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LEGÚJABB.
AMSTERDAM:
Tegnap este a flandriai
Partvidék felett megjelent egy antant repülő,
mely felderítést végzett Seehridgeru'l. A német tüzérség hevesen lőtte és pontosan hitni
lehetett a gránátok robbanását.
Később a
repülő fényjeleket adott. Hajnali négy órakor egy angol hajóraj jelent meg Seebridgc
elölt és bombázni kezdte. A bombázásban
számos ellenséges repülőgép is részt vei I.
Hollandiában a partvidékről
nagy
tüzeket
láttak, amelyek Seebridgeban pusztítottak.
ROTTERDAM:
Pekingi jelentés szerint
<i kínai forradalom mindinkább
növekszik.
A forradalmárok 'már két tartományt elfoglaltak. Rendes fegyverrel vannak ellátva;
20.000 sorkatona tart a felkelőkkel, amelyeknek u vezére egy Csuajó nevii tiszt, aki Japánban nyerte a kiképzését. A felkelők ellen
100.000 főnyi katonaságot küldenek; 20.000
katona ma útnak is indult.
GENF: Párisi jelentések szerint a németek legújabb sikere nagy
elkeseredést
keltett. A katonai szakértők és a félhivatalos
jelentések azzal biztatták a
közönséget,
kegy a németek áttörése lehetetlen,
mert
minden előkészületet megtettek arra, hogy a
németek ilyen kísérletének gátat vessenek.
A nagy veszteség miutt, amelyet Avocourtnul szenvedtek a franciák, még inkább növekszik az elkeseredés.
KOPENHÁGA:
A skandináv
államokban az angol konzulátusok felszólítják az angol nős férfiakat, hogy 42 éves korig bezárólag azonnal térjenek vissza Angliáim.
DEREIN: A Frankfurter Zeitungnak jelentik Newyorkból: Willa csapatai a hegyek
közé menekültek indián területre. Az Unió
serege igy kénytelen az üldözést abbahagyok A közvélemény követeli, hogy folytassák
oz üldözést.
AMSTERDAM:
Londoni jelentés szerint
Asquith miniszterelnök állapota mindinkább
rosszabbodik; betegsége előrehalad. A közel
iövöben a kormány kebelében időszaki változások lesznek.
BERLIN: Pasics és Salandra miniszterelnökök résztvesznek az antant konferenciáján.
LUGANO:
Az olasz
minisztertanács
foglalkozott Salandra párisi útjával és megszövegezte azt az álláspontot,
amelyet a
miniszterelnök
Olaszország
képviseletében
kifejt.
<
ZÜRICH: Az Echo de Paris közli, hogy
u franciák a közel jövőben olyan haditettet
kajtanuk végre, melyben óriási szerepe lesz
a
lovasságnak.

- 3 2 lisztet, 2 5 0 0 főnyi legénységet foglyul ejtettek,
sok hadi anyagot zsákmányoltak. - A franciák ellentámadásai eredménytelenek maradtak. BERLIN, március 21. A nagy főhadiszállás jelenti: A Maastól nyugatra bajor
ezredek és wiirttembergi landwehr-zászlóaljak szorgos előkészítés után rohammal
elfoglalták az Avocourttól északkeletre
elterülő erdőben és az erdő mellett az erősen kiépített összes francia állásokat.
Az ellenség igen jelentékeny
véres
veszteségein kivül eddig sebesiiletlen foglyokban harminckét tisztet, köztük két ez-

redparancsnokot és kettöezerötszáz főnyi
legénységet, valamint sok, még számba nem
vett hadianyagot vesztett.
Az ellenség megkísérelt ellentámadásai
mitsein használtak neki, sőt tovább súlyos
kárával jártak.
A Maastól keletre a harci tevékenység
képe változatlan maradt.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Az oroszok Rigánál is offenzívába kezdtek
— Támadásaikat a németek visszaverték. — Fokozott harci tevékenység Pflanzer-Baltin frontján. —
BERLIN, március 21. A nagy főhadiszállás jelenti: Az oroszok támadásait a
legelső északi szárnyra is kiterjesztik. Rigától délre véresen visszavertük őket. Ugyan
ez a sors ért erős ellenséges felderítő osztagokat a D ima-fronton és Jakobsfcadtól
nyugatra.
A német arcvonal ellen
Postawytól
északnyugatra és a Naroc- és Wischniewtavak között éjjel-nappal különösen erös,
de hiábavaló támadásokat intéztek.
Az ellenség veszteségei megfelelnek
harcba vitt nagy embertömegeinek. Az arc-

vonalunk egy messzire kiugró keskeny kiszögeHését a Naroc-tótól közvetlenül délre,
az ellenség átkaroló tüzelésének elkerülése
végett pár száz méternyire, a Blisneki melletti magaslatokra vontuk vissza.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, március 21. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A harci tevékenység helyenként különösen a PflanzerBalthi hadseregnél fokozódott.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Az olaszok ellentámadása kudarcot vallott
— A Rombonon 81 foglyot ejtettünk. —
BUDAPEST, március 21. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren a helyzet általában változatlan.
Az ellenségnek a Rombonon és a Mrz!
Vilién elfoglalt állásaink elleni támadásait

*

visszavertük. A Rombonon egy ujabb vállalkozásunk alkalmával nyolcvanegy olaszt
fogtunk el.
HÖFER altábornagy,
* a vezérkari főnök helyettese.

Repülőink Valonát sikeresen bombázták.
— Járőr-csatározások a görög határon. —
BUDAPEST, március 21. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Repülőink az éj
folyamán megjelentek Valona felett és eredményesen dobtak bombákat a kikötőre,
valamint az ott levő csapattáborra. Élénk
tüzelés dacára sértetlenül tértek vissza.

A helyzet Montenegróban és Albániában változatlanul csendes.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 21. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni harctéren a görög
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határon folyt jelentéktelen járörcsatározásoktól eltekintve, a helyzet változatlan.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Antant csapatok megszállottak több
görög falut.
Rotterdam,
március 21. Szalonikii jelentés szerint a német csapatok részéről
már több izben történt kísérletezés a görög
határ átlépésére. Sarrail tábornok, hogy
megakadályozza ennek a szándéknak a vég-

rehajtását,

megszállta

a görög

határszéli

falvakat,
amelyek négy-öt kilométernyire
vannak üyevgyelitől. A görög falvak megszállásával az angol-francia csapatok kedvezőbb összeköttetést létesítettek a fronttal,
ahol most szemben állnak egymással az ellenfelek.
Kilenc halottja és 31 sebesültje van a
német repülőtámadás nak.

Amsterdam\

március

21.

A Reu-

ter -ügynökség jelenti: Négy német tengerészeti repülő átrepült a keleti Qent
fölött. Az első német repülő-pár délután két
órakor jelent meg Dower fölött, öt-hatezer
lábnyi magasságban. Az első repülőgépről

hat bombát

dobtak le a kikötőre,

azután

északnyugati irányban a város fölé repült
a gép és ott is ledobott bombákat. A másik
repülőgép Dowerből két óra
tizenhárom

perckor Deal fölé repült és bombákat

vetett

a városra.
A másik német repülő-pár délután két óra tiz perckor megjelent Ramsgatae fölött és bombákat dobott le. A repülők közül aztán egyik nyugat felé, a másik
pedig angol gépektől üldöztetve észak felé
• elröpült. Az egyik német repülő
Margataera

is bombákat

dobott,

két óra husz perekor

pedig Westgatae
fölött jelent meg egy német repülőgép, amely azonban nem dobha-

Szegény napok.
Irta: Sípos Iván.
Mily furcsa is ez, — istenem, milyen
furcsa. Egy órája, már, ihogy itt ülök a vonaton és hallgatom la kerekek végtelenül
egyforma súrlódó kattogását, hintázom magam a kocsi padi a és süppedő ülésén és az
ablakon át az egyre sűrűsödő éjjel sejtelmes
suhanását lesem, az éj titkos, táncoló árnyait,
amelyek olyan fájósán sötétek rejtelmesek,
mint a jövő, a holnap...
I
Szeretnék egyszer a jövőbe nézni, istenem, ha megláthatnám a sorsomat!...
Milyen is lehet az én sorsom mi is vár
reám a szent áru, ezerszer megfizetett „holnap"-ok sötét, rejtelmes méhében?
Mi is vár reám , bánatok és álmok és
csendes örömöjk temetése? ? . . .
Hogy szeretnék a jövőbe nézni, belevilágítani rejtelmes mélységeibe valami csudával és előre átélni mindent, ami az akaratlan,
bus vándorút még hátralévő perceiben vár
megszületésére.
Mily jó is lenne átélni nündent, mily jó
is lenne tudni előre, mi következik a percek
álmos és lusta múlásával!
Vájjon mi következik, csak ennek az útnak a végén mi következik?...
...Délután ott ültem a kávéházban; a
körút egy csendes kis kávéházában és a tavaszi napfényben sétálókat néztem és furcsa, bizarr gondolatok rajzottak az agyamban, — bizarr, különös gondolatok, szegény
napok jajongó, fájó kérdései: m i é r t . . . mivégre?...

