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GENF: A Double melletti robbanásról
megállapították, hogy a Corrone erődben történt. Fgy hatalmas níunicióraktár repült a
levegőbe. A robbanás olyan erejű volt, hogy
a környékbeli épületeket teljesen elpusztította, mintha ágyukkal lőtték volna szét. Az
erőd legénységéből tizenketten,
a lakosság
közül negyvenötén meghaltak; a sebesültek
száma: 260.
BERLIN: A Vossische Zeitung jelentése
szerint
a spanyolországi
munkás-mozgalom
valóságos forradalmi jelleget ölt. Fgy vasöntöde munkássága és a katonaság között
véres összeütközésre került a sor. Az utcai
harc folyamán 51 munkás meghalt, 11 megsebesült. A katonák közül 67 sebesülés történt.
,
ZÜRICH:
Veráim legfontosabb támaszpont ja, Vaux körül hevesen tombol a harc.
A francia katonai szakértők a németek, megrolianásszerii,
általános támadását
várják
Verdimnél. Poincaré köztársasági elnök verduni látogatása elmaradt,
mert a vár parancsnoka kijelentette, hogy a mostani körülmények között nem szavatolhat az elnök testi épségéért. A legfontosabb erődítések komoly veszélyben forognak.
ZÜRICH:
Március 21-én összeül Párisban a nagy haditanács Joffrc elnöklésével. A
haditanácson részt vesznek a Parisban tartózkodó magasabb rangú tisztek, Verdun helyettes-parancsnoka,
az angol hadügy- és
municiós miniszter, a francia hadügyminiszter és az orosz kormány
kiküldöttei.
BERLIN:
Athéni jelentés szerint Konstantin görög király fogadta a Berliner
Tazebhitt tudósítóját. Kijelentette, hogy az antant szaloniki-i helyzetét rossznak
tartja,
mert annak dacára, hogy flandriai
mintára
"t méter mélységbe ásták be maglikai a katonák, a szűk területen sikeresen nem operáihatnak. Meg tudja azonban érteni, hogy Szahuiikit miért akarják erővel tartani.
— Őrültség volna, — folytatta a király,
ha én csatlakoznék bármelyik háborús félhez is. Érzelmeimről nem lehet megállapítótokát tenni. Németország nem várhatja, hogy
ngy cselekedjek, mint egy német. Nekem görögként kell cselekednem. Én tehát most is
azt mondom, hogy Görögország
semleges
marad. A háború elején nagy szimpátia volt
(lz országban Franciaország
iránt, de az aniont sikerrel igyekezett ezt a szimpátiát eljátszani.
BERLIN: A Frankfurter Zeitungnak jelentik Szalonikiből: Sarrail tábornok elégedetlen a csapatok élelmezésével
és emiatt
vissza akar a parancsnokságtól lépni.
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Szombat, március II.

V. évfolyam 60. szám.

A németek Woevreben
előretolták frontjukat.
- A franciák az uj hadállások ellen hevesen támadtak. Vauxban megvetették lábukat; támadásuk egyébként véres
kudarcot vallott. - Bethincourtnál a németek ujabb 11
ágyút zsákmányoltak és 681 foglyot ejtettek. - A német
repülők sikerei, BERLIN, március 10. A nagyfőhadiszáliás jelenti: A Maas nyugati partján a Bois
des Corbeaux-bcli és a bethincourtl ellenséges árkok megtisztítása alkalmával hat tisztet és liatszáznyolcvanegy embert elfogtunk
és tizenegy ágyút zsákmányoltunk.
Az Ablain erdőt és a Doiiaumoiittól nyugatra húzódó hegyhátat szívós küzdelemmel
elfoglaltuk.

előtt bármikor. A következő összeállítás
nemcsak újból bizonyltja fölényünket, hanetn
egyben megcáfolja az ellenség előszeretettel hangoztatott azon állítását, hogy légi
harcban szenvedett veszteségeink azért oly
csekélyek, mert repülőink nein merészkedtek az ellenséges vonalon túlra.
A nyugati frontról a veszteség kimuta-

A Woevreben vonalainkat a Damlouytól délkeletre fekvő erdödarabon át előre
toltuk. Uj frontunk ellen, amely a falutól
nyugatra és délre húzódik, valamint Vaux
erődnél a franciák erőteljes ellentámadásokat intéztek. Ezek folyamán sikerült az ellenségnek a páncélerödben ismét megvetnie
lábát; a támadásokat egyébként nagy veszteségeket okozva visszavertük.
Harci repülőink két angol repülőgépet
lelőttek és pedig egy egyfedelüt MytschaténáJ (Yperntöl délre) és egy kétfedelüt La
Bassetól északkeletre. Az első gép pilótája
meghalt.
Február havában repülő osztagaink támadó tevékenysége az ellenséges harcvonal
mögötti felderítő és éjszakai rajrepüléseinek
száma lényegesen nagyobb volt, mint ez-

hangzik:
Légi harcban nem volt semmi -veszteségünk. A földről szintén nem lőttek le egyetlen repülőgépünket sem. Eltűnt hat gépünk;
összes veszteségünk hat repülőgép. A franciák és angolok légiharcban tizenhárom, a
földről történt lelövés folytán öt, a vonalunkon belül kényszer leszállás folytán két repülőgépet, összesen husz repülőgépet vesztettek.
Itt figyelembe veendő, hogy mi elvből
csakis a kezünkbe került, vagy égve lezuhant ellenséges repülőgépeket vettük számításba és nem számítottuk be az ellenséges
vonalak mögött lelőtt számos gépiiket.
r
t
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

tásunk

február

haváról

következőképen

Német repülők támadása
A német jegyzék
Washingtonban. egy orosz hajóraj ellen.
Lansing

BERLIN, március 10. A WolH-ügynök-

külügyi államtitkár átvette a német kor-

ség jelenti: Március 9-ikén Haliakra táján,

mány jegyzékét a tengeralattjárók harcára

Várnától északkeletre, német haditengeré-

vonatkozólag. A jegyzék kifejti, hogy An-

szeti repülőgépek megtámadták és bombá-

glia az élelmiszer-behozatal ellen tett intéz-

kat dobtak egy sorhajóból, öt torpedózuzó-

kedéseivel és a kereskedelmi gőzösök fel-

ból és öt teherszállítóból álló orosz hajóraj-

WASHINGTON, március* 10.

fegyverzésével kényszeritette Németországot megfelelő ellenintézkedések megtételére.
Ha ez eddigi okok megszűnnének, akkor
Németország is elállna az uj harcmodor keresztülvitelétől.
A jegyzékben végül annak a reményének ad kifejezést a német kormány, hogy
az Unió a német álláspontot elfogadja.

ra. A

torpedózuzókon

találatokat figyeltek

meg.
Noha az orosz hajók hevesen lőtték a
repülőgépeinket, valamennyien

sértetlenül

tértek vissza.
BEHNCKE,

a tengerészeti vezérkar főnökhelyettese.

%

délmágyaftoftsftáö.
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Az olaszok gázbombákat használnak.

Portugália a lefoglalt német hajókat
Angliának adta bérbe.

BUDAPEST, márJius 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki
harcvonalon az olasz tüzérség helyeiikmí
mérsékelt tevékenységet fejtett ki és tüzelése csak a tolmeini hídfőnél volt élénkebb.
A karinthiai és tiroli harcvonaion a har-

ci tevékenység változatlanul csekély.
A vizsgálat megállapította, hogy az olaszok ez alkalommal a romboni szakaszon
gárbombáikat használtak.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Vaux polgármestere

Támadás Gallieni ellen Douaumont
miatt.

a németek „alapos tüzérségi előkészítéséről."
Genf,

március 10. A németek borzalmas

ágyútüze elől Vuuxnuk majdnem egész lakossága elmenekült.
A napokbán Párisba érkezett Qabriei, Vuu\ polgármestere, aki a németek támadásáról ezeket mondotta:

— Vaux helység Veráimtól kilenc kilométer távolságra fekszik. A falu két erődöt
ural: Vaux erődjét és a Douaumont erődöt.

nek ama meséjét, liogy a douuumonti páncélos erőd csak régi kőhálmaz. Ez az állítás hazugság. Bizonyára nagy lövedéktömegre volt
szükség a páncélos tornyok és betonozások

elsőrangú

söket bérbe adta egy angol

straté-

giai pozíció. A német repülök nagy szolgálatot tettek tüzérségüknek.
Az egész francia tarfelékoi
Verdunhez viszik.

hajóstársaság-

nak. Ezzel maga cáfolta meg amaz
hogy hajóhiány következtében van
a hajók lefoglalására és leleplezte
intézkedésének igazi célját, azt

hogy Angolországot

Rosendaal,
március 10. A Petit Parisienbcn Dilissé mérnök keményen elitéli Galliéni-

összelövésére. Douaumont

Berlin, március 10. A portugál kormány
a portugál kikötőkben lefoglalt német gőzöérvelését,
szüksége
erőszakos
tudniillik,

támogassa.

