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LEGÚJABB.
R O T T E R D A M : A Temps .megállapítja,
liogy a német repüllőik nagy ,fölényben vannak a francia aviatiikusokkal
szemben. A
vasárnapi Zeppelin-támadás 1 millió franknál főbb lkárt ofkozott.
K O P E N H Á G A : A Daily Telegraph tudósítójának Pasics
kijelentette,
liogy
a
szerb hadsereg maradványai Albánia déli
részébe v o n a l i a k vissza. Állapotuk borzal•nias. A sereget éhínség és ragály tizedeli.
H Á G A : Az Extange jelentése
,szeriint
Wilson legutóbbi j e g y z é k é b e n közölni

fog-

ja N é m e t o r s z á g g a l , h o g y az amerikai állampolgároknak eltiltják, b o g y a híd viselőik kereskedelmi hajóin

í
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utazzanak.

STOCKHOLM:
A
Nortclíff-sajitó
értesít Odesszából: Megkezdődött a törökök nagy felvonulása. A kisázsiai vasutakon
n szemályforgalimat megszüntették. Az uj
csapatokat Angorába és Bagdadba viszik,
ahonnan a törökök Perzsiába és Ünményországba fognak betörni, liogy nehéz helyzetiben levő Kaukázus-hadseregüket segítsék.
H Á G A : A „Daily Telegraf" római tudósítója beszél tn éhány szerb képviselővel,
akik Rómába érkeztek és különösen Pasics
ellen nyilatkoztak valamennyien ;nagy elkeseredéssel. Eddig 71 képviselő érkezett
Rómába s ha a többi 30 képviselő, akiit várnak, szintéin /ínégérkezik, összehívják
a
szkupstinát, hogy bizalmatlanságot szavazzanik a kormány ellen s egyúttal a kormány
vád alá helyezése tárgyában hozzanak Határozatot. Pasics stirgönyzötit Korfuból, miszerint tiltakozik a szkupstina
összehívása
ellen, mert mindaddig alkotmányellenes, a
m i g v a g y ia király, vagy a kormány nem kívánja, hogy összeüljön as zkupstina.
L U G A N O : A „Corriere della Sera" jelenti Athénből: Tegnap Rethymnobau, Kréta szigetén,
francia csapatok
szállottak
partra és elfogták a ikaneai német konzult,
aki egyszersmind Krupppék képviselője is.
B U K A R E S T : Észak-Besszjarábiába.n a
nagy csapatmozgalmak
következtében
a
határt .ismételten elzárta Oroszország. A
romániai hatóságokat értesítették, hogy Unighenit ugy az áru- mint ,a személyforgalom
elől elzárták.
G E N F : A Svájcban tartózkodó tudósítók szerint Nikita el szeretné hagyni Franciaországot és egy olyan országban szeretne üdülni, amelyik nem vesz részt a háborúban. A .montenegrói miniszterelnök kijelentette a hinlapiróknalk. hogy Nikita király és ő egyelőre csak mint
magánszemélyek tartózkodnak francia földön.
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Szerda, február 2.

Nagy Zeppelin-támadás
Angiián keresztül.
-

Nemet léghajók Humbertól Liverpoolig jutottak.

-

A nyugati és keleti partvidéken sikeresen bombázták
a dokkokat és telepeket.
B E R L I N , február 1. A Wolfí-ügynökség jelenti: Egyik tengerészeti léghajórajunk a január harmincegyedikéről
február
elsejére virradó éjjel robbantó és gyújtóbombákat dobott Liverpool mellett, valamint Birkenheadnál a dokkokra, a kikötői
és gyártelepekre; a manchesteri
vasmüvekre és olvasztókra, továbbá a Humber és
Yarmoutli melletti nagy ipari telepekre.

-

Nagy hatást ügyeltünk meg, amely hatalmas robbanásokban és nagy
tüzekben
nyilvánult; ezenkívül Huni beméi egy üteget elhallgattattunk.
A léghajókat mindenünnen erősen lőtték, de nem találták el. Léghajóink, dacára
az erős ellenhatásnak,
sértetlenül
tértek
vissza.
BEHNCKE,
a tengerészeti vezérkar főnökhelyettese.

Durazzó elfoglalása küszöbön van.
Szófia, február 1. A bolgárok előnyomulása Albánián keresztül sikeresen halad
előre. Benyomulásuk Durazzóba közvetlenül küszöbön áll.
Lugano, február 1. Az Idea Nazionale
jelenti: Albániában az osztrák-magyar csapatok szakadatlanul előrehaladnak. Amióta
Alessziót elfoglalták,
megszakítás
nélkül
folytatják utjokat Durazzo felé, s már átlépték erre való utjokban az Isrni folyót is.
A Secolo jelentése szerint Durazzóból nem

szállították el azokat a szerb csapatokat, a
melyek San Giovanni di Meduábó! és Közép-Albánia egyes részeiből menekültek ide.
Arra lehet következtetni, hogy az osztrák
és magyar katonák Durazzóban már ellenállásra fognak találni.
A Novoje Vremja azt jelenti Durazzóból, Athénen keresztül, hogy a bolgár és albán csapatoknak már kemény összecsapásaik vanínak. Albániába szakadatlanul érkeznek friss bolgár csapatok.

Német repülők támadása
a szalonikii antant-tábor ellen.
— Hajókat és raktárakat sikeresen bombáztak. —
BERLIN, február 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Egyik léghajónk megfigyelésünk
szerint jó eredménnyel támadást intézett az
antantnak a szalonikii öbölben levő hajói és
raktárai ellen.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

B U D A P E S T , február 1. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Montenegróban
ós Szkutari területén a helyzet változatlanul
nyugodt. A lakosság magatartása kifogástalan.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Ujabb balkánhadjárat
Konstantinápoly ellen.
S T O C K H O L M , február 1. A z Aftonbladet közli a pótervári Rjecs alábbi jelentését:
Nagy angol és francia csapatoknak összevonása Szalonikiban, a Bukovinában fejlődő
orosz offenzíva, a szerb és montenegrói hadsereg reorganizálása, mind oly tények, melyek figyelmeztetik az antant hatalmait arra, hogy az a cél, melyet előbb akartak elérni: Konstantinápoly elfoglalásai, máskép
is megvalósítható.

A Rjeos határozottan hiszi, hogy Szalonikiböl könnyebben jutnak Konstantinápolyba, mint a Dardanellákból. Valóban sajnálni
való, hogy az antant már régen nem ezt az
utat választotta. A z oroszok uj bukovinai
offenzívája hihetőleg meg fogja könnyíteni
az angol-francia-szerb csapatok szalonikii
terveit. A szerbek reorganizálása is e cél
szolgálatában áll.
Erre vonatkozólag a milanói Secolo a

DÉLM AG Y ARORSZÁ G.

i
kővetkezőket jelenti: A
montenegróiakat
beleolvasztják a szerb seregbe és amikor a
közös hadvezetőség jónak látja, megkezdi
velük az uj Baikánháborut, amelynek végső
célja Konstantinápoly meghódítása.
Görög-olasz ellenszenv.
Zürich, február 1. A Schweizerische TeIeg r a phen-Information megállapítja, ihogy a
görög lapok ismét éles hangon innak Olaszországról. Alkalmat rá a montenegrói

ese-
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A németek ujabb térhódítása nyugaton.
BERLIN, február 1. A nagy főhadiszálA

lás jelenti:

január

harmincegyedikére

virradó éjjel kis angol osztagok

rajtaütést

egy általa robbantott

tölcsér

megszállá-

sában; ettől északra német járörök

egész

az angol állásokig nyomultak előre és anél-

kíséreltek meg a La Mersinestöl (Flandria)

kül, hogy veszteséget szenvedtek volna, né-

nyugatra levő áldásaink ellen;

hány fogollyal tértek vissza.

mindegyik

helyen átmenetileg sikerült árkainkba benyomulnlok;

mindenütt visszavertük őket.

Frlcourtfnál (Adberttöt keletre) tüzelésünkkel

megakadályoztuk

az

ellenséget

A Sommetöl délre a franciák kézigránát
harcban megint tért vesztettek.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

mények adnak. Az Emhrosz, Qunarisz lapja,
azt irja, hogy Olaszország nemcsak hogy
hasznot nem hajt szövetségeseinek, hanem
folytckufcart, keHeméitletiségeket dkóz nekik.
A Görögországban

Olaszországgal szemben

uralkodó fölfogásra jellemző, Ihogy még

a

Venizel osz-párti lapok sem beszélnek. Itáliáról, ha arról van szó, hogy az antant 'barátságánaki értékét hangoztassák
hangulat

BUDAPEST, február 1.
niszterelnöki sajtóosztály.)

Olaszországgal

szemben.

BERLIN, február 1. A nagy főhadiszálA keleti hadszintéren különös

Erre nézve bizonyságképen azt is felhozzák,
hogy egy athéni félhivatalos lap az eltávolí-

esemény nem történt.

akik 'Macedóniában csendőrségi

szolgálatot

Orosz és olasz

HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

lás jelenti:

tását követelte azoknak az olasz tiszteknek,

(Közli a mi-

hadszíntér: Különös esemény nem volt.

Görögor-

szágra nézve. Athénben megint igén ellenséges a

Az orosz és olasz hadszíntéren nincs esemény.

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

vannak szervezni. A lap azt mondja, hogy
az olasz tiszteknek valójában cs\ak az a feladatuk, hogy a görögök

kárá>\a kémkedje-

nek.
Hogyan történt Karaburnu megszállása.
Lugano, február 1. A Secolo-nak jelentik Szalonikíből: A görög hatóságok
s a
katonai körök izgatottsága 'Karaburnunak
az antant-csapatok által való megszállása
miatt igen nagy. Egyre panaszkodnak emiatt.
A szalonikii görög parancsnok nyilatkozatot
tett közzé, hogy a megszállásról . Gaucher
tengernagy leveléből csak utólag értesült. A
megszálláshoz
két francia ezredet, öt légi
jármüvet és egy angol hajórajt használtak.
Reggel öt órakor a várparancsnoknál báróim
francia tiszt jelent meg, akik átadták neki
Courier ezredes levelét, hogy a várat iiritse
ki. A parancsnok megdagadta ezt. Miután a
tisztek jelentést tettek, Courier ezredes a
parancsnokhoz ment és kijelentette, 'hogy
egyenesen az a pardncsa, hogy a váíict megszállja. Courier hozzátette, hogy jobb volna,
ha az átadás békésen megtörténnék.
— Részünkről ? mondta — nem ellenségeskedésről van szó. A megszállásba mind
a magunk, mind Görögország
érdekében
szükség van.
>
Időköziben nyolc óra lett s a hajókról
százötven emibert és néhány ágyút partra
szállítottak. A görög tüzérségi parancsnok
kijelentette, (hogy nincs utasítása elöljáróitól,
mire Courier ezredes azt válaszolta, Ihogy
akkor, sajnálatára, erőszakolt kell \alkalntffznia. A tüzérségi parancsnok erre Írásbeli
nyilatkozató^ ként erről és ezt meg is kapta.
Erre a ftjanciák, a görög zászló előtt tisztelegve, megszállották a várat. A görög katonák egy 'kis hajón elhagyták a várat. A görög lobogó az átadásról szóló jegyzőkönyv
szerint a váron marad; védelmére egy tizedes vezetésével nyolcvan görög katona maradt ott. A kiuimkalei kis erődöt három szá-

zad angol katonaság szállotta meg,

A legfiatalabb korosztály behívása
Törökországban.
Kostantinápoly, február 1. A kormány
törvényjavaslatot
nyújtott be, alrnely fölhatalmazza a hadügyminisztert, hogy az 1917.
korosztály legénységét, tehát a 18 éveseket
aktiv szolgálatra bevonja.

