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Az olaszok beszüntették
meddő támadásaikat.

SAJTÖHADISZÁLLÁS:
Károly Ferenc
József trónörökös altábornagy
tegnapelőtt
Marburgba utazott Jenő főherceghez. Onnan
- Megbukott az ötödik olasz offenzíva. - Az összes
Luibachon keresztül a frontra ment.
BECS: E hónap 16-ikán a xvollerdorfi
állásainkat szilárdan tartjuk. lőszergyárban robbanás törtint. Egy gyutacs
felrobbant és az egyik munkahelyiségben tiiz
Budapest, március 17. Az olaszok az Isonzótámadt. Előzőleg baleset is történt,
amelyharcvonalon beszüntették meddő támadásaikat. Ez
nek következtében öt ember meghalt. Olyan
hírek is kerültek forgalomba,
hogy a gyár
alkalommal is összes állásaink szilárdan birtokunkteljesen elpusztult és több száz munkás haban maradtak.
lálát lelte. Ezek a hirek alaptalanok, az üzem
jelenleg is fennáll.
HÖFER, altábornagy.
ZÜRICH:
A franciák Joffre hivatalos
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
jelentése alapján a verdun körüli eseményehet kedvezően ítélik meg. A lapok óva intenek minden optimizmustól.
A németek fötáinadása még csak ezután fog bekövetkez— Az Írek mozgalma a sorozások ellen. ni• A Times azt irja, hogy a németek egész
figyelmüket a Verdun elleni negyedik offenAz ir lakosság körében mozgalom indult
LUGANO, március 17. A Corrlere della
zívára koncentrálják.
Nagy harcokra
van Será-nak jelentik Londonból, liogy Grey meg a kényszer-regrutáiás ellen. Bubmég kilátás, de a franciák valószínűleg nem
imban éjjeli harcot provokáltak. Egy éjjeli
külügyi államtitkár betegsége miatt le akar
fogják kockáztatni egész haderejüket, hogy mondani. Utódjául India alkirályát, lord gyakorlat ürügye alatt megszállották a dubVerd ind minden áron megvédjék.
A várat
lini várkastélyt. A zendülök között puskáHaIdanét emlegetik.
csuk odáig érdemes tartani, amig a stratéikat
és bajonetteket osztottak szét, noha ÍrAMSTERDAM, március 16. Politikai
giai helyzet
megkívánja.
országban
a fegyvertilalmat már régen
körökben ngy vélik, hogy Asquith miniszterLUGANO:
Az olasz kamara mai ülésén elnök a sorozások körül fölmerült nehézsé- életbeléptették.
zajos jelenelek játszóálak le. Gazdasági kérAz ir forradalmi szövetségnek már is
gek miatt le fog mondani.
dések miatt hevesen támadták a Salamlravan annyi sikere, hogy Írországban senki
BASEL, március 17. A londoni Tenips
kormányt.
sem jelentkezik önként katonának.
március ll-iki száma a következőket közli:
. AMSTERDAM:
Az angol alsóház ülésén Belesford tengernagy
erősen
támadta
Churchillt. Ugy látszik,
mondotta
hogy
eüycs embereknek
a fronton csökken a szellemi képességük. Ilyen emberek aztán,
mint
Churchill is, támadják a kormányt.
Olyan — A huszonhetedik hadosztály támadása, a Mórt Homme ellen, megjogokat vindikál magának, amely a koronát
hiúsult. — Az angolok eredméngtelen robbantásai. —
Illetik. Churchill akarja az admirális
első
BERLIN, március 17. A nagy főhadi- |
Milyen most Verdun.
lordját kinevezni. Ugy látszik, meghibbant az
szállás jelenti: Loostól délre az angolok
Rotterdam, március 17. Warner Alim
elméjeangol tudósító a Times-ban érdekesen irja le
hat
robbantása
eredménytelen
maradt.
BUKAREST:
Turnszeverini jelentés szea bombázott Verdiin! Az újságíró a követA Champagne
különböző szakaszain,
Hnt a román határon az oroszok összefog
kezőket irja: Éppen hat héttel ezelőtt voltam
valamint a Maas és Mosel között lievés tütosták a szerb menekülteket és negyvenöt
Ver duóban. Mondhatom, hogy a város gyözérségi harc volt. A Maas területén az ellenkeresen megváltozott. Lakóinaik száma naeves korukig besorozták őket.
gyon megfogyott. Egyetlen üzlet sincs nyitség
ismételten
vetett
harcba
a
Mort
Homme
NAGYVÁRAD:
Preiss Károlynét, akii
('Z Ügyész azzal vádolt, hogy
felindulásában magaslaton lévő állásaink ellen egy friss va- 'Mindössze Károm polgáremberrel dicsekedhetik a város és mind a Kármán joggal
('z Urát, Preiss főhadnagyot
hadosztályt. Erről megállapítottuk, hogy
agyonlőtte, az
büszkék bátorságukra, hogy az ostromlott
már a huszonhetedik, amely a harcok kezesküdtszék a vád alól felmentette.
városban maradnak. Végigmentein a főúton.
dete óta ezen az aránylag szűk területen a
MADRID:
Spanyolország közölte a haMindenütt mély csend van; csak a nagy gráharcvonalban
megjelent.
Az
első
rajtaütésnátok dörgését és a háztetők cserepének
talmakkal, hogy Portugália és Németország
csörörnpölését 'halljuk. Az üzleteik, amelyek
szerű és tüzérségi előkészítés nélkül meghadüzenete dacára, továbbra megtartja semkiváltképpen .katonáknak való árukat tartotkísérelt támadás alkalmával egyes századok
legességét.
tak, most 'Végiképpen üresek. Minduntalan levonalainkig jutottak, ahol azt a néhány emBERLIN:
A Frankfurter Zeitung koncsap egy nagy lövedék, sokszor közvetetten
^antinápolyi tudósítója jelenti: Fmncia csa- bert, aki közülük sebesiiletlen maradt, el- közeliinkben és megrémülve sietünk valafogtuk.
mely fedezék alá. Bevárják, mig a gránát
totok a szalonikii-flandriai
vasútvonalat
A második támadásuk már zárótüzünk- felrobban és aztán folytatjuk utunkat. A rue
Megszállották. A görögök ezáltal teljesen el
Mazeiben a három polgárember egyikével
ben omlott össze.
tonnák zárva a külvilágtól és ki vannak szoltalálkoztam. Ajtajának küszöbéről nézte a
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
toltatva az antantnak, amelynek önkényesképet és megvető pillantást vetett- ráim, ami(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.),
ed ését nem tudják
megakadályozni.

Asquit és Grey lemond?

A franciák huszonhét hadosztályt vetettek
a Maas és Mosel közti küzdőtérre.

Szeged, 1916. március 1&
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kor egy rendkiviil erős robbanás után újra
biztos helyre igyekeztem menekülni.
— Ön a rosszabbik oldalon keres biztosságot — jegyezte meg udvariasan. — A baloldal biztosit bennünket a grá mit szilánk dk
ellen, mert a boche-ok jobbfel61 ilőnelk.
Minden bombázott városban kétségtelenül a székestemplom a legfőbb célpont, amióta a németek kiváló előszeretettel pusztitjáik
el ezeket a szent épületeket (!) l>e Verdimben 'nem láthatják ezt a célpontot és ez az
oka annak, hogy a székestemplom, néhány,
csekélyebb megrongálásról
nem beszélve,
még egészen ép- A francia csendőrök imég
mindig' gondoskodnak Verdimben a rend
főn tartásáról. Senki sem fosztogat és az elűzöttek, akiknek nyakra-főre el kellett Ihagyj
ni a várost s akiknek még .annyi idejük sem
volt, bogy lalkástík .ajtaját 'bezárják, nyugodtan aludhatnak vagyonúik biztossága miatt.
A város egyik kapujának tőszomszédságában van egy ház, amelynek ablaka még nyitva van. 'Benéztünk a szobába és látjuk, hogy
középen egy asztul áll tizenhat telitekkel
és

hogy minden el volt készítve

jó

„Olaszország ragadja meg a legelső
alkalmat, hogg a békekötést siettesse."
Ziirich, március 17. Az olasz kamara
tegnapi ülésén különböző képviselők kérdéseket intéztek a kormányhoz, amelyekben
panaszt emeltek az iránt, hogy sokszor elmulasztják a katonák haláláról a hozzátartozóikat értesíteni, vagy az értesítéssel ok
nélkül késlekednek. Canepa reformista kijelenti, hogy Olaszországnak a szövetségeseive! való együttműködésénél a jövőben szóm
előtt keli tartania, ho-gy Németország, Ausztria-Magyarország, Bulgária és Törökország
egy szoros 150 millió embert képviselő gazdasági bl-okot fognak alkotni. Canepa azután
a katonai helyzet megbeszélésébe bocsátkozik. A reformisták biztosak a győzelemben,

vacsorára.

A ragyogó tisztaságú asztalterítő, a finom
tányérok, a vörös és fehér borral megtöltött
kancsók, a kristálypoharak — minden készen állott a vacsorához. Ugv látszik, hogv
a háztulajdonos közvetetlenül a hirtelen kiiirités előtt valami diszlakom át akart rendezni. Festő társaim a kirándulás ötletéből
ezt jegyezte meg nekem:
— Ez a háború a csatafestés -végéi ietenti, inert egyáltalán nincsen s emu ni feste nivaló. A modern bábomnak semmi köze sincs
a színekhez. A mai háború a hang szimfóniája, talán a Zeneszerzőnek való. /de a festőnek sumimi köze hozzá. Meglehet, hogy akad
-majd egy zeneszerző, aki képes lesz megzenésíteni a bombázott városban tapasztalt
recsegés-ropogás óriás ellentéteit.

