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A szerbek bekerifése
gyorsan halad.
Csapataink Nova-Varos irányában nyomainak előre.
- Elfogott tábori kórház. - A németek 4000 fogiyot
ejtettek.
Budapest, november 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Trebinjótöl ikeletre a
montenegróiak egy erős támadását vissza-

szerbek egy tábori kórházat, melyben 1000
sebesült és tiszt volt, egy orvossal hagyták
vissza.

irá-

G a l l w i t z tábornak hadserege: Brustól északkeletre é s a Jastrebac hegység
déli lábánál harcoló bolgár csapatok Alexínácnál átkeltek a Moraván.

Ivanjicától északkeletre az ellenséget a

Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

vertük;

az ellenség

nagy

veszteségeket

szenvedett.
Az Uzicétöl délre előnyomuló osztrákmagyar csapatok tegnap Nova-Varos
nyában az ut felét megtették.
Ceremnó nyergen levő állásából

vetettük

ki.
K ö v e s s tábornok német hadosztályai
a szerbeket

a

Stotovi—Planina

területén

szorítják vissza. Odább keletre cs. és kir.
csapatok harccal erőszakolták ki a Krnjajela
és Pogíed hegyekre vezető utakat.
Trstenlkben 1000

szerbet

fogtunk

el

Vrnjacka Bánjában, Trsteniktöl délnyugatra

A bolgárok ujabb
zsákmánya.
— A szerbek üldözése

halad. —

Szófia, november 11. A vezérkar jedeníi a november 9-iki hadműveletekről:
Hadseregeink folytatták a
megvert
ellenség üldözését a Morava
balpartján.
Naponkint ujabb zsákmányt ejtünk, az
általunk megszállt Morava városokban
és a Morava-vasut mentén.
A mai uj trofeumok a következők:
Négy gyorstüzelő tarack, nyolc
gyorstüzelő ágyú a hozzátartozó munícióval telt
kocsikkal, néhány gépfegyver és ihozzátartO'ZÓ lovakkal, négy nehéz é s öt könynyü teljesen n j fényszóró és 800 fogoly.
Alexinac mellett a vasútvonal mentén 400 kocsi s újólag Grdeljicánál (Leskováctól mintegy 15 kilométerre dólkeletre) 10 mozdony
és 401 kocsi, a
melyek közül 50 különböző
anyagokkal
volt megrakva.
Franktirőrharc

Szerbiában.

Bern, november 11. Minden1 tagadás ellenére, amellyel ugy a szerb kormány, mint
a genfi és laussannei lapok szépítgetni akar-

lezettségének jobban megfelelhessen. De nem
nyilatkozott arra nézve, hogy mi
történik
akkor, ha Görögország vonakodnék
Szerbiát
támogatni,
— Ama. kijelentéseimnek, — (folytatta
Grey — hogy mi Szerbiának korlátlan és feltétlen segélyt Ígértünk, csak politikai jelentőségük volt és pedig az, liogy a Bulgáriának
előzőleg tett ígéreteink semmisekké váljanak,
tehát nem katonai jelentőségűek. Senki sem
tételezhette fel, hogy a kormány minden brit
sereget a Balkánra fog küldeni, tekintet nélkül a franciaországi és flandriai szükségességre. Mi barátainknak minden lehetséges
segélyt ígértünk. Ez megtörtént és ezt teszszük most is.
(Aí. T. I.)
Mifrovicában székel a szerb
kormány.

Bécs, neveimbe r 11. A
Siidslavische
Korrespondenz jelenti Szaloniikiből: A szerb
Berlin, november 11. A nagy főhadi- kormány, mint hitelesen értesülünk, székheszállás jeleníti: A szerbek üldözése a nyuga- lyét az üszkübi szárnyvonal végállomására,
ti Moldovától délre emelkedő hegységben Mitrovicára helyezte át. iPasies (miniszterjól haladt előre. Több mint 4000 szerbet el- elnök kabinetjének valamennyi tagjával é s
ia minisztériumok tisztviselőivel ott tartózfogtunk.
kodik. Ezzel a szerb kormány
Ö-Szerbia
B o j a d j 1 e 11 tábornok hadserege több térületét elhagyta, mivel Mitrovica a Balhelyen átlépte a Moravát.
kán-háborúban Szerbia általi megszerzett
birtokrésziekhez tartozik. Miután a szerb
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) kormánynak uj székhelyéről nincs közvetettén távirati összeköttetése ;a külfölddel, (a hirszolgáiatot valószinüen futárok :segitségével
ják azt a tényt, ihogy a szerb harcokban a Montenegrón át Antivári felé irányiíiják, ahol
szerb lakosság is részt vesz, a Berner Tag- dróttalan távíróállomás van, amelyet a monblatt a következőket jegyzi ímeg: A szerb tenegróiak ismételten kénytelenek voltaik
polgári (lakosságnak a (harcokban való rész- rendibelhű'Ziii, mivel osztrák és magyar repüvétele szomorú és le nem tagadható
való- lők és hadihajók ezt az állomást már többság. Nemcsak az osztrák és magyar és né- ször megrongálták.
met lapok állítják ezt, hanem anegáHapithatók az orosz lapok tudósításaiból is, ameMonasziir parancsnoka
lyek az általános szerb népfölkelésről
beszélnyilatkozik.
nek, sőt Genfben és Lausanneban közkézen
Lugano, november 11. Magrini hadituforogtak olyan, egyébként nem
illusztrált
dósító
ia szerb harctérről jelenti:
francia lapok is, amelyek
fényképfölvételeBasics
ezredes, Monasztir parancsnoka
ket közöltek, mutatván, miként
gyakorolják
be az asszonyokat és leányokat a szerb tisz- a következő nyilatkozatot tette:
— A kereszt lábánál várják a szerbek
tek a céllövésre,
fölfeszitésük óráját! Meghalnak, d e példájuk
ragyogni fog a történelemben.
Anglia csak hitegette

Szerbiát.

Ha G ö r ö g o r s z á g nyíltan állást

— Grey önvallomása. —

foglal az antant ellen . . .

London, november 11. Grey az alsóházban nyilatkozott ama kérdésre, hogy Anglia
mit tett a szerbeknek való segélynyújtás kérdésében.
— Szeptember 25-én — úgymond' —
Anglia a szerb kérésre azt válaszolta, hogy
felajánlotta a csapat&zálitásokat iSzatonikiba, Ezt azért tette, hogy Görögország
a
Szerbiával szemben vállalt szerződéses
köte-

Szófia, november 11. A Voenni
ízvestia,
a bolgár hadügyminisztérium hivatalos közlönye, vezércikkébén azt irja, hogy (az uj görög kormány nem kicsinytí Albániának Görögország szempontjából való jelentőségét és
gondoskodik arról, hogy megvédje ottani érdekeit. Ami a görög partok blokádját illeti,
ennek a jelentősége azonnal megszűnik, mihelyt Görögország nyíltan állást foglal az
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antant Szalonikiban iizött szemtelen
visszaélései ellen. Ha ez bekövetkezik, akkor Görögország belső helyzete és gazdasági élete
az antant blokádja elleniére sem fog kárt
szenvedni, mert megnyílik az utja a Dunán
keresztül a központi hatalmak felé. Bulgária
szíves örömmel fogja közvetíteni
Görögország forgalmát a központi birodalmakkal.
Az engedékeny Venizelosz-párt.
Lugano, november 11. A Secolo-mk jelenítik Athénből: A Venizelosz-párt egyik
-tagja kijelentette, hogy a párt sok hive hajlandó a kormányt támogatni. Ezzel feleslegessé válnak az -uj választások.
A görög kamara feloszlatása.
Athén, november 11. A görög kamarát
feloszlató királyi dekrétum
holnap jelenik
meg.