—

totí le bombákat, repülőink elűzték. Az eddig beérkezett jelentések szerint a légitámadásnak kilenc halottja és harmincegy sebesültje van. A német repülők összesen negyvennyolc bombát dobtak le. A ramsgataei
kanadai kórházat is találat érte, de emberéletben nem esett kár. Csak néhány ház
rongálódott meg a városban. Bone repülőhadnagy együléses gépen harminc mértföldnyire üldözött a tenger fölött egy német repülőgépet. Egynegyed óráig tartó harcban
az ellenséges gépet több találat érte, amely
lezuhant. A megfigyelő tiszt meghalt.
Francia hivatalos jelentés.
A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar
Távirati Irodának: A március 20-án délután
három órakor kiadott francia hivatalos jelentés a következőket közli: A Maastól nyugatra a németek folytatták
támadásaikat,
amelyeket az arcvonal kiszélesítésére indítottak. Uj hadosztályt vetettek harcba Vancourt és Malaucourt közt, amelyet más arcvonalról vontak el. A német csapatok támadás közben marófolyadékot is haszánltak.
A támadásokat mindenütt visszavertük, csak
Malancourttól keletre sikerült a németeknek tért hőditaniok.
Az angolok és franciák háborús
kiadása naponta 218 millió frank.
Bern, március 21. Bibot pénzügyminiszter a francia kamarában a költségvetés tárgyalásánál kijelen tette, hogv Franciaországnak naponta 93 millió frank
hadiköltsége
van. Anglia kiadásai naponta 110 millióra
rúgnak és rövidesen
125 millióra fognak
emelkedni. Ama kérdés fejtegetésénél, hogy
Franciaország, amelynek területe részben
meg is van szállva,-miképen fogja viselni a
rengeteg terheket, a miniszter megelégedett
Franciaország ama jogának megállapításával, hogy a semleges államoknak
francia
kézben levő értékpapírjait lefoglalhassa
és
hivatalos uton eladhassa. Ribot továbbá ama
Istenem, miért is ez a .sok tűrés, ez a jajon gás, bánatos sir ás, 'könnyezés, felvidulás,
céltalan kószálás, tülekedés, szomorúság,
előretörtetés, magába-süppedés; ez a sok, céltalan munka, céltalan nap, sok fájó kosorv;
miért, miért, m i é i t ? . . . És miért ez a sok tépelődés, fájdalom, bánat, az élet kérdezgetésc, miért, minek, amikor úgyis meghalunk
egyszer, akár jól, akár rosszul éltünk; miért
a szomor.kodás, fájás, miért a kacagás, öröm,
nagy tettek, nagy szavak, ha minden elmúlik és némán kell majd feküdni a fekete
földben, mikor idefenn még tovább fog folyni
minden, minden... íMiért, minek, pnvégre,—
a föld is elpusztul egyszer s akkor a tátongó,
borzalmas űrben nem moccan meg semmi,
semmi többé, de legkevésbé emberi, vagy emberalkotta erő. 'Legfeljebb csak a romok hirdetik majd a néma űrben a zord végtelennek,
hogy évezredek előtt e romok között furcsa
állatok éltek, akiket embereknek hívtak és
akik ostobák voltak és nyulszivü gyávák,
ismerve a véget még siettetni sem merték
a z t . . . Csak kérdezgették, hogy minek, minek, de falkák.ba tömörülve éltek és várfalakat emeltek mindenütt az elmnlás ellen.
Mintha a természetfeletti erők ellen érne
valamit az emberi e r ő ! . . .
Szera, Szera . . .
Hogy zsibongott zokogó sirássál, liogy
fájt nekem minden délután; öli, hogy fájtak
a nők a fényes pesti korzón, a léha kacagások könnyed beszélgetések, a felhők az égen,
a szomorúságom, oktalan, beteges bánatom,
az alkony, a hajnal, a nap, a napfény, a sötét, a házak, villamosok, kocsik: minden,

i
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biztos reményét fejezte ki. hogv a francia
törvényhozás hozzájárul maid az alkoholuionopóliiimhoz, de nem emiitett semmit a
hadiadóról, amint ezt a baloldal várta és ki-

jelentette. hogy a vagyoni

adó kérdése esek

a háboru után lesz időszerű.

Repülőtámadás a flandriai partok ellen
Rotterdam,
március 21. Az angol admiralitás jelenti: Ma reggel ötven angol, francia és belga repülő tizenöt harci légi.iánrüm
támadást intézett a seebrüggei hydroplánállomás és a houttadei repülőgéptábor ellen.
A repülőgépek mindegyike száz kilogramm
snlyu bombát vitt magával. A bombázás j v
lentéktny károkat okozott. Mindegyik repülő sértetlenül tért vissza, csak egy belga
tiszt sebesült meg súlyosan.
A szövetségesek nagg katonai
és politikai tanácsa.
Genf.

március 2!. A párisi haditanács

előkészített egy szövetségesek közötti riagS
katonai és politikai tanácsot, amelyen aZ
antant valamennyi állama, most már Portugália is, képviseltetni fogja magát. A közös
gyűlést Parisban vagy Rómában fogják hamarosan megtartani.
Albert királgnak uj állást kínálnak.
Brüsszel, március 21. A belga menekültek lapja, a La Belgique*Indépendante
állítólag teljesen biztos forrásból
azt jelenti*
hogy Albert király La Panneban fogadott
egy francia royalista-párti képviselőt, aki a

belgák királyának

felajánlotta

a francia

ki-

rályi koronát. A küldött, aki a francia arisztokrácia tagja, kijelentette, hogy a püspökök
és katolikusok nevében is beszél. Alhei t király azonban nem ment bele a dologba s azt
felelte, hogy erejét és akaratát csak az ő
belga hazájának szentelheti és nem helyeselhet ilyen javaslatot, amely a francia köztársaság ellen irányul.

minden, .minden!... Hogy fájt a szivem,
liogy űzött valami ismeretlen kényszer meszszi, messzi, messzi, ki, megrogyó lábakkal
jártaim! meni tudom, hol. Hogy
vágytam
messzi mindentől, mindenkitől, hogy fájt az
elém bukkanó pályaház, a sok-sok kormos
mozdony és az induló vonatok; óh, lio-gy fájtak ezek az induló vonatok, amelyek messzi,
messzi mentek!... hogy fájtak a távoli és
ismeretlen utak és városok; — hogy űzött és
hogy telve volt Ígérettel ez a zsibongó, nyughatatlan fájás: esak menni, menni és nem
fog fájni semmi, tovább!
. . . Most itt ülök az éjszakába zuhanó vonaton s fájó fejemet a hűs ablakhoz szorítom,
de az Ígéretek hallgatnak mind, — mi lesz
ebből, — istenem, mi lesz ebből?
Szera....
Zuhanó kőnek érzem magamat, amit ismeretlen erő hozott mozgásba hatalmas lendülettel és most csak repülök, bukom a kijelölt uton előre... feléd, a sorsom utján..Talán nem is vagyunk más a sors .kezében,
esak kövek, — szomorú bánattal telt kövek,
akikkel játékos .istenek .dobálóznak,,. Igy
zuhanunk, zuhanunk, zuhanunk a sorsunk
után, a fizika törvényeivel meghatározott
pályán mindannyian...
Igen. Ez érdekes, ez igy van. iKöve'k vagyunk, eldobott kövek s mi ketten, Szera,
egy időben meglendített, egyenletes sebességgel haladó kövek, akiknek a röppályája
.keresztezi egymást. Nekünk igy találkoznunk kell, — kell, liogy mi, ketten összeütközzünk Szera, — a kettőnk sorsa ez.
S aztán?? A súlyosabb), nehezebben moz-

Szeed, 1916. március 22.
Orosz proklamáció a belső
újjáalakulásról.
Lausanne, március 20. A Times pétervári jelentése szerint az Alkotmányos Demokrata kongresszus proklamációt bocsátott ki, amely a következőket mondja:

— A nagy harc uj, talán döntő szukába
Hpünk. Szükségesebb, mint valaha, hogy a
R
ép minden erejét egybehívjuk, hogy a küzdelmet győzelmes kifejezés elé vigye.
Polgárok, nincs helye a habozásnak.
'Lehetetlen megengedni, hogy Oroszország
megcsonkítva, megalázva, szolgaságba hajtva kerüljön ki e válságból. Lehetetlen megengedni, hogy Európa a porosz militarizmus igája alá hajtsa fejét s hogy a nagy
demokráciák meggyöngittcssenek, megsemmisíttessenek.
Az elleniéi visszaszorításának feladata
azonban elválaszthatatlanul egybe van forrva
üehö ujjáalkotásunkkal.
E kapcsolat fölismerésében egyek a nép ereje és a duma többsége, csak az ország akaratában való bízatom utja vezethet a győzelem felé.
A lengyelek sérelmei.
Berlin, március 21. A költségvetés harmadik olvasásánál Niegolevski lengyel képviselő a következő nyilatkozatot tette:
— Már a mult évi költségvetés tárgyafosánál ünnepélyesen tiltakoztunk az ellen,
i'ogy a lengyel nép ellen irányuló költségvetési tételeket még mindig nem törölték
és hogy az államkormány nem tudta magát
elhatározni e tételek törlésére. Ma is a toir
kyel lakosság jogos érdekei súlyos megsértésének tartjuk, hogy ezek a tételek még
mindig benn vannak a költségvetésben. Kijelentjük, hogy mindaddig, amig ez igy lesz,

az egész költségvetés
telenek szavazni.