Olaszországnak nemzeti minisztérium
kell.
Lnguno,
binet nemzeti

legyen benne

3 órakor kiadott francia hivatalos jelentés a

adjon

helyet.

és .egységes

tevékenységgel

biztosítsa Olaszország ideáljainak megvaló-

következőket közli: Verduntól északra gya-

sítását.

a

A Németországnak való hadüzenet

nem szükséges, ha Olaszország hadvezetését

Maas jobbpartján és balpartján, különösen a

kibővítik és megjavítják.

Damlouy-szakaszon heves tüzérharc folyik.
Este kilenc órakor kiadott francia hivatalos

A balkáni helyzet
változatlan.

jelentés szerint a Maastól nyugatra Bethinheves

court ós Cuuniéres között a németek

minisztériumnak

ban valamennyi pártnak legkiválóbb embere

Tizenhatodikán, -délután

nem történt,

ener-

'A lap azt akarja, hogy ebben a minisztérium-

A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar

logsági támadás egyáltalán

március 17. A Messagero

gikusan követeli, hogy a mostani olasz ka-

Francia hivatalos jelentés.
Távirati Irodának:

miuiszterck a legközelebbi napokban a gazdaságpolitikai-vitában tenni fognak, amely
vitába egyre jobban bevonják a politikai főproblémákat.
A vita -előreláthatóan a jövő bét
elejéig fc-g tartani. A szenátust e hó-nap 22óre hívták össze.
»
Luganó, március 17. Itt arról beszélnek,
hogy a kamarában a hosszú vita még ezen
a héten sem ér véget. A tegnapi harmadifélórás minisztertanács kizáróan Cavazola miniszter részéről a képviselők
támadásaira
leadandó nyilatkozattal foglalkozott. Salandra nyilatkozatainak megvitatása ujabb mi*
nisztertanács lesz. Minél inkább közeledik
Salandra nyilatkozatainak időpontja, annál
izgatottabb lesz a párt-ok kedve- Nem tudják,
vájjon nem fogja-e Salandra fölhasználni az
alkalmat arra, hogy a miniszterelnökségnek
rá nézve immár súlyos terhétől megszabaduljon, amennyiben messzemenő bizalmi szavazatot -fog követelni, olyat, aminőt a kamara
többsége nem adhat.neki. A ház Giolitti-többségének az ideje még nem jött cl és az in*
tervenciónista csoportok érzik, hogy ha az
utcát is segítségül hívnák, mégsem volnának
képesek egyedül tartani magukat. Ezért inon
darvak l-e a Németország ellen való hadüzenetről és arról a követelésről, hogy a Giolittipártiak kizárásával koalíciós .kormány alakit tűssé k.

támadást intéztek a Mort Homme magaslaton levő francia állások ellen, de nem sike-

niszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harc-

rült megvetni lábukat. Vaux erőd körül és a

téren a helyzet változatlan.

BUDAPEST, március 17. (Közli a mi-

Weuvre fönsikon 'heves ágyúzás folyik.

H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Gallieni utódja.
Genf,

március 17.

A Havas-ügynökség

jelenti: Az egészségi okokból lemondott Gallieni

francia

Roques

hadügyminiszter

utódjává

tábornokot nevezték ki.

Genf,

március

17. Gallieni hadügymi-

niszter levelet intézett Briand miniszterelnökhöz, a/melyben közli, hogy erejének

csökke-

nése következtében képtelen a magas hivatalt
teljes

mozgékonysággal

ellátni.

Orvosai vé-

leménye szerint pihenésre és gyógykezelésre
van szüksége. Kéri a miniszterelnököt lemondása elfogadására.

Briand válaszában saj-

nálattal vette tudomásul Gallieni /lemondását
és kifejezte azt a reményét, hogy tevékenysége csak
egészsége
pozícióját-

ideiglenesen fog szünetelni
'helyreállta után újból

és

elfoglalja

de még nem tudják, hogy mikor jön a győ-

BERLIN, .március 17.

A nagy főhadi-

szállás jelenti: A balkáni harctéren a hely*
zelem és hogy milyen áldozatokat fog még
zet általánosságban változatlan.
igényelni. Cassalini szocialista képviselő még
egyszer kifejtette a szocialisták álláspontját
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
a kabinet gazdaságpolitikájával szentben és;
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
a reformistákat azzal vádolta, lvogy politikájuk nem tisztességes. A szónok számos, A német kancellár a háború ggözelmes
esetet sorolt föl, amelyek a katonacsaláddk
befejezéséről.
nyomorúságos helyzetét igazolják és ezt a
München,
március 17. Gróf Hertling
ál*
drágaság, de egyúttal a kormány fukar'lamminiszter
einöklésével
tegnap
Berlinben
-s'ága és 'bürokratikus obstrukciók idézték elő.
a birodalmi kancellári palotában a szövetA szónok végül a szocialista párt nevében
ségi
tanács külügyi bizottsága ülést tartottazt kívánja, hogy Olaszország ragadja meg
a legelső alkalmat, hogy a béke megkötését/ A birodal-tni kancellár részletes jelentest tett
az általános helyzetről kapcsolatban a világsiettesse.
háború jelenlegi időpontjával és a kancellát"

Olasz politikai válság küszöbén.

nak a háború győzelmes befejezésében biza-

Luganó, március 17. A minisztertanács
a -parlamenti helyzettel foglalkozott és megvitatta azokat a kijelentéseket, amelyeket a

kodó kijelentései
a külügyi bizottság valamennyi tagjának osztatlan helyeslésével ta"
lálkoztak.
^
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Tarnopol mellett csapataink
behatoltak az oroszok állásaiba.
— Hatvannyolc foglyot ejtettek, egy gépfegyvert és négy
zsákmányoltak. —

aknavetőt

A francia

BUDAPEST, március 17. (Közli a mi- | játszék a cári udvarban. Átokkal van tele
az egész
és az
taszterelnöki sajtóosztály.) A Strypa harc- J az
egész ország
ország az
az összeesküvők
összeesküvők és
az ememv
beri társadalom
legközönségesebb gonosz°nal több pontján eredményes elöörsharc
tevője, Georgi Rasputin ellen. 'Meddig fogja
ok voltak. Tarnopol tói nyugatra ez alkamég a szent szinodus ezt a bűnös komédiát
tommal csapataink behatoltak az oroszok
előretolt állásaiba, egy zászlóst és hatvantétlenül nézni- Rasputin minden szeméremkét főnyi legénységet elfogtak, valamint
ből kivetkőzött izgató, akit börtönfaluk
közé
c
8y gépfegyvert és négy aknavetőt zsákkellene vetni.
mányoltak.
Oroszország nem nélkülözheti
HÖFER altábornagy,
a német ipari termékeket.
a vezérkari főnök helyettese.
Stockholm,
március 17. Az orosz mezőBERLIN, március 17. A nagy főhadigazdák kongresszusán figyelmeztették a keszállás jelenti: A keleti harctéren a helyzet
reskedelemügyi. miniszter jelenléyp képviseáltalánosságban változatlan.
lőjét. hogy amennyiben a nyugati hatalmak
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
Németország teljes elszigetelésére töreked(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
tiene'k, ez az orosz gazdasági érdekekre is
T á m a d á s a dumában Rasputin ellen.
káros hatással lenne- Az árucsere szabadságát a jövőben is biztosítani kell, mert az
Berlin, március 17. A dumában Szkobeev
angol és francia eredetű cikkek a német ipari
megtámadta a szent szinódust, amiért
megengedi, hogy

Rasputin

döntő szerepet

termekeket

szarohantak vagy ugyancsak sietve emelték
fel a kezüket. Pedig az igazi franciásan, zseniálisan alkalmazott oldalozó-rendszer számos gépfegyverével szerfölött hatásos segítséget nyújtott nekik.

nem pótolhat jak.

tüzérség

Douaumont

.

(

A Berliner

Tttgéblutt alkalmi

tudósító- '

mól.) iv\ár január közepe óta feküdtünk mi
s
hadtestünk ezredei a Spincourtból Etein
'vezető nagy nemzeti úttól jobbra elterülő
^vakban, ott, ahol az ut a lapos Woewrebe
fozet. ,Az Azaníestiál megindult nagy akció
megkezdé seig azt hitte a mi ezredünk, hogy
a
Mogévilletől Aboucourtig vezető harcvona° n lesz foglalkoztatva. Nap-nap mellett sánfok ásásával, aknák elhelyezésével, irtózaf
ó .dróíakadáyok építésével, viztelenitésse!
'rólalkoztak századaink az erdőségekben. A
^következendő viharos napokra gondolva
e
kykedvii nyugalom és mindenekfölött a nétüzérség 'fölényébe vetett
rendületlen
.. jellemezte a hangulatot. Rengeteg ágyuJj'foeg.giuk hihetetlenül
nehéz fölvonulása
].y szűk területen, minőt a világ még nem
^ 0 t t . már eleve is biztató volt ránk nézve.
'egegyszerübb közkatona is tudhatta, mi
„ . ^ 1 itt, amikor a felhalmozott hiunició„,, fo'űasztikusan nagy tömegeit látta és
{ r . r ^öre is sajnálkozott azokon a szegény
^ta'ek, gyalogosokon, akiknek lövészárkaiklf
iajd meg kell várniok a német tátnaa
st C
dá.
* a sodró és jnéiy Vaux-patak áraokozott némi gondot, mert a támadásba 3 B a t y ~ e r d °
szélétől kellett kiindula
Vaux-kástély és tó körül . rendkfv-űl
n
Erősített 'francia állások ellen.
Fi
Sein
fal
képzelhető a teljesen szétrombolt
at V'^'ta" összezsúfolt csapatok tömege, az
° n ' a z tn Iök'ben és állásokban való lát €rrc Sllr gés-forgás. Mindez a nyolc kilorrté'üta^ . fe ' ív<> ^ o t e hatalmasan dörgő magasaz a
^
bokori uralkodó Vaux- és Douauhitii.
szemeláttára. Vidám izgalommal
egymásnak a német csapatok a
' k u s a " kiszögellő erdőszéleken a legb
kaliberűek titokzatos állásait, a bel l a
k]€ }
p huszonnyolcasokat, amelyeknek
csak a minap tette le tengerész-

A századok oly erősek, mint soha azlőt't, az élelmezés kitűnő. Van nap, amikor
a katonák három és fél font hust és háromszor két liter kávét kapnak fejenkint.
Február... leendett a nagy nap. Hogy
a franciák ezt sejtették, íhitatö. Elfogott francia tisztek mondták is, hogy január 27..óta
tudtak róla, de még sem hitték,
hogy lesz

bátorságunk

Verdun ellen támadni.

