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Szeged, 1916.

LEGÚJABB.
BUDAPEST:
A székes-főváros tanácsa
hirdetményt tett közzé, amelyben elrendeli
a 18 évesek összeírását. Sorozásuk április
U tol május 3-ikáig lesz. — Az orvosok öt-,
ven évig bezárólag március 17-től 23-ikáig
Jelenikezni kötelesek szolgálattételre.
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: A
Gorbeaux de Boisndl egy francia napiparancs
Jutott kezünkre, melyet a második hadsereg
Parancsnoka, Beselaire intézett a csapatparancsnokhoz. A napinarancsban az állott,
f">gy Forgesnél nem fejtettek ki a csapatok
°lyan ellenállást, amelyre szükség lett volna.
Emiatt nem tisztázódott véglegesen a helyet és ebből arra lehet következtetni, hogy
a szakaszparancsnok nem teljesítette a kötelességét, amiért haditörvényszék elé fogják
állítani. A legszélső határig kell menni az ellenállasban, mert nincs más hátra, mint győzni vagy meghalni. A tüzérség és a gépfegyverek ezentúl lőni fogják a hátráló csapatokat.
i

ATHÉN:
A Szalonikibe érkező szerb
esapatok rettenetes állapotban vannak.
A
esapatszállitás puszta demonstráció.
A leT°ngyolódott,
erőtlen katonákat
lehetetlen
harctéri szolgálatra felhasználni.
CSERNOVIC:
A besszarábiai fronton
teljes nyugalom van. A tüzérségi harcok is
szünetelnek a nagy köd miatt. Csupán járőr
esetepatek folynak. Megállapítható, hogy az
0r<)Szok nagy csapateltolásokat
végeznek, a
'"i arra enged következtetni, hogy az orozok máshol kísérelnek meg offenzívát.
AMSTLRDAM:
Londoni jelentés szerint
Asquith miniszterelnök
torokhurutban megtotegedett.
NEWYORK:
Az amerikaiak
Mexikóból
('lmenekülnek a forradalmárok
elől. Az Egyesük-Államok kormánya a hadsereg részére
Eet millió fegyvert és két és fél millió grándíot
rendelt.
AMSTERDAM:
Anglia portugáliai követe egy millió font sterlinget költött el arra,
f'°Sy a portugál
minisztereket és államférfinkat Németország elleni döntésre birja.
ROTTERDAM:
A Morning Post athéni
Jelentés alapján közli, hogy a Dodekalosz
szigetcsoporton tartózkodó csapatokat kivettek az upgoi parancsnokság köréből és kijelintették, hogy ezeket a csapatokat Olasz0rszág
fogja élelmezni. A szigetet Olaszország fenhatósága alá rendelték.
GENF.- Pau tábornok, aki Franciaország
képviselet ében huzamos idő óta az orosz főhadiszálláson időzött, a nyugati német offen*'Vt* hiréje rögtön elhagyta Oroszországot és
most megérkezett
Reimsbe.
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Szerda, március 15.

V. évfolyam 63. szám.

Szegei háziezrede hétszere;
olasz rohamot Vert Vissza.
- Megkezdődött az ötödik isonzói csata. - A Plavaszakaszon, Podgoránál, a görzi hídfőnél és a Doberdón véresen meghiúsult az ellenség támadása. -

A Görzi hidfönél a Podgora-hadállásaink
BUDAPEST, március 14. (Közli a mi|
ellen
irányuló két támadást
visszavertük.
niszterelnöki sajtóosztály.) Az isonzói arcÚgyszintén visszavertünk egy a ludinicol
vonalon nagyobb harcok kezdenek kifejlődhidsánc elleni támadást.
ni. Tegnap óta az olaszok nagy haderővel
A doberdói fensik északi része ellen
támadtak; mindenütt visszavertük őket.
nagy
haderő ismételten intézett támadást.
A tolmeiiri hídfőnél az ellenség tevéSan
Martinónál a szegedi negyvenhatokenysége élénkebb tüzelésre szorítkozott.
dik gyalogezred hét rohamot véresen vlszA Plava szakaszon meghiúsultak ama
szavert,
kísérleteik, liogy akadályainkat szétrombolHÖFER altábornagy,
ják.
—u

A németek öt ellenséges repülőgépet
lőttek le.
— Az angolok egy kisebb előretörését visszaverték. — Verdun
körül nincs változás. —
BERLIN, március 14. A nagy főhadiszállás jelenti: A nyugati hadszintéren a
helyzet általánosságban
nem változott.
Wieltje mellett, Yperntöl északkeletre egy
kisebb ütközet az angolok visszaverésével
\ égzödött.
Iiiiinelmann hadnagy Arrastól keletre és
Bapaumetöl nyugatra egy-egy angol repülőgépet lelőtt. A bennülök meghaltak. Bölke
hadnagy két ellenséges repülőgépet lőtt le
a francia vonalak mögött. Az egyiket Marre

erőd felett, a másikat Maiincourtnál, Verdimtől északnyugatra. Az utóbbit tüzérségünk szétrombolta. A két tiszt ezzel a tizedik, illetve tizenegyedik ellenséges repülőgépet tette harcképtelenné. Azonkivül egy
angol kétiedeliit légi harcban
Cambravnél
leszállásra kényszeritettiink; utasait elfogtuk.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A monarchia diplomáciai szakítása

Portugáliával.

BÉCS, március 14. A Németország és
Portugália között beállott szakítás következtében külügyi kormányunk értesítette a
lisszaboni osztrák-magyar
nagykövetet,

hogy kérje ki útlevelét és hagyja ei az or-

Anglia nem köti le magát
Németország ellen.

csak akkor, ha Németország feloldást kap és
becsületes feltételek mellett térbet vissza a
többi nemzeteik közé.
Asquith miniszterelnök válaszolt Robertsonnak és azt a szenzációs kijelentést
tette, hogy a párisi tanácskozásra ö is meghívást kapott, amelyen ezt a gazdasági háborút fogják tárgyalni, ö azonban a meghívást nem fogadja el. Az angol megbízottak
azonban nem kötnek olyan megállapodást,
amely Anglia akció szabadságát sértené.

— Helytelenítik a gazdasági háborút. —
ROTTERDAM, március 14. Az angol alsóház költségvetési vitáján lord Robertson
kifejtette, hogy nagy nyugtalanságot idéz
elö, hogy a szövetségesek háború utánra Németország ellen gazdasági háborúra készülnek. Ilyen módon jó béke nem jöhet létre,

szágot.
Az itteni portugál követnek kiadják útlevelét.
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A balkáni és az orosz
harctéren nincs esemény.
BERLIN, március
szállás jelenti:

A

14. A nagy főhadi-

keleti és a balkáni had-

színtéren semmi újság.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, március 14. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és délH Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
.

*

Az orosz flotta elsülyesztett hét
román hajót.
Bukarest,

március 14. Konstanzából

lentik a bukaresti

lapoknak: Balcsikból

jeka-

pott teleíonjelentés szerint Várnánál elhaladt
az orosz ilotta több egysége.

Nem sokká?

utána nagy cávo! ságiból ágyúdörgés hallatszott, amely köze! egy óra hosszat tartoti
Föltehető, hogy az orosz flotta megtámadta
azokat a bárkákat és (hajókat, amelyek
konstanzai

a

kikötőből indultak el különféle

áruval megrakva Konstantinápoly felé.

—

Mangáliából érkezett sürgöny azután megerősítette a föntieket, amennyiben megállapítást nyert, hogy az oroszok
jót

elsiilyesztettek.

hét román

Arról is érkezett Kon-

stanzába jelentés, hogy csütörtökön este
órakor az orosz flotta
kötőt.

ha-

bombázta

a várnai

5
ki-

Más oldalról az a jelentés érkezett ide,

hogy több otosz torpedó figyeli a kotrstanz'ai
kikötőből naponkint elinduló

szállítmányo-

kat.

Bolgár jelentés Románia
tárgyalásairól a központi
hatalmakkal.
Bukarest, március 14. A bukaresti lapok
a Balkanska Posta alábbi, beavatott helyről
nyert értesüléseit reprodukálják:
Az utóbbi napokban bolgár körökben
megint sokat beszéltek a román kormány válságáról. Megbiztható bukaresti jelentések
azonban nem érkeztek erre vonatkozólag.
Bolgár politikai körökben mindazonáltal az
a vélemény alakult ki, hogy elérkezett az az
idő, ameiy
Romániát
állásfoglalásra
fogja
kényszeiiteni,
mert különben nagyon válságos helyzetbe kerül, tekintettel arra, hogy a
két hatalmi csoport döntő küzdelme immár
véglegesen kialakulóban van. A bolgár politikai köröknek tudomása van arról, (hogy Ferdinánd román király, az általános külpolitikai helyzetre és a népével szemben érzett
nagy felelősségére való tekintettel, az utóbbi
időben külön futárok által tudakozódott
Berlinben és Bécsben azon kompenzációk
irárít,
amelyeket
a központi hatalmak
Romániának
adnának,
ha Oroszország
elleni akcióra
határozná el magát. Ugyanezen jól értesült forrásból (biztosítanak továbbá — jelenti a Balkanska Posta — hogy ez idő szerint
igen
nagy horderejű
véleménycsere
folyik Bukarest és Berlin, illetve Bécs között.

Szeged, Í916. március 15.^

—

Eltávozott a russzotil érzelmű
perzsa kormány.
Konstantinápoly,
március 14. Ideérkezett
megbízható hírek szerint a
Ferman-Ferma
russzoíil perzsa kabinetet Sipadár
hadügyminiszter elnöklésével uj minisztériummal
cserélték föl, amelyben ugy a középponti hatalmak, mint az antant hivei képviselve vannak és amely elhatározta, (hogy a semlegesség politikáját
követi. A külügyminisztériumot Salin ed Dauleih-ra bizták.
Nyugaton tovább folyik a títáni
küzdelem.

keleti harctéren nincs ujabb esemény.

<w.

Ji

Bécs, március 14. A nyugati (harctéren
félelmetes elkeseredéssel folyik a küzdelem.
A tüzérségi párbaj hevessége mindkét
részen
folyvást
fokozódott.
A francia harcvonal
egyes szakaszaira végeszakadatlanul hull a
lövedékzápor, az erdőket az ágyuk
teljesen
kipusztították
és a folytonos vaszápor egyes
francia lövőárkokat betemetett. A Maas meiTtéii és a Moselig folyvást szakad a lövedék*eső.
A Somme mentén és a Bois de
Pretreben őrjáratok csatározására és jelentéktelen
francia előretörésekre került a sor. Ezeket a
németek könnyen visszaverték.
A német repülő-flotta, amely a felderitöszolgáiaí terén kiváló munkát végez, ismételten bombázta az ellenség táborát és katonai
objektumait és nevezetesen a
Clermortt—
Verdun-vonalon
jelentős kárt okozott.

tüzérségi előkészítésben nyilvánul, összeköttetést akar léteSiieni a Vaux melletti támadó
vonallal. Ville au Bois és Berry an Back ellen irányuló támadás kevésbbé fontos, a másodrangú
támadások
is nagyon
jelentékenyek lehetnek azonban, ha azok
visszaveréséhez máshonnan
kell erőket
elvonni.
A németek Verdunnél ujabb
nagg harcokat kezdtek.
Basel,

Anzeigef

közli, hogy a francia lapok őszinte elismeréssel irnak a németek halálmegvető hősiességérői, akik most
ték föl a harcot

újból nagyobb

Verdunnél.

erővel

vet-

A sivájci lap sze-

rint, noha a franciák is nagy erőket összpontosítottak, a németek
len.

győzelme

kétségte-

'

\ '

A Temps és a többi tekintélyesebb párisi lap már nem beszél gúnyosan a német
„barbárokról", hanem arra buzditják a francia katonákat, liogy legyenek méltók a vitéz
német ellenfélhez.
Az olasz segitség.
Luganó,

március 14. Rómáiból jelentik:

Az olasz csapatok szállítása Franciaországba még egyre tart. Az idősebb évfolyam-béli
olasz katonákat szállítják

Franciaországba

had táp-szolgálatra, hogy a francia katonák
a frontra mehessenek.