A német sajtó helyesli a hadüzenetet.
Berlin, március 10. A lapok a Portugáliával való diplomáciai összeköttetés megsza-

kítását az egyedül
lehetséges
válasznak
mondják a német hajóknak Portugália által
történt jogtalan lefoglalására, amely országnak kormánya engedett Anglia nyomásának.
Világos, mondja a Tageblatt,
hogy a német

kormány oldalán van az egész

közvélemény,

amikor a Costa-minisztériumot kioktatja ar-

ról, hogy Németország tekintélyét még ellenfeleink hűbéresei sem sérthetik meg büntetlenül.

Ez azt jelenti, ihogy a falu a lövetés első percétől fogva a tüzkörletfce esett és oly ágyutiiznek volt kitéve, aminőre alig van példa.
Vaux borzasztó sokat szenvedett. A házakból
és a ictharingiai stílusban épült
uradalmi
kastélyból ma már csupán kopasz, füstös falak merednek az ég felé. De csak kevés helyen, mert szorosan véve, Vaux falva ma már

mából váratlanul a főhadiszállásra utazott.

kormány

a földdel egyenlő. A városka büszkesége, a

Altalános offenzívára készül az antant.

gyönyörű fenyveserdő, teljesen elpusztult, a
hatalmas régi iák szétforgácsolódva, összetörve hevernek a földön. Vaux borzalmasan
van elpusztítva, mint hogyha földindulás lett
volna.

— A verduni német támadást
súlyozni. —

Morcán belügyminiszter ezt válaszolta: Csupán két megjegyzést akarok tenni a beszédre.
Cuza azt hiszi, hogy mi mindnyájan együtt
többet látunk", mint egy ember. Ez talán helyes megjegyzés. De a közvéleménynek
nin-

A bombázás február huszonegyedikén,
hétfőn reggel kezdődött. Második vonalunk
mögé valóságos vaseső zuduJt alá és azóta
meg sem szűnt. A németek vaszivatarba burkoltak bennünket és közbe zárótiizzel el akarták vágni hátsó összeköttetéseinket. Keddre
virradó éjjel a tüzelés ereje megkétszereződött. A mi ágyúink feleltek. A falu felett az
ég egy füsttenger
volt, mintha süni*. fekete
köd borította volna a vidéket. Naponként
át-

francia közös haditanács már elhatározta. A.
lap hangsúlyozza, hogy a mai állás mellett
irreleváns ugyan Verdimnek a francia hadseregtől'való izolálása, mert Verdun ugy van
berendezve, hogy három oldalról is ellátható
segítséggel és élelemmel, mégis vissza
kelle-

lag u gyezer gránát hullott és mi Vauxban
szói igó szívvel lestLik. mi lesz a vége ennek a borzalomnak.
Különösen huszonegy centiméteres grá-

nát hullott tömérdek. Kedden este harmincöt
és harmincnyolc centiméteres gránátok robbantak fel. A német nehéz ágyuk pokoli tüze, mint a papirost, ugy vetette szét a háza-

kat. összesen öten maradtunk

Vaux

faluban

és remegve huzódtunk meg a pincében, a
melyből egy percre sem merészkedtünk elő,
mert a tii/orkán nem szünetelt. Az Isten őrködött felettünk, ihogy ép bőrrel menekülhettünk meg a vauxi pokolból.
Francia jelentés a Vaux körüli
harcokról.
A sajtáhadiszállásról jelentik a Magyar
Távirati Irodának: Március 9-én éjfél 11 órakor kiadott francia jelentés a következőket
közli: A Maastól nyugatra csapataink
a
Holló-erdőben ujabb sikereket értek el. Az
erdőt majdnem teljesen megszáliottuk.
A Maastól keletre Douaumont
és Vaux
közti arcvonalon az ellenség dühös előretöréseket kísérelt meg, amelyeket visszavertünk. Vaux erődnél az ellenség a hegykup lejtőjére zárt tömegekben igyekezett, zárótiizelésünkben óriási veszteségeket szenvedett.

Ziirieh,
március 10. Az egész francia
tartalékot Verdun védelmére irányították.
Az olasz királg a főhadiszállásra
utazott.
Lugunó,

március 10. Viktor Emánuel Ró-

akarják

ellen-

Genf, március 10. Az „Eclair" tudni véli,
liogy az angolok a legrövidebb idő alatt meg-

kezdik a flandriai

ne gyorsan

offenzívát.

utasítani

Ezt az angol-

a német offenzívát,

a

mely már nyugat és kelet felől fenyegeti az
erődöket, különben nagy baj lesz.
Stockholm,
március 10. A félhivatalos
„Novoje Vremia" párisi tudósítója .jelenti,
hogy a francia főhadiszálláson fontos konferencia volt, amelyen részt vett Haig angol

generális és az orosz vezérkar

kiküldötte

is.

Beavatott körökben azt hiszik, hogy e ta-

nácskozás az orosz offenzívára

és az angol

akcióra
vonatkozott,
amely hivatva lesz a
franciákra gyakorolt nyomáson könnyíteni.
Ugyanezen a konferencián határozták el,
hogy Sarrai! tábornok parancsot fog kapni a

Szalonikiból

kiinduló

offenzívára.

március 10. A Politiken

je-

lenti Krisztiániából:
A frederikstadti Andersen részvénytársaság Memona
nevű gőzöse,
amely koksz-szállitmánnyal a mult óv november 24-én indult Krisztiánjába, nem érkezett meg oda. Attól tartanak, hogy a gőzös aknába ütközött és 17 főnyi személyzetével egyiitt elsiilyedt. Egy-két nappal később ugyancsak Krisztiánjába indult gőzös
kapitánya, aki már november 28-án érkezett
oda, elmondotta, hogy ugyanabban az időben
több más gőzös is ezen a vidéken haladt és
azóta ezekről sem érkezett hir. Attól tarta-

nak, hogy több hajó katasztrófájáról
szó.

Bukarest, március 10) Cuza nemzeti demokrata képviselő egy beszédére, amely a

külügyi

politikájú

ellen

irányult,

csen felelőssége, mig a kormány az egész
felelősséget viseli. Azt tanácsolta továbbá a
kormánynak, hogy 'mindvégig hallgasson. Mi
ugy, mint eddig, továbbra is hallgatni
fogunk,
anélkül azonban, hogy megszűnnénk az ország érdekei fölött őrködni.
Az albán helységek olasz nevét
törölték.
Hadisajtószállás,
március 10. A megszállott albániai teriileteken az eddigi olasz hely-

nevek helyett az eredeti albán elnevezések
léptek életbe. Igy Szkutarit ezentúl Szködrú-nak, San Giovanni di Méduát Senjin-rwk,
Bojánát Buna-nak, Durazzót ö//z-nak, Ipeket Peja-mk,
Valonát Vlora-nak
hívják.
„ A vihar átlépte a Maast."
Genf, március 10. A németeknek a Maas
bal partijára való előnyomulásával kapcsolatban irja a Petit Párisién:
„Mialatt a vártól
északra és keletre relatív nyugalom volt meg

állapítható, a vihar átlépte a Maast és a har-

Harc a tengeren.
Kopenhága,

Morcun belügyminiszter Románia
külpolitikájáról.

van

cok kezdete óta bombázott Cote de l'Oie
lábánál tört ki. Tegnapelőtt a németeknek
sikerült birtokukba venni Forges falut isi a
mely véres csaták színhelye volt. Továbbá
keresztül tudták magukat erőszakolni Forges és Regnéville között is és a 265-ös magaslatot elérni." A Petit Párisién ennek dacára azt reméli, hogy a franciák képesek

lesznek ezt a kellemetlen

meglepetést

ismét

kikorrigálni.
Francia lap Salandra bukásáról.
Genf, március 10. A párisi Eclair irja:
Salandra olasz miniszterelnök bukása
befejezettnek látszik. Utódjául Tittoni párisi olasz
követet emlegetik.
jjf
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Verdunnél a franciák eddigi vesztesége
7 0 - 8 0 . 0 0 0 ember.
—

Moraht őrnagy cikke.

