálatok
elvégzése most a legcélszerűbbnek mutatkozik,
mert az állam nagyszámú hadifoglyait ezen
munkára meg lehetne kapni és igy a munkaerő
beszerzése nehézségbe nem ütköznék; miután
továbbá a mérnökség szakemberei a háborús
állapotok következtében beállott építkezési pangás miatt úgyis kevésbé vannak elfoglalva és
magánmérnöki munkákat vállalnak és végeznek,
tisztelettel kérem :
méltóztassék a fönt körülirt Zákány, Domaszék, Mórahalom és Nagyszéksós kapitányságban levő vadvizek sürgős levezetésére vonatkozó műszaki terveket elkészíttetni és azoknak foganatosítására hadifoglyokat kérni és azok
munkaerejét fölhasználni. Dr. Kószó István.
Miért nem hallunk arról valamit, •— kérdezi a -cikikiró, — hogy ta hálósáig intézkedett
a száz -hold föld .mieg-men-tése érdekében-? Aktuálisabbá és könnyebben ímegoJdhatóvá semmiseim tehette ezt (az ügyet, mint ia háború.
És megfelel-e- a valós ágnak az, liogy -a városi mérnökök hi-vata'lo-s- írnunk a hiány ában
mágán-mélrnök'ii .munkákat vállalnak éjs végeznek?
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusiíja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Zsirás a zsírról.
Zsirtalanság, zsirhiány van
máma minden vonalon,
sanyarú az állapotunk,
valóságos zsiralom,
zsírban uszó, zsírban fürdő
ország voltunk valaha,
ma pediglen fehér holló
nálunk a zsir, hajaha!
Ára oly nagy, hogy mellette
ócska lom a drágakő,
egy csöppjéért, egy latjáért
aranypénzek száza kő,
ötmilliós sikkasztásért
bankpénztárost keresnek,
aki ezt fél kiló zsírért
elvitte a hentesnek.
Összeszedünk a padláson
minden zsiros kalapot,
arról nyuzunk, kaparunk le
a rántáshoz alapot,
s boldog, kinek régi rongya
zsirfoltokkal van teli,
kipréseli s hat hónapi
zsirkészletét megleli.
Mikor a nap melegen süt
s heve tűzzel is fölér,
kiterelünk az aszfaltra
minden asszonyt, ki kövér,
elolvadnak és a járdán
marad tiz-husz zsirpecsét,
melyért bottal ezer ember
veri egymás ősz fejét.
Nagy keletnek örülnek a
zsiros szájú emberek,
ezekkel a gyengébbik nem
most szivesen enyeleg,
s egy fess bakfis, ki már régen
nem kóstolt meg zsirt, szegény,
sopánkodik : bár jönne egy
zsiros nyakú vőlegény.
Nem csöpög ma senkinek se
a hajáról már a zsir,
a zsir: csupán fájó emlék,
nincs belőle, csak a hir,
üres minden zsírosbödön,
nem hoz csömört falatunk, —
hej, hájidő, zsiros korszak,
téged egyre zsiratunk!
Kóró Pál.
— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán Szentesről Szegedre érkezett.
— Szegedi tisztek kinevezése. A király a
tartalékban kinevezte az 5-ik honvédgyalogezredben főhadnagyokká-. Traum János, Braun
Ferenc hadnagyokat; hadnagyokká:
Bálint
Gyula, Karenovics Tibor zászlósokat, Kordás
Pál, Molnár Antal, Tombácz Ferenc, Kádár
Sándor, Lengyel János, Horváth János, Molnár
Dezső, Szántai László tisztjelölteket.
— Lindenfeíd-cukorka a doberdói fensikon. Alább kedélyes harctéri levél következik, amelyet Császár Sándor
öreg harcos
küldött Lindetifeld Bertalan szegedi cukorgyároshoz. Császár olvasván a Lindenfeld cég
egyik hirdetését, köhögés ellen való cukor irányában fordul Lindenfeldhez a következő sorok
kíséretében:
K. a. Dekungba 1915. nov. 3-án.
T. cég! A napokban olvastam becses
hirdetését, hogy az ön cukorkája elmulasztja
az ember köhögését. Már pedig mi nagyon