ellen vagyunk

kény-

Kó kis kitéréssel tovább repül s a könnyebb
Széttörik, lezuhan, vagy más irányban repül
tovább, amilyen nagy lesz az összeütközés és
súlyos és nehéz a másik.
Mily jó is lenne, lia nem rideg fizikai törvények uralnák még az életünket is, — ba az
részeütközés után együtt repülhetnénk tovább; Szera, nekem ugy fáj, liogy igy látom
a
.iövőt és mégis hiába küzdök ellene!...
Óh, mily nagy, nagy hazugság;, hogy szabad akaratunkra teremtett luennünket az Ur,,
~~ most, amikor hiába szállok szembe újra,
meg újra a sorssal, mennyire érzem ezt és
mennyire fáj, bogy ez is, még ez is hazugság! . . .
Igen, Szera. A mi röppályán,k keresztezi
gyniást,, — nekünk össze kell ütköznünk. És
© az összeütközés nincs is már távol, —
Szera, mi ketten közel járunk már cgyniásm>z, újra! És a repülésünk, egyenletes is
fonna is s a vágyunk (pályánk fizikai
át,ja) egymás felé vonz bennünket — már
tóm is küzdök ellene. Te mondtad Ákosnak,
e

h o g y szeretsz és én éreztem

a
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ezt, m á r

régen,.

mikor. mint a játszó istenek eldobásra ké©tói álló kövei, egymás mellé kerültünk egy
fopke pillanatra, ott, a kávéházban. Szera,
fe kell, bogy találkozzunk, összeütközzünk
Pályautunkén, — a sorsom függ tőle Szera,
a
továbib' életem. Most már akarom az összeütközést, — érzem, e mögött megtalálom n
feleleteket a szegény napok kinzó kérdéseire;
a
szegény napok kínlódó koldusa kívánja
már az örökös szürkeség, szegénység végét!
Szera! Szera! hivlak!

Franciaországban internált szegedi tanár
a franciák barbár bánásmódjáról.
— „minden magyar arca ragyog itt az örömtöl." —
(Saját tudósítónktól.)

A világháború ok-

nyomozó történetének bizonyára külön fejezete lesz az ellenséges külföldön internált
magyar állampolgárok és a magyar szent
korona országainak területén lakó olyan idegenek sorsa, akik velünk hadi állapotban
levő nemzet fiai. Talán sohasem volt annyira izgalmas és várakozásokkal teljes mindegyik hadszíntér, mint most és ezekben a
napokban irányítja figyelmünket egy levél
minden eddiginél nagyobb nyomatékkal azok
felé a honfitársaink felé, akik Franciaországban internálva sínylődnek. A levelet
Horváth
Lajos, a szegedi állami 'felsőbb leányiskola
tanára küldte Franki
Antal gyógyszerészhez azzal a kéréssel, hogy a
Délmagyar
oiszagban
hozza nyilvánosságra. A levél
minden sorának az ad nagy jelentőséget,
liogy nem a rendes uton érkezett, igv a
lauvéoci erődben rab módra kezelt, többi
honfitársával együtt egészségtelen, nedves
kazamatákban sínylődő Horváth
őszintén
jajdulhat fel a francia kulturnenizet barbár
bánásmódja ellen. A levél a következő:
— A küldött levelekkel mindig enyhítik
szomorú fogságomat. A műveltnek hirdetett
nagy nemzet, útonálló módjára csalt tőrbe
és ejtett foglyul s oly elbánásban részesített, melyért a legutolsó vadtörzsek is pirulhatnának.
Azonban legyenek nyugodtak, megedzöttem a fogságban s türelemmel viselem
azt. Teljesen egészséges vagyok, amit az
itteni enyhe éghajlatnak és jó levegőnek köszönhetek, e nélkül sorban megdöglöttiink
volna. Piszkos, bűzös, nyirkos
földalatti
lyukakban, egymás hátán élünk; nem törtünk meg, mert nem csak hisszük, de szentül
meg vagyunk győződve, hogy szeretett magyar hazánk, a maroknyi, ismeretlen kis
nép dicsőséget fog szerezni nevének.
És erre mindannyian büszkék vagyunk,
fölemelt fővel, lelkesedve kisérjük a lapok
hireit, melyek aljas rágalmaik s hazudozásaik ellenére is elárulják, hogy szemben állunk és győzünk az egész világgal és hogy
a magyar és szövetséges csapatok mindenütt űzik, hajtják a tehetetlen dühükben dulófuló és nemtelen eszközökhöz 'forduló ellenségeinket.
Boldogít ez a tudat, mely nélkül már
az eszünket is elvesztettük volna a sok
megpróbáltatásban. Minden magyar arca
ragyog itt az örömtől s ha már semmi módon nem használhat
szeretett hazájának,
legalább a hite erős, a bizalma rcndithetlen,
a hazaszeretete fokozódik és örül, liogy ennek a maroknyi népnek a soraiba tartozik,
mely még a háborúban is lovagiasan bánik
ellenségeivel.
Itt a hazugság, rágalom, álinüveltség és
gyűlölet földjén érezzük és tanultuk meg azt,
hogy mi „barbárok" sokkal
nemesebbek,
finomabb lelkűek vagyunk, mint a Nyugat
hatalmasnak, nagynak vallott népei, kik
mindig hirdették, hogy ők a Föld kiválasztott népei és Európa civilizációjának vezetői.
Mindez csak porhintés volt a világ szernél/e, most látjuk igazi, leplezettlen megnyilvánulásában, miben állott az ő kultúrájuk.
Elfogni ártatlan utasokat, bebörtönözni

őket, egyeseket

gumrni korbácsokkal

verni,

nem kímélvén a nőket sem, a lelküket, tes-

tüket minden módon megtörni; ez az ő
nagy, haladott és bámult műveltségűk.
•De nem folytatom, ennék se vége, so
hossza nem lenne, a háború után, ba sikerül
valaha szeretett hazánkba
visszajutnom,
részletesen, egy kötetben fogom megírni a
„Gyiilöletföld"-jén szerzett tapasztalataimat.
Talán eljön ennek is az ideje. Itt a városban elég biztonságban vagyunk, legfeljebb
útközben — 2 napi ut a határig — fog
agyonverni a müveit, mindenki által csodált,
vérszomjas, ömmádó nagy és nemes nemzet.
Ez bekövetkezhetik, ez ellen semmi sem
véd bennünket, de még akkor is azzal a
boldog megnyugvással térünk át a másvilágra, hogy édes hazánk, szeretett nemzetünkre szebb napok fognak virradni!
Pénzre nincs szükségem, ellenségnek

azt nem adom. Az evéstől elszoktunk

s na-

gyon kevéssel beérem.
Nem beretválkozom, magam
mosom
rongyaimat és mig a harisnyák meg nem
érkeztek, mezítláb jártam, csakhogy ne gazdagítsam a franciákat.
Ha többé nem találkozhatnánk az életben, legalább most utoljára kiöntöm a lelkemet. Isten áldja meg szeretett hazámat,
kartársaimat, növendékeimet s Szeged város közönségét!

A szerb trónörökös fogadtatása
az olasz fronton.
Lugano, március 21. Sándor szerb trónörökösnek az olasz harcvonalon tett látoga-

tásáról a Corriere

della Sera

Odinéből a

következőket jelenti:
Az utcák ünnepi diszt öltöttek. A középületek és a magánházak is olasz és szerb
zászlókkal voltak díszítve. A pályaudvar
előtti teret gránátosok sorfala zárta el. Kilenc órakor a polgári és katonai hatóságok
képviselői Porro tábornok vezetésével automobilon megérkeztek. Kilenc óra husz perckor érkezett meg Viktor Emánuel király gépkocsin és az olasz meg szerb zászlókkal
diszitett váróterembe ment. Fél tiz órakor
érkezett meg Sándor herceg. Az üdvözlés a
legszívesebb volt. Az embertömeg e kiáltás-

ban tört ki:

Éljen Szerbia!

Éljen

Viktor

Emánuel!
A király és a trónörökös katonás
tisztelgéssel fogadták az üdvözlést. Az automobilok a királyi rezidencia előtt álltak meg.
Családi ebéd után a trónörökös a királlyal
délután hat órakor a front meglátogatása
után tovább utazott.

