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Novibazár előtt ís elértük a montenegrói határt. -

A szerb utévédekef, ahol még ellenállottak,

vissza-

vetettük. —
Budapest, november 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A Drina felső folyá-

Rigómezö teljesen a szövetségesek birtokában van.
Höfer altábornagy,

get a Golceii- és Kozara-nyergen át szorí-

a vezérkari főnök helyettese.

tották vissza és elfoglalták Cajnlcet.
jeva -plan inán, Sjenicától délnyugatra

vis-

szavetették.

Berlin, november 26.
szállás jelenti: Sjenicától

A n-agy főhadiés

Mitrovicától

délkeletre az ellenség u-tövédjeit, amelyek e

Hadoszlopainik

Novibazártól

délre

a

helyen, Maokensen tábornagy hadcsoportja

Mokra planin-a hegységen nyomulnak felfelé.

előtt még tartották magukat, visszavetettük.

Mitrovicától délnyugatra elűztünk egy szerb

Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

utóvédet.

A szerb

hadügyminiszter

A Times azt fejtegeti, hogy Oroszország
katonai ereje nincs megtörve. Ha kellő fegy-

a szerbek kapitulációjáról.

verrel és munícióval ellátják, megújult erő-

-Lugano, november 26. A Corniere deli a

vel folytathatja a háborút. Németország bal-

Sera tudósítója jelenti Szaloni-kiből: A bol-

káni akciója csupán a semlegesek elhatáro-

gárok tovább folytatják a francia front elleni

zását befolyásolja.

áttörési kisérleteiket.

A franciák .visszavonulnak

Monasztir körül a gyürü egyre szükül.
Bojovics szerb hadügymnllszter kijelentette, miszerint lehetségesnek tartja a szerb
sereg kapitulációját.
Az angolok és franciák dum-dum
golyókat használnak Szerbiában.

Szófia, november 26. A bolgár kormány
a semleges államok kormányainál isimétdtentilit aközött -az ellen, hogy az angol-francia
csapatok durni-dum golyókat használnak. A
bolgár kormány kijelentette, ihogy kénytelen
lesz megtorló intézkedéseket t e n n i

Az oroszok Bulgária ellen.
Zürich, november 26. Odesszában Kuropatkin tábor-noik vezérlete -alatt -nagy
orosz hadsereget koncentráltak
Bulgária
ellen. Ez a Balkánra küldendő h-adsereg 250
ezer főnyi -erőből áll; ebből 100 -ezer ember
-a Dunánál, 150 ezer pedig imás helye-n kezdi
-m-eg az operációt Bulgária ellen.
A loindomi Daily T-elegraph írja, hogy
Pétervárról a legjobb forrásból nyeri az információt, miszerint az orosz hadsereg szárazon és vizén egyszerre kezdi meg a -támadást Bulgária ellen.

*

Semmi ok sem tesz arra, hogy Bulgária bármily akcióba fogjon, amely Görögországot
közeliről érinti s akkor a bolgár-görög
viszony
napról-napra barátságosabb lehet és lesz is.

A görögök Sefegyverzik
a szerbeket.
Görögország válasza az antantnak.

Köln, november 26. A Kölnlsche Zeitung-

sánál küzdő cs. és kir. csapatok az ellensé-

Zászlóaljaink a montenegrólakat a Gil-

Y

Szombat, november 27.
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a bolgár

fronton.

Frankfurt, november 26. A „Frankfurter
Zeitung"-nak jelentik Athénből:

A

francia

hadvezetőség elrendelte Krivolákon keresztül Karasdosántól a visszavonulást.
Raktáraikat és a vasutvonalat

felrob-

bantották a visszavonuló csapatok.
Bulgária tekintetbe veszi a görög
igényeket.

Athén, november 26. Piassarov bolgár
-követ a következő nagy-érdekű nyilatkozatot
tette a Nea Himera ci-mfi lap munkatársa
előtt: Nin-cs tudomása arról, hogy a bolgárok
bevonultak-e iMoniasztirba, amelyet a szerbek
már föladtak, hogy sietve elérhessék a -görög
határt. Azt azonban tudja, hogy
Monasztir
eleste minden percben várható, ha még meg
nem történt. Görög szempontból -nem aggályos Monasztir bukása; ez esemény ugyanis
-annál kevésbbé -ad -majd határiincidensekre
okot, mert a bolgár csapatok nem szándékoznak Dojran és Gevgheli környékén
előrenyomulni. Ha azután Görögország is szigorúan
megőrzi és (megvédi semlegességét, akkor

nak jelentik Hágából: Görögország követei
Loudosban, Parisban és Rómában is kormányuk nevében bejelentették, hogy a szerb
hadakat, ha görög területre lépnek, azonnal
és esetleg erőszakkal is lefegyverzik.
A Daily Tel-egra-ph minden cáfolat ellenére Is íöntartja, hogy az antant igenis elrendelte Görögország ellen a tengeri blokádot.
Olaszország előre látta
a balkáni kudarcot.

Bukarest, november 2-6. Néhány nap óta
igen előkelő olasz diplomata tartózkodik -Bukarestben és megbeszéléseket
folytat
román
politikusokkal.
Egy ilyen tanácskozáson- az
olasz államférfin nyilatkozott Itália háborús
céljairól.
— Olaszország arra kón-yszeritette Ausztria-Magyarországot, Ihogy haderejének jelentékeny részét a délnyugati harctérre vigye. Hol volna különben
Olaszország?
Arra a kérdésre, hogy Olaszország miért
nem küld segély-csapatokat a Balkánra, a
válasz igy hangzott:
— Itália nem adta beleegyezését a k a landos balkáni vállalkozásihoz és nem helyeselte az eléje terjesztett terveket. Mi előre
láttuk ennek az akciónak a sikertelenségét,
a
mini hogy tudtuk azt is, hogy a Dardanelláknál is kudarc éri a franciákat és angolokat.
Olaszország nem hozhat súlyos áldozatokat
szövetségesei hibáiért.
A görög hadsereg akadályozza
a négyesszövetség csapatalt.

Amsterdam,
nökség jelenti:

november 26. A -Reuter-ügy-A négyesszövet siég

követei

Athénben nem kérték a görög hadsereg deimiotl-lizálását, hanem a-zt javasolták,

hogy

abban a zónában, amelyben az antant -csapatai operálnák, görög csapatok ne legyenek.
A vranja-nis-piroti vasút ismét
közlekedik.

Berlin,

november 26. A közlekedésügyi

-miniszter közli, hogy tegnap Vranjét bevonták a vasúti forgalomba. Nissel é s Pirottal
már napolt előtt helyreállt a forgalom,
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Sikertelen orosz próbálkozások.
Budapest, november 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz hadszintéren nincs nevezetesebb esemény.
Höfer altábornagy
a vezérkari főnök helyettese.

.*•.)*. ;"

Berlin, november 26.
szállás jelenti:

A nagy főhadi-

Hindenburg

tábornagy

hadcsoportja: Az oroszoknak ama kísérletét,

LEGÚJABB.
BÉCS: Az itteni alezredesnek Sapenev
alezredes, a szerbiai hadifoglyaink parancsnoka táviratozza, hogy a hadifoglyok sorsát
szivén viseli, mindent

megtesz

helyzetük

enyhítésére. Családjaik

megnyugodhatnak.

ATHÉN: Krétánál a Lasithion és Mattalesier angol cirkálókat német tengeralattjárók elsiily esz tették.
SZALONIKI: A monasztiri menekülök
mondják, hogy a bolgárok a várost teljesen
körülzárták.
STOCKHOLM:

Nikoiajevics nagyher-

ceget a Kaukázusban egy vizgyógyintézetbe
internálták.
GENF: Az olaszok Görznél

120 nehéz

ágyút koncentráltak. A várost minden áron
el akarják foglalni.

Tüzérségi harc nyugaton.
Berlin, november 26. A nagy főhadiszállás jelenti: Az arcvonal számos helyén
tüzérségi harc.
Egyéb újság nincs.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Romániában mozgalom indult meg
mellettünk.

Bukarest, november 26. Jassyban legközelebb nagy tüntetés lesz, mely a központi
hatalmakhoz
való haladéktalan
csatlakozást
ingja követelni. Az Opiuia szerint föl tétlenül
bizonyosra vehető, ihogy a forma és a feltételek, melyekkel e mozgalom megindul, hatalm a s Visszhangot -fog találni az egész országiban. Más lapok hire szerint a mozgalom élén
Sztere Konstantin egyetemi tanár, a liberális
párt alelnöke áll, aki a hálboru kezdete óta
következetesen amellett fogdáit állást, ihogy
Románia föntartás nélkül csatlakozzék a központi
hatalmakhoz.
Bukarest, november 26. A Jassyban megjelenő Qpinia, amely myilitan vallja szimpátiáját a 'központi hatalmak iránt, legutóbbi számában a következőket közli:
— Komoly okaink vannak annak közlésére, hogy a (legközelebbi időben Jassyban
(fontos mozgalom fog megindulni, amely azzal
a nagy kérdéssel áld összefüggésben, amely
jelenleg egész Romániát foglalkoztatja. Egészen bizonyos, hogy az a (forma és azok a
feltételek, amelyék eZt a mozgalmat jellemezni fogják, egész Romániában nagy visszhangot fognak kelteni.

hogy Missé Pulpenál átkeljenek, meghiúsultak. Az ellenségnek Berzemündénél és Dünaburg északi arcvonalán eliefcünk intézett
támadását visszavertük.
Lipót
bajor herceg táborszernagy
és L i n s i n g e n tábornok hadcsoportjainál
említésre méltó esemény nem történt.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az Adcverul cimii lap -ezt a hirt kommentálja és a következőket jelenti:
— Néhány nap miul-va a jassy-i egyetem
rektora. Stere Konstantin kormánypárti képviselő egész nyíltan meg fogja ismertetni álláspontját. Nyilvános politikai mozgalmat fog
indítani Romániában a központi
hatalmak
mellett és azt fogja követelni, hogy Románia
azonnal lépjen
Ausztria-Magyarország
és
Németország oldalára. Ehhez a mozgalomhoz
egész sereg moldvai bojár és politikus csatlakozott, akik már most is naponta együtt
tanácskoznak Jassyban, Stere Konstantin
imagásdakásán.
A moldovai politika kulisszádban arról
beszélnek, Ihogy ez a -mozgalom •Bratian-u miuls'Ziterelnök hozzájárulásával inda! meg.
Románia

követeli Besszarábiát.