Ezzel

Összefüggésben jusson eszünkbe ez a Havas jelentés; „A németek támadásának nyugodtan nézünk ekébe." A hosszan tartó nyugalom ugyancsak káros volt ellenségeinkre
nézve- Egy elfogott franciánál talált napiparancstól ez ki is tűnik, amikor, minden bünt
Verdimnek már elbocsájtott kormányzójának a nyakába varr és a német támadás ko~molyságát a híres hadtestek és hires hadvezérek jelenlétéből következteti.
A francia vezérkari jelentés nem mond
igazat, amikor azt állítja, liogy
Joffrcnuk
még nom kellett a tartalékjaihoz nyúlnia és
azoknak tiizbevetésével nyugodtan várhat,
amig a németek szétmorzsolódtak a főerődvonal páncélerőditinényein. Egyes hadtestek
hetven órai meneteléssel érkeztek Arras alóf,
amikor rögtön tűzbe és fogságba kerültek.
A francia gyalogosok kifogástalanul öltözött, jól megtermett, .mind acélsisakkal ellátott .om'berek, de mint harcoló csapatok értéktelenek. Ez mondható arról az elite-hadtestről is, amelyet — miután a vasút tüzérségi tüzünk alatt áll — autókon hoztak Craonne táljáról, ahol a sokat hirdetett francia
offenzíva céljaira már félév óta állott. Fel
sem fogható, hogy engedték magukat ezek
az óriások a mi kis fickóinktól megveretni.
Negyvenöt fok alatt emelkedő magaslatok
mi tőlünk sohasem lettek volna elragadhatok.
A megszálló csapatok .sokszor elkéstek* ugy
bogy a mi vonalaink egészen gyönge vagy
épen meg nem szállott árkok ellen rohamoztak és a franciák legtöbbnyire mindjárt vrsz-

és Vaux körül

az ellenség

egész hadtesteket
veszített
és a legjobbjait,
az alpesi vadászait is tűzbe állította. Láttam
foglyokat, /akiknek az ezredszáma 170, a legtöbbje azonban a 100—110. szám közti ezredekből (I. hadtest) való. Egész
ezredtör-

zsek udták meg

A németek titáni küzdelme Vaux és Douaumont körül.

kétségbeesetten és

jól dolgozik.
Ez esetben ez természetesen
nem nehéz feladat, mert pontosan ismerik
az előterepet- A munició náluk nem játszik
szerepet — de persze ez is a nagy offenziva
rovására — és vulkánon ülnek. Douaumont
erőd és ialu előtt négy könnyű és egy valamivel később állásba jutott nehéz üteg keserítette meg a mieinknek az életét. Ezek az
ütegek huszonnégy órán át egyik lövedéket
a másik után adták le, amerikai brianzgráuálukat, amelyek kevésibbé pusztítanak, mint
dörögnek, de kevés köztük, amely nem robban. Elvéhez híven az ellenség itt is csakúgy
szórja a terepre a gránátesőt, mig a német
módszer tényleges célokra Irányítja hatásos
liizct.

magukat.

A gazdiag munícióval
zsákmányolt
ágyuk még ott állanak az erdőkben, a lejtőkön, szakadékokban, körülzárva a mi impozáns nehéz ágyúinktól, amelyeket emberfölötti érővel hoztak a mi Jegderekabbjaink
a magaslatokra közvetlen az ellenség közelébe. Ama februárvégi éjszakákon visszhangzottak a7 erdők, a szakadékos utak a kiáltozásoktól és az ostorok pattogásától- „Üteg
indulj!" Megrázó látvány, a nehéz lőszeroszlopok szakadatlan menete, amint a mélyeit feltört, ragadós Ihegyi /utakon csigák
módjára kapaszkodnak fel a hegyi utakon,
hámjaikban szuszogva, az utolsó leheletig
hiven az erős, jól ápolt lovak, amelyeknek
ez
mozgó háboru a legros.szabb napokat
hozta a fejére. Tiz ló is egy félig-meddig tele
iöszerkocsi elé fogva és mégis alig képesek
haladni.
Ezekről az irtózatos eseményekről csak
ét--ii mutatóba lehet egyet-mást
megirni.
Később miajd megtudja a német nép azokat
a csodás hőstetteket is, miként jutott a Douaumont-erőd a mi birtokunkba, mielőtt a hetven főnyi francia védőcsapat .segítséget kaphatott volna, vagy pedig miként foglalt el
nchány brandenburgi ezred nehéz ágyukkal
és blokkházlakkal védett egész erdőket.
Egyelőre tudják meg a mi otthoni kedveseink azt az egyet: azok, akik örökre
ott

r.taradtak u becsület mezején, aránylag kevesen vannak a feltűnően sók könnyen sebesültekhez
képest.
Amit ezeknek a támadó
hadtesteknek a gyalogsága a Verdun előtti
rohamokban, nedves talajon, hóban és iagyban és az ellenség tüzes gránátesőjében kezdettől fogva itt véghez vitt — az határos az
emberfölöttivel, amit soha, de soha. nem szabad elfplejtcniök sem a vezéreknek, sem a
nemzetnek.
(•••••••••••••••••••••aBaaaBBBBaaaaaaaaaaaBBaaaasaa
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A hadbavonultak
középiskolai tanulmányai.

egy tanfolyamot, a hadból visszatérő tanulók
részére. .Nagyobb városokban. 1 ahol több
középiskola van,(elég volna egy tanfolyam;
Budapesten minden 3—4 egyenlő jogositásu
középiskolára szintén egy-egy tanfolyam két
lakosztályban volna szervezendő. Az első időtartama 6 hónap, a másodiké 3 hónap. Az
elsőt azok a tanulók hallgatnák, akiknek a
VII., VIII. osztályból kell vizsgálatot tenniük, a másodikat a VIII. osztályosok. A
tanfolyamokat az isikolafönitartó és a vallásés közoktatásügyi 'minisztérium felügyelete
alatt az intézeti igazgatók vezetnék, tanárai
az illető középiskola tanártestületéből telnének IkiA fönt meghatározott időtartam alatt,
kiváló professzorok vezetése mellett, a munka u'apok teljes kihasználásával el lehetne
végezni a tananyagnak leglényegesebb részeit és a záróvizsgálat után a tanfolyamok
hallgatói a siker reményével volnának ren-
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des érettségi vizsgálatra bocsáthatók, mig a
mostani magántanulás mellett igen nagy
százalék nem állná meg helyét ezeken a vizsgálatokon.
A tanfolyamok dija nem volua nagyobb,
mint az intézet tan- és beiratási dija, legfeljebb még a mostani magánvizsgálati dijakat
kellene a tanulóknak megfizetniük, hogy a
tanfolyamok íöntártási költségei ebből teljesen fedezhetők legyenek. A magyar középiskolai tanárság, mely imimár második esztendeje végzi anyagi ellenszolgáltatás nélkül
túlontúl megszaporodott idegpusztitó munkáját, bizonyára szívesen áldozná szabad
idejét, munkabírását még néhány hónapig
annak az ifjúságnak, mely hazafias kötelességtudásával. harci erényeivel igazán rászolgált mindnyájunk megbecsülésére.