Mikor kötné a cár békét.
Köln, március 21. A Kölnische Volkszeitung pétervári jelentése szerint Transzbajkál kormányzója körlevélben óva inti a
katonák szüleit, hozzátartozóit attól, hogy
a frontra küldendő leveleikben a 'háborúba
való belefáradásról tegyenek emlitést, mert
cz elkedvetletiitően hatna. A cár állítólag
elhatározta, hogy előbb nem köt békét, mig

az ellenség nem vonult vissza

Oroszország

határain
tul. Az egész népnek ki kell tartani, amig ezt a célt el nem érik.
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A közélelmezés és a
szegedi kereskedők.
(Saját

tudósítónktól.)

Megemlékezett

már a Délmagyarország
arról a mozgalomról, amely azt célozza, Ihogy a 'helybeli kereskedők közvetlenül vonassanak be a közélelmezésbe. Ez a terv most testet öltött azzal a beadvánnyal, amelyet a Szegedi
Ke-

reskedők Egyesülete

az eddigi dispoziciók szerint 3.50 koronáért
fogja átadni a városnak a sertések kilóját.

kedden IUdogli Károly,

közélelmezési tanácsnokhoz intézett.
advány a következő:

A be-

Nagyságos Tanácsnok Ur! A Szegedi
Kereskedők Egyesülete
teljes tudatában
mindazoknak a nagy financiális, gazdasági
és erkölcsi érdekeknek, amelyek egy jól vezetett közélehnezéshez fűződnek, elhatározta, hogy a közélelmezés egyre bonyolultalii)
és egyre nagyobb jelentőségű ügyeinek lebonyolításánál szolgálatait a városnak felajánlja. Egyesületünket ennél az elhatározásnál az a cél vezette, hogv alkalmat szolgáltasson a helybeli kereskedőknek a közéleirnezés intézésébe való közvetlen bevonására,
ezzel szolgálatokat tegyen a mai nehéz időkben a város közönségének és 'hatóságának.
A Szegedi Kereskedők Egyesülete dolgainak
intézését a következőkép tervezi.
Rendelkezésére áll az egyesület mélyen
tisztelt Tanácsnok urnák az áruik beszerzésénél, különösen eladásánál. A hatósági
élelmiszerüzem
tudomásunk szerint a következő cikkekkel foglalkoznék: liszt, zsir,
szalonna, kenyér, burgonya, cukor, rizs,
kávé és a következő főzelékek: bab, lencse,
borsó és árpakása. Amennyiben a közélelmezési üzem e cikkek közül olyanokat kivárnia nagyobb mennyiségben bevásárolni,
amelyekben a kereskedő szakértő, mert állandó cikke, készséggel küld ki az egyesület
esefről-esetre a vásárláshoz egy, vagy két
szakértőt.
A felsorolt elsőrendű" élelmi cikkek árusítását pedig akként tervezi, hogy
azok — miként legutóbb a rizs — a kereskedők utján kerüljenek a közönséghez. Szerény véleményünk szerint ez a következőkép történhetik:
Az áru érkezéséről idejében nyerne értesülést az egyesület. A vezetőség erre a
kívánt idő alatt összeállítaná azok névsorát,
akiket a kérdéses cikk árusításával meg
kellene bizni. Természetesen mindig tekintettel lenne arra, hogy az egyes cikkek a
város minden részén könnyen legyenek
hozzáférhetők, tehát a névsor összeállításánál nemcsak arra lenne tekintettel, ihogy
abban minden városrész képviselve legyen,
•hanem az egyes városrészek
terjedelmére
és távolsági viszonyaira is gondot fordítana.
Figyelemmel lenne a vezetőség arra is, Ihogy
egy-egy cikk nem érkezhet olyan mennyiségben, hogy valamennyi árusításával megbízható legyen valamennyi kereskedő, ép
azért az egyes cikkek árusítására felváltva
olyan névsort hozna javaslatba, hogy a közönség mindenek fölött való érdekei mellett
a kereskedők jogos igényei is kielégíttessenek.
Az árakat a hatóság állapítaná meg,
kérjük, hogv ennél az aktusnál kereskedőink
véleménye is rueghallgattassék. Az árak
közzétételéről a hatóság gondoskodnék, a
mely légbizifösafeb ellenőrző eszközül — .miként a rizsnél
. bevezetné mindezeknél a
cikkeknél az utalvány-rendszert.
Itt emiitjük meg. hogy a tanács Kovács
Sándor sertéskereskedőnek 120 sertés hizlalására adott megbízást. A kukoricát a hizlaláshoz a város adja, dc minden rizikó
Kovácsé, aki annak idején 3.80 koronáért
köteles a sertések kilóját a városnak átadni.
Ugyanilyen irányban megindultak a tárgyalások egy másik vállalkozóval, aki azonban

A kilenc éves bandafőnök
és társai.
(Saját tudósítónktól.) Majdnem minden
héten 111 állunk tartalma* értekezéseket a csecsemő- és gyermekvédelemről, talán már a
háború kezdete éta oktatják a szak férfiak a
közönséget és közben a fiatalok nyugodtan
züllenek. Ivülöiuhcn az utóbbi hónapokban
mindennapossá váltak az, olyan betörések,
amelyeket fiatalkornak követtek él, a szökés
pedig szinte járványnyá fajult.
iHa akceptáljuk is, lnngy a fiuk fantáziáját a háborús események izgatják annyira,
hogy minden áron a harctérre akarnak jutni,
ahol, — szerintük — babér és kitüntetés vár
rájuk, nem tutijuk magunknak megmagyarázni, mi készteti a fiatal lányokat a szülői
ház elhagyására. (Békeidőben csak szórványosan fordulnak elő olyan bűncselekmények, me
lyeket .fiatalkornak követtek el, most azonban
— bizonyára a felügyelet hiánya miatt —
alig'múlik el nap anélkül, bogy a rendőrség
krónikájában a gyermektolvaj,1 vagy betörő
ne szerepelne.
•Most, amikor az apa a harctéren küzd és
az anyát a megélhetés gondjai kötik le, kétszeresen nehéz a .gyermekekre felügyelni, de
talán mégis módját lehetne találni a gyakorlati gyermekvédelemnek is. Azok az anyák,
akik elmennek a közgyűlési terembe, hogy a
neves előadót meghallgassák, a bonne-ra,
vagy a legrosszabb esetben a szobalányra bízzák a gyereket, a szegényebb néposztály
azonban — szobalány és boiine hiányában —
nem mehet el az előadásra.
'Elrettentő példának felsorolunk néhány
olyan esetet, amely azt bizonyítja, hogy az
a védelem, amelyben, a gyerekek eddig részesültek, liajitó fát sem ér.
(A

kilenc

esztendős

bandofőnök.)

lEgy kilenc esztendős visszaeső tolvajt
fogott el a napokban a rendőrség. lA kis fin
a Valéria-téren három társával olyan gyanúsan viselkedett, hogy Varga Antal rendőr hozzájuk lépett, megakarta nézni, mivel
vannak elfoglalva; Meglepetéssel látta, liogy
a gyerekek százkoronásokat szorongatnak,mire az egész társaságot a rendőrségre kisérte.
Dr. iBorbola Jenő bűnügyi kapitány kihallgatta a gyerekeket. 'A kihallgatás során kiderült, hogy a banda egyik kilencesztendős
tagja, két hét alatt másodszor áll a rendőrkapitány előtt. Nemrégiben kétszáz koronát
lopott és ebbel a pénzből bandát toborzott
magának. Ö volt a banda feje, a többiek feltótlen engedelmességgel tartoztak neki. Másodízben már sokkal eredményesebben működött, több mint négyszáz koronát tulajdonított el egy uriasszonytól, aki a piacon egy
pillanatra az asztalra tette a pénztárcáját.
A rendőrség a szépreményű csemetéket
átadja a fiatalkornak felügyelő.hatóságának.
(Nick

Cartcrek

a

pályaudvaron.)

Szeged állomáson egy detektív két fiatalembert szélit ott igazolásra. IMiiitán -nem tudták magukat kellően igazolni, az őrszobáu
megmotozták őket. Mindegyiknél volt egyegy töltött revolver, tőr és villamoslámpa.
Ezenkívül több Niek Carter regényt találtak
náluk. Amikor a rendőrtisztviselő kihallgatta

Szeged, 1916. március 22.
a két jómadarat, előadták, hogy egy Moiioron székelő betörőbanda tagjai és hivatalos
megbízással jöttek Szegedre. B e v a l l o t t á k ,
liogy gyilkolni is készek lettek volna, ha
munkaközben háborgatják őket.
Illetőségi helyükre toloncolták a két
betörő-jelöltet.
(Az

éjszakai

csendháborítók.)