Pichon elismeri a németek sikerét.
Zürich, március 14. A Petit Journalban
Piciion volt külügyminiszter cikket ir a németek verduni offenzivajáról és annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy Németországnak szüksége volt a verduni
sikerekre,
mert a német hangulatot akarták emelni. A
.francia hadvezetőségnek el kell végre sajátítani az ellenség harcmodorát, amely abbjn
áll, hogy minden esetben, amikor egy támaszpontot elfoglalnak,
pihenőt
tartanak.

március 14. A Baseler

Az olaszok ujabb kísérlete.
Sajtóhadiszállás,

március 14. Az olaszok-

nak tüzérségi fáradozása az oly hőn inegkivání helyeken nagyon élénk volta kedvezőtien idő ellenére is, amely nagyobb gyalogsági tevékenységet

lehetetlenné tesz.

Igy

üörc város déli része, az ott levő liidfő és a
doberdói íerisik éjjel-nappal ki volt téve aZ
ellenség tüzének. A kanári Alpokban különösen élénk tüzérségi tevékenységet fejtet-

Testvérharctól óvják a franciákat.

tek ki ós céljuikul a Lanzenbodent választot-

Genf, március 14. Az Eciho de Paris vezető helyen közli, hogy
Délfranciaországban,
ahol a hangulat nagyon pesszimisztikus,
szociálista képviselők egészen nyíltan a forradalomnak csinálnak propagandát.
A „Depeche
de Toulose"-ban katonák panaszolják, hogy
az első tűzvonalban .nincsenek se klerikálisok,
se milliomosok, miközben a paraszt- és
munkásosztály elpusztul a harctéren.
Kell,
hogy a nép mészárlása
véget érjen, mert a
monarühisták erejüket későbbi kormányváltozásra tartogatják. A toulousi szocialisták
vezérorganuma, a Quatrieme Etat igy ir:
Vessünk véget a hasztalan
vérontásnak
és
elnyomóink
ellen fordítsuk
fegyvereinket.
Banés az Echo de Paris-ban inti a franciákat, hogy óvakodjanak
a mostani
tragikus
időben a
testvérharctól.

ták. A Lanzen-nyergen, amely 1563 méter

A németek Vauxt körülzárták.
Genf, március 14. Rosse alezredes irja a
Petit Parisienben: A németek tegnap nagy
erővel támadást inditotta'k a francia front
mindkét szárnya ellen és sikerült
visszafoglalniuk a rommúlött
Vaux falut. Vaux erődöt
pedig körülzárták. Eir és Moulinville ellen
indított német offenziva, amely egyelőre erői

magasságban van, tulmagaslik északkeleten
a 2053 méternyi Trogkofel,
méternyi Rosskofel

délkeleten a 2234

és nyugaton a már ol'asZ

területen lévő 2130 méternyi Monté
la. A Lanzen-nyereg,
vízválasztó is,

Zertnul-

amely egyszersmind

Pont-alfélből

a

Pontebana-

vöigyön át körülbelül hét óra alatt elérhető.
A Lanzenboden, e nyeregtől észak felé terül
egyetlen

el. Az élénk olasz tüzérségi tűznek
szakaszon

sem

volt

eredménye

és ezért a

gyalogság sem lépett sehol se akcióba.
A 1 8 évesek sorozása Törökországba^
Konstantinápoly,

március 14. A kamara

után a szenátus is elfogadta azt a törvényh
amely elrendeli

a 18 évesek sorozását.

A so-

rozást iulius 13-ig kell befejezni. A hadügy*
minisztérium közli, hogy csupán
tossági

intézkedésekről

elővigyáza-

van szó. A Í8 evese-

ket csak szükség esetén fogják esetleg aktiY
szolgálatra fölhasználni. Egyelőre még eddií
a 19 évesek sem vonultak be. (M.

T. I.)

.
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Égő falvak lángtengere mögött.
(Hadbavonult munkatársunktól.)

A háború a szegedi
szegényházban.

zok — többet mentünk hátrafelé, mint —
hajdan — eíőre. Néha megálltunk és nekb
(Saját tudósítónktól.) A iBe-rlini-köruton,
rontottunk az ellenségnek, győzhetetlen elke- az u j honvédlaktanyávail szemben kaszárnyaseredéssel és győzhetetlen erővel; a titánok
szerű sárga házban laknak a város szegényei.
harca volt ez a tömegekkel. Ebben az időben
Becsöngetünk és megkérjük az apácák fősokat jártunk égő falvak lángtengere mö- nöknőjét: Piacidia-testvért, adjon engedélyt,
gött; ebben az időben a pokollal harcoltunk
hogy széttekinthessünk az intézetben. A főés a harchoz a pokol eszközeit vettük segít- nöknő készségesen áll rendelkezésünkre, sőt
ségül. Ebből az időből való az alábbi kis tör- kirendeli mellénk Sarolta-testvért is, a féríiténet is, — kitűnő jellemző erejű
csztáily felügyelőnőjét. .A két apáca kísér
— Az egyik menetszázaddal Czegléd bennünket végig a hálószobákon, — üresek,
körül elfogott és besorozott katonaszökevény
mert nappal a foglalkoztatóban üldögélnek,
cigány került fel. Mikor csak ágyúlövés 'hangvagy tollat fosztanak a hivatalos szegények
ját hallotta, remegett, mint a nyárfalevél, hi- — majd lemegyünk az udvar hátsó részébe,
deg, szeles délutánon, ősszel. Aztán bekerült
aliol külön vannak a férfiak és külön a nők
a svaimba az egyik kemény napon. Rettene- elhelyezve.
tes ágyútűzzel dolgoztak ellenünk az oroElőször a női-terembe tekintünk be. A a
szok. Hullott a gránát, inint a nyári zápor. asszonyok hosszú padokon ülnek, — előttük
A cigány — bizonyos Lakatos László, nevű, asztal — és tollat fosztanak. -Egyik a sarokeleintén a földbeíurta a fejét és nein nézett ban húzódott meg, mikor odaérünk és a fővoina fel egy világért, de aztán igy sem
nöknő megkérdezi, hogy érzi magát, — sirva
érezte magát kellőképpen biztonságban. Egy- fakad. Olyan kellemetlen hallgatni az öreg
szerre felugrott a cigány, aztán imára kul- asszony zokogását...
csolta a kezeit; térdrehullott az árokban és
iFePvcuul előttünk az élet. IAZ egyik aszMezölqborc
Az állomása — ennyit látkönyörögve nézett fel az égre, miközben stró szouy, — galambősz baja van és jóságos tetatok csak az egy év előtt még annyira nehangon mondta:
kintete — valamikor jobb napokat látott. Az
yfzetes .helységből,
olyan, inint a legtöbb
—
Isten,
Isten,
(hát
tűröd
ezst,
hogy
ilyesura főszolgabíró volt, de nem becsülte meg
u'iotnás errefelé. Aránylag kicsi és szük és
mivel
lövöldlözzsenek
azs
emberre?
magát: kártyázott és a bort jobban szerette,
Piszkos. Egyik útitársamnak — főiliad—
Még
aznap
nekirontottunk
az
ellenmint a tisztességet. Fegyelmi uton eltávolí'takv és négv, különböző fajtája kitüntetéstották a hivatalából, fokról-fokra
sülyedt,
ségnek;
rohammal
elfoglaltuk
az
állásait;
70
a tulajdonosa — sikerül az álíomásoin
végül is, — három év előtt — delírium treágyút
is
sikerült
elfogni,
szóval
alaposan
ueliány szál gyertyára szert tenni és igy,
mensben halt meg. A felesége azóta a városi
megvertük az oroszokat, ugy, hogy üldözés
"taikor újra megindul a vonatunk, már halk
is
lett
belőle.
A
.menekülő
oroszok,
hogy
a
szegényház
lakója.
teuy terjeng a homályos szakaszban. A csend
Szorgalmason fosztja a tollat Baksa Anmenekülésüket
megkönnyítsék,
felgyújtották
egyformán nyomasztóan nehezedik mind-'
a fulukat maguk mögött és ugy menekültek talné, egy fazekasme-ster özvegye, akinek aa
ta'nyiunkra, — öt perc multán már beszélgeura h a r m i n c esztendeje, hogy meghalt. Aa
tovább.
tésben áll egymással mindenki. Magam a főegyik fia harminckilenc éves korában meg—
Hanem
rosszul
számítottak.
Az
üldöuadnagygyal kezdek beszélgetést; különösen
örült, a másik nz olasz harctéren küzd a hazéssel
csak
nem
hagytunk
fel.
—
üldöztük
Pszichológiai kérdések izgatnak, milyen helyőket az égő falvakon keresztül. Az üldöző záért.
eiben 'hogyan nyilvánul ineg katonáinkon
— Már megkr.pta a kis ezüst vitézségi
u
csapatba került az én cigányom is. Elég az
,lélek izgalma — odafönn. A főhadnagy par;
érmet,
— mondja büszkén özvegy Baksa >Antzslóan izzó tűzzé fejleszti szivarja Itoam- •hozzá, hogv 'az üldözések befejezése után
talné.
tüzét. — a kékes ködszerű füst lomhán, jelenti az. egyik cugsführer:
Van egy alsóvárosi asszony is közöttük,
— Lakatos László üldözés közben öt
terjengve fon körül bennünket, aztán szomor
özvegy
Szél Pálné, aki öt esztendeje lakója
kozákot
fogott
el
egymaga.
"< elégikus hangon mesélni kezd:
a
szegényháznak.
Mégvan elégedlve a sorsá—
Én,
aki
tanúja
voltam
az
előbbi
jele,
— Mint tartalékos zászlós 1914. auguszval
és
csak
az
a
kívánsága,
hogy a Szilvesznetnek,
hihetetlennek
találtam
ezt,
vallatóra
tus negyedikén vonultam be és hatodikán inter
gyerek
visszajöjjön
a
nagy
csatáiról.
ül|
fogtam hát a cigányt, hogy történt, mint törltam el az ezredemmel. Fiatal feleségem
A
férfiak
az
udvaron
ülnek
és nagyban
tént a nagy -eset. Az én cigányom először
taolsó ölelése, az utolsó csók. ezek kísértek
füstölnek.
Két
szerencsétlen
paralitikus
is
a hosszú utón, észak ifei'é. Könnyes, szo- hallgatott, 'mintha szégyelt volna valamit, de
van
közöttük,
az
egyik
még
egészen
fiatal
hosszas faggatásra mégis csak kibökte az
rongó és szomorú fájdalom kinzott az uton
..m'ber: harmincöt esztendős. Egykedvűen báigazságot:
es az édes asszonyi arc kisértett; a felvirá— Csókolom a kezsit-lábát, csak nem mul a semmibe és még az apácákat sem üdkozott legények a hosszú vaggonsorban 1-el^ s riuhajsággal énekeltek, — az állomásonizs-hettem, hogy mit csinyálta'k avval a sze- vözli.
— Zsenrberi János pásztor ember 'vazene szólott, asszonyok sirtak 'ás kendőgíny asszonnyal. Szeginy ráljkók is hogy sirK
gyok,
— mutatkozik be egy illemtudó maet lobogtatva éljenzett az ezernyi nép.
tak . . .
gyar
és
tisztessé-gtudóan megbillenti a kalap•
fgy értünk fel a galíciai határra, — LernKét hónap multán tnár két ezüst és egy
er
ját.
Aztán
kérés nélkül elmondja, hogy két
: gon tul gyalog folytattuk az utat. tovább, bronz vitézségi érem díszítette a cigány mel
fia katona, mind a kettő a negyvenhatodik
pzak felé Rémült lakosok gyászos, fekete
lét: egyike lett az ezred legvitézebb katonáigyalogezredben. Az öreg pásztor ember resz^tavánja kigyózott szembe velünk; zokogó
nak.
kető kézzel nyul a zsebébe és elmosódott íráta>k, aggok, gyermekek; a vállukon minden
(s. i.)
sú
tábori-lapot n y ú j t felénk.
•""nkálkodásuk eredménye'; a koldustariszr
— Tessék, biztos ur, — mondja — itt
'Va.
Német flotta előnyomulása
bizonyíték arról, hogy katona mindakét fiam.
az Északi-tengeren.
A főnöknő elmosolyodik és megnyug,
'Most .még egyszer felmerült a lelkemtatja:
íré" a hosszas szomorúság ködén át egy édes
Krisztiániu,
március 14. Egy Blythbő!
1 Ssz*tayi fej, a feleségein feje. mosolya, hang- Stavangerbe érkezett norvég hajóskapitány
— Úgyis elhiszi ez az ur, liogy katona
' : Felordítottam a fájdalomtól és ebben a
fiai vannak, — mondja.
elmondta, lipgy a legutóbbi napokban a 'hajó' .tatodban eltűnt a lelkemből minden bánat,
— De nem ugy van az. Az írás az beazél
forgalmat Blythből lés Blythhe megszüntettaiden szomorúság, csak az égő, vad gyüloés én öreg pásztor ember létemre nem veszem
ték. Azt hiszik, hogy ez az intézkedés vala- fel egy világért, h a a biztos ur kételkedik a
ta lángja lobogott fel bennem) olthatatlan
, z zel: igen, ha másból nem állna is a ihámelyes összefüggésben van a némtet hajóhad mondásomban.
ru
Közben Dudás Antal is jelentkezik, —•
c ? » csak ebből, ha nem lenne más, szent
műveleteivel. Angliában ugy mondják, hogy
as a hábonmak. csak ez, hogy megmentsük
eddig a bicskáját köszörülte a szobában —
pontos híreik vannak arról, 'hogy a német
' z °nyainkat, már akkor is mennünk kell,
és elmondja, hogy világotjárt ember, a bosztni
hajóhadat a háború kezdete óta rengeteg niai okkuipációt its végigcsinálta. Az a gaz' g lehellet van bennünk; már akkor sem
a
módon megnövelték, ugy, hogy még soha ember Hadzsi Loja volt az oka mindennek,
ti [ ka ár semmi vér, ha ettől megmeneküllheha ö nincs, akkor egész Oroszország a miénk
sem volt olyan erős, mint aminő most.
lett volna. Antal bácsi a szegényház politiAz
első
ágyúlövés
hangját
ugy
iidvőzölKopenhága,
március 14. A Times kato
u
kusa, háborús kérdésekiben feltétlenül szakj I: mint az áldozatra hívó harang szavát;
nai tudósítója .megállapítja, hogy -a németek
u a i i az is volt: harangszó, amely behivott
tekintély.
a legutóbbi időben az Északi-tengeren
előbb"nünket a boszu szent templomába, áldo.Megállapítható, bogy a nők csak sejtik,
zatra.
re nyomulnak,
mint ezelőtt. A légi harcban hogy háború v a n és ezt is a férfiak beszélgetéséből t u d j á k ; de a férfiak,
azok egyébről
való felsöbbségiik abba a helyzetbe hozza
közül hároms . Az ezredem legénysége
Zan k a p t a k
sem
beszélnek,
mint
a
„nagy
csatáról."
Mii! "
ba t|
kitüntetést az első hónapokőket. hogy az angol hajók mozdulatairól
nyájan gyűlölik az oroszt, a szer-bet az ole
gyorsan értesülnek és más előnyöket is sze- angolt, meg a — németet. Különösen D
ruKK ~ A z u t a n ~ e z e k voltak a legszomoyot
reznek maguknak ezen az uton.
bácsi nem hisz a „néonetnek", mert f
> idők, a gyűlöletet legjobban felcsigá-