Bukarest, november 26. Szenzációs cikket közöl a Mfíhlova, Carp Péter lapja. így
szól a cikk:
Nem kell Bessizarábiia! — igy kiabálnak
a mi hazafias lapjaink e sokát tűrő országban.
Besszarábia, Moldovainak ez a drága
emlékű fele! Ezt akarja most eladni az a
néhány ember, aki heakarja fejezni azt a rettenetes munkát, amelyre nem vo'lt képes a
legszörnyűbb 100 éves elnyomatás és a leggonoszabb ikivetkőEtetési ki sáriét. Ez a néhány ember akarja kioltani a felszabadulás
reményét is.
Az árulok azt hazudják, hogy most nem
Besszarábia, hanem Erdély visszavétele van
soron.
Vájjon igy van-e? Vizsgáljuk meg Erdély és Besszarábia helyzetét és állapítsuk
meg, hogy melyik van igazán soron.
Eltekintünk attól egyelőre, hogy a német-osztrák csapatok Oroszország szivében
vannak, mint diadalmas győzök s a muszka
seregek örülnék, hogy nem irtották ki őket
végleg.
Tegyük fel, hogy Románia beavatkozása eldönti a háború o-rs-át, a két fél között
is alkalmunk ved na hidegen mérlegelni, hogy
melyik provinciát fcelll megszereznünk? Ebez
lássuk, milyen a románok helyzete Erdélyiben és Besszarábiában.?
Ismerjük az erdélyi románok sorsát.
Ezeknek a helyzetét ia romániai románok
sorsával- fogjuk összehasonlítani, mert a
besszarábiabe!iekével nem merjük.
-Mondjuk meg nyíltan, hogy az erdélyi
románok ezer év különböző
uralmai
alatt
megőrizték románságukat,
kultúrájúkat,
a
mely virágzóbb, mint a romániai
paraszté,
gazdasági helyzete pedig Összehasonlitbatatlanul magasabb a mieinknél. Vannak szabadságaik és a fiaiknak harci vitézsége, mely

MO Szeged, 1915. november 28;
bámulatba ejtette a világot, bizonyáru meghozza minden kívánságuk teljesítését.
Magyarok és németek egyaránt elismeréssel
lesznek az erdélyi románok kipróbált .hősiessége és hűségével szemben. S amidőn a dolgok igy állanak, nem vclna-e őrület a testvérek közül azokat hagyni cserben, akiknek a
múltja vértanúság volt csupán, jövőjük pedig
a halál.
-Mert milyen is a besszarábiai román helyzete? Besszarábiánalk moldovai eredetű román lakossága 1.750 ezer a két .millióból'. A
mint az; orosz rátetette a kezét Besszarábiára, nyomban hozzáfogott a románság irgalmatlan oroszitásához.
Oroszokat, rutlténekef
telepitett oda különböző privilégiumokkal ruházva fel a románokkal szemben.
Scik romám- kelt a Dnyeszteren, vagy ép
Szibériába vándorolt, amikor az, ágens azzal
hitegette, hogy ott földet kap, jővén a helyébe az orcsz földes ur, aki igy minden időkre
kisajátította még megmaradt birtokából.
•Besszarábiában tilos a román könyv és
újság, : se ott meg honi jelenhetnek, se oda
nem vihetők Romániáiból. íme, ezeknek a pillanata érkezett -el. Ezek vívják most agonikus
harcukat, ezeket kell felszabadítani, ezeket
visszaadni az életnek. Visszautasítani Besszarábia felszabadítását ma, amikor biztosan
meg lehet csinálni, annyit jelentene, mintha
a románok ítélnék halálra besszarábiai
testvéreiket, azt a kétmillió szerencsétlen románt, akiknek nincs egyéb bűnük, mint az,
hogy az ő .felszabadításuk néhány, Oroszország által megvásárolt, aljas árulómik az
üzletét, akikből hiányzik minden emberi becsület és érelbés s akiknek puszta szereplése
is szégyen Románia történetiére, — mig elképzelni is. szörnyül —- diadaluk az egész románság csúnya pusztulását hozná magával!
Take Jonescu jegyzéket intéztet
Romániához.

Bukarest, november 26. Take Jonescu
tanácsára Poklewsky
bukaresti orosz követ
előterjesztést tesz az orosz
kormánynak,
hogy intézzen ultimátumot Romániához az
orosz csapatok átvonulásának megengedésére. A jegyzék erélyes és fenyegető. A jegyzéket, amelyet Take Jonescu szövegezett, állítólag tiz nap miulva átadják.
Gradskonál veszélyben a francia Iront.

Genf, november 26. Gradskonál szombat
óta nyolcvanezer bolgár katona támadja a
franciák frontját. A bolgár tüzérség szombaton el akarta foglalni a Rajecs hidiját. Az antant-csapatok helyzete nehéz.
Monasztirba sok muníciót
visznek.

és

lőszert

Szaloniki, november 26. (Havas.) Négy
szállítóhajó csapatokkal tegnap ide érkezett.
Öt más hajó mmnioíóval, repülőgépekkel és
automobilokkal útban van. A szierb hadsereg
részére Monasztirba nagymennyiségű
muníció és ágya szállításét megkezdték. Az albániai szerb erők egy részét a Kacsanik szorost
védő szerb sereg megerősítésére
vitték.
A
bolgárokat, akik az északkeleti fronton nagy
.átkarolás! kísérletet tesznek, tegnapelőtt harmadszor visszavetették.
Ismét elsülyedt egy halászgőzös.

Rotterdam,
november 26. Immuidenből
jelentik: A Hibernia halászgőzös legénységével együtt valószinüleg elsülyedt.
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Az olaszok folytatják Görz

bombázását.

— Támadásuk mindenütt összeomlott. —
Budapest, november 26. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A görzi harcvonalon
a helyzet változatlan. A heves harcok tovább folynak.
Az ellenségnek az Oslavia-szakasz ellen intézett ismétek támadásai meghiúsultak.
Monté san Michele északi lejtőin a harc
éjjel még folyamatban volt v Egy e hegycsúcs ellen intézett támadást tüzünk fojtott
et.
A San Martino-szakasz ellen intézett
előretöréseket visszavertük.
Minél világosabban -kénytelenek az olaszok belátni, hogy legújabb támadásaik is
teljesen hasztalan, annál sűrűbben esnek nehéz bombák és gyújtógránátok Görz városára, amelyet most már tervszerűen lőnek
romba. A leégett és szétrombolt házak és
templomok száma napról-napra növekedik.
Eddig épületekben 25 millió korona értéket
képviselő kár esett. A magántulajdont, műremekeket, gyűjteményeket sújtó kárt még felbecsülni sem lehet.
Höfer altábornagy
a vezérkari főnök helyettese.
Semleges

hang az olasz békéről.

túlerő a -legnagyobb mértékben
fenyegette
— megszállva kellett tartania délnyugati határát. Ausztria ós Ma-gya-r-orSzág rendk-ivül
messzire -mént ön-megtagadásában és akko-ra
területeket ajánlott fel Olaszországnak, hogy
népszavazás esetén az egész monarchia ellene szavazott volna. És el-errii erővel kitört
az ál-talán-os -felháborodás, amikor Olaszország a rögtönös átengedést követelte. Háborúra került a sor, amelynek hat hónapi lefolyása azt mutatta, hogy Olaszországnak sehol sem volt sikere. Ennek (következtében az
osztrák és magyar monarchia még álmában
sem gondolhat arra, liogy
Olaszországnak
engedményeket tegyen, vagy békét kössön
vele. Az olasz háború Ausztria ós Magyarország magánügye, amely teljesein, kiválik az
európai kérdés tömeges- keretéből és a-melyet
elkülönítve inasok beavatkozása nélküli.egyedül fog a monarchia elintézni.
Olasz kritika Orlando beszédéről.

