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LEGÚJABB.
B E R L I N : A „Tágliche Rundsohal" jelenti Szófiából: Valonából olyan hirek érkeznek, hogy ott >az utóbbi napokban további
olasz csapatokat tettek partra. Olaszországjaik az a szándéka, liogy a partraszáliitott
sereget körülbelüli ötvenezerre
szaporítsa,
mert jel van szánva rá, hogy Valonát minden körülmények között megvédi. Ez már
politika oknál fogva is okvetlenül szükséges,
mert Albánia feladása Olaszországban belső
zavargásokat vonna maga után.
F R A N K F U R T : A Frankfurter Zeitungnak Genfből kapott jelentése szerint Konstantin király az athéni német klubban Vilmos császár . születése napja
alkalmából
rendezett ünnepélyen jelen volt a királyné
és leánya kíséretében.
Konstantin k'irály
német tábornoki egyenruhát viselt.
B E R L I N : A „Berliner Lokalanzeiger"
jelenti
Amsterdamból:
Wilson
legutóbbi
pittsburgi beszédében a következőket mondotta:
— A világ lángokban áll és szikrái mindenhonnan Íratlanak. Ha az emberek mindazokat a .táviratokat olvasnák,
melyeket
naponta kapok, megértenék, mily nehezemre esik nekem a béke megóvása. Az ország
ne támadó háborúra, hanem csak nemzeti
védelemre készüljön.
A veszély komoly.
A tengerentúli kereskedés miatt tartósan
számithatunk súrlódásokra.
A M S T E R D A M : A Páris ellen intézett
Zeppelin-támadás okozta kár
meghaladja
minden előző Zeppelin-támadás méreteit. A
lehulló bombák több helyen tüzet okoztak.
Tizenöt ház teljesen romba dőlt. Egy bomba ,egy háromemeletes házat
tökéletesen
keresztiilhasifótt, egy másik egy
háromemeletes házlat tökéletesen
keresztiiilhasitött, egy másik hároméietes ház felét ledöntötte. ,A harmadik bomba egy ötmeletes
házat döntött romba, a negyedik
szintén
egy ötemeletes házat rongált meg, az ötödik egy egyemeletes házat döntött porba, a
hatodik egy ház összes ablakait izzé-porrá
zúzta, a hetedik egy egyemeletes
házat
rombolt szét. Egy bomba nem robbant szét.
Z Ü R I C H : A görög 'lapok
ismét éles
hangon irhák Olaszországról. Alkalmat erre
a montenegrói események szolgáltatnak. Az
Embros, Qunarisz lapja, azt irja, ihogy Itália nemcsak ihogy hasznot nem tojt szövetségeseinek, hanem folytonos kellemetlenségeket okoz nekik. Főképen Montenegróban bizonyitötta be Olaszország a z antantnak, mennyire értéktélen a segítsége. Az
antantra -ma már -szinte közömbös: az oldalán marad-e Olaszország vagy sem.
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Ujabb légitámadás páris ellen.

Válasz Freiburg bombázására. - Sikertelen francia
ellentámadások. —
BERLIN, január 31. A nagy főhadiszállás jelenti:
Neuwilie környékén levő uj
árkainkat megvédelmeztük a franciák azon
kísérletei ellen, hogy azokat ismét hatalmukba kerítsék. A La Fohe majortól északnyugatra ejtett foglyok ,száma 818-ra, a
zsákmány
11 gépfegyverre emelkedett.
A január 28-án a Sommetöl délre a
sziléziai csapatok által elfoglalt álláson a
franciák több izben tűzzel rajtaütöttek. A

ködös időjárás mindenütt kedvezőtlenül befolyásolta a harci tevékenységet.
A francia repülőgépek által a nyílt és
a hadműveleti területen kivül esö Freiburg
városára dobott bombák viszonzásául léghajóink a két utolsó éjszakán a megerősített
Parist, ugy látszik, kielégítő eredménnyel
megtámadták.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Francia jelentés a második
Zeppelin-támadásról.
PÁRIS, január 31. A „Havas-iigynökség jeleníti: Vasárnap este kilenc órakor ismét Zeppelin közeledett Páríshoz. A vészharangok jelezték a közeledő légitámadást,
mire a várost elsötétítették. Tiz órakor az
ellenséges léghajó Páris fölé ért.
A védöágyuk gyorstüzet adtak a Zeppelinre, a repülőgépek
megtámadták.
A
léghajó számos bombákat dobott le, de kárt
nem okozott. Negyed tizenkettőkor a táma-

dás véget ért, a várost ismét .kivilágították.
Páris, január 31. A z első Zeppelin-támadásnak a hiteles megállapítás szerint ötvenhat áldozata v a n ; 24 ember meghalt, 32
megsebesült.
A földalatti alagút beomlott.
P Á R I S , január 31. Poirtcaré elnök Mal-

v y belügyminiszter kíséretében
meglátogatta a kórházakban a Zeppelin-támadás áldozatait. (M. T. I.)

Albániai offenzivánk előrehalad.
C A T T A R O , január 31. Csapataink albán földön járnak. Olasz csapatokkal eddig
nem találkoztak. Hir szerint visszavonulnak
az Adria partjai mentén, egy koncentrikus
tábor felé, ahol meg akarják kísérelni az ellenállást. Érdekes, hogy a szerbek egy része
már másfél hónappal ezelőtt le akarta tenni
a f e g y v e r t és egy körülbelül két ezredre
rugó csapat Montenegrón keresztül azzal a

szándékkal vonult a front felé, hogy az osztrák-magyar csapatoknak megadja
magát.
Ezek a szerbek Montenegróban maradtak
és szintén letették a fegyvert. Mivel Montenegrón keresztül most már az utánpótlás
akadály nélkül történhetik, a tenger felöl
pedig a flottánk támogatja a hadsereget, albániai offenzivánk nagyon gyorsan halad
előre.

Románia gyanús magatartása.
A „Berliner Tageblatt" szófiai tudósitója jeleníti: A helyzet Romániában (néhány
nap óta fölötte gyanúsan alakul. A z antant
agitációja Bukarestben meg nem csökkenő
hévvel folytatódik és habár az antant eddig
nem is érit el semmiféle eredményit, mégis
oly helyzetet teremtettek, amelyet a központi hatalmak és szövetségeseik nem szemlélhetnek a jövőt illetőleg aggodalom nélkül. Mert a jelenlegi román kormány gyönge magatartásának az a
következménye,
hogy a román viszonyokról jól informált
köröknek ugy gazdasági, mint katonai tekintetben mindinkább kevésbbé kielégítő a
benyomásuk.

Miután nagy nehézségek után sikerült
megegyezni Romániával, hogy
ötvenezer
kocsirakomány gabonát és takarmányt enged át Magyarország-Ausztriának
és Németországnak, az antant-hatalmak értették
a módját, hogy ezen megegyezés keresztülvitelének az útjába minél több nehézséget
gördítsenek, azáltal, hogy ők maguk i r
jobbára színleges gabona- és takarmán\ v
vásárlást eszközölnek, bár egyáltalán
érthető, mely uton akarják ezeket a 1 • 'efeket ez idő Szerint Nyugatra kivinni,
ert
a n a g y készletekkel rendelkező Oroszországba való kivitel alig jöhet szóba. Még
most is nap-nap mellett jelennek meg az an-
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t o l követség hirdetései a lapokban, amelyekben a román gazdákat és gabonakereskedőket felszálltja, hogy 'terményeiket a követségnek és az ő ügynökeinek adják el.
Ezen manőver által aztán tényleg nemcsak
a gabonaárakat szöktetik fel mindjobban,
hanem
ezen vásárlások által annyira igénybe
veszik a román vasúti kocsikat, hogy
az a veszély fenyeget, hogy a Magyarország-Ausztria és Németország
által vásárolt gabonamennyiségek elszállítása nehézségekbe ütközik.
Románia katonai helyzete pedig még
fokozottabb mértékben köti le a szófiai politikai és diplomáciai köröik
érdeklődését.
Bár R mánia -eddig még nem rendelte el a
moz ásítást, a román hadseregnek
mégis
nyolctized része fegyverben áll és
ezeknek a csapaitoknak a legnagyobb
része a bolgár—román és m a g y a r román határon van
összpontosítva,
mig a besszarábiai határra alig küldtek ujabb erőket. Ép így Románia
nehéz tüzérségének
egy része még
raimíig Bulgária
és
Magyarország
határán áll,

kete-fenger partjáról. Világos, hogy ezek a
körülmények, tekintettel az antantnak Bukarestben folytatott aknainnnkájára, a központi hatalmak és szövetségeseik
legnagyobb figyelmére 'tarthatnak
igényt.
Az
antant nem is titkolja, ihogy abban a pillanatban, amikor megkezdődik minden fronton a sokat emlegetett nagy offenziva, azt
reméli, hogy Romániát ép ugy, mint Görögországot ezen akcióhoz való csatlakozásra
kényszeritiheti. Ily körülmények között természetes, hogy
idestova felmerülhet annak a szükségessége, hogy Romániát magatartásának
precizÍroz(ái1ára
szorítsuk.
Ehhez -megvannak -a középhatalmaknak és
szövetségeseiknek az eszközeik és az angolok és franciák csak maguknak
tuil'ajdonithatják, ha az ö Görögországgal szemben
tanusitotJt eljárásukat a központi hatalmak
Romániával szemben irányadónak tekintik.