A hadbavonüít középiskolai tanulók szülei aggódó várakozással eltelve kérdezgetik,
hogyan folytathatják m'ajd hadból visszatérő
fiairlk további középiskolai tanulmányaikat.
Hogy ebben a tárgyban az illetékes minisztérumban megfelelően intézkedni szándékoznak és hogy ezék az intézkedések egyaránt
figyelembe fogják venni onind a tanulókkal
szemben kívánatos humánus szempontokat,
mind a köznek s magának az egyénnek a
közzel megegyező érdekeit, az kétséget sem
szenved, de a szülők aggodalmaira való tekintettel helyén való volna, hogy a hivatalos
körök a maguk fölfogásáról a közönséget
mielőbb tájékoztassák.
'Bizonyos elvi megálla-podástk és átmeMadzsar
Gusztáv,
neti intézkedések e 'tekintetben mér eddig is
a makói állami főgimnázium igazgatója.
történtek. Miniszterünknek egy hírlapíró
előtt tett nyilatkozatából tudjuk, (hogy a hadból visszatérő tanulók nem foglalhatják el
Salandra^ kényfelen kormányon maradni.
helyüket többé az iskola padjain s igy a középiskolának nyilvános tanulói nem lehetnek.
A szomorú befejezésig kell viselnie a felelősséget a háború megindításáértE fölfogás helyessége nyilvánvaló. Belátja
aztt mindenki, akinek csak szemernyi pedaiBerlin, március Ki. Saiaudráuak az oly kapcsolásával is fenyegetőzött. És ime, megógiai érzéke is van. Igen veszedelmes dolog sokféle tendencia Hatása alatt álló olasz: ka- gint — szerencséje volt. Barátjai ép ugy düVolna, az iskola munkáját teljesen (fölforgat- marában határozottan szerencsés keze van. hösködtek rá, mint szocialista ellenségei. D"
ná, ha fejletlen gyerekekkel együtt banitanók
Idestova csaknem egy éve már, amikor ér- mire kialudtak magukat, minden pártnak
a hadból visszatérőket, alkik imimár egy esz- tette a módját, miként, gyúrja át parlamen- borsódzott a háta attól, ami Salandra bukátendeje miniden' tekintetben teljesen szabad
ten kívüli eszközökkel,, amelyeket akkor egy- sára következhetnék és 285 szóval győzött il
életet élnek- Másrészt a katona viselt ifjúsá- általán nem vetett meg, a háborúellenes kamarában 2(5 szó ellenében. Az első vihar*
got nem !elictne az iskola korlátai közé szo- többséget háboru-.sá és vonja iGiolitfi néhány
nak vége. Megegyeztek abban, hogy a politirítani. Ezt az egyenlő 'képzettségű, korra száz követőjét ebben a súlyos kérdésben a kai vita helyett március 13-án nagy vitát
nézve is közeleső két nemzedéket egész vi- maga pártjára. Azóta a kudarcok, rettenetes kezdenek a gazdasági kérdésekről.
lág választja el egymástól. Eszmekörük, .vi- áldozatok é's fájdalmas csalódások hossza
lA két követ kitűnően tudott alkalmaz;
lágf öl fogásuk, erköicsi érzületük különbségét napjai vonultak el Olaszország felett és a
kodni a megváltozott helyzetihez. Rögtön 11
áthidalni majd csa'k az iskolán tul. az élet- nehéz gondok fekete felhője, még most is ott
jelszót dobtak a (felszínre, ami a belpolitikai
lebeg a iMonteeitorio fölött. Salandra) és
ben léhet.
(helyzetnek egészen uj képet adott. FölhangA hadból visszatérő Iközéphlkolai tanulók Sonnino ugyancsak agód.va nézhettek a par- zott annak a követelése, liogy néhány intertehát csak magánúton folytathat,iák kanpl- lament. mostani megnyitása elé, mert arra a venciós párttóli taggal ki kell bővíteni a kormányaikat. A közoktatásügyi minisztérium kérdésre: „Hol is vannak a mi barátaink?" mányt. Magától értetődik, mily irányba"
erre nézve már adott is ki egy rendeletet. .— aligha tudott a minisztertanácsiban valaki kellett volna majd az uj minisztereknek 3
Megengedte, ihogy az 1897-es és régibb év- is feleletet adni. Briand fényes római láto- minisztertanáes határozatait hefolyásolniok.
gatása. az rthez fűződő és tervbe vett párisi
folyamú tanulók, iha katonai szolgálatban
Előtérbe került a háboruspárti reforinszocitárgyalások'
egy csöppet sem erősítették meg
létüket igazolják, a folyó 1915—16. tanév
alisták tehetséges s tekintélyes vezérénekhátralevő részében bánmikor tehetnek ma- az olasz kormány állását. íMert a háborút Bissolatinak a személye. iBissolati elment
gánvizsgálatot arról az osztályról, amelybe megindító kormány és a háborús többség kö- landrához és előállott a követeléseivel.
a folyó tanév elején beiratkoztak, illetően zött komoly nézeteltérések merültek fel azon landra előzőleg már megállapította ada"('_
amelyre őket előző iskolai bizonyítványuk követelések miatt- amelyeket Olaszország uj válaszát a minisztertanácson. Bissolotit h]'
szövetségesei támasztottak. Ugyancsak meg•feljogosítja.
dogén elejtette, mig az ellenzéki szociálisiák
élénkült az intervenciónísta sajtó, amelynek
Ez a rendelet a hadba vonult 'tanti ló-ifjú- szálait a Palazzo Farnereban sodorják, ott, szónokával, Turativai szemben a ipariaméul"
ságnak téliát megadja a módot arra, hogy ahol Barriere kezeli sok milliós titkos ren- ben feltűnően mérsékeltnek és előzékenynek
katonai szolgálata ideje alatt is végezhesse delkezési alapját és az angol követségen, mutatkozott. És ezzel az energikus eljárásákénytelenül félbeszakított középiskolai tanul- amelynek halkonjárói a szép lady Rennell val az olasz miniszterelnöknek ismét szere";
eséje volt. Kormánypárti táborbeli cllensíFj
mányait. Csak az a kérdés, valamennyinek
Ródd hinti csókjait az olasz nép számára.
lesz-e alkalma arra, 'hogy ezt a kedvezményt Kiadták a Németország elleni hadüzenet jel- meghökkentek. Salandra talán mégis szám"
fel is használhassa. A magánvizsgálatra ugy szavát, amely mellett napról-napra tüzesob- annak a lehetőségével, hogy nj többséget E"
hogy mégis csak el kell készülni. Mert ugye- ben kardoskodtak. Ennek a jelszónak a. szü- remt a radikális szocialisták és Giolittián"'
bár, azt feltenni is képtelenség, hogy a vizs- letési helye ismeretes: Franciaország kiálto- sok koalíciójából? A háhoru korlátozásán"}
gálóbizottságok egyszerűen kiszolgáltassák zott olasz segítségért, Angliának pedig az az ára fejében azok talán kaphatók erre. M
minden jelentkezőnek a bizonyítványt, akár olasz kikötőkben vendégjogot élvező német a gondolat kalandosnak tetszett, de Iható"'
Bissolotui bevonta a zászlót és a Németors®3?
tudott valamit azon a vizsgálaton, akár nem. hajókra fajt a foga.
elleni háborúra izgató sajtó követte a péld3'
Ha a rendeletnek ez volna az intenciója,
ját. Ráadásul kinyilatkoztatta Bissoloti <,í!
egyáltalán nem volna semmiféle vizsgálatra
Ámde a háború kiszélesítéséért való kiszükség- A vizsgálatra tehát tanulni kell. áltozás nem találkozott a kormány rokon- is, hogy nem fog a kormány ellen szava®'"
dacára annak, hogy pártjának szabad
Ugy tudjuk, a katonai hatóságok két heti szenvével. Elegendő volt Cadorna vétója. Ona.d a kormány ellen, vagy mellett való állási0^'
szabadságot adnak a tanulóknak erre a célra. dói na és a kormány -beérte az isonzói, tripolalásában. (A' Pantano vezetése alatt álló r "
Csak nem gondolják azt, hogy ez alatt a leg- liszi és valonai harcokkal. Ép ugy a nép is.
dikálisoknak is elment erre a kedvük a k(,r
zseniálisabb tanulónak is el lehet végezni Ezzel szemben a kormány maga ellen, bőszímánybuktatástól. Federzoni, a nációnáli s "j
még a legkiválóbb tanárok vezetése mellett
tette azokat a pártokat, amelyekre eddig tá- pedig homályos frázisokba burkolja euróé
is egy évnek, némely tárgykörben végtele- maszkodott.
háború-programjának hirtelen korlátozó-"3
nül fontois anyagát.
Ebben a feszült (helyzettón minden az
Közben megkezdődött a nagy gazda-"3"
Nem elég .megadni nekik a magánvizs- a lilén és a iMonteeitorión
keresztülvonuló
2
gálat! engedelmet, hiszen a magánvizsgálat élénkebb légáramlat veszélyessé válhatott a vita, amelyre öt tucat képviselő iratki' ".
WAt'Q'ére megfelelő időközökben minden ta- kormányra. Akármelyik
megnövekedhetett föl. ,A vita meglehetősen akadémikusa"3 p
i ónak hadiszolgálat nélkül is jussa van, volna viharrá. (Mindjárt március első nap- a kormányra nézve kedvezően folyik. H ^;
'e módot kell nyújtani nekik arra, hogy az
jaiban meg is indult az első vihar, amikor a sistergő pártüstökből nem ömlik ki val"^,
1
annyira óhajtott békés viszonyok eljövetelé- háborueilelies, hivatalos szocialisták előállot- hirtelen meglepetés, — ami az olasz teniP "';.
vel 'túlságos anyagi áldozatok, nagyobb ne- tak azzal a követelésükkel, hogy a háborúról mentuin és machiavellizmus miatt niuc® ,
hézségek nélkül, lehetőleg rövid idő alatt, be- nagy politikai vita mdiUasaék. A háborús zárva — Salaudrának néhány nap n"
l
politikáról, a hadvezetésről akartak vitat- szerencséje lesz Sonnino kíséretében uj, ]
fejezhessék középiskolai tanulmányaikat.
kozni és ehhez hozzáfiizn
a harcosok bizalmi nyilatkozattal Parisba utazhat"'Véleményéin szerint ennek a (kérdésnek
(De vájjon csakugyan boldog érzés
a megoldása külön c célra szervezett twifo- családjainak háborús segélyéről való vitát.
lyamok fölállítása által voltur csupán lehet- Salandra ellenezte ezt. Válságos légáramlat. eltölteni, amikor a minden oldalról ha"*^
9
séges.
A szerelés után minden iskola fönn- Salandra még cnergikusahbá vált, nemcsak tátott bizalomra támaszkodva a nxorco ^tartó állítson föl középiskolája mellett egy- I a parlament feloszlatásától, hanem annak ki- megnémult Sonuinóval uj fontos elhat ár"
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sok elé állíttatik, amikor abba a helyzetbe
kerül, liogy nj szövetségeseinek ujabb Ígéreteket tegyen, vagy azoknak a követeléseit elutasítsa? 'Néhány olasz lap arról irt, hogy
Salandra a legutóbbi Iliét válságai közepette
csakugyan kérte a királytól lelbocsáttatását.
Igy akart a mind nyomasztóbbá váló felelősség alól egy ügyes sakkhúzással megmenekülni, ámde ezt a felelősséget senkisem
hajlandó levenni róla. Salandrát senkisem
menti meg ettől és kénytelen viselni ezt a
felelősséget a szomorú befejezésig.