Zürich, november 26. Orlando olasz miniszter palermói nagy beszédét -áz Avanti! a
következő -bevezetéssel közli: „Ha Angliában
vagy esetleg . . . Montenegróban egy miniszter, vagy egy más íontosabb személyiség beszédet tart, — még ha nem te hirdették azt
nagy garral hónapok óta — azt ugy teszi,
ih-cgy -mlond is- valamit érthetően -és világosan
a közönségnek. És teszik ezt -ugy -békében,
mint háborúnak idejlén-, amikor a nyugtalanító események inkább tetteket, mint szavakat kívánnak. Olaszországban azonban a
minisztereknek van idejük hostszu utazásokra, csuk azért, -h'ogy ezer és ezer embert inkommodálijanak és beszéljenek órák hosszat
anélkül, hogy valamit mondanának.
Ugyan olvassák csak végi-g a lapokban
Orlando -beszédének hosszú hasábjait, meglátják, fog-e sikerülni a pazar szchalm-azból
kii-h-ámozni valamit!
Barzilai meg van bo-szulva! (Célzás az
ugyancsak mind-etn tartalmat nélkülöző nápolyi beszédre.)
Annyi erővel, .amennyit a miniszter beszédének elkészítésére, felépítésére, diszitűsé re, a ves-szők és pontok berakására fordított, már valami okosat és hasznosat is -lehetett volna cselekedni... Mert ha ma, -a háború zajában a kormány nevében egy miniszter teszélni kezd, akkor mindönki azt vár'ja
tő-le, -h-ogy a kormány program járói, a helyzetről, -a kilátásokról fog valami megnyugtatót mondani. Ha pedig nem, akkor minek zavar bennünket egyáltalán szWaival?
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-nyelvén beszélnek. Például, mikor a miniszter az-t mondja, hogy: „májusban súlyos választás előtt -álltunk, de az olasz nép erős
akarata és lelkesedésé levette a- felelősséget
-vállaánlkról", akkor azt kell hinnünk, hogy a
kormány minden felelősséget a nép nyakára
akar várni. Hát már idáig jutottunk? Már
erre van szükség?
-Minden- jó hazafinak kötelessége, hogy
•kiolvassa ennek a touzzurás vitéznek beszédéből a tehetetlenséget és rosszakaratot."
Görz lángokban áll.

Sajtóhadiszállás, november 26. Görziben
az olaszok folytatják a -rombolás mutnkáját.
Mivel a vá-rois az olasz tüzérség lőtávolába
-fekszik, fölváltva különböző kali-berü ágyukkal lövik. A gö-rzi -csata kezdetén célpontjaik
a két pályaudvar környéke -és a kastély voltak. Föl tehetett tehát tételezni, hogy a követésnek a célja az-, hogy a monarchia- -részéről folyó katonai intézkedéseiket megzavarja.
-Most azonban- már az ellenség erről a látszatról is lemondott és egészen nyíltan bombázza magát a vároist. Tegnap történt meg
először, hogy egyes helyeken kézi gránátok
is robbantak föl, aminek következtében Görz
egy része lángokban állt. A Via Semenarion
égett a viaszgyár és a szeminárium épülete is
íkigyulad-t. -A pü-spöki -palotában és a dómban
is tüz támadt a lecsapódó gránátok nyomán.
Egymás után csapott föl a láng majd -itt, majd
-ott és még hozzá sem foghattak az oltáshoz,
\amidön több ellenséges repülőgép jelent meg
a város fölött és nehéz bombákat dobtak le,
amelyek köziül néhány a Piazza-Granden
esett le és az Ignác-templomot is megrömbolt-ák. -A lakosság az utcáiról úgyszólván teljesen eltűnt és csak néhány élelmiszeresből*
van nyitva. A Gorz körüli hadműveletekre,
-természetesen, ennek a nyílt városnak barbár
módon való lö vetése semmi befolyással -nincsen. (P. Ll.)

Zürich, november 26. A N. Ziir. Nachr.
•együk legutóbbi számában báró Paren Károly
írja :
Azok a békehi-resizitelések, amelyeik nagy
részben Bülow herceg -lu-cerni u't-jávál kapcsolatban terjedtek el, senki sem tudta elhinni.
Még a gyűlölet is alap lehet, ha arról van
szó, hogy minden 'körülmények -között -békét
Olasz pap, aki mellettünk prédikál.
kéli iköt-ni. De Ausztria és Magyarország, a
Zürich, november 26. Most- érkeznek
im-iről mindenki meggyőződhetett,
Olaszorrészletesebb hireík az Olaszországban letarszág ellen nem érez gyűlöletet, hanem csak
tóztatott monsignore Gottardö ScotUm-ró\,
határtalan megvetést. Senki sem tudja elképa greganzei Riscossa szerkesztő-igazgatójázelni, hogy kezet főhet nyújtani ismét Itáról. Seotton-t néhány bét előtt letartóztatták
liának, mielőtt meg nem alázták. Ausztria és
és internálták. Bűne abban áll, -hogy prédikáMagyarország .soha sem fog kezdő lépést
cióiban óva intette az olasz népet, hogy ne
tenni a békére. Ezt Olaszországnak kell megragadtassa el magát az
Ausztria-Magyarortennie. Tessék csak visszagondolni az eseszág elleni gyűlöletében. Ne ihigyje el, hogy
ményeikre. Olaszország az Italia -mag-giore
az osztrák-magyar csapatok jókedvükből,
propagandáját éveken kérésztől átv-itte a bavagy barbárságból ragadtatják néha magukat
táron keresztül Ausztriába, ami nagyon kínoszélsőségekre. „Ök hazájukat védelmezik és
san érinthette az osztrák és magyar monarez a cél minden eszközt szentesit." Olaszchiát, imfert hiszen ezt az izgatást szövetséországot
mint igaztalan támadót állítja -be, a
gestársa végezte. Ausztriának és Magyarorki
mindenárán
vért akart, holott aspirációit
szágnak olyan időben, amikor — mint 1908ban és 1912—13-ban — amikor teljesen a
Nincs talán semmi -újság? Szabadna ta- (békés uton ki akarták elégíteni. Végül célzást
balkáni eseményekkel kellett
foglalkoznia, lán valamit hallani a folyó
eseményekről! tett arra, hogy „sohasem szabad a sztomérdeklődésének egy részét Olasz-országra Hát sohasem mondják már meg az igazat az szédtól jótettért jót várni." Olaszország vekel-lett fordita-nia, amely a szövetséges vi- olasz népnek? Mit tettek? Kis, vagy pedig zetői találva érezték magukat, Scottont inszony ellenére is már akkor a legveszedel- nagy háborút határoztak-e el? Milyen össze- ternálták, de ugy hal-latszik, hogy bünügyet
mesebb ellenfél volt. Hála szövetségestá-rsá- ütközések voltak az uj
szövetségesekkel? nem tesznek ellene folyamatba.
na'k, Ausztria és Magyarország a Balkánon Megyünk, vagy nem -megyünk a Balkánra,
nem tudott magának a Szükséges erővel igaz- Albániába?
ságot -szerezni. Talán- -nem <is -került volna a
-Csend. Seinki sem felel. Annyi a -kérdés,
sor világháborúra, ha ,a monarchiának akkor hogy .senki sem mer fellelni: mit tettek a kea helyett, h-ogy szabadón és- -függetlenül cse- resztények, imit a törökök ellen, mit jobbra,
Straus Oszkár h i r e s
o p e r e t t j é n e k kottája
lekedhetett voll-na, nem kellett volna szaka- mit balra. A felelet csak a felelőt kompromitkapható
—
datlanul Olaszországnak fordított hátáról tálná.
könyv- és zenemű kereskegondoskodnia. Almikor a világháború kitört,
-Pedig ri-etm mi vagyunk a hibásak, ha
Várnay
L.
déseben Kárász-utca 9. szám.
Ausztriának — még akkor is, amig az oro-sz ennyit kérdezünk, hanem azok, a-kik Sy-billa
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Hogy segítenek a pékek
a tejhiányon.
ilathozatok a tejei-pótló anyagokról.—
(Saját tudósítónktól)
Néhány .nap előtt
r; Szegedi Sütök Ipartestülete beadványt intézett dr. Szalay József főikapitányihoz a tejetpótló anyagoknak a tejes - sü t érné n yiekfoe z
való felihasznáthatása tárgyában, Köztüdo.máisiu ugyanis, hogy a városi tanács rövidesen foglalkozni f o g a tejlkárdés rendezésével
és ennek során bizonyos irnegszonitások (fognak életbe tépni a pékek fejbeszerzése körül.
Ezt meg í őzendő, beadványukban kérték a
főkapitányt, hasson oda, hogy .a tejessütemémyeket kizárólag tejpótló anyagokkal, tejporrai, kondenzált tejtjei készíthessék. Nam akarják a fogyasztó közönséget a nehezen •beszerezhető tejtől megfosztani. Tejessüteményt
továbbra is, készítenek, de csak teíjpótíékkai.
Külföldi példákra hivatkoznak beadványukban és azt állítják, hogy a tejetipóíló anyagok Ugyanolyan tápértékkel bírnak, mint a
tieij és a szervezetre legkevésbbé sem ártalmasak.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester
dr. Szalay József rendőrfőkapitánnyall egyetértően a sütoík álltai megnevezett tejetpótló
anyagokat Csonka Ferenc városi vegyésznek
adta ki, miegvizságáJás .céljából.
Addig is, amíg a vizsgálat eredménye
nyilvánosságra, jut, nem tartottuk érdektelennek s'sakféríia.k véleményeit kikérni.
A Délmagyarország
munkatársa mindenekelőtt Kőrös Albertet, a Központi Tejcsarnok igazgatóját kereste fel, ,aki a következőkben mondotta ed véleményét a kérdésről:
— A tejetpótló anyagok használata nem
uj dolog. külföldön már régen használatban
van és különösen tengerentúli hajózásoknál
használják. Különösen Hollandiában. Dániában, Svájcban gyártanak nagymennyiségű tej
port és kondenzált tejet ,E tejetpótló anyagok
bármelyike jóval egészségesebb, mint a piaci
tej. Nemi eltiltani kellene a tejpótiékok használatát a pékeknek, hanem kötelességükké
tenni, hogy — legalább .a jelenlegi nehéz időkben — kizárólag ezzel dolgozzanak. Tejet
pedig egyáltalán nem .engednék pékek részére vásárolni. A Központi péknek nem ad tejet,
kevés van és. ez kell a közönségnek. Azért ragaszkodnak a pékek a teipótléklhoz, meri
óriási mennyiség áll rendelkezésre, mig tejet — sajnos, — bizonytalan hogy kaphatnak. A tejporban pl. ugyanazok az anyagok
foglaltatnak, mint a tejben, hiszen a te.ipoi
nem egyéb, mint a tej víztartalmának elpároilogtatása.
Schiitz István pékmester, a .sütőmesterek
ipar-társulatának elnöke igy nyilatkozott:
— Ha öt dekagramm lisztport egy liter
langyos vizben feloldunk, teljesen pótolja a
tejet a péksütemény készítésénél. A tejetpőtló anyagokat béke időben is ihastenáltuk és
kijelentem, Ihogy Szegeden 18 pékmester süt
tejessüteményt, de legalább is >két hónapja,
hogy a szegedi tejessütemény
tejet nem látott. Kizárólag tejporral dolgozunk azóta1.
Azért kértük, hogy a tanács engedje meg a
tejpótlékok használatát, mert ugy értesüítün, 'hogy a tejes sütemények készítését be
akarják tiltani. Nemcsak a pékek, hanem a
cukrászok is tejporral dolgoznak. A közismert téjpótltékokön kiviil egy toialátaki'vonat
tartalmú pótlékot használunk, a Diamolt-ot.
Stádiumból kapjuk, cukor, miéz és maláta keverék, tehát nem lehet az egészségre ártalmas. A használatban (levő tejpótlékok körülbelül annyiba kerülnek, mint a tej, de még
ha emelkedni fog is az áruk, a tejessütemények jelenlegi ára megmarad. Azt. 'hogy a
sütemény tejjel, vagy tejetpótló anyaggal
készült-e, még talán szakértő sem .tudja meghatározni. Ha, amit inam: hinnék, betiltják a
teinótflékok használatát vizes kiflit leszünk
kénvtelenek adni a közönségnek. Végül megj e g y z e m / h o g y tejpor minden péknél mindig
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volt raktáron .s váratlan, nagyobb megrendelést mindig ezzel készítettünk.
Schweiger Sándor pékmester hasonló értelemben mondta el véleményét a tejpótíékrcl, mint az ipartársulati elnök. Dr. Wolí Ferenc tiszti főorvos véleményét is kikértük,
a főorvos azonban tekintettel arra, hogy a
városi vegyész a végy vizsgálattal míég nem
készült el, egyelőre tartózkodott határozott
véleményt mondani, de megjegyezte, hogy
az esetben, ha a tejpótlék .az egiészségre nem
ártalmas, teljesíteni fogják a sütök kérelmét,