A Lyonban tartózkodó
montenegrói kormány
lemondása.
Bázel, február 1. Milánói hirek szerint
az olasz sajtó előkészíti a közvéleményt
arra, hogy a Franciaországba menekült montenegrói kormány le fóg köszönni a Mdfitenégróban maradt kormánytényezők
javára.

Radoszlavov bolgár
miniszterelnök Szerbia
a ••

«ra r

Ifi

jovojerol.
Szófia, február 1. Radoszlavov miniszterelnök hosszabb kihallgatáson fogadta az
egyik berlini lap tudósítóját, dr. Lederer
Leót, akinek nagyérdekii nyilatkozatot tett
Szerbia jövőjéről.
A bolgár politika szempontjából nem
volna tehát kívánatos, szólt dr. Lederer a
miniszterelnök
egyik
kijelentéséhez kapcsolva 'kérdését, ha a háboru után Szerbia
minden része, amely bizonyos politikai önállóságot kap, az esetleg tovább megmar adó
Montenegróval
agységés
áilaimMku{at(it
kápczne?
— Serbia mindenesetre eljátszotta a szerepét a Balkánon, felelte a miniszterelnök,
majd kinyitotta íróasztalának egyik fiókját
és a'bbó egy inagy, sötétfödelü füzetet vett elő
« iky szólt:
— Itt vannak azok a határozmányok, a
melyeket. Ausztria-Magyarország az általa
megszállott, egykori szerb területek közigazgatására vonatkozóan hozott. Ezekből a'
területekből Ausztria-Magyftröftezá
gtermé-

szetszerüen meg fogja tartani nmkának azokat, ameleykre szüksége van, hogy azokat
a katonai ős politikai békéjét fenyegető veszélyeket, amelyekkel Szerbia \á mattban fenyegette, a jövőben kikapcsolja.
—
—
értették
éljenek

És a Ranagyorgyevics- d i na sz tia ?
A Kaéagyfírkyevicsók máé egyszer
a módját és tudták az útját, hogyian
meg Genfben.

A Montenegróban lévő miniszterek
fel vannak hatalmazva a béke
megkötésére.
Bécs, február 1. A Neue Freie Presse
tudósítóija Podgoricában 'beszélt Radulovic
ós Popovic visszamaradt montenegrói miniszterekkel. A miniszterek elmondták, liogy
Nikita az ö tanácsukra hagyta el Montenegrót. Eleinte vonakodott, amig \!égre kényszerült az ország elhagyására. Amikor Montenegró felajánlotta a
fegyverszünetet,
a
monarchia hadseregének parancsnoka
azt
visszautasította és föltétlenül fegyverletételt
követelt. A miniszterek azt tanácsolták Nikitának, hogy kérjen békét. iNikita belement a
békeíkér'ésbe. Eközben a .monarchia csapatai
Cetinjében Podgoricába, majd más oldalról
Niksicibből és Antiváriból nyomultak előre,
ugy, hogy ez az ut csupán Szkutariba és
San Giovanni di Meduába volt nyitva. Számolni kellett a király elfogatásának lehetőségével. A szolgaszemélyzet a csomagokkal
visszamaradt, mer az osztrák-magyar csapatok a Baján partjainak megszállásával elzárták az utat.
A tudósítónak arra ak érdésére, hogy ily
körülmények között a béketárgyalások lehetők-e, a miniszterek azt válaszolták, hogy
megtették az előkészületekét
,a Cetinjébe
való visszatérésre. A .montenegrói alkotmány
ló. paragrafusa azt mondja, 'hogy ha a király külföldön van,
|a kormányzá ia trónörökösre, illetőleg a minisztertanácsra száll
át, amely a király .instrukciói szerint jár el.
— Mi föl vagyunk hatalmazva ,a béke
megkötésére, — mondták a miniszterek. A
király jóváhagyásával az alkotmány szerint
kormányozunk.
Ellmondták még a miniszterek, hogy .Nikita Dél-Franciaországba,
onnan
Svájcba
utazik Péter herceggel és Miuskovics miniszterelnökkel.
Az angolok feltartóztatják a semleges
hajókat.
Kopenhága, február 1. A Christiam Mórgenbladet jelenti, hogy a legutóbbi napokbab
a nolrvég déli tengerpartokon és a Shdg4r'
bakban nagyszámú angol
hadihajót vettek
észre. Az angol cirkálók Utsire közelében ós
Krisztiánszund mellett föltartóztatták és átkutattak fivéd és pofivég hajókat,

DÉLMAGYARORSZAG.
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J7 jövő országa: Magyarország.
Jt magyar népdal.
A Berliner Tageblatt, mely a háború
megkezdése óta annyi rokonszenves cikkét
hozott Magyarországról, legújabb száimában Edgár v. Schmidt-Pauli tollából nagy
megértésről tanúskodó cikket közöl, amelyben a többek kőzött a német tőke figyelmét
Magyarországra, mint a jövő országára
irányítja. De mert egyéb részeiben is rendkívül érdekes és minket nagyon közelről
érintő a cikk, egész tei-jedelméten adjuk
közre:
Viz, csupa viz- Az ut mindkét oldalán
fakó és végtelen csillogás látszik, amikor egy
ideig a jéghideg, szélitől korbácsolt eső szünete! és a rohanó 'felhőfoszlányok közül előbukkan a mélabu-s hold. Kvacs-kvacs, hangzik lovam patái alatt és a ló térdéig lesüpped
a
sárba. Csak lépsiében haladhatunk és a
hideg a velőkig hat. Eső kopog a köpönyegemen. A telefon drótjai búgnak. Egyáltalán
"em ál! nevetésre az ember szája.
Sötét kigyó kúszik felém a szürke éj
szakában. Szekéroszlop. A lovak szomorúan
tapossák a sarat. Kocsist nem látni. Osak a
szekerek ivászonfedeléndk sötét
nyúlásából
hallszik egy-egy kiáltás: „Hoh—lista."
Egyszerre csak valahonnan a lassan előremászó kocsisorból nóta rebben fel. Magyar népdal!
Esőben és szél ellenében

nem hangzik

messzire és a sivár éj csakhamar el is nyeli
De bármi halk volt is ,a szárnylebbenésé
'hirtelen ugy érzem magamat, mintha csupa derűben és napfényben lovagolnék.
Édes anyáimnak a hazája, hazája álmaimnak, mily nagy is a te hatalmad, ha ismeretlenül és az éj sötétjében mellettem elhaladó egyszerű fiaidnak egyszerű dala az
éjszakát és a jeget és a magányt és a távolságot derűs álolmmá képes változtatni....
Magam előtt látom a tágas,
emeletes
kastélyt az ódon parkban, a Bakonynak a
szélén — édes anyám szülőiföldjét. Hallom
a kavics éles csikorgását, amikor a kastély
elé robog a homokfutó és hallóin az édes
anyámat mesélni azokról az időkről, amikor
az ő apja mint főispán négy fehér paripától
vont hintón bejárta a vidéket vörös nadrágos magyar hajdúktól kísérve, akikkel rendet tartott a vármegyében. Akkor még rablók , tanyáztak a Bakonyban.
Lenau megénekelte őiket. Nem is volt olyan régen.
/Mert egyszer, mig nagyapám az ő hajdúival odavolt, egy banda betört a kastélyba, a hölgyeket bezárta a pincébe és a szobákat kirabolta. A banda vezére — biu, mint
a rablók mind — lekapott a falról egy pár a
török háborúk idejéből való arany sarkantyút és felcsatolta. Ugyanezek a sarkantyúk voltak rajta, mikor elfogták. Most ismét ott lóg a sarkantyú a régi helyén, ahol
•sokszor tisztelet teljesen néztem
gyermeki
szemmel.
•Most már nincsenek ott rablók, de a Bakony erdősége még most is vadon és kihasználatlanul áll, mint az őserő szimbóluma.
És a főispán sem járja be már vörös
nadrágos hajdúkkal a vármegyét, akárcsak
nálunk, a csendőrség látja el szép rendesen
a közbiztonsági -szolgálatot. -