Berlin, január 31. A bukaresti német
követ lépésekeit tett Bratianu román miniszterelnöknél Angliának Romániában tett gabon-avásáríása miatt. A követ kijelentette,
hogy Németország ebben Románia részéről
ott, ahová hónapokkal azelőtt vitték a Fe- j barátságtalan cselekedetet Iát.

A németek visszaverték Riga körül
az oroszok támadását.
B E R L I N , január 31. A nagy főh-adiszál- | gyalogsági és tüzérségi tiizünk-ben nieghiu-lás jelenti: Az oroszok támadási kísérletei j sultak.
a wismanni temető ellen, Rigától nyugatra,
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

Egyik hadszínterünkön
sincs esemény.
BUDAPEST,

január 31.

riisaterelnicikii sajtóosztály.)
hadszíntéren

nincs

(Közli a miMind a hároin

különösebb

esemény.

H Ő F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
B E R L I N , január 31. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni hadszintéren a helyzet
változatlan.
LEGFŐBB

HADVEZETŐSÉG.

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
S z e r b i á v a l nem tárgyaltunk a békéről.
Bécs, január 31. Az Idea Nazionale

je-

lentése szerint a Montenegró és a -monarlkia
közt a legutóbbi oszrák-magyar
nnegeteréeh Ceunjében
gyalásc'kíhoz Szerbia

offenzívát

folytatott

béketár-

Püfiics

miniszterelnö-

köt is kiküldte, hogy Szerbia

Részére külön-

béket eszközöljön

ki. Erre vonatkozólag ille-

tékes helyen 'az alábbiakat

közlik: Itt nem

tudják, volt-e -Pasics a legutóbbi események
idején Cetinjében, vagy sem. Az. azonban bizonyos, hogy se akkor, se
Montenegróval,
gyaltak

a]

a békéről.

korábban

/ Szerbiával

nem

Osztrák-magyar

akár
tár-

oldalról

-ezt nem most állapítják meg első izben és
•z a megállapítás az antant-sajtóra
0 en

nézve

kellemetlen lehet, miután annak hatá-

át mindig koholmányok és hazugságok felújításával gyöngíteni igyekszik.

Részletes jelentés Páris
légihombázásáról.
Páris,

január 30.

A

liavas-iigynökség

jelenti: /
Este 9 óriakor Zeppelin érkezését jelezték, amely Páris irányában haladt.
Nyom.
ban riadót fújtak és megtették a szükséges
óvó intézkedéseket. Fényszórók sugárkévéiket -lövelték az ég felé. A z aviatikai iigyek
államtitkára és kabinetfőnöke, Maycr ezredes, Bourgetbe mentek ki. Tűzoltóság vágtatott végig a város utcáin és hangos kürtszóval figyelmeztette a lakósMgot a veszedelemre. A teljes sötétségbe merült város fölött
észre lehetett venni ia Páriis védelmére kirendelt -repiilőraj mozdulata iti miközben, a
-fényszórók -sugá-rkévéi szakadatlanul! bevilágították a szemhatárt.. Az utcákon világosan
hallani lelhetett a repülőgépeik motorjainak a
bugását. A közönség teljes nyugalomban várta a történendőket: az emberek inkább kíváncsiak voltak, mint izgatottak.
Éjjel 11 óra tájban több robbanás volt
hallható, amelyeket a ledobott bombák idéztek elő. Néhány elmfcer áldozatul esett a támadásnak. A robbanások
anyagi
kárt is
okoztak.
A siirii köd, amely a várost 700—800 méternyi -magasságban borította, nagyon gyöngítette a fényszórók világát és gátolta a védőágyuk munkáját. Több repülőgép üldözőbe
vette a Zeppelint, amely nagy magasságban
lebegett a város fölött és tüz alá vették abban
a pillanatban, amikor távozni készült.
Éjjel 1 óra 10 perckor Párisban a lámpák ismét

kigyulladtak,

Szeged, 1916. fébrur 1.
Hadi tanácskozás Párisban.
Genf, -január 31. Lloyd George és Boná
Law Parisba érkeztek és tanácskoztak Thomas municiós állam titkárral.
A találkozás
célja ,a szövetségeseik közös fegyverkezési
programjának megállapítása volt. Két értekezletet tartottak; egyet a vezérkarok képviselői, egyet pedig a tüzéi'ségi szakértők
Briand miniszterelnök este fogadta az angol,
minisztereket.
Az angolok tartós békét akarnak
kiharcolni.
London, .január 31. A Reuter-iigynöksét
jelenti: Lord Roseberry Edinbourgbban m
szedet mondott, amelyben kijelentette, liogf
fél, ha operációik némi sikerrel járnak, «n3'
gyon káros hatásisal lesz az és1 sokan el sic
tett békéért kiáltoznak. Pedig az ilyen bélrövid lenne és még rettenetesebb háiboru l'<>'
vetné. Minden erőfeszítéssel le kell. verni J
németeket és tartós békét kiharcolni. (MTV
Montenegró megszállása után.
Sajtóhadiszállás, január 31. Csapataid
megszállották Északmontenegrébau Szavtii'
kot és Gorán szkot is és az itteni erőseit non1;zeti érzelmű lakosság ezúttal sem fejtett *
ellenállást. Sőt üoranszkóban a bevonuló b1'
topáinkat a papság és a községi öregebb R
kos-ok harangzugás között iinnepiesen fogáé
tá'k. Minden ellenállás megszűnt, és amily l'"'
isiesen viselték magukat előbb a monten^'
-rói-ak, ép ugy megkönnyítik most a mi afcbjl
törekvéseinket, ihogy az országnak
vis'sri'
szerezzék a békességes életbeI való vissz11'
térést. .Mindenütt a legjobb egyetértés ur®''
kod'ik.
Mint annak idején Szerbiában, most 'a
de m é g nagyobb mértékben belevonjuk a '
kosságot a normális viszonyok
helyreáll',íl'
sára irányuló munkálkodásba.. A közied'
dési utakat javítjuk és lehetőleg kiterjesZlí'
jük. A csapatok és a lakosság
elíátúsáM
biztosítása most a föí eladat az
országl'f
inam kevésbbá fontos feladat ,a közegészsd
ügy megjavítása. A hosszú időn át tartó ' f
borús- állapot az antant részéről valló szed0'
lőtt fogyatékos egészségügyi támogatás i !lí
lett, különösen pedig a sereg-roncsok és t i
nekülők Keletmonteneg-rón át való IhuiláW^j
sainak elmaradhatatlan következményei
viszonyokat teremtettek, melyek sürgős 51
MWM

gitésre szorulnak. A mi vezéreinknek és c5'
patai liknak haladék tál a null 'hozzá kell
nio'k, hogy megfeleljenek ezeknek a kii'H11
követelményeik nek.
A központi h'atailimak seregeinek
nia északi és egyidejűleg délkelúti r\ésr.
való elhelyezkedése mindenképen
kett'1
a további koncentrikus eljárásra.
D u r a z z ó helyzete.
Hága, január 31. A

Times-nck

jieieöj
R ó m á b ó l : Egyenesein ' lehetetlennek tart'1,
azt, ho-gy a központi hatalmak csapatai Il\,
elérték volna Durazzót. Durazzóban kii''j
ben igen sók szerb katona van, ezek a z p i * j
ellenállásra állig képesek. Durazzó
Ireily^
lényegében Esszad basa és
seregének
vábbi magatartásától függ.

A Délmagyarország telefonj*
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
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Százezer embert veszítettek az oroszok.
— Ivanov tábornok uj taktikája. —
—

