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A németek ujabb sikere
Verdunnél/

BÉCS: Királyunk Károly Ferenc József
trónörököst kinevezte altábornagy gyű és altengernagygyá
és megbízta egy hadsereg
- Sziléziai csapatok elfoglalták a Morfé Homme
Parancsnokságával.
Egyidejűleg a trónörömagaslatot. - Ezernél több franciát elfogtak. kös főudvarmester ét, Lobkovttz
herceget'felmentette állásától
és távozása
alkalmából
A Maas jobb partján és a Cote du PoivBERLIN, március 15. A nagy főhadibelső titkos tanácsosnak nevezte ki. A trónszállás jelenti: Neuve Chapeüenél egy elő- rc keleti lejtőjén mindkét fél tüzérsége elörökös uj főudvarmestere
gróf
Berchtold
retolt angol védőművei megszálló legény- keseredetten küzködött tovább.
Lipót a volt külügyminiszter
lett.
ségéve! együtt levegőbe röpítettünk. Az
A Vcgézekben és azoktól délre a franBERLIN:
Tirpitz admirális, a tengeréangol tüzérség hatalmas ágyútüzelés! zndiciák felderítés céljából több kisebb előretöszcti hivatal
államtitkárja
lemondott állásátott Lem városára.
réssel próbálkoztak, amelyeket visszaverul. Utódjául Capelle tengernagyot
nevezték
tünk.
A francia tüzérség uj állásunk ellen
ki.
Seffers hadnagy Bapoumetól északra
Vilíe aii Bolsnál, valamint a champagnei
BERLIN: Az orosz lapok jelentik, hogy
immár a negyedik ellenséges rebülőgépet
harcvonal különböző szakaszai ellen igen
a francia hadsereg Szalonikihól való elszál- élénk tevékenységet fejtett ki.
lőtte le, egy angol kétfedeliit Vrinvnek
lítása megkezdődött. A franciák helyére eg(Arrastól északkeletre) és Suivrinél (a Maas
A Maastól balra sziléziai űsapdtok
zotikus katonákat visznek.
harcvonalaikat a Bois des Corheauxtól nyu- mellett, Verduntól északnyugatra) védöGENF:
Párisi jelentés szerint a szerb gatra fekvő vidékről erőteljes lendülettel a ágymnk egy-egy francia repülőgépet letrónörököst hétfőn Briand miniszterelnök és Monté Homme magaslatra tolták előre. Az
szállásra kényszeritettek. Haumont felett
Joffre kihallgatáson
fogadja.
(Verduntól északra) egy nagy francia reellenség huszonöt tisztje és több minit egyLUGANO: A Corriera della Sera jelenpülőgép légi harc után lezuhant. E repülőezer főnyi legénysége sebesületlenül került
tése 'szerint a portugáliai spanyol alattvalók
gép utasait elfogtuk; a többi gép utasa megfogságunkba. A franciák négyszer megissietve hagyják el Portugáliát és visszatérnek
halt.
mételt ellentámadása semmiféle sikerrel
hazájukba.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
sem járt, ellenben érzékeny veszteségeket
- ZÜRICH:
Malvy francia miniszter ki(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
szenvedtek.
jelentette, hogy abban az esetben, ha Verdim
Ücsne, uz egész francia kormány lemondana.
CHIASSO:
Az olasz offenziva kevés sikerrel biztat.
A hegyek között
rettenetes
— A haditudósítók meglátogatták a fronton a szegedi hősöket. —
időjárás van. Állandóan hóvihar dühöng és
a lavinák egész zászlóaljai
temetnek maguk
BUDAPEST, március 15. A Pester | ezredet. A legénység kitűnő hangulatban
van, lelkesek és bizakodók, örülnek, liogy
old.
Journal haditudósítója jelenti a déli harcaz olaszok ellen küzdhetnek, mivel már
térről: Az első ezred, amelyet az isonzói
LUGANO: Az Avanti közlése szerint az
apáik is verték a tafjánokat. Az olaszok
csatában Köfer névszerint megemlít, a sze°lasz ham ur a alelnöke a leadott
szavazatokharcmodorát már kiismerték; legjobban a
gedi 46-ik gyalogezred. A legszebb és legból megállapította, hogy az intervencionisták
Pártja folyton gyengül. Giolitti pártja azon- daliásabb ezred. Tiszta, színmagyar fiukból közelharcokat szeretik, mert ilyenkor az
áti. A parancsnokság már előzőleg is meg- olasz tüzérség nem léphet munkába. Rohaban erősbödik.
dicsérte a 46-osokat, akiik juuius óta küz- maik olyan félelmetesek, hogy az olaszok
ZÜRICH:
Joffre megállapodott a franci haditanáccsal abban, hogy tekintettel a denek az Isonzónál. Részt vettek már a gyakran túlsúlyúk dacára is meghátrálnak,
ha a 46-osok Hurrá! kiáltását hallják.
második, harmadik és negyedik isonzói csanemetek hatalmas erőkifejtése által fenyegeAz ezred nem becsiili le azért az ellentában
is
és
egész
sereg
hősi
cselekedetet
lővé váló veszedelemre, minden erőt a franCia frontra
séget. Gyakran hangsúlyozzák, hogy az
koncentrálnak és egyéb hadművittek véghez.
olasz tisztek bátran viselkednek.
veleti akcióktól távoltartják
magukat.
Megtekintettem most a fronton a vitéz
GENF: Beranger kifejti, hogy Verdun
0 legfőbb védelmi bástyája a lyon-párisi
útvonalnak; elestével tarthatatlanná
válnának
(l lotharingiai
és elzászi hadállások.
Verdun
forsa szorosan összefügg Franciaország sorfával.
P o d g o r á n á l elkeseredett kézitusa volt. — San Martiné előtt ezer olasz
ROTTERDAM:
Az angol
admiralitásholttest hever. — Karinthiában és Tirolban is megkezdődött az ágyútűz.
nak jelenti Aymler tábornok,
hogy Kut el
Ép olyan eredménytelen maradt az elBUDAPEST, március 15. (Közli a miAniara felszabadítására
kevés a remény."A
lenség éjjeli támadása is, amelyet több órai
niszterelnöki sajtóosztály.) Az olaszok tár°P'*lök jelentése szerint a várban kevés az
tüzérségi előkészítés után San Martinétól
elelmiszer
és a muníció is fogytán van. Kut "madásai az Isonzo arcvonalon tovább tartanak. Tegnap délután a Podgora magas- délnyugatra fekvő terület ellen intézett. E
01 Amura sokáig már nem
tartható.
helység előtt az előző napok harcaiból még
laton elkeseredett harc folyt. Csapataink
ATHÉN:
Szalonikii jelentések
Sarrail
több, mint egyezer ellenséges holttest heábornok, az antant csapatok
főparancsnoka itt a heiyenkirtt benyomuló ellenséget kézivert.
tusában verték vissza.
1
leSközelebb
le fog mondani állásáról.

A 46-osok

•P l harcairól.

Az olaszok támadásait ismét mindenütt
visszavertük.

, Í)ÉLMA GY A ROftSZÁÜ.
A tengermelléki arcvonal több más
pontján élénk tüzérségi és aknavető harcra
került a sor.
A karinthiai harcterületen Fclta szakaszunkat, Tirolban a Col di Lana területet az
ellenség élénk tiiz alatt tartotta.
Olasz repülök Triesztre bombákat dobtak anélkül, hogy kárt okoztak volna.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
Az olasz király a görzi hidfő előtt.
Lugano, március lő. Olasz jelentések
szerint Viktor Emánuel király a görzi 'hidfő
előtt álló olasz csapatok között tartózkodik. A király állandóan lelkesíti csapatait és
személyes bátorságával akar beléjük bizalmat önteni.
A franciák az uj olasz offenzíváról.
Zürich, március 15. A „Petit Párisién"
jelenti: A szövetségesek haditanácsát megelőző elők'észitő ülésen Porro tábornok bejélentette, hogy Cadorna megkezdte
az osz-

trák-magyar

erő elleni offenzívát.

A francia

katonai körök ezt annál nagyobb örömmel
veszik tudomásul, mert meg varrnak győződve, hogy a verduni fronton nemsokára
éreztetni fogja (hatását az olasz offenzíva.
Ha másban nem, abban rövidesen érezni
kell. hogy az osztrák-magyar mó'toros ütegeket valószínűen el fogják szállítani a .francia .frontról.

csinyjéről, amely kudarcot vallott. Az Athosz
hegyi Szent Paritélejmort-szerzetések tudniillik 'az antant-csapatokkal való megállapodás alapján a bolgár szerzeteseket arra próbálták rábeszélni, hogy oltalmukba adják
magukat, amennyiben azt híresztelték, hogy
az antant cl akarja foglalni Athosz hegyét.
Egyben pedig azzal az ürüggyel, Ihogy bolgár ko-mitácsilk Kalkidikébe készülnek betörni, formálisan az antant oltalmát kérték ki.
A görög szerzeteseik, akik Athosz-,hegyén
többségben vannak, állást foglaltak ezek ellen az orosz üzelmek ellen s amikor a daínei kikötőben az antant két hadihajója jelent
meg azzal, hogy a kolostorokban vizsgálatot kell tartani, a kolostorok vezetősége nem
engedte be az idegen csapatokat. A dolgok
ilyen állásában az angol és francia tisztek
elvonultak, mert nem akartak erőszakot alkalmazni.