Tüzérségi és akna-harc nyugaton.
Berlin, november 11. A nagy főhadiszállás jelenti: Az arcvonal több helyén tüzérségi harc, valamint élénk akna- és kézigránát tevékenység volt.
Egy angol légi jármű Rpaumetől északnyugatra kénytelen volt leszállni; a bennülöket elfogtuk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
4 0 milliárdot kölfölt Anglia
a háborúra.
London, november 11. A 400 millió fontnyi uj hadi hiteiről szóló törvényjavaslat benyújtásakor Asquith miniszterelnök kifejtet-

Anglia 100.000 embert küld
Egyiptomba.
Hága, november 11. Az angol minisztertanács elhatározta, Ihogy 100.000 főnyi brit
sereget küld- Egyiptomba.
Az Unió sérthetetlennek nyilvánítja
a Németországba irányuló hajórakományokat
Amsterdam, november 11. Egy itteni
lap jelenti: A Times Washingtonból arról
értesül, hogy az Egyesült-Államok a lövőben minden Németországba irányuló hajórakományt,
amely nem tartalmaz -dugárut,
tekintet nélkül arra, hogy közvetlenül vagy
semleges kikötőkön át mennek, sérthetetlennek jelentenek ki. Az amerikai kormány a
hajótulajdonos-oikat ilymcdou fogja bátorítani, hogy ne törődjenek ia szövetségesek
blokádjával. Valamennyi. lap helyesléssel
fogadj-a a legutóbbi amerikai jegyzéket, de
az-t inkább jogi -okfejtésnek, mint célravezető
diplomáciai fegyvernek tekintik. Senki sem
várja, hogy Anglia engedni fog, de -az angolellenes körökben viszont senki sem- vár 'komoly bonyodalmaikat.
Leégett egy amerikai ágyúgyár.
Rotterdam, november 11. A betlehemi
Steel Comp-any ágyú és tölténygyára kigyuludt és leégett. A műhelyekben dolgozó
nyolcszáz munkás közül alig menekült meg
valaki. Azt hiszik, ihogy a tüzet gyújtogatás
okozta. A kár -sok millió dollár. Ez a z ágyúgyár Amerikának legnagyobb ágyugyára
volt. .
Kitchener kapacitálja
Olaszországot.
Berlin, november 11. A Berliner Tageblatt- nak jel en tik Luganóbó'l: Kitchener Rómában állítólag még egyszer meg fogja kísérelni, hogy megnyerje Olaszországot abalkáni expedíció részére.

Belváros! Kávéház
Elsőrendű kiszolgálás.
— l ó kávéházi italok. —
Reggeli és uzsonna kávé.

J Szíves pártfogást kér Radó Ignác, kávés.

Szeged, 1915. -november 252.

BUKAREST: A kamara ülését a király
külpolitikai trónbeszéddel nyitja meg.
BUKAREST:
Take Jonescu Athénbe
utazott Venizelosz
meglátogatására.
BERLIN: Gróf Apponyi Albert ideérkezett.
SAJTÓHADISZÁLLÁS:
A Nova-Varoshoz vezető műmért heves harcokban elfoglaltuk Sugojnat. Ivanjicától délre heves harcok
folynak a döntés kihívásáért.
Priszteniknél
hétezer foglyot ejtettünk. A németek az Ibarvölgy mindkét oldalán heves harcban állanak
a makacsul védekező ellenséggel.
KOPENHÁGA; Londonból jelentik, hogy
a szerb főhadiszállást Raskába helyezték át.
BÉCS:
Krakó—Lemberg—Csernovitz
között a gyorsvonat közlekedés megindult.
Még mindig Salandra
a helyzet ura.
L u g a n o , november 10. Az olaszok e
pillanatban való hangulatáról írják: Semmi
s-eim volna tévesebb, minit a lkam,ara ös-szeülésétől parlamenti és politikai fordulatot
várni. Aura még nem elég érett a helyzet.
Igaz azonban, hogy a kedvetleneknek, a
dolgok keserű valóságától áíhato-ttakmak,
szóval- a gondolkodóknak a száma imiitiidinkább növekszik, bár a sajtó és a kormány
mindent elkövet, ihogy az országban a
harci kedvet ébrein tartsa. Viszont azonban tény az is, -hogy a nyugodtabb polgári
elemek nem mernek ,megszólalni, mivel a
kormány minden, még a legszelídebb ellenhangot is kímélet lenül és erőszakosan elfojtja. Az ugyanettől iv-aló félelem, ha nem
csalódunk, a kamarában is meg fog nyilatkozni. A parlamentnek a kormány elleni
támadása itehát ki van zárva. Sőt még titkos
szavazás -esetén is alig merne a ikaimara a
kormány ellen nyilatkozni, mert a leszavazás után néhány órára bizonyára mindenki
tudná, ikik voltak a konmány -ellenesei. Más
kérdés, mit fognak tenni vagy tehetni a határozottan kormány- és háborúellenes szooiálisták. A parlament közhangulatával
szemben isem-mi eredményt se-m fognak -elérni. Tárgyilagosan gondolkodó olasz körökben még attól is tartanak, hogy a ka-

te, liogy -ezzel az -összeggel a háborít kitörése
óta a hadicélokra követelt összeg -elérte az
1662 millió fontot. A hadikiadás április 1-től
november 6-ig 743,100.000 font sterling volt.
Szeptember 12-től november 6-ig a háborús
kiadások napi átlaga 4,350.000 font volt, holott a megelőző év hasonló időszakában naponta 2,700.000 font sterlinget emésztettek
fel a hadiköl-tségek.
Az aránytalan növekedésnek főoka -abban keresendő, hogy Anglia
hadihiteleket
nyújtott a szövetségeseknek. iNem valószínű,
'licgy ia hadi-kiadások abban az időszakban, -a
melyre a mostani törvényjavaslat terjed,
csökkenni fognak, sőt ellenkezőleg, emelkedés várható.
(M. T. I.)
mára ülése a Németország elleni iháb-orut is
ki -fogja -mondani. Ez ellen a ikirály -mindenképpen kapálódzik, ámde ,a királyt távol
tantják a h-atár-oin és az országinak ez idő
szerinti urai: Salandra és Sonnino. A helyzetre kedvezőtlen befolyást gyakorolt Salandra milanói tartózkodása is. Meghiusult
ugyanis annak a lehetősége, hogy valaha is
kivonhassa magát -ebből az afférból. A nyugodtabb olasz -elemek egyenesen attól tartanak, hogy a felfordult keleti helyzet miatt
végül is Olaszország fogja a -többiek számára a gesztenyéit kikaparni a tűzből- és h-ogy
Olaszország lesz az, amelyre nézve a helyzet végleges megoldása kedvezőtlenül -fog
végződni.
Tergeralattjárónk száz ágyúlövést
tett az Anconára.
Kopenhága, november 11. A Reuter-ügynöikség jelenti az Anc-ona elsü-lyesztés-ével
kapcsolatban: A tengeralattjáró naszád először száz ágyúlövést adott le és azután lanszir-ozott torpedót. — Ugy-látszik tehát,
hogy az Aneo-na nem engedelmeskedett a
megállási parancsnak. Az Anco-nán 422 utas
volt ia legénységen kivül. Állítólag 270 utast
sikerült megmenteni.
Bülow herceg svájci tartózkodása.
Bécs, november 11, A Fremdenblatt >\elenti: Bül-ow herceg svájci tartózkodásáról a
legkalandosabb hirek terjedtek el. Azt beszélték, hogy a német birodalom volt kancellária,
Madridba akar -utazni és az- olasz kormánytól szabad utazásra kér engedélyt, ihogy Chiassótól Génuáig a-z -utat olasz földön tehesse
meg. Ezt -a hiresztelést olasz részről félhivatalosan már megcáfolták és a spanyol kormány is hivatalosan kinyilatkoztatta,
hogy
Madridban semmit sem tudnak a herceg politikai küldetéséről. Bülow herceg -környezetéből hitelesen közlik, h-ogy az egykori birodalmi kauoellár
svájci
tartózkodásának
egyetlen célja a-z, hogy lehetőleg közel -legyen LuganiGihoz, ahol fivére súlyos betegen
fekszik,
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K R É M E R Cégnél, Kossuth taps-sugárul 8.

Telefon 773.

Szeged, 1915. noVetmber 12.

DÉLMAGYAEORSZAG

Az oroszokat a Styrhez vetettük vissza.
Berlin, november 11. A nagy főhadiszállás jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy
hadcsoportja: Kemmernél (Rigától nyugatra) tegnap visszavertünk három támadást,
amelyet orosz hajók tüzelése támogatott.
Az éj folyamán csapatainkat tervszerűen és
anélkül, hogy az ellenség ebben megzavart
volna, visszavontuk a Schlektöl nyugatra és
délnyugatra elterülő erdős területről, amely
az utóbbi napok esőzései folytán mocsárrá
változott. Bersemindernél (Rigától délkeletre) egy ellenséges támadás tüzünk miatt
nem került kivitelre. Kisebb ellentámadásunkkal több mint egyszáz oroszt elfogtunk.
L i p ó t bajor herceg táborszernagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan.
L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja:
Osztrák-magyar csapatok német tüzérség
támogatása .mellett kiverték az oroszokat
Rafaíovkától (a kove!—sarni=i) vasútvonaltól északra, valamint az hhez délre csatlakozó állásainkból; hét tisztet, több mint 200
főnyi legénységet fogtunk el és nyolc géppuskát zsákmányoltak. A vasútvonaltól délre az oroszok támadásai meghiúsultak.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, november 11. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Cartorijsktól nyugatra az oroszok egy támadását vertük
vissza. Rafaíovkától magyar-osztrák csapatok német ütegek tüzelésének támogatása mellett az ellenséget a Styrhez vetették
vissza, itt 7 tisztet, 200 főnyi legénységet
fogtunk el és 8 géppuskát zsákmányoltunk.