Nachtübung.
Déli hadszíntér, november 22.
'(Saját tudósítónktól.) Néhány nappal .ezelőtt utoljára hangzott át hozzánk a tiszta
és csendes éjszakákon a Szerbiában dörgő
ágyiuk és harminc és feles mozsarak mames
ba rit colj a. Azóta, az á gyuk és jó öreg Haubitzolk már messzi délen járna,k és más vidékek
lakóit ejtik rémületbe halálosan hangos énekükkel. Mi pedig, akik .a megelőző napokon
a bömbölő ágyuk szavát kstük szívszorongva, magunk is készen állunk már, hogy elinduljunk oda, albol a fegyverek most írják
Európa uj történelmét. Mielőtt azonban a
harctérre vinnének bennünket, meg kell ismerkednünk ,a harc formájával, azzal, hogy
mit, hogyan kell csinálni, ha kikerülünk
oda, az ellenség ©lé, aliol már életekbe megy
a játék. Hozzá kell szokni a védekezésihez,
a 'lövészárok speciális életéhez, ihogy n© mint
tapasztalatlanok, de mint mindehhez értő,
minden helyzethez alkalmazkodó s magát
minden körülmények közt feltaláló férfiak,
készen mehessünk ki, folytatni a harcot azok
helyett, akik már elhullottak, a végső győzelemig. Erre valók a naponkinti übun.gck
(gyakorlatok), nagy übungok és nachtübungok (éjjeli .gyakorlatok). Ezeken már minden ugy megy, mint odakinn, — van ellenség, lövészárok, — a fegyverek, is ugy ropognak .éppen, sturmra is megyünk, ha éppen
ugy muszáj és fáradhatatlan feldvachók (őrszemifik) tájékoztatják a vezérkart az ellenség .állásáról, szándékáról. Éppen, mint odakint, .csak hogy az élesek helyett puffogtatnnk az ártalmatlan egzecirpatrcnokkal,
meg hogy a sturmnál nem szarunk és ütünk
a fegyverek boldogabb végével. Hogy igazat
szóljak, a fink nem nagyon szeretik ezeket
az lülbungokat, akár nagy, akár naicht a jelzője, — nagy fáradtságot jelent ez mindenkinek a számára, — mint félig halottak jönnek haza a szereplői a nagy fáradtságtól.
És amikor hazatértek már, nem a pihenés
következik, hanem a nyakig sáros ruhák kitisztítása, aztán a fegyverpucolás, ugy, fáradtan, íMert a vizitre ragyogni kell mindennek, különben kaszárnya- és felseftáreszt következik.
Csütörtökön este — éppen nacihtübungról jöttünk haza — avizálja a. század-napos:
— Pénteken nachtühumg. Az első század
megszállja a Tisza-hidat, feltartóztatja és
minden támadással szemben megtartja állásait, megakadályozza az ellenség átkelési kísérleteit. Indulás délután 5 órakor.
Piántéken, a jelzett időben máir kinn vagyunk a kijelölt 'helyen, megássuk az állásokat, felállunk a. kész lövészárkokban, ahogy
a védelem kívánja, aztán Kallós hadnagy ur,
a századparaniesnck kiadja a parancsot:
— Eréiter .Gyenge, önkéntes Sipos és
két infanterista mint feldvachék gefreiter
Gyenge parancsnoksága alatt elindulnak a
Tiisizamipntén, megfigyelik az ellenséget, jelentéit. hoznak a számerejéről éls lehetőleg a
szándékáról is.
Kát perc multán már indulunk is négyen
a .sötét homályban. Lassan csörtetünk a cserjék között felfelé a Tiszáméntén. A fekete
égiboltról békésen ragyognak le a csillagok,
a. csend olyan hangtalan, néma, hogy szinte
belemarkol a szívbe. [Mellettünk lassú csobogással folydogál a szálas, nagy folyam tovább. Aki komolyan veszi a rábízott 'felada-

MO Szeged, 1915. november 28;
tot, az előtt egyszerre megnyílik a rejtelmes
kapu, amely a legélénkebb fantáziában is
elzárja az utat a harctértől, — most teljes
valódiságában áll előttünk a harctér, az ottani élet, izgalmak, remegő várakozás. Még
tiz lépés, — széles útra érünk. Parasztszekér
döcög az uton, a szekéren szalma, Gefreiter
Gyenge megszólítja, a kocsist, 'honnan jön,
mit látott? — Semmit — hangzik az együgyű válasz erősen idegen kiejtéssel. Tudniillik szerb ajkú az istenadta. Nem akarunk
neki hinni, nekem megvillan az agyamban a
a gondolat, vájjon nem lopózott fel az ellenségtől valaki a szekérre, hogy bennünket kikémleljen? Benyúlok a szénába, egy bakkanes
akad a kezembe. Pár pillanat multán már
ott áll előttünk az egész ember. Szénás a
ruhája egy kicsit. Ez az első fogoly, akit,
mint katona elfogtam. Hát ez igy megy odakinn is. Érdekes.
Vallatjuk, de nem vall. Hallgat. A kocsis azonban már nem tagad tovább. Elmondja, hol látott ellenséget. Most más kocsi
jön. E g y infanteriisztáuak 'elmondjuk, amit
a kocsistól hallottunk, mit jelentsen, rábízzuk a. foglyot, aztán hárman Lefekszünk abba a kocsiba, amely a mi utunkkal egyezik.
Ellenséges feldvacíbót látunk mellettünk elhaladni, a tábor már nincs messze. Tényleg,
a csillagok világa mellett sötétebb tömeget
látunk. Katonák. A z ellenség.
Ereiter Gyenge fojtott hangon adja ki a
parancsot a velünik levő inifauterisztának:
— Leugrasz a kocsiról. A földön oldalra
csúszol, hogy ne lássanak, aztán a cserjék
közt, ahogy a lábaid bírnak, visszamész és
jelented, hogy 150 ember syarmliniában jön!
Vigyázz, hogy el .ne fogjanak.
A fiu, mint egy macska, nesztelen leugrik a kocsiról, a. következő pillanatban már
magunk sem látjuk.
A z ellenség már alig van 150 lépésnyire.
Céltalan tovább is a kocsin tartózkodni, len.grunk. Még a kocsi gazdája sem veszi észre, hol hagyott el bennünket. Most jobbrabalra Lefekszünk az utat szegélyező árkokba.
A kocsi odaért, .Megállt, Látjuk, hogy .a* kocsis a kocsijára mutat: ott vagyunk. Most az
ellenség kotorász a kocsiban. Mi kacagunk
fojtottan. Nem sikerült nekik elfogni bennünket.
Az ellenség megindul, nemsokára elrmasirozik mellettünk. Várunk pár percig, aztán óvatosan utána, Azaz, ihogy csak Gyenge,
a parancsnok. Magamnak elébe kell vágni
az ellenségnek, megelőzni, hogy egy, részünkről történő ügyes mozdulattal bekeríthessük
az ellenséget.
Sikerült. Fél óra .multán már az ellenséges svarm mögött áll 70 emberünk. Egy
sortűz, az ellenséges svarm felbomlik, aztán
élőiről felbukkan csapatunk másik része, látják, hogy minden elveszett. Az egész századtörzs megadja magát.
iA nachtübunignak vége.
Sipos János.
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VÁRNAY L.