köhögünk, mert hideg zuhanyt sürün veszünk.
Hüs szobánkat a szél átjárja, a vihar a tetejét
össze-vissza cibálja,^ ez még csak valahogy
megjárná, csak a gránát a követ a nyakunkba
ne szórná. Ezekért sokszor méregre lobbanunk,
ilyenkor egy pár digót beafirolunk. De erről
tovább ne beszéljünk, elég az hozzá, hogy
nagyon köhögünk. Már pedig önnek, ha köhögés ellen jó a cukorkája, küldenie kell egy
csomagot belőle nemsokára. Mivel nélkülözhetetlen otthon is, azért kérünk belőle mi is.
Hogy ily bátrak vagyunk, azon ne csodálkozzon, megszoktuk ezt már az olasz fronton.
Kéri ezt a doberdói fensik egyik hőse, aki
Szegeden sokat elfogyasztott belőle. Hogy a
cukrot kinek küldjék megirom, Császár Sándornak, aki itt harcol az olasz fronton. Azt
hiszem kérésem nem fogják megvetni, küldünk
helyette digókat cukorrépát szedni. Ha a választ
megkapom, többet fogok irni, addig türelemmel fogok várni. Igaz tisztelője Császár Sándor
öreg harcos, a doberdói fensikon.

ber Ritter Ferenc verseci illetőségű, a leány
pedig Ritter Liza, a nővére. Az eljárás megindult ellenük.
— Nyolc hónapi börtön egy elcserélt
lóért. A szegedi tábla büntető tanácsa egy
csalási ügyben ítélkezett kedden. Csorba Pál
gazda lovat vezetett elő a katonai lósorozóbizottság elé. A lovat a bizottság katonai célokra alkalmasnak találta s megvette a gazdától. Mivel késő este volt már, a lovat éjszakára
a gazda tulajdonában hagyták azzal, hogy azt
másnap átveszik. Az átvétel előtt azonban
Csorba Pál összejátszott ifjú Szekeres Antal
nevtl szomszédjával, kicserélte a katonai kincstár által vásárolt állatott s egy öregebb lovat
adott át. Kisülvén a turpisság, Csorba és ifjú
Szekeres törvény elé kerültek. A szegedi kir.
törvényszék csalásért el is itélte őket, mint
tettestársakat 8—8 hónapi börtönre. A szegedi
Ítélőtábla az első biróság Csorbára vonatkozó
Ítéletét érintetlenül hagyta, ifjú Szekeres büntetését hat hónapi börtönre szállította le.

Lindenfeld nem vette tréfának Császár
kedves kedélyeskedését és 100 csomaggal küldött címére abból a kitűnő cukorból, amely
elmulasztja az ember köhögését.
— A Curia ítélete a szegedi hadseregszállítók ügyében. Budapestről jelenti tudósítónk: A Curia kedden délelőtt hirdette ki
Ítéletét a szegedi hadseregszállítók első csoportjának bűnügyében. Az utolsó fórum Gruber
Zsigmondot 6 évi fegyházra, Schwarz Henriket,
Herzl Lajost és Gető Ármint 3—3 évi fegyházra, Griiner Marcelt 4 évi és Kunz Rezsőt
két évi fegyházra itélte. A szegedi törvényszék
ítéletét a Curia csak Grubberre vonatkozólag
hagyta helyben, a többi vádlottak büntetését
egy-egy évvel leszállította.

— Felmentett szücsmesterek. A szegedi
tábla érdekes jogi esetet birált el keddi tárgyalásán Sipos Ántalné szentesi lakos följelentést tett Szemenyey Antal szentesi és Filszeker
Antal budapesti szücsmesterek ellen csalásért.
Följelentésében Siposné azt adta elő, hogy
Szemenyey és Filszeker ez év augusztusában
megjelentek nála, hogy báránybőröket vásároljanak tőle. Alkudozás közben Filszeker a katonaság megbízottjának
adta ki magát s azt
mondotta, hogyha a báránybőröket darabonkint
nem adja 3 koronáért, ugy a bőröket jegyzékbe
veszi s a katonaság ezeket elveszi s ebben az
esetben csak hosszabb idő után jut a pénzéhez. Siposné emiatt odaadta a bőröket 3 koronáért, noha előzőleg 4 koronára tartotta
darabját. A szegedi törvényszék ez ügyben
szeptemberben tartott főtárgyalást. A tárgyaláson
Szemenyey és Filszeker tagadták bűnösségüket.
Filszeker csak azt mondotta, hogy egy vállalat
megbízottja. Ugyanezt vallotta Szemenyey is.
Előadták továbbá, hogy a bőrök nem ís értek
többet a vételárnál, mert Szemenyey a bőrök
további kikészítését csak 160 koronáért vállalta
el és Filszeker azokat 3 korona 70 fillérért
adta el darabonkint a Deutsch és Fiai cégnek.
A törvényszéken lefolyt főtárgyaláson a tanuk
nem igazolták azt, hogy Filszeker a katonaság
megbízottjának adta ki magát. A törvényszék
mindezek után sem csalás, sem más bűncselekmény tényálladékát nem látva az esetben,
vádlottakat fölmentette. Ügyészi fölebbezés
folytán került az ügy a szegedi ítélőtábla elé.
A lefolytatott eljárás után a királyi ítélőtábla a
fölmentő Ítéletet helybenhagyta.