—

A irancia hadvezetőség március 6-án | jött most 58 tiszt és 3277 ember a Forgespatak állásaiért való harcban, ugy, hogy a
erte kelt jelentése a Maastól nyugatra fekvő
Verdun előtt ejtett foglyok száma immáron
egész szakaszon erős tüzérségi tűzről tett
túllépte a 20,000-et. A Maastól nyugatra és
említést és a németeknek Forges ellen irákeletre a franciák összvesztesege
70—80,000
nyuló támadását nehéz ütegeivel iparkodott
emberre tehető.
meghiúsítani. Magát a "falut Joffre vezérkara
De a Woevreben
is tettünk haladást.
nak- a jelentése szerint „erős támadással"
Fresnes, ez a fontos csomópont meg van
már március 6-án foglaltuk el. Ezt a hírt a
tisztítva az ellenségtől. Megvolt tehát bennémet vezérkar március 8-iki jelentése meg
nünk az erő a Cotes Lorraines lejtői elleti
erősíti. Forges a Verdun körüli francia front
szenátor ma bizonyára
egyik előretolt támaszpontja volt és az Ar- előretörni. Hnmbert
több hívőre talál Páriöban, mint eddig.
gonneokból a Maasba ömlő
Forges-patak
mindkét partiéin alaposan meg volt erősítve
Nem veszti el fejét a cenznra miatt és
Verdun védői bizonyára azt hitték, hogy ezt
igaz szavakat mondott, amikor a
Journala veszélyeztetett állásukat a Maas félszigete ban a francia had vezetőségről azt állította,
és Bras ellen történő előnyomulástmk dacára
hogy „tévedésben van", ha a német hadse's még tarthatni fogják, ép azért figyelemrereget kimerültnek és elöasználtnak tartja.
méltó volt ellenálló erélyiik. Ámde ránk nézHa Párisban nem lettek volna oly hallatlanul
ve szükségessé vált, hogy megjavítsuk frondőrék, hogy elzárták volna a német jelentétunkat, antely a Cote de Talonra Douaumon
sek és azok kommentárjai elől az utat, Verli
g volt előretolva. Ezért Béthiueourt falu
dunnél talán kevesebb vér folyt volna.
a|
att támadtunk és sikerült 6 kilométer szé
érthető, hogy Franciaország most a
'ességben és 3 kilométer mélységben áttör
Chámpagtieban
a'kar előretörések által levenünk.
gőhöz jutni. De ez az ellenséges remény is
hamis feltevésből indul ki. Mi ott sem
vaMost Forges és Regnéviile, Sainoggyunk
gyöngék,
ezt
bizonyítja
csapataink
aknieuxxel szemben a Maas bal partján szilár
tív visszautasítása Maisons de Champagnefian a kezünkben van és uj frontunk elérte a
nél. Ami halálosan* bátor csapataink, fölényes
Cumiéres és Béthiucourt közti erdőségek dévezetésünk és csoportosításunk, valamint bizÜ széleit. A francia ellentámadások ismét
tosan funkcionáló szervezettségünk a Nyuvérbe fúltak és a Verdun köriili harcok fo
gaton ismét jó egy darabon előbbre juttattak
golyszáma megint tetemesen megnövekedett.
bennünket.
Március 6-án ez a szám 17,000 volt. Bithez

A szegedi kereskedők
és a közélelmezés.
(Saját tudósítónktól.) Pénteki számában
•észletesen foglalkozott a
Délmagyarország
"""dazokkal a reformokkal, melyek a városi
közélelmezési üzeni uj korszakáról eddig
Nyilvánosságra kerültek. Bár mindaz, amit a
'"-'gközelebbi jövőről eddig tudtunk, nagyon
kevés ahhoz, hogy végleges képet lehessen
a
'kotni az uj rezsimről, mégis szükségesnek
irtottuk véleményt mondani. Azt hisszük,
Balogh Károly munkássága elé bizalommal
tekinthet a közönség. Lehet, liogy részletkérdésekben más lesz a véleményünk, mint
az
övé, ez azonban nem érintheti a dolgokna
k azt az általános részét: Vájjon helyes
'"anyelvek szerint kezdi-e meg Balogh Kárf>
'y munkásságát, vagy nem. Már pénteki
számunkban megkockáztattuk például azt a
feleményünket, hogy a közélelmezési tanács
°sszeállitásához szó fér. Ugy látszik, mások
js osztják ezt a véleményünket, mert ma a
következő levelet kaptuk:
•
— Tekintetes Szerkesztő Ur! A közöni g élénk figyelemmel kiséri és nagy meg"yugvással látja azt a fáradhatatlan agitáast
< amelyet a közélelmezés ügyében a Déll
" egyarország
kifejt. Némi eredménnyel is
'csekedhetnök, mert a szerkesztő ur inditanyának már is megvan az az üdvös jiatása,
'°gy rend teremtődik az egész vonalon.
*; e m szeretném, ha a hatóság ebből a monatómból bizalmatlanságot olvasna ki. Bizo"Vos, hogy voltak hibák, ami végül is emberi dolog. A hibákat be kell l á t m é s nagyon

gármesternél és kérte, hogy a rizs árusításába őket is vonja bele. A polgármester ezt
annyival inkább megtette, mert igy elérhető,
liogy a város minden részén hozzáférhessen
a közönség a rizshez. Körülbelül ötven mázsa
rizs kerül igy kiskereskedőkhöz, csak az a
sajnos, hogy a szétosztás még mindig nem
történt meg. A kereskedők egy része most
azzal a tervvel foglalkozik, liogy mozgalmat kellene kezdeményezni annak érdekében, hogy a kereskedők közvetlenebbül bekapcsoltassanak a közélelmezésbe, még pedig ugy a beszerzésbe, mint az elárusitásba.
A dolog kétségtelenül tetszetős és csak üdvös lehet, Iha meg tudják teremteni a helyes kapcsolatot a városi élelmezés és a keI reskedők között*
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

A zárórarendelet Szegeden.