Kapható:
::
könyvkereskedésében.

::

Az összes harcterek legjobb és legát|
• i tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

BBB V á r o a g L.
könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)

Szeged, 1915. november 27.
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A török Vörös Félhold képeslevelezö«
lapfait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Az anyakönyvvezetötöl
a hadbíróság elé.
— Megszöktetett

milliomos leány. —

(Saját tudósítónk tói.) -A temesvári liadosztályöirős-á-g érdekes 1-aáinyszöiktetési ügyet
tárgyalt, .mely a polgári bűn tetőtör-vénykönyv szerint nem is került volna bíróság
elé. Kiss István nagyváradi -gyógy-sze,rósz,
aki mint győgyiszerészjáiu-lnok Karán-sebesen
teljesített katonai szolgálatot, a mailt éy december havában -egy táncmul-atságo-n megismerk-sdstt -a tizennyolc éves Bősz Aranka
Magdolna Melániával. {Bősz Aranka leánya
Bősz Hedvig királyi tanácsosnak, -a többszörös milliomosnak, -akit az egész (Délvidék ismer. Bősz 'Hedvig ma nyolcvanhat éves és
hntsz- év előtt nősült meg. {Házasságából bárom gyermek -származott: ifjabb Bősz Hedvig, aki jelenleg huszár-önkéntes ós két leány:
Bősz Aranka és Bősz Neda. Bősz Aranka
nagyi n -szép leány, karcsú, s-u-dár, íek-eteh-ajtu s nem -csuda, hogy a fiatal, huszonhét
esztendős gyógyszerész megszerette. A ' mulatságon a szülők is .szívesen fogadták Kiss
Istvánt s meghívták magukhoz a- iKa-ráneebes mellett fekvő ökör pusztai kastélyba,
A fiatalember mindennapos vendég l-ett a
Bősz-kastélyban és igy törtónt, hogy az ifjú
pár -mindjobban megszerette egymást és hűséget -foig-adtak egymásnak.
iMiko-r azonban az anya -észrevette, hogy
a fiatal-óik házasságra -gondolnak, egyszerre
más- lett a helyzet-. Kiss Istvánt nem (fogadták többé -a (kastélyban azzal a szivélyességg-el, -mint azelőtt,
Bősz Arankát ez a dolog nagyon elkeserítette és végfii is elhatározta, lro-gy elmegy
a szülői (házból s un?-m várja meg otthon, -amíg
vége lesz a háborúnak.
Julius huszadikán este tizenegy óra tájban a-z ökörpusztai kastély közel-élb-en kocsi
állott meg. A kastélyban -már -nem volt -senki ébren, csak Bősz Aranka, aki a megállapodás szerint -szerelmesére várakozott és
tizenhat esztendős buga, Neda, -aki' ismerte -a
fiatal pár titkát -és segédkezett nékik. iN-eda
maga helyezte -el a kastélyt körülfogó -ráéslio-z a létrát, melyen nővére a szabadba jutott. Kiss István és menyasszonya testvéries
bucsut vettek -Bősz -Nedától és kocsiba ülve
Karánseibesre hajtattak. Ott a va-s-nti állomáson hajnalban felszállottak a budapesti
gyorsvonatra is Temesváron és .Szegedien keresztül -Nagyváradra utaztak, ahová délután
4 órakor érkeztek meg. A nagyváradi állomáson -ott várakozott rájuk Kiss- István
édesanyja és nagynénje, aki egy nagyváradi
táblabíró -felesége. -Mivel a fiatalember anyjának lakása nem volt vendegek számára
elkészülve, a fiatalok -két, 'külön szobában a
Pa-nnoniansz állo-dában szállottak meg.
A szülők lányuk távozását icsák más-nap
reggel vették észre, s azonnal behajtattak
Karán-sebes-re és az ottani rendőrségien tettek
az esetről jelentést. A karánsebesi rendőrség
kérésiéire aztán a nagyváradi rendiőrséig a
szerelmes pár ifelkutatásával Méhes detektívet bizta meg, aki csakhamar rájuk is akadt
és őket minden tiltakozásuk dacára egymástól elválasztotta. A leányt a nagyváradi
rendőrség a szülők -megérkezéséig a iRimauóézy-szállod'ában helyezte -el. Másnap délután megérkezett Nagyváradra Bő-sz He-dvigné, aki látszólag megbocsátott a fiataloknak, -uigy tett, mintha kibékült volna velük,
csak -azt kötötte ki, ihogy a leány térjen
vissza szülőihez ás -maradjon ott a háború
végéig, amikor -a házasság megkötendő lesz.
A fiatalok örvendtek -ennek az engedékeuy-
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séignek -és még aznap együtt elutaztak Bősz
Hedvignóvel 'ökörpus<ztá-ra.
Mikor azonban megérkeztek a kastélyba, a-kkor az anya már mit sem akart többé
tudni ígéreteiről. Kiss István akkor azt tartotta l-egme-g'felelőbb mego-ldá-sn-ak, ho-gy
karonragadta menyasszonyát
és elhagyta a
kastélyt. Mikor ko-csijuk kigördült a kastély
udvarából, ifjabb B-ő-s-z Hedvig, aki a családi
vitánál szintén jelen volt, utána lőtt a szerelmes párnak, szerencsére azonban a golyó
célt tévesztett.
Kiss István Karánsiebesen
szállodában helyezte el Bősz Aranikét -és jogsegélyért azonnal Kra-ssó-Szörény vármegye
árvaszékéliez fordult. Az árvaszék, miután
Kiss István megbízhatóságát és vagyonos
voltát igazolta, az apai ellenkezés dacára
megadta a házassághoz beleegyezését. Di-szpenzáció mellett a házasságkötés ugy a polgári, -mint pedig az egyházi törvények szerint julius huszonnyolcadikán végbement,
IA' regény itt be is lenne fejezve, ha a
katonai büntetőtör,vénylkönyv értelmében bele nem szólt v-oln-a a katonai ügyészség, mely
Kiss István -gyó-gysz-erószjáruln-ok ellen
Leánysz-üktetés miatt, ifjabb Bősz Hedvig ellen pedig temberöléis kis-ér le,te -miatt vádat
emelt. A lefolytatott vizsgálat után a temesvári császári és királyi -hadosztálybiróság
t-egnaipira tűzte ki az ügy tárgyalását. A vádlottak közül -csak Kiss István jelent meg, ifjabb Bősz Hedvig jelenleg betegen Debrecenben fekszik. Ugyancsak elmaradtak a
koronatanúk: Bősz Hedvig, neje s leányuk,
Bősz Neda. A vádhatóság indítványára a
hadbíróság a tárgyalást elnapolta és a meg
nem jelent tan-uknak a tárgyalás költségeiben való elmarasztalása iránt a karánsebesi
királyi járásbíróságot megkereste.
— Hősnő a hősök között. A cs. és kir.
liadügyminisztériüm
sajtóosztálya
közli:
Ugyan k-i bes-zól ar ról a scik névtelen as-szony-róh kik boldogságuk legjavát áldozzák hazájuknak? Ki di-csóri a leány-okait? Az. enyeigiés-t -és a társaság örömeit hagyták el az
-ápolás kedvéért? -Csak itt-ott vetődik egy
erösebb -fénysugár a lemondás és önfeláldozás e®en töméntdenségére. Bensőnkben mélyen Megindulva láttuk be, hogy a háború M -ráz-ó s- nevelő hatása anyáinknál és nőtestvéreinknél nem kevésbbé érvényesült, imáit őnrnagunkon. Rodinis Amália, egy tengeri hajósnak a if-elesége, önkéntes ápolónőként 1914.
julius 25-én őfelsége „Traisen" nevü hajójára
beállt. Férje, -barátai és ennek bajtársai egyaránt körtéik, hogy álljon el e merész .szándékától hiszen a hajó az ellenség kereszttűzéiben mindig a hal-ál utján jár. D-e Rodinis
asszony erre nem -iis hederített. Nappal minden -műtétnél segédkezett, a sebesülteket leemelt-e a kötc-ző-asztaltrói, tisztogatta a műszereiket ós csészéket, éjjel a -nehéz sebesülitek
ágyánál őrködött. A sebesülteik -száma 150-re
emelkedett, 'férfi ápoló egyáltalán nincs. A sebesülteket nótázva szenderiíi álomra, kora
reggel pedig ö az első a (helyén-, amikor a -kötéséket kell. megújítani. Az egész haj-ó jó angyalát- látja benne és bálványozza ezt az
asszonyt, kinek mindig helyén van a szive,
de ő -még sincs magával -megelégedve. „Mikor
visznek engem végre a t ű z t e ? " kérdi reggeIsnkint nevetve, mikor a S-záván lefelé hajózva az -ellenséges fegyverek r-opogása haliható. Azután következnek -a sabáoi napok.
-Gyilkos ágyutüzfcen kell a „Traisen"-nók a
sebesülteket a fedélzetre szednie, elszáll i tani a
és gondoznia. Rodinis Amália nem nevet -már,
sötét t-üz villog a szemében. A sortűz alatt is
helyén áll és szentségnek, isteni parancsnak
tekintve hivatását, látja el a sebesülteket. —
Bensőséges bizalommal tekint rá -mindenki, a
legénység és a sebesültek. Ahol ez az- as-zs-zen-y van, -ott segítség is van. Egyszerre nagyon is. s-üriin -hull a golyó a fedélzetre. .A -férfi ápolók, ismerve a veszélyt, önkénytelenül
elbújnak és egy s-zi-vdobbanásnvi-val többet
törődnek a maguk életével, -mint az ápoltjaikéval. De Rodin-i-s -asszony felemelt fővel, szó
nélkül jár a habozok és tétovázók között. S-e-
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besültek-et visz a hajó -korlátjától a műtőasztalig. Az ő tólki nagyságának néim-a példája- a
többieket is tettre készteti és a hial-ált köpködő golyózuihatagot feledve, a „Traisen" hősnőié 'körül ép oly nyugodtan és áldásosán
folyik tovább a sebes-ültek gondozása, mintha
a haj-ó a fegyverek zajától messze, nagyon
messze virágos 9ziget mellett horganyozna.
Rodinis Amáliát a vitézségi érem szalagján
viselendő koronás arany érdemkereszttel
tüntették ki. Van-e egyáltalában mód! az -ily
nőiesség külső, , láttató elismerésére? 'Legméltóbb jutalma' a néma csodálat, mellyel
iránta viseltetünk.
— A szegedi esküdtbíróság elnöke. A
hivatalos lap pénteki száma közli, hogy a
szegedi Ítélőtábla elnöke a szegedi királyi
törvényszéknél szervezett esküdtbíróság elnökévé Pákai Elek ítélőtáblai (bírói -cini- és
jelleggel felruházott .törvényszéki bírót, elnökihelyettesül pedig \Hevesy Kálmán törvényszéki birót jelölte ki.
— Munkásház-épitési akció Szegeden.
Lapunk mai számában ily eimmel -megjelent
közleményünknek a tervbe vett n-agy értekezlet megtartására vonatkozó része -annyiban módosul, hagy — -amint a „Felebaráti
Szeretet-Szövetség" titkársága bennünket értesít, — a vasárnapra kitűzött nagy értekezlet, dr. Cioatrwis Lajos főispánnak a megjelenésben való akadályoztatása folytán egyelőire elmarad, hanem e -helyett a Szövetség
a megtartandó nagygyűlést
előkészítő-értekezletei fog tartani vasárnap, -28-án délután
fél 3 órakor a Jerney-házban. A Felebaráti
Szeretet-Szövetség vezetősége ez -ut-on kéri az
ügy iránt érdeklődőknek minél nagyobb
számiban való megjelenését. Az elmaradt
nagy értekezlet ujabb [határnapját annak
idején a l-apok utján fogja tudatni a Szövetség titkársága,
— Monakő dicsőséges hadserege. Monakö
•is azon szerencsés -európai „államok" közé
tartozik, amely -ebben a nagy világi-elfordulásban megőrizte semlegességét. A háború
láza azonban a legtöbb semleges államot
mégis valamennyire érintette, -ami abban
nyilvánult, hogy katonai erejüket magasabb
fokra emelték. Monakó -ezekkel ellentétben
feloszlatta dicsőséges hadseregét. (Miként az
Osservatore Romano jelenti, ez a következőképpen ment végbe: Mon-ako hadserege 000
rendkívül harcias kinézésű katonából állott,
akik büszkén és peckesen járkáltak nem mindig kifogástalan egyenruhájukban. Szolgálatuk főikép „diszőrsógi" volt -és szerepük alig
különbözött valamiben is az operettek-ben
szereplő katonaságétól. Ily körülmények között valósággal paradicsomi életet élt ez a
200 bős, ugy, hogy ezért a világ minden katonája megirigyelhiette őket. Lóra nem ültek,
mert hiszen egyetlen iram t-ulvitte volna
őket államuk határán. Érthető földrajzi
okokból az álloniá-ycs-exétől való féleleni sem
rontotta a (kedvüket. Hadgyakorlataik 10 kiló-méteres sétákból állottak, -amibe bele van
számítva egyúttal a visszavonulás is. De
mulandó minden földi dicsőség. Erről meg
ikell-ett győződnie a világháború kitörésekor
-ennek a hadseregnek is. Mivel ugyanis részint -.franlcia, -részint olasz állampolgárok
voltak, hazájuk haza szólította őket fegyver
alá, Igy aztán szétszóródott Monakő hadserege az é g mindén táj-a felé. Igy oszlott fel
Monakó dicsőséges hadserege.
— A Magyar Gyermektanulmányi Társaság Szegedi Fiókkörének választmánya szombaton délután -G árakor a belvárosi óvodában
-ülést tart,
— December 17-lkén kezdődnek az uj
sorozások. Az uj sorozások december 17-ikén
kezdődnek. Ezelke-n a sorozásokon megjelenni
tartoznak azok a népfölkelőik, akik az ebő
bemutatási szemlén kapott (piros színű) iga-
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Szeged, 1915. november 27.