Ujabb orosz minfszierválság.
Pétervár, november li. A Pétervári Távirati Ügynökség jelenti: Ruchlov közlekedési minisztert saját kérelmére felmentették
állásától. Egy császári rendelet a miniszternek a gyémántokat adományozza az Alexander Nevski-rendjellhez.
Oroszországnak nem kell közös
parancsnokság.
Kiél, november 11. Mint a Kiele r Zeitung- mak Pétervárról jelentik, az ottani >lappk megbeszéléseiből kivehető, hogy Oroszországnak nem találkozik rokonszenvével a
négyes szövetség tervezett uj főparancsnoksága.
Már csak a duma lelkesíthet.
Stockholm, november 11. A Rjecs vezércikkében azt hangoztatja, ihogy a hadsereg
érdeke megkívánja, hogy a népben bizakodó
legyen a hangulat. Oroszország helyzete komoly és a háborúit győzelem nélkül nem lehet
befejezni. Minden erő megfeszítésére van.
szükség. Sajnos, az orosz reakcionáriusok,
csak oda törekedtek, ihogy a lelkes hangulatot megciljék. .Azt hitték, ihogy a duma berekesztésével a liberális szellem le 'van verve
és liogy most mindent tehetnek, anélküli
hogy a dunna egybehivassék. Megfeledkeznek arról, ihogy csak a duma lelkesítheti ci
nemzetet tettekre.

Giolittl lapja védi a kormányt.
L u g a n o , november 10. GioMtti lapja,
a Stampa a következő feltűnést kettő cikket közli:
A parlamentnek semmiféle olyan vitát
nem volna szabad .megengedni, amely (kormányválságot idézhetne elő. .Egy képviselő
sem veheti magára a felelősséget, hogy
ilyen helyzetet teremtsen. Semmiféle paramenti összeesküvésnek nem szabad létreíönni.
A hatatom ,mai .viselői azok, akik a történelmi pillanatban a négyesszövetség melletti beavatkozást és a központi hatalmak
elleni harcot határozták el, ezért észszerű
és szükséges, hogy azt a. vállalkozást, amelyet ők határoztak el, ők is vigyék keresztül annak -logikus befejezéséig. Az az érv,
hogy Franciaország .és Anglia mintájára
a parlamentnek az esetleg elkövetett .hibákat a tehetetlen erők felcserélésével kellene
kijavítani, nem áll meg, mert Olaszország
helyzete más. A belső helyzeit lehetővé tette a különböző pártok széleskörű együttműködését. Az egyes politikusok felelőssége éppen abban áll, hogy naphosszat .azon
Idolgoznak, Ihogy valamennyi párt legjobb
elemeinek együttműködését .lehetetlenné tegyék. Egységet prédikálnak, de tetteikkel
egyenetlenséget szitáinak.
Hogy ki viseli ezért a súlyos felelősségeit, azt nem mondjuk ki. Ilyen körülmények
között feltétlenül .szükséges, hogy a mostani kormány helyén maradjon. Olaszországinak mindenesetre része van a szövetségesek által elkövetett hibákban. Az idő
sokkal komolyabb, semhogy a népképviseletet mellőzni lehessen.
5 3 8 7 olasz fogoly.

Sajtóhadiszállás, november 11. Az Isonzo
melletti harmadik csatában 5387 olasz foglyot ejtettünk, köztük 106 tisztet. Mivel peA duma egyhehivása.
dig a dolog természetében fekszik, hogy a
Kopenhdga, november 11. A Rjecs a védekezésre szorítkozott félnek általában'
duma egy belli ivás árnak időpontját még nem kevesebb alkalma van. foglyokat ejteni, megismeri, valószínű azonban, hogy
november álfapit'hutó, hogy a támadó olaszoknak súha
végére (ó-naptár szerint) hívják egybe. Az lyos veszteségeket kellett szenvedniök,
ülésszak nem lesz rövid tartama, minthogy a az állásaikat védelmező osztrák-magyar
program igen terjedelmes' és a miniszterek csapatok több .mint ötezer olaszt foglyul
Egyéb újság nincs.
olaszok
többsége is hosszabb ülésezést tart szüksé- ejtettek. Ezekben a csatákban az
Höfer altábornagy,
véres
veszteségeinek,
azokról
a
hullaihea vezérkari főnök helyettese. gesnek.
gyekről ítélve, amelyek a hevesen ostromölt
állások előtt föltorlódtak, rendkívül nagyoknak kellett lenniök. Azokra a kétségbeesett
áttörési kísérletekre, .amelyeket .az olaszok
a görzi Ihidfő ellen, erőszokaltak, egész sora
a csendes napoknak következett. Az Isonzo
A támadást mindenütt visszavertük. —
felső folyásánál és a Dolomitokban visszavertük az olaszok támadásait. Az olasz tüTerületi engedményeket nem
Budapest, november 11. (Közli a miniszzérség különösen nagy tevékenységet fejt
kaphat tőlünk Olaszország.
terelnöki sajtóosztály.) Az olasz ok megújíki Flitschtől délkeletre a felső Isonzó-völgyBerlin, november 11. A Kreuzzeitung jetották Görz elfoglalására Irányuló erőfeszíben és a Vrsics-területen.
lenti: November 1-én a bécsi hivatalos Cortéseket. Harmadik (Isonzó-csatát ikövetö szüresponöenz Burea.u közleményt adott ki, a
Olasz vereségek Afrikában.
net ideje alatt tartalékokat állítottak be a mely megállapította, hogy az osztrák-maKonstantinápoly, november 11. A lapok
harcvonalba és ujabb csapatokat vontak gyar monarchia részéről nem lehet szó terüössze a görzi szakaszon. Tegnap több órán leti engedményről Olaszország javára. Ez a jelentik: A lybiai arab törzsek Bezzánt, via^
nyilatkozat elsősorban azoknak az olasz poli- lamint Osevra, Hun és Raddan helységeket
át tartó heves tüzérségi előkészítés után a
tikusoknak a elmére volt intézve, akik talán, a Styr területen és azonkívül Zaleddein, UrPlavától a Monté del Sei Busiig terjedő még abban a hitben vannak, ihogy lehetséges fete, Misratlha, Tiurgha és Tartana. helységeAz olaszok emegész harcvonalon nagy haderővel általános volna a békekötés Olaszország és a .monar- ket tényleg visszafoglalták.
berben
és
hadiszerben
nagy
veszteségeket
chia
között
azon
az
alapon,
amelyen
a
hábotámadásba kezdtek. A bátor védelmezők
rú kitörése előtt a két állam tárgyalt. Magá- szenvedtek és nagyszámú foglyot, ágyukat
újra, részben tüzelésben, részben kézitusától értetődik, hogy a. magyar és osztrák kül- és muníciót hagytak a .muzulmán katonák
ban az összes támadásokat az ellenség leg- ügyminisztériumnak ez a z álláspontja töké- kezei között. Az arabok Fezzánban 5 ágyút
súlyosabb veszteségei mellett verték vissza. letesen fedi a német birodalmi kormány fel- és 3 géppuskát és Misrataban 3 ágyút vettek
Az olaszok támadó kedve az estére kitört fogását. A német birodalmi kormány is azt el az ellenség tői. A T<ri poliszból T arihun ába
tartja, hogy majdan az Olaszországgal meg- küldött csapaterősítések nagy vereségeket
viharban erre a napra végre lelohadt.
induló békekötés során1 csak az .lehet a tár- szenvedtek és számos hatott és fogoly tiszt
Höfer altábornagy,
gyalás alapja, amit a bécsi hivatalos közle- és katona hátrahagyásával kénytelenek voltak elmenekülni,
a vezérkari főnök helyettese. mény irányelvül megjelölt.