A

hadisajtószállás

Kaletgaliciának átlag tiz 'kilométer széles sávja, Bnodytól délkeletre kezdőd öl eg és
csaknem a (határral párhuzamosa® haladva a
Dnyeszterig Zalesaczykin almi, valamint a
Dnyszter folyásán alul egy-két ikilométernyine Bukovinában a .besszarábiai
határig,
képezi azt a mar ad ék területet, amelyet Ivanov tábornok orosz 'hadserege eddig nagy
ember- és anyagveszteséggel képes vol't
megtartani. Egy 'hónappad azelőtt kezdődött
•meg a z első nagyszabású offenzíva az orosz
badiváUalkozásoknak a mult nyáron történt
összeomlása óta. A kétszáz kilométeres bukovinai és keletgaliciai délnyugati front déli
részét rendületlenül tartják
Pflanzer-Baltin
lovassági tábornak csapatai.
Az orosz front az Oroszországba folyó
Nikva eredetének közelében átlépi Galícia
'határát, a Strypától keletre e folyó felső folyásához közeledik és minél jobban megközelíti a St.rypa torkolatával a I>nyésztert,
annál jobban 'hajlik ez a (front kelet félé, a
Szereth felé. A Dnyeszter és a Pruth, Zaldszczyki és Csernovic között az orosz front széles ívben bajlik még jobban kelleti irányba,
majd egészen Bcsszarábia határán
halad,
Bojattnál végül eléri a Prmthot és a román
batárt.. Pflanzer-Baltin 'hadserege első vonalának a lövészárkai a mindvégig hullámos
terep következtében
160—200 kilométerre
becsülhetők.
,
Az orosz 'hadvezetőség a Strypa keleti
partján és Dnyesztartől északra fekvő erős
vonalunknak
üsernovic irányában
szádékelt áttörési tervével m é g mindig nem 'hagyott fel s e célból .mind ujabb és ujabb ember- és lőszertöimegeket áldoz; anélkül, liogy
mást, mint itt-ott helyi sikereket — ezeket
is csak órákra — elérne. Már december közepén árulták el bizonyos előjelek, Ihogy Ivanov tábornok ia Szereihez és a besszarábiai
határhoz összegyűjtötte az összes többi frontrészekről a középnehéz tüzérséget és ihogy
minden rendelkezésre álló legénységet az itt
álló ezredekbe
osztották be. Karácsony
estjén kezdték meg az oroszok offenzivájukat tüzérségi előkészítéssel és kisebb csatározásokkal, az összegyűjtött nehéz tüzérség
azonban csak karácsony másodnapján kezdte meg munkáját. Azután következtek a roiiamtámadások első napjai. A röhamtámadások mindegyikét a legyeszélyezetlebb pontokon igen heves, több órás tüzérségi tüz; előzte inieg, majd gyors egymásutánban következtek a hat-tizenkét soros gyalogsági rohamok. Különösen erősek voltak azok a támadások, amelyeket az eddig nem i használt
orosz hadtestek
tizenhétszeres
csatárláncaikkal intéztek hasztalanul vonalaink ellen.
A mi iminden kaliberű (tüzérségünk a támadók összezsúfolt gyalogos tömegeire összpontosította tüzelését. Drótakadályaink megállitották nekiroha'násu'kat és a védő gyalogság és ütegeink tömegtiize kihasználta ezt a
fennakadást és megsemmisítette
a csak az
első sorok hullái által fedezett
támadókat,
mig m á s ütegeink heves zárótiizzel megakadályozták az orosz tartalékok
beállítását.
Ahányszor pedig sikerült is az oroszoknak
behatolni első árkainkba — ami sohasem tör-

engedélyével.

—

tént szélesebb, mint zászlóalnyi
szakaszon
— mindannyiszor kidobtuk őket friss tartalékaink és oldaltámadások segítségével, ugy,
hogy sokszor elinte kivívott győzelmük mellett imég a fogságba jusást sem kerülhették el.
A Pflanzer-Baltin 'hadsereg bal szárnya
előtt a Sztrypánál az év vége előtt két uj
orosz hadtesttel újították meg a támadásokat és a z 1915. év utolsó előtti napján négy
órás pergőtiiz után egyidejűleg mélyen tagozott orosz hadosztály támadt nagy hévvel
keskeny frontszakaszon, de ugy akkor, mint
másnap, ez a támadás nem járt a legkisebb
eredménnyel sem. Újév napján az egész
fronton folyt a csata és a keleti fronton sikerült az oroszoknak egy hatszáz lépés hoszszu és tüzérségük által teljesen elpusztított
árokrészt elfoglalniok.
Ettől .a csekély térnyeréstől
eltekintve
sem a Sztrypa-fronton, sem a Dnyeszter és
Pruth között nem történt egy hónup óla vonalbirtokunkban a legcsekélyebb
változás
sem, dúcára annak, hogy az orosz hadsereg
ezekben a harcokban 'kereken százezer embert és több mint két millió tüzérségi löveget
áldozott fel. Megbízható híradások szeiint a
besszarábiai támadásra összegyűjtött mintegy kétszázezernyi ember mind tüzvondba
került már a decemberi napdkban. December
30-án két uj orosz hadtest jött erősítésül. Az
orosz gyalogság kimerülése mind nagyobb
harci szünetet tett szükségessé s ez volt az
oka annak is, hogy a tömegtüzérség, melyet
a harcok folyamán már csak könnyű tábori
tüzérséggel tudtak megerősítem', nem volt
képes feladatának megfelelni.
Január 7-én a Strypa-ifronton az oroszok
válogatott legénységből és tisztekből álló,
valamint utászokkal ellátott két ezredet indítottak két órás pergőtüz után meglepő támadásra állásaink ellen. Gyorsan alarmirozott tartalékaink kellő időben szállották meg
az erősen megrongált árkokat és mikor az
orosz elite-dandár a szétlőtt
akadályokon
keresztül közel ért rohamával, ezek egy-kettőre visszavetették ezt a dandárt, majd megsemmisítő tűzzel üldözték. Azóta ez az orosz
elite-dandár nem mutatkozott. Két nappal
később megállapítottuk, hogy
ugyancsak a
Strypa-fronton egy orosz hadtest felváltott
egy kimerült hadtestet. A z első támadó haderők után eddig egészben öt uj orösz hadtest
és egy megerősített dandár került a tüzvo.
nalba. Január közepe óta pedig uj nehéz,
sőt legnehezebb tüzérség érkezett az orjsz
frontra és január 19. óta az újonnan megkezdett és megismételt gyalogos támadásokat nagy lőszerpazarlással hatalmas tüzérségi tevékenység támogatja. A mind gyakorabbá váló orosz repülő felderítések is amellett szólnak, hogy a cár jelenlétében uiból
gyűjtik az erőket, hogy
kikényszerítsék az
eddig hasztalanul kicsikarni megkísérelt katonai és politikai sikert.
Ivanov tábornok a Joffre-féle
taktika
alapján a talán döntőnek remélt orosz offenzíva számára a támadás uj módját eszelte ki,
gyakorolta be és alkalmazta
minden eredmény nélkül. A francia 'hadvezér előírása
szerint a tervezett áttörés keskeny frontsza-

kaszain az egyesített tüzérség pergőtüzével
— például tízezer gránát elhasználásává; —
kezdődik a támadás, hogy elpusztítsák a
közeledést gátló akadályokat és a fedezékeket. Azután élig egy kilométernyi területen
összehalmozott, gondosan és minden feladatra kiképzett egy vagy több gyalogsági
hadosztály kezdi meg működését, hogy a
pergőtüzet követő zárótűz segítségévei a
vassal és tűzzel pusztított
frontszakaszba
•behatoljon. A francia fronttal ellentétben, itt
az ellenséges lövészárkok közt sok frontrészen kétszáz lépésnél nagyobb a távolság, a
mi megnehezíti a meglepetést és lényegesen
hatásosabbá teszi a védő tüzérség működését, valamint lehetővé teszi az akadályok
halmozását. Több sor drótsövény, farkasvermek, aknák, gépfegyverek és kézigránátok alkalmazása egyesül itt az ellenséges
roham döntő pillanataira fentartott tüzérségi
védőtüzzel, ami a támadó gyalogos tömegeknek olyan óriási veszteségeket okoz, hogy
az orosz katonák csak a decemberi napok
csatáiban támadtak igazi lendülettel, a későbbi támadásoknál azonban már a dróíakadályoknál torpantak meg és sokszor menekülésszerüen menekültek vissza, bár ezzel a
saját gépfegyvereik tüzébe kerültek.
A mélyen tagolt tömegtámadásoknál a z
első sorok külön e célra kiképzett eníber#
magasra tartott kézzel hajítják kézigránátjaikat és csak a következő rohamsorok vannak puskával felszerelve. Ezen
taktikájuk
miatt az orosz tömegekre akkor is lövünk,
ha a magasra tartott kézzel esetleg mást is
akarnak közeledtükkor jelezni. Ellenben a
naponkint érkező szökevényekkel a lehető
legjobban bánunk. Felemlítendő még, hogy
az orosz tüzérség leggyakrabban az éjfél
utáni első órákban kezdi meg pergőtiizót, a
melyre még az éj sötétjében következnek az
első gyalogsági támadások. Eddig főleg a
Csernovic és Dnyeszter közti keleti fronton
folyik a küzdelem. De ,az egész fronton minden készen áll arra, hogy az ujabb orosz támadások ép oly hatásosan visszautasítsuk,
mint eddig.
House ezredes elutazott Berlinből.
Berlin, január 31. House ezredes elutazott
Berlinből. Svájcon keresztül Párisba és Lendonba utazik vissza.
Berlin, január 31. A B. Z. am Mittag közli
az United Press berlini tudósi tójának tudósítását House ezredés berlini látogatásáról. A z
ezredes elégültséggel nyilatkozott berlini tartózkodásáról. — Találkozott itt BethmannHollweg birodalmi kancellárral, Jagow államtitkárral, Zimmermann imiásodtiitkájrral, Gwinerrel, a Deutscíhe Bank igazgatójával, Guttmannal, a Dresdner Bank igazgatójával, Rathenauval és más személyiségekkel. Megállapitható, ihogy House ezredes hazatérése után a
jobb megértés ideje fog elkövetkezni Amerika
és Németország viszonyában.
SZENÁTOROK AZ AMERIKAI MUNÍCIÓKIVITEL ELLEN.
Frankfurt, január 31. A
Északameikai
Egyesült-Államokban egyre erősödik az a
mozgalom, mely a semlegesség szigorú betartását követeli. A szenátorok nagy befolyású csoportja foglal most állást ebben a
kérdésben. Eddig félmillió aláírás van már
azon a petíción, amely a ikoináinytól a fegyver és municiókivitiel megtiltását kéri.
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A közélelmezési üzem
megszüntetése ellen.
-