— A pénzügyminiszter köszönete a sajtó- buzgalommal, nem csökkenő lelkesedéssel és
nak. 7eleszky János pénzügyminiszter levelet kiváló közgazdasági tudással az ország minintézett Szávay Gyulához, a Vidéki itlirlap- den részébe, -elható nagy,aránya céltudatos
irók Országos -Szövetségének elnökiéihez. A propagandát fejtett ki a harmadik hadiköllevél, amelyben a miniszter a harmadik lia- csönnek -a két c-lő-zőét elhomályosító sikere
dikölcsőn kiváló sikeréről szól, igy hangzik: érdekében.
t
Amidőn örömmel ragadom meig -ezt az
— A hadi-szükségletek fedezése céljából
kibocsátott harmadik hadi kölcsön jegyzése, a alkalmat, hogy a magyar sajtónak eme -nagy
mint már most megállapítható, a két előző nemzeti ügy érdekében kifejtett kiválóan
hadikölcsöné-t messze túlszárnyaló,
fényes becses közreműködéséért -elismeréssel adózsikerrel záródott. Ez a tőkeerőnkhöz mérten zam, egyben kérem, licgy hálás köszöneteminden várakozást meghaladó kedvező ered- met szíveskedjék tolmácsolni a sajtó minden
mény kiétségtel-en bizonysága gazdasági szar- munkásának azért a hathatós, önzetlen és
vezetünk rendkívüli teljiesitőkópességónek ós lelkes támogatásért, amelylyel a mi-ndanya hosszan elhúzódó háború ellenére miben ,nymuk büszkeségét méltán képező nagy sísem csökkent, ső-t fokozódó teherbírásának. ikor -elérését előmozdította,
Nemkülönben hatalmas megnyilvánulása ez
— Rendelet és nem törvény. Pénteki száa nemzet mind szélesebb rétegeit egyre mé- mában részletesen ismertette a Délmagyarlyebben átható hazafias áldozatkészségnek, ország azt a rendeletet, amelyet a kormány
helyes -gazdasági belátásnak és fegyvereink az élelmiszerek biztosítására és az árdrágító
végső győzelmiéibe vetett rendületlen meg- visszaélések meggátlására adott ki. A közöngyőződésnek. A ránk erőszakolt háború költ- ség legszélesebb rétegeit érdeklő cikk címébe
ségeinek fedezésére az állam polgárai által sajnálatos hiba csúszott, -amelyet ment az
már harmadizbie-n és fokozott készséggel az újságírói m-uink-a láza és amely — szerencsé1. Szegeden tartózkodó, idegen illetőségű
népfölkelők
1915. évi december 30-án az államkincstár rendelkezésére bocsátott nagy- re — olyan, amelyről nyomban megállapít1896., 1895., 1891. évi születésüek. 1915. óvi összegű kölcsön nemcsak a harcmezőn foly- ható volt, Ihogy elírás történt. Mégis kötelesdecember -31-én a-z 1877., 187-6., 1875., 1874. é* tatott küzdelmünk diadalrajuttafás-át moz- ségü-nknék tartjuk a vezeklést éis megírjuk,
dítja hathatósan elő, 'hanem hazánkat köz- liogy a -cikkben a törvény szó helyiéin más két
az 1873. évi születésűek.
gazdasági
téren is kiváló szövetségeseink szó: miniszteri rendelet lett volna, helyén.
— Két füzet. Két füzet került ma a kezünkbe.
méltó társa -gyanánt tünteti fel.
— A hadsegélyző bizottsághoz érkezett
Az egyik a világháború .történetét, mondja cl,
A {harmadik hadik-ölesön-nek eme. jelenenne der Krieg, megjelent Berlin-ben. A né- tőségteljes nagy sikere -alkalmával -nem adományok: -Gál lEndréné 5 prém, 12 pohár,
met kiadású, sorozatos füzetek -címlapján a mulaszthatom el annak -hangoztatását, -hogy 3 kg. réz, .szőrme, lábzsák, posztó. Árvay
Lászlónó 5 tucat kártya, olvasni való, 4 kiló
német ós osztrák mellett az első helyen vau ennék az örvendetes eredménynek elérésé- fém, Szent .György iskola térés, Dugonics-uta magyar nemzeti szín. -A másik a Wiener ben, mi-nt az előző alkalmakkor is, a magyar- cai polgári iskola 4 párna, 4 huzattal, Ökrös
országi sajtónak oroszlán része van. A sajtó
-Mode. K i ne ismerné a Wiener Mcde-tl A — nemzeti életünk eme nagy hivatást be- Franciska .11 iskolai könyv, Őserő Edéné egy
hátlapján ötszinü keretiben van a -szöveg m töltő szerv-e — t-e-lje® mértékben átérezte és báránybőr, Lindenfekl iBsrt-alairaó 6 bot, 18
az ötszin az osztrák és német nemzeti színek- átértette a harmadik hadikölcs-ön minél na- ing, 1 alsónadrág, 14 pár harisnya, Svhle.si.nger -Gutlrard Róza nyulbőr és ócska ruhák,
ből került ki. A magyar színekről ismét meg- gyobb sikeréhez fűződő elsőrendű politikai,
Jczerniczlky Ákos 3 nyulbőr, Szabó Gyuláné
feledkezett egy derék ur, aki pedig kér tő- pénzügyi és közgazdasági érdekeinket és 2 pár érmelegitő, Lázár György-nó 1. hó-sapka,
lünk valamit. IMikor lesz annyi öntudat a odaadó készséggel állott a nagy ügy szolgá- 3 pár érmelegitő, 2 nyulbőr, Szende -Rezsőné
latába. -Már -a -nyilvános • aláírások megkezmagyar közönségben, hogy ezektől az embedése előtt, de még inkább a több mint négy 3 trikónadrág, -2 trikóing, 2 haskötő, 4 pár
rek-tői mindent megtagadjon?
hétre terjedő jegyzési idő alatt fáradhatatlan kapca, -2 ibósapka, 2 pár térdvédő, 1 -pár érmelegitő, 3 pár harisnya, 3 pár -keztyü. Glöekner Józsefné 12 méter flanell, Szent György
iskola V—VI. -osztály .25 sál, 2 pár térdvédő,
41 pár 'érmelegitő, iKahdath Milhályné 4 pár
érmelegitő, Duka Mátyás né 9 pár kapca,
Csongrádi sugárúti iskola 44 sál, 30 pár érmelegitő, N. N. 6 ruha, 1 pár cipő, Szilién
Igazgató: VAS S Á N D O R .
••••
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iskola 4 sál, 12 pár térdvédő, 27 pár érmelegitő. Rezet és fémet ajándékoztak: -Kőhegyi
Lajosné dr.-né, iSiketnóina intézet, iLövey JáSzombaton és vasárnap
nos, -Pártos -Lajosné, Róth borbély, -Bútorszövetkezet, özv. Antal Pá-lné, Lövinger Simon. Szövetdarabot, gumit -és -selyemdarabot
ajándékoztak: -Horváth Miliá-lyné, Wagner
A legnagyobb szenzáció!
Gusztáv, Csiszár Lajos, Mészáros Imre, Sváb
Katalin, -Csikós tanító, Árvay Kálináuné,
dr. Batiri, Királyihalom, K-áldor J. éis társa,
özv. Szabó József-né, dr. -Maéhánszky, Krier
P-éterke, Tömörkény Istvánná, Mezey Matyika, Va-ss Ignác,má dr.-né, Boriczky Béláné,
Kass János, Br-a-un hangszer-ász, -Orkonyi
Edéné dr.-né, Pártos Lajosné, Lábas Endrené, -Kissági Béláné, Lövy -He-rmianné, dr.
Kain, Wagner örökösök, Weisz Sanmné, Bcrnátslky Kcrnélné, Polgár Árminná, Biró Árpádné, Bárkányi Béla, Varsánydán Lászlón-é, Belvárosi finis,kóla, Kovács nőv-érek.
xolványi -lapot, vagy bevonulása után elbocsájtáskor kapott igazolványt a Legutóbbi
összeírás alkalmával a katonai ügyosztályon
föl nem mutatták. De jelentkezni tartoznak
azok is, -még .pedig először összeírásra a katonai ügyosztálynál, ákiík -eddig bemutató
szemlére föllhi vatak, de -nem jelentkeztek. A
sorozás sorrendje a következő:
I. Szegedi születésű és vidéken
született,
de szegedi illetőségű népfölkelők.
1915. évi
december 17-én a-z 1896. évi születésűek -A-tól
K betűvel (kezdődő nevüek. -1915. évi december 18-án az 1896. évi születésűek L-től végig
kezdődő n-evüeik. 1915. évi december 20-ám az
1895. évi születésüek A-tél J betűvel kezdődő
nevüek. 1915. évi december 21-én az 1895. évi
szület-és-ü iK-ítól végig kezdődő névnek. -1915.
évi -december 22-ón az 1S9-1. és 1877. évi születésüek. ,1915. évi december 23-án az 1876.
óvi születésüek. 191-5. évi december 27-én az
1875. évi születésűek. 1915. évi december 28-án
az 1-874. évi születésűek. 1915. évi december
29-én az 1873. évi születésűek.