'Saját
tudósítónktól.)
Jellemző, hogy a
világháború dübörgő eseményei ellenére felMinüen sokat beszélnek az emberek a zárórarendelefcről. Vannak olyanok is. akik nem
azt találgatják, hogy mi lesz, ha a németek
elfoglalják Verdunt, hanem inkább az izgatja
őket, iiogy mi lesz március 16-ika után, amikor éjjel egy órakor minden vendéglőt, kávéházat és nyilvános helyiséget becsuknak . . .
Akik nyárspolgári életmódot folytatnak és
akiknek az éj/fél utáni fenmaradás már „kirúgás a hámból", bizonyára nem értik <meg
azt a nagy lelki felfordulást, amelyet a zárórarendelet oly széles körben keltett. Sőt talán fel is háborodnak azon, hogy akadnlak
emberek, akik éjfél után ébren vannak és
még akkor sem ringatóznak az álom ölelő
karjaiban.
A dolog valójában ugy van, hogy sem
elégedetlenségre, sem felháborodásra ok ninj csen. A belügyminiszteri rendelet intenciói
teljes mértékben helyesek, de viszont meg
helyes, hogy orvoslásuk a legteljesebb nyiltudjuk érteni, ha többen vannak olyanok is,
vánosság előtt történik. Balogh tanácsos ur
akik a zárórarendeletet kellemetlen érzésekmost készül — látható ambícióval és körülkel fogiadjá'k.
A túlságba vitt mulatozások, dorbézotekintéssel — az uj munkakörre. Neki már
lások
és kicsapongások elmaradásáért igaminden esetre könnyebb dolga lesz, sok tazán nem kár. A reggelig tartó cécókat hanulság és tapasztalat van, amin okulhat. Érlasszuk el jobb időkre. De vannalk emberek,
deklődéssel olvastam, hogy kikből akarja a
akik éjjel dolgoznak, akik tehát a vendégtanácsnok ur a közélelmezési tanácsot öszlőkbe és kávéházakba éjjel nem mulatni
szeállitani. Szerintem a névsor kissé hiányos.
mennek. A rendeletnek nem is az a célja,
hogy a békés szórakozásoknak gátat vessen,
Tudom, hogy felette kényes annak tárgyacsupán a kicsapongásokat akarja megakadálása, hogy kik maradhattak volna ki a névlyozni. De természetesen, kivételeket tenni
sorból, ép azért meg sem kísérlem. Bizonyos,
nem Icihet, mert ezek a rendelet hatékonysáhogy több olyan szakma nincs képviselve a
gát veszélyeztetnék.
közélelmezési bizottságban, amelynek
a
Azonban talán mégis valami módot leközélelmezés cikkei között feltétlenül képvihetne találni arra, hogy az éjjeli munkások
érdekei megóvassanak anélkül, hogy a zárselve kell lenni. Nagyon üdvösnek találnám
például, ha a tej-kérdés csak valahogyan való jórarendelet etikai hatását csökkentenők vagy
kétségessé tennők. A kérdés mindenesetre
rendezése érdekében is közreműködnék a váigen kényes és nehéz. A belügyminiszteri
ros. A Központi Tejcsarnok igazgatója miért ! rendelet nem tür kivételeket és megtiltja a
nincs benne tehát a közélelmezési tanácshatóságoknak azt, hogy a zárórára vonatban? Föltétlenül meghívnám ebbe a bizottkozólag a speciális helyi viszonyoknak megságba a vágóhídi igazgatót, a husáruk dol- jelelő külön intézkedéseket foganatosíthassanak. A nyitásra vonatkozólag azonban nem
gában — ha ,el lehet érni kedvező föltételeköti meg ilyen szigorúan a hatóságok keket — közelebbi kapcsolatot teremtenék a
ézt. A rendőrség tehát méltányos esetben,
város és a Hus- és Vásárpénztár
között
főleg az éjszakai munkások helvi viszonyaiNincs a bizottságban nagy- és kiskereskedő,
ra való tekintette!, engedélyezhet
korábbi
pedig kitűnő szolgálatokat tehetne a közélelnyitást.
A gyakorlat tapasztalatai és szükségei
mezésnek például Reitzer Lipót. Ezeket kíalapján
esetleg a 'belügyminiszter hajlandó
vánták elmondani szerény soraim, amelyiek
lesz megengedni, hogy minden városban egyközléséért köszönetet mond.
H. L.
két megbízható helyen éjjel egv óra után is
Érdekes, liogy a közélelmezés dolgaivá? nyitva tarthassanak. A rendeletnek ily ér1
telmü módosítása különösen azért kockázaegyre behatóbban kezdenek foglalkozni a
tos,
mert a kivételek alkalmazása esetén
szegedi kereskedők. Ismeretes, hogy a város
igen bajos elejét venni a visszaéléseknek, a
egy vaggon .rizst kapott a Hatliterménytől.
melyektől még igy is tartani lehet.. A hatóA Szegedi Kereskedők Egyesülete küldött- ságnak ezerszemű éberségére lesz szükség,
ségileg jelent ineg ebből az alkalomból a polha a zárórarendelet intencióinak nemcsak
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földrajzi fekvése és történeti fejlődést szabja vereség '(1896. márc. 1.), a legcsufosaöb kumeg. .Ebből a szempontból bárom élesen elvá- darc, mely valaha nagyhatalmat ért. A malasztható
pro,grammot
különböztethetünk gasan szárnyaló tervek egyszerre füstbe mennék. A célok és a megvalósításukra hivatott
meg: a középtengeri, az adriai és az irredenta
erők
aránytalansága újra kegyetlenül megprogrammot, melyek a körülményekhez képest majd egyszerre, majd felváltva adják bosszulja magát. Italia két évtizeden belül
mie.gr a legifjabb európai nagyhatalom külpo- másodízben Ikerül abba a kényszerhelyzetbe,
liogy külpolitikáját revízió alá vegye.
1 ilt ik á jónak iszign a t uralj át.
Történeti sorrendben első a közép tengeri
h Mackay, Freiherr v. Italiens Verrat
programúi. Marzini már 1838. hazája számá- ani iDreibund. München—Leipzig, 1915. 20. d.
2
ra követeli Észak-Afrikát. Bismarck egy
) U. o. 24.
3
1806. kelt levelében hasonlóan Italiának
)
Fischer, P. D.: Die italieniséhen iKoloakarja juttatná a földközi tengeri uralmat.1) n.ieu. Internationale Monatsehrift. 1015. 828—
A vaskan.ee]lár éles szeme a jövőbe tekint: 29. 1.
4
az olasz igények felkarolásával Franciaor) GJhlumecky, Freiherr v.: Österreeichszágot óhajtja gyengíteni.2)
•Ungarn und Italien. Leipzig—'Wien. 1907. 4.
.Hogy Róma elfoglalásával az egyesítés I. Deutschland und der Wéllkrieg. lirsgg. v.
müve betetőzést nyer, az uj nagyhatalom 6. Hintze, Fr. Meinecke, rH. Onckeu u. II.
reményektől és nagyotakarásoktól duzzadd Seb umacher Leipzig—(Berlin, 1915, 336.
vitorlákkal száll a világpolitika tengerére. A
*) Deuitschlairiid und der Weltkrieg. 337. 1.
terza Ran\i nagyságban és fényben méltó
1) Miklós ö.: Olaszország és a hármas
akar lenni az elsőhöz, a hasonlíthatatlanhoz. szövetség. Magyar Figyelő. 1915. febr. 161.
Uralkodni akar a Földközi tenger medencé- skk. 11. Igen világos Frakuói előadása: Tanuljén. Vágyai az ősi ellenségének, Karthago- mányok a hármas szövetség történetéhez.
nak romijaival megszentelt afrikai part: Tu- Budapesti Szemle. 164. k. 323. s. kk. 11.
7
nisz felé sznllanak. Történeti jogok mellett
) Ohlunedky i. m. 8.
Irta: dr. Balanyl György.
gazdasági és stratégiai szempontok i.s élesztik a nagy jövőre hivatott tartomány birtoka
Ili.
után való vágyát.3) De belső ziláltsága, maA kérdés még ma, a habom második fél- gasam szárnyaló vágyaival fordított arányé-vében is izgat bennünket. De kielógitő meg- ban álló gyengesége és elszigeteltsége nem
oldása a legnehezebb feladatok közé tartozik. engedik, hogy kinyújtsa kezét a partjaitól
Arról nem .is szólva, liogy a? még mindig mindössze néhány óra járásnyira fekvő föld
<Sutát tudósítónktól.) Juricskay Barna,
élénk érzelmi reszonanciák, melyeket a folya- után. Egymás után szlasztja el a legkedvematban levő küzdelem esélyei egyre éleszte- zőbb alkalmakat. Rövidlátó áflamfénflai hal- nagyváradi adó- és pénzügyi tanácsos szanek, állandóan veszélyeztetik 'történetírói tár- latlanra veszik Audrássy biztatását ós Bis- bályrendekt-tervezetet dolgozott ki, amely,
gyilagosságunkat, a tekintetbe veendő szem- marck bátorítását a berlini kongresszuson.*) — állítólag — hivatva van községi pótadó
pontok sokasága és bonyolultsága szinte le- Tunisz annektálása egyre késilk. Az olasz közkirovása nélkül a városok fizetőképességét
küzdhetetlen nehézségek elé állítja átfogó ké- vélemény szentül hiszi, bogy Italia képzelt
1
pessegünket. Mert nem egy csomó, többé-ke- jogait senki seni meri érinteni s azért ele- biztosítani. Igazságos és méltányos , hogy
véííbbé elhatárolt tény puszta felsorolásáról gendőnek tartja a pénétratuxn pacifiqve-iú.
a hiányokat azok pótolják és a közterhek
van itt szó, hanem a legel len tétesehb formák- Annál váratlanabbal és fájóbban éri a csa- J viseléséhez azok járuljanak hozzá nagyobb
ban fellépő erők felismeréséről, gyakran im- pás, melyet az idősebb latin testrér mér reá.
mértékben, akik a háború következtében az
ponderabills hatásaik szétválasztásáról, egyé- Mert íiiig a római kabinet bizonytalanul téipari és kereskedelmi konjunktúrák eredméni kezdeményezések és tömegpszichológia i je- továzik, Jules Forryvei felszínre jutott franlenségeik történeti szerepének 'megjelöléséről, cia imperialista politika siet megragadni az nyes kihasználása által tettek szer nagyobb
szóval olyan feladatokról, melyek kiterjedt első alkalmat, a funi.v/.iak eegy beütését 'Algír jövedelemre. A Juricskay tanácsos által kitárgyismeret mellett sokoldalú érdeklődést és ha s az 1881. máj. 12-én kötött bardoi szerző- dolgozott tervezet íontosabb pontjait itt kömélyreható, világos tekintetet tételeznék fel. désben Tuniszt de fac-to francia gyarmattá
Még szembetűnőbbé válik a megoldás nehéz- teszi.s)i
sége, ha arra 'gondolunk, liogy a rendelkezé— Minden kereskedő, maros, keÁlmainak széttépése, vélt jogainak kijátsünkre álló források egy része, köztük hivareskedelmi, vagv ipari szakegyesület,
szása
hihetetlen
mértékben
felizgatja
az
olasa
talos helyről származók is, szándékosan a
munkaközpont, részvénytársaság, vagy
fonalak összekuszáló sár a s a valódi okoknak közvéleményt. Egész Italia az elkeseredés és
fogyasztási szövetkezet és minden mahamis jelszavakkal való kendőzésére törek- harag féktelen orkánjától remeg. A franciagánvállalkozó, aki a város területén akár
szenek. Azonkívül állandóan fenyeget ben- barát Cairóli minisztériumot úgyszólván pilideiglenes jellegű, akár állandó cs. és
lanatok
alatt
elsöpri
az
általános
felzúdulás.
nünket a veszedelem, bogy hibás általánosíkir. katonai, 'vagy m. kir. honvédségi
A
lelkekben
.kezd
derengeni
a
belátás,
bogy
tással vagy egyik-másik közreműködő tékórházaknak, gyógyintézeteknek, vagy
nyező jelentőségének túlbecsülésével valószí- Italiának ki kell emelkednie elszigeteltségéüdülőhelyeknek, továbbá ideiglenesen,
nűtlenül egyszerűvé tesszük a valójában vég- ből s a szövetségesek rendszerével biztosítani
vagy állandóan a város területén állomagát
hasonló
meglepetések
ellen.
iEz
a
feltelenül bonyolult fejlődésmeneteit vagy namásozó Ausztria és Magyarország bárismerés
azután
megteremti
a
lélektani
alagyon messze incnő okfejtésekkel megnehezítmely fegyverneméhez tartozó csapatpot
a
gyűlölt
Franciaország
legyőzőjéhez,
a
jük az eseményeik összefüggésének és helyes
test, vagy a m. kir. csendőrség részére
német birodalomhoz és mert — Biainarck
aranyainak világos felismerését.
bármily nemű szükségleti cikkek szállíezavai szerint — Berlinbe csak Bécsen keA következő soroknak nem is az a céljuk, resztül vezet. az ut, az osztrák-magyar motásával akár esetenkint nagybani megren
hogy genetikus és kimerítő összefoglalását narchiához való közeledésihez. Tunisz megdelésre, akár állandóan vállalkozási szernyújtsák az olasz hadüzenet összes történeti szállása után alig egy évvel, 1882, máj. 20.
ződés alapján üzletszerűen foglalkozik
előzményeinek, iAhhoz még nem rendelke- befejezett ténnyé válik n központi hatalmakés igy a katonai kincstárral kereskedelzünk elegendő kritikailag megrostált anyag- hoz való csatlakozás. 'A kettős .szövetség hármi viszonyban áll. a szállított
szükséggal, másrészt nélkülözzük az átélt eseményeik massá bővül ki/)
leti cikkek eladási áru után városi hadinyugodt megítéléséihez szükséges távlatot. E
illetéket fizetni köteles.
•A hármas szövetség megadja Itáliának
sorok csupán vázlatos és lappangó erőknek a szükséges hátfödözetet, de nem egyúttal
Ugyanezen elbírálás alá esnek a
nemzeti eszményeknek és hatalmi törekvések- az erőt. A koloniális törekvések ennek ellejogtudósok
és örökösök is.
nek, társadalmi mozgalmaknak és szellemi nére továbbra is tengelyei maradnak külpoliA városi hadiilleték alapját, az eszáramlatoknak, a felelős ós felelőtlen tényezők
tikájának. A nemzeti (hiúság és nagyra váközölt szállításért a katonai kincstár áltetteiben kifejezésre jutott lélektani motívu- gyás kárpótlást Ikeres a szétfoszlott álmokért.
tal kifizetett keresti összeg képezi és pemoknak röviden, mindannak, ami a semle- Maneini külügyminiszter (1885. jatt. 25. mondig: a) mindazok, akik 50,000 korona
gesség tiz mozgalmas hónapja alatt részint dott beszédében) kiadja az uj jelszót, liogy a
összegig terjedöleg teljesítettek szállímint már meglevő aspirációk egyre erősödő Földközi tenger kulcsa a Vörös tengerben
tást, az eszközölt szállításért kifizetett
visszhangja, réselnt mint újonnan ébredt keresendő. A diplomáciáinak Tunisz elfoglavágy az olasz köztelket állandó hullámzásban
összegnek
/ százalékát;
b) mindazok,
lására következő kurzusa valóban: Középtartotta s utálja a világtörténelem egyik leg- tengeri politika a Vörös tengerben dev.ise
akik 50.000 korona összegen 'felül eszszógyenleteeebb árulásának elkövetésére ra- aíatit indul.7) Anglia jóindulata és nem minközöltek szállítást, az eszközölt szállígadta.
tásért kifizetett összegnek 2
százalékát
dig önzetlen barátsága lehetővé teszi Eritrea
fizetik városi hadiilleték cimén.
és a Szórnáli föld megszállását. A pillanatnyi
A megrövidítésnek kitett városi haItalia gységessé válása óta aktiv Ikül- sikerek újra megduzzasztják az olasz remédiilleték
5-20-szoros
összegig terjedő
poflit'ikát folytat. A .nacionalizmus hajtó ereje nyek vitorláit. A Conculta vérmes politikupénzbirsággal
sujtatik,
niely pénzbírság
és az olasz nép esztétikai érzéke, mely kivá- sai már egy nagyszabású afrikai gyarmatazonban
200
koronával
kevesebb nem
birodalom
ábrándjait
szövögetik
s
'Abesszinia
lóan fogékonnyá teszi a külső sikerek iránt
lehet.
Az
esedékessé
vált
hadiHleték öszmeghóditására
készülnek,
mikor
bekövetkeaz érvényesülés ujabb és ujabb ösvényeinek,
zik
a
hirtelen
kijózanodás,
a
rettenetes
aduai
szeg
meg
nem
liatározímtása
esetén
keresésére ösztönzi. 'Külpolitikájának irányát
formailag, hanem lényegében is érvényt akai
szerezni. Mert nem elegendő, hogy a vendéglőket és kávéházakat éjjel egy órakor bezárják. Lehet •minatni bezárt ajtók mögött
is és nemcsak a kávéházakban, hanem otthon, a lakásokban is, ahova a vendéglőkből
pezsgőt is lehet hozatni és nem nagy fáradsággal a cigányokat is felvitetni. Ha a hatóság ezeket a visszaéléseket nem tudná megelőzni, még rosszabb helyzet teremtődnék,
mint a zárórarendelet életbeléptetése előtt. A
kicsapongásokwak ezt a módját a hatóságnak
eré'yeseii ineg keli gátolnia, nehogy a különben igen üdvös rendelet rossz következményekkel járjon. Ezzel kapcsolatban különösen
fe'hivjuk a hatósági ellenőrzést azokra a
nyilvános helyekre, amelyekben a dolog természete szerint a zárórareridelet tilalom fáját
nem állították iel.