Fölebbezés

a belügyminiszterhez

—

(Saját tudósítónktól.)
A rvárosi közálelmezés ü g y e a januári közgyűlés határozatával lekerülhetett volna a napirendről, lia dr.
Kószó István, törvényhatósági
bizottsági
tag meg nem fölebbezte volna a közgyűlés
ismeretes határozatát. (A földbbezéssel érdekes helyzet állt elő, óp azért egéé® terjedelmében közöljük itt a város közönségét nagyon közelről érintő Írást:
Nagyságos Polgármester Ur!
A városi közélelmezésnek 1916 január
19-én hozott azon határozata ellen, melylyel
a közélelmezési üzemet 'beszüntetni rendelte,
tisztelettel felebbezéssel élek. Ez a határozat egy ötletszerű és minden előzetes megfontolást nélkülöző elhatározása a közgyül 'lSn,ek, amely hamis impressziók alapján "keletkeztett és lelhet, Ihogy kielégíti az üzletóhes
kereskedőket, de föltétlenül hátrányosan
érinti a nagy közönséget.
1. Kezdettől fogva tisztában voltunk azzal, hogy a közélelmezési üzemre a város közönsége rá ifog fizetni, de nem is nyerészkedés
'volt a cél, hanem az élelmiszerek biztosítása a
fogyasztó közönség részére. lE tekintetben
pedig az élelmiszer-uzsorásoktól
tényleg
megmentette a fogyasztó közönséget a város
hatóságának azon intézkedése, hogy hatósági
holtokat s kiárusító helyeket állított fel és
az elsőrendű fogyasztási élelmi cikkeket ő
maga szerezte he s árusította el. Ezzel a fogyasztó közönségnek igen hasznos szolgálatot
tett, mert egyrészt lehetetlenné tette, liogy
a készleteikkel rendelkező termelő vagy kereskedő azőáruinak visszatartásában élelmiszer-hiányt idézhessen elő és ezáltal az árak
tul ságiig emelkedését kikén yszeritse, igy a
fogyasztó közönséget kiuzsorázhassa. iHa ez
a városnak anyagi áldozatába kerül is, de
annak a közönségnek tesz szolgálatot, amely
közönség adófilléreiből a. város háztartását
föntartja. IEZ tehát csak látszólagos károsodás, közvetve pedig a nagyközönség haszna
és az élelmiszer-uzsorások trükkjének meghiúsítása.
2. Az anyagibeszerzés és föntartás körül
fölmerült károsodások minden kétségen felül
megvannak, de a kiadások egy nagy részét
az első berendezkedés költségei kéipezik, másik részét pedig a kezdet nehézségeivel járó
n. n. gyermekbetegségei ezen üzemnek, melyeknek megszüntetésére véleményem szerint
a tanácsi javaslat alkalmas és helyes intézkedéseik létesítését helyezi kilátásba. .A lehető
legnagyobb gyávaság színezetével íbirna az a
tény, ha a város közönsége egy megkezdett
vállalatot azért adna fel /mindjárt az első lépés után, mert sokainá az eddig fizetett tandijat. iMihden vállalat kezdetben befektetésekkel é,s kiadásokkal jár, tehát nem szabad
attól megijedni, még a haszonra alapított
vállalatnál sem, annál kevésbé egy ilyen természetű és előreláthatólag rövid életű vállalkozásnál. Engem megnyugtat az magában,
h o g y a törvényhatóság kereskedőelemei üdvözölték nagy örömmel ezen indítványt, tehát bizonyára azért, mert a merkantil érdekeiknek kedvez, már pedig a fogyasztók érdeke és a merkantil érdek nem azonosak, sőt
ellentétben állanak egymással.
3. A város hatósága felismerte a bajokat
és annak megszüntetésére beható tanácskozás
után életrevalónak látszó javaslattal állt elő
s azt védelmezte is, mig a törvényhatóság
legnagyobb meglepetésére egyszerre az előadó 'helyettes-polgármester ur Pálfordulást
csínált és kijelentette, Ihogy a közélelmezési
üzem beszüntetéséihez hozzájárul a maga részéről is. A tanácsi előterjesztésnek ezen
megváltoztatása csak ujabb rendes tanácsülésen történhetik, tehát az előadónak nem
áll jogában ilyen módon elejteni a tanácsi
előterjesztést, hiszen ehhez minden tanács-

tagnak hozzászólási joga van és miként a polgármester ur magatartása nyilvánvalóvá
tette, ő sem osztozik ezen ujabb tanácsi előterjesztés kérdésében az előadó véleményével, pedig a polgármester - u r álláspontját
megszivlelendőnek tartom, miután ő foglalkozott ezzel a kérdéssel a legtöbbet.
4. Az üzemeik ily hirtelen való átbanlhagyása a beszerzett áruknak hirtelen piacra
dobását eredményezné, ami természetesen az
árak esésével és a város ujabb károsodásával
járna, .a spekulánsoknak pedig alkalmat adna arra, bogy ezen árukat olcsón megszerezzék és azután majd az általuk felszorított
áron eladják. IHa tényleg az tizem beszüntetése mellett foglalna is állást a város közönsége, de a meglévő anyagnak lassú és célszerű kiárusítása mellett lenne az üzem végleg
beszüntethető.
ÍA városnak tudtommal nagymennyiségű
anyaga van és megrendelésből kifolyólag vásárlási kötelezettségei vannak, tehát erre is
tekintettel kell lenni, nehogy kártérítés fizetésének kötelezettségével még a kárt kárral
pótoljuk. 'A berendezkedéssel járó kiadásoknak részbeni megtérítését csak liquidálás
mellett lelhet elérni, tehát erre is figyelemmel
kellett volna lenni. Tudtommal főzelékfélék
is nagyobb mennyiségben lottók beszerezve.
Ezt sem sziveseri adnám oda olcsó áron spekulációra a terménykereskedőknek, jusson ez
közvetlenül a fogyasztó közönséghez.
5. Igaz, hogy a hatóságra nézve a legkényelmesebb dolog, ha a közélelmezés kérdését
kiveti a nyakáról, de akkor, midőn az eddigi
eljárásnak általános előnyei a fogyasztó közönségre nézve tagadhatatlanul megvoltak,
nem kell visszariadni azon éles kritika miatt,
melyet egyszerre sok oldalról érvényesitt ettek, ugy látszik, éppen azért, hogy a várcs
tanácsát megriasszák. Kész munkában könynyii hibát találni, közhivatalnoknak a kritikát és sokszor még a jogtalan megtámadást
is tűrni kell.
Ezek alapján arra kérem a Nagyságos
Polgármester urat; méltóztassék ezen fölebbezésemet a nagyméltóságú rn. kir. Belügyminiszter úrhoz felterjeszteni, ihol alázattal
kérem; kegyeskedjék a városi közgyűlésnek
1916 január 19-én hozott és a városi közélelmezési üzemnek beszüntetésére vonatkozó határozatát megseurmisiteni és annak Iföntartása és kezelése körüli eljárás módosítására
vonatkozólag a város tanácsát javaslattételre
utasítani. Tisztelettel dr Kószó István.

Szeged, 1916. februr 1.
csony tendenciát bizonyára visszautasítják
azok, akik a kritikát gyakorolták és okokra
hivatkoznak, amelyeik őket eljárásukra kényszeritették.
A fölebbezés sok kitételét vehetnénk még
igy sorba, de akkor egy kontra-fölebbezés
készülne. Mi nem akarjuk megkontrázni
Kószó dr. fölelbezését, az iigy minden fázisát pedig ismeri annyira a közönség, bogy
kellő kritikával olvashasson minden mondatot, amely ebben az ügyben elhangzik. lA dolog lényege az, hogy a fölebbezés szerint a
bajok kiküszöbölésére '(tehát voltak hajóik)
életre valónak látszik a tanács javaslata, tehát fenn kell tartani a közélelmezési lüzeunet.
A közönség ezek után fokozott érdeklődéssel
várja, hogy mi történik a miniszter döntéséig.

Feleséggyilkos szegvári
gazdálkodó.
— H á r o m évi börtönre itélte a szegedi
törvényszék. —
(Saját tudósítónktól.) A .mult év januárjában .kissé ittas állapotban tért haza Szarka
Ferenc szegvári gazdálkodó s nagyhangon vacsorál .követelt. Az .asszony haragos volt, mert
az ,ura már napoik óta el-elmaradozott s állandóan a korcsmákat járta. Az asszony élesebben
válaszolt, mint máskor, ezen összeszólalkoztak.
Egy darabig feleseltek egymással, előkerültek,
— minit az ilyenkor már szokás — a régi bűnök, a veszekedés .mindinkább elfajult és szomorúan végződött. Szarka agyát elborította a
vér, tajtékzott « dühtől, ittas is volt, előkapta
a bicskáját és többször egymásután >az asz•szony ihasába vágta. Az asszony összeesett, a
.sebekből ömlött a vér. Három gyermeke van
Szarlkának, ezek kétségbeesett orditozással, a
rémülettől dermedten nézték a borzalmas jelenetet, az egyik, amikor :az anyját összeesni
látta, elájult, alig hirták a szomszédok életre
kelteni.