Lugano, március 15. Az állandó esőzés
a hadműveleti területen hcgyomlásokat okozott. De az olasz belterületen is történtek
hegyomlások, amelyek kövekeztében például

a génua—szavonai
kadt.

vasúti forgalom
,

megsza-

A Balkánon nincs változás
BUDAPEST, március 15. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren ujabb esemény nem volt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 15. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni hadszíntéren a
helyzet változatlan.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az antant meghiusult csingje.
Zürich, március 15. Athéni jelentés .szerint a lapok hírt adnak az antaut-osapatoknak az Athosz-hegy megszállására irányult

Amerikai véleméng a német
emlékiratról.
Amsterdam,
március 15. A
Morning
Post jelenti Washingtonból 13-fki kelettel:
A memorandum, amelyet gróf Berstorit német nagykövet Lansing
államtitkárnak átadott, rendikiviil ügyes sakkhúzás és nagy
károkat okozhat nekünk. A propaganda uj
formája és talán első eset a diplomácia történetében, hogy egy nemzet nyíltan egy má.sik állam népéhez appetlál. A
Newyork
World irja: Azt a közlést, Ihogy az angol
kormány kereskedelmi hajókat offenzív célokra felfegyverzett, az amerikai kormánynak komoly megfontolás tárgyává kell tennie. Ha Németország le tudja bizonyítani
állítását, akkor az Egyesült Államoknak
kötelessége erélyesen tiltakozni.
Francia hivatalos jelentés.

Sikertelen orosz
próbálkozás.
BUDAPEST, március 15. (Közli a miniszterelnöki
északnyugatra

sajtóosztály.)
a

hidfösáncot

A snjtóhadiszállásról jelentik a Magyar
Távirati Irodának: Március 14-én
jelentést közlik: Verdimtől

Uscieckotó!

ségi harc folyik,

megszállva

hevesebb

nyugatra

sünkjket 'elűztük.
nem

egyre

Haudremon't erdőben

sza.
jelentősebb esemény

tüzér-

a Maas jobbpartján

az ágyúzás.

az ellenség földerítő csapatát

Különben

délután

három órakor a következő francia hivatalos

tartó csapat heves támadásokat vert visz-

zárótüzelé-

Vaux mellett az ágyúzás

rendkívül heves, a Veuvre-fensikoii, különösen az Eix-szakaszon heves tüzérhare folyik*

történt.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Olasz panaszok az antant címére.
Lugano, március 15. A Secolo haditudósítója egyre a hegyiharc
irtózatos
nehézségéről ir.
Az egyik táviratban azt mondja,
hogy némely helyen harminc méteres a hó,
de a fokozott tüzérségi tevékenység mégis
az olasz hadvezetőség támadó szándékára
vall. Egy másik táviratban közli, hogy március 12. éjfél óta bizonytalan időre megszüntették az olasz fronttal való posta- és táviróforgalmat. Közli továbbá a távirat, hogy
az utak mind iszaptengerré változtak és
lehetetlenné teszik a csapatok élőrejutását.
Ugy látszik, hogy ezekkél a jelentésekkel
meg akarják győzni az antantot arról, hogy
az olasz hadsereg nem tehet többet, mint a
mennyit eddig tett éts amennyit még tesz.

Szeged, 1910. március 16.

Ujabb angol tüntetés a
ellen.

BERLIN, március 15. A nagy főhadi-

Rotterdam,

katonáskodás

március 15. A Nieuive CoU-

szállás jelenti: A keleti hadszíntéren a hely-

rant jelenti Londonból: Tegnap

zet változatlan.

tiltakozó gyűlést tartott sok ezer nős ember,

L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Az orosz tisztek felmentését
beszüntették.

Az orosz kormány

most ez a

március 15. A Berliner Tageblatt

haditudósítója jelenti a Hindcnburg-frontról:
IILuxt vidékén heves harcok folynak. Az oroszok ellentámadási ereje nem tört meg, de

A Times

rekszenek.
Egy román képviselő megszökött
öt millióval.
Bukarest,
március 15. A Bratianu-kormány megbízta- Lapu János képviselőt, hogy.
utazzék el Franciaországba és Angliába és
különféle hadiszereket vásároljon be. Erre
a célra 5 millió frank aranyat kapott. Lupu
el is utazott, azonban egyenesen Amerikába
ment. Természetesen az aranyakat is magúval vitte.

szolgáilatmentesek és ter-

irja: Ez ügyek elintézésére ki-

iparágat,

amelyeknek

alkalmazottá'

hadmentesek voltak, a hadmentes iparága8
sorából törölni fognak és liogy a nős embereket más üzemeknél is kiveszik a szolgála"
kötelezettség alól. Ezeket az intézkedéseke'
Derby

lord közbenjárására vezetik vissza.

Török hivatalos jelentés.

A német csapatok a Düna-íolyó innenső part
re mindkét részen a front megjavítására tö-

akik polgári foglal-

küldött kormánybizottság elhatározta, hogf

sem csökkent.

ján állnak. Döntés még nem történt. Egyelő-

be azo-

emberékre.

több

Hindenburg frontjárói.

a németek támadási kedve

embereket,

hívják

jesszék ki a védőkötelezettséget a fiatal ní>s

alól.

fölmentést

folytán besoroztak-

A gyűlések követelték, liogy
kozásuk folytán

megszüntette.

Berlin,

a Derby-rendszer

kat a nőtlen

Frankfurt,
március 15. A Frankfurter
Zeitung-nak jelentik Pétervárról: Azok a
tisztek, akik már háromszor
megsebesültek,

eddig jól voltak mentve a frontszolgálat

akiket

ismét több

Konstantinápoly,
március 15. A ft
szállásról jelentik: Március 11-éi; és A-É"
két ellenséges cirkáló több lövést adott <
'e
Téke-Burnu környékén. Három repülő
repült a Gallipoli félszigeten, védőágyui"
eiüzték őket.

Barnaszén-ajánlat
Nagy darabokban

.

.

.

K 350."

Aknaszén (kisebb darabokban) K 310--"
10.000 kgrként frankó
—

szeg^ 1

állomáson.

Kontz Árpád, Temesvár

_ Szeged, 1916. március 16.