Az ab-

lkokat, a 'hosszú 'katonavonat ablakait kövér, cscppszetnii eső mossa, monoton kopottassal, a kocsii belsejében a kora tavasz nedves 'hidege borzong; az utasok fázósan gubbasztva osak- ülnek, ülnek csendesen. Alattunk zugó kattogással forognak a kerekek,
a nehéz vaggonok sóhajtozva sírnak és
uyognek belé és rázkódva zuhanunk a mozfeny után. Az éj és az eget boritó nehéz, feí e . te felbök, mint lidércnyomásos álom, rá'ekusznek a földre, — hiába nézünk ki a kocsi homályos. nedves ablakán, sehol vigasztalófény, mindenütt csak eső zuhog; fekete
e r
" bo! hull az eső a feketébb földre. Csak a
rosszul világitott kis felvidéki állomásokon
es a'nielleitünk elmaradó őrházaknál hatol be
a
kocsinkba egy Kevéske fény a sötéten és
u süriin hulló esőn keresztül, — egy-egy
fénysugár csak. de nekünk, akik hiába própai.iuk az álmot 'szemeinkre icsalni, mégis
10es
i k az i-dailan éjjel vigasztalan sötétje
után.
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egy kókler kicsalta a pénzét, és 'háromszor nesen ezzel a kérdéssel fordul Tittoni külügy- vetelésekkel s az Ausztriával folyó tárgyaannyi hamispénzt ígért- helyette és az is né- miniszterhez: „tMit tenne ön Miniszter Ur, láisok sem vezetnek kielégítő eredményre, a
met volt.
ha egy napon h-ire érkeznék, liogy Ausztria- „megváltás" egyelőre megmarad jóremény*
Magyarország a berlini szerződés 25. pont- séignek. Hiu lidércfény nek bizonyul a liárom
Buesut veszünk a kedves testvérektől, jára -való hivatkozással a novibazári szand- éVvel utóbb i(Ii869.) egy poroszellenes osztrákmegköszönjük a szíves kalauzolást és tóvozoii zsákban megerősíti katonaságát éls egy kato- magyar-ifraneia-olasz bloek ötletéből támadt
akarunk, de a kapuiban elfog henünket az nai sétát kezdene Szaloniki felé?') És a kül- reménysugár is. Érdemleges tárgyalásra nem
„öreg pásztor ember", elébünk áll és büszkén ügyminiszterek az interpellációkra rendesen is kerül a dolog, mert Ausztria-Magyarorolyan válaszokat adnak, melyek jobban kielé- szág már eleve elzárkózik a területi engedkivágja:
gítik
a nemzeti hiúságot, mint a szövetség mény gondolata elől.4')
— Találtam álm meg egy irást, ez aztán
fezei kínét,
a bizonyiték, bélyeg is van rajta.
Tittoni T.: Itaiien, der Dreibund und
A már kiindulásában, alapgondolatában
Megnéztük: egy hetvenkilencben kiállídia
IBalkanfrage.
Berlin,, 1913. i288. s. k. 1
mpnarchiaellenes ma re nostro-politika mind
tott lópassaus v o l t . . .
i. mt 21. 1.
jobban cl távolit j a Ital iát szövetségeseitől s Ghlumeeky
2
) Italia külpolitikáját, különösen AusZközelebb viszi az ellenlábas hatalmi csoporttria-M
agyar or&záglhoz való viszonyát, rendhoz. Elhatározásaiban iős tetteiben egyáltalákiviil
éles
megvilágításba helyezi Chluinicky
ban nem feszélyezteti magát a hármas szökét
rendbeli,
kiválóan értékes publicisztikai
vetség betűjétől, annál kevé'ihbé szellemétől.
A Bülowtól szolid elnézéssel extnatonr-oknak munkája: a már többször idézett Osterreichneivezett, valójában azonban a szövetségi hii- Ungarn und Itaiien és Die Agonie des DreiIrta: dr. Balanyi György.
feég megszegését jelentő diplomáciai kilengé- bunde®, Das Jotzto Ja'hrzent ilalienilscher Uu' '
V.
sek cgyiie gyakoriabbakká vállnak. Az ad- treue. II. AÜflago. Leipzig—Wien, 1915.
') Olilumicky: Osterreieb-Uiigani u. ItaA kulturális munkáival párhuzamosan ha- riai vasút, az algeeirasi konferencia, az an- iien. 2. .1.
nexiós
válság
és
a
balkáni
háború
különböző
lad a gazdasági előrenyomulás. A kormány
4
) U. o. 3. I.
minden követ megmozgat, liogy az olasz tő- fázisai csak legszembetünőb, de nem egyedül
két az Adria keleti partjai felé terelje. Úgy- megnyilvánulásai ennek az alattomos, kétszólván évenként konzulátusokat állit fel, színű politikának. Italia forma szerint még
messzevágó politikai és stratégiai számítás- a hármas sz-öveteég tagja, de szive szerint
ból támogatja az antivarii kikötő kiépítését, már régóta az entente táborába tartozik. H a
az antivari-virpazári vasútvonal tenvét, Bari közbe-közlbe egyes kérdésekben közelebb is
ós Autivari között szikratávírót szereltet fel, jut szövetségeseihez, ebben is a saját érdeke Paul Harons cikke a Berliner Tageblattból
a skutarii tavon rendes közlekedést létesít és s nem a szövetségeseire való tekintet vePortugália, Németország legújabb ellenegyre ujabb meg ujabb hajójár-atokat állit zérli.*)
sége, valamikor az volt. aminek ma Anglia
A
balkáni
törekvésekből
támadt
súrlóbe; A Puglia hajóstársasággal 1893. kötött
tartja magát: a világ első tengeri
hatulnWszerződés még két hetenként csak.'egy járatot dások ható erővé teszik az olasz külpolitikai
Mi
volt
az
oka.
hogv
Portugália
leszédült
köt ki Velence és az albán partok között; az progiamm harmadik pontját, az irredentiz1898-iki pót szerződés már a velencei mellé ál- must is: a népieteknek ezt a régi, sokszor el- mesés magaslatáról és hogv Angliát engedte
vállain felkapaszkodni, azt egészeit alaposan
lítja a Brindisi—U reves a vonalat; az 1901-iki temetett és mindig uj életre kelt vágyát, az
kikutatni
sohasem lesz teljesen lehetséges. Ez
idegen
uralom
alatt
élő
testvérek
felszabadíhetenként egyszer, az 1904-iki háromszor ismétlődő útra kötelezi a társaságot és egyút- tása után. És ha már a ingre no-tro jelszó azonban nem gátolhat meg bennünket annak
tal 210.000-rői 500.000 lírára emeli fel szub- erős érzelmi tónust adott a külpolitikának, a (megállapításában, hogv az egykori és a
vencióját. Igaz, hogy a hajóik eleinte majd- az irredentizmussal űzött visszaélések egé- mostani tengeri hatalomnak a sorsa évszázadok óta szorosan össze volt kapcsolva egynem egészen üresen közlekednek, de a kitar- szen a népszenvedély sodró árjába állítják
mással. Hasonlíthatatlanul kedvező fekvésük
tás és a céltudatos munka meghozza eredmé- be. Az irredentizmus ellhatalmalsodásával a
nyét, A közlekedés megélénkül, az áruszállí- Ilidéig ész helyett a forró déli temperamen- folytán már eleve az volt a 'rendeltetésük,
tás szédületes arányokban növekszik. Alig né- tum foglalja le s ennek a természetellenes hógy a tengeri forgalom vezetése az ő 'kezükben fusson össze, miután lebonyolódott
hány év alatt megháromszorozódik s túlszár- szerepcserének szükségképen katasztrófára
az a nagy átalakulás, amely által a közelikor
nyalással fenyegeti Ausztria-Magyarország kell vezetnie.
nagy múltra visszatekintő kereskedelmi poItalia nemzeti állani; talán teljesebb átvedlett újkorrá.
zícióját.
mértékben, mint bármely más nagyhatalom.
(Európa közép-, de meg inkább ókori törEz az erőszakolt, Italia anyagi erejét és Az idegen uralom alól való felszabadulását
ténetében az idegen és európai népek árucivilizáló képességeit messze meghaladó bal- és egységessé válását is első sorban a nem- cseréjének a világforgalma a Földközi-tenkáni terjeszkedés végleg megrontja a szövet- zeti elv diadalmas erejének köszönheti. An- ger nagy forgalmi utján bonyolódott le. Á
séges kettős monarchiáival való jó viszonyt. nál fájdolimasabknn érzi téliát, hogy az egye- Földközi-tenger keleti részének a közvetítéséAusztria-Magyarország nem nézheti közöm- sitéis mülvo épen nemzeti szempontból cson- vel kerültek India kincsei is Európába. Karabösen fokozatos háttérbe szorítását
olyan kán maradt. A nyelvi határok több helyütt
vánok hozták Arábián keresztül a Középfeladat megoldásában, melyre földrajzi hely- túlterjednek a politikai határokon. Délnyu- tenger partjaihoz, ahonnan velencei hajók
zete és múltja egyenesen predesztinálta s a gaton IMalta. északnyugaton Savoya ós Niz- szállították tovább. Ez a virágzó kereskedeberlini kongresszuson egész -Európa jóvá- za, északon Tessin kanton és Déltirol, az ii. n. lem súlyosan visszaesett a keresztes