Szarka csak akkor eszmélt arria, liogy mit
Amikor a fölebbezést egész terjedelmé- tett, mikor az asszony vérében fetrengve jajben közöljük, néhány tévedését helyre,igazíveszékelt segítségért. Egy pillanatig megdöbtanunk és néhány hiányát pótolnunk kell. 1.
benve bámult áldozatára, majd lekapta >a falról
A közélelmezési üzem természetszerűleg nem
a revolvert és elrohant. Elment az édes anyjádolgozh atott haszonra, de veszteségre sem, iHa
hoz. Alig félóra .múlva csendőrök átlitottak be
tisztában volt valaki azzal, hogy az üzletre
özvegy Szarkáné portájára és a fia után éra város rá fog fizetni, akkor bizonyára az- deklődtek. Az öreg asszony látta ugyan, hogy
zal is tisztában volt, hogy ez a ráfizetés nem
a fiának valami baja van, de a valót nem is
a szakértelem hiánya, a hanyag kezelés mi- sejtette. Bevezette a csendőröket a szobába, a
att fog előállni, hanem azért, például nnert
hol Szarka egy ládán ült, fejét a könyökére
szükséges lesz egyes élelmi cikkeket nagyobb hajtva sóhajtozott. Kétszer is szólt hozzá a
mennyiségben dobni a piacra, vagy
a cél
csendőrőrmester, de Szarka meg se moccant.
biztosabb elérése végett olcsóbban árusítani, Az egyik csendőr ekkor hozzá lépett és .rátette
mint amennyiért vették. 2. A közélelmezési
a kezö'i a vállára. Szarka felugrott és ijedten
üzem az élelmiszeruzsorásoktól nem mentette nézett körül, a másik pillanatban már előkapta
meg .a várost. Tanunk rá a kihágási biróság
a revolverét és a csendőrökre fogta. Lefegyveközismert ítéletei és közismert dolgok, amerezték és megvasalva a községházára vitték.
lyek ez ideig nem kerültek a biróság elé. 3. Az asszonynak a számtalan 'késszurás halálát
A liqnidálásra annyira figyelemmel volt a
okozta, másnap rettenetes kinok között megközgyűlés, ihogy azt mondta ki. 4. lA fölebbehalt.
zés a közgyűlési határozatot ugy tünteti fel,
Hétfőn tárgyalta a szegedi törvényszék
mint a kereskedők egy sikerült attakját a.
Hevessy
Kálmán elnöklése alatt működő bünközérdek ellen. Tévedés. A
közélelmezési
üzem nem igen forgalmazott olyan cikkeiket, tető tanácsa Szarka Ferenc bűnügyét. A bünamelyek Tóth Péter v a g y iScli les inger kon- tető tanácsban dr. Szenttamási) Miklós és Nagy
aumcikkei. 5. A fölebbezés csak a célját látja
Zoltán működtek, mint szavazóbirák, a vádlotazoknak az „éles" kritikáknak, amelyeket
tat dr. Balassa Annin védte.
egyszerre sdk oldalról érvényesítettek és ezt
Szarka Ferenc, a vádlott olylan 'benyomást
a célt abban állapítja meg, hogy a város í v e l t , mintha nem volna épelméjű. Katonakorátanácsát megkíván iák riasztani. Ezt az ala- ban egy ló a fején több belyeu megrúgta, o

miatt -a feje állandóan zug, sőt az egyik fülére
teljesen .süket. Védelmére a következőket adta
elő:
— Bűnös vagyok, inert megtettem, amivel
vádolva v.a.gyok. A korcsmából -mentem .haza,
nagyon izgatott voltam, mert egy katonát találtam .a .feleségemnél két héttel azelőtt. Nem
mondom, 'hogy megcsalt, de kacérkodott az
asszony a katonával. Mindig a fejemben .motoszkált .ez az eset, nem tudtam elfelejteni. E
miatt többet ittam, mint máskor. Az asszony
mindig ellenségem volt, egyszer a saját lakásomból dobatott iki a községi rendőrrel.
Előadta iniég .a vádlott, liogy azért vitte el
a .revolvert, .mert agyon akarta magát lőni.
— De ránéztem a gyerekekre és elszorult
a szivem — mondta — eszembe jutott, hogy én
még tehetek valamit majd, az érdekükben.
A tanunk kihallgatása után az ügyész tartotta meg vád beszédét, szándékos emberölés
bűntettében kérte a vádlottat bűnösnek kimondani és szigorúan megbüntetni. Dr. Balassa
Annin védő erős felindulásban elkövetett, 'haláltokozó súlyos testi sértésnek kívánta a vádlóit cselekményét minősíttetni.
A törvényszék a védő minősítéséi -akceptálta és Szarka Ferencet károm évi börtönre
itélte. A vizsgálati -fogságban eltöltött egy évet
a biróság 'betudta a- büntetésbe. A vádlott és
védője megnyugodtak az Ítéletben, az ügyész
azonban Telebbezést jelentett be.

K á v é h á z átvétel.
Értesítem

a

n.

é.

közönséget

és

barátaimat,

hogy a

jó-

Hétválasztókávéházat
f. é. február I-én

átveszem
és személyes v e zetésem alatt tovább
vezetni fogom. Á l landóan nyitva. Délután fekete, vagy
tejes-kávé 32 fill.
Minden este Klein
A. ú j j á s z e r v e z e t t
szalon női-zenekara
hangversenyez.

Pontos és figyelmes
— kiszolgálás. —
B. pártfogást kér

Arató
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Dezső.

összes harcterek legjobb és legáttekinthetőbb térképei legolcsóbb áron

Várnay L.

könyvkereskedésében (Kárász-utca

9.)

HIREK
oooo

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

A csendőri jelentés.

olvasott fel visszaemlékezéseket, .utána In memóriám cimü kedves és hangulatos költeményét olvasta fel Móra Ferenc. Az ünnepélyt az
ifjúsági énekkar által előadott Himnusz fejezte be.
*

Hétfőn délelőtt tiz órakor a belvárosi Szent
Demeter templomiban gyászistentisztelet volt
dr. Lázár György emlékezetére. A rekviemet
Várhelyi József prépost fényes papa segédlettel végezte. A gyászistentiszteleten megjelent
a város hatósága teljes számban, valamint a
város társadalmának sok számottevő tagja.