LaLMAGYÁROKŐSÁff
hatottan juttatták kifejezésre az egyéni és
politikai szabadságnak, a nemzeti önállóságnak és függetlenségnek követelményeit. Kosőrzés sok és mindig kétes eredményű mun- suth Lajos eszméi voltak azok, amelyek márkája. A közönség érdekei pedig kétségtelecius 15-ének ifjúságát inspirálták és mi a
mélységes bála kegyeletes érzésével jelennül so'kkal jobban lesznek 'kielégítve, ha a
tünk meg az ő szobra előtt, hogy lángelméközélelmezési üzem árui a város minden
jének, tetterejének és a mult idők géniuszárészében kaphatók lesznek.
nak hódoljunk.
A kereskedők természetesen megelég?
Fájdalmasain érezzük, hogy méltó nagy
ünnepet ma sem ülhetünk. Ez az esztendő
szenek a legminimálisabb haszonnal. Ugy
látszik, jól is számítottak, .amikor azt hitték, nem az ünnepségek tartásának az ideje. Kevesen is vagyunk együtt, mert a nemzet polhogy ajánlatuk előnyeit 'a közélelmezési
gárságának legjobb része, annak java. szirae,
iizem vezetője átlátja. Ezzel a megoldással
virága, az ép, erős, egészséges férfilakosság
elérheti a hatóság azt, hogy a közönség leg- 18 évtől 50 év; s korig talpig fegyverben áll
és a reánk zúdult kegyetlen, emberietlen, irszélesebb rétegeinek szolgálatával egyidejűtózatos háborúban 20 lrónap óta a harcvonalleg támogatja a helybeli kereskedelmet is.
ban küzd. A magyarság ugyancsak kiveszt
Szegeden 400—500 kereskedő van. A ható- részét a hákobuból, győzünk, de — folyton
ságra nézve nem lehet közömbös, liogy ezék
kevreibedürak is. Tegnap i> azt irja ,a Hőfermegtalálják-e rendes megélhetésüket a há- jedentés, hogy e -/• rdi 46. gyalogezred SanMartinónál hétszer verte vis-za véresen az
ború teremtette nehéz megélhetési viszonyok
olaszok táimadá-át. Nagy n mi győzelmi örömellett is. Tudott dolog, hogy sokan azért
münk, megmentették országunkat egyes teis ellenezték a közélelmezési üzemet, mert
rületrészének ellióditásától. De nagy a m l
azon a véleményen voltak, hogy a kereske- gyászunk khmert ha elfog is bennünket a győzelmi mámor, érző szívvel biró embernek ledők minden közélelmezési üzemnél biztosabban, jobban és olcsóbban fogják besze- hetetlen arra rom gondolnia: tegnap is sok
szegedi anya veszítette el egyetlen fiát, sok
rezni a szükséges cikkeket. A 'több mint más- j
szegedi nő hitvesét, sok szegedi család fenn•fél őv óta szerzett tapasztalatok viszont artartóját, az ő táana~ziát; az ő gondozóját.
ról győzhettek meg, hogy 'a hatóság beAon legyen a mai nap a mi 'ősségünk.
avatkozása a köz élelmezésbe csak üdvös -1 •Mai együttlétünk erősítse m g jogos bízod "1munkat a nemzet jövőjében; > -tóan Tűzlehet, ha módjával, okosan és szakszerűen
zünk abban, hogy valóban nem biáhan omlik
történik. A szegedi közélelmezés legtöbb hipatakokban a honfivér és aközel jövő megbája eddig 'az volt, hogy az intézkedést olyan
fogja hozni azt, liogy a kielégítő eredménnyel
ember kezébe adták, aki nem volt szakértő. befejezett háború után a sóvárogva sóvárAz eddigi tanulságokat niost bizonyára hasz- gott béke korszaka ha végre bekövetkezik: a
nemzet egyeteme, mindenki, de mindenki kinosítani fogják. Az a mód, amelyet itt ismervétel nélkül megérteni és átérezni fogja mártettünk, nagyon alkalmasnak és célszerűnek
cius idusának nagy igazságait és Kossuth
látszik.
Lajos eszméi fogják egyesíteni az egész nemzetet a demokratikus haladásiban és az általássaaaaíi.aaaa...aiBMasss.sH«H»a...K2.aKBaabaaa.«'?>
nos jólét előmozdításában. iA korszellem a
hálovu után ledönti a válaszfalakat, minden társadalmi osztály egyesülni fog a nemzeti alkotás munkás-ágában és egyaránt le z
(Saját tudósítónktól.)
Most, amikor az megbecsülésben és a polgári jogok gyakorláuj történelem készül, nem lehet március idu- sában része a magyar parasztnak és a ?zooisáról! megfeledkezni. Egész Európa egy láng- alista ipari és gyári munkásnak, mert hitenger és mégis szentelünk egy napot az
szen a nemzet egészének hazaszeretete, véres
emlékezésinek, hogy a szabadiság haj na lh apa- áldozata és hősies önfeláldozása biztosítotdását méltó módon megünnepeljük. Az idei ta katonai fölényünket • = ezzel megmentette
ünnepségek nem voltak olyan nagyszabá- hazánk területének épségét és az eddiginél
súak, mint a békés idők emléknapjai, de sokkal nagyobb súlyt, többé cl nem vitatható
mégis leróttuk köteles kegyeletünket porladó szilárd pozíciót biztosított a magyar nemzetőseinkkel szemben, akik ezelőtt hatvannyolc nek Európa népeinek sorában. TD a mai
évvel a szabadságot számunkra véráldozat együttlétünk alkalmával arra is gondoljunk,
nélkül kivívták.
hogy az itthon maradt polgárságnak elntasitbatatlan tartozó polgári kötelessége a gazdasági harcot- győzelmesen megvivrC- szorA rókusi templomban délelőtt tiz óragos munkával, takarékossággal, ha >41 nélkor Várhelyi
József prépost tartott ünnepi
külözéssel. egymás kölcsönös gyá'meli'ásával,
istentiszteletet, amelyen dr. Cicutricis
Laminden földterület megmunkálásával, mert
jos főispán és dr. Somogyi Szilveszter polcsak ilyen módon, ilyen erőfeszítésekkel legármester vezetésével a város .hatósága is
helünk méltóak és érdemetek a harcban küzmegjelent. Istentisztelet után az i'mineplő kö- dő katonáink szenvedéseire é« önfeláldozázönség a Kossuth-szobor elé vonult, ahol dr. sára.
Kelemen
Béla országgyűlési képviselő lelEzekkel az érzelmekkel eltelve helyezőm
kes teszéd kíséretében helyezte a függet- el a szegedi fügét len sógi népkörök koszorúját
lenségi párt nemzeti szalagos 'koszorúját a
a nemzeti ünnep évfordulósának mai válságos
szobor talapzatára.
Idejében Kossuth Lajos szobrának talapzaDr. Kelemen Béla képviselő a következő
tánál.
ünnepi beszédet mondotta a Kossuth-szoborIsten védje honvédő katonáinkat, Isten
nál:
erősítse, gyarapítsa, vi.rá oroztnSSa M e *ok-af
— Hatvannyolcadik évfordulóját ünne- szenvedett m.agvar hazát!
peljük március ló-ének, amely napnak emléA városi felső kereskedelmi iskola márkéhez fűződnek mindazok a történelmi esecius tizenötödiki ünnepélyét Elek
Márton
mények, amelyek teljesen átal a kitettünk hatanár ünnepi beszéde nyitotta meg; Karázánk állami és társadalmi életét. 1848. év focsonyi Miklós tanuló pedig hazafias költelyamán az urkéri-ég, a robot, a nemzeti kiményeket szavalt. Az ünnepélyt a Himnusz
váltságok m®Rszűntek, a jo! Lágyból polgár
lett, a törvény előtti egyenlőség megváló it- fejezte be.
A Szegedi Kereskedők Egyesülete interta t ott és a rendi Magyarország helyébe népnátusának „Dugonics-önképzőköre" délután
képviseleten nyugvó alkotmányos törvényöt órakor tartotta hazafias diszgviilését a
hozás és független felelős kormányzat lép tt.
következő műsorral: A Himnuszt énekelte
Rom'baidőlt a mult és a nagy átalakulás abban a 12 pontban öltött testet, amelyek a sza- az ifjúság. Hézer Béla elnöki megnyitót
mondott. Nemzeti dalt Pratscher Lajos szabadtág, egyenlőség, testvériség eszméitől át-

Szegedi kereskedők részvétele a közélelmezésben.
(Saját
tudósítónktól.)
Hírt adott már
arról a Délmagyarország,
hogy a közélelmezési üzem uj rezsimjét arra kívánja fel-

használni a Szegedi Kereskedők

Egyesülete,

hegy a helybeli kereskedőket bevonja a 'közélelmezés lebonyolításába. Első pillanatra
nyilvánvaló, hogy a terv egészséges és az
uj, az eddiginél jobb utakat 'kereső városi
vállalkozásnak csak haszna lehet belőle. Egyelőre arról van szó, 'hogy mindazokat az
élelmicikkeket, amelyeket a város beszerez,
ép ugy a helybeli kereskedők árusítanák,
mint ahogy a városi rizs is a kereskedőkhöz
•keriilt elárusitás céljából. A Szegedi Kereskedők Egyesülete képviseletében
szerdán
Valihora
István, elnök tárgyalt ebben az
ügyben Balogh Károly, tanácsnokkal, a közélelmezési üzem uj vezetőjével, aki előtt a
terv tetszetős, ép azért hozzájárult. Az
egyesület azon kívül vasárnap és szerdán
délután tanácskozott ebben az ügyben és a
tagok között már a legkisebb részletkérdést
illetően is megállapodás jött -létre. Természetes, hogy a vezetőség ez alkalommal
nincs tekintettel arra, liogy ki tagja az egyesületnek, ki nem, szívesen lát az akciónál
minden kereskedőt, aki abból részt kiván.
Szerdán délután megállapodtak az akció vezetésével megbízott kereskedők abban,
hogy Balogh tanácsnokhoz azzal a javaslattal fognak járulni, hogy a boly béli. kereskedőket a liszt; zsir, szalonna, kenyér, burgo- ,
nya, cukor, rizs, kávé ós a következő főzelékféléik: bab, lencse, borsó, árpakása árusításába vonja be. A kereskedők azt hiszik,
hogy egyéb élelmicikkek iforgalombahozatainval nem igen ikell foglalkozni a közélelmezési üzemnek, amennyiben ennek szüksége
mégis előállna, a továbbiakra is felajánlják
a városnak szolgálatukat. Tervük szerint a
beszerzés minden munkája a közélelmezési
üzemet terhelné. Amennyiben a város igénybe kívánná venni, ugy az áru minőségének
mint árának megállapításánál készséggel állanának rendelkezésre. Az egyesület azon
kivul abban a kedvező helyzetben van, hogy
megközelítő pontossággal meg tudja állapítani a 'szükségletét, anti egy szakszerűen
vezetett közüzemnél szintén fontos dolog.
Az árut megérkezése után az előre megállapított mennyiségek szerint átvennék az
egyes kereskedők. Az árat az érdelkelt kereskedők és a hatóság együttesen állapítanák meg, azok közhírré tételéről a város
gondoskodnék, igy meglenne a kellő biztosíték arra is, hogy korrekt áron kerülnének
a
közönséghez azok az áruk, amelyéket a
közönség érdekéből a város szerez he.
A kereskedők azt hiszik, hogy ezen a
módon meg Lelhet előzni sóik olyan károsodást, aminő a várost eddig érte. A beszerzés
szakszerűsége mellett a kezelés kellemetlenségeitől és bizonytalanságaitól megszabadul
a
közélelmezési üzem. Az árut ugyanis 'megérkezése után átveszik a kereskedők, igy
tóm történhetik meg az, ami például megtörtént a burgonyavásárlásnál: hogy a város
v<)
lt kénytelen nagy mennyiségben beraktár
°zni. Megszabadul azon kiviil a közélelme2
ési üzem azoktól a gondoktól, amelyek egy
Üzlet íentartásával járnak. Elesnek természetesen az ezzel járó kiadások is, az ellen-

A márciusi ünnepségek.
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valta hatásosan. 1848. március tizenötödikének jelentőségét Mátray Lajos méltatta. Á
vén cigány melodrámát Rózsa Miksa szavalta színesem hegedűn Mátray Lajos és
György E. kisért-e. Hézer Béla alkalmi játékát Lakos Piriké, Raul Mancika, Bérczy Pál
és Kellet János adták elő kedvesen. A Tlhurifiu történetét Szász Károlytól Zuckerniann
István szavalta. A szépen sikerült ünnepély
a Szózat eléneklésével végződött.