hadjáhagyó szentesítését
nyerte. Szövetségese Trento, északkeleten Görz, Gradisca, ístria ratok által. A keresztes hadjáfatokban a rónagyravágyása és indokolatlan hatalmi tö- és Trieszt, keleten Dalmácia továbbra is ide- mai fegyház lióditólag lépett fel, mert a Körekvései kedvéért nem szegődhetik a saját gen hatalmak kezén maradnak.
zép-tenger keleti partjain elhelyezkedett orIA nacionalizmus nem tud belenyugodni szágok fölötti uralmát akarta visszaszereznilétét gyökerében veszélyeztető politika szolgálatába. Nem maradhat tétlen szemlélője a ebbe a fél eredménybe. Programinja közép- Midőn ez a nagyszabású terv kudlarccal végtörök statusquo fenntartását nehezítő olasz pontját. mintegy a velejét kezdettől foglvn az
ződött. bekövetkezett az izlám térhódításaAdria-politikának, mert 'é politika végső kö- unita Italia határain kivül rekedt testvérek
1453-ban (birtokukba vették a törökök a bivetkezményei az albániai és macedóniai ér- felszabad i tárába n, meg fóliásában látja; mel- zánc császárság utolsó maradványát, Kondekszférák veszélyeztetésén kívül Dalmácia lette másodrendűnek tekint, minden más fel- stantinápolyt.
A Le van tóba. és tovább az Inés az egész osztrák tengerpart birtokát is adatot. Áz unita Italia kiegészítéseként meg- diába vezető kereskedelmi utak mind bizonykérdésessé teszik. De súlyos vér- és anyagi teremti és forgalomba hozza, az Italia irretalanabbakká váltak.
áldozatok árán szerzett pozíciójához való denta fogalmát s az irredentizmusban rejlő
•Ezzel egyidejűleg azonban a föld Iénye<
imperialista gondolat liiegtvalósi tárát az
ragaszkodásával csak azt éri él, liogy Italia
még jobban meggyülöli s ahol csak teheti, olasz külpolitika számot tevő tényezőjévé géről (és alakjáról való nézetek alapjában váliparkodik gáncsot vetni neki. Az olasz köz- avatja. Első ez irányú kísérte ei még a hat- toztak meg. A műveltség már nem képezte a
vélemény nem vetélytársat, hanem konok és vanas évekre esnek. Az T866-1 ki hadjáratban papság előjogát, megkezdődött a kutatás,
veszedelmes ellenséget lát a kettős monarchi- szenvedett nugsieninűsitő vereségek dacára amely a dogmáktól felszabadultan kezdte a
ában. Idegességét még fokozzák az időről- Viseonti-Venosta külügyminiszter Nigra pá- maga útjait járni. Megkezdte az útját abban
az irányban, amit ma technikának
nevezünkidőre célzatosan világgá röpített hirek Ausz- risi követ utján. Velencén kivül Déltirolra
A hajózás megszűnt túlzott óvatossággal a
trinMagyarország állítólagos harcias szándé- és az isonzói határkiigazitásra s igényt emel
kairól, Szaloniki felé A'aló előnyomul áráról I I I . Napoleon eráiszárnál. „A Trento egyesí- partokhoz ragaszkodni és amikor a föld alakját gömbnek kezdték képzelni, uii és uj kísérés Albániát illető annexiós terveiről. Kor- tés-e a királysággal — mondja jegyzékéhen
letek történtek arra, hogv az Indiába vezető
mánypárti és ellenzéki követek interpelláció- — Italiára nézve elengedhetetlen kellék. Itaikban nem győzik eléggé nyomatékcsan a lia nénr kívánja Welsőhtirol inindaima ré- utat a szabad világtengeren át keressék. Ezek
a kísérlete lassankint kicsalták a világforkormány figyelmébe ajánlani az e részről szét, melyek valamikor „ailto Adige" néven a
fenyegető tfeszéJy-éket. Először Giuceiarrdini, régi olasz birodalomhoz tartoztak. Igényei
galmat a Közép-tengerről az
Atlanti-óceánraa későbbi miniszter ada meg a vészjelet. (1900 csupán az olaszlakta, területekre .szorítkoz- És ímely országok lehettek volna inkább hidec. 18.). Az 1901 jun. 7-iki ülésen G. fíoeio nak . . . E kérdés végtelenül fontos. Megol- vatva arra, hogy a forgalom ezen nagy elvádolja meg Ausztriát, a Skutari és Szaloniki dása módjától függ jém'lszben egy állandóan
tolódása mellett magukhoz ragadják a v C '
felé való- törekvéssel. 1903 febr. 23. dr Mori- barátságos viszony teremtése Italia és Ausz- zérlő szerepet, mint Portugália, Európa leg'
nis később közoktatásügyi miniszter és de tria között."') Mivel azonban Napoleon nem
külsőbb nyugati partján és Anglia, a kontiBarziali, az irredentizmus főapostola egye- hajlandó azonosítani magát a túlzó olasz kö- nens előtt fekvő ez a nagy sziget?.

Az olasz hadüzenet történeti
és lélektani háttere.

Németország legújabb
ellensége.

Szeged, 1916. március lő:

D E L M A G Y A ROSSZÁ G.

Portugálok voltak az elsők, .akik meg-f
találták a Kelet-Indiába vezető tengeri utat:
ós akik a föld körüihajózása által be is bizonyitották a föld gömbalakját. Lisszabonban
halmozódott fel az indiai kereskedelem arany
esője, amely 5Üíi—5000 százaléknyi haszonnal járt. Mert az a fűszer, amely Indiában
két aranyba került, az európai piacon száznyolcvanért kelt el és ha egy egész hajórajból csak egyetlenegy 'haiió került is épségben
háza. a költség máris sokszorosan megtérült.
Ebből az igazi aranykorból Portugáliának
nem maradt egyebe, mint Camoéus halhatatlan eposza: a Luziádók 'és afrikai nteg ázsiai
gyarmaibirtokamak még- rendezetlen csődtömege.
Amily rohamos léptekben hanyatlott1
Portugália tengeri hatalma, oly gyorsan emelkedett Angliáé. Ennek, níiitt mindenféle do'fognak a világon, többféle a2 oka. A portugálokat fekvésük a tropikus országokba, áz[
angolokat a tengerentul mérsékelt éghajlatú!
országaiba vezette. Politikai szempontból pedig döntő: az angolokat minden oldalról védte szigetükön a tenger, ellenben a tengerjáró
Portugál nemzetnek nem volt megvédve a
nála. A brit sziget politikai -egységgé forrott,
az ibériai félsziget ma is két nemzet országa.
Ezeu politikai egység hiányának a következménye, hogy Portugália kedvező földrajzi
fekvése nőm tudott érvényesülni. Portugália
és Spanyolország féltékenykedett és •bizalniatlankodott egymással szerniben, ennek előnyét pedig a nevető harmadik" Anglia élvezte és tengeri hatalmát mindinkább növelte.
Az angol nép csak akkor tudott feszült
vitorlákkal kihajózni a világpolitikába, miután a -belső viszályok elültek. Még .Erzsébei- királynőnek nem a spanyol armada, volt
a
legveszélyesebb ellenfele^ hanem Skót Má-

ria.

A francia imperializmus elleni első nagy
világháborúban, a spanyol örökösödési háborúban, Angliának -sikerült Portugáliát tejiesen a maga párt jára hódi tani. E háború
legfontosabb eredménye Angliára nézve: Gibraltár (1704). Amikor másodszor küzdött
' Anglia és Franciaország egymással a világuralomért, a hétéves háború idején. Franciaország és Spanyolország arra- törekedtek,
hogy veszteségeikért Portugália rovására
kárpótolják-magukat, ami Portugáliát végleg
Anglia karjai közé űzte. A harmadik hadjáratban, 1. Napoleon alatt, az egész ibériai félsziget egvértelmiileg a császár ellen volt és
•ehetetlennek mutatkozott -azt fegyveres erővel francia uralom alá hajtani. Akkoriban Anglia Wellington
vezetése alatt folyton táplálta a félsziget ellenállását és a -császárnak
az a törekvése, hogy a félszigetet meghódítsa
Franciaország számára, -siralmas kudarccal
végződött. Azonban Portugália
azóta
csak

látszólag független ország és valójában

An-

ütia gyámsága alatt áll. A .brit áll'ammüvé.szet
uz ilyen viszonyt kegyetlen humorral „védés dacszövetségnek" nevezte -el a legújabb
' 'áőben. Ezen „szövetség" járszalagján rántotta most bele Anglia Portugáliát is a világ•foboruba.

Az olaszok izgatottsága
Valona miatt.
Lnganó, március 14, Az olasz lapok izgatott hangon foglalkoznak Valona helyzetéül- A Giornale á italia kifejti, ihogy Valona
Se
m bevehetetlen. Az Idea Nationa'le követelj,
lü
, ky az antanttal karöltve hatalmas akciót
"fojtsanak, hogy Szaloniki ós Valona .megy é s é t biztosítsák.
Montenegró

főkormányzója.