tudvalevőleg száraz, hivatalos okmány, amely
ben dátumszerűen fel van sorolva, mikor lopott Bonni íSzalió Dávid bízott ludat, hány
szúrással gyilkolták meg -a vándorcigányok,
— A miniszterelnök kihallgatása a királyaz útszéli korcsmárost, jogosan törtűk-e be a
nál.
Bécsből jelentik: A miniszteri tanácskozáljej.it Csonka Pistának, mikor vecsernye után
átugrott a Nagy Jám -rélk palánkján és ha- sokat hétfőn folytatták. Délelőtt a (király
hosszabb kihallgatáson fogadta gróf
Tisza
sonló törvényellenes cselekmények. Olykor, —
István
miniszterelnököt.
hiszen csendőrhinnor is van a világon — 'mosolyogni is lelhet a jelentéseken, de arra .még
— Várhelyi József kitüntetése.
Várhelyi
talán sohasem volt -példa, hotgy egy csendőr- József belvárosi plébánost szép kitüntetés
jelentés a hazárdjáték művészetének titkos érte. A király a kitűnő és köztiszteletnek örberkeibe engedjen bepillantást. Már pedig
vendő plébánost okrai címzetes préposttá neilyen is van. Láttunk egy jelentést, amely -az
vezte ki. A kiváló pap királyi kitüntetése híősmagyar csöndes összes játékszabályainak
vei és a szegedi társadalom -körében bizonyábetartásával ismerteti a ferbltt, megmagyara őszinte örömet- kelt.
rázza, miért nem tagadhatják le a játékosok,
— Kitüntetés. A Szegedi Kenderfonógyár
hogy (hazárdot játszottak: az egyiknél pél- főtisztviselőjét, Jtes Károly tartalékos haddának okáért a makk király, a makk felső, nagyot, az ellenség előtt tanúsított vitéz maa makk alsó és a makk ász volt, szóval negy- gatartásáért a király a III. osztályú katonai
vitézségi érdemkereszttel tüntette ki. — Suvenegyet szedett -össze. Bandája volt a kezégár Sándor 46-os őrmester, a Központi Tejben, amikor a csendőrök rajtuk ütötték: A csarnok tisztviselője, az ellenséggel szemben
másiknak három felsőt nyújtott át .Fortuna •teljesített kitűnő szolgálatai -elismeréséül a
istenasszony ez éppen veretni akart.
koronás -érdemkeresztet kapta a vitézségi
érem szalagján.
Tessék elképzelni: ha önnek, — -nyájas
— Szegedi levél a galíciai frontról. A
-olvasó — bandája van, ami — 'hiszen ezt
magyar honvédek, köztük a liős szegedi kaamúgy is jól tudja — a világon a legjobb, a
tonák harci dics-őségének krónikájához szolmásiknak m-e-g három felsője, micsoda érzés
gáltat adatot az a levél, amelyet Fischer Jóilyenkor, ha a (hatóság zord közegei ráte-zik
zsef, szegedi ékszerész intézett a Délmagyara 'kezűiket a vállára és röviden, de határozotország szerkesztőségéhez. /A levélből közöljük
tan igy szólnak:
a következőiket:
•• — A törvény nevében!
Már négy -hónapja, hogy szép Szeged váNetn vagyok barátja a «ok beszédnek,'" de rosát el kellett hagynom és azóta az 51. hadosztálynál a zenekarnál teljesítek szolgálatot,
forró kézszoritásra nyújtom baráti jobbomat
és megfelelő pózban, kellemes lírai lágyság- ami éppen nem könnyű, bár annak látszik.
Sok nyomorúságon mentem keresztül, de az
gal "búgom ön felé, kedves bandatulajdonos:
az erős meggyőződésem, hogy szenvedésünket
— Én megértem ont!
siker f o g j a koronázni és nálunk lesz a végleMa volt a tárgyalás iSzohonga bírónál a
ges győzelem. Erre majdnem mindenütt magyar ezredék várnák, különösen sok szegedi.
járásbíróságon. A vádlottak beismerték, hogy
feilbliztek .János-napján Horgoson, a kocsmá- Itt láttam Petrán, Homor, Kuba századosokat, azonkívül sok hadapródot, sok szép szerosnál, de nem az ivóban, .hanem a kocsin ár
gedi hiúkat. Mult hó 24. óta óriási ütközetek
í-cs lakószobájában. Dióiba játszottak, ele nem voltak, de az oroszok nem értek el eredméakartak nyerészkedni, csak a János-njapját
ny eket. Becsülöm hallomás után veszteségüket azóta 180 ezer emberre. Nekünk is van
ülték -meg méltó módon. Különben is -a négy
természetesen veszteségünk, de mivel mindig
játékos köziül iliárom azt vallc-tta, hogy nam
ők támadnak, tüzérségünk elsöpri őket. Ilyenvett részt a játékban. Csak kibicelt. IA nekor, ha pergő tüz van, reng a föld a legerőgyedik beismerő vallomást tett. Előállt most sebb idegzetű emberben is valami -különös
a vallomások tanúsága szerint az a furcsa
félelem vesz erőt. M i mindig az -ütközetekhelyzet, hogy egy omlber egyedül forblizett, hez igen közel 'vagyunk és nem egyszer voltunk magunk is srapneltüzben. Egyébként
hárman meg kibiceltek neki, nehogy elunja
büszke -vagyok arra, hogy városunk fiai védmagát.
ték meg ismételten ezen frontot. Zenekarunk
IMiután a vádlottak tagadásával szemben 30 ember, mi öntünk 'hangulatot az öreg finem volt elegendő bizonyítók, dr. Lúgos) Dö- ukba, Iha kijönnek. -Ha játszunk, ugy lépnek,
mintha 18 évesek volnának. Szegedi -újságot
me ügyészi megbízott a vádat elejtette.
a
Délimagyarországot (kapom és igy minden
— Kiderült az igazság! — mondta a há(hírről, h-a pár nappal is később, de értesülök.
rom kibic, a játékos rájuk pislantott és meg— A malmok és a Iisztőrlés, Budapestről
értően bólintott a (fejével.
jelentik: A hivatalos lap együk legközelebbi
— Lázár György emlékezete. A Dugonics- számában kormányrendelet jelenik meg, a
Társaság vasárnap délután irodalmi ünnepély mely az eddigi őrlési arányt megváltoztatja
keretében méltó módon emlékezett meg egy- és ki-mondja, hogy -ezentúl csak egy fajta
kori elnökéről, a város egy év előtt elhunyt liszt-et állithatnak elő, még pedig olyképen,
érdemes polgármesteréről: d.r. Lázár György- hogy a buza 88%-ig kiörlendö. Az uj rendelet
ről. A gyászünnepélyt Homor István, a társa- értelmében tehát íehér-liszt nem lelsz, csak
ság elnöke nyitotta meg, majd Kovács János kenyér-liszt. — Egy Szegeden elterjedt veralelnök vázolta Lázár György -érdemeit. Tözió szerint, a malmok már -most hétfőtől
mörkény István Lázár Györgyről, -az emberrel kezdve, csak ilyen, úgynevezett sima őrlésű
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lisztet termelnek. Ezzel a verzióval szemben
Aczél Oéza, a Back-m ailoin .igazgatója a következő nyilatkozatot tette a
Délmagyarország egyik munkatárisának:
— Nem felel meg a valóságnak az a
hir, hogy a malmok már a fehérliszt előállítását beszüntették. Tudomásom szerint erre
vonatkozólag még "intézkedés sem történt. A
malom ép ugy folytatja a különböző minőségű lisztek őrlését, mint ahogy eddig folytatta.
— Munka-délutánok. A „Felebaráti SzeretetSzövetség" vezetősége ezen az .utón is felkéri
összes tagjait, ihogy a hetenként minden kedden és .pénteken a Szegedi Uri Kaszinó hölgy termében tartani szokott munkadélutánokon
minél számosabban szíveskedjenek megjelenni.
— T o v á b b r a is k ü l ö n ellátást k a p n a k a

közkórházban ápolt katonák. L a p u n k vasárnapi számában megírtuk, hogy a városi közkórházban ápolt sebesült katonákat a város
eddig külön ellátásban részesítette. Február
elsejétől kezdő dőleg azonban ez a kedvezmény
megszűnt volna, mert a temesvári íőhadbizíosság kijelentette, hogy a különbözetet tovább
nem fizeti. A városi tanács hétfői ülésén Balogh Károly pénzügyi tanácsos bejelentette,
liogy a küzkórbázban ápolt katonáikra a város
naponkint és személyenkint egy koronát ráfizet. Ez az összeg hávonkint ezerötszáz koronát tesz ki, amelyre .a város fedezettel egyáltalán nem rendelkezik. A tanács több hozzászólás után ugy határozott, hogy egyelőre nem
szünteti meg a katonák külön kosztját, hanem
feliratikig kéri a hadügyminisztériumot a pótdijaik kiutalására. Arról is tárgyaltak, hogy a
közkórházban ápolt katonákat tartalék kórhá-

zakba n helyezik el, de dr. Boros József, a közkórház igazgatója egy belügyminiszteri rendeletre hivatkozott, amely szerint a közkórházak feltétlenül kötelesek a sebesült katonáknak
helyet biztosítani.
— A M a g y a r G y e r m e k t a n u l m á n y i Társaság Szegedi Fiókköre február 2-án, szerdán
délután 4 óraikor a városháza közgyűlési ter
méhen ínyilvános gyermektanulmányi
értekezletei tart. A z .értekezlet tárgyai: .1. iA háborús gyermek védelem. Előadó: dr. Pálfy
József, árvaszéki elnök. 2. Háború és nevelés. Előadó: Gallér Kristóf, pápai kamarás,
tanítóképző intézeti igazgató. A nyilvános
értekezleten minden érdeklődő megjelenhetik.
Be lépő-dij nincsen. .Az értekezlet után a fiókkör közgyűlést tart. Ennek tárgyai: Titkári
jelentés, tisztújítás.
— A jussunkat nem hagyjuk. Lapunk
egyik olvasójától vesszük a következő sorokat:
Újszegedről jöttöm át a bidon és egészen beletelne tik ez teni az újságba. Nem láttáim, mi történik .alattiam, előttem, 'mögöttem vagy mellettiem. Nem is érdekelt, .annyira lekötötte a figyelmemet az újság. Egyszerre csak felülről
ereszkedik alá egy hang:
— A bókét tetszik-e .már kiolvasni az újságból ?
SziiD'.e megijedtem a felülről jövő hangra
és fölvetem a fejem. Egy öreg magyar kíváncsiskodott egy dohánnyal magasra megrakott
szek.ér tetejéről. Egészen megnyugodtam, amikor felfedeztem ,az égből jövő hang emberi
gazdáját.
— Leöietf, hogy benne vau az újságban a
bé'ke is, de ia sok betűtől nem látszik, — válaszoltam tréfásan a kérdezőnek.
— Pedig ugya.nc.sak jó volna már a 'béke, —véli az öreg magyar.

KORZÓ MOZI
Igazgató: VAS S Á N D O R .
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Kedden

Harry Piel
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A poklon is át
detektivtrlik film 4 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Számozott helyek.

Szeged, 1916. februr 1.
— Aztán miért kívánja annyira a békét?
— érdeklődtem én.
— Van rá okom, — mondja .a dohányifuvaros — odavan három családom a iliáboruiba, a
negyedik, a legkisebb, meg már el is esetit Taljánországba.
Néhány vigasztaló szó után, igy magyaráztam meg az öregnek a béke dolgát:
— Tudja öreg, ugy vagyunk a békével,
mint a kártyások. Abbahagyná szivesen a háborút, aki nyert, de nem akarja abbahagyni,
aki ves zi tét t.
— Ugy-e?! — vélekedik a kiszonnbori uradalom konnineneiós öreg cselédje, mert ez az
ő foglalkozása, amint megtudtam tőle. — Hát
eddig mi nyertünk volna. Azt pedig, .amit elnyertünk, ne adjuk vissza az Isíennok se, akkor csak játszunk inkább tovább!
— Igen ám, — szól az ellenvetésem, de lia
tovább játszunk, a három családja fejébe kerülhet.
— llia kerül, ha nem kerüli, —szól szigorú
elszántsággal' a k.iszontbori uradalom cselédje,
— d® a jussunkat, amit drága magyar vérrel
verekediíütnk ki, azt nem hagyjuk.
— H a r m i n c pék a rendörségen. Harminc
olyan .pék van Szegeden, akiik, dacára a kötelező kenyér utalványnak, még mindig árusítják
a hosszúkás zsemlyéket anélkül, hogy utalványt kérnének. Ezeket hétfőn a .rendőrségre
citálták és figyel meztettéik őket, hogy ha ezentúl minden vevőtől nem követetik a kenyérjegyet, szigorú büntetésben részesülnek.
— Az A l d u n a á t h i d a l á s a . A „Vasúti és
Közlekedési Közlöny" irja: IA temesvári kereskedelmi és iparkamara legutóbb tartott
ülésé'lien a kormányhoz felterjesztendő indítványt fogadott el az állanuvasutak temesvárbáziási vonalának a iMorava vasúttal a Dunának iBáziás melletti áthidalásával való
egybekapcsolására nézve. A z indítvány indokolása kiemeli, hogy az mj vasúti összeköttetés által a .délmagyarországi ipar számára a
dunajobbparti gazdag szénterületek, valamint a gazdag szerb rézbányák megnyílnának. és a .dús Timok hegyvidék erdőségei is
kilbaszuálhatókká válnának. U g y hallatszik,
hogy a kormány különben is tervbe vette az
Áldanának Belgrád és Orsova közti valamely
alkalmas ponton való áthidalását és a temesvári kamara szerint a célnak legjobban a
IBáziásnál emelendő Dunahid felelne meg.
— Ismeretlen katonai h u l l á k . Az első
kerületi rendőrőrszobában a harctéren elesett
ismeretlen katonai hullák és a hadsereg kíséretében elhalt polgári személyek arckép csoportja hétfő óta közszemlére van kitéve.
— A kisleány tűzhalála. Temesvári István,
Ihorgosi iföldmives (három esztendős Ilonka.
leánya vasárnap délután egyedül
jászadozott a szobában. A földön ült a kis lány e g y
csomó gyakifargács között, majd valahonnan
gyufát Ikeritett és a forgácsot lángra lobbantotta, A gyermek súlyos égési sebeket szenvedett és még aznap meghalt. Vizsgálat indult
meg annak megáll api tásár a, kit terhel a szerencsétlenség miatt a felelősség.
—