A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesület reformja
(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesület1 évtizedek óta
több óvódat tartott fenn a saját költségén és
emellett nem feledkezett meg a jótékonyság
gyakorlásáról sem. Ez idő szerint csupán a
belvárosi ovoda van az egyesület kezelésében, mert a többi óvóiskola ellátását a város vette át. Az egyesület Polgár Lászlóné
elnöklésével csütörtökön délután közgyűlést
tartott, amelyen elhatározták, hogy a nőegyesület ujabb társadalmi feladatok szolgálatát veszi fel munkakörébe és működési
körét az alapszabályok megfelelő módosítása után kibőviti. Azt is elhatározta a közgyűlés, hogy a belvárosi ovoda telkét megvásárolja a várostól és erre a célra nyolcezer korona kölcsönt vesz föl. A közgyűlés
után az egyesület anya- és csecsemővédelmi
alosztálya számolt be működéséről.
A közgyűlésről az alábbi tudósításunk
számol be:
Polgár Lászlóné elnök üdvözli a megjelent tagokat és a közgyűlést megnyitja.
Kéri a titkári jelentés felolvasását.
Hauser R. Sándor előterjeszti az évi
jelentést, amely az egyesiiletmek 1914. és
1915-ik évi működését együttesen ismerteti,
miután az 1914. évi közgyűlés a világháború
intett elmaradt. A jelenlés részletesen 'foglalkozik az egyesületi élet inai állapotával és
;
t., hogy a világháború után szükségessé
v lik, 'hogy az egyesület uj feladatokat és
. tűzzön ki annál is inkább, miután
hivatásának gyakorlásában az övezetesének a városra való átruházásáv
szűkebb térre szorult. Indítványozza,
t 'Sitsa a közgyűlés az elnökséget, hogy je'ö'je meg az egyesület működésének uj irányait, gondoskodjék az alapszabályok megfelelő módosításáról és javaslatait terjessze
az annak idején összehívandó
rendkívüli
közgyűlés elé. Minthogy pedig a várossal
kötött szerződés értelmében a belvárosi ovoda telkének díjmentes használati joga csak
abban az esetben illeti meg az egyesületei?
ha pusztán a kisdedóvásnak szenteli munkásságát: indítványozza, mondja ki a közgyűlés, hogv a telket megváltja, erre a célra nyolcezer korona kölcsönt vesz föl és ezt
az összeget a város pénztárába befizeti. Javasolja, hogv a kölcsön felvételével az elnök
és a titkár bizassé'k meg.
A közgyűlés az indítványokat
egyhan-

gúlag

Szeged, 1916. március 16.

tárja fel az izgatások mögött lappangó veszedelmes célzatokat. Szava a 'pusztáiban kiáltónak szava marad. A mozgalom elfajulására ós a kormány bűnös engedékenységére
igen jellemző, hogy 1881. a hadügyminiszter
csak nagy fáradsággal tudja rávenni a minisztertanácsot, 'hogy tiltsa meg Menötti Garibaldinak az önkéntesek toborzását Ausztria
ellen.3)
íA hivatalos tényezők magatartásába®
csak a tuniszi kudarc után áll be változás. A
központi hatalmukhoz való közeledés természetszerűen maga után vonja a súrlódási fe"
lületek lehető minimumra korlátozását s ezzel együtt az irredentizmus túlzásainak L;
tomipitását. A hármas szövetség szószólói
meggyőződéssel hirdetik, hogy a kettős monarchia barátság értékesebb Italiára, mint
az irredenta-törekvések kétes sikerű megvalósulása. Sonnino, a inai külügyminiszter
akkor még igy beszélt: „Mihelyt eloszlatjuk
a bizalmatlanságot, mely irányunkban Ausztriában uralkodik, a német-olasz szövetség
megkötése nem ütközik akadály okba,, a
Ezért még a legindokolatlanaihb gyanút is ki
kell irtanunk, mintha politikánk hátrányokat hozhatna azokra, akiknek barátságát ke;
r,esnünk kell. Az Italia irredenta kérdését ki
kell küszöbölni.;, a Trentinohoz fűződő érdekeink elenyészően csekélyek azoíklioz kepest, amiket Ausztria őszinte barátság®
Az olasz hadüzenet történeti jelent számunkra... Ha Európában számot
akarunk tenni, viselkedjünk komoly enrluerek
módjára: li agyiunk fel a gyerekes politika;
és lélektani háttere.
val. mely tehetetlenségre kárhoztat csak
Irta: dr. Balanyi György.
azért, hogy Ausztriának
kellemetlenkedjünk." 1881. máj. 29.)*) A hármas szövetség
VJ.
De az 1866-iki és 1869-iki kísérletek csak megkötése után az l.spirazioni nazionali hatapogatózások, diplomáciai sakkhuzások, me- mis prófétái tényleg halkabbra fogják hanglyek nem támasztanak mélyebb 'hullámokat jukat. Az irredentizmus nem hal ugyan el
alkalmazott
a nemzeti egység égetőbb feladataival elfog- — benső ereje és mesterségesen
lalt közvéleményben. lAz irredentizmus, mint eszközök gondoskodnak élete fenntartásáról
a népié lekben szunnyadó vágyak elemi erejű — de nem is szerepel az irányító erők s o r á kitörése és mint nagy jövőre hivatott politi- ban. lAz egymást felváltó kormányok, főleg
kai eszme a berlini kongresszus visszhangja- a Orispi- és a Rudini-kabinet szigorúan korként először 1878. jelentkezik. A kongresszus rekt magatartást tanúsítanak s kellő tekineredménye nagy visszatetszést kelt Italiában. tettel vannak a szomszéd szövetséges nagyAz ifjú é.s ambiciózus nagyhatalomnak vég- hatalom iogo.- érzékenységére.
telenül if-áj a kettős monarchiának adott megA mult század utolsó éveiben beállott forhizás
Bosznia-Hercegovina
megszállására. dulat, a külpolitikai törekvések súlypontjá•Nem tud megbarátkozni a gondolattal, liog.v nak megváltozása azonban ebben a, tekintetgyűlölt ellenifele gyarapodjék, holott neki ben is uj helyzetet teremt. Az irredentizmus
üres kézzel kell távoznia. E napok lázas, gyű- lángja nem sejtett erővel lobog fel, mint terlölettel és irigységgel terhes hangulatában mészetes velejáró»ja, kiegészítője a maré ím'születik meg az irredentizmus. Születésnapja tro jelszónak. Ugyanaz a fékezhetetlen hataljuL 21-ike. Ezen a napon állapítja meg egy mi vágy, melv holmi történeti reminLeeneirómai népgyűlés Menottinak, az idősebbik ák gyönge szálaiból láncot kovácsol az albán
Garibaldi-fiúnak elnöklésével az irredenta- partoknak Italiához fűzésére, a nyelvi közösprogrammot.1)
ség ürügyén ki akarja sajátítani Dalmáciát
Bár az eredeti határozat az összes olasz- és az egész osztrák tengerpartot.
Az izgatás és hangulatkeltés munkája
lakta területek visszaköveteléséről szól, a
mozgalmat mindjárt megindulásakor egyol- nagy arányokban Indul és fényes e r e d m é dalúan Ausztria-Magyarország ellen szege- nyekre vezet. Az esztétikai hatások iram
zik. Az osztrákellenes izgatások napirendre rendkívül fogékony, a. mondott szó varázsa vaj
kerülnek s a franciáibarát Cairoli- és Depre- s a retorika virágaival könnyen megejthető
tis-kormányok semmit sem tesznek korláto- olasz nép gondolkodás nélkül magáévá tesz1
zásukra. Haymerle őrnagy, római katonai az irredentista apostolok érveit. Az irredentaattachénk Ilcs I\nUcac e. röpiratában hiába |párt. programúi ja lassan-lassan nemzeti köZ"
sára nincs fedezet. A közgyűlés ennek alapján a tanyai napközi otthonok részére kért
anyagi hozzájárulást nem szavazta meg. Az
1916. évi költségelőirányzatot jóváhagyta a
közgyűlés.
A megüresedett választmányi tagságokra özvegy Engel Lajosnét. Pataki Simon nét,
dr. Szalu v József nét, dr. Turcsányi
Imrénét,
Martini Gyulámét, dr. Szűcs József nét, Vajda
Bélánét, Wagner
Gyulánét és Biedl Adolfnét választotta meg a közgyűlés.
Horváth
Lajosné alelnökiiő bejelentét-te, hogy özvegy
Biedl Adolifné, özvegy Erdélyi
Ignácné,
Holtzer Dánieíné és dr. Rusz Gusztávné uj
tagokul léptek be.
Ezzel a közgyűlés véget ért. Következett az anya- és csecsemővédelmi értekezlet, amelynek során a csecsemő-ellenőrzéssel megbízott tagok tették meg jelentésüket.
Intézkedésre és hatósági beavatkozásra csak
egy esetben volt szükség. Az egvik családnál a csecsemő sarlachban (feküdt és az ajtón nem volt vörös cédula, tehát a csecsemőhöz nem hivtak orvost. Vajda
Sándorné
azonnal jelentést tett a főkapitánynak, aki
sürgősen intézkedett. Az egyesület néhány
szegény családot kisebb anyagi segítségben
részesített.

elfogudta.

Ezután a titkár az egyesület 1915. cvi
zárszámadását és vagyonmérlegét mutatta
be a közgyűlésnek. A közgyűlés a felülvizsgált számadásokat jóváhagyta és a vezetőségnek a fölnientvényt megadta.
Az 1916. évi költségelőirányzat a rendes keretekben mozog; uij tétel csupán egy
szerepel: az a 360 korona, amit a felveendő
kölcsön törlesztése és 'kamatai fejében kell
fizetnie az egyesületnek. A költségvetés öt
korona 98 fillér fölösleggel zárul. Ennek kapcsán a titkár jelentette, hogv Jánossv Gyula
tanfelügyelő kérelmére régebben a választmány kilátásba helyezte, hogv a létesítendő
tanyai napiközi otthon felállításához az egyesület 300—300 koronával hozzájárul, ha ez
az összeg a költségvetésbe beilleszthető. A
beterjesztett költségelőirányzatból kitűnik,
hogy a tanyai napközi otthonok támogatá-

D i m a n d Béla és Frigyes mint gyermekei, ugy saját mint nővérei,
fivére és az egész rokonság nevében megtört szívvel, mély fájdalommal
jelentik a felejthetetlen jó anyának, hü testvérnek, odaadó rokonnak

özv. Dimand József Mórné
szül. Leopold Róza

március hó 14-én rövid szenvedés után 69 éves korában Budapesten bekövetkezett gyászos elhunytát.
Drága halottunk földi maradványait Szegeden folyó hó 16-án csütörtök délután 3 órakor fogjuk a zsidó temető cintermébőlörök nyugalomra helyezni.