Az olasz hadüzenet történeti
és lélektani háttere.

Szeged tiem adóztatja meg
a hadseregszállitókat.

Szeged, 1916. március 11,

D É I M A Ö Y A RÜRSZAG.
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ezen szabályrendelet át'hágói 500 koronáig terjedlKiö pénzbirsággal sújtatnak.
0000
A Délmagyarország
munkatársa 'Véleményt kért Balogh Károly pénzügyi tanáA török Vörös Félhold képeslevelezőcsostól a Juricskay-'féle hadiilleták-tervelapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi
zetre vonatkozólag. Balogh Károly tanácsos
zottság, (Budapest, képviselőház.)
igy nyilatkozott:
— Nem tudom elképzelni, hogy ehez a
hadiadó-kivetéshez a kormány hozzájárulTetszik tudni,
jon. hiszen az adózástjak ezt a formáját már
hogy a kapukat, — a januári közgyűlés ha
•g-nybe vette maga az állam. Amikor az ái
ározata ért-ehuébeu — már este kilenc órakor
huni hadiadót kivetették, a törvény világobezár
hatja a házmester, de kapupénzt, — tersan kimondotta, hogy községi pótadó kive
mészetese
a — tiz óráig nem követelhet. Kifosét nem engedélyezi. Ha ugyanazt a jőve
lenc óra előtt a kaput bezárni semmi körüldehnet, amelyet az állam a
polgároktól
mények közt nem szabad, annál kevésbé fél
igénybe vesz, községi hadiadó formájában
nyeleikor, mint azt a Kossuth Lnjos-sugárut
is meg akarják valósítani, ugy ez nem más,
83. számú ház érdemes cerberusa tette. A ház""int burkolt
községi
pótadó. A törvények
mester, — persze felsőbb parancsra — asze
különben is világosan rendelik, hogy a közrint zárta a kaput, amilyen hangulatban volt.
ségek csak olyan jövedelmi forrásokat veHa rosszul szelelt a szivarja, hét óra után,
hetnek igénybe, amelyeket az állam
még
ha kevesebb hanzi volt a krlgli sörében, egy
igénybe nem vett. Nagy általánosságban ez
negyed nyolckor. F z alól csak egy kivétel
a megjegyzésem.
létezett, ha jó harctéri híreket irtak az újAmi ennek az uj adónak az elnevezését
ságjába, ilyenkor, — liogy a partájnak is le''foti, arra az a megjegyzésem, hogy adó az,
,;yen egy jó napja — engedniényekf tett és
osak illetéknek
hívják. Lényegileg nem más
csak fél nyolckor csikorgatta meg a kulccsal
az
egcsz, mint az állam által már igénybe a kapu rozsdás zárját. A kapupénzt, a nyi
v
"tt jövedelmek ujabb megterhelése, városi
tási .művelet honoráriumát, azonban még akdleték ciméti.
kor sem engedte el, ha olyan jó kedve is volt
a sors különös kegyelméből, hogy madarat
lehetett volna vele fogatni.

Az olasz szocialisták
a kormány ellen.

LUCiANÓ, március 10. Milanói jelentés
szerint az olasz szocialista párt elhatározta,
h°Ky erös akciót indít a Salandra-kormány
eI
'en. A harcot addig be nem szüntetik, mig
a
kormány meiy nem bukik és egy békekormány alakítása lehetővé nem váJik.

A balkáni és orosz harctéren nincs esemény.
BUDAPEST, március 10. (Közli a mi
N'szterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és dél
ele
° harctéren nincs ujabb esemény.
HÜFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 10. A nagyfőhadiszálas
jelenti: A keleti és balkáni hadszíntéren
c,
iyeges esemény nem történt.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
^a9yar

tanszék a berlini egyetemen.

Berlinből jelentik: A birodalmi gyüléa
u aI
s' '

költségvetési javaslat második olvasáa

néppárt javaslatot nyújtott be, fel

Ova a kormányt, hogy a berlini egyetelllgn ,
I r . a '"agyar nyelv és irodalomra a lehető
^rövidebb időn belül, tanszéket állítson fel

Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, március 10. A főhadiSz á SrÓ1 j e I e n t i k A
elc, .
:
Felahietól keletre álló
Ilse
g, amely hónapok óta minden eszközt
lova - r t ' í l 0 2 y ^ I l á s a i n | kat
megközelít se,
^ '^zárkáinktól kétszáz lépésnyire előretört.
i)a'JxC!us 8 ~ a n délelőtt kezdődött a Tigris jobb
ü n az ellenség föerejének támadása. A
a
"""lementéig tartott. Az ellenség meg
Ita lövészárkaink egy részét, de tartaíéhadbavetésével visszafoglaltuk sánc ."'k
"kat és elűztük az ellenséget, amely 200
Bat vesztett. (M. T. I.)