— Kitüntetés. A király galánthai és kamochai
Kamocsay Gyula 86-ik gyalogezredben tartalékos hadnagyot az ellenséggel szemben tanúsított vitéz "magatartásáért a Signum laudissal
tüntette ki.
— Aki elégedetlen a hadsereggel. Érdekes ügyet tárgyalt kedden a szegedi törvényszék felebbviteli tanácsa. Özvegy Dragován
Györgyné szabadkai asszony volt a vádlott, aki
szeptember 17-én a vonaton több ember előtt
azt mondta, hogy a magyarok nem sokat érnek
és ha németek ' nem volnának, akkor nem
győznénk. A szabadkai törvényszék az élesnyelvü asszonyt egy hónapi fogházra itélte. A
tábla keddi tárgyalásán felmentő Ítéletet hozott,
azzal az indokolással, hogy Dragovánné kijelentésében nincs valamely hazai nemzetiség
egy másik hazai nemzetiséggel szemben állitva
és a fecsegés alkalmával csak magyarok voltak
jelen.
— Meleg ruhát a katonáknak. A Szegedi
Szabadoktatási Egyesület november
16-án,
kedden a Korzó-moziban művészi színvonalon
álló műkedvelő előadást rendez. Célja a katonák
részére feldolgozandó pamut árának előteremtése. felerészben pedig a rokkant katonák felsegitése. E helyiséget Bach Jenő és Testvére
hazafias áldozatkészséggel bocsájtoíta rendelkezésre Előadások a szokott időben lesznek
rendes helyárak mellett. Jegyek már is kaphatók
a pénztárnál. Biztosra vehető, hogy a látogatottság rendkívül nagy lesz, már csak azért is,
mert a nagyközönség megterheltetése nélkül
érhető el a hazafias cél.
— Hatósági sertéshús. Megirtuk, hogy a
város ismét 52 sertést vett. A sertéshús árusitása szerdán reggel megkezdődik a következő
árakon : Karaj kilója 6, comb 5.80, lapocka 5.80,
oldalas 5, fejláb 3, háj 7, szalonna 6 80, 1 drb
zsiger 4 korona, egy vesevelő 60 fillér, 1 kiló
zsir 7.20 korona.
— Tolvajok az almásboltban. Kedden
délelőtt a Széchenyi-téren levő Viszmeg-féte
almásboltba beállított egy fiatalember és egy
leány. Almát vásároltak és közben a fiatalember az asztalról ügyesen a zsebébe csúsztatott
11 korona 30 fillért. Viszmegné észrevette a
lopást és egy rendőrnek átadta a tolvajokat. A
rendőrségen megállapitották, hogy a fiatalem-

— MEGÉRKEZETT
a főispáni hivatalba az
uj és finomabb pamut, amely az eddigi áron
kapható.
— Hajóágyúk tüzében. Szerdán és csütörtökön valóban szenzációs műsora lesz az
Uránia-szinháznak. Két pompás, bravúros háborús kép kerül bemutatóra. Elmondhatjuk,
hogy a modern háború borzalmait még ilyen
természetesen egy film se örökítette meg, mint
ez. A csodálatos háborús filmek remekei a
fiimteclinikának. Igazán sokat mulaszt az, aki
nem nézi meg ezeket a filmcsodákat. Ezenkívül egy kacagtató, minden részletében bájos
amerikai vígjáték egésziti ki a műsort.
— Az Érdekes Újság háborús albumából
most jelent meg tizenkét gyönyörű képpel a
harmadik sorozat. Az első két sorozatnak oly
nagy sikere volt, hogy a füzeteket az országban
hamarosan szétkapkodták. Miután a képek oly
érdekesek és szépek, hogy vetekednek a legmüvésziesebb festményekkel, ennek a sorozatnak is meg lesz nagy népszerűsége. A tokba
foglal tizenkét képből álló harmadik sorozat
ára, szállítással együtt 2 korona és megrendelhető Az Érdekes Újság kiadóhivatalánál, V.,
Vilmos császár-ut 78.
— A vasúti állomás tolvajai. Több feljelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Szegedállomáson egy tolvajbanda garázdálkodik. A
rendőrség részéről Szécséni detektívet küldték
ki az állomásra megfigyelésre. A detektiv előtt
gyanúsnak tűnt föl három cigányasszony, akik
minden jegyváltásnál a pénztár körül ólálkodtak, de sohasem váltottak jegyet. Kimentek a
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perronra és amikor már elindult a vonat,
visszatértek a váróterembe. A detektiv az
egyik cigányasszonyt tettenérte lopás közben.
Erre valamennyiöket bekísérte a rendőrségre.
Megmotozták őket, összesen száztizennégy koronát találtak náluk. A pénzt lopták. Egyelőre
azonban mindent tagadnak. A tolvaj cigánynők
Faun Mária, Petrovics Flóra és Sztoja Danica
illetőségét még nem sikerült megállapítani.
Valószínű, liogy még más helyen is követtek
el lopást. A rendőrség folytatja a nyomozást.
— Tört aranyat legmagasabb áron, készpénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskolautca 23. sz.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