Jegdity

Artémla

mintájára.

Három

szabadkai rendőr huszonhárom toloncot kisért
szombat délután .Szegedre. Amikor a vonat
Horgos közelébe ért, Kerekes Niko'a, az egyik
kényszerutas a félreesöhelyre ment és mielőtt
a rendőr megakadályozhatta volna, a szűk
fülke ablakán keresztül, kiugrott a .robogó vonatból. A rendőr megrántotta a vészféket, a
vonat megállt, de a szökevénynek nem akadtak a nyomára. Csak hosszas kutatás után
sikerült a teljesen kimerült embert a szegedi
határban kézrekeriteui. Megkötözték és éjjelre
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Szeged, 19.16. február 1
a rendőrségen helyezték el, ahonnan vasárnap
reggel

megbilincselve- . Hódmezővásárhelyre

szállították.
— E g y évi b ö r t ö n két kehes l ó m i a t t
Tornyai Bálint, hódmezővásárhelyi gazdaember 1915 m á j u s 35-én meghizta a kocsisát,
Tá)h Lajost, hogy az egyik lovát eladja. A
kocsis cl is adta a lovat, amelyről tudta,
hogy kehes, Benes Józ-ífnek hatszáz koronáért. J u l i m 17-n'n a szentesi vásáron DingJia
L a j o s föld mívest, csapták ke cgy kelhes lóval.
A z ügyészség mindkettőjük ellen csalás miatt emelt vádat. A z ügyet hétfőn tárgyalták
a szegedi törvényszéken. T o r n y a i
Bálintot
egy éri börtönre és 300 korona pénzbüntetésre, Tóth L a j o s t , mint káintársat A<il havi .fogházra itélte a törvényszék.
— T ü z a j a v í t ó m ű h e l y b e n . Vasárnap regg e l hat órakor Kellner Ármin
iiógépjavit)
műhelyében, a (Széchenyi-t r 8. szánni házban
ismevet len okból tüz támadt, amelyet a kivonult tűzoltók
lokalizáltak. lA kár
két-záz
korona.
— Béresek e g y m á s k ö z ö t t . Vasárnap délután Bak tón hippin

Nagy Antal tanyáján két

béres -összeszólalkozott. Szói-szó követett, egymásnak mentek, dulakodás
Ferenc rálőtt Kökény

közben

Teleszki

Istvánra, aki könnyeb-

ben megsebesült. Kökény sérülése nem veszélyes, hr-tfőn délelőtt már elhagyta a kór,házalj
és feljelentette Teleszkit. A rendőrség meginditolta a nyomozást, a hiteles tényállás kiderítése céljából.

. ,

— A p o k l o k o n is át. Egy vakmerő detektív
és egy mindenre elszánt gonosztevő képes csak
azokra a hajmeresztő produkciókra, amilyeneket ebben a képben tálnak. A fegyházból megszökött gonosztévő, bogy az őt üldöző detelktivtől megszabaduljon, d'ölrohant egy gyár drótkötélpályájára és a leghnjmeresztőbl)
menekül a detektív elől.

módon

De ezután kezdődik

még csak az igazi harc a két ember

között.

Száguldó automobilon, robogó vonaton, tajtékzó hullámok között, sőt a viz alatt ís. A bámulatós kép még csak

kedden van

műsoros a

Korzó-moziban és ugyanakkor kerül bemutatóra „Ki Jön hozzám feleségülf" cimü szellemes vígjáték, mely egy sajnálatos véletlen
folytán ma nem érkezett meg.
— A városi nyelviskolában uj francia, német, angol és szerb tanfolyamok nyílnak meg
február 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi
Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra,
délelőtt- és délután. Telefon 14—11. Igazgató,
jakab Dávid
FROMMER, BROWNING, 1914. mode!u ateyer pisztolyok
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók.

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

"

Legolcsóbb beszerzési forrás.

7.

A huszár halála.
(Saját tudósítónktól.)
E g y tizennyolc esztendős suhanc állott szombaton
szándékos
emberölés hím irt t ével vádolva a szegedi törvényszék Pókay tanácsa előtt. lAzaal vádolta
az ügyész, ihogy 1915 november 21-én Doroz:mán Fekete Imre közhuszárt zsebkésével a
szive táján megszúrta. A huszár a szenvedett
seriilé,-hé november 30-án belehalt. A fliit
Szabó Kálmánnak hivják, mikor a börtönőr
bevezette, sirva fakadt és az egész tárgyalás
alatt zokogott.
Védelmére a következőket adta elő:

A z Unió tiltakozása az
tulkapás

Hága, január 31. A Times washingtoni tudósítója azt 'hiszi, hegy n közel ,jövőben 'az angoiéllrnes mozgalom növekedni fog, de reméli,
hogy a kormány .angolbarátságán ez a mozgalom a hajótörést szenved. A Times közli ama
amerikai

tiltakozás szövegét, amely

a postaforgalom

ellen elkövetett

tés 'szükségességét

hangsúlyozó

— 'Megszúrtam a huszárt, de önvédolamiből -tettem. K é t barátommal a kocsmában
voltunk, -ahol két liter bort ittam. A másik
asztalnál ült a huszár, aki, .mi-kor mi énekelni kezdtünk, pohárrá! a kezében hozz-ánk
lép-ett és -velünk -énekelt. Megkínáltuk ,h- rral,
ivott, aztán ö is rendelt bort. Mikor a bor elfogyott, haz-aakartiunk menni, ezért .Felkc-te
megharagudott. Odamentein az asztalához
megkérdezni, hogy máért haragszik. N e m válaszolt, erro az -asztalra csaptam, dühös I tteni é ' kérdőre vontam. (Erre
kocsmáros
megfogott és kidobott a pnesolyáht. A hu zár
utánam jött, e g y nádpálcával rám ütött, a
fejemet a gyalogjáróhoz vágta. Vidéki István
barátom ivel-em volt, ő odament Feketéhez és
kérte, hogy ne hántson. A huszár nem hallgatott rá, hanem a falhoz nyomott. Én nagyon megijedtem, elővettem a bicskámat és
megszúrtam.

Amerikának
Amsterdam,

készülődni

január

29. A

nükség jelenti Newyorkból:
egy

Telefon 855.

ellen

kell.
Reutor-ügy-

Wiilson

ellnök

bac'kqtten ilrangs-ullyoz-la a katonai

szenlét szükségességét. Az amerikaiak

kénem

keresik a viszályt, -de nem kerülik a harcot
sem. Végül ki-jetentette az elnök:
— Nem

tU'Jnám m e g m o n d a n i , -milyenek

'esznek hdlnap az- országnak 'nemzetközi viszonyai. A heilrrap alatt szó'szerhit a holnapot
értem.
<X>BBIIÍTI!CIS«SBSB*AAAAAAAAAXA,ABLJABAKBIL„CA,,AAAAH(„(