.
Bécs, március 14. A király Montenegró
"''kormányzójává Weber Viktor altábornakVotj a Lövésen meghódítóját nevezte ki.
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- Minisztertanács. Budapestről jelenti tudósítónk telefonon: Kedden délután öt órakor gróf Tisza István elnöklésével miniszteroooo
tanács volt.
A török Vörös Félhold képeslevelezö— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán
apjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi- kedden reggel Szegedre érkezett. A .főispán
szérdán résztvesz -a március tizenötödiki hízottság, (Budapest, képviselőház.)
tentiszteleten, csütörtökön pedig a törvény
hatásági -bizottság közgyűlésén fog aLnökölni.
Az ellen
| — A munka makszimális ára. A polgármester -a következő hirdetést teszi közzé: A
liét rohamát verték vissza a ,négyvenlhatea
minisztériumnak körrendelete alapján Szeged
egén.yek: a szegedi fiuk. Hétszer támadott a
város területén
követelhető
legmagasabb
tal ján (San-fMartinbnál, hétszer szaladtak
munkabéreket a következőkben állapítottam
vissza véres fővel, bezúzott koponyával. A
ineg: I. Szántás-vetési és fogatos munkánál
negyvonlmtosok kitettek maglikért, megmu- napszámbér felnőtt férfinek 3 koronától 3
tatták az olasznak, hogy milyen az a liire- korona 50 fillérig, serdültnek vagy nőnek 2
koronától 2 korona 50 fillérig. II. Szőlőnyitás
magyar virtus. Az elesett olaszokból hu Maés metszésnél napszámbér felnőtt férfinek 3
li egyek emelkedtek állásaink előtt, amikor
korona 50 fillértől 4 koronáig, serdültnek
hetedszer kiterelték ineg, hogy a fiainkat ki- vagy nőnek 2 korona 50 fillértől 3 koronáig.
verjék az állásaiktól. iA negyve-nlhátosok nem
111. Kukorica és -egyéb kapálási munkánál
csüggedtek, fáradhatatlanul ontották a gyii- napszámbér felnőtt férfinek 4 koronától 5 koronáig, serdült vagy nőnek 3 koronától 3
kas tüzet és amit nem végzett el a golyó, ^
korona 50 fillérig. IV. Szántás-vetés, borosrapnell, elintézte ,a puskatus meg a kemény
ngásnál 1 katasztrális 'hold után hajlóval
magyar ököl.
együtt 20 koronától 2-1 koronáig, hajtó nélháborúiban nem divat a dicshimnusz;, kül 14 koronától 18 koronáig. V. Szőlőnyitásnál 1 katasztrális hold után 15 koronától
nem szokás a hivatalos jelentésekben balladá16 koronáig, metszés pedig 18 koronától 20
kat zengeni a hősökről és mégis, .nem ugy
koronáig.
VI. Szőlő, kukorica stb. kapálásért
hangzi'k-io Hőfer mái jehentéte mint egy hőskatasztrális hold után 16 koronától 20 koköltemény:
ronáig. VII. Szőlő permetezésért napszámbér
San-Martinónál a szegedi negyvenfelnőtt férfinek 4 korona 50 fillértől 5 (korohatodik gyalogezred hét rohamot vére- náig, serdültnek vagy nőnek 4 koronától 4
sen visszavert.
korona 50 fillérig. Ezen munkabérek mellett
íRüszkc lethet a szegedi fiukra József fő- a munkás maga tartozi-k magát élelmezni.
— Szombaton megy el Szegedről a 28-as
herceg,-akit a katonái a bálványozásig szeretnek ós a k i nem kevésbé szereti a .negyven- ezred. Februárban volt egy éve, hogy Szegedre
halasokat, ' hiszen a hadtestparancsnokuk. helyezték a 28-asokat, akik tudvalevőleg a
Ugy látszik azért dolgoztak ilyen megsemmi- prágai és a cseh főváros körül élő embereksítő erővel a fiuk, hogy ünnepeljék az uj ez- ből kerülnek ki. A 46-osok hatalmas kaszárredtulajdonost. Báró Hazai goudolathan bi- nyáját foglalták -le számukra és az ezred legényei nemcsak a kaszárnyában, de azonkízonyára. a szi vére öleli őket.
vül is kezdtek, -ugy, ahogy elhelyezkedni.
A szegedi anyák, akik zokogva vettek
A társadalommal a zenek-aruk tartotta fenn
bucsnt-a fiaiktól, az örömtől repeső szívvel
hallják bizonyára a mgyvenhatosók ujahh, a -szélesebb érintkezést, jótékony esték nennagy dicsőségét és szájról-szájra jár a hir: —
lezésével. A 28-usokat most felsőbb parancsA -íLtigyvmÜBltüSok... hét .rohamot... a mi
ra elviszik Szegedről, -Magyarország másik
fiaink.:. iITőfor... hivatalos.
részébe, Királyihidára. Az ezred e héten,
Épen március tizenötödikéié, erre a ne
szombaton indul el és mond végleges bucsut
vezetes évfordulóra jutott el hozzánk a negy
Szegednek.
J
v-euih-atos legények dicsőségének a hire, hoigy
— Nem szabad a katonákat sértegetni.
glóriás fénnyel vonja tó a sóba el nem muló
A szegedi Ítélőtábla, kedden három havi fogházról öt havi fogházra emelte fel Belyus
magyar dicsőségét.
Dusán törökbecsei földműves büntetését. Belyust a törvényszék három hónapra itélte,
— Március 15. Szerdán ismét reánk köszönt
mert az utcán masirozó katonáklat és őfelsíéaz a dicsőséges nap, amelyen százados sir x
gét
reprodukálhatatlan kifejezéseikkel illette.
jából feltámadt a magyar szabadság. Az
A
tábla
tulenyhének találta a kiszabott bün1848. március 15-iki eseményekre hálásan
tetést
és
az iratok ismertetése után két hóemlékezik vissza "a nemzet és minden évben
nappal
felcipelte
a szerbérzelmü paraszt bünországszerte nagy lelkesedéssel ünneplik
tetését.
meg a korszakos jelentőségű év-fordulót.
— A közélelmezési számadások a közMárcius 15-ikének köszönhetjük, hogy a magyar nemzet újra szabaddá lett. A nagysze- gyűlés előtt. Kedden, a közgyűlést előkészítő
rű nap fölemelő példája annak, ihogy az egytanácsülésen javaslattal látták el a hatósági
séges nemzeti akaratnak győzedelmeskednie
közélelmezési iizem számadásait. A tanács
kell. Március 15-ikét, amely vérteleniil vivta
javasolja a törvényhatósági bizottságnak,
ki a nemzet legdrágább kincsét, a szabadsáhogy a számadásokat egyelőre vegye tudogát biztosító intézményeket, most ágyúdörmásuk de a felmentvényt csak akkor adja
gés és csatazaj közepette ünnepeljük meg. A
meg, ha a polgármester által megindított feszerdai ünnepről sokan hiányozni fognak
azok, akík a március 15-iki eszmékért vé- gyelmi eljárás befejezést nyert.
rüket ontják a csatatereken. Az itthonmarad— Negyvenezer korona a háború áldotak és a küzdő Ihősök e napon irtégis együtt
zatainak. Hutter József, szegedi sörnagykeresünnepelnek és testvéri találkozással egyesülkedő kedden délelőtt megjelent a polgármesnek a hazaszeretetben. — A belvárosi temteri hivatalban és negyvenezer ikorona névI plomban délelőtt tiz órakor ünnepélyes isértékű badikölcsőn-kötvényt adott át dr. Sotentisztelet lesz, amelyen a népkörök és a
mogy/ Szilveszter polgármesternek. A negyszegedi függetlenségi párt is részt vesznek.
venezer koronát mint alapitványt
kívánja
Nz istentisztelet után a szegedi függetlenségi
kezeltetni a jószívű adományozó, amelynek
párt a Klauzál-térre vonul, ahol dr. Kelemen
kamataiból a háború által sújtott nélkülöeő
Béla országgyülésii képviselő rövid -beszéd
családokat fogják segélyezni. A polgármeskíséretében koszorút helyez a Kossuth-szoter jegyzőkönyvet vett fel az alapítványról
borra.
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Négyszólamú vegyeskar zenekari és org&naklrórettel. (Első flőadós.) Az 1., 2.. 4. és 5.
számokat Járosy Dezső, — a 3. számot Lkntbrauvszky Viktor adja elő. A (>. szánt orgonakíséretét Kőnig Péter látja cl; az érek és
zenekart Naszátly József vezényli. A magán
szólamokat Szántóné Ladányi (Mariska zenetanárnő és Itietly Aurél éneklik. A hang
verseny jövedelmét a hadiárvák javára fordítják. A 4, 3 és 2 koronás jegyek előreváJtluttók a rendezőségnél. A nemes eélu hang
verseny megérdemli az áldozatkész közönség
támogatását.
— Min szterí kiküldött a közkórházban.
' kiilati engedély megszerzésére ulasittassék és
Tudvalevő,
hegy a városi közkórház már hé;
'a teherautók beszerzése céljából a szükséges
év
óta
deficittel
dolgozik és most ismét harintézkedéseket tegye meg.
— Tea-délután. A Felebaráti Szeretet Szö- mincezer korona kiutalását kérte dr. lBoros
vetség legközelebbi tea-délutánját csütörtö- Józ<nf igazgató-főorvos. A városi tanács felkön délután öt órakor a
Próféta-vendéglőirat ilag fogja kérni a 'tdügyinluisztert, hogy
'.fe7/ tartja.
miniszteri kiküldött által a kórház kezcléM!
— A nőegyesület közgyűlése, A Szegedi
rizsgálkma meg. A miniszteri kiküldött azt is
Kisdedóvó- és.Jótékony •Nőegyesület március
megfogja
állapítani, hogy helytelen kezelés
15-én, délután 4 órakor tártja rendes évi közokozza-o
az
állandó deficitet.
. gyűlését a tel városi óvó intézet ö.L.szt.ormót>eii.
Kz-a közgyűlés — tekintet nélkül a inogj e— A budapesti tőzsde megnyílt. Kedden
' lent. .tagok számára - natározai fog, a meny- délben megnyílt- a budapesti tőzsde. A z üznyilán a február 27-ikeie kitűzött gyűlésen a letkötések csendesen kezdődtek, de ké-őte.
tagok határozatképes számban nent jelentek
meg. A. közgyűlés után az egyesület cace-e- megélénkült a forgalom. Főleg a Közúti részmő- é.s anyavédolmi bizottsága tartja rendes vényeinek volt keletje, melyek árfolyama néhávi gyűlését. Mindkét gyűlésre az egyesület hány koronával iCineLkedctt. A hivatalos uwelnöksége ez uton is meghivja az egyesület gáüfoigaknn délben fél tizenkettőtől háromtagjait.
negyed egyig tartott. A forgalom lobonyoli— Egyházzenei hangverseny a hadiárvákért. A Szegedi Szabadoktatási Egyesület tása teljes rendben folyt le.
— A közvág' hídi szabályzat módosítása.
és a Felebaráti Szeretet Szövet.rág március
A
közvágóhíd kezelésére és működésére vo18-án délután öt órai kezdettel hangversenyt
rendez a rókusi templomban a következő natkozó szabályzat módosítási tervezetével
műsorról: 1. Baldasare Oalnppi (17Ü6-17S4.) foglalkozott a tanács a keddi ülésen. Az nj
C-moll szoruUa. 2. TteWsy CJ.: 'Előjáték: u) szabályzatot Bokor Pál polgármester-helyetöcs dnr, b) C-dur. 3. H -ge<l aszóió orgona kisé- tes ismertette. Vita esak a vasár-napi nautkn
reltel. 4. Siklós Albert: A) Lnipres-zió. B) Sze- szünet körül fejlődött ki, de régre is megálrenád. (Kézirat, első előadna.) n. Bonnel: lapodtak abban, hogy a munkaszünet vassír'Koncert,variációk. 6. Kőnig Péter: Te Petim. nap regei kilenc órakor kezdődik.
és. Szeged közönsége nevében megköszönte
a jótékony alapítványt. Dr. Cicotricis Lajos
iöispán, — aki a jelenetnek szemtanuja volt
— melegen üdvözölte a nemes emberbarátot.
— A tanyai vasút előmunkálatai. A közgyűlést előkészitő tanácsülésen Balogh Károly pénzügyi tanácsos Újlaki Antal inditványát ismertette. U.ilaki a tanyai vasútvonal
mielőbbi kiépítését kívánja és addig is, amig
a vonal elkészül, teher-autó járatokra tett
javaslatot. A tanács azt a javaslatot terjeszti
a közgyűlés elé, hogy a tanács oz elömun-

KORZÓ MOZI
Igazgató: VAS SÁNDOR.
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Teleion 11-85.