Egy darabig csa.k ment, mendegélt a sok
tizíil téres a lakók zsebéből a ház szuverén
uráliak kifeszített tenyerébe, de végre is
megsokalták. A ház egyik lakójának két leánya,— az egyik húszesztendős, a másik tizen
hat — az irodából jövet, amikor a kaput fél
nyílékor zárva találták és ismét átikellett
nyújtani az obulust, közölték a házmesterrel,
liogy ez igy tovább nem mehet és kérték,
mondja meg a háziúrnak, hogy ha a kaput
kilenc óra előtt l ezáratja, feljelentik a rend
őrségen.

Tisztelettel proponáljuk, hogy a Kossuth
Lajos-sugárul 83. szám alatti lakók állandóan két, — lehetőleg idegen — érdektelen tanúval járjanak, nehogy a háziúr máskor is
letagadhassa, ha valami büntetendő cselekményt követ el velük szemben.
A háborús idők vállalkozóinak adója.
A hivatalos lap pénteki száma rendeletet közöl az alkalmi jellegű, tehát a kivető közegek
előtt eddig a legtöbb esetben ismeretlen
maradt foglalkozások megadóztatásáról. Azok,
akik J914. augusztus l-től fogva olyan állandó vagy alkalmi haszonhajtó foglalkozást
űznek, amely még nem adóztatott meg, tartoznak ezt a foglalkozásukat, amennyiben az
1915. évi XXI. törvénycikk
életbeléptekor,
vagyis december- 29-én vagy azt megelőzőleg már űzték, legkésőbb a törvény életbeléptétől számított harminc nap alatt, egyébként
pedig a foglalkozás megkezdésétől számított tizenöt nap alatt az illetékes pénzügyigazgatóságnál bejelenteni. Aki a bejelentést
elmulaszja, kihágást követ el. Minthogy
a
bejelentési
határidő
már lejárt és az érdekelt felek részéről mindezidáig
országszerte
csak igen kevés bejelentés érkezett,
a most
kibocsátott rendelet utasítja a hatóságokat,
hogy a közönséget hirdetmény
utján
figyelmeztesse, hogy azok ellen, akik harminc napon belül a megadóztatás alá eső foglalkozásukat bejelentik, nem indítanak kihágási
eljárást. Azok ellen azonban, akik a hirdetmény közzétételét követő harminc nap alatt
a bejelentést meg nem tették, vagy akik az
ezen időpont után megkezdett ilyen foglalkozásukat tizenöt nap alatt be nem jelentik,

Másnap reggel irodába igyekezett a két
úrilány, de az udvaron elébük állt a háziúr
Csaba Lajos kerékgyártó és feleíosségre von
ta a nagyobbik leányt, aki az üzenetet küldte. Szót-szó követett és a háziúr, — szénit és
sérthetetlen voltának tudatában — olyasmire
ragadtatta magát a fiatal urilánnyal szemben, ami miatt még a pápuák is kigolyóznák
a kaszinójukból A ház önérzetes tulajdonosa
kétszer arcul ütötte a lányt, aztán a földre
teperte és — állitóJag — meg is rúgta. A
zajra figyelmes lett Csaba felesége is, aki a
legválegaitottal b becsületsértő kifejezéseket
használta az inzultált urilánnyal szemben.
IA kisasszony a rendőrségre ment, ahol
panaszát dr. Dreyer József rendőrkapitány
foglalta jegyzőkönyvbe. Innen az iratok a
járási íróságra kerültek. Pénteken tárgyalta
a basáskodó liáziur lmesületsértési pőrét Dely
járásbiró, aki azonban kénytelen volt a vádlottat felmenteni, mert tagadásukkal -zeniben nem talált elegendő bizonyítékot. A tárgyalás folyamán Csaba és a felesége viszonyúdat emeltek és azt állították, hogy a lány
min'dkettőjülket szidalmazta, a járásbiró
azonban felmentette a véd alól.
Tetszik látni: ilyen nagy ur az, akinek
liáza van; még a szalnályrendeletet sem respektálja és azokat, akik a rendelet betartását, — teljes joggal — követelik felpofozza,
különösen akkor, ha biztos abban, liogy az
ellenfele gyöngébb.

a törvény teljes szigorával

fognak

eljárni.

— Signum Laudis József főhercegnek.
A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király megparancsolta legfelsőbb elismerése
kifejezését József királyi herceg lovassági
tábornok iránt, egy hadtestnek az ellenségget
szennben kiválóan érdemes 'vezetése elismerésein.
— Kitöntetett 46-osok. Széles Péter 46-os
tartalékos -zámvivő altiszt a koronéis ezüst
érdemkere»iSei
kapta a vitézségi érem szalagján. Az első osztályú ezüst vitézségi érmet
kaptáik: Mezei Sándor tartalékos zászlós. Matuszka János tiszthelyettes, Szalró Sándor
törzsőrmester, Fazekas János tartalékos őrmester, Boszin János szakaszvezető. A másodosztályú ezüst vitézségi érmet kapták:
Lóvay Gyula, Petraska őr vezetők, Grandiam
Pál, Ignes Petrior, Jankovich Illés, Kúriáik
Vikentie, Lazarovics Sava, Lexmál György,
Maid' Lajos, Mitzu Izsák, Szusza Miklós, Bajusz György, Pál János, Soputa Sámuel, Széesi József, Szögi András és Varga Pál II.)
gyalogosok, továbbá: Rusza András őrmester, Nagy János szakaszvezető, Tóth Péter
őrvezető. Kolompár Tódor, Tóth Mátyás,
Banda Miklós gyalogosok.
— At kell adni a rekvirált búzát. A rendőrkapitányság közli, hogy a rekvirált búzát
március 16., 17. és 18-án a Baek-malomba feltétlen be kell szállítani. A rendelet ellen vétők szigorú büntetésnek teszik ki magu'kat.
— Vörös-Keresztes kitüntetés. A hivatalos
lap pénteki száma közli, hogy Ferenc Szalvátor főherceg, a Vörös-Kereszt védnökhelyettese dr. Erdélyi Jenőnének a VörösKereszt hadiékit menyes ezüst diszérmét adományozta.
— A kerületi orvos helyettesei. Dr. Berkes
Dezső kerületi orvos beteget jelentett, helyettesítésére az ötödik kerületbe dr. Baneth
Samut, a hatodik kerületbe dr. Erlitz Jánost
rendelték ki. A hatodik 'kerületben a járó betegeket dr. Andrássy
Ferenc kezeli.
— Hadnagyi kinevezések a 46-ik gyalogezredben. Hadnagyokká neveztettek ki a követik* 'ző liadapródok: Szabó Sándor, Aubermunn Antal, Saner Gusztáv, Brcinovivs Vilmos, Szűcs László, Góth Imre, dr. Préhoffor
Istváu, Juhász Sándor.
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— ö t vaggon lisztet kap a város. A belügyminiszter tudatta a polgármesterrel,
liogy a Haditermény r.-t. utján öt vaggon
lisztet utal ki Szeged város részére. A mult
hónapban tiz vaggon lisztet kapott a város
abból a harmincöt vaggoiiból, amelyet a szegedi taibonyakészi tőktől foglaltak le.
— Az árvíz emléke a régi zsinagógában.
A Szent Egylet vasárnap délután fél'hatkoi*
a lefolyt év közéleti és tudományos jeleseién
emlékistentiszteletet tart, amellyel az árvizemlékünnepe összeköttetik. A prédikáció félhatkor kezdődik.
— Beregi és társai ügyében a Kúria
Ítélete leérkezett. Beregi Béla és társai hadseregszállítók ügyében az iratok a napokban
leérkeztek a szegedi törvényszékhez. Heressy
Kálmán főtárgyalási elnök legközelebb kihirdeti az ítéletet az elitéitik előtt.
— A szegedi iparosok fogyasztási szövetkezetének sertéshizlalása. Ismeretes, hogy
a szegedi iparosok fogyasztási szövetkezete
a tél folyamán arra vállalkozott, hogy tagjainak. illetőleg az annak idején jelentkezett
fogyasztóknak házi szükségletük kielégítésére konzorcionális alapon, teljes önzetlenséggel sértéseket hizlal és az érdekeltségnek a
hízott sertéseket önköltségi áron bocsátja
rendelkezésre. Az ügy a sertésvágás fő szezonjában közmegelégedésre bonyolódott le
és a szövetkezet a sertéseket négy koronás
kilogrammonkénti áron adta át a tagoknak,
miközben Síi darab sertést a konzorcium
hasznára 4.75 koronás áron értékesített. A
szövetkezet az elszámolását most teszi közzé s ennek közérdekből azért adunk helyet,
mert a fogyasztó közönség igen széles rétege van érdekelve és mert ez értékes tanulságot foglal magában
atekintetben. ihogy
miként lehet helyes üzleti érzékkel közérdeket szolgálni. Az elszámolás szerint a szövetkezet 1915. október 6-án 319 darab sertést 34,600 kg. súlyban 4.70 koronás áron
vásárolt 162,620 koronáért. A körülbelül há-