Budapest szállodáiban a portások ép oly
pontosam tudnak arisztokrata vendégeik rokonságáról felvilágosatást adni, mint azoknak a saját cselédsége és Kugler hires cukrászatában szép fiatal leányok azzal -a mesterkéletlen, szívélyes tisztelettel üdvözlik X.
grófnőt vagy Y. hercegnőt, amely öntudatlanul is annak az időnek az összetartozási
érzéséből fakad, mikor az országban neím
voltak mások, mint urak és jobbágyok.
A középosztály megerősödése és az ipar
felvirágzása ugyanis ujabb keletű, habár némely iparág már érett gyümölcsöt terem.
Vérmérsékletük gyors lüktetése folytán
a
magyarokban megvan a -hajlandóság újítások bevezetésére, sőt ebben — mint azt az
első földalattinak a kontinensen való megépítése is mutatja — követendő példát is
tudtak teremteni.
Azért még mindig várnak erők kifejlődésre, még mindig akadnak
kiaknázatlan
kincsek.
Az ország tulajdonképeni erőforrása: a
földmüvelés, még távolról sincs kimerítve.
A talaj könnyen és szívesen adja a termést,
ugy, hogy az észszerű gazdálkodás sokak
előtt fölöslegesnek látszik. Különösen kevéssé van kifejlődve az erdőmüvelés. Óriási erdőtömegek hevernek még isziizi állapotukban. Ellenben divattá lett a csodálatos hegyi
vadászatoknak nagy összegeken váló bérbeadása. És pedig a háború előtt a német vadász fegyvere volt az, amely leggyakrabban
íj.ette a magyar erdők nemes vadászzsákmányát.
Remélhető, hogy a -háború után a német vadász -mellett a német iparos és német
agrárius is behatóbban fog azzal az országgal foglalkozni, amelyben mindenütt bőséges
erő érezhető, fejlődési lehetőségek
szenderegnek, amelyek csak arra várnak, hogy valaki felébressze őket. Akkor a német pénznek talán nem kell a tengerentúlba vándorolnia, hogy megtalálja a jövő Országát.
A magyar
parasztságnak
Amerikába
való kivándorlása, amely az utóbbi években
annyi gondot okozott a -kormánynak, bizonyára szintén korlátozható lesz, ha a haladó
mezőgazdaság és 'ipari
vállalkozások
illő
bért és- uj életfeltételeiket teremtenek.
Jellegzetes, hogy ,ezek a 'kivándorlók
idegenben szerzett keresményük tetemes részét. haza küldik szülőfalu-jókba.
Hazájuk
varázsa az idegenben is feloldhatatlan kötelékekkel fűzi őket magához. Eszembe jut, a
mit egyszer egy Ausztráliában imegvagyon-osodott magyar mondott nekem, amikor
húsz évi távoliét után
velem
Budapestre
utazott:
,
— Látja, -rt magyar elhagyhatja a hazáját, de ,el nem felejtheti!
És az az -ember, akinek ott künn földbirtokai, gyárai, .erdőségei voltak, alig tudott
•betelni ( az ő kis szülőfalujának és szülői házának marasztalásával. Amikor pedig a határállomáson a vonatot régi, szép szokás
szerinti cigányzene .fogadta, nem. Ibirt magával. Leugrott a vonatról, átölelte a cigányprímást és egy öt-venkoronást nyomott a fekete mar-kába. Aminek aztán az volt a következménye, hogy egész banda a mi fül-
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kénk előtt jelent meg hajlongva és nekünk
játszott. Csak a cimbalom maradt a helyén
és onnan dobta bele izgató hanghufámait a
hegedűk ,sírásába. iAz ausztráliai magyarnak pedig könny csordult végig merikaiasan
simára borotvált arcán és meghatottan sóhajtotta:
— Hazám, szép h a z á m !
A magyar zene sajátosságából különben
a magyar nép jellemére vonatkozó sok következtetés vonható le. Persze, kell, hogy
az emberben meglegyen a képesség és akarat, azt megérteni és nem ugy, imint ama
pommerániai junker, aki
a
Keleti-tenger
párjától a Boszporusig megtett
lovaglóturájáró'l könyvet irt és -ezt ,a zenét' inkább
lovas bátorsággal, mint megértéssé1!, „nyöszörgéSnek és JombcRdsriak" minősítette.
Mélységes értelmük van a 'melancholikus magyar daloknak. Pásztortűz mellett, a
csillagos ég alatt születtek, áls-zágulda-nak
a végtelen puszta szomorú szépségén és sötéten átizzik rajtuk a haza fűzfái, e . ü, szőllőhegyei és folyói iránt érzett epekedő szeretet. A csárdásban meg -a gyorsan hevülő
sziveik egész szenvedélyessége és vad vakmerősége lobog. Nem szabad azonban alatta
azt a bárgyú tombolást érteni, amit varieték
deszkáin csárdásnak mutatnak be. A csárdás a ritmus diadala a gyorsaság felett. Lásson kezdődik -c. tánc, visszafojtott erővel, mig
a hegedűk mind gyorsabb tempóba tüzelik
bele a táncost. S ennek dalára a csárdás tányérteriiletnyi helyen járható. A nyugalom
a legfőbb törvény lebben a dulhajkodásban.
Ép azért az igazán
elegáns csárdásnál a
táncosnő látása elragadtatást vált ki az emberből, a vad tempó páro-sul a könnyedén
ritmikus .bájjal. A férfi tánca pedig olyan,
mint a duzzadó erő ujjongása és nem a mozdulatok esztelen pazarlása.
Magyar-ország ,a sors súlyos
óráiban
mindig politikai érettségről tanúskodott és
ezt fiainak a vérével pecsételte meg. A jövőben bizonyos bécsi .körök nem fogják többé tartományként kezelhetni, hanem el kell
ismerniük a ttljes egyenjogúságát. És az agg
császár, -Ausztria régi dicsőségű hadi lobogójára a Habsburg-tartományok ciimere mellé bálás elismerésül pdatétette Magyarország címerét is — mint a s-zilárd testvéri és
egyenjogú összetartozás szimbólumát.
Magában ,az országban a háború vihara
tiszt'itólag hat.
Qróf Károlyi Mihály elvakult politikája, amely a Németországgal való
szövetséget gazdaságilag károsnak tartotta,
és -az Oroszországhoz és Franciaországhoz
való csatlakozást- kereste, bizonyába megdőlt. Magyarország elegáns ifjúsága
pedig
nem fog ezentúl zsebre vágott kézzel angol
flegmát utánozva a bálterem falához támaszkodni, amikor a csárdást ihallja s nem fogja
a régi szokásokat csak az idősebb uraknak
átengedni. Hanem a hazai sajátosságot megerősödött lelkesedéssel megragadva, .együtt
fog dolgozni a jövendő béke nagy nemzeti
feladatain.
,
A lovam hirtelen Pélreugri'k. Megvirradt.
A vidék hóval ,van boritva és egy üteg ép
reggeli üdvözletét bömböli bele a hajnalba.
Magyar üteg, mélynek parancsot viszek. Dübörgő dörgése ugy hangzik, mintha 'helyeslése volna iménti gondolataimnak, mint egy
erős, hangos éljen a derűs jövő hajnalpirjába,
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Sorok
Taschler József emlékéhez.
A inontemeigrói határszélen
1915. január huszonötödikén.
Minden hir a jelen rohanó napok hirtelen
patinájával lepeitten ér ide, a most már vigasodó végekre, — s a Taschler József bátyánk
ő tekiiitetességéiiek fájdalmas elköltözése is,
a halál be végzettségén felül való befejezettséggel nehezedik a szivemre.
Ám annyi szép és rettenetes lialál és annyi
szakadó, idegboronáló újságok során sem állom meg, hogy könnyes meglepetésemben hangos istenhozzád-ot ne kiáltsak a tőlem is f>ucsutlanul Eltávozott után, — az ember után,
ulti olyan egyediili volt a maga. cikornyátlan
és tökéletes stílusában, liogy egy képen tiszta
és zavartalan emléknek én gondolatnak.
Talán soha több és igazabb megértéssel
nem ült még a birói szék be,n s talán soha
biró még nem tudott annyira ember lenni a
feszülethoirdó zöld asztal mellett, mint Ö, —
aki utolsó percéig a kicsiny perek Ítélője, a
jelentéktelen ügyek eldöntője, a kis emberek
s mégis csak nagyon fontos tpürlekedésciuek
hasonlíthatatlan igazságosztója volt!
Elkoptatott hasonlat már a Mugnand nevét említeni, a francia jó bírót, akit priuianonnányira vitt a hir s csak ugy felötlik a
mi jó bíránk nevéhez zarándokolván, — s nem
is volna igazságos a kettőt értékeiden összefűzni; az egész világ e jó bicajának francia
póza, dült betűkkel szedett jósága esztétikumokkal teletűzdelt megértése ép oly idegen
ettől az ős szegedi úrtól, mint lett volna a
talár, iha egyszer a vállaira kényszeríti az
államhatalom.
Az Ö jósága a magyar termőföld önkéuytelenségóhez volt hasonló és ahhoz méltóan
•termék; ny, önmagában befejezett lelki készség
és szívből való kényszerűség. Az Ü megértése
az élet mélyére látó szem élességéből, de egyúttal könnyes-szivárványos elbornlásálból fakadt a kiengesztelés harmóniájáig hatalmasodván; az ö igazmondása — uno ictu — volt
remeke a jogászi hangfogóval lemérsékelt emberi igazságkduitalásnak s a közvetlenségében
tökéletes magyar szónak és mozdulatnak.

örökké

felejthetelknuek érzi

közvetlen báját, komolysága, szonórus bensőségét, tréfája nemességét, páratlan humort
világotder-itő ragyogását. Szerette az embereiket, mert, ba akarta, erősebb volt náluk; szerette a bohémeket, inert többre becsülte az életglóibuszt, semhogy egyik félgömbjén akart
volna csak mély lélegzetet venni s .talán ínég
azért is szerette őket, mert az emberiség nagy
mezőgazdaságában mégis csak ő bennük látta
a virágos kertet. Szerette a szép asszonyokat,
szerette a bort és az elbusull férfinótát, minthogy szerette a tisztességet, vagy az igazságot, vagy a művészetet, amelynek nemcsak
rajongója, de értője is volt, — mert klasszicitás, majdnem gőg volt az élet szeretetében.
Mindent szeretett, amit szeretni lehet és
szeretni érdemes ezen a világon. Hogyan fájhatott a szive, .másfél év ó t a . . . !
Mindezek szerint pedig nem volt való Ö 4
régi magyar táblabírák fajából, ha olyan
magyar is volt, aki emersoni értelemben képviselhette volna faját és nemzetét.' És olyan
szegedi volt, hogy Rája kell gondolnom, ha a
Tisza folyását látom, vagy a Juhász Gyula
versét olvasom, vagy szerelemmel gondolok a
fellegjárta jövőre, amely Tápétól Dorozsmáig,
ba az égiek is ugy akarják, engem is haláról
és itt, a vigasztalan Kársatok sivatagában régi
képével iboldogit.
Meg kellett volna érnie, bogy fehér aggastyánná legyen egyszer s elébe járuljanak a
város fiataljai, hazaszeretettel ibivek s a város gondolatának büszkék és az élet (szerelmeivel ékesek, bogy a züldasztalu szoba falain
kivül is, a betűk legdrágább értelmében s
minden léptében igazában is volt: egy, nekem
az egyetten, magyar
Kádi...
Dr. Eisner Manó
ügyvéd, főhadnagy-had biró.

NIKITA ANEKDOTÁJA.

Zürich, február 1. Egyik párisi lap munkatársa beszélgetett Lyonban Nikita királylyal.
A király, aki az újságíró szeriint igen jó sziliben vau, kijelentette, hogy igen sokat szeretne
beszélni, de nayyon fáradt és 39 fokos láza
van. Ezért csak egy rövid, de határozott kijelentést tett: „Az igaz, liogy Itt vagyok csaláÖ volt az a biró, aki egymaga ülhetett dommá! és kormájuyommal egy üti, Franciavolna a tizenkét esküdt helyébe, még az esküdt- országban, megóv engem minden rágalomtól.
szék pompázását élő régi, boldog időkben, — Még felelnem sem kell azokra, mert .itt vaés Vele lett volna az igazság. A tradíciók nyű- gyok." Majd egy rövidke anekdotát mondott el
gétől szabad tradició, a sablon merevségétől
Nikita:
érintetlen bizouyosságos forma volt Ö s Ítéle— Az unokám Umlberío .piemonti herceg,
teihez nem kellettek az angol lord-bíró tekinigen jó volt hozzám, most amikor Rómában
télyes pellékei, hogy tárgyaló szobáját a megtartózkodtam. Néhány pillanat alatt barátsáhirdetés termévé eszményesiísék.
got kötöttünk. Azt .kérdezte tőlem: miért oly
Törvénnyel és társadalommal, világgal és szomorú, ki bontotta! Erre én azt feleltem:
nemzettel nagyobb harmóniában s mégis szár- Egy megvert nagyapád van, kicsikém. Erre a
nyalóbb szabadelvüségben még soha nem kel- kicsi élénken igy szólt: K i merte megvenni
tek biró Ítéletei s tárgyaló szóbája küszöbe magát, aki oly nagy? Hol fáj? Igy feleltem a
előtt a megnyugvás szelleme őrködött. A hu- gyermeknek: Megvertek az egész testemen; a
mor, amelynek szinte prófétai megérzője volt, karomon, a cimbomou, a mellemen és a fejeott tudott csillogni engesztelően a legnehezebb men az én eJleinségeim. Mire a gyermek mélaszaván is, hogy azt élettel telítse és mély titokbúsan ágy következtetett:
ba n, talán mindenik elítéltjével kezet fogott, I
— Akkor hát nincs mit enniük!
szivében, az ítélet meghirdetése, vagy a bün— \ gyermek — fejezte be az anekdotát
tetés elszenvedése után.
Nikita, — jobban összefoglalta a. bukásom
Nagy biró volt és nem az ügyei és nem a
okait, mint a nagy diplomaták.
hatásköre tették azzá.
Aki gondoktól, nyűgöktől mentesült asztalának büszkén és szeretettel látott társát, barátjátl átja Benne a ködök közé távolodóbun,
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M i r k ó herceg nem vesz részt

egyénisége

a béketárgyalásban.
Sajtóhadiszállás, február 1. Montenegróban az élelmiszerárak hihetetlenül magasak. Megszabadított foglyaink állapota siralmas. Mirko mo\ntenegrói hebceg
Podgörica
mellett, a kruseváci kastélyban lakik. A astély bejáratánál a monarchia diszőrsége áll.
Ugy látszik, a herceg nem vesz aktiv részt
a béketárgyalásdfcban.
A moníenegróiaka a legnagyobb élkeredéssel beszélnek Niki-tárói. A király tlutazása után Vesivc felszólította a Podgoricában élő kétezer főnyi csapatáti hogy tegyék
le a fegyvert. Nehézségeket Vukoticsí és
Martinovics tájborai okok isem támasztottak.
Ök is lelőtték a fegyvert.
VUhdyiés Niksicben, Martinovics
Cetinjében vein.
Az olaszok készülődése.
Zürich, január 31. Abban
a
tényben,
hogy Viktor Emánuel király visszatért
a
frontra, több lap az ötödik isonzói csata megkezdésére következtet, amelyre az olaszok
már október óta aervszerüen 'készülnek.
A franciák hadibázist létesítenek
az anatóliai parton.
Konstantinápoly, február 1. A Földközitenger anatóliai partján Fineka és 'Makri között Kasztelorizo-szigettel szejmfcen, 27-ére
virradó éjjel
Endenfli
falunál
ellenséges
osztagot szállítottak partra.
Az ellenséges
csapat egy hadihajó tüzelésének
védelme
alatt a falut körülfogta, néhány
tisztivelőt
és a lakosság gey riészét foglyul ejtette. A"
lakosság ingóságai közül az értékesebbeket
eltulajdonította és azokat a hajó födélzetére
vitte.
Konstantinápoly,
február 1. A francia
kormány a kisázsiai tengerparton, Endenfli
városnál egy tengerészkülöni tmény partraszállitott. A franciák nagyjelentőségű
hadműveletük számára hadibázist akarnak létesíteni.
A

franciák

nem biznak Németország
kiéheztetésében.