Szerdán és csütörtökön
Orási szenzáció!

Óriási szenzáció!

Hősnő a frontot!
háborús életkép 4 felvonásban.

füsti gazoai i
vígjáték 3 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.

ífeeged, 1916. március 15.
— Az u j közös címer. Bécsből jelentik: A
hivatalos Wiener Zeitung legfelsőbb kéziratot közöl, amely az osztrák és magyar monarkla közös intézményeinél v aló használati"
megállapított közös elmem; vimatk<v/.ó rendelkezéseknek a magyar szent korona országaiban legutóbb hozott törvény határozataival való összhangzáaba hozatalára .vonalkázik. A közös ehner kis alakján eredetileg
megállapított kis magyar eimer helyére az
említ: tt törvényben megállapított, a magyar
szent korona országainak nj, közös kis eime.ro kerül.
— A temesvári honvédszobor felavató
ünnepélye. Temesvárról jelentik: A honvédszobor felavató ünnepélyén Hess Rezső altábornagy József főhercegnők, u temesvári VIb
hadtest pa ranranokának megbízásából tájbilát
illesztett a honvédszoborra. Az altábornagy a
felavató-ünnepélyről távirati jelenté-st tett
iföliemtgnek és egyben tolmácsolta a temesvári katonai imrancsnokság hódoló szerturtssekivánatait a főherceg legutóbbi kitűntetéséh-ez.
— Elsikkasztotta a cselédje pénzét.
Csemók Jónc® szegedi mészárcssogéd és 3
felesége a háború kitörésekor elhitették a ese
lédjükkel. Faragó Máriával, bogy a pénze a
takarókban nem biztos. Ajánlották, 'hogy vegye ki a pénaót és adja át nekik megőrzésre.
A lány köretté a tanácsukat és 203 koronát
átadott CsernákéLi)ok„ akik a cseléd ]>énzét
elsikkasztották. íA szegedi törvényszék OseJnák Jánost és a feleségét nyolc-nyolc na/it
fogházra ítélte. Az ítélőtábla ezt az ítéletet
helybenhagyta.
— A szövetkezeti sertéshizlalás kérdéséhez. A szegedi iparosok fogyasztási szövetkezete vezetőségétől a következő sor-oka1
kaptuk: Egyik délutáni lap megemlíti a szovetkezetlink liizás alatt levő sertésáLlományból történt eladást s ehhez megfelelő előzetes
tájékozódás nélkül meglehetősen Ibaráiságuilan megjegyzéseiket fűz. A tényállás tisztázása végett legyen szabad a következő
felvilágosítást nyujtanunk. Tény, hogy a szövetkezetnek ezúttal ínég mintegy 430 drboí
tevő állományából 260 darabot 4.70 koronás
áron eladtunk, de nem Qrácba, hanem egy
kőbányai sertéskereskedőnek, aki tudtunkkal
a katonasággal szemben fönnálló szállítási
kötelezettségének lebonyolításához
vásárol
sertéseket. Ez különben egyre megy. Az eladásra az kényszeritett bennünket, hogy nem
tudunk elesVgíiez jutni. A sertések zsirtermeiésre még nem érették eléggé s ezért látszott tanácsosabbnak az eladás. Kapcsolatosan azonban elhatároztuk, hogy a Hitelbanktól 10,(MK) kg. zsírt veszünk s ezt fordítjuk a
helyi fogyasztás céljaira. A huspénztár kapott a bevásárlásra már napokkal ezelőtt
megbizást. Semmi kétségünk, hogy a mai
maximális áron zsirt nem kapunk, ellenben
mi a megállapított áron alul fogjuk a zsirt
adni. amint ezt jelentékeny áldozatokkal eddig is tettük. Ily módon mintegy 4000 kg.
zsirt hoztunk már forgalomba. Ezenfelül több
ezer korona áldozattal olcsó húsvéti sonkákat szándékozunk érdekeltségünk körében
forgalomba hozni s a polgármester urnák
szintén már napokkal ezelőtt jelentettük, hogv
a szükséglet kedvezményes ellátása kora
nemcsak tagjainkat, hanem a városi tisztre
selöket és alkalmazottakat is előnyben kiváu
juk részesíteni. Emellett megmaradt ínég 3
helyi fogyasztás céljaira 170 darab sertésünkde nem lehetetlen, hogy ezek nagyobb felé;
is értékesíteni fogjuk megifelelö mennyisét 1
zsír beszerzésével kapcsolatosan, mert ifrá
jobban tsik a számitás. Elvégre nem ok vet'rá
követelmén ve az altruizmusnak, hogy m 3
űen áron veszítsünk és imprak tikosán in.éV '
zük ügyeinket. Megemlítjük még, hogy Szöged megrövidülése az eladás folytán cs:L
látszólagos, mert a sertéseket vidékről v-t
tük s helyben termett eleségből egy sz-';1
sem jutott nekik. 761 drb sertés élelmezé hez csak 15 vaggon eleséget kaptunk és
vaggonnál többet nekünk kellett kínnal,
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dozatokkal és veszedelmekkel' megszereznünk. Ellenben nem mondhatja senki sem,
liogv nem váltottuk be programunkat. Ilyen
'körülmények között igazán méltatlanul ért
bennünket támadás, mely csak tájékozatlanságból eredhetett.
— Erőtakarmányt kér a város. A városi
tanács keddi, közigy ülést előkészítő ülésén.
Bokor IMI polgái mester-helyettes Korom
Mihály, Gdrgyá» Imre és Schiitz (Antal bizottsági tagok indítványát ismertette. Az indítványok erőt a kai niány beszerzését sürgetik állat nevelési célra. A tanács javasolni
fogja a közgyűlésnek, liogy a város feliratitag kérje a föktmiveilésii-gyi minisztert ós a;
Haditermény r.-t.-ot, hogy a Szegeden őrölt
gabona után nyert korpa 20 százalékát bocs-ássa a város rendelkezésére, úgyszintén e
hibás kukoricának állatnevelési célokra való
átemgedését is kérelmezze.
— A vidéki kamarák Balkán-irodája. A
Vidéki Kamarák Központi Irodája vasárnap
délelőtt iilést tartott Budapesten: Az értekezlet főtárgya dr. Szávay Zoltán temesvári kataarai titkár jelentése volt, amelyben a temesvári Balkán-iroda felállítására vonatkozó,
javaslatait terjesztette elő. A jelentést heIvcsléssel fogadták és elhatározták, hogy a
Halkán-irodát rövid időn belül felállítják.
— A pincék fosztogatója Öt rendbeli lopással vádolva állott a szegedi törvényszék
előtt Dulctor Sándor hódmezővásárhelyi napszámos. Az év elején egynéhány pincét kifosztott és a lopott holmit érték esitette. Dr.
P(
'l>p Sándor ügyész a vádlott szigorú megbüntetését kérte, miután lopó-ért' már volt
büntetve. A biróság egy éri börtönbüntetéstSzabott ki a javíthatatlan tolvajra.
— Kinevezés és áthelyezés. Az igazságü&y miniszter Maguy (Lajost, a szegedi király
törvényszék vizsgálóbíróját 1916-ia is kirendelt© a vizsgálóbírói teendők intéz©-ére. I>r.
Ralázs Sándor szegedi királyi törvényszéki
-jegyzőt a királyi főügyész ügyészi megbí-

zottá nevezte ki, Mihályffy István szegedi járásbirósági irodatisztet az ujtvidéki járásbíróságihoz helyezték át.
— A szerb internált biine. Miskov Mika
szerb internált 1914-ben Felsőkobolon a 'belgrádi Zasztuva
ós a Tribiuui cimü. Magyarország területéről kitiltott lapokat árusitotta.
Az újvidéki törvényszék öt napi fogházra átváltoztatható száz korona pénzbüntetésre
itélte. A szegedi Ítélőtábla kedden foglalkozott a felebbezéssel és az elsőbiróság it'éle:
tét megváltoztatva, a vádlottat
felmentette
a vád alól.
—- Megőrült, mert besorozták az urát.
Nagyváradról jelentik: Gatyás Albert nagyváradi iparos 'március 3-áai bevonult katonának. Érzék í n y e n elbúcsúzott feleségétől és
húro-m kis gyermekétől, aztán egy távoli városba vitték. Gulyásnénak, aki azelőtt is ideges természetű asszony volt, férjének bevonulása óta teljesen elvesztette nyugalmát. Sirógörcs vett rajta erőt. Az izgalmak annyira
megviselték a szerencsétlen asszonyt, hogy
őrültségi roh;:mokba esett. Be kellett szállita.iii -az elun kórházba. A bárom kis árva ezalatt apátlan-anyátlan maradt otthon. Ivét
napig sínylődte k igy elhagyatva, ki sem mertek mozdulni a házból és abból éllek, ami kiennivalóra akadtak a 'házban. ,A szom-zédok
végre figyelmessé lettek a három árvára és
egy jóiul kii asszony felvitte őket a rendőrségre. A kis árvákat a gyermek menhelyen
helyezték el és most ott -várják he édesapjuk
visszatértét és beteg anyjok felgyógy ulását.
— Királysértő udvarfó. Bocsárszki Dénes
óbecsei földmives Komáromból jött a keddi
törvényszéki tárgyalásra, ahol felségsértés
miatt vonták felelősségre. Tavaly novemberben, — amikor még nem teljesített katonai
szolgálatot — Óbeesén belopódzott egy hadimén yecs kéhez, akinek már hetekig udvarolt
erediuiény't-eleii'ül,(kopogtatott az ajtón.és-miskm- az aszony nem akarta beengedni, királ.v*

1

.

sértő kifejezésekre ragadtatta magút. A szegedi törvényszék Pókay-tanácsa egy havi
fogházra, itélte a beismerésben lövő vádlottat,
aki megnyugodott az Ítéletben.
— A Tömörkény film. Ritkán tapasztalható
kiivániesiiság előzi meg a hírneves ftó első
filmjét a Ba.rtanglakókat. (A népművészet
minden gyönyörihségóvel van felhalmozva ez
a sláger. Az izéhen-vérében magyar f 1 vétől
a zsánerűim vállalat mesterműve. A sláger
megrázó jelenetei a kitűnő szknészek realisztikus ábrázolásai és a kitűnő rendezés szenzációs sikert fog ©lenni. Adarabot szerdától
fogva vetítik az Urániában. A 9 órai előálláson a szerző által megirt bevezető magyarázatot olvassák fel
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

URANIA

§2
CD
es
S

5

/úagy. T u d o m á n y o s Szinház

f y f

* — -

Márciu 15-től kezdve
egész héten
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A legmagyarabb film.
A szezon legnagyobb
—
eseménye.
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Psilander házasodik."

.í

Drámai életkép 3 felvonásban,

f
Irta: Tömörkény István.