KORZÓ MOZI

A z első

Jókai-film!!

Jókai Mór világhírű regénye után 5 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.

Előadások: szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor, vasárnap
2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.
Minden előadáson számozott helyek.
^

Rendes helyárak.

Katona-, diák- és gyermekjegyek szombaton a 3 órai,
vasárnap a 2 órai előadáson adatnak ki.

— A tábori csomagforgalom. Az ismert
feltételek .mellett ujabban a 23)1. és 232. számú
tábori postákhoz is lehet csomagokat feladni,
— A gyilkos napszámos. Megírtuk, hogy
Fehér András zsákoló napszámos szivén•szúrta -fiát, Fehér István utász-tizedest, aki
néhány nappal -ezelőtt jött haza Szegedre a
harctérről, A gyilkos apát pénteken átkísérték a királyi törvényszék fogházába,
— Az esküdt é s a községi bika. Furcsa
ügyet tárgyal!! péntekéin, a 'szegedi törvényszék. Tóth B. János apátfalvai községi esküdt v-olt a vádlott, akit -az ügyészség gondatlanságból -okozott emberöléssel v á d d t . Az
esküdteit azért vonták felel őssé g-re, mert Lesi
János községi csordást a -múlt év augusztusában a község szilaj bikája hailálragázölta
és az esküdt volt a .fel-ügyélettel megbízva, de
elmulasztotta a bika szarvára gobokat tétetni.

DÉLM A GYARÓRSZIG

iSzeged, 1915. november 27.
A törvényszék a megtartott
tárgyaláson
azonban felmentette az esküdtet, bár bebizonyítást nyert, hogy mulasztást követett el az
óvintézkedések elhanyagolása által, mégis a
haláleset és a mulasztás között a törvényszié'k Okozati összefüggést nem italiál. Bebizonyosodott ugyanis az is, hogy a csordás ismerte legjobban a bika szilaj természetét és
mégis elmulasztotta azokat az, óvintézkedéseket, amelyek rendelkezésére állottak.
— A Szegény gazdagok bemutatója. Néhány elsőrangú magyar film után pénteken
•este Jókai népszerű regényéiből, a „Szegény
gazdag clk"-ból készült film-szán müvet mutatta be a Korzó-mozi. A darab iránt megnyilvánult nagy érdeklődés hebizonyitotta, hogy
a közönség még ma is szeretettel van eltelve
a legnagyobb mesemondó iránt. A képről
osak szépet lehet mondani. A ifilm-techniika
egyik legsikerültebb al'kotása, a művészek
megértéssel, ambícióval oldották meg hálás,
de nehéz saerepükot. •Amint a mozgalmas
cselekmény lepörrüg előttünk, gyönyörűség,
döbbenet zsong a lelkünkbe és élvezzük Jókai
isteni fantáziáját. A zene, amely Siafanülesz
•Károlynak a szerzeménye, harmonikusra simul a remek előadáshoz és a mozi zenekara
tudásának legjavával juttatta • érvényre a
gyönyörű melódiákat. A Szegény gazdagok
szombaton és vasárnap marad műsoron.
— Az utolsó pihenő. Azizgalm >s és érd. kfoszitő mozidrámáik között első helyet foglal
el az, amelyet szombaton és vasárnap vetítenek az Uiránia-sziniliázban. Nemcsak a dráma tartalma, hanem technikai kivitele és a
színészek nagyszerű játéka emeli ki ezt a
filmet a sablan-ifilinek tengeréből. Nem ütjük
meg a reklám .nagy dobját, de felhívjuk a
közönség figyelmét erre a műsorra. Mindenki meggyőződhetik, hogy az Uránia-szinház
elsőrangú műsorral szolgál mindig. A műsort .most egy amerikai •eow-.boy. dráma egészíti ki. — Vasárnap a Vass-moziban Senki
leánya regényes színmű kerül bemutatóra.
A főszerepet Mary iPie'kiford játsza. •Szerepel
a műsoron egy pikáns vígjáték is: A nászát.
Az iApnlló-l>an .közkívánatra • Mártát játszák
Fedák Sári felléptével.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
FROMMER, BROWNING, 1914. modetu s t e y e r pisztolyok
S e b í k Mihálynál Szeged, Valéria t é r kaphatók.

tiszta s z o b á k

(volt K o n r á d ) Rókautca 6. sz., Szegedpályaudvarral s z e m b e n
Gyönyörűen átalakítva
2 koronától kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