Berlin, február 1. A Vossische Zeitung
jelentése szerint a párisi Journal des Débats ezt .irja:
Nem szabad arra .számítanunk, hogy a
blokád segítségével
győzelmesen
fejezzük
l:e ah áborut. Németország éhezni fog, de
kiéheztetni nem engedi magát, Németországot az élelmiszerek hiánya nem fdjgja mógadásrh kényszeríteni. Sajnálatos volna, ha
nálunk azt hinnék, hogy az ellenségre rákényszeríttet jük a békét anélkül, hogy a
harctéren megver nők.
^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ba
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A szinügyi bizottság iilése.
(Saját tuctósiiónktól.)
A szinügyi biz'ti
ság m-a délután ülést tartott a városi széképület bizottsági termében. lAz ülésnek prológusa is volt, még pedig a szinügyi bizottság elnökének: dr. Gaál Endre városi tanácsnok h i v a t a l i helyiségében, ahol az ölniük ur,
e g y kissé tálán tulhangdsan is, előadást tartolt arról, hogy miért, kelleti .szabályrendeletet alkotni a zárt ülésről. lA szinügyi bizottság ugyanis zárt üléseket szokott tartani,
lm a színtársulat személyzeti
dolgait
tárg y a l j á k . És dr. Gaál Endre, a szinügyi bizottság elnöke"-ékes szavakban
megmagyarázta, liogy Bulla Jenő és Wimmer
Fülöp
miatt kellett szabály rendeletet alkotni a zárt
ülések irányában,
nehogy nyilvánosan tárgyalhassák a színtársulat személyzetének a
bizottság ülésein történhető bírálatát.
A tanácsnok ur nevetséges állítását kellő értékére kell leszállitanunk. Balla Jenő, a
DGrnagyarország
munkatársa, mióta hírlapírói kötelességből
tudási fásokat ir a szinügyi bizottság üléseiről, soha ncsm közölte
azokat a bírálatokat, amik a szinügyi bizottság ülésein a társulat tagjairól elhangzottak.
A k i ennek az ellenkezőjét állítja, az tudva
valótlant állit. Balla Jenő esa'k azokról a
komédiákról, lieeeekről, in trikókról irt, amik
a bizottság ülésein előfordullak és irt az elnök ur szinészeti ismereteiről, elnökösködóséről és egyéb megnyilatkozásairól. A z elrendelt zárt ülések csak arra voltak jók,
I j o g y az ott elhangzott jelentéseket, kijelentéseket és egyéb dolgokat ne lehessen ellenőrizni, ne lehessen rámutatni, hogy mi födi
a valóságot és ,m.i ellenkezik az igaz-ággal.
Ezért kellett elrendelni a zárt üléseket és
még azért, h o g y nq lőhessen minden ülésről
humoros tudósítással detektálni a közönséget.
,
,
E kis kitérő utón pedig beszámolunk a
szinügyi bizottság mai üléséről. Jetem voltak
dv. Gal Endre, Baek Bernát, dr. Bcesey K á roly, dr. Gerle Imre, Vajda. Béla és Weinei
Miksa.
A z elnök Balogh K á r o l y városi tanácsnok

indítványát ismertette, amely tudvalevő!
a kórzorcium megszüntetését célozza. E kérdésben már a közgyűlés határozott ugyan,
de a bizottság foglalkozott vele és V a j d a
Béla megjegyezte, hogy az a baj, h o g y az
igazgató azt hangoztatja, hogy konzorciummal állunk szemben, m i g az elnök arról beszél, liogy a konzorcium csak látszólagos. Dr.
Becsey K á r o l y szerint az' igazgató felelős
mindenért és ha a tanács a művészi igények
tekintetéiben tett is engedményeket, ezt most
már meg tehet szüntetni. Dr. Gerle I m r e azt
ajánlotta, hogy meg kellene az igazgatót kérdezni, hogy hajlandó-e a konzorciumot beszüntetni? Ha igen, minek a kérdés felett vitatkozni? K á r is volt. A közgyűlés már kimondotta a konzorcium befejezését. M é g azt
tárgyalta a bizottság, hogy mikor mutassa
be az igazgató a jövendő társulata névsorát.
Abban állapodtak meg, bogy április 15-re
kötetes az igazgató társulata névsorát bemutatni. E r r e a határozatra nagyon helyesen
jegyezte meg dr. Gerle Imre, hogy ha eddig
nincs szervezve megfelelően a társulat, később se lesz, mert ilyenkorra már minden
jó tag elszerződött. Elhatározta még a bizottság, hogy a tanácsnak javasolni f o g j a , hogy
a cukrászdában engedje meg a dohányzást.

Szegedi századparancsnok a
rarance-toporouci harcokról.
Dr. Kárpáli
K á r o l y , az állami főgimnázium igazgatójának a .szívességéből alkalmunk Van Pcidl Imre, tartalékos főihadnagy,
allaoni főgimnáziumi tanár január
26-án
kelt levelét a rarance -toporouei
frontról
az
al a bbi nkban köz read n i:
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. . . most már valamivel könnyebb dolgunk van. A muszka is esönde-ebb és kevesebbet ágyúz bennünket. Igen nagy veszteségei vannak s mi is hozzá szoktunk ia veszedelmekhez. De az első hetek bizony igen
kemények voltak. Különösen a tüzérségi tüz
volt rettenetes. Igen nehéz gránátokkal, veszedelmes pontossággal lődöztek bennünket
napokon keresztül. A z ágyúzás után jött hirtel en a gyalogsági támadás. Ezt természetesen visszavertük s utána megint kezdődött
az idegeket a végsőig megfeszítő gránátozús.
Kibirtnk, .akik
ételben
maradtunk & mi
győztünk. P e r s z e , még nincs vége, mert a
muszka folyton kiséri étezik ujak csapatokkal s ujabb támadásokkal s lehelnek
még
nagy harcok,
veszteségek, de céljáé,
hogy
frontunkat
áttörje, vem fogja
elérni.
Ettől
már elkésett. L e g f ö l j e b b betörhet itt-ott. de
néhány óra múlva
ott a tartalékunk s a
muszka
hanyatt-hcfmlok
menekül
vissza.
Ilyenkor ugy hullatnak, mint a legyek, a szó
legigazibb értelmében. A z én századom előtt
80—100 hullát olvastam meg körülbelül száz
lépés szélességben. Sokan le is fényképezték
őket. M e g j e g y z e m , nem az én századom ellen
történt a támadás, de szintén
tanárember,
Zrorényi
főhadnagy volt a századiparancsnok, aki itt a muszkákat századával visszaverte. E n akkor váltottam fel őket századommal, amikor ők már megtették a kötelességüket. Természetesen azóta is szaporodott a
muszka halottak szórna. És még sem enged
a disznó. Most már saját csapatainak a holttestei között ássa magáit előre. Mennél közelebb jön, annál kevesebbet ágyúznak te.mminket, mert- a saját csapatait is veszélyezteti.
A gyalogsági {támadásban nem is lehet összehasonlítom az oroszt a mi
honvédeinkkcl.

m

Himnusz az anyákról.

És tekintete álmodozó. Aztán
megint
megelevenedik előtte a mult, megelevenedik
Irta: H a n s v o n K a h l e n b e r g .
kegyetlenül ós vcesen. A szekrényben
még
ott lóg a ruhája, ott áll a cipője, mely megFekete ruhában, egyszerű
gyászkalapőrizte lábának formáját, v a g y oda vtan tápal haladnak a tömegben. Nincs semmi póz,
masztva a rokett, ahogy még ő tette te.
semmi tolakodás' a magaviseletükben,
inEreklyeként őrzi az anya ezeket, az emlékekább azt hihetné az ember, liogy észrevétleket. Magába s z í v j a könyveinek és teveleinül akarnak maradni az ő áriryszerüségüknek tinóm, szinte észrevehetetlenül finom ilben. Mintha nem akarnák, hogy az ember
latát. Ruháit nem alkarja kiakasztani a lemegállítsa őket és kérdezősködjek. Valami
vegőre, hogy valahogy el ne tűnjön belőlük
.nyugtalanság h a j t j a valamennyit, semmiaj. ő egyéniségének lehelete.
sem köti már őket a kötésükhöz, v a g y a
Ilyen hálványtiszteletet iiz t i t k o n . . . ép
varróaszta lukhoz, újságot
sem
olvasnak
ugy mint mikor egykor kisfiú korában, ciinár, már régen nemi — és a kíváncsiság
rógatta őt. E g y kis forradás volt a vállán,
sem viszi már őket a falragaszok elé, maiv a g y egy fehér foltocska a térde alatt. K i
nem érdeklik őket a különkiadások és a csőmás tud ezekről az apró dolgokról, mint az
dületek. H a valaki Lengyelországról, yag.v
anya? Fiatal volt, szép és vidám. HuszonSzerbiáról
baszó!
velük,
odahallgatnak
egy éves ,volt Huszonkettő. Huszonhárom
ugyan, de szórakozottan
és nem v . t a l l ó z . . . S most vége!
nak. Aki beszél nekik mindezekről, az gyűSzegényes ruhái an halavány
as-zony
löl, bírál, győzedelmeskedik, nékik azonban
szállott
e
g
y
férfival
a
vasúti
szakaszba.
Az
minderre nincs válaszuk. Sohasem
hallotasszony
minduntalan
olvasgatta
aiz
u
j
j
a
i
n:
tam közülük egyet is beosmérelm vagy átegy, kettő, három. Aztán megint elölről, újkozódni, L e g f ö l j e b b azt mondja:
ból és újból: cgy, kettő, három. Néhány sül— Túlsókat imádkoztam a boldogságadő leány vigyorgott < zen a különös viselkeért jMost talán b o l d o g . . . I>e az az e g y nedésen. V é g r e megszólalt a férfi:
gyedóra — az az utolsó! -Egyik azt
irta,
— Csak aztán m e g ne bánják a neveléhogy e g y negyedóra volt, másik ugy vélte, süket. H á r o m fiunk esett cl a harctéren s az
hogy hat óra. Ép azokban az "órákban semanyjukat gyógy intézetbe viszem m o s t . . .
mire sem gondoltam és jártam a dolgom
' A fiatalság erre elnémult, rémessé lett
után, bevásároltam, vagy f ő z t e m . . . KépM-e
a csönd a fülkében.
az anyai akarat megvédeni gyermeket, ál-j
Járnak-kelnek
köztünk
anyák,
akik
tal-e eléje védőtfalat?