Kitett csecsemő a
bábaképezde kapujában.
(Saját

tudósítónktól.)

Galabis Józsefné,

a

bábaképezde növendéke pénteken reggel
öt órakor az intézetbe akart menni. Amikor
a kapuihoz ért, egy kosarat pillantott meg,
amely közvetlen a küszöb alá 'volt helyezve.
'Kíváncsian felnyitotta a födelet és meglepetéssel látta, hogy a kosárban egy gondosan
bepólyázott csecsemő fekszik. Qalabisné
csöngetett a portásnak, akivel együtt óvatosan .kivették a gyereket az utazókosárból és
bevitték az intézetbe- A bábaképezde egyik
alkalmazottja megvizsgálta a gyereket és
megállapította, hogy a csecsemő nem lehet
több egy naposnál. Azonnal értesítették a
rendőrséget, ahonnan dr. Borbola Jenő bűnügy kapitány kiment a helyszínére, liogy a
nyomozást megkezdje.
Dr. Borbola
mindenekelőtt megállapította, hogy a kosár duplavesszőből van fonva, hossza negyvennyolc, szélessége harminc,
magassága huszonnyolc centiméter. A kosár
nem vok bezárva, a csecsemő egy huzatnélküli fejvánkoson volt elhelyezve. A párna
egyik végére piros kartonlap vau varrva.
A kosárban 'volt még egy barna, viseltes hárászkendö és rózsaszirt alapú flanel fejkendő. A csecsemő piros-fehér csikós vászonba
volt csavarva, amely lila csikós szalaggal
tolt átkötve.
A pólyában papirba csomagolva öt darab tizlkoronást talált a rendőrség cs a kö'vetkező levelet:
— Tisztelettel felkérem gyermekem megtalálóját, kézbesítse a kisfiút. Elleniben 'tudatom, hogy keresztelve nincs, vallása református- Neve legyen Árpád, úgymint Savanyái Árpád és kérem ezen ötven koronából
legyenek szívesek ruháeskával ellátni. Többet szegénységem miatt nem adhatok. Anyát
ne tessék keresni, csak gyermekemet szíveskedjenek kérem jó gondozás mellett nevelni, hogy valaha még enyém legyen. Most
sem azért vetettem el gyermekemet magamtól, mert rossz vagyok, inkább a
szégyentől
akartam
szabadulni.
A szivem majd meghasad érte.
Maradok tisztelettel.
A nyomozást vezető rendőrkapitány intézkedett, hogy a talált csecsemő egyelőre a
gyermekmenhelyen
legyen elhelyezve.
A
detektívek tnegbizást kaptak, hogy a gyermek anyja után nyomozzanak, a közönséget
Pedig ezúton kéri fel a rendőrség, hogy ha
esetleg tud valaki a kitett gyermek ügyében
felvilágosítást adni, szíveskedjék a rendőrségen dr. Borbola Jenő kapitánynál jelentkezni.
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Mars mint keresztapa.
A háboru alatt született gyermekeknek
a keresztnevük foga elárulni, hogy Mars a
háboru istene vett volt a keresztapjuk. Németországban gyen gyakori az eset hogy az
újonnan érkezettek igen különös kerestznevet kapnak, például Hindenburg, Hindenlnirga, avagy eZpeli, ©iZppeline, Tannenlxerg,
Wa.rclieau, IBelgrád, Vilna, Longwy stb.
lEgy kisleányka, aki 1914. augusztus elsején született, vagyis a németek mobilizációjának első napján, a szent keresztségben a
Mobilra nevet kapta! Remélhetőleg a leányka
nem lesz nagyon szótartó a Rigoletto hires
áriájához a „Honne e mobile" kezdetit Verdi
daliámhoz, mely kitűnő magyar fordításban
igy lianzik: „Az asszony ingatag."
Leggyakoribb a népszerű és dicső hadvezér, Hindenburg után való elnevezés; még
IMidig Hindenburg, Hindenbiirga. vagy Hindenburgia. Hasonló esetet észlelhetni az
1870—71-es porosz-francia
háboru
után.
Ma is élnek még egyes asszonyok, kiket Sedániának neveznek. A liires sedáni ütközet
napján születtek, vagy legalább is abban az
évben é-s igy megvan ennek a divatnak az a
rossz tulajdonsága, begy mindenki tudja, milyen korú az ilyen név viselője.
iA német 5. vadászzászlóalj markotányosnőjének a sedáni ütközet napján kisfia született. A zászlóalj parancsnoka, egy ezrede®
volt a keresztapa és a regementpáter a Sedán névre keresztelte. A kisfiú neveltetéséről
mindvégig a zászlóalj gondoskodott, a katonai szolgálata után, melyet természetesen
nz ötös vadászoknál töltött le, hivatalnok
lett, iMég ma is él Németországban egy hölgy
akit lElüeherine viktorine Acbzehnfliundertdreizehn iSelnnidt-ne.k liivnak. íEz igazán páratlan eset, hogy valakinek évszám legyen
keresztneve. 'Ugyancsak az 1813. évben
egy föld műves nek ikrei születtek és a boldog
apa az egyiket Kánonié, a másikat líomhardiue névre kereszteltette.
— Uj közjegyzőhelyettes. A hivatalos lap
közli: A szegedi kir. törvényszék közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. közjegyzői karaara
a 110/1916. sz. végzésével a dr. Mikosevits
Kanut szegedi kir. közjegyző elhalálozása
folytán megiiresedet't szegedi kir. közjegyzői
állásra helyettesül kirendelt dr. Hennyey
László működését 1916. március 11-éu meg
kezdette.
— A szegedi mentő-intézmény reformja.
Az emberélet megmentésének és az emberi
munkaerő fenntartásának nagy nemzeti és
gazdasági jelentősége arra késztette Sándor
János belügyminisztert, hogy a meiTtő-iotézmények tökéletesítése végett országos társa
dalnii
szervezetet létesítsen.
Az országos
szervezet előkészítése tárgyában a belügyminiszter az alábbi leiratot intézte a poígár
mesterhez:

— Béke idején is tapasztalható volt,
hogy társadalmiunk nincsen mindenütt kel
lően felkészülve arra, liogy hirtelen támadt
balesetek, avagy elemi csapások következtében sérültek első ellátásánál, elszállításánál
és az esetleg szükségesnek mutatkozó első
óvóeljárásoknál segítséget nyújtson és a köz-

egészségügyi hatóságokat ez irányú eljárásában támogassa. A jelenleg folyó háboru
feladatainkat e téren is megsokszorozta és
társadalmunk e célt szolgáló szervezettségének hiánya kiváltképp hadviselésünk első
időszakában érezhető volt. Köze.gészségi törvényünk (1876. évi X I V . t.-c. V. fej. 39-42.
§§-a!) rendelkezik arról, hogy a fentjelzett
célok szolgálatára az országban úgynevezett
jrentpi n'tézmények létesíttessenek. Egyikmásik városban egyesek buzgó kezdeméuyezésére a társadalom fölkarolta a mentés
ügyét, de az e téren eddig tapasztalt társadalmi tevékenység eredménye távolról sem
felel meg az e tekintetben is fokozódó igényeknek. A z ipar és a közlekedés fejlődése,
mezőgazdaságunkban a gépek kiterjedtebb al
kalmazása, a mentés és első segítségnyújtás
körüli feladatokat lényegesen
megnövelte;
kórházaink és egyéb gyógyintézeteink szaporodása pedig a betegszállításra való tökéletesebb berendezkedésünket igényli. Az emberies-ég fokozódó követelményei, az emberélet
megmentésének és az emberi munkaerő fenntartásának nagy nemzeti és gazdasági jelentősége kell, liogy serkentse társadalmunkat
arra, hogy a jelzett közegészségi ifeladat
megoldásában, az eddiginél jóval nagyolih
mértékben részt vegyer. örömmel tapasztaltam! hogy a háboru alatt ez irányban érdeklődés nyilvánult- és tevékenység indult meg.
JEzt állandósítani, fejleszteni óhajtom. E cél-.
1>Ó1, az összes e téren működő társadalmi
egyesüh'ttket és az esetleg hatóságilag szervezett hasonló eélu intézményeket olyan országos társadalmi szervezetbe kívánom "belevonni,amely képes lesz a meglevő intézményrket egyeségesen fejleszteni és ott, ahol
szükséges, ujabb intézményeket létesíteni.
Hogy a tervbe vett országos szervezet létesítését megfelelően előkészíthessem, pontos
tájékozódást kiváltok szerezni arról, hogy a
mentés, első segítségnyújtás:, a betegszállítás
Szegeden hegy és miként van szervezve és
fennálló egyesületek és intézmények — tárgyi és a személyi tekintetben -— hogyan vannak ellátva.
— A felső kereskedelmi iskolák tantervének átszervezése. Temesvárról jelentik: Geml
Józsei királyi tanácsos, polgármester Budapestre utazott a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a temesvári kereskedelmi iskolá-.
nak a megváltozott balkáni viszonyok miatt
szükséges átszervezése
érdekében
lépéseket
tegyen- A polgármester főleg abból a szempontból fog illetékes£'lreilyen érdeklődni, hogy
a keleti nyelvek és a keleti lakosság részére
a némiet és magyar nyelveknek egy- előkészítő tanfolyamon való intenzív 'tanítása érdekéiben' mit lehetne tenni? Ezen az előkészítő tanfolyamon csak nyelveket tanítanának és pedig a bolgár, szerb, török, magyar
és német nyelveket, az előkészitő tanfolyam
sikeres elvégzése után pedig a növendékek
fölvétetnek a felső kereskedelmi iskola alsó
osztályába. Ezzel a Balkán számos helyért?!
vonzanának ifjakat a temesvári kereskedelmi intézetbe és egyben fontos nemzetgazdasági érdekek nyernének értékes szolgálatot.
Azt hisszük, liogy a kereskedelmi iskolák
tantervének a változott viszonyokhoz való
alkalmazása Szegeden is kívánatos lenne.
— 80 éves muszkaverő. Aradról írják a
következő megható történetet: Unalmas téli
délut án a rendőrségen, a kapuőr egyhangú
lépéseit monoton egyformasággal veri viszsza a kapualj gyenge visszhangja, a pos'ztoló legénység az iires szürke délutánon lassan számolja a csengetéssel jelzett negyedórákat, amelyek küzelebbre viszik a várt feí*
váltáshoz. A kapu nyílik. Egy orosz hadifoglyot kisér egy öreg, de még mindig .ruganyos külsejű, bátor tekintetű földműves-.