Mc ghivó.
Tisztelettel van szerencsém összcsí&ztelőimét, ismerőseimet és barátaimat esküvőmre meghívni, amelyet az
összes törvényes és egyházi formák jtReii^sével, a magam hite és módja szerint

1916. március hó 17., 18. és 19-én
szándékozom a szegedi Korzó-Moziban egy 3 felvonásos
filmujdonság keretében megtartani.
Szerencsekivánatok tolmácsolását nagy elfoglaltságom
miatt csak az előadásokon való személyes megjelenés
utján kérem.
Nászájándékok közvetítésére, helyelőjegyzések elfogadására s általában bármiféle intézkedés megtételére kizárólag a Korzó-Mozi Igazgatóságát jogosítottam fel.
Őszinte nagyrabecsüléssel

:a
a
5

A szezon legkimagaslóbb
eseménye és pompás víg::
játék slágerek.
::

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
adatnak ki.

Minden előadáson számozott jegyek. — Kedvezményes és fiizetjegvek nem érvényesek. — Jegyek
előre válthatók 15-dikétöl kezdve mindennap az
Uránia pénztáránál d. u. fél 3 órától. — Kérjük
a t. közönséget szíveskedjék a torlódás kikerülése
végett jegyeit előre megváltani.

Kopenhága, 1916. március havában.
(volt

VALDEMAR PSILANDER.

Konrád) Róka-

utca 6. sz., Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakítva
tiszta 6zobák 2

k o r o n á t ó l kezdve. —
egész éjjel nyitva.

Kávéház

s.
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Szeged februárban.
— A közigazgatási bizottság ülése. —
(Saját tudósítónktól.)
A közigazgatási
bizottság kedden tartotta ülését dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklése alatt.
Tóth iMihály katonaügyi tanácsos az
ügyosztályhoz tartozó ügyekről referált,
majd dr. Andrássy
Ferenc tto. tiszti főorvos
terjesztette elö jelentését a mult havi közegészségügyi viszonyokról a kővetkezőkben:
— A .február havi közegészségügyi viszonyok általában kedvezőbbeknek
mondhatók, mint a januári, eltekintve a folyton
apadó
születések
számától. Nemcsak a halálozási
esetek voltak kedvezőbbek, hanem a ragályos
betegségek is apadtak, a kanyarót kivéve. A
vörheny és a hasibagymáz jelentékenyen
csökkent. A kanyaróesetek száma februárban
228-ra emelkedett, azonban a hó végén 99-re
apadt. Az elemi iskolák első es második osztályai, valamint az ovodák bezárattak. A
nern .ragályos betegségek közül a légzőszervi bántalmak léptek föl 'korkülönbség nélkül,
gyakran súlyos tünetekkel. Élve született 67
fiu és 70 leány, összesen 137, halva 6 fiu született. A halottkémi jelentés szerint meghalt
110 íiu és 107 leány, összesen 217. A népességi szaporulat 80. A köztisztaság a kövezett
és csatornázott utcákban általában kielégítőnek mondható. A csatornázatlan utcák tisztasága a körülményekhez képest tűrhető.
Júnossy Gyula tanfelügyelő a következőket jelentette:
— Meglátogattam a mult hó folyamán a
királyhalmi, kőröséri, rigóerdői, rókabögyösi,
várostanyai, hoifvéderdői, rózsajárási, ujcsorvai, kancsalszéli és nagyszéksósi tanyai
állami iskoiákat. A meglátogatott iskolák száma 11. A beiskolásás a háború okozta rendkívüli viszonyokat figyelembe véve, tűrhetőnek mondható. A kultusz/minisztérium által
adományozott történelmi faliképeik megjöttekés kiosztásuk a népiskolák között folyamatban van. A legutóbbi igazgatói értekezleten
fontos megállapodás történt a fejlettebb korú
növendékeknek a tavaszi mezei munkába való bevonása étdekébetí.
A bizottság a tanfelügyelő jelentését tudomásul vette.
Dr. Pálfíy József árvaszéki elnök bejelenti, hogy februá-ban 1205 ügydarab érkezett az árvaszéknez, amelyből 1203 darabot
elintéztek. Bemutatja a belügyminiszternek
az árvaszéki pártfogói intézmények életbeléptetése tárgyában kibocsátott körrendeletét. Javasqjia. utasítsa a bizottság az árvaszéket, Imgy a rartíogó; intézményt mielőbb
szervezze meg, helyezze működésbe és az
eredményről; — általában a badiárvák ügyéről — tegyen a bizottságnak jelentést. A bizottság a javaslatot elfogadta.
Dr. Harsányt
FI ernór Vezető-ügyész a
következőket jel e;itetit:
— 1916. február haváról jelentésemet a
következőkben van szerencsém előterjeszteni. A szegedi ügyészség fogházában rend és
tisztaság van, a felügyelet kifogástalan; szökési eset nem fordult elő. Az egészségi állapot kedvező, ragályos betegség nem volt. Az
élelmezés házilag történik, ez ellen panász«
niem fordult elő. A fegyelem kifogástalan, fegyelmi büntetés nem szabatott ki. Letartóztatva volt: jogerősen elitélt 61 férfi, 64 nő;
felebbezés alatt 23 férfi, 6 nő; vizsgálati fogságban 55 férfi, 21 nő; összesen 139 férfi és
91 nő. A rabok a kincstár javára 218.60 koronát kerestek.
A jelentés tudomásul szolgált.
Tőrös Sándor pénzügyigazgató jelentése,
amelyet a közigazgatási bizottság elé terjesztett, a következő:
— Van szerencsém az általam képviselt
pénzügyi közigazgatási ágazat 1916. évi fébruár havi egyenes'adó és hadmentességi dij
jövedelmét feltüntető kimutatást, az ugyanezen havi egyenesadó és hadmentességi dij
előírásokról, valamint az engedélyezett iház-

adónientességekröl vezetett jegyzékkivonatot és az engedélyezett fizetési halasztásokra
vonatkozó kimutatást bemutatni.
A folyó évi február havában a rpult év
ugyanezen havához képest az egyes adónemek főjö vedel mezőségében és pedig egyenesadóban 22.884 K 01 f., hadmentességi dijban
701 K 41 f. csökkenés történt. E szerint tehát
az emiitett ágazatok jövedelmezősége a mult
évi ugyanezen havi eredményhez képest
23,585 K 42 fillér összeggel
kedvezőtlenebb.
Jövedelemadóban befolyt 26,406 K 42 fillér.
Február havában előiratott: egyenes adóban
95,641 K 07 f., orsz. bet. ápolási pótadóban
42 K 41 í. Tárgyváltozás cimén töröltetett:
egyenes adóban 17052.88, országos betegápolási pótadóban 499.41 korona. Végül 13
szegedi lakos részére 4742.35 korona adóhátralék erejéig engedélyeztetett fizetési halasztás, vagy havi részletfizetés.
A bizottság a pénz ügy igazgató jelentését
tudomásul vette.
Végül Faur Kornél műszaki tanácsos, az
állaimépitészeti hivatal főnöke a kereskedelem
ügyi miniszter hatásköre alá eső ügyekre vonatkozólag tette meg jelentését, majd fegyel-*
mi ügyeket tárgyalt a bizottság.

Szeged, 1916. március 15.
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Ára 1 kor. 20 f.
Kapható: VARNAY
:: könyvkereskedésében.
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A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

Fényképészeti gépek.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
0000
SZÍNHÁZI MŰSOR:
S Z E R D A : Móra Ferenc március tizen
ötödifcí költeményét szavalja Almásys Endre
Utána: U<rariniádá.s, népszínmű.
ÜSÜTÖRTOK: Perezel Sári vendégícllóptévci Szibill. Páratlan.
PÉNTEK: Perezel Sári vendégfclléptévéi, Tökéletes asszony. Páros.
SZOMBAT: Perezel Sári vemlégifelléptével, Éva. Páratlan.
V A S Á R N A P d. u.: .János vitéz.
(ESTE: A vén bakancsos és iia a huszár.
Népszínmű. Páros.
. .
Perezel Sári vendégjátéka A szinházi
iroda jelenti: Még élénk emlékezetünkben
van Perezel Sári művészi alakítása, aki a
tavalyelőtti idényben egy csapással meghódította kényes ízlésű közönségünket. A művésznő ezúttal három ujabb szerepében mutatkozik Iií', a Szibill, Tökéletes asszony és az
Éva címszerepében. A ímrrósznő csengő iskolázott hangjával, élénk játékával és pompás
toilettjével biztosítja, liogy dLúrom élvezetes
estében lesz részünk.
Vén bakancsos és fia a huszár. A színházi iroda jelenti: Vasárnap este Szigeti József örök életű népszínművé „A vén bakancsos és fia a huszár" kerül színre, elsőrendű
kiosztásban. A címszerepet a vén bakát Ungvári .a fiát a huszárt Ooskay játsza.
TELEFON 13-16.

10—500 koronáig Görz és Zeiss
lencsékkel. Nagy raktár mindennemű fényképészeti
—

cikkekben,

eredeti gyári árakban

—

Sandberg Henrik

Szeged, Széchenyi-tér 16.

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát dijtalanul
rendelkezésére
bocsájtok.

TELEFON 13-16.

KŐSZENET
és tűzifát fűtési és ü z e m i célokra teljes
v a g g o n r a k o m á n y o k a t is a z o n n a l
szállít és v i d é k r e
továbbit

Viderker Pál

S Z E G E D , Honvéd-fér 1. szám.

Hajöszűlés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-fíle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

a legjobb bevásárlási forrás
férfidivatcikkck, ingek, meleg alsék,
harisnyák s egyéb szükségletekben a

Nemzeti Áruházban

! KbmMaiili Épülete.
Kárász-utca,
•

•

*
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fcókszii.

Beváltatott 1915. évben . . . .
Váltótárea 1915. december 3l-én
Leszámítolási forgalom

KÖZGAZDASÁG

8,624.072 K 82 f
2,546.380 K 48 f
16,796.501 K 11 f

IV. ViMzleszámitolás.

000

Egyenleg 1914. december 31 én .
Leszámitoltalott 1915. évben . •
Összeaen
Visazaváltatott 1915. évben . . .
Egyenleg 1915. december 31-én .
Visszleszámitolási forgalom

Tekintetes Közgyűlés!