odaadták egyetlen fiukat, akik mind a kettőt, mind a négyet. (Ezek hordják a legmagasztosabb keresztet! Ks a fájdalomtól mégsem k övül tek meg. Mozognak, járnak-kelnek.
Olt találni őket a kórházakban, amint ápolnak, ott sürögnek-forognak a népkonyhákon
és épugy teljesitik a kötelességüket jnint azelőtt. V a n f é r j ü k , v a g y vannak agg szüleik,
a v a g y még más gyermekeik és a mindennapi kötelesség ezekkel szemben taríja bennük a lelket. A 'konyhán tesznek-vesznek,
v a g y bevásárolnak,
megbízásokat
adnak
v a g y teljesítenek. Néha ezt hallani: Jól néz
ki, m é g sincs egészen m e g t ö r v e . . . N e m Erzsébet királyné volt-e az, aki azt mondotta,
hogy nem mindig a testi halál halálunknak
a napja?
lEzek aiz anyák
ismerik
amazokat
az
anyákat is. Azokat, akiken a f á j d a l o m u g y
elhatalmasodott, liogy betölti minden porcikájukat, akiknek a könnye nem patakokban
c-mlik. Hinnem nagy, zugó folyammá
változott, emrty mellé letelepednek és amelyből
merítenek. Aztán e g y i k o d a n y ú j t j a a másiknak a keserű csészét és halk, forró szavakat
suttognak egymásnak, oly halkan,
aliogy
csak az anyák tudnak, liogy a többiek, akik
nem anyák, ne hallhassák őket és oly forrón,
mint azok, akik szintén égnek a fájdalomtól
és véreznék. V a l a m i közösség fejlődött ki
ezek között aiz elárvultak között.
S mikor látják az utcán azokat, akik
szintén feketében ós özvegyen, mint ők, ki-
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Sokat küzdünk, szenvedünk, de mikor a
gyalogsági támadás jön, mindenki örül. Ti
nem. tudjátok ezt megérteni, de igy van. Mindenki tellélekzik olyankor, amikor a gyalogság jön. Az emlmrcmkct alig lehat > Iwzaiartani, hogy ne a tőrös fölött lőj jenek. Mikor
pedig visszaszalad a muszka, akkor a fedezel: tetejére állanak a mieink és ugy lövöldöznek.
Január 3 án egy ellentámadást okináltam
a századommal ós szerencsésen elpáholtuk a
maszkát. Ez volt életem Legborzasztóbb, de
egyúttal tegsaeroncsésebh napja.
Elveszhetett volna \a századomnak a fele s mindössze
két sebesültem lelt. Igaz, hogy olyan üvöltéssel, rajta-rajtázással mentünk a nagy sötétségben, iv meredten ágyúgolyókkal felszántott területen előre, bogy már ettől szaladt
meg a legriagyob része, a ,másik része pedig
megadta magát.

Szeged mozgalma
a Balkán-vasut ügyében.
(Salát fudósitőnktól.)
A
Déimagyafország pár nap előtt tiirt adott arról, Ihogy
Szeged városa átiratot intéz Jankó Ágoston
udvari tanácsos, Torontál megye alispánjához, amelyben a balkáni vasut ügyében közölni fogja .Szegőd állásfoglalását. Szeged
érdekei /tudvalevőleg teljesen azonosak ebben
a kérdésben Torontáléival.
Az átirat elkészült és azt ,dr. Somogyi Szilveszter polgármester kedden megküldötte Jankó Ágoston
alispánnak.
Az átiratot
egész
terjedelmében
itt
adjuk:
Méltóságos Alispán Ur!
Az ai.iból felszínre került és sürgősen
megoldandó iuj balkáni vasút ügyében Szeged város törvényhatóságának közhangulata amellett a vasútvonal kiépítése mellett fog
lal állást, amely Budapest—Cegléd—Szegeden át .Torontál vármegyét futja meg egészen Pancsováig, , ahonnan
Keveváráig uj
vasútvonal volna kiépítenek') és a Dunán át
es hlyeikkel haladnak az utcán, .gyengéden
nézik őket. IEZ a fiu itt, ez A tízéves, éppon
olyan, mint ő volt ugyanebben a korban.
Rejtsétek el ezt a fiút az elől az anya elől,
aki a fiát gyászolja! V a g y engedjétek hozza
közel, egészen közel! Hirtelen a kezv közé fog
ja kapni a fejét, bele ,fog nézni a fiu szeméibe, iinajd csók fog égni a gyermek ajkán. Ne
felejtsd el ezt a csókot, legyen előtted szent
ennek az emléke, kedves fin!
IAZ. anyák értenek a nevelésihez, segítenek
és irányítanak. Forduljatok /hozzájuk gyakran tanácsért és keressétek fel őket újból és
ujlból és ne hagyjátok őket magukra és ne
engedjétek, hogy elsenyvedjenek. .Kényazeritsétek őket ismét ineg ismét az adakozásra!
A nő lényegéhez tartozik: adni. Hozzátok a
szomorkodó anyához az árvákat, a gyámoltalanokat, az elkeseredetteket és az el fásultakat. Ö okvetlenül fog rájuk hatni, velük törődni ós őket 'belenevelni a társadalomba. 0
szivesen fogja gondjukat viselni, bárha eleinte folyik is a könnye és vonaglik is az ajka: a könny enyhít és ajkának szüksége van
rá, bogy áldást rebeghessen. Az árvákat hozzátok a gyermektelenhez. Körülményei vagy
kötelességei nem mindig engedik meg, hogv
teljesen megnyissa előttük a házát, de okvetlen megnyitja a szivét.
És néha különös, végtelenül gyöngéd pillantást figyelhetek meg a gyászoló anyán. A
fiatal leányoknak — a jövendő anyáiknak
szól ez. És ebben a pillantásban aggódó kér-

M I M A O Y ARORSZÁG
építendő híddal szerb parton m á r kiépítve
levő vasútvonallal a fővonalhoz
cvat!:.kéznek.
Bizottságunk ez .állásfoglalásba! abból
a megfontolásból indult ki, jhogy az orszákos érdekeknek ez a vasútvonal felel meg
legjobban.
Földimüvelésiigyí
szempontbó 1 czéra,
inert az ország egyik legnagyobb és legtermékenyebb vármegyéje, ^roely a
háboru
alatt az ország kjüzéfalimezésát jöly hiyen
szolgálja, Torontál vármegye eddig a z országos közgazdaság fejlődésének kimondhatatlan
kárára
nélkülözni volt kénytelen
egy főíontosságu elsőosztályu vas utvonalat,
hanem csak vicinális vonalakkal volt kénytelen 'beérni. Ennek folytán a vármegye dus
termése nem juthatott el gyorsan a megfelelő piacokra >s a ió földek termelő-képességének fejlesztése nem fizette ki magát. Igen
nagy hasznára volna a torontálimegyei fővasutvonal Budapest és Bécs kö2élelmezésére ís, mert az ottani piacokra gyorsabban
tudná eljuttatni árujait, miáltal a kinállat a.
nagy 'világpiacókon rnegnövekedi)ék.
Pénzügyi szempontok is emellett a .vezérvonal mellett szólamtk. Most az állaim e
két vicinális vonalszakaszra éyi 4511.00(1 koronát fizet rá. Igaz ugyan, hogy a pályát
részben újból kellene készíteni, az js ,igaz,
hogy Pancsovától Kevevárhoz ni vonalszakaszt kellene létesíteni, azonban a Balkánba
való bekapcsolással a vasútvonal forgalma
megsokszorosodnék lés végeredményéiben az
államnak kétségtelenül a mai ráfizetés helyett jövedelmet nyújtana.
Hadügyi érdekek is e vasútvonal kiépítése mellett szóin nak, amit legjobban bizonyított az októberi offenzíva, amikor az áttörésére a szemeudriai legalkalmasabb terep
re hosszú, száz kilométernél hosszabb kerülővel lehetett csak a csapatokat stb. Temesvár—Kevevárán át szállítani. A hadügynek
különben is érdekében áll, liogy minél több
fő vasúti vonal legyen a föl von u4ás irányában. A temesvári fővonal m á r úgyis inregi
:._ -~ 'mT-'
> " -jícjttíj!~Tgr'-n— m "ián:
dós, .kívánság és remény jut kifejezésre. Vőlegény, f é r j , atya lett vohva belőle, aki taláu
temetetlenül fekszik künn a harcmezőn. Ka
fogja meg majd most a ti kezeteket ős vezet benneteket fel az élet magaslatára, az uj,
síziklás vagy meredek ösvényen, ti leányok?
Az lesz a sorsotok, hogy magányosan elhervadjatok és elfonnyadjatok? A mi
fiaink,
akiket az ellenség ellen küldtünk, voltak a ti
reményeitek. Nekünk anyáknak ma már
nincs, akit adjunk, mi odaadtuk a mi szeretetünket, a ti reményeteket, a legtisztább és
legdrágább áldozatot: a fiainkat. Milyen lesz
a ti életetek, a jövendő a n y á k é ? . . . Ez szól
abból az anyai pillantásból, amikor a szein
egy-egy fehér és tiszta homlokra, egy-egy ártatlan ajkra téved.
Ti, a jövendő anyái egykor majd mesélni
fogtok a ti gyermekeiteknek a mi fiainkról,
akiknek meg kellett halniok, ihogy ők élhessenek. ÉvS a jövő gyermekei áhítatos szemmel
fognak feltekinteni a jövő anyáira és az ö
fiatal szivükben ki /fog virulni a kegyeletes
tisztelet.
Tiszteljétek az anyákat! Nincs nő, akit
az anyaság meg ne nemesítene. És nineanya, aki esak nő, nemének csak egy lénye.
Az anyákra nagyobb szükség van, mint r.
hadi eszközökre és pénzre. Nekünk szü'ks:günk van az anyákra, a kimeríthetetlen, jóságos, életet adó anyákra.
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var, katonai érdek, liogy irég több legyen.
De különösei ipari és
Myroskeda'mi
szempontok azok, amelyek .az ország belsejéből a legegyenesebb és legrövidebb torontáli összeköttetést indokolják. F. vonal
a
Tisza völgyében fekszik is igy kiválóan alkalmas ipartelepeket kiszolgálni. A szomszédos és szinten dúsgazdag Bácsunegyével és
a bácsmegyei fővonallal való összeköttetésié s árutorlódás esetén a forgalom eloszlásúra kiválóan alkalmas. Az ut rövidsége
nagy előnyt biztosit e vonalinak, szemben
a temesvár—versed .kerülővel, miért a kereskedelmi forgalomban az idő és tar a legfontosabb tényező s a takarékosság is c
•n.oHctt szól, mert a hosszabb és egy igen
nagy forgalommal
megterhelt
temesvár—
versed vonalnak ujabb
terhelése
(talpfa,
vasúti sin, mozdony- és kocsirongálódás,
kiilöhősen 'kőszén stb.) sok fölösleges kiadást
okoz a nagyobb ut folytán, mint a torontáli.
Ha még hozzávesszük, hogy ui versed
vonalnak különben is megvan a kevevári
összeköttetése és igy ez a vidék nem vészit
sori miit a torontáli uj összeköttetés mellett,
nyilvánvaló, hogy az ország érdekében áll,
miklép e legtermékenyebb, legrövidebb és
ti egy egyenesebb vonallal
kapcsoljuk
magunkhoz a Balkánt.
Tisztelettel értesítem, liogy a torontáli
összeköttetés létesítése biellett törvényhatóságunk előreláthatólag föliratot intéz a miniszterelnök úrihoz, ugy a főldimivclésiigyi,
kereskedelmi, hadügyi és ,pénzügyi miniszter
urakihoz és abban az esetben, ha Torontál
vármegye küldöttséget vezet, a küldöttségben résztveszilnk.
Kérem szives értesítését, hogy ez ügyben Torontáli vármegye részéről mily lépések tétetnek. Szeged, 1916. évi február hó
1 -én. Somogyi Szilveszter dr. polgármester.

férfi és női divatcikkeit
legnagyobb raktára. —

Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Csekonics-u. 6.