Az olaszok ismét általános támadást
kezdtek a görzi szakaszon
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Tizennyolc éves házadómentességet Szegednek.
(Saját tudósítónktól.) Minden jel szerint
a háborúnak olyan idejét éljük, amikor üdvösnek és célszerűnek látszik minél nagyobb
buzgósággal és alapossággal készülni az eljövendő béke nagy és felelősséggel teljes
munkájára. Szegeden e cél szolgálatának különös jelentőséget ad az a vita, amely a házak adómentessége körül támadt a város és
a pénzügyminiszter között.
Az 1906. évi házadótörvénv értelmében
ugyanis újonnan épített házakat tizenöt évi
házadómentesség illeti meg. A törvénynek
van egy szakasza, amely azt mondja, hogy
azokban a városokban, amelyek nagy építkezési kedvet mutatnak s gyorsan fejlődnék,
tizennyolc évi házadómentesség is engedélyezhető. A pénzügyminiszter első izben még
a tizenötéves házadómentességet is vitássá
tette, azt állitva, hogy Szegedre átmeneti
rendelkezés vonatkozik 12 évi adómentességgel. A közigazgatási bíróság ezzel szemben a
városnak adott igazat. A város most már
nem tizenöt, hanem tizennyolc évi házadómentességet kárt, mivel a csatornázási és
egyéb nagy, milliós építkezések tervei bizonyítják, hogy Szeged' gyorsan épülő város és
nagy építkezési kedvet mutat. A pénzügyminiszter azonban ezt nem hiszi el csak ugy
szép szóra s a legközelebbi napokban Szegedre érkezik egy pénzügyiminiszteri osztálytanácsos, aki átvizsgálja a nagy városfejlesztési program terveit s ebből megállapítja, hogy a város uj házainak érdemes-e
18 évi adómentességet adni.
Félreértések elkerülése céljából mindenek előtt kijelentjük, liogy a hatóság álláspontját nem kívánjuk vitássá tenni. A tizennyolc éves házadómentesség jogszerűsége
•mellett bizonyára azok közé tartozik, amelyek az építési kedvnek lendületet adnak. Ily
tényezőkre ,a háború után fokozottan tesz
szükség. Méltányolni kell a már meglevő
házaik tulajdonosainak helyzetét is. A lakáskereslet a háború után, legalább inéhány évig
alaposan csökkenni, fog, a háború alatt voltak
terhek, amelyeket kizárólag a háztulajdonosok viseltek.
Mindezekkel szemben mégis az a, helyzet, hogy a tizennyolc éves adómentességet
azoknak a városoknak kívánja megadni a
törvény, amelyek nagy építkezési kedvet (mutatnak és gyorsan fejlődnek. A miniszter küldöttjének a hatóság bizonyára azt a városfejlesztési programot fogja bemutatni, amelyet a közönség a sajtó ismertetéseiből az
unalomig ismer. Ebben a programban van
benne a központi pályaudvar, a csatornázás,
a. téli kikötő, az. általános vízvezeték, az uij
kórház, a kövezés, a tanyai vasút és még sok
nagy terve a városnak, .amelyékben — ez le
nem tagadható — van stílus, de hiányzik
belőlük a, realitás. Vitathatatlan, hogy a város nagy építkezési kedvet imutat és különösen közvetlenül a háború előtt eltelt években
szinte járvány szerűen pusztította az építkezés az üres telkeket. Azt sem akarjuk mondani, hogy ia hatóság mindig csaik terveket
adott, hiszen az építkezési kedv fellendülésében bizonyára neki :is van. része, áll például a
kenderakadémia, jár a villamos, a .belváros
javarésze aszfaltozott. Az alkotások mégis
nagyon szegényesen mutatnak a .programmakkal szemben. Mert sohasem tudták véglegesen eldönteni egyik vagy másik nagy
városi ügy sorsát. .Nagyon szerencsétlen dolog például, ihogy a. váro-st egyre kövezik, a
nélkül, hogy előbb csatornáznák. A vizmizériák évről-évre visszatérnek, az idén legalább provizórikus intézkedésekben tapasztaltunk olyan, szándékot, amely a lakosságnak ez a nagyon primitív igényét kielégíteni
igyekszik. A tanyai vasútnak le kell kerülni_a
közigazgatási programokról. Vagv építjük,
vagy nem. De ugyanannak a z intézménynek
létesítése nem szerepelhet évtizedeken át egy
városi hatóság működési programjában. Ha
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pedig szerepel, jőhiszemüleg csak ugy történhetik, hogy >a programot telkes álmodozó csinálja.
Szeged gazdag város, fejlődésének, helyes pénzügyi és városépítési politikával saját erejéből különb lendületet adhat, mint
akármelyik másik vidéki város. Ennek megvalósításához uj rendszert vár a polgárság,
erőset, reálisat, határozottat és olyat, amely
pénzügyileg, önkormányzatilag és kormányhatósá
realizálható. Erre készülni kell,
az idő int. A fejlődésnek azon a nívóján áll
Szeged, hogy u j házai megkapják a tizennyolc évi házadómentességet. De ezt a nívót
messze tul kell szárnyalni.

totta el azokat, anélkül, hogy egyebet tett
volna, mint hogy az az egyszerű, szerény
ember volt, mint aki ő valójában, ö maga a
béke volt és most mégis ő a háború, a legkegyetlenebb, amely valaha folyt.
— Szeme olyan szelíd. Mosolya olyan
mindenkit és mindent megértő, még ott is, a
hol egy-egy szegény sziv meg sern mer nyilatkozni. Ezt a benyomást keltette bennem.
Megfeledkeztem az egyenruháról, mig vele
ültem. Hiszen ő is igazi osztrák! Nem ismerek egy nemzetet sem, amelyben a tiszta emberi annyira érvényre jut, mint ebben. Művészi tehetségű nép. A legjobb értelemben.. A
lényében
levő szenzibiüs, finom érzésű nem
Björn Björnson
a jel lemtől enségben gyökerezik. Azt bizoHötzendorffi Conradról.
nyitja ez az idő. Abban a hatalmas erőkifejBjörn Bjömson, a világhírű iró, most tésben, amelyet most tanúsít, zene rejlik és
skandináviai körúton van, amelyen beszámol humor. Ehhez azonban, a győzelemhez való
frontunkon szerzett tapasztalatairól. Előadá- szivósc akarat és elszántság járul.
sában Hötzendorffi Conródról ezeket mondja:
— Amikor azon. az estén elhagytam a.
— Egy este az osztrák főhadiszálláson vezérkar épületét, nem messze tőle néhány
a vezérkar épülete előtt állottam. Minden ab- katona ül a ház előtt és gitáron játszott.
lak kivilágítva. A kisi városban az utcák Több hangon énekeltek hozzá. Olyan közel
csendesek és sötétek voltak. Csak ebben a volt, hegy a zenén keresztül még hallottam a
házban nem értek rá megengedni, liogy éj- sürgönyök kemény kalapálását. Ez Ausztria!
szaka legyen. Az egyik nagy teremből a szé- — gondoltam magamban. És amikor máslesen kitárt ablakokon keresztül egy saját- nap ismét szemben ültem és beszélgettem
szerüen zúgó 'hang tódult ki: feltár tóztatlanu! Hötzendorffi Conraddal, önkénytelenül is
hallható áram. Mi lehetett ez? Sürgönyök erre az énekre kellett gondolnom. És érezvoltak . . . sürgönyök, amelyek szünet nélkül tem: ez az ember abból ia fajtából való, a
áramlottak ide minden frontról... soík száz •mely énekel és egyúttal S Z Í V Ó S akaratú.
kilométer távolságból. Mindezek az apró kopogások egy hanggá olvadtak össze. HipnioOstromállapot Egyiptomban.
ti'zálólag hatottak. A szivem hevesebben doGenf, november 11. A párisi Herald cimü
bogott tőlük, .mert ez az áram ott fönn oly
lap
jelenti
Kairóból: Az .ostromállapotot
eseményeket zúdított be, amelyek sok millió
ember számára a halált vagy a feltámadást egész Egyiptom területére kiterjesztették.
jelentették.
— Sötét alakok jöttek !ki vagy mentek
te a- kivilágított épületbe. Nagy, ordító szörnyeteg állott meg a kapu előtt. Szürke köpenyes, ikis ember ugrott ki belőle. Több tiszt
követte. Hötzendorffi Conrad báró volt. Egy
tábornok, aki mellettem állott, a legnagyobb
csodálattal beszélt róla, Ausztria nagy sztratégájáról.
— Az .ablaktáblák mögött nagyobb tett
az élénkség. A nagy teremben fürge alakok
mozogtak ide-oda. A sürgönyök árama .szakadatalanul zúgott és kopogott. Ugy tetszett,
mintha a zaj nagyobbá vált volna. Talán
csak képzelödés volt: feltüzelt fantáziám tett
élesebb fülűvé. Minden, még a leghalkabb kopogás is, amely ott fönt hallatszott, neki
szólt, aki ép az imént jött. A legláthatatlanabb 'lövészárokból is érkezik hir hozzá, aki
ott ii! és figurákat tol i d e - o d a . . . hisz Európa térképe véres sakktáblává alakult át. És
Conrad finom, keskeny keze iá legbiztosabbak
egyike ebben a borzasztó játékban..
— Másnap reggel szerencsém volt neki
bemutatkozhatni. A legegyszerűbb egyenruhában, amit csak tábornok viselhet, ült velem
szemben és beszélte azt ia csodás osztráknémetet, — amely oly megnyerően hangzik
negem, mert benne rejlik a dialektus intimitása. A tisztán emberi jobban hozzánk férkőzik á l t a l a . . . telhet, hogy ez csak Illúzió
de az ember igy érzi.
— Tudtam, 'hogy ennek az embernek
realizált gondolatai véres tényékké válnak.
Tudtam, hogy egy ujjmozdulata a .tériképen
ezrek életébe kerülhet. De mindezek a gondolataim háttérba szorultak, ő maga. tompí-

SZECSI

EDE

bank- és váltó-üzlete

ICigyó-utca 5. sz.
hivatalos aláírási helye
a

most

kibocsátásra

kerülő

6° 0 -©s

Jegyzések nálam bejelenthetők az
eredeti hivatalos feltételek mellett.
Kivánatra a jegyzett kötvényekre
kölcsönt nyújtok

80% erejéig
1917. december 31-ig biztosított

5% kamat mellett

Szeged, 1915, november

DÉLMAGY ARÖRSZÁG

5.