Áldás és béke lengjen hamvai fölött.

Szieiged, 1916. március 16.
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miatt még ma megteszem ellene a Feleség
véleménnyé lesz; vonzó erejét esak fokozza
kimondottan Ausztria-ellenes jellege. Mert
Sújtotta Férjek egyesületénél.
az uj kiadású irredentizmus épen olyan ag0000
gasztóan egyoldalú, mint az első volt. Csak
— A szegedi egészségügyi főnök és kóraz osztrák fennhatóság alatt élő „testvéreA
török
Vörös
Félhold
képeslevelezö*
házparancsnok
ünneplése. Díszes ünnepélyt
ket" akarja megváltani, jóllehet ezek nemzeti,
nyelvi szempontból liason 1 ithatat 1 apui kedve- lapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi
rendeztek a Szegeden állomásozó katonazőbb helyzetben vaunak, mint akár az angol,
orvosok és a katonai egészségügyi intézmézottság, (Budapest, képviselőház.)
akár a francia joghatóság alatt állók. De az
nyek tisztikara a honvéd csapatkórház déluj külpolitikai orientációval hivatalos szenszaki
növényekkel és drapériákkal feldíszítesítést nyert angol barátság és francia roA belügyminiszter,
tett
nagytermében.
Az ünnepély megtartásákonszenv hályogot von a szemekre. Chainfcerlain-nék a maltai olaszság nyelvét fenyemint azt már közöltük — volt szíves 19170/
ra az adott alkalmat, hogy őfelsége dr. Réthy
gető rendeletei csak gyenge ellenkezésre ta- V- a. 1916. szálmlu körrendeletével az egyórai
József főtörzsorvost, egészségügyi főnököt
lálnak. Savoyának, a dinasztia bölcsőjének zárórát elrendelni. Köteles tisztelettel hajtok
a Ferenc József-rend középkeresztjével tün(,
s Nizzának, a szabadsághős Garibaldi szülőfejet
a
Belügyminiszter
Ur
őexcellenciája
tette ki, dr. Tóth Lajos főtörzsorvos, kórvárosának elfranciásitása nem aggaszt senkit. Ellen ken az Ausztriában élő 800.000 olasz előtt, de mint lelkiismeretes újságíró az házparancsnokot pedig legmagasabb elismeállítólagos .elnyomatása az egész nemzetnek andiatur et, altéra pars elvénél fogva kényrésében részesiTette. Az ünnepelteknek diszfáj,, egy-egy magáról megfeledkezett izgató telen vagyok a másik felet is meghallgatni,
altmhiot nyújtottak át, majd dr. Tótíh főmegrendszabályozására az egész nemzet feltogy egy egészet tudjak. Kikérdeztem azo
törzsorvos
méltatta közvetlen, meleg szaszisszen.
kat, akiket a rendelet érint és akik a rendevakban dr. Réhy főtörzsorvos érdemeit. Dr.
'E látszólagos következetlenséget a haletet fogják érinteni; kikiv'áncsiskodtani a vé- Berger Mór ezredorvos dr. Tóth érdemes
gyományos osztrák gyűlöleten és az áhított
irredenta területek páratlan gazdasági és leményüket és itt közlöm hiven azt, amit neműködését ismertette. Az ünnepség élénken
kem mondtak.
stratégiai értékén kivül az olasz lélek egyik
dokumentálta, milyen ragaszkodással viselsajátos vonása: a hatalom, előtt rálő feltétlen
Mindenekelőtt egyik legelőkelőbb éttertetnek a katonaorvosok főnökeik iránt és
meghódolás magyarázza. Egy francia író
münk
pincérkisasszonyát
látogattam
meg
émilyen
örömmel fogadták, hogy őfelsége főRonée iPiacn szellemes megjegyzése szerint:
véleményt
kértem.—
Borjú
vesés,
borjú
frinökeik sikerdus működéséről megemlékezett,
•Ál fant a.ussi se souvenir que, flepnis les
tenyss de Caton d'ütique les dieuz euxmc
kandó, sertés karaj, vese velővel,. gomba to— Csütörtökön lép életbe a zárórarenmes en Italia, wut du parti du plus fórt."4) jással, torta, palacsinta, tojásos galuska vart, delet. A rendőrkapitányság a következő hirdetrmdon és Bizérta ásító ágyú torkai. Malta és de vélemény, az, — sajnos — épen most foményt teszi közzé: A 19170—VI-a-1916.
az, anvol flotta úszó acéivárai, melyek minszámú B. M. körrendelet alapján a mulatógyott.
ki.
Tetszik
látni
az
a
sovány
vendég
den pillanatban összelőbetik a nyugati parthelyek, vendéglők, kávéházak, korcsmák,
rendelte az utolsó adagot.
iul Párhuzamosan haladó stratégiai vasutat
italmérő vagy elárusító üzletek, bodega, biifs romba dönthetik a legjelentékenyebb vároIgy a tündér és ellibegett.
fet. bar stb. a Szeged személypályaudvar és
skát, imponálnak Italiának, mert — fél tőA áorsjegyárusító imigyen sírta cl ke- Rókusi állomási vasúti vendéglő
kivételével
lük. Ausztria-Magyarország ellenben össze- servét:
ifolyó
évi
március
hó
16-tól
17-re
virradó
tételével, külföldi ember előtt érthetetlenül
—
Uram,
—
mondta
és
ceruzát
keresett,
éjijeitől
kezdve
üzletihelyiségeiket
éjiféi
után
kiilörös szerkezetével az elaggottság és gyenegy
órakor
bezárni
kötelesek
ugy,
hogy
a
geség benyomását kelti benne. Diplomáciánk hogy a nevemet felírja — nálam kaphatók a
vendégek
a
jelzett
üzletekhez
tartozó
helyierélytelensége és apró Canossa-járásai csak legjobb számok a világon. Itt van például az
ségekben (mint pl. a tulajdonos lakása) sem
megerősítik ebben a bitében. Időnként túlsá- 54613. Ennél szerencsésebb összetételű számidőzhetnek. Folyó hó 16-án éjjel az összes
gosan éreztettük vele, hogy barátságát nagvsor kizárva van, hogy létez, — mondta rossz zárórán tuli engedélyek érvénye megszűnik.
*a tartiuk. szivesebben nyújtottunk béke.kbmagyarsággal, de annál nagyobb ineggyőzőAki ezen rendelkezést meg nem tartja, kibot akkor is. mikor öklünket kellett volna
hágást
követ el és két hónapig terjedhető eldésseu.
Adjuk
össze
a
számokat
5+4+6+,1+3
mutatnunk. Nem csoda, ha erélytelen*égiinzárással
és 600 koronáig terjedhető pénzés liuzódozá-nnkat a határozott fellépés- -+L9. Hallja, uram, tizenkilenc! és diadalbüntetéssel
büntetendő. Ezen rendelkezés
től a gyengeség jelének veszi a. kettős mo- masan nézett körül.
megtartása
a
legszigorúbban
ellenőrizendő
Uurchia végét s vele az irredentista vágyak
— Vonjon le ebből tizenkettőt és dobja a
és
a
rendeletet
meg
nem
tartó
üzlettulajdo. teljesedését ai közel jövő lehetőségei között
Tiszába.
Mennyi
marad?
Ügy-e
bét?
Nos!
Olnos
ellen
a
jelentés
a
kiihágási
bíróságihoz
•útja. (Ebben a leállításban azután az irreminden
esetben
beadandó.
Az
esetben,
ha a
vasta
a
hivatalos
jelentést?
Hányszor
verték
•feutiznms megszűnik felelőtlen újságírók és
záróra
megtartását
katonatisztek
jelenléte
"olitikusok osztrák ellenes izgatásainak esz- vissza a negyvenhatosok az olaszok támaakadályozná, a m. kir. honvéd állomáspaköze lenni, a nagy politika számot tevő té- dását?
•
'
rancsnokságtól, ha pedig azt legénységi áínyezői közé emelkedik,, mellyel felelős állam— Hétszer, — rebegtem és most már
lománybeli
egyének gátolnák, a megfelelő
tórfiak is szívesen, kacérkodnak. Crispi és R » ;
katonai
készültség
é.iiel is a legközelebbi
nem
is
kérdeztem
a
véleményét.
Később
ju
ü'ni bölcs mérsékletét Prinette és Zanardelli
laktanyától kérendő. A rendőrtiszt, illetőleg
kéts2j,nü, kokettirozó s Giolitti laisser passer tott csak eszembe, bogy az 54.613 nem is anya rendőrközeg mindig az üzlettulajdonost,
Politikája váltja fel. iA kormányok a nyilvá- ujára sorsjegy, mint a közélelmezési üzem
illetőleg helyettesét szólítja fel. hogy helyinosság előtt tagadnak minden közösséget az
vesztesége.
ségét egy órakor zárja be és őt 'figyelmeztereden ti sta üzelmékkeí, de viszont nem is
ÍA virágárus asszony illatos, karbolszagu
teti a törvényes következményekre.
tvszr.ek semmit megfékezésükre, sőt .f él rend.'zalályaikkal egyenesen előmozdítják őket. il olyakat árult. Sorra járta a kávéházi asz— Egy „történelmi pillanat" az olasz
talokat és belém is dugott egy csokorral hu- király életében. Ki nem ismerné a derék és
M Das Seliicksal Itnlions. 57. 1.
szonötért.
szavatartó olasz királyt, a nagy hadvezért,
") U. o. 57—58. 1.
— Mondja csak, menyecske, — mond- a nagy hadvezérnek 120 centiméteres daliás
3
) Eraknói i. b. 325—6. Chlurnocky: Ostam — tudja-e, mit rendelt a miniszter?
termetét, amelyről az olasz lapok történelmi
ferreieb—ITngarn n. Itali,en, 31. 1.
4
A
z
asszonyság
előbb
erőt
vett
aggkori
) Revué des Deux Mondes. 1909. juu.
pillanatot jegyeznek föl mostanában, a leg15
- Id. Chlumecky, Argonio . . . 102. 1.
végelgyengülésén, aztán kacér mosollyal újabb olasz offenzíva megindulásának első
ajakán szintén kérdezett:
napjaiban. Nem kevesebb történt — tessék el— H á t rendelt a lélköm, rendelt. IBizto
képzelni — mint az, bogy az olasz király késan egy virágkosarat rendelt valamelyik mü- szen állásba vágta magát messze-messze a
vés.zoő-lelkö'mnek. Nálaui rendeltee-ugye? Na
front mögött é.s célzott egyik Olaszország
belsejébe gyáván elkalandozó magyar-oszhát ide a-z előleggel.
Megrémültem, olyan vésztjóslóan nézett trák repülőgépre. De az olasz király további
ráun, átnyújtottam öt koronát a régi idők jelét is adta bátorságának és 120 centiméteres daliás termete kecses kezével lőni is
szép emlékeképeü.
Két óra tájban vetődtem haza, kedves méltóztatott neki a magyar-osztrák repülőGYÓNIGÉZA
p r z e m y s l versei.
nőm őnagysága, — aki ínár két év előtt gépre. Ezt tessék elképzelni. Ezt. Ezt a törr
adott ki rendeletet a tízórai zárásra — nem ténekui pillanatot, amelyről egyik olasz tiszt
Ára 1 kor. 20 f.
várta meg, hogy én kérdezzem, elmondta a birtokában fénykép is van. A jövendő olasz
generációt ez a fénykép bizonyára kárpótolni
véleményét a saját iniciativájáhól.
Kapható: V A R N A Y L.
fogja azokért a csúfos kudarcokért, amelyeSzavait nem ismétlem meg ezen a hí
könyvkereskedésében. ::
lyen, de a feljelentést előre megfontolt szán- ket u 120 centiméteres, daliás termetű Viktor