Napokon keresztül érkeztek feljelentések
a rendőrségre néhány suhanc éjszakai garázdálkodásáról. A külvárosokban kiváló
előszeretettel verték lie az ablakokat, az utcai
lámpákat kidüntötték és a házak falait bemúzolák. Mikor a garázdálkodás nem akart
megszűnni 09 a suhancok a kirakatokra vetették magukat, a rendőrség széleskörű nyomozást indított. IA rendőrök és a detektívek
éjszakánkint lesheálltak és várták a suhan*
cokat. Néhány napi figyelés után kézrekerültek a csendzavarók: tiz fiatalkorú gyerek,
egy tánciskola növendékei.
Valószínű, hogy egy 'Széchenyi-téri ékszerész kirakatát is ez a tárraság zúzta tó'
liogy a tárgyakhoz hozzájussanak.
Ugyanekkor került kézre a dohánytőzsdék fosztogatója, egy tizenhét éves fin is. Ez
a gyerek mind n további nélkül beismerte,
hogy kilenc esetben1 követett el betörést. 'A
trafikokból ellopott dohányt és szivart a vasúti állomáson eladta az átutazó katonáknak.
A fiatalkornak bírósága fog felette ítélkezni.
'
(Akik

megszöktek.)

Máreiuban egy borbélyinas a g a z d á j á t ó l
állítólag a harctérre szökött, egy ügyvéd
fiatalkorú szobalánya úrnőjének ruhájába öltözött és eltűnt Szegedről, Petri'k Mari tizennégy esztendős házilány 'hetedike óta nem
adott életjelt magáról, végül kedden a dorozsmai csendőrség jelentette, hogy Móricz
Imre 14 éves és Móricz Sándor 12 éves dorozsmai fiuk huszadikán megszöktek hazulról.
Betetőzi az egészet Kohn Imre 15 éves és
EichenUum József 16 éves gyerekek szökése, akik még március tizenhatodikán tűntél el az újszeged! Arpád-Otthonból.

if
Ezek a legutóbbi esetek, takszative felsorolva; egy-kettő talán ki is maradt közülük.
Olasz lap a gazdasági harc ellen.
Lugano, március 21. A négyes antant
tervbevett gazdasági konferenciájával kaP'
csolatban, amely által Anglia a szövetségeseket arra akarja kényszeríteni, hogy a bé-

kekötés után se kössenek kereskedelmi

szer-

ződést Németországgal,
a „L'Italie" cimü
újság kijelenti, liogy Olaszország csak rendkiviil óvatosan mehet bele ily \sztne tárgyalásába, amelynek megvalósítása az országnak súlyos gazdasági károkat okozhat. AZ
a szükséglet, hogy azelőtt behozott cikkeket
ismét kedvező árakon tehessen kapni, már
érezhetővé válik. Miért kelljen Olaszországnak a szükséges árukat drágán
megfizetni
azért, hogy eleget tegyen a francia és angol
kívánságoknak. Ameddig Franciaország és
Anglia áruikat nem képesek hasonló áron
szállítani, mint a német ipar — és ezt bajo-

san tehetik — addig ily érteimii
soknak nincsen céljuk.

tárgyalá-
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problémája, világtörténelmi jelentőségű véres küzdelme folyik szemeink előtt, igazi
önzetlenséget, jellemességet, áldozatkészsé0000
get és önfeláldozást úgyszólván csak a fronton küzdő katonáinknál találunk. A 19 évtől
A török Vörös Félhold képeslevelezö50 évig fegyverben álló polgárság, a nemlapjalt 20 fillérért árusítja az Országos Bi
zetnek ez az ép, erős, egészséges része, az
zottság, (Budapest, képviselőház.)
országnak ez a szine-java mutatja példáját
az igazi polgári kötelességérzetnek. A magyarság ebben a háborúban döntő tényezőA Stefánia-parkban
nek nyilvánult, kiváló tulajdonságainak megJártam, a még gondozatlan utakon már ját- óvása, fentartása és fejlesztése az általános
nemzetközi béke egyik biztositéka. Visszaszanak a gyermekek, a padokon meghitten
cseveg egy-egy pár, akiknek szivében a sze- utasithatlan joggal követeljük olyan kormányzati politika inaugurálását. amely a
relem tavasza'megelőzte a természet ujraób
nemzet érzéseit kielégíti, a népjogokat kifedését. (A parton niegic-odáhuu a méltósá- terjeszti. a közszabadságokat biztosítja és
P s Tiszát, amelynek tükrét gyögéden .simo
minden téren hatályosan foglalkozik a magátja a márciusi szellő. Az utcáról idegen
gyar nép anyagi és szociális bajaival. Kosritniu.su ének hangjai közelednek felem. Pil- suth eszméi fogják dominálni a jövőt. A
tettrekészségnek, a szilárd akaratnak, az ellanatra ugy tetszik, mintha nem is a Tisza
szántságnak az idejében máris tudjuk, látPartján állnék,, hanem valahonnan messze, a
iuk, érezzük, hogy egyéni szabadság és ály
°lga mentéről játszadoznának velem isme
lami függetlenség nélkül nincs haladás, mint
reilen, titokzatos hangihullámok. Az ének
'-I virulás.
mindjobban erősbödik. Az emberek kisietnek
— Szeged! törzstisztek kitüntetése. Őfela parkból az utca felé és mire én is elhagyóin
sége gyarmatai I)uni Balázs vezérőrnagya
Partot, már mindenki .kíváncsian nézi a
nak a hadidiszitményes II. oszt. katonai ér^okatlau látványt. Orosz fogoly csapat ha
demkeresztet adományozta egy gyaloghadfel énekelve Újszeged felé. Vigau, jókedvüosztálynak az ellenség előtt történt eredméUgy fest az egész, mint egy győzelmi me
nyes 'vezetése elismeréséül. — A király Né»et. A legtökéletesebb költői paradoxon, ami
meth Kálmán ezredesnek a háborúban tel!1
»t csak az élet művészete varázsolhat át ily
jesített kitűnő szolgálatai-elismeréséül a Femegkapó igazsággá. Az orosz foglyok győze
renc József-rend tiszti keresztjét adomádelini indulót énekelnek. Nem valmi nielannyozta a katonai érdemkereszt szalagján.
O'ólikirs, szomorú dalt, hanem tüzes, gyújtó
A hadijelentések hitelessége százaéneket. Valahol a szibériai jégmezőkön talán
lékokban. Egy hollandi újság komoly alapon
épen most a mi véreinket kísérik a fogoly.statisztikát készített arról, hogy milyen mértábor felé. Vájjon az ő ajkukon is megcsen
tékben lehet hitelt adni a liadijelcnté-eknek.
diil-e a dal? Vájjon tudnak-e ők is ily megEzt a kimutatást, amely százalékokban fejezi
nyugodva énekelni az ellenséges idegenben ?
ki a hírforrás igaz monda A fokát, az alábbiEs ha az ő énekük idehallatszanék, nem szoriilua-e össze a szivünk? Hiába, nem is lehet akban közöljük:
100%
A német hivatalos jelentés
másképpen, az orosz foglyok éneke is a mie75%
,^Stockholmi hírforrásunk"
ink sorsát jutatja eszünkbe. Mi mindig őrá50%
„Rotterdami hírforrásunk"
juk gondolunk cs, bevalljuk, örültünk az
45%
A francia vezérkari jelentés
orosz foglyok vig éneklésének, mert az a re20%
Orosz vezérkari jelentés
mény szállotta meg lelkünket, hogy ott a
10%
iA Times külön kábele
Volga partján énekelnek a magyar katonák
8%
iA iMatin jeletése
is. H á n y orosz anyának és hitvesnek szerzett
5%
„Belga szemtanú"
Volna gyönyörűséget, ha láthatja ezt a vígan
A front egyik pontjáról jelentik 3%
éneklő menetet. Szerettük volna hozzájuk ki
„lágy amerikai cipőkerfeskedő
áltaui: — Ide hallgassatok! IA ti fiaitok ná2%
felesége közli"
lunk énekelnek. Nincsen semmi bajuk. M i jól
1%
„Francia ügynök Szíriából"
teán mik velük. Vigy ázzatok ti is a mi fiainkv»%
%%
Havas-jelentés
ra! Ápoljátok, becézgessétek őket, hogy hajlatukban ők se .felejtsék el az édes magyar
nótákat, .amelyek itt nőttek a szivükhöz az
Alföld kalászos rónáin., a büszke Tisza 'partján . . .
(-ók.)
— Tisza és Teleszky a királynál. Bécsből
jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnököt
a király kihallgatáson fogadta, disza a kihallgatás után az osztrák miniszterekkel
tárgyalt és különvonaton visszatért Budapestre. — Teleszky
dános pénzügyminiszter
»s kihallgatáson volt őfelségénél. A pénzügyminiszter Bécsben maradt.
- Kossuth Lajos halálának évfordulója.
Az országgyűlési függetlenségi párt évrőlévre kegyelettel emlékszik meg halála évfordulóján Kossuth Lajosról. A párt ki szokott zarándokolni a ke repesi temetőbe Kossuth mauzóleumához, ahol emlékbeszéd kíséretében koszorút tesznek a nagy halott
sirjára. Az idén a függetlenségi párt nevében dr. Kelemen Béla tartotta a beszédet és
a többi között ezeket .mondta:
— Amikor a lét és nem lét kérdésének