Széchenyi-tér 17.

Telefon 8 5 4 .

Telefon 8 5 5 .
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Salon-női-zenekar
hangversenyez.

b. pártfogást kér Arató Dezső.
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Százados ur
kérem, engedje meg, ihogy mielőtt ismét a
harctérre megy, mi két újságírók is b'umut
vehessünk öntől. Még csak*egy napig marad Szegeden, ne mvádolhatnak meg azzal,
hogy tolakodom és egy ,vitéz százados ismeretségét keresem, liogy azzal eldicsekedjem,
vagy érdekessé tegyem magam a Korzón az
ön rovására. Most, hogy ittlliagy bennünket,
bevallhatom: mi ketten, akik délben, este a
géppuslkáisolk törzsasztala közvetlen szomszédságában ültünk a vendéglőiben, mi két
újságírók szerelmesek vagyunk önbe. Önkéntelenül is részt vet tünk az ön magánügyeiben, — nem tehetünk róla, uagyom közel ültünk egymáshoz, minden áthallatszott
hozzánk — örültünk, ha megvolt elégedve a
reggeli gyakorlatokkal, búsultunk, ha szomorkodott, alig vártuk vissza, mikor újévi
szabadság r a 11 a za/u ta zo 11.
Hallotam az is százados ur, — kérem, ne
haragudjék arra, aki elmesélte — hogy ma
reggel, amikor a legénységtől búcsút vett,
az öreg népifelkelők deres bajusza a meghatottság könnyűitől lett nedves. Sírtak az öreg
csontok, a borzaiaztó hős atyáik... Mikor azt
mondta nekik, hogy a harctéren szívesen látja őket és meginvitálta a legénységet az országok sorsát eldöntő véres porondra, mindegyikben fellángolt a magyar honvédek világszerte elismert csodálatos harcikedve és
görcsösen markolták meg a kardot...
Lelkesedést, hazaszeretetet öntött a fiukba, elmennék önnel a poklok .minden tüzén
keresztül, egy szavába kerül és küzdenek,
mint az oroszlán.
A tisztjei, — százados ur — nem merték önnek megmondani, mennyire szeretik;
tudják, .liicgy nem barátja az émelygősnek
látszó sok beszédnek. Én nem vagyclk katona, nem hámom, ha meg is haragszik, szcmébe mondom önnek:
— Százados ur, a lisztjei, — ha lehet —
jobban szeretik önt, mint a bokái.
Ön holnap reggel ittbagy bennünket, ezer
bájoi9 asszony som tudná visszatartani, annál
kevésbé fog miránk, két ujségirókra hallgatni, nem is kísérlem meg, lebeszélni, bár jól tudom, hogy módjában lenne maradni. /Hiszen
jól utdijuk, mennyi fáradtságába került, mig
ki tudta vinni, hogy harctéri szolgáltra rendeljék ki. Még talán folyamodványokat is
irt, pedig — képzelem — nem szereti ezt a
mesterséget.
*

(Nagyon kérem, ne nehezteljen, hogy igy
belekontárkodtam a magánügyeibe, de mi
két újságírók nem tudtuk magunkba fojtani
tovább a lelkesedést, a szeretetet, amelylycl
az ön irányában, vitéz százados uram, viseltetünk.
Tamás Rezső.
— Németországgal nem lesz v á m u n i ó n k .
Budapestről /táviratozza tudósítónk: A magyar, osztrák és német agráriusok értekezletén egyértelmiileg megállapodtak
abban,
liogy Nélmetország és a .monarchia között a
vámunió meg nem valósítható.

ben szállott meg. Délelőtt Helfferich elsőbben
Csirszki-Bögendorff
niémet nagykövettel taMajdnem másifél esztendeje, Ihogy az internácskozott s azután' meglátogatta báró Bvurbántoeszélgetlések 'szüneteltek, különösen
rián István közös külügyminisztert. A
nap
az üzletemberek nélkülözték
a kényelmes
folyamán az államtitkár tanácskozott gróf
összeköttetést a fővárossal és a vidékikel. Tisza István miniszterelnökkel ós Teleszky
János pénzügyminiszterrel, valamint yráf
Kedden — mint a postafö'nöks-ég bennünket
Stürgkh osztrák miniszterelnökkel és Leth
értesít, — felszabadult az interurbán és most
lovag osztrák pénzügyminiszterrel. Helffemár ismét folytathatnak magánosok is inrildh bemutatkozás végett valószínűleg kiterurbán-telofonbeszá.'getéseket.
Terimiészehallgatáson jelenik meg a királyinál. Tisza
István miniszterelnök és Harkányi keresketes, hogy a közönségnek nem szabad túlzott
delmi miniszter kedd este hazautazott Budaigényekikel fellépni és kizárólag a fontos bepestre, — Bécsből jelentik: A z osztrák pénzszélgetések lebonyolítására kelll szorítkozni. ügyminisztériumban kedd délelőtt tanácskoA postafőnökség a következőket közli: ,
zás kezdődött, amelyen Helfferich
német
Budapestre <és a hozzá csatlakozó kör- kincstári államtitkár, Teleszky és LoNi pénzügyminiszterek és Popovies bankkormányzó
nyékbeli központokiba. Továbbá ezekre a tevett részt. Délben báró Burián
külügymilefon-állomásokra: Szolnak, Cegléd, Nagyniszternél Helfferich államtitkár tiszteletére
körös, Kecskeinét, Kiskuni élégy háza, Szenvili ás reggel i volt. ÍEste Stürgkh groif miniszterelnöknél Helfteiricjh államtitkár tiszteletes, Debrecen, SzRtmáf-Némdti,
Nyíregytére
ebéd volt, amelyen Csirszki német nagyháza, Miskolc, Kisvárda és az ezen közponkövet, a két pénzügyminiszter és Poporich
tokhoz csatlakozó környékbeli állofáísokra.
bank-kormányzó vett részt. Helfferich bécsi
Budapesten át beszélni lehet (tranzité) be- ntjla állampénzügyi kérdésekkel van kapcsoszélgetés) Hatvan, Eger, Ló/sánc, Kál, Bétalatiban, amelyek Németországot és Ausztria,
bánya, Rózsahegy állomásokra. Az ezekhez és Magyarországot egyenlőképen érdeklik.
— Ha köll a királynék, vigye. Öreg macsatlakozó környiékteHi (központokkal imagyarral
találkozom, aki két .sebesült katona
gánfeleknek a beszélgetés nincs megengedközött halad. Az együk bakának fel vaju kötve
ve. Az interwbá!n-telefont csak élőfizetöi ála keze, a másik sántít, Ugy hasonlítanak
lomásokról olyan ök Használhatják, akik ebre
egyebekben
egymásra, mint .két zsemlye és
az óvadékot lefizették.
mind a kettő az ősz, meghajlott öregre. MegA távbeszélő központok a magánforgalszólítom őket:
mat azonban egyelőre csakis oly mértékben
— Hová mennek?
bonyolíthat iák le, amily mértékben azt az e
Az öreg válaszol:
célra rendelkezésre álló kehiátok számú ösz—
Inkább gyünnénk, mint mennénk.
szakótö távbeszélő áramkör
és ia jelenleg
— Hát aztán honnét?
még igen erős és fonto\s katonai és állami
— Gyüvünk a Bálótól, ittuuk egy kis álforgalom lehetővé tőszi.
— El a harctérre. A szegedi második hon- domást.
—

HÍREK

1.

Megnyílt

az

interurbán

forgalom.

védkerületi egyesített géppuska
tanfolyam
parancsatoka: Marinkorics
Rezső százados
február harmadikán eltávozik /Szegedről,
aihoil közel cgy esztendeig vezette a tanfolyamot. Tiszteletére kedden esté a Baross
külön termében társas vacsorát rendeztek a
tisztjei, akik meleg ragaszkodással és szinte
fijui szeretettel viseltetnek a szimpatikus kiváló parancsnok iránt. A százados kedden
búcsúzott el a legénységtől, egyszerűen, katonás rövidséggel jelenítette ki, hogy bár nehéz megválni azoktól, akikkel együtt munkálkodott, de annál jólesőbb érzés lesz majd
a -harctéren ismét találkozni. Mjarinkovics
századosnak kemény munkájába került, inig
kitudta vinni, hogy a harctérre kerüljön,
Uean akarták ugyanis a géppuskás tanlfoiljjja'inot e kiválóan képzett és nagytudású parancsnoktól megfosztani. A százados hónapokig eredménytelenül
prőbálkiezott,
mig
inast végre elérte régi vágyát: ismét részt
kiérhet mlagámak a magyar honvédek legendás dicsőségéből.
— Bay Bertalan kitüntetése. Igen rokonszeuves hir érkezett a na/pokban Szegedre a
messze északi harctérről. Sok derék szegedi
katonával egyetemben ott teljesít nehéz szolgálatot ludányi Bay Bertalan, szegedi királyi járásbiró is, mint egy
honvéd-gyalogdlandár igazságügyi előadója. A jeles százados hadbírót ő felsége az ellenség előtt tanúsított kitűnő szolgálatai elismeréséül, a legfelsőit) dicsérő elismerésben részesítette. A
kitüntetés annál figyelemre méltóbb, mert
Bay Bertalan a/z első, aki a tartalékos hadbírói karban a Si'gnum Landis-t kapta. Szegeden kétségkívül nagy örömet kelt a rokonszenves bíró jól megérdemlőit kitüntetése.

— Mire itták?
,
— Hát egy kis töltött káposztára, — tréfálózik az öreg — miig: arra, hogy most vitték
el a hatodik családomat a háborúba. A legkisebbet.