1 Ili...

dókkul elkövetett súlyos testisértés büntette
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Szeged, 1916. március 16.

Emánuel aljas árulásával tiz hónap óta juttatott lövöldözései óta bizonyára •véghetetlen ü l boldog nemzetének.

oldalra terjedő levelek irását is megengedik.
banktisztviselő jó és szerető édesanyjukat
Oroszországba ellenben levelet. írni káros,
gyászolják az elhunytban, . akinek (halála
inert az orosz cenzora a hosszabb írásbeli
széles körben őszinte részvétet kelt. A beközléseket nem kézbesiti. A m i az irásos üzo
csült matróna holttestét Szegeden .csütörtö— Érintkezés h a d i f o g s á g b a n levő kato- netek tartalmát illeti, azok sem nálunk, sem
kön délután 3 órakor a zsidó temető halotnáinkkal. Közönségünknek az a része, amely- az ellenséges országokban olyan adatot nem
tas házából helyezik örök nyugalomra.
nek egyes hozzátartozói katonai szolgálatuk
tartalmazhatnak, amiiből katonai, belpoliti— A városi konyhakertek szétosztása
teljesítése közben hadifogságba jutottak, ter
kai vagy gazdasági viszonyokra és intézkeCsütörtökön
délelőtt kilenc órakor veszi kezmészét szeiiileg nagyon érdeklődik eaeiknek désekre következtetést lehet vonni. Titkos
detét a városi konyhakertek- szétosztása.
sorsa iránt és minden utat és módot megpróvagy burkolt üzenetek, például-az egyes "beparcellák bérbeadása sorsolás utján törte;
bál a veink való érintkczésrejMintbogy sokan
tűknek pontokkal való megjelölése, célzások
nik. A kiskerteket Jakahfy Ferenc váré'
ma sem ismerik a hadifoglyokkal való érint- bizonyos eseményekre csuk hadifogságban
mérnök fogja kijelölni
kezés helyes útját '•» az erre vonatkozó sza- levő katonáink helyzetét rontják. Hasonlóan
bályokat, célszerűnek látjuk, hogy ezt olvasó- tilos leveleknek, vagy más irásos üzeneteknek
— Miniszteri j ó v á h a g y á s tiz év mu^a
ink előtt rövid vonásokban ismerte--ük. Min- csomagokban való elrejtése. Fontos az i-,
Makóról jelentik: Makó városa még ezelőtt
den Írásos tizem t, amely hadifoglyoktól jön, begy minden levél vagy levelezőlap csak
tiz évvel ovoda céljaira telket vásárolt. Az
vagy azokhoz megy át, két cenzúrán megy egy nyelven legyen irva. iA magyar és roadás-vételről szóló szerződést, nemkülönben
keresztül, cenzúrázzák nálunk s a rendelteté- mán szövegű levelek például nálunk is és
si oiszágban, vagy meg'fci litv i. iA foglyok Orr s z ő j - zugban is, külön-külön megjárják a a terveket Makó képviselőtestülete jőváhag\ ás végett a vallás- és közoktatásügyi in|*
számának rendkívüli megnövekedése, — ma- cenzúra illető csoportjait és igy igen sok idő
niszteriumthoz
terjesztette fel.
Valószín!
gában a monarchiában körülbelül egy millió megy veszendőbe. Nincs tájékozva közönséhogv
a
'minisztériumban
az
ovoda
ügyér®
a ibadifcglyok száma, akikre a cenzúra tergünk a hadifoglyoknak szóló könyvek külvonatkozó
iratok
elkallódtak,
mert
ebben
nz
mészetesen szintén vonatkozik, — a sokféllé
1
dését illetőleg sem, pedig ennek fontosságát
ügyben csak néhány nappal ezelőtt érkeze"
nyelv a cenzúra munkáját igen megnövi [te,
kétségbevonni nem lehet, mert a fog-ág
le a miniszter leirata, mely az adás-vétel'
ezenkívül pedig a rendkívül sok levél az átunalmas óráiban embereink szellemi táplájóváhagyta. A miniszter jóváhagyó határoszállítást szívességiből végző semleges állalék után vágyakoznak. Oroszországba elvileg
zatát : város polgármestere — annak rendmok postáját rendkívüli módon megterhelte.
egyes személyeknek könyvet küldeni nem
Épen ezért a kezelés meggyorsitá-a é- megié és módi a szerint — M a k ó városának H '
szabad és az orosz cenzúra csak kivételesen
könnyítése céljából legcélszerűbb a könnyen
utóbbi közgyűléséhez terjesztette be. A köt'
áttekinthető levelezőlapokon való érintkezés. továbbiéi a az ilyen könyveket. A nem szemégyűlés az elkésett miniszteri leiratot tudoEz egyúttal a legg.vor- tbb is, aminek önma- lyekre, hanem a fogolytáborok parancsnak - másul vette,
••ámiihez címzett könyveket azonban kiosztgáiban igen sok értéke van a hozzátartozók
— Szépséghiba a szépitő-egyesüfetbe®
ják. K i v arinak zárva a történelmi, politikai
réhnprntjáhól.
.Az üzenetek mindig Untáról
A
mai nehéz időben is akadt egy egyesül6*!
müvek,
röpiratok
és
minden
könyv,
amely
írandók, a lopnak egyi koldalára, mert a cel!)íl4. január el-cje után jelent meg. Olasz
.amelynek vezetősége tudatában van annak
ruzával iroi.1 szöveg és ci)n könnyen elmosódik. Utó! 1 i időben sokan közvetítők igényije- ország ugyanezen feltételek betartása esetén
mivel tart* zi'k a hazájának. A kaposvári
a ízi mélyekre szóló k ö n y v k küldését i- megvételével kísérelt 'k meg a hadifoglyokkal vapitőegycsü 1 et-vö 1 van szó, erről a héz8-2'
ló li volezé-t é - le v elézőlapjaiknt. borítékba té- engedi, ha uj példányik és üzenete, vagy jelpótló intézményről, amely március tizenharve elküldték Hollandiába, Svédországba, Dá- zést nem tartalmaznak. Romlandó ét el nemű8
niába és •Romániába. Ez a kísérletezés magá- eket és szeszes italokat c-rmogokhan küldeni madikán Seholcz Gyula műszaki főtanácsé
tilos.
•elnöklésével a városházán iilést tartott. Eze®
tól Óxtetődőleg teljesen fölösleges, mert a
cenzúrát az ilyen levelek sem kerülik el, leg— Halálozás. Özvegy Dimand
Józsefné, a nevezetes ülésen — megfeledkezve arról'
feljebb a közvetítő igénybevétele késedelmet
hogy már a második esztendeje dul a világLeopolü Róza kedden az egyik budapesti
okoz. Francia- ós lAugolország a polgári inszanatóriumban
69
éves
korában
elhunyt.
háború és hogy országok tűntek el a föld síternáltaknak a rövid, egy lapra, vagyis két
Dinmnd 'Béla kereskedő és Dimand Frigyes néről — sajnálattal állapították meg, bogi
a tagok nem kívánják a két koronás tagdíj 9 '
kat a szépitőegye-iilet manikűr-asztalán
áldozni. Ez lévén az egyedüli tárgy, még cs88
azt I atározták el, hogy az évi közgyiil 'st 1"
szonb.ati >(« i kei n fogják megtartani. H á l a U'
Igazgató: VAS SÁNDOR.
••••
Teleion 11-85.
lennek, mert már.féltek a kaposváriak, liogí
a tagok nemtörődömsége csúnya hajba
dórja a szépitőket.