HÍREK
oooo

A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusitSa az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Hogy tartják be Szegeden
a maximális árakat.
(Kétféle pszichológia.) /Más a termelő
és más a fogyasztó pszichológiája. Az előbbi minél nagyobb áron akar itúladni a portékáján, az utóbbi m-inél olcsóbban szeretne hozzájutni az árukhoz. Egyik sem akarja
és nem is tudja megérteni ,a másiknak az
álláspontját, illetve álláspontjának a helyességét. Igy aztán sokszor a -legnagyobb ellenmondásba keverednek főleg azok, akik
bizonyos cikkekben termelők, más cikkekre nézve pedig fogyasztóik. Ez az ellenmondás a fönt jelzett kétféle pszichológiából azonban -önkénit következik. A múltkoriban egy ur — horgosi szőlőbirtokos az
illető — ugyancsak -nem válogatott szidalmak-kai illette a parasztokat, amiért -nem
ismernek határt terményeik árának a 'megállapításában.
— Mondja csak uram, — kérdeztem a
parasztok ellen diiböngőtől, — önnek v a n
ugyebár eladó b o r a ?
— Van hál' istennek! — volt a válasz.
— Mit csinál hát, ha valaki a boráért
1 koronát ígér, -de ugyanakkor -egy -másik
vevő 1 korona 40 fillért kínál. -Kinek adja el
akkor a borát?
— Hogy lehat ilyent kérdezni? —• 'méltatlankodott a szölőfbir tokos. (Csak természetes, -hogy annak adom el a boromat, aki
többet ád érte.
— És aztán -tisztességes dolognak tartja, — folytattam, — liogy elfogad 1 korona
40 fillért olyan áru-ért, aímeily koronájával
is'meg van jól fizetve?
— Miért ne volna tisztességes do-l-og -a
felkínált magasabb árat elfogadni? Csak
nem vagyok bolond, olcsóbban adni!
— Hát akikor minek szidja ilyen -éktelenül a paraszt-óikat, aik-iik ugyanúgy gondolkodnak és cselekszenek?
A szőlőbirtokos ur szem-ellátható z.avaiiba jött, de -a felelettel adós maradt.
(Azok az árdrágító parasztok.) A Tisza
Lajos-körűt egyik nagyobb bérházában tört-ént. Az egyik lakónak már é-veik óta hord
egy ujszenitivámi parasztasszony tejet, ö t
-litert -naponta. -Persze inem maximális áron,
amiint Szegeden senki-sem ad ,v-agy vesz
maximális áron. Aki ily áron akarna Szegeden megélni, annak egyáltalán le kellene
szoknia az ev-ésről -és m e r t -ez a természet
rendje szerint és emberileg -lehetetlen, hát
ében kellene halnia. Ezt pedig igazán n-eim
kívánhatja meg az -embertől -még a rendőrség sem. Szóval maximális áron fölül kapja
az illető lakó a tejet. Elárulhatom azt is,
hogy 48 fillérért. Az egy emelettel lejebb
lakó úriasszony -azonban még 48 fillérért,
de itn-ég ötven-ért -sem -tud-otit fejhez jutni.
Megleste tehát -a lépcsőházban azt a bizonyos ujszentivámi -asszonyt, aki már -évek
óta- hordja a -másik -lakónak a tejet és a következő ajánlatot tette:
— Tudja mit lelkem, éra adok magának
hatvan fillért a tejéért, h o r d j a ezentúl -nekem.
i
I
A parasztasszony becsületére le-gyen
mondva, nem fogadta el az ajánlatot és
továbbra is hűségesen hordja régi vevőjének a tejet.
Kérdeni, k-i itt az árdrágító paraszt?...
— Személyi hír. Dr. Cicatricis
elutazott.
— A harmadik hadikölcsön.
körében -az a nézet terjedt el, —
lapokban is utat talált, — hogy