A kisteleki állomásfelvigyázó
öngyilkossági kísérlete.
(Saját tudósítónktól.) A hétfőről (keddre
virradó éjszakán öngyilkossági kísérlet történt ia Próféta-szálloda egyik szobájában. Az
öngyilkos jelölt Nagy Lász'ló, ia kisteleki vasúti állomás felvigyázója, aki revolverrel szíven akarta magát lőrai, la golyó azonban célt
tévesztett :s la nyakába fúródott. (Nagy még
kétszer lőtt magára, de ugy látszik, erős felindulásban volt, imcrt a másik két golyó a
szoba falaiba fúródott. Az eset részleteit itt
közöljük:
(Hétfőn éjjel tizenkét óra körül magas
termetű fiatalember csöngetett be a Prófétaszállodába.
— Szobát kérek éjszakára, — mondta a
portásnak, — de (lehetőleg olyant, amelyben
nem zavar setriaii zaj, mert aludni szeretnék.
— Reggel mikor költsük fel a nagyságos
urat? — kérdezte a portás.
Nem szükséges felébreszteni Majd felébredek magamtól is, Iha kialudtam magamat.
A portás azután bejelentő lapot tett a fiatal
ember elé, mélyet ez igv töltött ki:
Nagy László vasúti állomási felvigyázó,
Kistelekről.
Ezután a szobaasszony felvezette a vendéget a hetes számú szobába s visszatérve,
megjegyezte a portásnak:
— Nagyon, sápadt volt ez az ur. Talán
beteg.
A szobaasszony ezzel bement a szobájába s aludni bért. Másfái órával később gyengén koipogtattiak a szobaasszony ajtaján. Az
asszony kinyitotta az ajtót s meglepetve látta
•maga előtt ia hetes számai szoba bérlőjét. —
(Nagy halálsápadt volt, az ajtó kilincsére támaszkodott, hogy el ne essék és nyakából
ömlött a vér.
— Hívjanak kérem orvost, — szólt reimlegő hangon, — mert meglőttem magamat.
De gyorsan, kérem.
A 'szobaasszony azonnal lerohant a portás szobájába, az esetet telefonon jelentette a
rendőrségnek, ahonnan az ügyeletes rendőrtiszt egy detektivvel ment a Próféta-szállodába. A vendég ekkora már ismét a szobájában, feküdt, eszméletlen állapotban. Csakhamar megérkeztek a mentők is, akik a fiatalembert bekötözték s 'beszállították a kórházba. Itt megállapitották, bogy a golyó a nyak
•alatt hatolt be és életveszélyes sebet ütött.
A rendőrség emberei a Próféta-szálloda
hetes számiu szobájában vizsgálatot tartottak,
de irást nem találtak. Az asztalon egy revolver feküdt, amelyből három golyó volt kilőve.
Az egyik golyó célba talált, a másik kettő a
falba fúródott.
tNagy László, aki csak huszonkét esztendős, — kedden reggel tért magához eszméletlen s égéből. Egész éjjel félrebeszélt s mindegyre azt kérdezgette:
— Hány ember halt meg?
•A halálra szánt fiattalember egy hét óta
volt 'Kisteleken állomásfelvigyázó. Társai kedélyes, életvidám embernek ismerték, aki
nem foglalkozott sötét gondolatokkal. Vasárnap még jókedvűen tréfálkozott s hétfőn délelőtt eltűnt Kistelekről.
Nagy László állapota életveszélyes.
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Szerdán és csütörtökön.