DiLMáöíABöHStfAS
Bent az ügyeletes rendőrtiszt szobájában elmondja, hogy Száríts Jánosnak .hívják,
nyolcvan éves, Kosár-utca 6. b. sz. alatt lakik, a földet miivelte akkor, amikor imég tudott dolgozni. Már régen „penzióba ment" —
ahogy mondotta. — Most otthon van, gondolkozik a világ folyásáról...
— 'Hej, tekintetes uram, sokáig spekuláltam .azon; hogy én az én nyolcvan esztendős koromban, hogy szolgálhatnám a hazámat itthon ugy, mintha csak ott fenn volnék a Gránioon, ellenséget, muszkát itt nem
lehet lüni, de rájöttem, hogy fogni lehet. Itt
van kérem ez a fogolytábor, de meg a környékbeli tanyákon is sok muszka dolgozik,
sok szeretne ezek közül megszökni, sok is
van szökésben. Láttam elég muszkát kódorogni a csálai erdő felé. Gondoltam, lesbe
állok ezzel a baltáya! s ha szökött muszka
jön arra, hát én kilesem. Reggeltől estig ki
•szoktam járni a Csálába, négy muszkát el is
csíptem már, ez itt ni az ötödik, ez a nagyfejű, bárány,sipkás. ugy néz ki, mint a kutyafejű tatár- Nehéz volt elcsípni, de mégis megfogtam, tegye vele a tekintetes ur a többit,
az a tiz korona ezért a muszkáért most is jó
lesz dohányra • . .

ellátni, aminek gyakorlati keresztülvitele akként lenne a leigeélszerü'bh, ha a városban
\jégközpontok állíttatnának fel, ahol a külterületi lakosok is kaphatnának jeget. Fölhívja a figyelmet a gyermekelválasztás nagy
fontosságára és óva int attól, hogy a gyermekeket minden átmenet nélkül elválasszák.
Figyelmeztet arra, hogy a május 20-ától
szeptember 25-éig terjedő időben nem szubad
[elválasztani a gyermekeket. A gyermekellen.őrzők tehát tanácsolják az anyáknak, hogy
a csecsemőket május elsejére válasszák cl és
ha ez addig nem lehetséges, akkor várják
be az őszt, mert nyáron a gyermekek elválasztása igen veszedelmes. A legrosszabb
esetben bárom bét elegendő az elválasztásra,
de május elsejéig még hat bél áll rendelkezésre. Átmeneti táplálkozásul a, húslevest fél
itojásisárgával, tejben grizt ajánlja. Megem. fékezik arról a rossz szokásról, hogy a kéthárom hónapos csecsemőknek megengedik a
kifli, zsemlye és kenyérdarabok majszolását.
Hit ha igazításul előajda, hogy ezt csak akkor
[szabad megengedni, ha a csecsemőnek már
legalább két foga van, mig ahhoz, liogy a
gyermek 'liust ehessen, legalább hat fog
szükséges. A gyakorlati és hasznos tanácsokat a esecscmő-ellenőrzéssel megbízott hölgyek nagy figyelemmel hallgatták.

— Se nem Csönge, se nem Sarolta. Közel
jbárom esztendő óta vitázik Nagyvárad,
Keszthely és Újpest egy gyermek miatt, akinek nem tudni se a nevét, se a vallását, se az
— Előadás a csecsemővédelemről. A illetőségét és nem tudnak dűlőre jutni. A
FeHeba rá ti Szeretet Szövetség péntek délután kesztlhelyi főszolgabíró átírt a nagyváradi
Reök Iván né elnöklésével tartott értekezlet polgármesteri hivatalnak Csöngő IMai'git
tén dr. Ba.ncth Samu igen érdekesen be.szélt gyámsági ügyében, kérve, liogy a gyermek
a eséeeemővédelemről. Kifejtette, liogy a cse- anyja, Csönge Sarolta
utóanyakönyvezJtescsemőhalandóságnak nagy mértékben az az i ék, mivel vagy Nagyváradon, vagy Újpesokozója, liogy a gyermekek a romlott tej él- ten született. iMivol Újpesten az ottani tanáén
vezetétől léllhurutoT kapnak. Figyelmeztetni átirata szerint nem születhetett, tehát váradi
kell az anyákat, hogy feliforralás után a tejet
illetőségű. Tehát Csönge Mária gyámügyéne hagyják nyitva és azonnal hütsák le,
ben; 'fölmerült költségeket fizesse meg Nagymert. a langyos tej. nagyon romlandó. Javavárad. Csakhogy Nagyváradon nem tudnak
solja, liogy a szegény néposztályt jéggel kell
róla, hogy Csönge Mária nevii asszonynak

Igazgató :
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született volna itt egy Csönge Sarolta nevii
leánya 1892-ben. Csönge Mária nincsen selbol.
Férje" Rieger -T. ibrssói lakos bemondása szerint ő tiz évvel ezelőtt elvált Csönge Máriától. Az ő feleségének Sarolta nem volt a leánya. Rieger 1897-ben, vagy 1898-ban az újpesti1 árvaházból vette ki a gyereket, aki sfc
nem Csönge, se nem Sarolta, hanem Katalin,
de hogy a vezetékneve micsoda,, arra nem
emlékszik. Busffy nevii árvagyám és Klein
Gyula nevii újpesti kereskedő járt közben n
leány ügyében. 'Ezek talán tudják, hogy mi
volt a gyermek vezetékneve és mi volt a vallása. Tehát a „se Csönge — se Sarolta" nevii
•nő, akinek illetőségét törvénytelen gyermeke
gyámügye miatt .Nagyváradon keresi Keszthely szolgabirája, nem tartozik liozánk. Viszont Újpesten sem az áu vábáz, « m Klein
Gyula, sem Busffy árvagyám no'm tudnak
Csönge Saroltáról. lEzért vándorolnak a körülbelül 25 kilót kitevő iratok három esztendő óta Keszthely, Újpest és Nagyvárad között.
— A vak katonáknak. A városi felső kereskedelmi iskola II. b) osztályú tanulói osztályfőnökük, dr. Kovács Józsei névnapja alkalmából csokor-megváltás címén 14.(50 koronát
juttattak liozánk a vak katonák javára. A
pénzt rendeltetési helyére küldtük.
— Nem tartották be az egy órai zárást.
Csatorda
Viktória, akinek ia Kossuth Lajossugárut 29. száin alatt 'van kocsmája, csütörtökön éjjel 12 perccel később zárta az üzletét, mint ahogy azt a miniszteri rendelet
előírja. Jasik Pálné Párisi-körut 19. száin
alatt levő vendéglőjében pedig még egy óra
után is voltak vendégek. A rendőrség megindította ellenük a kihágási eljárást. — Ebből az alkalomból a rendőrség figyelmezteti
az érdekelteket, hogy az egy órai záróra
csakis azokra az üzletékre vonatkozik, amelyek ezelőtt egy óra után is nyitva tarthatók
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Telefon 11-85.

Március 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap

Két nagy szenzáció!