baja uju.lt ki, ügyvédje emiatt ideiglenes szabadlábra helyezését kérte az igazságügyminisztertől. A miniszter a kérelmet teljesítette és Kuncz Rezsőt ideiglenesen szabadlábra helyezte.
— Kihirdették a Kúria Ítéletét a hadseregszállítók előtt. Kedden délelőtt hirdette
ki
a
szegedi
királyi
törvényszék
a
hadseregszállítók második csoportja előtt a
Kúria ítéletét. A tanácsban Hevessy Kálmán elnöklése alatt dr. Wanie Rezső, dr.
László Adolf. dr. Szenttaniássy
Mjklós és
dr. Nagy Zoltán vettek részt. A vádhatóságot dr. Harsányi Elemér vezető-ügyész képviselte. A Kúria Ítéletét annak ideién ismertettük.
— Nyugtázás. Polczner Elvira, úrhölgy ivén
a csengelei árvízkárosultak részére a Szabadoktatási Ugyesiiilet akciójával kapcsolatban
a következők adakoztak: Szegedi kenderfonó
gyár 1(M). Szegedi gyujtógyár 20, C-ongrádi
Takarékpénztár 20, Holtzer S. és fia 10, Magyar Kender és Len ipar 100. Szász Ernő 20,
Légszeszgyár és villamtelep 30. May R. Miksa 20, iBank és Váltóüzlet, Takarék és Hitel
részvénytársaság 20, Kereskedelmi és Ipavbank 20, Baek Bernát gőzmalma 20. Bőripari Szövetkezet 10, Alatt Lajos 2, Brau*wetter dános 10. Pic.k Márk szalámigyár 10,
Első szegedi cipő csizma és papucstermelő
szövetkezet 30. Zsótér Sarolta 2 K. összesen
444 korona.
— Dicső seregek találkozása. A szegedi
pályaudvaron történt. Két fogol.v-zállitó vonat találkozott. Az egyikben oroszok voltak,
másikba szerbek. Mind a két csoport leszállott és pihenőt tartott. IAz orosz és szerb fogl lyok kíváncsian néztek egymásra. Odaszól az
egyik szerb fogoly a muszkához:
— Hát csak a cár az oka a háborúnak.
Visszaszól rá e.gy orosz:
— No, én meg azt mondom, hogy csak
Péter királynak köszönhetjük, hogy ide kerültünk.
Odasomfordál erre hozzájuk egy einkusarcu szerb legény:
No, mit vitatkoztok. Mind a kettő ugyanazt akarta: (Miklós cár és Péter király is. Az
volt az óhajuk, hogy az orosz és szerb hadsereg 'Magyarország szivében találkozzék. Az
óhaj most teljesült. íme, találkozott a két

A Reuter „külön" tudósítója
o%
Reuter-jelentés
Igy a hollandi statisztikus, akivel bajos
perbe szállani, mert azt állítja, hogy tudományos alapon készült a kimutatása.
— Joachim Ferenc itthon. Joachim Ferenc,
a neves és tehetséges szegedi festő, aki a háború kitörése óta katonai szolgálatot teljesít
és több mint egy éve a harctéren van, tizennégy napi szabad-ágra haza érkezett. Joachim tehetsége a háborús események közvetlen szemléletének hatása alatt bizonyára
megizmosodott, u.gy halljuk, hogy minden
valószínűség szerit a sajtóhadiszállásra vagy
egyik liadseregpanancsnoksághoz osztják be
mint festőt.
— A vezérkari főnök — Bécs díszpolgára.
Bécsből jelentik: Glasel elöljáró indítványt
tett, hogy Hötzendoríi Conrád vezérkari főnököt válasszák meg Bécs díszpolgárává és
a PráterStrassét róla nevezzék el.
— Kuncz Rezső szabadlábon. Kuncz Rezső
gyárigazgató, akit a szegedi elitélt hadseregszállítókkal Lipótvárra szállítottak, a fegyházban súlyosan megbetegedett. Régi tüdő-

dicső hadsereg.
— Börtönvizsgálat. A börtönvizsgáló bizottság kedden délben a kerületi börtönt megvizsgálta és mindent a legpéldáesabh rendben talált. iA bizottságban Bokor Pál polgármester-helyettes elnöklése alatt
resztvettek
dr. F:inr Kornél, az állaniépitészeti hivatal
főnöke. A tiszti főorvos képviseletében dr.
Eriitz János tisztiorvos jelent meg.
— Egy szabadkai honvédönkéntes öngyilkossága. Szabadkáról
jelentik: Néhány
hónappal ezelőtt önként jelentkezett a szabadkai hatodik honvédgyalogezrodhez iMórtónfi István, aki már az ötven évhez közeledett. A Pest-szálodában .bérelt szobát és ott
étkezett a Pest éttermében, ahol mindenki
ismerte a fekete pödört bajusza őszes hajú
önkéntest. Mártonfi utoljára szombaton este
vacsorázott meg a Pest éttermében és este
nyolc órakor felment a szobájába. Vasárnap
este liét óra tájt feltűnt a xzáloda személyzetének. liogy Mártonfi még mindig nem kelt
fel. Kopogtak hosszasan az ajtaján, de hogy
válasz nem hallatszott, rendőrt hívtak és feltörté'k az ajtót. ,A szobában arccal a díványra borulva holtan feküdt Mártonfi önkéntes.
A vizsgálat megállapította, hogy az életunt
önkéntes hosszabb idő óta készült az öngyilkosságra. A z öngyilkos levelet hagyott hátra
Surányi Sándor honvédőrmester címére, de
a zászlóaljparancsnokság a levél felbontása
iránt még nem intézkedett. Valószínű, hogy
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Mártonfi — aki néhány évvel ezelőtt dúsgazdag újvidéki kereskedő Volt, nagy lábon élt
és újvidéki lakásán 'kivül Budapesten is állandó lakást tartott, az utóbbi időben bekövetkezett anyagi romlása miatt vált meg az
élettől.
— Egy gépszijért három év. A mult év
novemberében Lorman
Gábor, nagybecskereki napszámos bemászott a nagybecskereki
takarék-egylet gépházába és onnan kétszáz
korona értékű gépszija't lopott. Lorman tagadott, de a tanuk ellene vallottak. A bíróság bűnösnek mondta ki és — tekintettel
többszörösen büntetett előéletére —
három
évi fegyházra
ítélte. Kedden a szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a törvényszék Ítéletét.
— Kilencven éves tolvaj. Összesen huszonnégy esztendőt töltött már a börtönben Miskolci- Mihály martoncsi földiéivé*. 1Me.st kilencven éves és ismét a vádlottak padjára került. Az a vád ellene, liogy februáriján egy
subát és egy lópokrácot lopott. Az öreg bűnös
töredelmesen bevallotta a bűnét, mire a
szegedi törvényszék Hcressy-timíwsa három
huri

fogházra

itélte.

— Tizenöt mázsa romlott hal. Dr. Szalay
József főkapitány utasítására dr. Andrássá
'Ferenc tb. főorvos és Alexander Lajos főállatorvos Kneisl Jakab balászbérlő tulajdonát képező tizenöt métermázsa halat meg
vizsgáltak és romlottnak találtak. A rendőrrég a halat elkobozta.
— Holttest, amelyet kétszer exh máinak.
Szabadkáról
jelentik: A mult év októberében
Pacséron titokzatos haláleset történt. Ninkov
Ignác jómódú szerb gazda, amikor a földjéről munka után hazatért, holtan találta a
feleségét az istállóban. A holttestet alig lehetett fölismerni, mert a bika rettenetesen
összetaposta a szerencsétlen asszonyt. A

Igazgató: VAS SÁNDOR.

szabadkai ügyészség elrendelte a nyomozást, mert annak a gyanúja merült föl, hogy
Ninkovnét két mostoha gyermeke tette el
láb alól, akik az asszony holttestét aztán
az istállóban a bika alá tették, nehogy kiderüljön a gyilkosság. Az asszony második
felesége volt az öreg Nirikovnak, akinek ekkor már két felnőtt gyermeke volt. Az egyik
Ninkov Danica huszonnégy év körüli aszszony, aki különváltan élt a férjétől s Zotnborban szolgált, a másik Ninkov Szávó huszonhat éves, aki pár esztendővel ezelőtt
megnősült, most a szabadkai 86. gy. e.-ben
szolgál. A két Ninkov-gyerniek állandóan
veszekedett a mostoha anyjával, mert féltek
attól, hogy a mostoha anyjuk ráveszi édes
apjukat, liogy az egész vagyont irassa rá
és akkor ők nem örökölnek semmit. A gyanút megerősítette a nyomozásnak az a megállapítása, hogy a haláleset napján Ninkov
Szávó engedély nélkül szökött haza Pacsérra ezredétől. Ennek alapján a katonaság letartóztatta Ninkovot, aki azóta vizsgálati
fogságban van az ezrednél. A szabadkai tör-

vényszék

most másodízben

rendelte cl a

holttest exhiimálúsát.
A holttest egyes részeit ládába csomagolva fclkiildötték az
igazságügyi orvosi tanácshoz annak a megállapítása végett, hogy a szerb asszony a
gyilkosságnak esett-e áldozatul.
— Rita Sacchetto a Korzó-moziban. Ha a
városi .színházban el is marad Kitti Sacchetto
föllépése, a szegedi közönségnek mégis lesz
alkalma gyönyörködni ennek a ritka tehetségű művésznőnek művészetében. iA 'Korzómozi igazgatósága két. napra, szerdára, és
csütörtökre miisorra tűzte a „Május királynője" cimü hatásos és látványos mozidarabot,
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Teleion 11-85.