Szenzációs

két sláger!

Bohózat a pék életből 3 felvonásban.

A halál
eiőestélyén.
Filmregény 4 felvonásban.

Románia háború! akar
Oroszországgal.
A balkáni események lefoglalják az egész
világ érdeklődését. Mindenki érzi, hogy a döntés csak itt történhetik meg és talán már nem
is késhet soká. Görögország és Románia állásfoglalása már csak napok kérdése. Románia
már nem is habozik. Románia már döntött,
háborúra készül Oroszországgal. Legalább erre
vall a „Moldova" szenzációs cikke, amelyet
itt közlünk:
Hogy a farkasok szabadságot kérnek, ez érthető, de hogy a juhok
velők egy karban éneke jenek, csak
azt jelenti, hogy juhok.
Ihering.
Az egy év óta tartó izgatások elárulták
Románia polgárai miveltségének alacsony színvonalát.
Eltűnt az a hit, hogy modern állam vagyunk.
Most került igazán felszínre, mit müveit a
román néppel az évszázados nyomor, rabszolgaság és igazságtalanság.
Napfényre került a maga meztelenségében
az a méreg, amit ugrásszerű fejlődésünk s ennek
ötvenéves rendellenessége hozott magával.
A kultúrtörténet legszebb bizonyítéka volna
az a kötet, melyet az ország az utolsó évi
csodabogaraiból állítanának össze. Legszebb fejezet az volna, melyet Oroszországgal kapcsolatban imának meg.
Egyik jellemző vonása kultúránknak, hogy
fogalmunk sincs Oroszországról. Pedig e gonosz
szomszéd ellen küzdenünk létérdekünk és történeti hivatásunk.
Ezért kötötték meg 30 év előtt elődeink a
szövetséget a központi hatalmakkal, hogy leszámolhassunk Oroszországnak 1812-ben és
1878-ban velünk szemben elkövetett rablásaiért
s azért az alávaló eljárásért, hogy még meg is
fenyegetett bennünket, amikor megrablásunk
ellen tiltakozni merészeltünk.
Alig ismerjük jobban életünk ellenségét,
Oroszországot, mint akár Kinát. Nálunk nem
tudják, nem hiszik, hogy Oroszország Konstantinápolyt akarja, senki se tudja, hogy Oroszországnak hódítania kell egyre, ha élni akar.
Nálunk nem tudják, miért rabolta el Oroszország Beszarábiát, nálunk ma már csak annyit
tudnak, hogy Oroszország a népek felszabadításáért harcol.
Ez a hitünk még nevetségessé is tesz
bennünket.
Hogy Oroszország Szerbiáért, Belgiumért,
Erdélyért küzd, ezt csak a mi naiv közönségünk
hiheti és csak a kufár lelkű politikus hirdetheti.
Azaz, hogy a farkasok szabadságot követeljenek, érthető, de hogy a juhok velük egy
karban énekeljenek, csak annyit jelent, hogy
juhok. Iheringnek ránk vonatkoztatva keserű
igazsága van.

Poláh MM
férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

Előadások 5,7 és 9 órakor.
—.
W

Csekonics-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

Széchenyi-tér 17.
Telefon 855.

Ha Oroszország nemzeteket akar fölszabadítani, szabadítsa föl az általa leigázottakat.
Az 56 milliónyi orosz több mint száz millió
népet tart rabigába. Mily szép volna az a statisztika, amelynek segítségével ki lehetne mutatni, hogy Oroszország a világ népeinek legnagyobb elnyomója, mely száz milliónál több
nép rabigáján épült fel.
De az orosz birodalomban, midőn sok
gazság lehetséges, a gazságok egyik legnagyobbika az, hogy az önkény és a nép butasága folytán ez a leghamisabb statisztika a
világon.
Az apró népek százai elhallgatva, csak a
tudósok kutatásaiból tudjuk, hogy vannak, a
meglevő számosabb népek számadatai megha-
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misítva, hogy ellehessen mondani a hires orosz
mondást. Oroszország az oroszoké, azt akarván
ezzel kifejezni, hogy Oroszországban csak az
orosznak lehetnek jogai, pedig tudvalévő, itt
még orosznak sincs joga.
Oroszország millió népeket szabaditott
föl, hogy igája barmává tegye őket — minket
és testvéreinket is föl akar szabadítani, de
ismerjük a mult barátságának történetét és
ennek testvéreinken meglátszó árát! Visszautasítjuk a gálád lelkii barát ajánlatait és lábát
törjük, ha hozzánk látogatóba jönni merészel.
Megyünk a felszabadító szent háborúra
Oroszország ellen és visszaigázzuk testvéreinket
a besszarábiaiakat.