1,752 642
8,066.552
9,819 195
8.247.498
" 1,571.696
16,314.050

K
K
K
K
K
K

89 f
49 f
38 f
47 f
9Íl
96 f

•••

Az 1915. évi zárszámadást és vagyonmérKiss Józset:
leget alábbi jelentésünk kapcsán van szerencsénk beterjeszteni.
V. Kamatot ét törle«zté«es jelzálogkölcsönök.
A még 1914. év derekán bekövetkezett viAra 3 korona.
1,850.217 K 34 f
lágháború az 1915-iki üzletévben nemcsak Állomány!l914. december 31-én .
12000 K — f
hogy tovább dult, hanem mind szélesebb kö- Folyósittatott 1915. évben . . .
1,862.217 K 84 f
Ösazesen
rökre és mind több nemzetre kiterjedve in9.679 K 04 f
Viiszafizettetett
1915.
évben
.
.
tenzivitásában még erősebb volt és nagyobb
1,852.538 K 30 f
Háborús előadások
Ara 4 korona.
Állomány 1915. december 31-án .
arányokat öltött.
21.679 K 04 f
Forgalom
A harctéri események szakadatlan láncolata
Szabolcska Mihály
VI. Pénxtárazámla.
következett be és ebből kifolyólag az ország
74,202 K 32 J
Egyenleg 1914. december 31-én .
11,822.754 K 7 1 J
népességének úgyszólván egész munkabíró Bevétel 1915. évbe*
11,896.957 K 03 f
része hadbavonulni kényszerült, - ami az ittÖaazesen
11,787.836 K 16 f
honi termelési viszonyokat a leghátrányosab- Kiadás 1915 évben
Ara 3 korona.
109,120 K 87~f
ban befolyásolta és a produkciót a minimá- EgyenlegJ1915. december 31-én . 23,610.590
K 87 f
lisra szállította le.
Forgalom
83,518 268 K 16 f
Varga Jenő:
Ösazet forgalom
Ez a körülmény a gazdasági életet és a keMérlegünk' 1915. évi tiszla nyeresége :
reskedelmi forgalmat majdnem teljesen megH S - o - l g ^ á - z r i a ,
,
a) az 1914. évről álliozat .
4 452 K 80 j
bénította, a hiteléletet pedig nemcsak hogy
Ara 6 0 fillér.
b) keresetünk l915.tévben .
62.815 K 75 f
károsan befolyásolta, - de hitelüzlet jóformán
Öjszeeen
67 268 K 55 f-t
egyáltalán nem is volt köthető
tesz ki, melynek hovaforditására nézve a köIlyen viszonyok között uj váltóleszámitoláA francia sárgakőnyv
Ara 1 K 5 0 f i l l .
vetkező alapszabály szerű javaslatot tesszük •
si és jelzálogkölcsönnyujtási üzletet nem folytathattunk,- a háborúból eredőleg kínálkozó Tartalékalap
Lakatos László:
5V, . 3.140 K 80 f
üzletektől pedig kipróbált és mindig alkalma- Tartalékalap kiegészízott elveinktől vezéreltetve és a fennforgott
tésére 2.859 K 20 f 6.000 K
'
166 K 08 f
viszonyok gondos és előrelátó figyelmbevé- Igazgatóság 13•/« • - 81 256
K
32
f
Ara 30 fillér.
Felügyelő-bizottság 2 %
tele mellett tartózkodván,- igy csak arra szo- Választmány
. . . . 1 000 K — f
rítkoztunk, hogy régi üzletfeleink ügyleteit Tisztviselők
. . . . 4 600 K — f
Maupassant:
bonyolítottuk !e és a függőben levő ügyeket Jótókonycél
. . . . 1.200 K — f
Szelvények beváltására
iparkodtunk rendeztetni.
. 40 000 K - f
62.222 K 40 f
á 8 korona . .
Jóleső megnyugvással és megelégedéssel
A fennmaradó
5.046 K 15 -t
Ara 40 fillér.
mondhatjuk, hogy tevékenyen közreműköd- 1916. üzletévre átvinni ajánljuk.
tünk abban, hogy a velünk összeköttetésben
Hanns Heinz Ewers:
Indítványaink elfogadása esetén kérjük az
levő ügyfeleink elől az akadályokat elhárítigen tisztelt Közgyűlést, méltóztassék elrensuk, a meglevő értékeket és produktív mundelni, hogy a 25. számú 1915. évi osztalékkákat fentartsuk és támogassuk.
szelvények 1916. március 20-tól kezdődőleg
Hazafias kötelességünknek eleget teendő
Ara 60 fillér.
8 koronával helyben pénztárunknál, Budarésztvettünk a hadikölcsön aláírások gyűjtépesten
a
Magyar
Általános
Takarékpénztár
sében — saját tárcánk részére is minden kiAugust Strindberg :
bocsájtásnál megfelelően jegyeztünk — ugy Részvénytársaság főpénztáránál beváltassanak
A napirend 4-ik pontja értelmében válaszhogy végösszegben mintegy 900.000 korona
körüli összeget eredményeztünk a fenti célra. tás utján egy igazgatósági, két felügyelő biAra 4 0 fillér
A jegyzett összegek fedezésére betétünk- zottsági és öt választmányi tagsági állás bePásztor Á r p á d :
ből a legmesszebbmenő előzékenységgel tel- töltése következik.
A közgyűlés szives figyelmét felhívjuk
jesítettünk visszafizetéseket, viszont örömmel
állapítjuk meg, hogy a visszafizetett betétössze- arra, hogy az eddigi tagok újból megválasztAra 4 korona.
gek az uj betétekkel teljesen pótolvák.
hatok.
Szilárd a hitünk és meggyőződésünk, hogy
Lengyel Menyhért:
Végül kérjük a t. Közgyűlést, hogy a
a
népek szabadságáért, a kultura és demok- fentiekben előterjesztett jelentésünket és jaráciáért vívott küzdelmünket a győzelem fog- vaslatunkat tudomásul venni és elfogadni és
Ara 3 korona.
ja koszorúzni és sikerülni fog a tartós békét a felmentvényt ugy a felügyelő-bizottságnak,
kiharcolnunk, amelynek bekövetkezte után mint nekünk megadni méltóztassék.
a
teremtés és termelés eddig nem tapasztalt
Szeged, 1916. február 26.
Herczeg Ferenc:
úriási lendületet fog venni.
Tisztelettel
Közeledünk mindinkább a mindenki altai a Szegedi Takarék- és Hitel-Részvény társasig
Igazgatósága.
várt békés munkához, melynek áldásait oly
A r a 2 K 5 0 fill.
régen nélkülözzük — e munkából mi is kiVesszük részünket.
Emöd Tamás:
. Ezek előrebocsátása után áttérünk az 1915
®v üzletforgalom ismertetésére :

Háborús versek

ft bábom is az blfola
Kiboríts Versel; IjoayVe

A Világháború okiratai

A bécsi táncosnő

A porosz tiszt HiVánsága

Borzalmak könyve
kapocs

Magdaléna Kát élete

hicséret, dicsőség

Fo. galmi ^kimutatás:

Ara 3 korona.

I. Betétek.

.
Takarékbetétek.
állomány 1914 december 31-én .
Üetét l / l B . évben
összesen
wifizettatett 1915. évben . . . .
f
«karékbetétállomány 1915. december 31-én
Takarékbetéti forgalom
Folyószimlahetétek

Szabó István:

644.067
582.S49
1,226.916
511.991

K
K
K
K

56
24
80
90

f
t
f
f

714.924 K 90 I
1,094.841 K 14 f

404.034 K 48 f
Allotainv 1914. december 31-én
Be
' é t 1915. évben
_ 5,494.261 K 89 f
5.898.296 K 37 f
összesen
K
'vét 1915. évben
_ 5,425.351 K 97 f
Kolyöszimlabetét állomány 1915.
472.944 K 40 f
december 31-én
10.919 613 K 83 f
Folyószámlabetéti forgalom

II. Felyészámla
A számla javára Íratott 1915. évben
A
számla terhére Íratott 1915. évben
Forgalom
III. Leszámítolás
kÁltótárca 1914. december 31-én
Ueszámitoltatott 1915. évben . összsen

férfi cs női divaicikkek
legnagyobb

raktára.

—

Ara 2 K 5 0 fill.

Szádeczky Kardoss L a j o s d r * :

Ili
Legmegbízhatóbb cég. ::
Legolcsóbb beszerzési forrás.

Ara 3 korona,

Káinoki Izidor (Vulpes):

Ujságiró-iskola
Ara 8 0 fillér

7,180.646 K 26 f
7,580.344 K 92 f
14,760.991 K 18 f
2,998.025 K 01 f
8,172.428 K 29 f
11,170.453 K 30 f

A kárpáti hó

Csekonícs-u. 6 .

S z é c h e n y l - t é r 17.

Telefon 854.

Telefon 855.,

Kaphatók:

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED,

Kárász-utca

9

fcÉtMAGYARÖRSZÁO
i-i -;f-i

lm

Szeged; 1Ö16. március 15.

• '

A Szegedi Takarék- és Hitel- Részvénytársaság
1915. évi

Z Á R S Z Á M A D Á S A .
Mérleg-számla.

Vagyon.
K

Pénztárt
készlet
Váltótárca:
állomány
KölcaÖnök t
törlesztéses és kamatos jelzálogkölcsönök
értékpapírokra
Értékpapírok t
saját értékpapírok állománya*) .
Adósokt
folyószámlában fedezve
. . .
jelzáloggal biztosított folyószámlái
adósok
. . .
pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
Ingatlanok:
Vár-utca 7. sz. intézeti ház . .
ház és földbirtokok
Berendezés :
Leirás után

l f

K

A

109120 87
2546380 48

1852538
387578

Teber.

2240116 37
209755 50

185772 32
166039
377889 54

729700 86

306139
330638

636778 03
9540'

Részvénytőke :
5.000 drb részvény á K 200'Tartalékalap :
egyenlege
Pénzbetétek:
takaréktári könyvekre és folyó
számlára
Visszleszámi olás :
továbbadott váltók
. . . .
Engedményezett jelzálogkölcsönök :
a Magyar Általános Takarékp.-ra
Hitelezők:
pénzintézetek és egyéb hitelezők
Fel nem vett osztalék :
előbbi évekről
Intézeti ház kölcsön :
,
tartozás
Átmeneti kamatok:
1916. évre
Nyereség :
1915. évre

1000000
140142
1187869
1571696
1837377
404709
1784
253554
16989
67268
6481392

6481392 11
*) Ebből 100.800 — K névértékű záloglevél és 100 000 — K névértékű hadi kölcsön kötvény

Vesz teség.

Veszteség-

és

nyereség-számla.
K

K

Kamatok:
visszleszámitolt váltók után, vegyes és betétkamatok
. . .
Költségek:
házfentartási és kezelési kiadás,
sürgöny, postadíj, bélyeg, fűtés,
világítás, hirlaphirdetés, nyom
tatvány, irodaszerek, utdijak
ügyészi kiadás
Lakbér:
1915. évre
. . . ' . . .
Adók t
állami, városi és betétkamatado
Jótékonycél t
adományok évközben az előirány
zott 1000'— koronán felül .
Tiszti fizetések >
1915. évre
Leírások i
kétes követelések tartaléka
.
berendezéseknél
. , . . .
Nyereség:
1915. évre
. •
rt'rf

Nyereség.

193846 97

35010 15
3200

—

18292 71

Nyereaégáthozat t
1914. évről
Kamatok:
váltók, jelzálog és egyéb kölcsö
nök u'án
értékpapírok után (adómentes)
Ingatlanok brntto jövedelme :
intézeti ház után
egyéb ingatlanok jövedelme .
Dijak és jutalékok :
beszedések és közvetítésekért, en
gedményezett jelzálogkölcsönöl
után és a főügynökség jöve
delme

4452 80
265039 82
10156 68
29384
38957

275196 50
68342 12

12614

1287 30
33141 74
8000
1058

9058

—

67268 55

3
360605 42

360605 42

Szeged, 1915. december 31.
AZ

I G A Z G A T Ó S Á G :

Landeeberg Mór s. k.,

Deéal Béla s. k.,

Vágó Árpád s. k.
főkönyvelő

Brauswetter Ottó s. k.

Halász Manó s. k.

Schwarcz Ármin s. k.

Vajda Imre s. k.

igazgatósági elnök.

elnök, vezérigazgató.

Poór Jakab s. k.

Kátai László s. k.

Ezen „Mérleg-számla" és „Veszteség-nyereség-számla" megvizsgáltatott s az intézeti fő- és mellékkönyvekkel egyes és összes tételeibe11
megegyezőnek találtatott.
Szeged, 1915. december 31.
A
Bach Jenő $. k.

F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G :

Bokar Adolf s. k.

Uf'VT»í_c»T»»wn

J^TTTT

V - .V0

Cerge'y Gyula s. k.
v V

1

V V \ Y T,,

Grfiner Géza s. k.

Dr. Székely Vilmos s.

k . ^