~

rom hónapig tartó hizlalás ideije alatt eMo. gyott mintegy 930 métermázsa eleség, amely
az őrlés, szállítás, kölcsönzsákok, rostáitatás stb. költségeivel együtt átlagban inétermazsánkint 39 koronába került. A szövetkezet kizárólag kukorica- és árpadarát használt föl. Az átlagárat néhány vaggon Romániából importált 55 koronás kukorica költsége nagyobbította, azonban az ismert viszonyok mellett a fölhasznált eleség még olcsónak mondható. Az eleség 36,270 koronába
került. Bithez járult még körülbelül 2500 korona kamatkiadás és akolbér, kanászfizetés,
felügyeleti költség, eieségbeszerzés körüli
útiköltségek, egyéb dinen további 2400 korina, igy az összes kiadás a vételárral együtt
203,790 koronát tett. Az érdekeitek átvettek
239 darab sertést 37,013 kg. élősúlyban 4 koronás áron s a bevétel e cimen 148,052 korona volt. Külön értékesíttetett 80 darab sertés
13.250 kg. élősúlyban 4.75 koronás áron s
ezért 62,937.50 korona folyt be. Az összes bevétel volt tehát 210,089 korona 50 fillér s
igy fölöslegül 7199 korona 50 fillér mutatkozott, amelyből a tagoknak kilogrammonkint
20 fillér lesz visszatéríthető. A buszfilléres
visszatérítés összegét a mutatkozó haszon
nem íödözné teljesen, ezért a szövetkezet
igazgatósága azoknak, akik utólagos jelentkezés folytán kaptak a szövetkezet előzékenységéből sertéseket, de a kockázatban
nem vettek részt, úgyszintén azoknak, akik
az átvett sertéseket henteseknek és vendéglősöknek haszonra eladták (mert ilyenek is
voltak), visszatérítést nem ad. Körülbelül
2200 kilogram vonható igy le az érdekelteknek kiszolgáltatott 37,000 kilogramnyi súlyból, igy a nvereség-íödözet az e napokban
kiosztandó visszatérítésekre elegendő iödüzetet nyújt.
— Felbontották a halászati bérlő szer
zödését. Pénteken délelőtt tartotta a Csongrád
Szeged—Tiszai dlalászati Társuld a város-

KORZÓ MOZI
Igazgató: VAS SÁNDOR.
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Teleion 1 1 - 8 5 .

Szombaton és vasárnap
A kinematographia csodája

A BESTIA.
Társadalmi dráma 4 felvonásban.

Bernáték nyaralni mennek.
Vígjáték 3 felvonásban.

Pali fél a Zeppelintől
bohózat.

E l ő a d á s o k szombaton 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.

Szeged, 1916. március 11.
háza tanácstermében évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés, amelyen Mátéffy Ferenc szentesi polgármester elnökölt, tudomásul vette
az igazgatóság évi jelentését. Kncisl Jakab'
halászati bérlő ügyében, aki tudvalevőleg a
szerződés felbontását kérte a társulattól, azzal az indokolással, hogy a halászatra ráfizet,
a közgyűlés ugy határozott, liogy a bérlőt kiengedi az obl.igóból és a szerződést 'felbontottnak tekinti. Időközben ugyanis egy másik vállalkozó jóval előnyöselbb ajánlatot
tett a bérletre, igy a társulat megragadta az
alkalmat és Ivneisl szerződését felbontotta.
— Járossy Sándor és Dékány Mária felmentése jogerős. Járossy Sándor mérnököt
és Dékány Máriát a szegedi Ítélőtábla tudvalevőleg felmentette a gyújtogatás bűntettének vádja alól. lAz ítélet ellen dr. Harsányt
Elemér vezető-ügyész semmiségi panaszt jelentett he, amilyet a koronaügyészség most
visszavont igy a felmentés jogerőssé, vált.
— Adomány a vakoknak. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága a Vakokat Gyámolító Országé- Egyesület alföldi fiók
egyletének 200, az ifjú vakok1 szegcdi intézetének 50 koronát adományozott, mely kegyes
ad-- Hiányokért e helyen is a leghálásabb köszönetét fejezi ki az igazgatóság.
— Bonyolódik a nagybecskereki nyolcvanezer koronás lopás ügye. Hirt adtunk arról,
hogy Nagy becs kereke n Goldberg Mihály ékszeré?/. üzletét néhány nap előtt kifosztották
és kerül"!.elül nyolcvanezer korona értékű ékszert loptak el, eddig ismeretlen tettesek. A
szegedi rendőrséget a nagy hoc-kerek i rundőrség táviratilag értesítette a beörésről és
kére a nyomozás bevezetését. Dr. Borbála
Jenő bűnügyi kapitány egy Vida nevii állásnélküli pincért fogott gyanúiba, aki Szegeden
legutóbb apróbb lopá-okat követett el és bevallotta, hogy Nagybecvkerelkről jött Szegedié. Mintán Vida olyan nyilatkozatot tett,
hegy tudja, kik követték el a betöré-t, dr.
Boibdla meghízta Szécsévyi Miklós detektívet, hegy a pincért Nagylacskerekre kísérje
ós a nyomozást ott folytassa. A detektív el
is utazott Vidával, de egyedül jött vissza,
mert Vida a nagybecskereki rendőr-égről, —
ahol éjszakára a detektív elhelyezte — megszökött. A nagybecskereki ismeretlen betörőkkel együtt most már Vidát is keresi a
rendőrség.
— A tanyai vadvizek egyik áldozata. Egy
zokogó, feldúlt arcú parasztasszony kért péntekem bebocsátást a polgármesterhez.'Amikor
a polgármester előtt állott, sírva panaszolta
cl, hogy a 'Mórahalom 264. számi alatt levő
kis viskója tegnap összedőlt é.s bárom gyerekével a szabad ég alatt maradt. A polgármester meghallgatta a kétségbeesett aszszonyt: Hódy József nét, akinek az ura OroszLengyelországban teljesít katonai szolgálatot
ős akinek a vadvizek ilyen nagy kárt okoztak. Dr. Somogyi polgármester telefonon
érintkezésbe lépett Sass Lajos kerületi rendőrhiztosal, akit megbízott, hogy Hódynénak,
— amennyiben az asszony által előadottak
a valóságnak megfelelnek — azonnal béreljen a régi tanya közelében a város költségén
laká-t és gondoskodjék a gyerekeik elhelyezéséről. Ezenkívül ötven korona rögtöni segélyt
utalt ki az asszonynak a polgármester.
— A bajor katona, meg a sintér. Nagy
váradról jelentik: Kart Hans bajor közvitéz
néhány napot töltött Nagyváradon, ahol valamelyik délután furcsa kalandja akadt. A
nagyváradi Teieki-utoii meglátta, hogy egJ*
suhanc hosszú dróton egy óriási kulyát vonszol )Aga után. amely teljes erejéből ctKnáH
A bajor katona nem tudta, hogy Magyal',
országon ez a kutyafogdosás
módja. ne>"
tudta, hogy itt „hatósági személlyel" á "
szemben, (hanem képéből kikelve ugrott ''
kutyapecér elé, elöld) elvette tőle a drótot'
kiszabadította a kutyát, azután megverte a
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ayepmestort. Az állornáíipnrancsnokság felelősségre vonta tettéért; a bajor katona elmondta, liogy nem tűrhette az állatkínzást,
tollát kénytelen volt kUzahaditani a kutyát.
Ilaiis Kurtot büntetés nélkül elengedték.
— A bakancs-csalók elitélését nem hagyták jóvá. Budapestről jelentik: A honvéd legtöbb törvényszék pénteken foglalkozott Kriszháber és társai bűnügyével. A kassai hadbíróság ítéletét feloldotta és elrendelte a bizonyítási eljárás kibővítését.
— Rendnek muszáj lenni. Pénteken déle/őtt egy rendőr előállított két rikkancsot és
a
szüregi omnibusz kalauzát, mert az utcán
nyilvános botrányt okoztak. Valami mratt
összeszólalkoztak és ebből kifolyólag trágár
szidalmakkai illették egymást. Ezzel az esetlei kapcsolatban a rendőrök nagyon helyesen utasítást kaptak, liogy azokat, akik az
"teán viselkedésükkel a közönségnek okot
szolgáltatnak a megbotránkozásra, nyomban
előállítsák.
~ Meghívó. A Vakokat Gyámolító Egyesület
alföldi íiókcgyo'üleh in áréin* 12-én délelőtt
' 1 óraikor választmányi ülést tart a városi
•szeképiilet bizottsági termiében, melyre a
v
áln«ztiná,nyi tagokat ez utón is meghívja
elnökség.
— Méneskari katonák tolvajbandája A
Rzego.di honvéd hndoáztályhinWig pénteken
Ítélkezett Zsilorán .György, Torna János, Ishán Gábor, Kiss Bálint, Bolqcsek János és
Bozsó Ferenc ménes,kari katonáik lopási iigyó';'ftn. A katonák tavaly (irósz Milksa ménm
bdepi kantinos pincéjéből százötven liter ru
"mt loptak, ezenkívül összesen négy ízben
tortok he a knntimba, ahoiiinan körülbelül há•'OinoKer korcm készpénzt, arany órákat,
SJüriiket, szivart ós cigarettát tulajdonítottak <•]. Zsilovánt és Tornát három-három éri
börtönre. Ispánt és Kisst 15—15 napi fogságra, Balőcsüket és Bozsót pedig 21—21 napi
•ogságra itélte n haditörvényszék.
— Megszökött a gazdájától. Dr. Szakács
József szegedi ügyvéd bejelentette a remlőrrógen, liogy Karikás
Erzsébet nevii tizenihat
"vés cselédje március negyedikén megszökött. A lány valószínűleg meg is lopta a gnz. ''úját. Kara,kás Erzsébet szeinélylelrása a
következő: area hosszas, szeme barna, haja
'"rna, eltávozásakor kopottas, sötétkék ruha
Volt rajta. íA rendőrség keresi.
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Az Uránia színházban
március 15-dikétől

. //
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A szezon legszenzációsabb magyar
filmje megy.