Erre aztán nagyon
megnedvesedett az
öregpek n szeme. Nem sírt, csak nagyon nedves volt a szeme. Mint a i'a. amelynek levágták
az ágát.
— Fáj, ugy-e ? — kérdem részvéttel.
— Hát bizony fáj, mikor az embör öregkorára árván marad, mint a száraz ág. Dehát
mit csinájjuük? Ha köll a királynak, vigye
ükét...
— A g a z d á t l a n u l hagyott lovak miatt.
Szentesen, 1914. október 22-én Török Imire
fölírnives kocsijával megállt a Nyiri-fféto
gyógyszertár előtt, majd /a lovakat magára
hagyta és egy ismerősével elment a postára.
A lovak valamitől megijedtek és elragadták
a kocsit, keresztül rohantak a piacon, albol
Szabó Jánosaiét és Kertész Balázsnét elütötték. Két rendbeli könnyű testisértés miatt
imdlult meg az eljárás Török éllen, akit kedden vont felelősségre a szegedi törvényszék
Páleay-t anacsa. Dr. Sztachó .Lajos ügyész
vádbeszéde után a biróság bűnösnek mondta
ki a vádlottat és 10—10 napi, fogházra átviáltioztatlhlató 100—100 korona fő- és 5—5 napi
fogházra átváltoztatható 50—50 korona mellékbüntetésre ítélte. A vádlott megnyugodott az Ítéletben, az ügyész és a védő azonban felebbezést jelentett be.
— S z o m b a t o n hirdetik ki az Ítéletet a
szegedi hadseregszállítók b ű n ü g y é b e n . Január 25-én vette kezdetét a Kúria előtt Beregi Béla és társai ellen folytatott bűnügyben a semmiségi panaszok tárgyalása. Pénteken került a pörbeszédökne a sor, amelyek
hétfőn délig tartottak. A koronaügyészség

— Helffericht bécsi tanácskozásai. Bécsből jelentik: Dr. Helfferich, a német biroda
lom /pénzügyi államtitkára hétfőn reggel
álláspontját Ligetkuthy Iván, koron a ügyészBerlinhői Bécsbe érkezett és a Grandé Hotel- | helyettes fejtette ki. Utána a védők szólaltak

í)ÉLMAGYARORSZÁG.
fel a következő sorrendben: Dr. Poüék Illés,
dr. Dési Géza, dr. Zboray Miklós, dr. Reiniger Jakab, dr. Balapsa Anmi®, dr. Vázsoayi
Vilmos,dr. Gál Jenő, dr. Kelemen S a m u és
dr. Bumncs
Marcell.
—
A pörbeszédek után Tarady János tanácselnök a tárgyalást befejezettnek
nyilvánította és közölte, liogy a Kúria 'határozatát szomjú,tóji
délben 12 órakor fogja 'kihirdetni. — A szegedi polgári törvényszéknél a hadseregszállitá-Sii biinpörökből kifolyólag a im. kir. jogügyek igazgatóságának , kérelmére
kilenc
rendbeli biztosítási
végrehajtást
rendeltek
el. A kincstár a következő összegeket igényli: 1,226.198 korona 82 fillér; 715.089 kokorona 59 fillér;
135.272 korona 86 fillér;
126.905 korona, 125.206 korona; 120.625 korona 19 fillér; 72.692 korona 87 fillér; 51.822
korona 14 fillér.
— Móra-matiné a Korzó-moziban. A szegedi Feministák Egyesülete 1916. február hó
másodikán délelőtt a Korzó-moziban
gyermek-matinét rendez. Az előadás jövedelmét jótékonycélra szánta az egyesület. Különös érdekessége a matinénak, hogy a gyermekek kedvenc költője: Móra Ferenc személyesen fogja
egy meséjét felolvasni. A program a következő: 1. Mozikép. 2. Prológus, irta Soós Aladár, elmondja Miklóssy Margit. 3. Mese, irta
és elmondja Móra Fewyue. 4. Moziké®. 5. Hantos Irma Móra-versekkel. 6. Hajnali dal, irta
Móra Ferenc, megzenésítette Fichtner Sándor,
énekli Ililbert Janka. 7. Ha a gyermekek sírnak, irta Móra Ferenc, zenésítette Fichtner
Sándor, éneklik a városi zeneiskola növendékei. 8. Mozikép.

m
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I min M i
nordisk dráma 3 felvonásban.

— H á b o r ú s gyermekvédelem. — H á b o r u
és nevelés. E két aktuális témáról fognak
szerdán értekezni a Szegedi Gyermektanulmányi Társaságnak a városháza közgyiilé-i
telimében délután 4 órakor tartandó nyilvános gyermektanulmányi értekezletén. Sok
szó hangzott már el A közgyűlésen, egyes
egyesültetek gyűlésén és lapunk hasábjain is
a hadiárvák és általában a háboru .folytán
gondozás nélkül maradt gyermekeik védelméről. Sőt a közelmúltban országos tekintélyek is szólottak e tárgyban városunk közönrégéhez; de az ő előadásaik
általánosságban, az egész országra szóló intézkedésekről
s z ó l o t t a k . Most a leghivatottabb egyén,
dr.
Pálfy József, az á-rvtaszéknek a gyermekek
iránt melegen érző, naigytudásu elnöke f o g j a
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeik
eddig városunkban a gyermekek védelme érdekében történtek s rá fog mutatni arra,

Mig hisai
vigjáték 3 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.

E l ő a d á s o k : szerdán 2, fél 4,
5, 7 és 9 órakor, csütörtökön
5, 7 és 9 órakor.

"i

— U j makszimális húsárak. A rendőrkapitányi hivatal közhírré teszi, hogy február 1-től kezdve a húsáraik, — a városi tanács határozata alapján — a következők:
Marhahús levesnek 4.80, paprikásnak 4.40,
sütni valló 5.40. Növendék marhahús levesnek 4.40, pecsenyének 5.—, paprikáknak 4.-—.
Biorjuhus eleje 6.—, hátulja 6.40. Ürühús
eleje 3.—, hátulja 3.40 korona,
— Hatósági báránvhus. A városi árubódéban, a városháza, mellett, szerdától kezdve
ismét kapható bárányhus, a hatóság által
metgállapitott áron. Egyelőre harminc darabot vágtak, de, ha szükséges, több is kimérésre kerül.
— A szegedi színtársulat tagiai boldogult
Taschler József emléke iránt való kegyeletből 30 koronát küldtek a. kegyesrendi főgimnázium önképzőkörének, liogy Szabados: A
Tisza cimü költeményének két legjobb elsziavalóját jutalmazza. A nemes elhatározásért ezúton is liálás köszönetet mond az igazIgatóság.

— Nyolc napi elzárásra ítélt árdrágító
kofaasszony. Csinos botrányt rögtönzött Bába
Lajosaié, Feketeszél 73. szám alatt lakó kofhasszony. Három kövér Hibáit hozott lm kedden a hetipiacra és 4.60 koronáért próbálta
kilóját értékesíteni. Egy rendőr hozzálépett
és megmutatta az asszonynak a hatóságilag
megállapított árak tabelláját, amely szerint
csak 3.40 koronát szabad egy kilogram libáért követelni. Bábán© kijelentette, hogy ő
ugy adja az áruját, ahogy neki tetszik, majd
a közelben állókat fenyegette felpolfoziás-al.
A rendőr 'bekísérte dr. Temesvári/ Géza főkapitány-helyettes, rendőri büntetőbiró elé,
aki nyemhan lefolytatta a tárgyalást az árdrágító kc/faiasszcmy ellen. Dr. Temesváry
nyolc nap ielzárásm és három napi elzárásra
átváltoztatható ötven korona pénzbüntetésre
itélte Bábánét a makszimális árak túllépésié
miatt. Botrányokozás miatt még külön egy
napi elzárást kell a hirtelen haragú kofaasszonynak elszenvedni.

hogy minő intézkedésekikel lesz lehetséges e
mindnyájunkat érdeklő, városunkra s az ország jövőjére is jendkivüi fontosságú kérdésnek a teljes és megnyugtató megoldása.
A gyermekek védelmével vele jár azok .helyes irányú ntevelése is. Mindenki tapasztalhatta, hogy a háboru mily rendkiviili hatással volt a gyermekek érzékeny lelkületére.
Tisztán a helyes irányú neveléstől függ,
hogy a mai nagy idők e hatása a gyermekek
erkölcse, jellemte és értelmi fejlődése szempontjából megfelelően kihasználtassék s bennük a nemzet jövőjét megnyugtatón megalapozzuk. Gallér Kristóf, a tanitóképző-intézet nagys®ivü igazgatója fog e tárgyról ér.
tekezni. A kiváló sociológus és pszihoflógus
előadása kétségtelenül érdekelni fogja nemcsak a tanítással foglalkozókat, hanem azokat a. szülőket is, kiknek gyermekeik jövője
szivükön fekszik. Ezért ezúton is felhívjuk a
délután 4 órakor tartandó értekezletre az
érdeklődőik figyelmét. A gyűlésen bárki megjtelenhetik, belépődíj nincs.

w

— K a t o n a s z a b a d i ' ó méhek. Kedden tárgyalta a szettedi tálfla Vas István makói
gazdálkodó bűnügyét. iVas-t azzal vádolták,
hogy 1914 októberében a sorozás előtt a bokáit és a talpalt méhek kel összecsipette, nehogy beváljon katonának. A törvényszék
már felmentő Ítéletet hozott az ügyében,
most, a tábla is helybenhagyta az elsőim-óság Ítéletiét azzal az indokolással, Ihogy a
méhesipések nem alkalmasak arra. hogy a
sorozó orvost tévedésbe ejtsék é.s az illetőt a
katonai szolgálat siói esetleg mentesítsék.
Vas István nem követett el tehát fegyveres
erő elleni vétséget.
— Lövőgyakorlatok. Az ötödik honvéd pótzászlóalj február 3., 4., 5., 7., és 8. napján délelőtt (nyolc órától kozdődőleg a hektói lövőtéren éles tölténynyel harcszerű lövőgyakorlatokat tart. A lövőgyakorlatok tartama
alatt a közeliben való tartózkodás veszélyes.
— Fogolyszöktetéssel vádolt börtönőr.
A mult év deceml>erében Gázon János, szegedi börtönőr vonalon Kassára kisérte Dudás Ernőmé vizsgálati foglyot. Dmlásné
Szikszón leugrott a vonlátról és megszökött.
Mikor az asszony kézreikerült, a kihallgatás
során azt. adta
elő, liogy a börtönőr
tudtával történt a szökés, akivel szerelmi viszonya volt. A z ütryészséíg fogoly szöktetés
büntette miatt vádat emelt Gozon ellem,
azonban a törvényszék november 18-án felmentette. A z ügyész felebbezés© folytán a
szegedi ítélőtábla elé került az ügy, ahol
kedden tárgyalták 1 a börtönőr bűnügyét. A z
Ítélőtábla helybenhagyta a törvényszék ítéletét. A z ügyész sein miségi panaszt jelentett
be az ítélet ellen.
_
, ,
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— Életünket és vérünket. K o h n és Fleck
neves bécsi irók ezen ia cimen egy nagyhatású háborús szin játékot irtaik és rendeztek. A
darabot most mmtatják be hatalmas sikerektől kisérve a budapesti m< zgószinházak és a
szegedi iKoizó-mczi az első a vidéki mozgók
közt, amely megszerezte ezt a képet. Pénteken, szombaton és vasárnap mutatja be a
Korzó-mozi és bizonyára itt sem marad el a
megérdemelt siker. A mezi áldozatkész igazgatósága ujak ai fi,gye Íme arra is kiterjedt,
hogy ezt a rémek hazafias képet a katonaságnak ós 'bemutassa. Külön és díjtalan elő*
adásoklat rendeznek a sebesült és beteg katonáknak, valamint a harctérre készülő legénység szálmára. A képnek különös érdekességet ad az, hegy a háborús részleteket a
harc-téréin vették föl. Jegyeket
elővételben
már lehet klapni a Korzó-mozi igazgatósági
irodájában.,
— A legjobb moziujdonságok. S z e r d á n
és csütörtökön a. Vér szain teszi feltűnő érdekessé az Uránia szinház műsorát. Ez egy
minden izében izgalmas, modern dráma,
a mely mik főszerepét a bájos Lőtte Neumann
játsza művésziesen. A Vass-nioziihan a Biró
is cmk ember mély tartalmai dráma és Hadi
gombóc ötletes, aktmalis háborús bohózat
megy. Az Apollóban a Halál-telefon, a l:\gmesticribb detektív történet és „Jobbra én —
bah-a ő" pikáns, kedves vígjátékot vetítik.