Lajos főispán
A közönség
és ez egyes
a harmadik

hadikölcsön kötvényeinek ára. -november elsejétől kezdve 30 fillérrel megdrágult, igy
azok, akik a jegyzési idő második felé-ben jegyeznek, 30 fillér „büntetéspénzt" .kötelesek
fizetni. Ismételten és nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy -ez a nézet teljesen tév-es,
mert a 30 filléres árkülönbözetnek az a természetes magyarázata, hogy a most ki-bocsátásra -kerülő hadikötvények kivétel nélkül
november elsejétől- kamatoznak, holott a november hó foly-amán jegyzők túlnyomó része
a jegyzett összeget novemiber 1-j-e -után bocsátja a kincstár rendelkezésére, tehát november 1-ét-ől a befizetés napjáig .a kamatszelvény névén illetéktelen kamatot élvez.
Ennek az időközi kamatnak a- kincstár javára való megtérítésére szolgál a 30 filléres árkülönbözet a november elsejét követő jegyzéseknél. — A harmadik hadikölcsön érdekéből
a tiszántúli járás területén1 megindított -mozgalom eddig a következő eredménnyel járt:
Mindszenten a- Mindszenti takarékpénztárnál 481.400, az Országos -Hitelszövetkezet
mindszenti fiókjánál 72.500 és a un. kir. postahivatalnál 3200, összesen tehát 557.100 'korona. Szegváron a z Országos 'Hitelszövetkezet szegvári fiókjánál 138.700 és ia -m. kir.
postahivatalnál 32.000, összesen tehát 170
ezer 750 korona. Derekegyházán az elöljáróságnál 12.350 korona. Nagymágócson az elöljáróságnál -64.800, a m. -kir. postánál -pedig
11.000, összesen tehát 75.800 korona. Magyartés és Fábiánsebestyén
kisközségekben
az elöljáróságnál 50.450, egyebütt pedig 160
ezer, összesen tehát 210.450 korona, A járás
területéről egyediül -a kisemberek részéről
tehát 1,026.450 korona jegyzés történt. —
Csodálatraméltó -az a lelkes áldozatkészség,
mellyel Csanád-megye községei -részt vesznek
a hadikölcsön -jegyzésben. Földeák -község és
lakossága 232.700 korona összeget jegyzett,
mig Apátfalva
678.350 korona jegyzéssel
vesz részt e -pénzügyi hadjáratban. Ebből -az
összegből- a község maga fél millió koronát
jegyzett, vagyis ugyanannyit, -mint például
Makó.
— A külügyminiszter berlini utja. Berliniből táviratozzák a Budapesti Tudósitó-nak: Báró Burián István közös külügyminiszter csütörtököm folytatta tanácskozását
Bethmann-Hollweg birodalmi kancellárral.
Délben Hoheinlohe herceg, magyar és osztrák nagykövet a külügyminiszter tisztelet é r e déjeumert adott.
— Orvosok tanácskozása a gyermekvédelemről. Dr. Szalay József főkapitány hétfőn
délután 4 órára értekezletre iliivta meg -az orvosokat. Az értekezleten a gyermekvédelnií
mozgalom egységes eljárást f-ogják megáll-apitani.
— Megkezdődött Szegeden az alkalmatlanok sorozása. Csütörtökön délelőtt megkezdték Szegeden a már egy-szer alkalmatlannak talált -népfölkelőik ujrasorozását. Ezúttal az élelmezési raktáraiknál levő alkalmazottaikat sorozták. -Pénteken az 1894. évfolyambeliek kerülnek sorra.
— A város közgyűlése. A törvényhatósági
bizottság november 17-én, szerdán tartja novemberi közgyűlését dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésével. Hétfőn, 15-én a közigazgatási bizottság tartja rendes havi ülését és
szombaton, november1 20-án a pénzügyi és jogügyi bizottság -a városi tisztviselők és alkalmazottak előlegügyeivel fog (foglalkozni.
— Megbüntetett vásárlók és eladók. Dr.
Temesvári/ Géza re.ndőrbiró csütörtökön bárom tejes kofát és öt vásárló asszonyt- büntetett meg a maximális árak túllépéséért. Kiss
Imre, Tucekov Nenádné és Kiss István -sző-
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regi lakosokat egyenkint 5 napi elzárásra és
50 korona -pénzbírságra ítélte, ,Ki-ss István-nét
pedig külön 3 napi elzárásra ítélte, mert lefölözött tejet árult. A vevők 30—40 korona pénzbírságokat fizettek.
— A gazdasági egyesületek é s az ármaximálások. A földmüvelésügyi miniszter
köriratban a r r a hívta fel -a -törvényhatóságokat, -hogy a termények árának megállapításánál ,a gazdasági egyesületeket i-s vonják be -a 'tanácskozásokba. Szegeden ez -a
hatóság szerint már régebben 'megtörtént
s a -tanács -semmiféle ujabb intézkedést nem
lát szükségesnek.
— Istentisztelet a zsinagógában. A pénteki istentisztelet délután negyedötkor, a
prédikáció félötkor kezdődik.
A Szabadoktatási Egyesület előadásai.
A Szegedi iSzaba-dokta-tási Egyesület, mely
már két év óta áll fenn, vasárnap délután 4
órakor a városháza közgyűlési termében megkezdi téli működését. Az -egyesület vezetősége
még ia. mai nehéz viszonyok között is meg -akar
felelni kulturális feladatának -azzal, hogy kiváló -előadók utján a hallgatóságnak nemcsak
élvezetes, hanem haszno-s szórakozás-fc ú-s fog
nyújtani. Az előadásokat gyakran vetített képek teszik majd szemlálhetőv-é, tárgyuk meg
mindenkor -a kor érzelmeivel, hangulatával' és
egyéb -körülményeivel megegyező lesz. Az előadások most is -a városi ,szék-épület, közgyűlési
termében tartatnak, de a viszonyokra v-aló tekintettel az eddigi -szokásoktól -eltéről-eg nem
hetenikint, -hanem csak -minden- második vasárnap. Az egyesület ia -sorra kerülő műsorról
-esete,nkint ad értesítést, de már ez alkalommal
is kéri a- nagyközönséget, hogy önzetlen munkálkodását látogatásával biztosi tani szíveskedjék.
— Kinevezések. A király Cziter Miksa népfölkelő hadnagyot a 46. gyalogezredben -és
Horváth Béla hadnagyot a 7. árkász zászlóaljban főhadnagygyá nev-ezte iki.
— Romániai liszt Szegeden. A kolozsvári
gazda-sági iroda átiratot intézett a tanácshoz, jalmelybeh 'romániai iissite-t éís (búzát
ajánl megvételre. A gazdasági iroda — a
melynek, ugylátszik, sikerült elháriitarai a
szállítási akadály óikat — Brassón -keresztül
szállítja a lisztet s -a várostól -azt kérdezi,
hogy mennyit hajlandó -érte fizetni. A t a nács -csütörtöki ülésén ugv határozott,
hogy -megkérdi a gazdasági irodától, ő mit
kér a lisztért és ha a z ári -megfelel, a város
egy megbízottja leutazik Bras-sóba, Ihogy a
megvételre felkínált árut megnézze.
— Gyanús cselédkönyvlopás. Kovács Julis,
csanádpalotai leány ai minap bejött Szegedre, h-o-gy elálljoni cselédnek. Nem sokáig
kellett állania- a városiháza előtti cselédpiacon, mert hamarosan megjelent -egy macsosága, akii megfogadta. Az úriasszony csongrádi orvosné-n-ak adta iki magát, átvette a
leánytól -a cselédköinyvet és abban állapodott meg vele, 'hogy délután- egynegyed hárem órakor találkoznak a Lányi-cukrászdában, hogy onnan együtt kimenjenek az
állomásra és elutazzanak Csongrádra. Még
a -lelkére kötötte -a leánynak, Ihogy aztán
pontos legyen ám, nehogy lekéssék a vonatot. Kovács Juliska pontos is volt, mert már
jóval a kitűzött időpont előtt jelent meg az
emiitett cukrászda előtt. És várt. Vár-t félháromig, háromig, fél négyig, de -a csongrádi maccsága csak nem mutatkozott a láthatáron. Mikor azután -látta-, hogy hasztalanul vár, elment a Tisza Laijos-körutom
szolgáló húgához. Enneik ,és a huga asszonyának panaszolta- el', hogy se naccsága. s-e
k-önyv, se hely. Az úrasszony érdeklődött
a -dolog iránt és kikérdezte a leányt, -hogy
hogyan nézett Iki az -a naccsága.
— Hát olyan köz-epesifornia term-e-te v a n .
A haja, ahogy a nagy -tollas kalapja alul láttam, gesztenyebarna. A szem-e m e g szürke.
Mi-vet a-z úriasszony ugy találta, h o g v
ez a személyleírás magára az elbeszélő
cseté-dleányra is ráillik, gyanúsnak tűnt föl
előtte ez az egész ügy. Az volt a benyomása, hogy ennek a z állítólagos csongrádi or-
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vosnénak nem is cselédre, hanem inkább
csak cselédkönyvre volt szüksége. Hogy
mi célból? Ki tudhatja ezt. ebiben a háborús
világban?! Tisztességes szándéka semmi
esetre seirn lehetett ezzel a könyvvel. Arra
biztatta tehát a leányt, hogy menjen a rendőrségre és tegyen a dologról jelentést. El
is imént. De ott azt mondták neki, hogy ha
nem tudja annak az asszonynak a nevét,
nem tudnak semmit sem csinálni. Ez mindenesetre furcsa a mai viszonyok között.
A rendőrségnek az ellopott oselédkönyv és
a pontos személyleírás) nem eléig támpont a
kutatás megindítására?! Neim vagyunk
rémlátók, de ilyen háborús világban mégsem volna szabad ilyen ügyet olyan isteni
nyugalommal tudomásul nem venni.
— Düledezik az iskolaszék irodája. A

ről támasztott igényeket azonnal elégítsék
ki. Amennyiben ez nem volna lehetséges,
a hadügyminiszter a ruháneimüekeit haladéktalanul elküldi, vagy akadályoztatás
esetén intézkedik, hogy ,a ruházatnak a
munkaadóik által való beszerzésére megfelelő pénzösszeg utaltassák ki. A '.hadifoglyoknak polgári öltözet is adható, "de ebben
az esetben miniden öltön yd arab fehér olajfestékkel jelölendő meg, Ihogy a hadifoglyok könnyen felismerhetők legyenek.
— Betörés a Kárász-utcában. Káldor József kereskedő IKá/rász-ulíloai leserayő-üzletébe
az elmúlt éjszaka egy tizenhét éves fiu behatolt .s a kézipénztárból bét koronát ellopott.
A rendőrség elfogta a- tettest, a.ki azt vallotta,
hogy egy idősebb ember bujtotta fel ta betörésre. A rendőrség a megvádolt idősebb embert is 'előállította, ez azonban tagadja a felbujtási.

községi iskolaszék hivatalos helyisége ,a régi
belvárosi plébánia épületében van. Az épület
felét katonaság használja, a másik felét pedig
az iskolaszék. A tanácsnak most jelentést tettek arról, hogy az épület folyosójának menyezete leszakadással fenyeget s az iskolaszék!
hivatalban életveszélyes a tartózkodás. A ta
nács .az iskoliaszéki hivatalt kitelepíti a rozoga
házból s a városi bérházban belyezi el.