Olaszország tarthatatlan helyzete az antantban.
Zürich, november 9. A Corriere della Sera
legutóbbi számában; az antant-lbatalimiaik helyzetét felette jellemző vita folyik. A lap petrogradi levelezője közli a Novoje Vremja vezércikkét, amely Olaszországgal foglalkozik. Az
orosz félhivatalos békekötéssel és cserberihagyással fenyegeti az olasz szövetségest.
A nlémet birodalmak ellen hadat viselő
népek között Olaszország különleges
helyet
foglal el. Oroszország, Franciaország, Szerbia defíenziv háborút folytatnak: sémim! követeléssel nem léptek fel Németországgal
szemben. Anglia, amely Belgium védelmére
fogott fegyvert, ugyancsak nem ikövet támadó célokat.
Olaszországot ezzel szemben
Ausztria-Magyarország
nem támadta meg:
nemzeti eszménye nevében,
az olasz
földek egyesítésére fogott fegyvert. —
Hogy megvalósítsa, el kell vennie a
Habsburg-monarchia
uralma alatt álló
területeket: tehát támadó háborút folytat.
Ezt a megkülönböztetést az úgynevezett
„reális" olasz politikusok kijelentései alapján
tesszük. Ezek igy szólnak: „Olaszország számlára annak lehetősége kínálkozik, ihogy
egyesítsék a felszabadítandó földeket; közvetlen és egyetíleo ellenségük tehát Ausztria:
csak vele kell küzdeniök. A többi népek, amelyek Ausztriává 1 ! küzdenek, megkönnyítik
Olaszország feladatát és igazi szövetségesei.
De ez a közösség csak a
Habsburgmonarchiára vonatkozik, anélkül, hogy
szövetségeseire
kiterjedne.
Ausztria
szövetségeseitől
nem akarunk
semmit,
nem vagyunk velük háborúban és nem
is akarunk lenni.
Az antant hatalmai elégedjenek meg; azzal,
hogy segítünk legyőzni ellenfelüket, de ne kívánják, hogy túllépjünk közvetlen feladatunkon, amely az, Ihogy a z osztrák csapatokat a
Trentinóbál és Isztriából elűzzük."
De, nyilvánvaló, — irja az Orosz újság,
— hogy a feliadat véghezvitele ucim függ kizárólag Olaszországtól, hanem a közös háború folyásától. Tegyük fel egy pillanatra,
hogy a hármas-antant
kormányai
elfogadható békét kötnek, anélkül, hogy az
európai
válság felidézőjét
megsemmisítették
volna,
Milyen lesz akkor Olaszország helyzete, a
mely kivonta magát az antant közös kötelezettségeiből?
A békekötés után visszatér
Ausztriába és Németországba az a sok
százezernyi fogoly, amely most
Oroszországban, Franciaországban,
Angliában
és Szerbiában van,

iNeim világos-e, Ihogy Ausztria milliónyi pihent harcosával a barát és szövetséges nélkül
maradt Olaszországra veti .magái? A saero
egoismo érmének meg van tehát a másik oldala. Szerbia hathatós támogatását, tehát a z
olaszoknak saját érdekük parancsolja.
Genf, november 9. Sir A r t t o r Evens a
szerb katonai körök véleményére hivatkozva,
kifejti a Time s-ben, hogy Üszküb elvesztése
a legnagyobb csapás, amely eddig a szerbeket érte, mert nemesük a Morava és a Varüar
völgye közötti összeköttetést 'szakította meg,
hanem1 elzárta a IKossovo és. Noivibazár felé
vezető utat, ami által a dunai és a macedóniai
szerb seregek el vannak vágva egymástól. —
Ezért Üszküb visszafoglalása a pillanat legparunesolább szükségszerűsége. A legjobb
mód erre az, amelyet lord Gromer ajánl, aki
iazt mondja, hogy a szerbeket Albánián, Durazzón át keli kisegíteni. A Daily 'News katonai munkatársa ezzel szemben megállapítja,
Ihogy ez az ut katonailag használhatatlan. Az
öszvéreket is ikézen fogva kell vezetni számtalan helyen. Ezzel szemben jó ut vezet Sauli
Quaruutából Delviinou, Koritzan át íMonasztirba. Ez az ut Epirusznak azon a részén vezet keresztül, amelyet a hatalmak Albániának
Ítélte oda, amelyet azonban Görögország tart
elfoglalva.
Az átvonulás azonban
mégsem
volna a görög semlegesség megsértése, mert
a hatalmak nem ismerték el a görög foglalás
érvényességét.
H a tekintetbe vesszük azt, ihogy Görögország képviselőket választatott Epiruszban
és visszaemlékeznék arra, amit többek között
Gustave Hervé állapit meg a Guerre Sociaieban (mindazoknak, akik egy kissé ismerik
Európa különböző népeinek nemzeti szenvedelmeit, a z a benyomásuk, hogy Görögor-
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szág és Olaszország nem táplálnak egymással' szemben valami szívélyes érzéseket és
hogy Görögország bizalmatlansága teszi
Olaszországot a keleti harctéren tartózkodóvá), nyilvánvalóvá válik ennek az angol sürgetésnek a következése. Albánián keresztül
csak Olaszország indithot expedíciót, ez pedig nemcsak a görög érdekeket, hanem a görög érzéseket is végkép csatasorba állithatja
az antant ellen.
•gBen.a.BaaaBB.B..aa..........as....a..a.aaaaaaas.a