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

A vizsgálóbíró Feketéi
kihallgatta november 28-án. A huszár esk-ii -alatt vallotta,
oooo
hogy ő nem hántotta a g y r é k e t , hanem jóindulattal szólt hozzá -és azt mondta neki, ihogy
S Z Í N H Á Z I MŰSOR:
majd akkor garázdálkodj, ha [tizemöt hónapig
K E D D : Őnagysága ruhája,
játék. Pá<i lövészárokban
leszel és onnan
hazajöss.
•Szaké, — Fekete vallomása szerint — a kocs- - ratlan.
S Z E R D A d. .u.: Télen. Népszínmű.
máiba bekiabált, többször hangoztatta, hogy
még ma meghal
valaki.
•ESTE: A kisasszony férje, játék. PáratKihallgatta a biróság Jenéi István földlan.
mivest, aki tanúja volt az esetnék.
Vidéki
P É N T E K : A császárné,
operett, bemuIstván azt vallotta, hogy Fekete az asztaluktató. -Páros.
hoz jött, őlk megkínálták borral. Szabó azért
SZOAitBATON: A császárné, operett. Pácsapott az asztalra, mert Fe-k-ete asztaltársa!
ratlan.
n « n akartak vele brúdert
inni. Szóváltás
VASAiRiNA-P d. u.: Jó éjt Maki. iBolliézat.
nem volt közöttük, — mondta — d-e -Szabö
ESTE:
császárné, operett. Páros.
tűrhetetlenül viselkedett. lA kocsmáros kidobta Szabót, alki vissza kiabált az ajtón keA V í g s z í n h á z három t a g j á n a k v e n d é g resztül. Fekete utána ment és azt mondta
szereplése. Pár héttel ezelőtt volt a Vigszinneki:
Ilázban IBernard Shaw Caudida. cimü színjá— Menj haza fiam, ne garázdálkodj.
tékának a-Lamutatója, lA darabnak nagy iroEkkor Szabó, — akit Fekete kissé eltadalmi sikere volt. Most arról
értesülünk,
szított, — megszúrta a huszárt, aki .elesett.
h
e
g
y
a
Vígszínház
három
Alsórendű
tagja:
K i h a l l g a t t a még a biróság Birgés Antalt,
Márton Imrét és Simon Józsefet, akik haFenyvesi
Emil, Szelénig Zoltán és Cser tus
sonló tanai/vallomást tettek, mint Vidéki.
Gyula vidéki körútra készülnek a darabbal.
Szabó Mátyás, a vádlott apja előadta,
K í v á n a t o s volna, ha a művészek vidéki körh o g y a ifi a otthon rendesen szako-tt viselkedni, de nagyon szereti a fin a szeszes italt. útjukban Szegedet is útba ejtenék.
Ö es-a-k akkor tudta meg, iho-gy valami rosszat
csinált a fia, amikor a csendőrök az ágy bél
kihúzták a gyer-dket.
Dr. Horánszky Aliklés ügyész szándékos
emberölés bűntettében kérte a vádlottat bűnösnek kimondani. Dr. Karács A n t a l védő
felmentést Beér, mert szerinte jogos önvédelemből szúrta meg Szabó a huszárt,
lA törvényszék halált okozó súlyos í testi
sértésben találta bűnösnek a vádlottat éi egy
évi fogházra itélte. A z ügyész és védő mogfelebbezték az Ítéletet, ellenben a vádlott atyja megnyugodott az Ítéletiben. A z öreg Szabó
remegő h a-ngon s zél t a fi ához:
— N y u g o d j -bele te ís, édes fiam. iSzahó
K á l m á n zokogva -borult az a t y j a vállára és
nem felelhezte meg az ítéletet.

D I V A T O S férfi-, fiu- és női

O p e r a - e l ő a d á s T e m e s v á r o t t . A temesvári
szinház műsorán állandóan szerepelnek operák. Szombaton is színre került Pucini
Bohémek cimü operája, még pedig a temesvári
újságok szerint, igen jelentős sikcrreL Különösen Kertész és Pajor szép éneke találkozott
nagy tetszéssel.
Császárné. A színházi iroda jelenti: Pénteken lesz a bemutatója Granchstaerdten Brúnó operettjének, amely a Király-szinházban
a napokban éri meg ötvenedik
előadását.
Déi y Rózsi mint császárné 'kétség kivül a
legnagyobb és legkülönösebb érdekessége az
évadnak. K é t kitűnő sok sikert aratott librettista, Jakchsen és iBoransky irta- a Csőszámé szövegét. Sok pompás alakja van az u j
operettnek és a színház előadásában a legjobb
-erőit látjuk -az operett-együttesnek.
Molnár
darabot irt

fehér fi Ihő,

S z é c h e n g i - t é r 17.

válasza

irányul.

i is isi hü,
Telefon 854.

Angliának

túlkapásai és

Greyn-ek halogató, -az anlant-fal való egyetér-

Ferenc
Molnár

uj

darabja.

Ferenc,

Nemzeti Szinház részére. A

Csekonics-u. 6.

angol

ellen.

Öltönyök, k a l a p o k , s a p k k stb.
r e n d k i v ü l i o l c s ó n s z e r e z h e t ő k be
K R É M E K (Honfi. Kossuth tajos-sugárul 8. IelBlan773.

még

Háborús
pedig

a

darab cime:

A

amely egyfelvonásos, öt képre

osztva. A darab keretét a limanovai

vörös

ördögök hőstette adják.
Ő n a g y s á g a ruhája. A színházi iroda jelenti: K n obi a u eh szenzációs darabja ma és

8

Szégeíí,

holnap kerül szilire a főszerepben Lemdwai
Lolával és Körmendi Kálmánnal.
N ő mint Romeo-ábrázolő. A temesvári
színházban a hiéten színre korul a Romeo és
Júlia. ;Az előadásnak az lesz az érdekesség©,
Ihogy Romeo szerepét szülésznő fogja személyesíteni, még pedig Ujj Kálmán né, aki magának vindikálhatja a kétes dicsőséget, hogy
ő lesz az első színésznő, aki Romeo szerepével megpróbálkozott. Hamlet-et tudvalevőleg
nnár több színésznő ábrázolta, köztük Sarah
•Bernhard is.

1 kg. potyka K

•••

1 kg.-tói 5—6 kilógrammig K 4'20,

-w

harcsa, süllő és
is kapható.

továbbá

^
cigányhal

Ára 3 korona.

Ára 4 korona.

/Via és minden este a

„Belvárosi"
kávéházban

Kincses KaIendárit>tt>]916.éVre
Ára 2 K 5 0 fill.

JKns K ete-Xalcn d er 1916. íVre
Ara 1 K 2 0 fill.

Pásztor József:

A muszka vendég
Ara 2 korona.

Háborús novellák

Pajzs E l e m é r :

Füredi Fábián
világhirü gordonka
művész, (szólista)

Sandbergnál

Tél van megint

Hölgyek naptára 1916. évre

oooo

Alkalmi vásár

Bokor Malvin:

Husz megkapó novella

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Több aláírás. 1. Köszönjük szíves üdvözletüket. 2. ;Azt a harctéri levelet, amelyet Kelemen (Béla képviselőházi beszédében a Öélmagyarország-ra való hivatkozással felolvasott, egyik helső munkatársunk szerezte. 3.
Striegl F. József. 4. Nagyon jól esik természetesen, ha fáradságos munkánkat olvasóink elismerésükkel honorálják, mégis kérnünk kell, hogy a kérdéses sorok közlésétől
méltóztassanak eltekinteni. 5. /Eredeti harctéri leveleket állandóan Hercegh Istvántól,
dr. iMagyari Istvántól és Váradi Imrétől ka- I
punk. 6. Német világlapokból. — H. M. Saj- |
náljuk, nem reflektálhatunk rá. A szinházi
.referádákat a szerkesztőség egyik tagja irja,
aki hálás azért /mert ön Írásait „komoly, alapos és függetlenségről tanúskodó munkának"
jellemzi. — L. Sz. P. A. iA versek nem közölhetőik.

Cirkusz

Tolcsvai Nagy Barna d r . :

fővárosi cigányprímás és z e nekara (a Folies Caprice volt
házi zenekara)

közreműkö-

Gábor

Andor:

Palika

A Nemzeti-színház megnyitó darabja
Ára 2 K 5 0 fill.

Gábor

Andor:

Petűr meg a dinnyer
Humoros Pufi jelenetek . . . .
Szenzációs újdonság I

désével.

Aage M a d e l u n g :

Hadinaplóm

Széchenyi-tér 16. M§ 1204.
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G Y Ó N I G É Z A

Kapható: V A R N A Y
L.
::
könyvkereskedésében.
::

A r a 2 K 50 fill.

Szenzációs újdonság 1

A hírneves dán iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról

XX

iiiilaii

Á r a 1 K 5 0 fül.

hangversenyez

A legnagyobb választék m e c h a n i k a i és
elektrotechnikai Játékszerekben, fényképészeti g é p e k b e n és
:-:
cikkekben.
:-:

Ara 2 korona.

Két elbeszélés

H 43-50 i s i i i t i

Kolompár Dezső hirneves

przemysl

'M>rur 1.

,

ra

G
L.
^

>

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle , „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K 20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

BlPdeffóeliet ieluesz a klaüohluatal Szeged, Hárász-u.

Ara 4 korona.

Franyó Zoltán:

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

Bemard

Ara 3 korona.

Shaw:

Anglia ellen (s a cár ellen
A nagy angol iró bölcs szavai a
Ára 2 korona.

háborúról

Nyáry

Andor:

Sirnak a hősök . . .
Rendkívül friss és megkapó novellák a háborúból

Ara 3 korona.

Ambrus Zoltán:

A tóparti gyilkosság

Popper ilpfi a legtartósabb.

Lebilincselő meséjü, finom humoru és művészileg megirt elbeszélések

•••

S Z E G E D ,

Széchenyi-tér 2. szám.
••
Telefon 311.

Ara 3 korona.

Kaphatók:
Báli cipőujdonságok.

Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R JÓZSEF, Kiadótulajdonos: V Á R N Á Y L.

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-utca 9.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdójában, Szegeden,