— Elitéit kisbíró. A szegedi ítélőtábla érdekes ügyet tárgyalt csütörtökön. Lázíts
Miklós szilbereki kisbiró, .amikor egy harctéren megsebesült katonát kitüntetitek, a
'kitüntetésre célozva sértő kijelentéseket
tett. Emiatt vád alá került. lA szegedi tör— A hadifoglyok ruházatának beszerzése. vényszék a vádlottat fölmentette. A szegedi
A hidegebb időjárás beállta folytán gondos- Ítélőtábla Ringhoffer-tanáesa arra az álláskodás történt, hogy a munkára kiadott pontra helyezkedett, hogy a különböző érhadifoglyok ott, ahol ez még nem történt meket, kitüntetéseket a király alapítja, igy
volna .meg, téli ruhával, fehérneművel és ilyen érmekről sértőiéig nyilatkozni királylábbelivel haladéktalanul ©láttassanak. A sértés. Ezért Lázíts Miklóst egy hónapi
szükséges ruházati cikkeikről a munkaadó fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.
— Pamut a főispáni hivatalban. A főisa ikivánt ruhaneműek nagyságának hozzávetőleges megjelölésével- pontos kimuta- páni hivataliba újból nagymennyiségű patást készítsen, a kimutatáson .a szükségletet mut érkezett. Ez sokkal finomabb az előzőa legközelebbi csendőrörssel Igazoltassa s nél, az ára mégis a régi .marad: kilograhiezt a kimutatást annak a hadifogolyp.ar.ancs- momikint 15 korona1.
nokségnak küldje el, amelyből a1 hadifog— Fegyházra íiélt szélhámosok. Steinfeld
lyok kiadattak és .ettől a parancsnokságitól Mór és Bogén Jakab debreceni lakosok
kérje a ruhaneműék elkészítését. A hadügy- Nagyváraidon a Sas-káVéiházban összebeminiszter sürgősen utasította az összes ha-j széltek, hogy .elmennek "különböző helyekdifogolyparancsnoksáigokat, hogy a hadi-; re lakást nézni s lakásnézés közben, amit
foglyok ruházata iránt a munkaadók részé-' lelhet, összelopnak. Így Nagyváradon, Sze-
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Psylander esték!
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Szeged, 1915. november 12.

geden, majd Temesváron tiz esetben sok
holmit lopkodtak össze. A dolgot ugy csinálták, 'hogy lakáskeresés ürügye alatt bementek az újságok által hirdetett helyekre
és amig az egyik szóval tartotta a lakástulajdonost, a másik összeszedett mindent,
amit lehetett. A szegedi törvényszék ezért
Steinfeldet, aki visszaeső bűnös, négy évi
fegyházra, Bogén Jakabot két évi fegyházra itélte. A szegedi tábla SteiinfeM büntetését hét évi fegyházra, Bogenéit pedig négy
évi fegyházra emelte föl.
— Szegeden elfogott tolvaj A kaposvári
törvényszék megkeresésére a szegedi rendőrség kinyomozta é s (letartóztatta Boldizsár
Gyula, notórius tolvajt, aki Kaposváron
több tolvajlást követett el. A vallatásnál
kiderült, hogy Boldizsár Szegeden is követett el lopást, amiért átkísérték a királyi
ügyészség fogházába.
— Könnyen rom'ó élelmiszerek postai
szállítása. A mostani közlekedési viszonyok
mellett .a postai csomagok szállítása is ihoszszabb ideig tart s még a Budapestre szólók
is legföljebb a föladást követő negyedik napon juthatnak a. címzett kezeihez. Figyelmezteti tehát a postaigazgatóság a közönséget, hogy a hidegebb idő beálltáig postai
csőim,agoikban könnyein romló élelmiszereket, főleg pedig husnomüeket nle helyezzen
el, mert azok ;a több napig tartó szállítás
alatt megromlanalk, a posta pedig a megromlott tartalomért ikártériitést nem ad.
— Garázda napszámos. Szerdán délben

fél egy óra tájban Vajdovics József Borbás
utca 11. szám alatt levő éjjeli mulatójában
Kiss
László, hódmezővásárhelyi földműves
szóváltásba/ elegyedett Sándor Erzsébet, 20
éves leánnyal. A pörlekedésnek az lett a vége,
hogy a földműves kést rántott és a leányt ime.llbesziurta. A szúrás Sándor Erzsébet jobb tüdejét érte, de nem' .okozott életveszélyes sérülést. Kiss Lászlót .a rendőrség előzetes őrizetbe helyezte,

— Tört aranyat legmagasabb áron, készpénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskolautca 23. sz.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
A jövendő térképe.

Pénteken, szombaton és vasárnap

VI. PSYLANDER
CARL ALSTRUP
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Bécs, november 11. Mindinkább előtérbe
nyomul iaz ia kérdés, vájjon Európa térképe
miként változik meg a jövőben, hogy .aztán
ez a változás hosszú időre szóljon. Hogy a
győzelem melyik félé lesz, ma imár alig vitás. Olaszország ujabb súlyos veresége az
Isonzó-völgyében, amely immár ia harmadik
öt hónap óta folyó háborújában, ujabb nagy
csalódás a szövetségesek számára és kell,
hogy ez a dölyfös londoni, párisi, pétervári
és római körökben is. a vérmesebb remények
feladását jelentse. A' franciáknak állítólagos
nagy sikerét, amelyet (szeptemberben a
'Gluampagneban arattak, .most már Franciaországban és Angliában is annak értékelik,
ami valójában volt, hiábavaló kísérletnek
arra, hogy a német vonalat áttörjék.
Az
osztrák-magyar, német és bolgár 'Csapatoknak Szerbia .területén, való diadalmas előrenyomulása is katasztrófális méreteket kezd
ölteni a szerbekre nézve; egyre-másra szenvednek súlyos veszteségeket ágyukban és
fegyverekben és egyre nagyobb a veszteségük az emberekben is. A segítő csapatoknak, amelyeket Franciaország és Anglia a
•Balkánra küldtek, eddig színét is alig látni,
ugy, Ihogy semmi befolyással1 sem .lelhetnek
Szerbia sorsára. A jövő kontúrjai már mutatkoznak és a határozatlanságból egyre
élesebben rajzolódnak ki ia jövendő térképnek vonalai.

Szeged, 1915, november 12.

SZÍNHÁZ
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S Z Í N H Á Z I MŰSOR:
PÉNTEK: Berki Lilli vendégfelléptével
Zsuzsi kisasszony, operett (páros).
SZOMBAT: Berki Lilli bnesu felléptével
Varázskeringő, operett (páuait-lan).
VASÁRNAP este: Lyo-n Lea, regényes
színjáték (páros).