Szegedi katonák elfogtak
egy páncélvonatot.
(Saját tudósítónktól.) Egy honvédfőhadnagy, aki egyik szegedi kórházban! fekszik s
egy páncélvonat géppuskájától sebesült meg,
beszélte é l ' a következő izgalmasan érdekes
történetet:
— A Pinsk körüli harcokban történt, hogy
századommal véres éjszakai 'harc után elfoglaltam egv orosz lóvé szánkót. Rögtön a rendbehozatal álhoz láttunk s igyekeztünk megerősíteni, hogy az előrelátható orosz ellentámadást visszaverhessük. E munkánk annyira lefoglalt bennünket, hogy a z előttünk elterülő
tereprészeket sem tudtuk elég tüzetesen átvizsgálni. Az orosz állások elég messze estek
tőliinlk s igy nem volt okunk közvetlen meglepetéstől tartani.
A délelőtti órákban egyszerire osak fiistfelhök tűntek föl a szemben levő orosz, állások
felől és ez a füstfelhő folyton közelebb
jött
hozzánk. Alig tértünk magunkhoz meglepetésünkből, már ott is robogott előttünk az oroszok páncélvonatja és alig hetven lépésnyiről
golyózáporral árasztotta el árkainkat. Ugy
kuporogtunk árkainkban, mint valami mezei
egerek s még csak nem is tüzelhettünk, hiszen úgyis hiábavaló lett volna. E pillanat izgalmas volt Toppant mód. Előttünk a már tovarobogott páncélvonat, amely kisvártatva:
újból visszatér és amely ujabb golyózáporral
fogja elárasztani fedezékeinket, mielőtt tüzérségünk még akcióba léphetne ellene.
— E borzasztó percben kiugrott fedezékünkből 1K. István, fiatal zászlós s. ia páncélvonat sin pályái álhoz rohant. iNem tudtuk,
ihogy unit akarhat, mert tudtunkkal nem volt
•iövészárkunkbani robbanó patron. Az idő piílaniatgyosaságávai telt és már feltűnt a viszszia'térő páncélvonat távoli füstfelhője. A zászr
lós még minidig a sinek között dolgozott s a
borzalmas 1 masina egyre közelebb jött hozzánk. Mikor már száz lépésnyire volt tőle, >a
zászlós egyszerre kiugrott a sinek közül és
a legnagyobb ellenséges tűzben rohant felénk.
Még oda sem ért hozzánk, mikor
irtózatos
dörrenés hallattszott és a vasúti sinek közvetlenül a száguldó
ellenséges
páncélvonat
előtt a levegőbe repültek. A következő pillanatban az előbb még sértetlenül .robogó.vonat
oldalára dőlve, tehetetlenül pöfögött
lövész-
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Szenzációs filmatfrakció!
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Hajóágyúk tüzében, i
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Tengerészdráma a mai időkből 4 részben. Irta és rendezte: U / a l t e r S c h m i d t h á s s l e r .
orosz várost bomP - * i f a a A A I I A é e ? Amerikai vig- Ii Aktuális!
bázzák a törökök.
u g y
j o a n a s játék 2 felt.
Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Gyermekje- I Szombat,
gyek csak az első előadásokon érvényesek. | Vasárnap

fellő-
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DÉLMAG YARORSZÁ G

Szeged, 1915. november 10.