— A Hétválasztó-kávéházban a női zenekar állandóan nagy sikereket, arat. Különösen a tehetséges és jó hírnévnek örvnmdő
Klein A. karmester érdefpie ez, 'aki buzgón
fáradozik a siker érdekében.
A városi nyelviskolában u j francia, n é -

—

met, angol és szerb tanfolyamok nyílnak m e g
február 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi
Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra,
délelőtt é s délután. T e l e f o n 14—11. Igazgató,
jakab D á v i d .
FROMMER, BROWNING, 1914. modetu steyer pisztolyok
Sebük Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók.
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Február 2 - á n és 3 - á n ,
szerdán és csütörtökön

LOTTER NEUMANN, a bájos
berlini szinésznő felléptével

A lövészárkok mélyéből.
— A Tábori

Újság januári s z á m á b ó l

Irta: Dr. Fehér MánHon zászlós.

—

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

iA nagy szeri) futáskor történt. Tartaoooo
lélébain voltunk. Éjszaka üdéjén Kertész Henrik f'őh ad n a gylgy a 1, szá za dpa rancsn ok amim a 1
S Z Í N H Á Z I MŰSOR:
vizsgálni mentünk a tábori őrsöket.
S Z E R I ) \ d. u.: Télen. Népszimnii.
(Egy kalyiibából világosság és beszéd
ESTIE: A kisasszony férje, játék. Párathangja szűrődött ki. Közelebb mentünk é.s
lan.
hallottuk, amint Moss Krecisun népifelkelő
P É N T E K : A császárné, operett, bemumagytarázza liiveinek a harctéri helyzetet. A
tató. Páros.
szerbek menekülnek mi üldözzük őket.
SZOMBATON: A császárné, operett. PáiD,e, — vág közbe, — egy pessimista ruratlan.
rauny népfelkelő, a szerbek célja, nagyon világos. Folyton visszavonulnak .és mert a föld
A császárné. A szinházi iroda j e l e n t i : A
gömbölyű, a seregünk hátába kerületnek és
pénteken színre kerülő operett-újdonság a,
nagy bajokat, okozhatnak. Ime igy lesz ez.
napokban ünnepeli a Király-színházban 50.
IBenéztiiink a hasadékon és láttuk, amint
egy tökből készült kobakon (ez volt a föld- előadását, mig [Bécsben már régen tul van a
teke) szemlél tető módén illusztrálta előadá- 200. előadás jubileumán. A császárné nevét
nem em-liti a szinla.p, a darab .során se nesát.
A hallgatóság nagyon elkomorodott. Ma- vezi senki nevén a császárnét, de mégis
ga Mos Kreesim is elkomolyodott. Ezt az mindenki tuldni fogja, hogy Déri Róz-i mint
Mária Terézia játszik, parancsol, kedélyesegyet még ő söm tudta. Pedig hiróviselt ember. A falu esze. És erre ő nem gondolt, kedik, haragszik, szereimeskedk, énekel és
tárnod a színpadon. Inkognitóját percre sem
hölgy hátba támadhatnak.
Pillántig mélységes csend honolt. Érezni őrizheti meg, alig hogy ki fog- lépni a második felvonásban ,a színpadra a császárné
lehetett a gondolkodás erőltetését.
pazar
pampájában, mindenki érezni f o g j a ,
Ám látjuk, hogy Micss barátunk arca
hogy ez a császárné nem lehet más, csak Máderülni kezd. U g y látszik, rájött a dolog
ria Terézia, a kiért a magyarok a „Morinyitjára. Meg tud ő felelni emberül.
amur"-t kiáltották. Most tapsolni fognak a
Beléptünk a kunyhóba. Tisztelgés. Nagjmagyairok o csodás uralkodónőnek, aki ebben
ha Ugatás.
a kedves, színes és érdekes operettben is,
iFÖliadniagyom biztatta a katonáit, disnemcsak uralkodóim, hanem asszony is, aki
kuráljanak csak tovább.
— Hát nr\m tudjátok — vágja ki az igaz- mindenek felett szerető feleség és jó anyai
Az operett telve a legszebb és fülbemászó
ságot Moss, — hogy azért van a bosnyák hazene- és énekszámokkal, amelyek bizonyára
láron egy másik hadseregünk, hogy a hátba
nálunk sem tévesztik el hatásukat.
támadást visszaverje!"
iA kobakon meg is magyarázta ezt, és
diadalmasan nézett körül
megnyugtatóit
társai során.
MOZGÓ-SZINHÁZ
(Hová könyvelendő az aszpirin?) Egyik:-: TELEFON 807. :-:
másik népfelkelő kiadásairól és bevételeiről
könyvet vezet. iBeirja a legapróbb tételt is,
mert „rendűtek muszáj lenni."
Fabruár 2-án, szerdán
.Nagyon megakadt azonban egy népfelkelő egy tétellel.
Két kitűnő sláger
(Aszpirint vásárolt és bevette az orvosságot.
Most ezt melyik rovatiba irja?
lAz világos, hogy 20 fillért kiadott. Tehát
ez kiadási tétel volna,
Dráma 3 felvonásban.
• • • •
.Az is bizonyos, luigy az aszpirint bevette
tehát ez a „Bevétel" rovatba volna illesztendő.
lA fogas könyveléstutkinányi kérdést a
törzsőrmester, a század ;,pja oldotta mteg,
kihez tanácsért ferdült.
Vígjáték 2 felvonásban.
„Nesze fiam 20 fillér és Írd lm az aszpirint a bevétel rovatba."
Előadások 2 órától kezdve. — Gyermekje(A nazarénus.) A pót test nél volt egy
gyek csak az e l s ő előadásra érvényesek.
őrvezető)ik, aki -nazarénus hitelveire hivatkozással megtagadta, a fegy ver kézbe véteTELEFON 13-16.
TELEFON 13-16.
lét. Megindult a hadi ii ói eljárás és ezen közben a nazarénus .-zent Pál egyik levelében
alapot talált a bresülttes .visszavonulásra,
mert abból azt olvasta ki (mondhatom, helyes logikával) hogy a nazarénus kötelessége
a. ifegy vert használni, ha a felsőbbség ezt neés tűzifát fűtési és ü z e m i célokra teljes
ki mcigparianicsolja,
vagyonrakományokat is azonnal
szállít és v i d é k r e
továbbit
Maróiezi János (igy hívják az öreg ifiut)
ezóta hiven lelkiismeretesen teljesiti szolgálatát. Elsőrendű lövő. Most szakaszvezető.
Járőrbe küldték. Figyelmeztették, hogy
S Z E G E D , H o n v é d - t é r 1. s z á m .
óvatos legyten. Csak a sötétség beálltával in(volt Konrád) Rókaduljon, nehogy a Szomszéd hegyről megsraputca 6. sz., Szegednelezze az ellenség.
pályaudvarral szemben
,jOsak nincsen mindig okuláré a rác szeGyönyörűen átalakítva
mén, — dünyögött a kis öreg és bizony még
tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z
világosságban indult útjára, hogy gyorsabegész éjjel nyitva.
ban hirt hozhasson.
Egyszerer csak nagy ágyúzást hallunk.
Egy/félóra múlva felkötött karral tért vissza
Az összes harcterek legjobb és legáta .mi szakaszvezető n,k.
tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron
(Mi- újság?
„Hát bizony tévedtem, mindig okulárét
hord a rusnya rácz fajzat" — és mutatta sékönyvkereskedésében (Kárász-utca 9.)
rült karját,

TASS

H bifű is (sah emfier

Hadigombócz.

j

KŐSZENET

D r á m a 3 felvonásban.

Viderker Pál

Modern társadalmi
dráma.

> Előadások szerdán d. u. 2 órától
! kezdve, csütörtökön d. u. 5, 7 és
9 órakor.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.
••MII

• M M . * * . ) -

Várnay L.

£áES"

MtMKntKÉGÉSíM

Szeged, 1916.

február

Alkalmi vásár

/V\a és minden este a

Sandbergoá

•••
Bokor Malvin:

„Belvárosi"
kávéházban
Füredi Fábián
világhírű gordonka

Tél van megint

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.
:-:

Husz megkapó novella

Hölgyek naptára 1916. évre
Á r a 4 korona.

KincscsKalcnfórittiiil9]6.{Vrc
Ára 2 K 5 0 fill.

Széchenyi-tér 16. MOH 1201

jKtss^tc-Kalcndcr 1916. íVre
Á r a 1 K 2 0 fill.

Pásztor József:

művész, (szólista)

A muszka vendég

hangversenyez

Pajzs E l e m é r :

• R Í

Cirkusz

Kolompár Dezső hírneves
fővárosi cigányprímás és ze-

GYÓNIGÉZA

nekara (a Folies Caprice volt

Á r a 1 kor. 2 0 f.

przemysl

közreműkö-

Ára 2 korona.

Két elbeszélés

versel.

tt
Kapható: VARNAY
::
könyvkereskedésében,

désével.

Ára 2 korona.

Háborús novellák

i

házi zenekara)

Ára 3 korona.

. . . .

Tolcsvai Nagy Barna d r . :

H 43—50 ís ifiéi utiiiia
Á r a 1 K 5 0 fill.

L.

Gábor

Andor:

Palika
A Nemzeti-szinház megnyitó darabja
Ára 2 K 5 0 fill.
Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-fále f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható
Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára K 1-20
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Gyomorbajosok
dicsérik a
Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
Üvegje 1 koronáért kapható
Leinznger Gyula,
gyógyszertárában Szeged,

fifpdefésehet feluesz a XIadöhluafal Szeged, Kárász u.

Gábor

Aaer-fény r!!ágltá«i- és
jófcftrbanístrtási vállstet

S u p i , Kosom Lajos-sogáret l s f e
Csillárok,
gázfőzők
é*
nittdennemi! gázfelszer*n tésl cikkek raktára u
Telefon i 468.

Telefont

E l e g á n s a n bútorozott, teljesen
különbejáratu szoba kiadó Dugonicstér 9. szám alatt. Tudakozódhatni
^ ^ ^
a házmesternél.

Andor:

Petur meg a dinnye
Humoros Pufi jelenetek . . . .
Szenzációs újdonság I

Szenzációs újdonság I

Aage M a d e l u n g :

Hadinaplóm
A hirneves dán iró könyvet irt
a kárpáti nagy harcokról . . .

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

Á r a 3 korona.

Shaw;

Anglia ellen ís a dr ellen
A nagy angol iró bölcs szavai a
háborúról

férfidivateikkek, ingek, meleg alsók,

Nyáry

harisnyák s egyéb szükségleiekben a

Nemzeti Áruházban Kárász-utca, £m£LnxS?Bt8.'

Ára 4 korona.

Franyó Zoltán:

Bemard

a a legjobb bevásárlási forrás

Á r a 2 K 5 0 fill.

Ára 2 korona.

Andor:

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

Ára 3 korona.

A m b r u s Zoltán:

I TEA RUM
I IVÓ RUM

A tóparti gyilkosság
SZILVA
TÖRKÖLY {pálinka
BARACK j

Lebilincselő meséjü, finom humoru és művészileg megirt elbeszélések

állandóan klfilnö minőségben kapható :

Tennep M. bászlűnál [

Kaphatók:

Felsőtiszapart 6.

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

Nyomatott

Ára 3 korona.

•••

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED,

Kárász-utca 9.

Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