Az Ujházi-est jövedelme.
Az Uj,liázi-est jövedelme két részre oszlik.
Az egyiik résziét ,a színházi előadás jövedelme
kéipezi, a másikat pedig az a gyűjtés eredményezte, amit Körmevdy Kálmán és Sümegi
Ödön, -a szintái-suilat tagjai és e sorok irój,a végeztek. Ez a gyűjtés 420 korona eredménnyel
zárult és az összeg ,annak rendje és módja szerint ia ,színház igazgatójának átadatott.
A helyi lapokban a rendezőség nevében : a
napokban megjelent egy kommüniké, .aminek
az a tartalma, liogy mintán Újházi Ede elhunyt, az összegyülti összegből Újházi-alapot
létesítsenek, a 'háborúban megrokkant vidéki
színészek támogatására. A gondolat nagyon
.szép, mert azokkal kapcsolatos, akik ,a hazáért
vérezték és -hozták meg a legnagyobb áldozatot. E szépséges go-ndolat nyomán keletkezett
elismerésének adott hangot ,a
Délmagyarorszag tegnapi számában Wimmer Fülöp, aki az
Uj'házi-est rendező bizottságának „tettekkel
tényező" tagja volt,
Wiiminer Fülöp, amikor a szép tervet helyesli, .abból indul ki, hogy IJjbázi Ede egyik
tündöklő jellemvonása volt ia jószívűség és a
kartár,s-ai iránt mindig megnyilvánult jóttevése. Ez tény, sőt megdönthetetlen valóság. Újházi Ede .szerette embertársait és mindig segítette azokat, akik segélyre -szorultak. Nem kell
azonban feledni, liogy Újházi Ede szerette a
feleségét) is, -akinek jövendő .sorsa foglalkoztatta szivét, agyát már .akkor i-s, amikor h a j lékukba, ,a nincstelenség még .nem költözött be.
És most, hogy Újházi elköltözött-, ,az elárvult
hajlékba -a maga. Ikinosan .szomorú valóságában
mutatkozik a nincstelenség. Nem hivatkozunk
jogra, csupán csak -emberi érzésre és kérdjük:
az Újházi Ede javára rendezett előadás jövedelme és az ezzel kapcsolatos gyüjté-s eredménye nem-e illeti im-eg azl özvegyet, aki mindenkitől elhagyatva, egy fillér nélkül áll? És
nem-e cselekednénk -a-z Ujh.ájzi Ede- szellemében, ha a vidéki színházak által rendezett előadáisoik jövedelmét ,az ia|rxa illetékes -özvegy-
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nak adnánk át, aki mint a Délmagyarország•'
egyik munkatársához intézett levelében közli,
nyomorral küzd -és a teljes kétségbeesés előtt,
áll és aki arra kéri .mindazokat, -akik az ő felejthetetlen urát -szerették, aki őt a szive utolsó
dobbanásáig szerette, liogy ne vonják meg
Újházi Ede özvegyétől a hajlandóságukat és
-azt -az összeget, amit a vidéki Színészet Újházi
Edének kivánt juttatni, adják segítségül neki,
hogy ne nyomorogjon és hogy jövendő — borús — életének alapját az összeg révén megvethesse.
Ez a kétségbeesett állapotban felénk kiáltozó kérés, -kell, hogy meghallgatásra találjon
és reméljük is, hogy -a vidéki színészet készséggel áll Újházi Ede özvegyének támogatására és nem érezteti vele a. közöny ridcgségét,
hanem valamicskét juttat neki abból -a meleg
-ségből, ami a november 5-én megtartott előadásokból kisugárzott a már kiterítve feküdt
Mester iránt.
Minthogy az eddigi felszólalásokból -az látszik, hogy a-z Ujbázi-est jövedelmének hovafordításáról. a vélemények eltérők, a rendező
bizottságnak haladéktalanul döntenie kell arról, hogy miként kivánj-a felhasználni -a rendelkezésre á-lló összeget. Egyedül helyes az
lenne, ha egyöntetű megállapodásra tudnának
jutni .mindazok a színházak, amelyek az Ujliázi-estet megtartották. Minthogy a mozgalom
Szegedről indult ki, a további -irányítást is
innen kell adni. Ennek a módja pedig az, hogy
a szegedi rendező bizottság sürgősen dönt és
határozatához való hozzájárulásra kéri fel
mindazokat -a színházakat, amelyek a mozgalomhoz csatlakoztak.
A bájos ismeretlen. Akik a színlap után
igazodnak, -bízvást azt hihetik, ho-gy a Népopera, iminí színházi intézmény, -még mindig
létezik. Nagy tévedés. A Tisza Kálmán-téri
ho-dály kapui z á r v a v a n n a k és -min-t 'Népopera
-egyelőre beszünt. Mindezt pedig azért írjuk,
mert a számlap azt hirdette, ho-gy
Strauss
Oszkár -operettje: A bájos ismeretlen,
Berki
Lilinek, a Népopera pri-rniadon-riájának verod-égfel léptével ikerül szinre. Ha iaz operett
szakon nem ás -primadonnája onár -Berki- -Lili
a Népoperának, .azért -elsőrendű játék-szubrett s ha -a Népopera folytatná működését ésBerki Lili a ,primadonnája vo-ln-a, mint énekesnő akiko-r sem ta-rtozna a- k-iválóság-ok
közé. A h a n g j a nem igen m o z d í t j a elő a sikerét, á m -a játéka, értékes sikereknek teszi
részesévé. Pompás, szemrevaló megjelenés,
finom, decens -mozdulatokkal. A szánpadra
hozott iá-lakot m e g f o r m á l v a állítja elő s megtudja. adni az egyén k a r a k t e r é t . A jókedv
áraid- szét -a szavából, d é v a j , vidám, de nem
szertelen és nem h a j h á s s z a a problematikus
értékű sikert. C r a c i ő z ia tánca, aminek szembetünőe-k a finom vonalai. M-a, 'h-ogy megkezdte négy estére terjedő vendégszereplését, tel-i nézőtér fogadta é s -a közönség gyakori tapsokkal honorálta beszédes játékának

Tél van megint

Husz megkapó novella

. . . .

III. hadi
hivatalos aláirási helye.

MfllS Hli i

Hölgyek naptára 1916. évre
Ára 4 korona.

Xíncje$)(»lendárfniJ9J6.Wre
Ára 2 K 50 fill.

jtoKett-Xiifiier 19)6. (Irt

Ára 1 K 2 0 fill.

Pásztor József:

A muszka vendég
Háborús novellák

Ára 2 k o r o n a .

Pajzs Elemér:

Két elbeszélés

Cirkusz

Ára 2 korona.

Tolcsvai Nagy Barna d r . :

9 43-50 ím néottEi um
l ua
ftöa
l
Ára í H 59 fill.

Gábor A n d o r :

Palika

A Nemzeti-szinház megnyitó darab

ia

.

. . . . Ára 2 K 5 0 fill.

Gábor A n d o r :

Petur meg a dinnye

Humoros Pufi jelenetek . . . .
Szenzációs újdonság 1

Aage Madelung:

Hadinaplom

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

nyújt e l ő n y ö s

f e l t é t e l e k mellett.

Ara 4 k o r o n a .

Franyó Zoltán:

A kárpáti harcokról
A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csata-

leirásai

Ára 3 korona.

Bernard Shaw:

A nagy angol iró bölcs szavai a

háborúról

Ára 2 korona.

Nyáry A n d o r :

Sirnak a hősök . . .

fellépése

Rendkívül friss és megkapó novellák a háborúból

Ára 3 k o r o n a .

Ambrus Zoltán:

A tóparti gyilkosság
Lebilincselő meséjü, finom humora és művészileg megirt el-

Jegyzésekre

kölcsönöket

Ára 2 K 5 0 fill.

Szenzációs ujdomág!

beszélések

lombard

Ara 3 k o r o n a .

Anglia ellen (s a cár ellen
Szombaton és
vasárnap

::

Bokor Malvin:

Ára 3 korona.

•••

az U r á n i á b a n .

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9.

8
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fordulatait és: kellemes táncát. A vendég holnap a Zsuzsi kisasszoiiy-ban szeropel.
A színházi iroda jelentése. Ma este
folytatja Beriky Lili, a népszerű primadonna
vendégjátékát Kalibán Imre nagysikerű
operettjében, a Zsuzsi kisasszony eimszerepében. Az érdekes operett többi főszereplői
Solymosi, Miklósi, Matány, Sümegi, Szilágyi esi Ihász. Holnap szombaton Strauss világhírű operettje, a Varázskeriugő kerül
színre, ugyancsak Berky Lilivel a főszerepben, — Vasárnap este Beriky Lili bucsufelSépiteüi (Csepneigj Mtiinő Iníópszimmüve, 1 a
Sáriga csiikó kerül isziinre. A művésznő ez
estéml egész uj alakban mutatkozik be, mint
kiváló inéps zintrn ti -ének estiö Erzsike 'szerepében. A főszerepeket játszák még: Szegő,
Miklósi, Körmendi, Ocskai, Sümegi, Solymosi, Benide, Matány, Szilágyi, Feranezi,
és Ihász.
bbbnbb••••••••••••••••••••••••••••••••BBBBBBBBBBBB9

APRO
Aner-fény világítás?- és
Jókarbaniartáai váüsdat

i, Kosüüi Li)0S-SB|iri L
Csillárok, gázfőaök és
Rsindentiemü gázfelscerets lés? cikkek raktára a

Telefon: 468.

Telefon: 43S.

•

ni

Vidéken:

28.— kor.
14.- „
7.- „

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre

Kapható: V A R N A Y
::

könyvkereskedésében.

MINDEN

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkorpa

HajöszüSés ellen

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

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

Gyomorbajosok di-

Legjobb hajfestő az

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

::

modellkalapok
Ransburg Janka SSafAÍÍ'1-
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A Délmagyar ország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

Az idény előrehaladottsága miatt

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

L.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca §

ADAKOZZUNK A KATONÁK
TÉLI RUHÁZATÁRA!

izzad valamely testrésze? Ugy használja a

Hölgyek figyelmébe!
GYÓNI G É Z A
przemysl versei.
Ára 1 kor. 20 f.

24.— kor.
12.
»
6.m
2.*

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

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

Déímaggarország
egy évre • •
félévre
negyedévre
egy hónapra

HIRDETESEK.

Fájós fogára vegyen

H A D I K Ö L C S Ö N T JEGYEZNI
MINDENKINEK KÖTELESSÉGE!

elofizeíési éra Szegeden:

Szeged, 1915. november l l

305.
81;

MAGYARNAK

hazafias kötelessége a Ill-ik

6°U Hadi kölcsönt

SZEGED, Valéria-fér 3. szám, I. em.
Az összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnay

Aláirási á r :

9740

Október 31-től
november 17-ig
A hivatalosan
megállapított
részletekben

vásárolni.
••••••

L

könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

Clf^"

1916. január 8-ig

5 0 koronától kezdve minden összeg-

••••

ben aláirható eredeti feltételek mellett,

A jegyzések megkönnyítésére

a hivatalos aláírási helynél:

MAY R. MIKSA

^

bank- és váltó-üzletében

SZEGED,

^

Széchenyi-tér.

A szövetséges Németország

kölcsönt nyújtok

5

01
O-al

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

és

áldozatkészségben van. Kövessük ezen példát!

F«£Délő* werikesatő; PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY L,

Nyomatott Vároay L. könyvnyomdójában, Szegeden.