Csütörtökön

Óriási szenzáció!

Orási szenzáció!

Hősnő a fronton
háborús életkép 4 felvonásban.

mm

vígjáték 3 felvonásban.

Valamint az uj kísérő mosor

— A sorozás Ausztriában. Bécsből jele 9 '
tik: Az 1898, évjáratnak, amely 1916 ianü ;! '
1-én került a. népfölkclésre kötelezették -sO"
rába. bemutató szemlére való
mechivító"
Ausztriában néhány nap múlva közzé teszik
A szemle a kettős monarchia mindkét áh'2'
mában április 14. és május 3. között lesz.
— Megbüntetett élelmiszer uzsorások- ^
kihágási biróság vezetője dr. Temesvári/
Géza három napi elzárásra és harminc koron"
pénzbüntetésre itélte Kapeez Mühályné k o D
asszonyt, mert a tej literjét 48 fillér liely 0 '
56 fillérért árusította és a tejet kutvizzel k r
verte. (Kálmán Mátyásné dorozsmai
lakó*
amikor a rendőr figyelmeztette, hogy
pulyka kilójának bárom korona a maksziiró
lis ára,, botrányt csapott és továbbra is 0
koronát kért kilójáért. Árdrágítás mi'1''
nyolc napi elzárásra é- száz korona pé®*
'büntetésre, közesend elleni kihágás miatt ró
dig három napi elzáivra és busz koro'1"
pénzbüntetésre Ítélték. Sztojkov Radoné teF
árult drágábban, mint a hatóságilag n"''
állapított ár. H á r o m napi elzárásra és
miuc korona pénzbüiitetésre itélte a kühásró
biróság.

— A gőzpépkezelők vizsgája. A gőzgép'

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

kezelök és kazánfűtők legközelebbi képes;'"
vizsgái Szegeden április 2-ik napján délek'
9 órakor a szegedi felső ipariskoláiban íogiró
megtartatni. A vizsgálati kérvényeket kró
lőeri fölszerelve a magyar királyi kerük

1
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Szeged, 1910. március 16.
iparfeliigyelőséghez (Földvárv-utca 4. szám)
kell beküldeni.
— A Barlanglakok b e m u t a t ó j a . Szerdán
mutatták be az Urtínia-szlnházban
Tömörkény Istvánnak első filmjét, a
„Barlanglakok"-at.
A filmet a kiváló Író ily űimü egyfelvonásos szinmiivéből D a m ó Oszkár rendezte a mozivászonra. A film tárgya igazi
magyar karakterii. Színhelye az erdő és az
erdőirtó földalatti hajléka: a „barlanglakás."
A drámai fordulatokban gazdag fi'hn fölépítése ügyes, rendezése^ kiváló. A szereplök
játélka elsőrendű. A vegyes jelenetekhez irt
magyarázó szöveg zamatosain magyaros és
felálló. Ezt azért tartjuk szükségesnek külön
fole'mliteni, mert a moziszinmüvek magyarázó sorai rendszerint hibásak és magyartalanok. A sok nivótlan mozifilm után gyönyörűséggel éh e.ztűk Tömörkény István 'művét. Valóban kívánatos lenne, ha filmváUalataink kitűnő .magyar irókihoz gyakrabban
fordulnának mozidarabokért. A mozisziníházak ezzel mindenesetre jobban megfelelnének igazi hivatásuknak és föllenditenék a
most még igen szegényes magyar moziirodalmait. E szempontok alapján fokozott
mértékben értékeljük Tömörkény
István
moziszinmüvét. amely alkalmas arra. hogy
a
magyar moziirodaíomnak a külföldön \<
megbecsülést szerezzen. A filmhez a szerző
rövid tájékoztatót int, amelyet az esti előadás előtt olvastak fel. A bemutatónak nagy
sikere volt és előadás .után a .felenlevő illusztris szerzőt a közönség lelkesen ünnepelte.

pénzügyi tanácsosnál és ajánlkozott a város állatállományának megvizsgálására, Balogh tanácsos a napokban kimegy a telepre,
hogv a juhászgazdával együtt valami módot
találjon 'az állatok pusztulásának megakadályozására.
— Nyolc esztendős tolvaj. A Klauzál-téren
egy rendőrnek feltűnt egy nyolc év koriili
fin, aki az üzletekben feltűnően költeke.vett.
Az egyik bazárban játékpisztolyt vásárolt,
majd csokoládéval tötnte meg a zsebét és
amikor fizetett, a detektív látta-, hogy a fiúnál nagyobb összegű pénz van. Bevitte a
rendőrségre, ahol a gyereket megmotozták
és a nála talált kétszáz koronát elvették. A
költekező ifjút átadták a fiatalkorúak felügyelő hatóságának.
•
— özv. Flaschner Lajosné tisztelettel értesiti a hölgyközönséget, hogy bécsi tanulI m á n y ú t j á r ó l visszatérve működését ú j r a
megkezdte.

— Az antant veresége a D a r d a n e l l á k n á l
A háborús fölvételek legszenzációsabbika és
legérdekesebbje ez a fölvétel, nu-ly akkor kél
-'/.iill, amikor a legkeményebb harcát vivia
a vitéz török hadsereg az antant ui., v. vényeit
egeivel. .Látunk tengi ri harcok
szárazföldi ütközeteket és légi .támadón lent
és látjuk, miként győzedelmeskedik a török
sviog az antant fölött. A Li'pvvlől kimagasló liajóki:'menyek, liajórone. < ,k, az antant
elhagyott liivé-zái kai, visszahagyott nrunici®
tömege igazolja azt a nagy küzdelmet, amely
ezen a keskeny földnyelven lezajlott. Pénte- Kifosztott kirakat. Szerdára virradóra ken, szcmb.aton és vasárnap mutatja a Kort
zómozi ezt az érdekes és történelmi becsű ké r
ismeretlen tettes bezúzta Kun Jenő Széfbevígjátékát:
nyi-téri ékszerész kirakatát és harminc darab ipet, v a l a m i n t a -zezon legjobb
órát ellopott. A kár körülbelül ezer korona. Psylander házasodik. Jegyek minden előadásra már váltthatéik a Korzó-mozi irodáé
A rendőrség megindította n nyomozást,
jában.
— Megvizsgálják a város állatállományát.
— T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
Szerdán délelőtt
Karácsonyi
Dili Gergely
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
fohászgazda megjelent a hatósági közélelmezési üzem vezetőjénél, Balogh Károly

Oroszország politikai
csalódásai.
Berlin, .március 12. Minden állam külpolitikájában nagy szerep jut az impondercbiliáknök, de különösen Oroszországban. J ó
volt-e a politikája vagy rossz, praktikus-e
vagy fantasztikus, de tény, hogy az orosz
nemzeti öntudatban egy eszme sem tudott
oly mély gyökeret verni, mint az, ihogy
Oroszországnak régi, megszenteli hagyományok alapián a szlávok fölötti hegemónia
joga is, kötelessége is. Ezért az eszméért
bocsátkozott Oroszország mindenekelőtt ebbe a háborúba és amennyire egyáltalán lehetséges volt, ez tette népszerűvé azt. Az
.oroszok előtt elképzelhetetlen valami volt,
hogy „ifjabb nővérüket", Szerbiát AusztriaMagyarországgal szemben magára hagyják.
A szláv egység eszméje oly kedves az orosz
szívnek, ihogy eleinte senkisem kételkedett,
hogy ebben a konfliktusban
minden szláv

TFW

Márciu 15-től kezdve
egész héten

:
A legmagyarabb fiím.

A szezon legnagyobb
—
eseménye.
—

mm

Psilander házasodik
Drámai életkép 3 felvonásban.

Meghívó.

Irta: Tömörkéng

Tisztelettel van szerencséin összes tisztelőimet, ismerőseimet és barátaimat esküvőmre meghívni, amelyet az
összes törvényes és egyházi formák mellőzésével, a magam hite és módja szerint

István.

A szezon legkimagaslóbb
e s e m é n g e é s p o m p á s víg::
játék slágerek.
::

1916. március hó 17., 18. és 19-én
szándékozom a szegedi Korzó-Moziban egy 3 felvonásos
filmujdonság keretében megtartani.
Szerencsekivánatok tolmácsolását nagy elfoglaltságom
miatt
tett

1ŰH4'

csak az előadásokon

5

E l ő a d á s o k d. u. 5, 7 és 9 ó r a k o r ,

való személyes megjelenés

utján kérem.
Nászajándékok közvetítésére, helyelőjegyzések elfogadására s általában bármiféle intézkedés megtételére kizárólag a Korzó-Mozi igazgatóságát jogosítottam fel.
Őszinte nagyrabecsüléssel
Kopenhága, 1916. március havában.

VALDEmAR PSILANDER.

Gyermekjegyek csak az első előadásokra
adatnak ki.