15. Az Ari-Burnui csapat parancsnoka Ali Risa pasa
20. Az angolok gyors visszavonulásuk következtében kénytelenek voltak sok értékes hajót Sed-il- elmenekült angolok hadállásait mutatja Enver pasának.
1. Az angolok és franciák kiűzése Scd-il-Barból. Bahban hagyni.
16. Az elhagyott angol hadállások megtekintése.
2. A Dardanellák tengerpartján.
17. Léghajóágyu. (Hegyi ágyú beásott lafettával.)
21. Képek az elpusztított Maidos-ból. Az ezelőtt vi3. Dardanella tájkép, a harcvonalhoz vezető or- rágzóvédtelen várost az angolok teljesen rommálőtték.
18. Kilátás Haintepe és Jüksikairtra. A távolban
szágúttal.
22. A Dardanellák azon része, amelyet az ellenség Anaforta és a sóstenger.
19. Előugró árok kézigránát raktárral és angol
4. A török vörös félhold kórházhajói a harctérre 1915. március 18-án át akart törni, mely kisérlet árát
hat nagy csata és több kisebb hajójával fizette meg. segédeszközökkel gáztámadások ellen.
mennek.
20. Az angolok partraszállási és egyszersmind
5. Parancsokra váró lovas futárok.
II. RÉSZ.
menekülési helye.
6. Egy stratégiai ut kiépítése. .
1. Az angolok és franciák elűzése Anfortából.
21. Repülőgépből dobott bombának egy kórház
7. Utcai részlet Jalovából Galipolin.
2. Képek a dardanellai hadak vezérkari táborából
épületénél egy bécsi asszony, a török főorvos fele8. Sebesültek továbbítása.
3. Egy generális tábori otthona.
sége és három ápolónő esett áldozatul.
9. A sebesülteket a kórházhajóra viszik.
4. A tiszti kaszinó előtt.
10. Egy ellenséges repülőgép a látóhatáron.
22. A repülök által már messziről látható genfi
5. Egy iroda-sátor felállítása.
11. A Dardanellák egy kikötőjében.
6. Egy negyedórával később az iroda munkában. konventió jelvénye. Az előtérben a bomba robbanási
12. Torpedózott ellenséges teherhajók.
7. A konyha előtt oszlrák-magyar, török és német helye.
23. A megölt bécsi asszony sirja a jalowai temetőben
13. Zátonyra jutott kereskedelmi hajó.
katonák török kávénál.
24. A török katonák élete a lövészárokban.
14. A feldúlt Krithia.
8. Győzelmi öröm adjutantura előtt.
15 A Dardanellák bejáratát uraló Messondich25. Riadó.
9. Repülők által való felfedezés elől védett autószin.
ágyuütegek.
26. Egy török ágyú tüzelés közben.
10. Egy török kantin.
27. Képek az angolok által szétlőtt Anafortából.
16. Egy szétrobolt angol hadállás Sed-il-Bahr előtt.
11. Török tábor.
28. A mosee szétlőtt tornya. (Minarett.)
17. Az angolok által feladott erődítmény, Sen-il12. Messziről látható vörös félhold jelek által vé29. Egy temető Anafortában.
Bahr bejárata.
dett török tábori kórházak.
30. Repülőgépről dobott bombák ellen, homok18. Sed-il-Bahr sáncai.
13. Török katonatemető.
zsákokkal védett lőszerraktár.
19. Egy lőszertár.
14. Egy tábori vasút építése a tengerparton.

I. RÉSZ.

Félig vidám, félig
szomorú játék
3 felvonásban.

Előadások pénteken és szombaton 5., 7 és 9
vasárnap 2, Vz4, 5, 7 és 9 órakor. — Számozott
helyek.

M L M A G Y AR01ÍS22ÁÖ.

•Szeged, IMG. március 18.
voltak, de nem terjed ki azokra az üzletekre,,
amelyeknek eddig is korábban kellett zárniok. A páilitikaméréseket tehát ép ugy, mint
eddig este nyolc órakor, a kávéméréseket
Pedig tizenkét órakor kell bezárni. A rendelet ellen vétőket nemcsak pénzbüntetéssel
sújtják, hanem italmérési engedélyüket is
megvonatja a rendőrség— Mezei munkásnők ajánlkoznak. Munkaadók, akiknek mezei munkásnőkre van
•szükségük, .jelentkezzenek a munkaközvetitö
irodában, az iparkamarában. Telefon 7—8").
— Tiz galambért egy hónap. Nagy Dezső
szegedi péksegéd feltörte Kiss Lajos galambdúcát és onnan tiz galambot ellopott. Ezenkívül Erdélyi Lajos dohánytőzsdéjéből is eltulajdonított néhány doboz cigarettát. A szegedi törvényszék //cvessy-tanáosa pénteken
Ítélkezett az enyveskezii péklegéuy fölött és
két rendbeli lopás vétsége miatt egy havi
fogházra itélte.
— Meglopták a gazdájukat. Félegyházán
» mult évben Zsold)) (Antal béres és Fábián
Zsuzsa cseléd két tojást és néhány szál zöldiréget lopott gazdájától. ,'A dolog kitudódott,
a
gazdájuk feljelentette őket. A szegedi törvényszék pénteken nyolc-nyolc napi fogházra itélte őket.
— Betörő a fiiszerkereskedésben Ar éjjel
ismét boltbetörés történt. Ismeretlen tettes
kelhatolt Sclúesinger
Mór Kigyó-utca 1. száur
Platt levő fiiszeriizletébe és a kézipénztárból
az ott talált 350 koronát ellopta. A rendőrség, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben
siiriin fordulnak elő hasonló betörések, a legkörültekintőbb nyomozást vezette be.
— Eltűnt a leánya. Pénteken délelőtt megjelent a rendőrségen Petiik (Andrásáé és zokogva panaszolta el az ügyeletes tisztviselőnek, hogy tizennégy esztendős Mari nevű lánya március hetedikén eltávozott Csendesutca 14. szám alatti lakásukról és azóta nem
adott életjelt magáról. 'A lány legutóbb fehér-fekete csikós ruhát, fekete-kék csikós
télikabátot, (félcipőt és hordó fátyolt viselt.
'Erősen fejlett termetű, haja gesztenyebarna,
szeme kék,, orra szeplős.
— Az antant veresége a Dardanelláknál.
Ma mutatta be a Korzó-Mozi a legszenzációsabb és a legérdekesebb háborús filmet ezen
a ciinen. A Dardanelláknál folyt legkeményebb harcokról készült ez a fölvétel. A vitéz
török hadsereg vivta ott borzalmas harcát az
ántánt odavezényelt csapataival. Látunk tenSeri harcokat, szárazföldi ütközeteket és légi
támadásokat és látjuk, miként győzedelmeskedik a török sereg a zar.tnnt fölött, IA tenRerlkíl kimagasló hajókémények, hajőronréok, az ántánt elhagyott lövészárkai, visszahagyott munició tömege igazolja azt a nagy
küzdelmet, amely ezen a keskeny földnyelven
'"zajlott. Érdekes kép ez, s némi fogalmat ad
•forék szövetségesünknek az emberi erőt oly
"agyon igénybe vett harcairól. Szombaton
' s vasárnap marad műsoron a kép a iPsylanházasodik c'imü szellemes vígjátékkal
Együtt.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
(volt Konrád) Rókautca 6. sz., Szegedpályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakitva
da szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z
egész éjjel nyitva.

Rágalmazási pörök özöne
a hadisegély miatt.

Korzó-Moziban
Hétfőn és kedden

A szezon két legnagyobb
film attrakciója

nagy sláger 4 felvonásban.

(Saját tudósi\\>nktól.) .Másodízben állott
ágabiiíizá.s miatt a járáshiró előtt Szél Nagy
'álné, szegedi iparosasszony. Először ez év
an. negyedikén vonták felelősségre, mert a
városházán, — hadisegélyfizetés közben —
többek előtt ugy nyilatkozott ördögit Antal
zegedi mozdonyfelvigyázó nejéről, hogy a
városi hatóságot megvesztegette, ördöghne
Szél Nagy Pálné érdekében több izben járt
a polgármesternél és Koczor János tanácsosnál és miután kérése törvényes volt, a Szélűétől elvont hadisegélyt. ismét kiutalták. Ezt
persze a hálátlan asszony máskép nem is tudta elképzelni, mint ugy, hogy jótevője a városi urakat megvesztegette. Amikor ördög-linó tudomást szerzett arról, liogy pártfogoltjn
mit állit róla, feljelentést tett ellene rágalmazás miatt, íA járáshiró kihallgatta a tanukat
és megállapította, hogy Szélűé az inkriminált nyilatkozatot tényleg megtette. A bíróság három napi fogházra és egy napi fogházra átváltoztatható tiz korona i>énzbiintetésre itélte a rágalmazó asszonyt.
Másodízben március tizenhetedikén állott a bíróság előtt Szél Nagy Pálné, Janiét
rágalmazás miatt. A január negyed í ki tárgyalás után ugyanis Heim Lajos vendéglős,
aki a folyosóm tartózkodott, felkereste ördögtlmé ügyvédijét, dr. Némcdy Gyulát és közölte vele, bogy Szél Nagy Pálné a. várakozó
felek előtt, — lehettek vagy harmiucau —
azt áliltotta Ördögiméről és :i polgármesterről, hogg együtt csalink és lopnak a easutasok pénzéből.
Január tizedikén a szegedi bonvéd hadaminnmmimniuiimnnmniiiiiliiliilu
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Még csak két n a p !
Szombat és vasárnap.

Drámai életkép 3 felvonásban.

bohózat 4 felvonásban.

Irta: Tömörkény István.

U| vlgjátéksláger.
Filmre alkalmazta

Vígjáték 3 felvonásban.

Irta és rendezte: Franz Hofer.

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap d. u. 2 órától Itczdvc.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
adatnak ki.