árkunk előtt. Egy szempillantás alatt köniüvettük
telhetetlenül vergődő szörnyeteget és
a legénységet foglyul ejtettük. A páncél vonat
egy mozdonyból és bárom kocsiból állott és
hot gépfegyvert, rengeteg muníciót és kézifegyvert zsákmányoltunk rajta, azonkívül .20
embert fogtunk el, köztük egy tisztet is.
A hős1 zászlósnak négy gépfegyver golyó
járta át iá jobb karját. Mellét azóta már az
arany vitézségi érem disziti s
hadnagygyá
léptették elő.

filársdeii megbízásban saját ma-

hullájának h a z a s z á l l í t á s a i ! miniszteri engedély szerint az ország bármely
részéből bárhova hazaszállítani a lego l c s ó b b a n elvállaljuk é s l e g g g o r s a b b a n intézzük.
Üzletünk f e n n á l l á s a alatt s z á m t a l a n
hullák s z á l l í t á s a i t e s z k ö z ö l t ü k m á r
rfeEscssiKisBsaKiiacssEaaaiiBBBneaMBBitBaaKBaaasasaaNm
az ország m i n d e n részéből, megbízóink
teljes megelégedésére.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

Hullaszáilifásök v a g y t e m e t é s e k bev á s á r l á s a i ugy egyszerű, mint diszesebb
temetések, l e g o l c s ó b b árak é s p o n t o s
k i s z o l g á l á s meilett.
Mély tisztelettel
oArgvA™

Fodor

ToWrtü

„KEGYELET" disztemeikezési vállalat
Szeged, Széchenyi-tér 6. sz.
Telefon 60.

férfldiivatcikkek, ingek, meleg alsók,

SZÍNHÁZI MŰSOR:

harisnyák s egyéb szükségletekben a

SZERDA: Tiszavirág, operett (páros).
CSÜTÖRTÖK: Berki Lilli vendégfelléptével Bájos ismeretlen, operett (páratlan).

Berky Lili vendégjátéka. A színházi
iroda jelenti: Rendkívüli érdeklődés előzi meg
már is Berky Lili vendégjátékát, a ki lavalyi
fellépte alkalmával egy csapással meghódította
a szegedi közönséget. Berky Lili csütörtökön
Sírauss nagyhírű operettjében, a Bájos ismeretlen címszerepében kezdi meg három estére
terjedő vendégjátékát.
Tiszavirág. A színházi iroda jelenti: Ma
este kerül szinre a tavalyi évad nagysikerű
operettje, a Tiszavirág, amely a bemutatón oly
osztatlan sikert aratott. A Bródy—Rényi operett
főszereplői Déry, Koháry, Ocskay, Solymossy
és Matány.
T a t á r j á r á s . A színházi iroda jelenti: Vasárnap délután félhelyárakkal Kálmán Imre népszerű operettje, a Tatárjárás kerül szinre a főbb
szerepekben Déry, Hilbert, Asztalos, Sümegi,
Solymossy, Ocskay, Matány és Ferenczivel.

MINDEN

girnk Járunk el és intézkedünk.

Cégtulajdonos: FODOR IZIDOR.
Kárász-utca,

B•

Fájós fogára vegyen

Az idény előrehaladottsága miatt

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

mode

Hajhullás, hajko pa

gyári áron. — Gyászkalapok
nagy v á l a s z t é k b a n kaphatók
Hamsliiirg

Jankaüíiaaif1"

SZEGED, Valéria-tér 3 . s z á m , 1. e m .
H A D I K Ö L C S Ö N T JEGYEZNI
MINDENKINEK KÖTELESSÉGE!

MAG

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

Gyomorbajosok

di-

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

Aláirási

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér„
250
H a j ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Száchenvi-tér.
250

Legjobb bajfestö az

országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
2E0

ár:

hazafias kötelessége a lll-ik
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kölcsönt
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vásárolni.
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Október 31-főI
n o v e m b e r 17-ig
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A hivatalosan
megállapított
részletekben
1916. január 8-ig

9 8 ' - *

5 0 koronától kezdve minden összegben aláirható eredeti feltételek mellett,

A jegyzések megkönnyítésére

a hivatalos aláirási helynél:

MAY R. MIKSA
4

bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

^

Széchenyi-tér.

kölcsönt nyújtok

5|0-al

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!

F*l*lő® szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY L.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