Szerdán és csütörtökön

Rifta Sachetó

legszebb alakitása.

jtöájtts királynője.
Nordisk dráma 4 felvonásban.

Scherlock Holmes legnaggszerübb

bravúrja.

A csaló.
(A nagg eset.)

Detektivdráma 3 felvonásban.

Szeged. 1916. március 22.
amelyben kiváló szerepe van a páratlan művésznőnek. fczeged közönségé tehát a Kcrzomozi igazgatóságának előzékenységéből mégis gyönyörködhetik a kiváló művésznő játékába.
— Simon Judit reprize az Urániában.
Kiss József örökbecsű balladája, a Simon
Judit, a filmen is művészi érték szempontúiból maradandó alkotás. Eltekintve attól,
hogy a felvételt Magyarországon, magyar
cég rendezte, az összes szerepeket magy*"*
színészek a lakit,iák, a dramatizálás szinten
magyar munka, a hatalmas, egész élőadást
betöltő filin a mozi-technika csodás fejlettségét, a színjátszás nagyszerű érvényesülését és a gondolat kitűnő inegtestcsitését egy®*
siti Simon Judit szomorú nótája,— mint a
költő .mondja, — ott játszódik le előttünk;
hangok és artikuláló hatások nélkül bontakozik ki belőle a drámai erő, a lelki harcok
bús förgetege és a földöntúli igazságszolgáltatás erkölcsi szimbóluma. iAz Uránia igazgatósága, mely újólag 'alkalmat ad a szegedi
közönségnek, liogy megtekinthesse azt "
napi múlandóságon felülálló film-remeket,
ismét csak művészi és irodalmi érzékének adja megbecsülendő tamijeiét.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.
• h*

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
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S Z Í N H Á Z I MŰSOR:
SZERDA: Rita Sacchetto müvészestéjeBérletszünet.
CSÜTÖRTÖK: Hamlet, tragédia. Páros.
P É N T E K : (Iriin Lili, vígjáték. Páratlan.
SZÓMRAT d. m: Ö, vagy senki, operett.
ESTE: Ligénybuesu, operett. Páros.
VASÁRNAP d. u.; Táncosnő, operett.
ESTE: Náui, népszinmü. Páratlan.
Rita Sacchetto fellépte A színházi iroda
jelenti: Rita Sacchettó, táncniüvésznő és
filnidiva, aki egy sajnos véletlen folytán a
tegnapi előadásról a vonatot lekéste ma este
okvetlenül fellép. A mára váltott jegyek tehát érvényben maradnak. Vele érkezik a kiváló zongoraművésznő, Patliy Ilona is. Az I.
é.s I I I . szám között Hilbert Janka és Ocskny
Kornél Bizet-Scliumann Griegtől énekelnek
több dalt.
Náni. Szombaton és vasárnap, a kettős
ünnepen négy előadás lesz. Vasárnap (Follinusz Aurél elévülhetetlen, kedves népszínműve a hol megríkató, 'hol meg'kacagtató
•Náni kerül előadásra Déri Rózsival a címszerepben.

Telefon:

Telefon:

13—16-

13-16.

Is
fűtés, tizem és cséplés célokra tel-

aZOIHial
szállít és vidékre továbbit. Tűzifát
motorommal háznál is filrászeleh.

jes vaggonrakományokat is

Víderker Pál
Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Számozott helgek.

fa- és szénkereskedő.

Szeged, Honvéd-tér 1. szám.

MtMAGYAROtt^ÁÖ.

Saeed, 1916. március 22.

Romániát Bulgária józanítja ki.
Bukarest,
március 21. A „Moldova"
irja: A russzoíile'k akciója csúnya kudarcot
vallott a feleszmélő románság előtt, de mivel erős még sok emberben a kábultság, foglalkoznunk kell Take Jonescu és Filipescu
aknamunkájával.

keddben. u.i veszedelmet fedeznek fel Dob-

rudzsában, amelyről azt mondják, hogy a
bolgárok közeli támadása előtt áll. Ez az az

- német hadak nagyszerű sikerei után még
halvány reményünk se lehet?

uj muszka intrika s a russzofií románok u.i
aknamunkája, hogy eltereljék a románok
figyelmét a besszarábiai frontról, ahova az
események és a történelem keserves tanulságai utalnak bennünket.
c<i«aiiaiuiaima»iiiaunmH»»iiai»>iaMiiiaa

A körülmények megértése Besszirábiát
-sürgeti s arra ösztönöz, liogy most vagy
soha, vessünk gátat minden időkre az oroszok konstantinápolyi törekvéseinek, amely'
A németek elleni harcot Erdély meg- előbb gazdasági, aztán politikai meglemmisülésünknek a kezdete.
szerzésének ürügye alatt hirdették és ennek
A németek és magyarok elleni bárénak
lármája közepette a muszka diplomácia
•mindegyre a németekről beszéltette megvá- •semmi értelme. Az ezen háborúra bekövetkező béke lesz az az alkalom, amely minden
sárolt román politikusait, a
magyarokról
időkre kibékíti a románokat a magyarokkal
nem eseti szó? Miért?
és
viszont, belátván, ha mindjárt, kényszeA muszka diplomácia
igy - számított:
ellenségeik
Támaszkodva a megvásárolt romániai poli- ri tve is, liogy nekik csak közös
lehetnek, de egymásnak nem lehetnék ellem
tikusokra, mindegyre a német veszedelmet
élesztette, hogy a közvéleményt, amely tud- jségei, vagy ha mindjárt ellenséges alapon
számítanánk, akkor is bc kell látni, hogy
ja, hogy dinasztiája német eredetű, az uralegy tízmilliónyi nép ugyanakkora népre —
kodó ellen ingerelje,
szakadást hozzon létre
a
románra — nem képezi azt á veszedelközte és a nép között s aztán az uralkodó
met. amit a százhetvemnilliónyi 'muszka
elleni gyűlölettel nyerje meg a románokat a
óriás.
magyarok ellen Erdélynek az odaígérésével
— pedig világos, hogy az oroszokkal 'való
Micsoda nemzeti politika az, amely- a
fegyverbarátság annyit jelent, mint azoknak
mi kis á üti munkát a szláv tenger közepébe
adni segítséget, akik elrabolták Iksszaráhelyezi, amely a világuralomra
törekvő
két, a Duna torkolatait, akik el akarják fogOroszországot támogatja, amelynek Romátálai Konstantinápolyt, a Dardanellákaí, niával teljesen ellenkező gazdasági és poliVagyis egyszóval azokért vérezzen el Rotikai érdekei vannak. ;
mánia, akik megnyomorították a ninltbau s
Az eseményeknek nyomása alatt a jóakik egyetlen kérlelhetetlen ellenségei Ro- zan ás ••rohamosan józanodó román közvémánia természetes és feltétlen megnagyoblemény erélyesén rázza le magáról'a muszbodásának.
ka és francia intrika szülte hályogot és ráA muszka cselszövés nyitja ez:

Meg-

hiúsítani minden német rokonszenv megnyilatkozását Romániában.
A román közvélemény el kábítása Erdély Ígérgetésével, a román államnak az orosz államhoz való vonása, hogy belekeveredve a háborúba, Románia az orosz hadtestek operáló helyévé
•egyen. A muszkáktól megszállt Romániának aztán — kénytelen kelletlen — le kellett
volna mondania minden orosz Ígéretről a
szláv ábrándok javára s első sorban Besszarábiáról, amely " egyedül biztosithatja jövő
nagyságát.

A cár birodalma merül ki leghamarább.
Berlin, március 20. Oroszország tudvalevőleg főkép agrár-állam és e szempontból
való kiaknázása a hadviselés szempontjából
is fölötte szükséges. Ainde nemrégiben kitiiiit, liogy a legutóbbi ősszel erősen megcsappant Oroszország vetésterülete. Az orosz
töidneivelésiigyi minisztérium megállapítása
szerint különösen sok föld maradt megmii1 Síiét;ifi Dél-Oroszországban, az ügynevezett ti.ioro.sz területen Besszarábiával és a
vele határos kormányzóságokkal, a Volga
déli területén, a Kaukázus előterepéu, az európai Oroszország keleti részén és áz Ural
területén is. Ezek pedig Oroszország legtermékenyebb vidékei. Husz és ötven százalék közt mozog a niegmiiveletlen
terület.
Ugyanezen hivatalos jelentés szerint nincs
is kilátás arra, hogy fokozott'tavaszi munkával segíteni lehessen e bajon.