Fogkrém

90 fillér.
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DÉLMAGYARORSZÁG

rsztálybiráságon volt egy tárgyalás, ördögliné hasonló dolog iniatt fitjdlcntést tett Szél
Nagy Pá Iné ura ellen, aki jelenleg katonai
szolgálatot teljesít. 1A vádlott kérésére azon
Lan, —• miután az ügyvédje akkor még nem
közölte vele az ujabb rágalmazást — nem kívánta a megbüntetését, mire a hadbíróság az
eljárást megszüntette. Tárgyalás után Rovó
Piroska a zegyik tanú igy szólt ördöglinéihez:
— Milyen jó szive vian, nem hagyta hogy
megbüntessék, pedig amikor az asszony tárgyalása volt, milyeneket mondott a folyosón.
lördögtliné ekkor érintkezésbe lépett az
ügyvédjével és megindította a rágalmazás»
pört Szelné ellen. Pénteken tárgyalta az
ügyet Szobonya járásbiró, aki mindenekelőtt
a vádlottat hallgatta ki. Szél Nagy Pálné tagadta a vádat, de a kihallgatott tanuk:
Jíeim Lajos, iRóvó Piroska, özvegy Varga
István né, Patkó Sándorné és Ambruzs Ferenené ellene vallottak. Vallomásukból meg
¡Lehetett állapítani, liogy Szélűé azt hangoztatta, hogy ördögimé a polgármesterrel
együtt lop és csal a vasutasok pénzéből. Szelné végre is megtört és bevallotta, hogy őt
egy asszony biztatta arra, liogy ilyeneket
hangoztasson. Azt,, Ihogy ki az az asszony,
nem akarta bevallani.
Szobonya járásbiró a megrögzött rágalm a g ó t három

napi

fogházra

és száz

Jtórotü:

pénzbüntetésre itélte. Szelné felebbezést jelentett be az ítélet ellen.

Szegfed, 1916. március 18.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
SZOMBAT: IVrc/el Sári vend/'gfelléptével. Éva. Páratlan.
V A S Á R N A P d. n.: János vitéz.
ESTE: A vén bakancsos és fia a huszár.
Népszinmii. Páros.
A tökéletes

feleség.

A

Lehár-operett

szoigált ina alkalmul Perczel Sárinak 'vendégjátéka folytatására. Közepesen telt meg
a nézőtér és a közönség amikor lehetett, tapsolt a vendégnek, aki Elvira szerepébein arról
tett tanúságot, hogy az ének erösebb oldala,
mint a játék. A színpadot a kezdés korában
hagyta el és most. liogy oda újra visszatért,
a gyakorlat hiánya mutatkozik szereplésén.
Kellemes hangja és énekiskolája némi kárpótlást nyújt a játékbeli fogyatékosságért.
Talán nem csalódunk, ha hangoztatjuk, hogy
a vendég hangversenyteremben inkább megállná helyét, mint a színpadon és ott nagyobb
sikereknek is lehetne részese. Ezek a mai
kalamájkás és táncos operettek egyáltalán
nem valók a higgadtságához és temperamentum nélkiil való színpadi egyéniségélhez.
A közönség jóindullattal fogadta szereplését
iés énekszámait tapssal honorálta. Perczel
Sári holnap az Éva vezető szerepében búcsúzik a szegedi színpadtól.
Rita Sacchettó szegedi vendégszereplése. A színházi iroda jelenti: Ritka műélvezetben lesz része a jövő héten a szegedi közönségnek. Két estén át, kedden és szerdán, vendége a színháznak Rita Sacchettó, a világhíres táncművésznő és a iNordisk tröszt filmpri madonnája, akinek minden egyes alakítása szenzációszámba megy. Akik a filmekről ismerik, nem csupán koreográfiái tökéletességét háinulják, hanem a színésznőt is
nagyrabecsülik benne. Bűbájos megjelenése
mellett elsőrendű drámai erő, főeleme mégis
a tánc. Neve félig olasz, félig spanyol, voltaképen egy müncheni festő lánya. Ö maga is
fest, alaposan ismeri a szin hatásokat és a
mozgó test plasztikájának titkait. Jellemtáncokat komponál és azokat korhű jelmezekben — többnyire híres festmények ,kopizálásával — adja elő. Azlt akarja szemléltetni, miképpen hatna egy Veiasquez-iportfáj,
vagy Gainsborougli-kép, ha megelevenedne
és egy Mozart-menüettet járna el előttünk.
De Rita mé.g ennél is tovább megy. ¡Egyes,
Ismert zenemüvekhez koreográfiái illusztrációkat mutat be a színpadon, itt is az eleven
kép színszerüségére helyezve a sul.vt. Klaszszikus festők müveiből meriti jelmezeinek
motívumait és mozdulatait, táncait szintén
ezekhez a klasszikus ruhákhoz alkalmazza.
Műsorában egy Hándel-féle sarabande, két
Mozart men-uette, Rubinstein. és iMoszkovszki
zenéjére lejtett táncok szerepelnek. Rendkívüli hatást ért el az egész világon koreográfiái jellemképeivel, amiket Strausz-keringője, Liszt Campanellájára, majd egy rapszodiájára, ¡Waldteuffcil-keringőre 'rajzol a
néző elé. Rita
kísérője Patyi Ilona zongoraművésznő, Dohnányi legjobb tanítványa, aki nemcsak Rita Sacchettó táncait kiséri, hanem mint önálló hangverseny mű vészuiő i.s magával ragadja a hallgatóságot. lA keddi és szerdai szinlbázi estét az
Ocshay-házaspár szereplése teszi még tökéletesebbé. ¡Mindkét előadás ltérletsznnetes. A
jegyeket szombat reggeltől kézdve árusitja
a nappali pénztár.

Snisújdonság!
Aage Madelung:

A megbélyegzettek
Regény

Ara 5 K 20 fill.
Karinthy Frigyes:

Tanár úr kérem
Ára 3 korona.
Herczeg Géza:

H uttKttn-lesshadáirat
Ára 3 korona.
Csergő H u g ó :

* ni szWStK asszonya
Regény

Ára 4 korona.
Kapható:

Várnay

L. könyvkereskedésében.

Adakozzunk a rokkantaknak
és a világtalan katonáknak!

Egyházzenei hangverseny. Szokatlanul
nagy arányú az érdeklődés a Szegedi Szabadoktatási Egyesület és a 'Felebaráti Sze-

feUlfe M«rk.«Mt6: P Á S Z T Ó * JÓZ8EÍF. Kiadótnlajdonoe; V Á R N Á T L.

retel Szövetség által 18-án, szombaton délután 5 óraikor a róknsi templomban rendezendő hangverseny iránt. Bizonysága ennek,
hogy eddig több mint 1600 jegy fogyott el.
A hangversenynek 'művészi gonddal egybe*:
állított, műsora van, neves művészek és zeneszerzők szerepelnek, akik eredeti szerzeményeiket viszik a műértő közönség elé. A
hangverseny a hadi árvák javára, adja minden esetre tekintélyes jövedelmét. A nu;meglevő jegyek a hangverseny alkalmából
csakis a templom előtti pénztáraknál lesznek
kaphatók. .Felülfizetésekét köszönettel fogadnak.
Francia-angol viszálykodás
a portugálokért.
Genf, március 17. A portugál segítség
kérdése, ugylátszik, viszálykodás! teremt
Páris és London között, ff erve a „La Victoi*
re"-ban megbotráiikoziva tárgyalja Anglia
azon szándékát, liogy 100.000 portugál katonát akar Flandriába vinni. Hervé hangsúlyozza, hogy Angliának nem szabad az áldozattól visszariadnia, minthogy kétmilliónyi
főnyi tartaléka van. A portugáloknak Szafonikiba kell menniük és Párának minden in*
dokot latba keh vetnie, hogy London, engedjen e kívánságnak, mert különben Sarrail
örökös tétlenségre lesz kárhoztatva.
'
Az angolok

általános visszavonulása
az Irak-fronton.

Konstantinápoly,
március 17- A Milliiigynökség jelenti: Az Irak-fronton nyolcadikán az ellenség általános visszavonulása
közben egy lovas dandárral és gyaloghadosztállyal még egyszer támadást kísérelt
meg. ,Az átkaroló támadást elhárítottuk. 10én és 11-én üldöztük az ellenséget és elfoglaltuk előre elkészített állásait és Cotiville
magaslatot, 180 főnyi legénységet és három
tisztet elfogtunk. Két géppuskát, fegyvereket
és hadiszert zsákmányoltunk.
Az uj portugál kormány.
Madrid, március 17. Az uj portugál kormány a következőképen alakult meg: Minisz*
terelnök és gyarmatiigyi miniszter Almeida;
tengerészeti miniszter Coutinho; pénzügyminiszter Costa; hadügyminiszter Mattol
külügyminiszter
Soires;
kultuszminiszter
Pedro Mártis; igazságiigyminszter Carcalho;
közmunkaügyi miniszter Sild a; belügyminiszter. Pereira Reis. Két uj minisztériumot
szándékoznak létesíteni: a munkaügyi és
segitöiigyi minisztériumot. Az előbbi kormány tagjai közül a hadügy-, külügy-, ten*
gerészeti, beliigy- és közmunkaügyi miniszter megtartották tárcájukat.
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Ha ¡ ő s z ü l é s ellen

csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 20 fiit.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged»
Széchenyi-tér.
250

Legjobb hajfeslő a*
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 h
Kapható Leinzinger Gyul*
gyógyszertárában Szeged»
Széchenyi-tér.
250

Fájós fogára vegye0
mielőbb a híres Leinzin*
ger-féle f o g c s e p p b ö '
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gym*
gyógyszertárában Szege0'
Széchenyi-tér.
25U

Nyomatott V i r a a y L, könyvnyomdájában, Szegeden,