Fog-K ré

m

A csengelei Süli Péter
szomorú esete.
— Mese a szőke emberről. —
(Saját tudósítónktól.) Legutóbbi számunkban rövidlen beszámoltunk arról, hogy a kisteleki kórházhan meghalt- egy kis fiu, aikit
súlyos lőtt sebbel szállítottak óda. Az eset
•ti tokaa fosnak és szövevényesnek ígérkezett,
de a rés-zletekről mam adhattunk pontos jelentést, mivel ekkor még sem a szegedi rendőrség, -sem a kisteleki csendőrség nem látott
tisztán az iigyben, csak annyit tudtak, a
mennyiről legutóbbi jelentésünkben számot
adtunk. Az ügy ma már tisztázódott s a
részleteket, valamint a nyomozás lefolyását
itt ismertetjük:
A kisteleki csendőrség csütörtököm, telefonon arról értesítette a szegedi rendőséget,
hegy a kisteleki kórházban, egy kis fiu meghalt. A fiút hétfőn Gsengeléről szállították a
kórháziba lágyékán lőtt sebbel, amelyről az
első pillantásra tel lehetett ismerni, hogy súlyos természetű és kevés remény van a
fiúcska életének megmentésére.
A kisteleki csendőrség jelentésére dr.
Borbála Jenő rendőrkapitány 'két detektív kíséretében előbb Kistelekre, onnan Csengelére
ment, ahol azonnal hozzálátott a nyomozás,ihoz, A fiút Süli Péternek hívják, tizenegy
éves és szülei Csengelén a 246. síziámu tanyaháziban laknak. Most csalk a z anya van otthon, az apa már a háború kitörése óta a
harctéren teljesét szolgálatot. Süliéknek négy
gyermekük van: a legkisebbik voilt az agyonlőtt Péter, utána a tizenhárom éves István
következik.
Dr. Borbála- Jenő rendőrkapitány először
Süli Józsefnét hallgatta ki. Ez elmondta,
hogy héttőn elment Kistelekre, ahol ,a postán
csomagot adott ifd a térje számóra. Több órát
töltött Kistelekén s mikor hazaért, már megtörtént a szerencsétlenség. Az esetet ugy adta
elő, hogy hétfőn, ebéd; után egy magas, szőke
szakállas entber járt a tanyaház körül. A fial
körülvették s valószínűleg megtréfálták, vagy
talán az Idegen lopni akart s a fiuk megzavárták, mert a szőke emiber hirtelen lekapta
-válláról a fegyverét és Süli Péter felé lőtt.
A golyó jól talált s a kis fiu eszméletlenül
esett össizie.
A rendőrkapitánynak gyanús, volt az
asszony előadása, amely még halvány látszatával sem birt a valószínűségnek s ezért a
másik három ifiuit fogta vallatóra. Ezek" is
egyhangúlag ugyanazokat mondták, mint
Süliné. Megerősítették, hogv tényleg egy magas, szőke 'szakállas ember járt a tanyaház
körül puskával a vállán s az lőtte le a kis
Süli Pétert. Dr. Borbála rendőrkapitány a
négy egybehangzó vallomás dacára sem hitt
a szőke ember létezésében s egy kis kanászíiut kezdett el kérdezgetni, aki állítólag szintén a közelben tartózkodott, mikor a gyilkos
Süliek tanyájánál járt.
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Bokor Malvin:

T é l v a n megint

Husz megkapó novella

Hölgyek naptára 1916. évre
Ára 4 korona.

Xlncses)(altniárin«J916.Wft
Ára 2 K 50 fill.

tfnjljett-Jíalfndtr 1916. fVrt
Ára 1 K 20 fill.

Pásztor József:

A muszka vendég
Ára 2 korona.

H á b o r ú s novellák

Pajzs Elemér:

Két elbeszélés

Cirkusz

Ara 2 korona.

Tolcsvai Nagy Barna dr.:

9 M-H ÉS Éiei

Ára 1 K 5 9 fill.

Gábor Andor:

Palika

A Nemzeti-szinház megnyitó d a rabja
• • • . Ára 2 K 50 fill.

Gábor Andor:

Petőr meg a dinnye
H u m o r o s Pufi jelenetek . . . .
Szenzációs ú j d o n s á g !

Ára 2 K 50 fill.

Szenzációs u j d o n s á g I

Aage Madelung:

Hadinaplöm
A hírneves d á n iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról .

Ára 4 korona.

Franyó Zoltán:

A kárpáti harcokról
A dicső kárpáti harcok egy aktiv
résztvevőjének izgalmas csataleirásai

Ara 3 korona.

Bernard Shaw:

Anglia ellen ís a cár ellen

tsíM0

A nagy angol iró bölcs szavai a

a

Ara 2 korona.

háborúról

f

SZINH

Telefon 872.
Szombafon és vasárnap

Nyáry Andor:

A Z.

Telefon 872.

Sírnak a hősök . . .

Rendkívül friss é s m e g k a p ó novellák a h á b o r ú b ó l

T f T

Walter Schmithassier,

az ismert német
író felléptével

Ára 3 korona.

Ambrus Zoltán:

Az utolsó pihenő
a

Ára 3 korona.

. . . .

A tóparti gyilkosság
Lebilincselő m e s é j ü , finom hum o r u és művészileg megirt elbeszélések

Ára 3 korona.

•••

Tragédia a mai háborús időkből.

Előadások 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától kezdve.
Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek.

Kaphatók:
t

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-utca 9.

—

1

8

ftULM AGY A RORSZÁ G.

— Te láttad a szőke-szakállas embert?
— kérdezte tőle a rendőrkapitány.
— Igen, én láttáim.
— Ki mondta neked, bogv ezt mondd,
'ha kérdezik?
A fin megszeppent, látta, hogy nincs menekvés, elámulta magát.
— A Süli Pista mondta, lrogy fogjam rá
a szakállas emberre, — válaszolta a kanász
fin.
— fis te nem is láttad azt az embert?
— N.em láttam.
— A Süld Pistánál .láttál puskát?
— Igen, dáttaim. Solkiszor szokott puskává! lövöldözni.
Süliek ezután aizf próbálták tagadni,
hogy puskájuk lenne. A detektívek azonban
megtalálták ,a fegyvert, amelyet Kömpöczpusztán, egy rokonluk istállójában a széna
közé rejtettek el. A valódi tényállást ezielk
után nem völt nelhéz megállapítani.
Az eset ugy történt, hogv mig Sül iné a
postám járt Kisteleken, a 13 éves P i s t a a
konyha falán lógó fegyvert levette s annak
csövét a mellette álló Péter öccse felé iforditva megtöltötte. A ifegyver elsült s a golyó a
kis fia lágyékába Ihatott. A szőke ember meséjét Sül iné találta ki s ö rejtette el a fegyvert is. Süliné ellen vétkes
gondatlanság
miatt megindult az eljárás.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

A t. ügyvéd urak figyelmét felhivom
az uj Polgári perrendtartás életbeléptetésével elrendelt

izelési

oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
SZQMIBAT: Legényibucsu, operett, bemutató (páratlan).
VASÁRNAP délután: ifélhelyárakkal,
Korzó iszépe, énekes bohózat.
VASÁRNAP este: Leg'énybucsu, operett
bérletszünetben.
Legénybucsu. A szinházi iroda jelenti:
Ma este lesz a bemutatója Strausd nagylhirü
uj operettjének, mely Bécsben, iBierlinban és
Budapesten osztatlan sikerről került szilire.
Tekintettel a biztató előjelekre, bizton remélhetjük, 'hogy a szegedi színház is megtalálta
végre a szenzációs újdonságban eláigerdarabját. Déri, Oeskai, K( 111 ári, iSolymosi, Matány
ós Ferenezi minden téhetsógiiík iathaveteiíével iparkodnak sikerre vinni az operettet, a
mely négyszer egymásután van műsorra
tűzve.
Korzó szépe. A szinházi iroda elenti:
Vasárnap délután kerül szinr© IKadtbur.giBlumentbal .kacagtató énekes bohózata, a
Korzó szépe ifélihelyáraiklkal. .A főszerepeket
Déri, Miklósi, Kohári, Solymosi, Sümegi,
Matány és Szilágyi játszák.

DIVATOS

egy évre . . . 24.— kor.
félévre
. . . 12.—
negyedévre . .
6.—
egy hónapra. . 2.—

férfi-, fiu-

és női

öltönyök, kalapok, sapkák stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be
K R É M E R (tgnfil, Kossuth L a j o s - s u g á r u l 8. Telefon 773.

ADAKOZZUNK A KATONÁK
TÉLI RUHÁZATÁRA!

A

Szeged, 1915. november 27.

I

melyek 100 Úri-Mii! Z HOÜ.-ÉPt kaphatók
könyv- és p a p i r k e r e s k e d e s é b e n S Z E G E D , K á r á s z - u . 9.
Ügyvédi feljegyzési és főkönyvek
és az ö s s z e s ügyvédi nyomtatványok
nagy raktára.

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305,
81.
•a.HaBseaassaís*"

APRÓ

HIRDETÉSEK.

Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért k a p ható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Izzad valamely testrésze? Ugy h a s z n á l j a a
dr. Leinzinger-féle k i p r ó bált szert. Üvegje 60 fillérért k a p h a t ó Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Hajhullás, hajkoi-pa
gyorsan elmúlik a L e m zinger-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

Hajősziilés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „ H a j r e s t o r e r "
használja. Ára 1 K 2 0 fill.
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S z e g e d ,
250
Széchenvi-tér.

Gyomorbajosok dicsérik a
Leinzinger-féle
g y o m o r c s e p p jó h a t á s á t .
Üvegje 1 koronáért k a p ható
Leinzinger G y u l a ,
gyógyszertárában S z e g e d .

Legjobb hajfestö az
o r s z á g o s a n elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S z e g e d ,
Széchenyi-tér.
250

Délmagyarország
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, h a n e m a legolcsóbb
napilapja Is.

politikai

Előfizetési ára egg h ó n a p r a két korona.

Olvassa táviratainkat a

kiadóhivatal (Kárász-utca 9.) kirakatában

és

minden

este a K o r z ó moziban.

A

Délmagyarország
nagg elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb

hirdetési

o r g á n u m . A r a i méltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek.

A Délmagyarország
jólinformáltsága

közismert. A

saját érdekében

cselekszik

tehát, ha megren-

deli és ha hirdet benne.

Szerkesztőség telefonja 3 0 5 . • •

tó: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VÁRNAY L.

Kiadóhivatal telefonja 81.

Nyomatott; VAraay L. tönyvnyomdájábajL, Szxssredea.