A Novoje Vremja

jött az orosz huncutságra, a hitvány és megvásárolható politikusok alias vásáriára.
Észrevették, liogy Romániában hajnalodik, rájuk pedig az átok sötétje van eresz-

Közkívánatra reprizkénf

szláv

bolgárok eszméltek fel legelőbb a szörnyű
muszka tervek veszedelmére.
Fzek józani
tották ki a románokat is, A muszka tervek
dugába dőltek, a románokra
veszedelmes
orosz álmok és remények szétfoszlottak.
A kijózanodott román közvélemény a
bolgárok módjára számot vet a német és
orosz barátság közötti különbséggel. A román közvélemény már nyíltan
mondja:
Hát miért harcoljak azon hatalmas nemzet
ellen, amely nekem követendő például áll
«lőttem fenséges energiájával? És miért hódollak az ázsiai hordákból'összetákolt orosz
hatalomnak, amely a kulturának, a szabadságnak és minden emberi haladásnak szinte
végzetszerű ellensége.
A németek fényes győzelmei után miért
mondjunk le a tőlünk oly cudarul elrabolt
Öesszará'biáiról és áltassuk magunkat Er-

amely soha sem volt Romániáé, a
Mihez tehát se jogalap s az osztrák-magyar
déllyel,

Drámai filmköltemény 5 felvonásban.

A szezon legnagyobb
—
eseménye.
—
i
'-••••»

—

•

:•

i
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Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. j
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek. — Jegyek előre válthatók az
előadás napján d. u. 3 órától. — A 9 órai
előadásokon számozott helyek.

nemrégiben c tárgyról

cikket hozott, amely riadóként hatott és rámutatott arra, hogy Oroszország főereje
földjének a termése, ez adja meg a hadviselés anyagi lehetőségét, ép azért ugyanannyi
figyelmet érdemel, mint a frontbeli hadműveletek. Felszólítja tehát a kormányt, hogy
a legenergrknsabb eszközökkel küzdjön az
orosz mezőgazdaság érdekében. Mik volnának azonban ezek az eszközök, arról nagvbölcsen hallgat. Nemcsak a munkaerő hiánya, hanem más tényezők is közrehatnak
abban, hogy „Oroszország főereje" megroskadjon.

március 22-én és 23-án,
szerdán és csütörtökön

Ekkor önként megnyílt volna az ut az
oroszok számára Konstantinápoly felé és a
szorosok felé s megalakult volna az orosz
imperializmus óriási hatalma mellett az
orosz iga alatt nyögő szláv népek „nagyszerű" „testvéri" egysége.
Ám ez az álom tuimerész volt. A

Oroszország gazdasági
válsága.

A földmivelésiigyi kormány élelmezési
bizottsága ugyanis megállapította, liogy európai Oroszország marhaállománya a legutóbbi évben 40 millióról 31 millióra csökkent, vagyis 20 százalékkal, mig rendes körülmények között a növekedés 7 millió.
Oroszországban
addig örvendeztek
azon,
hogy nálunk két hústalan nap van, mig végre az ^oroszok is arra szorultak, hogy nem
is kettő, hanem mindjárt három
hústalan
napot kellett bevezetniük. Mert a marhaállomány tetemes megcsökkenése nemcsak
akut hushiánnyal fenyegetett, hanem gazdasági szempontból is fölötte/hátrányos a
trágya alapos megcsappanása", miután műtrágyával Oroszországban rhég alig dolgoznak. De igaerőcsökkenést is jelent ez, ámi
annyival inkább esik latba, mivel a jobb lóanyag mind katonai célok szolgálataiban áll.
Gazdasági -gépék fokozottabb használatára som lehet egyelőre gondolni. A kiadósabb gazdasági gépgyártásnak főleg a
tőktliiány
az akadálya. Mig normális években az oroszok 95 millió értékben vettek
gazdasági gépeket, az utóbbi évben mindöszsze 15 millió rubelért vették ilyeneket.
Az orosz mezőgazdaság tekintélyes ha-

dÉLMAGyAROÜSZÁÖ
nyatlúsához hozzájárul az orosz parasztnép
rendkiviili elbátortalanodása is. Az egyik
orosz újság hozta a minap annak a hírét
hogy több délnyugati orosz kormányzóságban elterjedt a lakosság közt az a hit, hog\
nem érdemes a földjét megművelni, mert
„tavasszal úgyis jönnek a románok és el
veszik."
Mindezek alapján megállapítható, liogy
az orosz mezőgazdaság egy csomó hatalmas, meg nem változtatható és ősszmiiködő
tényező hatása alatt
feltartóztathatatlanul
siilyed. Eltekintve attól, liogy ez Oroszor
szág életerejét gyökereiben támadja meg,
ezen alapszik az Oroszországban máris észlehető és akuttá vált inség és drágaság. Ezt
a helyzetet még súlyosabbá teszi az orosz
vasúthálózat válsága, ami oka annak, liogy
a bushiány nem pótolható a birodalom 'kimeríthetetlen halbőségéből. A Volga mentén
ezer meg ezer kocsirakomány hal romlik
meg, mert nem szállítható el idején. Sőt a
halkereskedelem
középpontiéban, Asztrachánban is szükséget szenved a lakosság
ebben az élelmiszerben, amint ez a tartomány kormányzójának hivatalos jelentéséből kitűnik. He a forgalmi válság is csak
növekedni fog. mivel a gördülő anyag sokkal
gyorsabban használódik el, mint amilyen
gyorsan pótolhat.

Fényképészeti gépek.

Aage Madelung:

A megbélyegzettek
Regény
10-500 koronáig Görz és Zeiss
nemű
—

fényképészeti

Tanár úr kérem

cikkekben,

eredeti gyári árakban

—

Sandberg Henrik ffif

Herczeg Géza:

T. vevőimnek jól berendezett sötét
kamrát dijtalanul
rendelkezésére
bocsájtok.
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Ára 3 korona.
Csergő Hugó :

A ni jziVBtiK asszonya
Regény
férfi és n ő i

divatcikkek

legnagyobb raktára.

::

Ára 4 korona.
Kapható:

—

L e g m e g b í z h a t ó b b cég.

V/ár n a g L. köngvkereskedésében.

::

Legolcsóbb beszerzési forrás.
• ii
GYÓNIGÉZA
Csekonics-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

przemysl

Széchenyi-tér 17.

versei.

Ára 1 kor. 2 0 f.

Telefon 8 5 5 ,

u
a ® s ® s s s s s s a @ s ® a ® ®

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

férfidivatcikkek, ingek, m e l e g

alsók,

harisnyák s e g g é b szükségletekben a

Nemzeti Áruházban
pöppbf tipö i

Ára 3 korona.

Szeged, Széchengi-tér 16.

a legjobb bevásárlási /orrás
•

Ara 5 K 20 fill
Karinthg Frigges :

lencsékkel. Nagy raktár minden-

Ezekkel a jelenségekkel szemben tanácstalanul áll a közönség, a kormány pedig ideges és nagyon is elkésett rendelkezéseivel
csak tetézi a bajt. Mindebből kitűnik, hogy
a kimerítő háború elmélete a harcoló nagyhatalmak közül legelőbb Oroszországban fog
gyakorlatilag megvalósulni.
Oroszország
szervezetlensége és ebben a háborúban többször kitűnt azon képtelensége, hogy gazdasági ügyekben gyors és idejekorán való áttekintése legyen, oly példátlan nemzeti katasztrófa bekövetkezhetésére nyu.it kilátást,
hogy ínég Oroszország mostani ellenségeiben is részvétet kelthet.
Vannak azonban Oroszországban belátóbb koponyáik is, de ezek csak nagyon nehezen tudnak érvényesülni. A közvélemény
és a sajtó még mindig „az országnak a győzelemre való szervezését" hangoztatja. Ha
aztán azt mérlegeljük, mi minden szükséges
ehhez a szervezéshez, akkor kisül, hogy
Oroszországnak legalább is húsz évi szervezkedésre volna szüksége, mig a győzelemre kerülhetne a sor.

Szeged, 1ím;. március 22.

S S .

Kapható: V A R N A Y L.
:: könyvkereskedésében. ::

® s s ® s s ® s a @ ® ® a @ a s ®

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

H a j ő s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 k 2 0 fill
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Legjobb hajfeslfi a*
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 1,
Kapható Leinzinger Gyul*
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

mmm.

s z e g e d ,
S z é c h e n y i - t é r 2. s z á m .
Telefon 311.
f f t U l ó s saarkaastfi: P Á S Z T O R

JÓZSEF,

Báli cipőujdonságok.

K i adótolajdonoa: V Á E N A Y L .

F á j ó s f o g á r a vegye"
mielőbb a híres Leinzin*
ger-fíle f o g c s e p p b ő i
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gyujf
ógyszertárában Sz
lenyi-tér.

N y o m a t o t t .Vármay L . k B a j n r a j r o m d A j á b a n , Saegodea,