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

S

8.
állani meggondolás nélkül sorakozik az orosz
zászló körül.
Ep ezért alig képzelhető el az a fájdalom, az a csalódás és felháborodás, amely
elfogta az oroszságot, amikor Bulgária hozzánk csatlakozott. Nemsokára erre azután
megsemmisült Szerbia, amelynek a kedveért
Oroszország belement ebbe a háborúiba, ráadásul meg Montenegró, az utolsó szláv
állam, mely még Oroszországgal
tartott,
'mert a szerb állam gyakorlatilag megszűnt,
— Ausztria-Magyarországgal béketárgyallásokba bocsátkozott. Nikitának
minden ravaszkodása sem
akadályozhatta meg
az
orosz sajtót annak a konstatálásában, hogy
mégis csak volt időpont, amikor a király a
békét kérte. Ez a körülmény sehoisem esett
olyan súlyosan latba, még a győzteseknél
sem. mint Oroszországban. A Rjecs akkoriban ezt irta: ,.Az egész négyesszövetségnek
megvan minden oka arra. hogy fájdalmasan
reagáljon a montenegrói király azon törekvésére. 'hogy békét kössön és az antigermán
koalíció erkölcsi egységére és kitartására
az első csapást mérje." Továbbá: „A négyesszövetség fölött megjelent a különbéke sötét
kísértete." Miért reagált Oroszország
oly
fájdalmasan a kis Montenegró elpártolására,
eiimek a ténynek az oka az, hogy ez volt a
szláv egységre és az oroszoknak a szlávok
fölötti hegemóniájára az utolsó csapás. A
helyzet ezáltal oda alakult, Ihogy Oroszország megkímélhette volna magát ettől a háborútól. Mert még az antant győzelmének a
feltételezésével is, az orosz presztízs a Balkánon. legalább belátható időkre, odavan.
Ezen tény hallgatólagos elismerése abban mutatkozott, hogy Oroszországban szükségét látták annak, hogy a legsürgősebben
uj ideologiát
találjanak ezen háború számára. Arra ugyanis nem voltak elkészülve,
hogy a háború célja a hadi tények által kiküszöbölődik a lehetőségek köréből.
Szaszanov azután „Lengyelország szétdarabolt részeinek az egyesítését" irta u.i
jelszóul a zászlajára. A z orosz sajtó azonban eléggé érthetően kifejezésre juttatta azt
a véleményét, liogy ez a jelszó m á r nem
talál hitelre. Nem régiben buzgón azt magyarázgatta az orosz sajtó, hogy Lengyelország csak akkor nyerhetné vissza „függetlenségét", ha sikerülne egész Lengyelország
visszafoglalása. De ha csak Orosz-Lengyelországnak újbóli felszabadítása sikerül, akkor csak „autonómiáról" lehet szó. Murkov,
a reakcionárius képviselő, ennél is világosabban kifejezte magát, amikor azt mondta,
hogy a lengyel jogok kibővítéséről való fecsegés már azért is elhamarkodott dolog,
mert az eddigi orosz lengyelek „hirtelen külföldi alattvalókul mutatkozhatnak."
A galíciai rutén „testvérekről", akiknek
az országában az oroszok egy ideig nagyon
is otthonosan viselkedtek, a nagy orosz viszszavonulás óta már egyáltalán i?em esik szó.
Végül csak természetes, hogy a háború
folyamán ismét előhozakodtak az oroszok
irégi vágyával, mely a Dardanellák és Konstantinápoly, a népszáj Cargradnak nevezte
el, elfoglalására irányul. Mivel azonban, az
orosz flotta nem volt elég nagy arra, hogy
a Fekete-tengeren csapatszállításokat tegyen
lehetővé, ezen álomnak a
megvalósítását
nem minden bizalmatlanság nélkül a szövetségesekre kellett bizni. A GallipolinM való
visszavonulás után azonban ez az ábránd is
buboréknak bizonyult. Maga Szaszonov is
csak talányokban beszél azóta róla.
A háborúhoz fűzött
összes remények
rombadőlte fölötti izgalmas hangulatból fakadt aztán a szövetségesekkel való
teljes
elégedetlenség,
akik ráadásul érthetetlenül
nem siettek sem Szerbia, sem Montenegró
segítségére.
A Franciaország iránti
erős
kedvetlenség, amely az orosz visszavonulás
alatti teljes tétlenségből fakadt, a franciák
őszi offenzívája óta engedett ugyan megint,
de a rokonszenv már távolról sem a régi.
Az újságcikkek, amelyek propagandaszerüen

DÉLMAGYARORSZÁG

Szog'pxl, 1916. március 16.

felkéri az élelmicikkekkel foglalkozó összes heSijbeSi ker e s k e d ő k e t , hogy pofiíos SlinDHBl
legkésőbb f. hó 19-ig levelezőlapon közöljék az elnökséggel (Somogyi-u. 22.)
dicsőítik a brit oroszlán erejét, éppen nem
képesek arra. hogy magában a sajtóban is
kitörésre "ne jusson az Anglia iránti kedvetlenség, habár a védkötelezettség behozatala
a bosszankodás egyik okát el is takarította
az útból. Maga a pétervári angol követ is
kénytelen volt ezt a tényállást felismerni.
Mikor ugyanis meghívta az orosz képviselőket Angliába, kinyilvántotía, 'hogv szeretné, ha e látogatás által „eloszlathatná Anglának azt a meggyanusitását, amelynek az
orosz jobb pártok részéről ki van téve,"
De a liberális táborban sem igen tudják megérteni, miért nem szánta rá magát Anglia
arra, hogy a Balkánon hathatósabb segítséget nyújtson. Még erősebb mértékben éri ez
a szemrehányás Olaszországot.
A szövetségbe való belépését
vegyes
érzelmekkel fogadták, mivel a két
állam
balkáni érdekei éppen nem fedik egymást.
Most aztán annál szívesebben teszik Olaszországot Oroszország szláv aspirációinak
az összeomlásáért felelőssé, amiből nyilvánvaló a szolidaritás hiánya.
Firiand római utja óta szeretnék a viszonyt optimisztikusan megítélni.
Az*! remélték, hogy ez az ut eloszlatja azokat a
„sztratégiai félreértéseket", amelyeket abból
származtatnak, hogy „nelm az összes, Németország ellen hadakozó hatalmak koordinálták pontosan katonai műveleteiket."
A
Rjecs azonban továbbra is kétségeskedik és
nincs megelégedve annak a hivatalos jelentésnek a homályos fogalmazásával,
amely
összefoglalja a római tárgyalások eredményeit.
A semlegesekkel sincsenek az oroszok
megelégedve. Wilsonról, akiben 'azelőtt nagyon reménykedtek, ismét igen ironikus hangon irna'k és egyáltalán nem hajlandók az ő
diplomáciáját komolyan venni.
Svédországot illetően meg épenséggel aggodalmaskodnak. A svéd parlament tárgyalásait sűholseím kisérték oly feszült figyelemmel, mint
Oroszországban. Egyáltalán nem titkolják,
hogy Svédország nem rokonszenvez Oroszországgal és nyugtalanul figyelik ezen ország „aktivisztikus áramlatait."
Romániát illetőleg Szaszonov látszólag
jó reménységeket táplál. Ezzel szemben
azonban tény, hogy a román határ mellett
lakó oroszok más véleményen vannak. De
más orosz körök is attól tartanak, ihogy
Románia egészen más irányban keresi a
nemzeti egységet, mint a miniszter gondolja. A Vecsernoje Vremja már jelentette is,
hogv a német diplomácia .munkája Romániában befejezettnek tekintendő és el kell készülni arra, hogy a konstantinápolyi, szófiai
és atlhén események
Bukarestben is megismétlődnek. Athén is szerepel ebben a híradásban, mert Oroszországban meg vannak
róla győződve, hogy Görögország Angliával
való félelmében megmarad ugyan semlegesnek, de a legszívesebben már rég Németország mellett állana.
Ezek a dolgok okai és jelei "annak a csalódottságnak és elbátortalanodásnak, amely
Oroszország jelenlegi helyzetében nem éppen
indokolatlan.

DIVATOS

férfi-, fiu- és női

ö l t ö n y ö k , k a l a p o k , s a p k k stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be
KRÉMER

itflDtl, Kossuth Lajos-iugáPHt 8. Ielefan773.
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
SZÍNHÁZI MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: Perczel Sári
vrndégfollóptével iSzibill. Páratlan.
P É N T E K : Perczel Sári vendéffMléptével, Tökéletes asszony. Páros.
(SZOMBAT: Perczel Sári vcndégifelléptivol, Éva. Páratlan.
íVlASARNAP d. n.: János vitéz.
ESTE: A vén bakancsos és fia a lmszár.
Népszínmű. Páros.
3,

férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —

::

Legmegbízhatóbb cég.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.

S z é c h e n y i - t é r 17.
Telefon 855.

Csekonics-u. 6.
Telefon 854.

ÚRHÖLGYEK

FIGYELMÉBE!

Tisztelettel értesitem nagyrabecsült vevőimet ós az összeS
úrhölgyeket, hogy divatujdonságaim és legelegánsabb modeljeim megérkeztek. A legolcsóbb
mai árak és a legmesszebbmenő
figyelmes kiszolgálás.
Tisztelettel

ZSOLNAY

ISTVÁN,

női ruhaszalontulajdonos Szeged, Széchenyi-tér 9.
a Korzó-mozi fölött.
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csakis az ártalmatlan Lei")
zinger-féle „Hajrestoreí
használja. Ara 1 K 20 f'"'
Kapható Leinzinger üy®"
gyógyszertárában Szeg^
Széchenyi-tér.
&

Legjobb hajfestő
országosan elismert Lei"'
zinger-féle. Ara 2 K 50 f'
Kapható Leinzinger üy®1*
gyógyszertárában Szeg®2'
Széchenyi-tér.
^

Fájós fugára végy®'

mielöob a híres Lein**?)
ger-iáie f o g c s e p p "
üvegje 60 tillérér. j<ap'
haio Leinzinger
gyógyszertárában c7re<A
szécnenyi-ter.
25°

Nyomatott V á r a a y L, könyvnyomdájában, Szegedaa,