— Céllövészet. Az ötödik honvéd pótzászló.i március 9., 10., 11.. 13. és 14-én a Batktóban
'areászati céllövészetet tart.
— Barlanglakók. A magyar népnek, a makyar népléloknek egyik leghivatottabb irója
1
"ztiidomós szerint Tömörkény István. A»
a
;<>ldi népet jellemző rendkívül érdekes és
j 7 ' Ulp s leírásai a magyar közönség legkedvel,v l)
olvasmány ni közé tartoznak. (Mint isi '
^tó'etoti, Tömörkény István nemcsak mint
"íteny t;s novellaíró, de miiit drámaíró is
54* ."'óbbjaink közé tartozik. ,A Nemzet:
' Z1 "ház mult szezonjában adta elő a kiváló
j 0 ( Syik legértékesebb müvét, első drámáját,
^ ' y i l é k c.imo Barlanglakok volt. (Ez a dráii'i'r ^fí^kményével és mozgalma-ságával
sikert aratott. Az értékes és művészt
ísz-'iUU,t ^"'"Örkény István átdolgozta a film
^•"iiiéra ás 1x1 őle elsőrangú filmdrámát kéhó t-1', ,ötoöly Budapestet megelőzve, már e
" -kétől kezdve megy az Urán iában. Száás
. j e »yek előre válthatók már szombat
V
elő ?'^ , r n ' a p 'Jérórón fél három órától és az
az tt f " a p j Á n minden nap 2 órától kezdve
^tonia pénztáránál.
k i v á i - A . b e 8 t I a ' E z e n a cimen egy nagy hatású,
tatt te " ^ ^ ' r ó j " társadalmi drámát mutatKorz
tás 1
"-mozi. Minden jelenete a Ihaé h e a i szi lletett
<*JT
'
s az kisérte végig az
^ cla rabot, Kiváló megfigyelő és pompás

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
SZOMBAT: I. Tisza, Szabados János
költeménye, II. Vagy ő, vagy senki, operett,
páratlan.
V A S Á R N A P délután: Őnagysága ruhája, játék.
ESTE: Vagy 8, vagy .senki, operett, lérletsziinet.
Vagy ő, vagy senki. (Bemutató

Jegyek előre válthatók szómba!
és vasárnap fél 2 órától kezdve.

URÁNIA

Magy. Tudományos Színház
m

március 11-én és 12-én,
szombaton és vasárnap

Két pompás sláger
al

eni/berlsmerő irta ezt a darabot, melyben
olyan kiváló élethűséggel adják vissza a szereplők az élet ezei féle szenvedését és apró
örömeit. A műsornak két pompás vígjátéka
is van, Bemúték nyaralni mennek és Pali
fél a 'Zeppelinektől. Mind a két kép sok derűs
pereet okozott annak a szép számú közönségnők, mely a mai bemutatót végjg nézte. A
mai műsort szombaton és vasárnap játszák
még.
— A szerb filmek. Csapataink igen sok
érdekes filmet zsákmányoltak Szerbiában,
melyek közül szombaton és Vasárnap fog a*
Uránia egy sorozatot bemutatni és azonkívül
két remek slágert, a FátumoA, amely mélyérték ii társadalmi és a Kikapós
menyecskét,
mely pompás, ötletes házassági komédia.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

A fátum.
Társadalmi dráma 4 felvonásban.

••••••

Vígjáték 3 felvonásban.

és a szenzációs szerb
hadifilmek
:-:
Bővebbet a plakátokon.
Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 2 órától kezve.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
adatnak ki.

előadás.)

Háborús operett.
a legújabb találmány.
A legérdekesebb azonban ebben a találmányban. liogy sem háború nincs benne, sem operett. A szövegírók: Stein Leó és Jenback
Béla összetákolták a librettót (nincs ennél
könnyebb a világon, inert egy kis szerelem
kell hozzá és sok sületlenség) és kimondták a
szentenciát, i>ogy a zenét megcsinálja Eysler
Ödön. Vagy ö, vagy senki! És igy leve. A
három szerző jól tudta, hogy szép Magyarországban mostanában sok a konzorciumos
társulat, amely szinre hoz mindent, ami újdonság csak kerül a színpadi irodalom piacán. Nem is csalódtak. Nálunk ma került bemutatóra az operett. A sorsa itt is az vott,
ami másutt: — megbukott. („Annyi baj legyen", amint az. operett egyik
szereplője
mondja.) Hogy mi a történet? dr. Giesewetter Ottó, tanár szerelmes Rotihausel címfestő
leányába, Elzába, akit alig hogy megpillant
báró Ruttersdorfí főhadnagy, elkiáltja magát: Vagy ő, vagy senki! Persze, hogy ,a .főhadnagyé lesz Élza, noha van menyasszonya, Strebinszky Olga grófnő személyében.
Nem kell aggódni, a grófnő is talál -férjet,
még pedig a tanárt. Az operett oly szomorú,
mint egy görög sorstragédia. A zene se sokkal különb. Egy keringő, egy induló, egy-két
táncszám és ezzel a zeneszerző eleget tett a
kötelességének. A szereplők nem sok kedvet mutattak az előadásban. Unhatták az
unalmas ügyet és biztosra vették az elkerülhetetlent. Déri Rózsi, Kohári Klári, Miklósy
Margit. Solymosy Sándor, Sümegi Ödön és
Matány Antal személyesítették az úgynevezett vezető szerepeket. A színpad kiállítása
szegényes, kopottas és a rendező ismét remekelt a kilenc szögletü szobával, meg a
díszletek összehordásával és a iila fénnyel.
A bemutatóról elmondhatni, amit a rendező
„Színház és rendezés" című könyvében megirt: „Nálunk, ahol mesterséges gyorsasággal
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érlelik a kevés próbák rövidre szabott ideje
által az előadandó darabokat, bizony mindég
meglátszik rajta a tulerőltetés erőszakossága,, nem csoda, ha legtöbbször zöld—vadizej
marad!" Tehát
„Zöld—vadize" maradt.
(„Ennyi baj legyen" — mondlliatná az operett egyik alakja, a címfestő.)
Egyházzenei hangverseny a hadiárvák
javára. A Szegedi Szabadoktatási Egyesület
és a iFtílebaráti Szeretet Szövetség március
18-án délután öt órakor nagyszabású egyházzenei hangversenyt rendez a rökusi templomban. A hangverseny műsorát pénteken
délután tartott értekezletén véglegesen megállapította a rendezőség. Szerepelnek: Járosy
Dezső orgonaművész, az Országos Zeneakadémia tanára, Köriig Péter, a városi zeneiskola igazgatója, Naszód)) József zenetan ár,
Fricdlcr Walther csélIónriVvész, a Szeged-,
belvárosi egyházi énekkar, a városi zeneiskola női énekkara és a szegedi honvéd-zenekar. A magánszólamokat Szántóné Ladányi
Mariska érioki a iiár nő és Rirlhy. Aurél éneklik. A hangverseny jövedelmét a hadiárvák
j a vára foidit.ják.
A vasárnapi előadások. A színházi iroda
jelenti: Vasárnap két előadás lesz. Délután
li áront és 'fél órakor fél hely árakkal a nagysikerű újdonság Őnagysága ruhái
kerül
iszinre. Este Ibérhetszünetben lEysIler 'kitűnő
uj operettje, a Vagy ő, vagy senki kerül szilire harmadszor.
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Aage Madelung:

A r a 1 k o r . 2 0 f.
Kapható: VARNAY
:: könyvkereskedésében.

A megbélyegzettek

L.
::

Regény
(volt Konrád) Rókautca 6. sz., Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel ngifva.
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Ára 5 K 20 fill.
Karinfhg Frigges:

Tanár úr kérem
Ára 3 korona.

Hajöszülés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestö az
országosan, elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széclienyi-tér.
250

Herczeg Géza:

SS Hl

I

Ára 3 korona.
Csergő H u g ó :

ft

mi

szíVSnH

Regény

asszonya
Ára 4 korona.

Kapható:
Várnay

L. könyvkereskedésében.

Délmagyar ország
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a legolcsóbb politikai
napilapja is.

Előfizetési ára egg hónapra két korona.

Olvassa táviratainkat a kiadóhivatal (Kárász-utca 9.) kirakatában

és

minden

este a Korzó moziban.

Dé l m a g y a r o r s z á g
nagg elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb hirdetési orgánum. Arai méltányosak, hirdetései célra vezetnek.

©él magy a r o r s z á g
jólinformáltsága

közismert. A

saját érdekében cselekszik tehát, ha megren-

deli és ha hirdet benne.

Szerkesztőséa telefonja 305.

' Jelölő* iMa-kewtő: PÁSZTOR JÓZSEF. KUdótulajdonoa; V Á R N A Y L.

Kiadóhivatal telefonja 81.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

