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Szeged, 1916.

LEGÚJABB.
BERLIN:
A Vossische Zeitung briiszszeli jelentése szerint Belgiumban egy kémszövetséget fedeztek fel, amely összeköttetésben állott Mercier bíborossal. A szövetig Hollandián keresztül leveleket csempe
szett ki. Megtalálták
többek között azt a levelet is, amelyet a biboros intézett a belga
kormányhoz.
ROTTERDAM:
A Daily Mail jelenti,
a portugál kormány elrendelte uz osztrák-magyur monarchia hajóinak
lefoglalást is. Két hajót foglaltak le.
GENF:
Roquet, az uj francia hadügyminiszter, hir szerint tóbb tábornokot fel fog
menteni állásától. Gallieni, a volt hadügyminiszter mindig tartózkodott
ilyesmitől.
ll°gy

GENF: A francia katonai körök véleménye szerint Verdun körül a németek
ujabb erős támadása várható. Lorraine cs
Eathé képviselők meglátogatták a frontot és
ugy nyilatkoztak,
hogy Verdun élelmiszerekkel és munícióval bőségesen el van látva
ugy, hogy képes a leghosszabb ostromot is
kiállni.
KONSTANTINÁPOLY:
Az angolok
egyiptomi helyzete válságos. A helyőrségeket megerősítették
és gyors intézkedéseket
tesznek, hogy. a szenussziak esetleges támadásait
megakadályozhassák.
ROTTERDAM:
A
Reuter-ügynökség
rio de janeiroi jelentése szerint a brazíliai
kormány nem engedte meg, hogy a német
konzulátus a lefoglalt hajók
felbecslésénél
jelen lehessen. A német kormány határozott
hangon tiltakozást jelentett he a hajók lefoghdása ellen. A lefoglalt hajók száma harminc. A brazíliai kormány bejelenti, hogy a
hajók értékének felbecslésére való tekintet
nélkül, a hajókat Brazília tulajdonának nyil
vánitsa.
AMSTERDAM:
Londoni jelentések szerint Portugáliában nagy zavargások vannak.
A munkás egyesületek hevesen támadják a
kormányt. Utcai tüntetéseket rendeztek,
a
melynek során véres összeütközés volt
katonaság és tüntetők között. A katonaság
vonakodott a tömeg közé lőni, több ezred
megtagadta az engedelmességet.
STOCKHOLM:
Pétervári jelentés sze.
rint Bark pénzügyminiszter és Stiirmer mi
niszterelnok között kiélesedett a helyzet. A
Pénzügyminiszter lemondása a közel jövőben várható.
ZÜRICH:
Sonnino olasz külügyminiszter és Salandra miniszterelnök
szombaton
Parisba érkeznek.
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Az oroszok rendkívüli
veszteségeket szenvedtek.
Támadásaik terjedelme meg növekedett. - A németek
1200 ellenséges foglyot ejtettek. - Keletgaliciában
visszavertük a támadásokat.
BERLIN, március 22. A nagy főhadiszállás jelenti: Az orosz támadások terjedelme megnövekedett. A támadási pontok
száma emelkedett. Az ellenség előretörései
különböző helyeken éjjel-nappal szakadatlanul követték egymást. Leglrevesebb ostromot ismét a Postawytöl északikeletre fekvő
arcvonalunk állott ki. Az ellenség vesztesége itt olyan mérvet öltött, amely még az
oroszoknál szokásos tömegek harcbavetése
mellett is egészen rendkiviili.
Sikeres ellentámadásunk egy kis betörés helyén tizenegy orosz tisztet és ötszázhatvanhárom iönyi legénységet
juttatott
fogságunkba. Azonkívül a Rigától délre és
délkeletre, a Friedrichstadtnál, Jakobstadttól nyugatra és délnyugatra, valamint a Naroc- és YVischniew-tavak közt lefolyt számos harcban is csapataink az ellenséget a
legsúlyosabb
veszteségei mellett
könnyii
szerrel verték vissza és ellentámadásaink
során hatszáz embert el is fogtunk. Az oro-

szoknak egyetlen helyen sein sikerült bárminő eredményt is elérniük. A ini veszteségeink mindenütt csekélyek.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, március 22. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az ellenség tevékenysége tegnap csaknem az egész
északikeleti harcvonalon megélénkült. Állásaink ellenséges tüzérségi tüze alatt állottak a Strypa mellett és a Kormin szakaszon. Orosz gyalogsági osztagok törtek elő
mindenütt. Visszavertük őket.
• Keletgalioiában
egy ilyen
előretörés
alkalmából egy zászlóalj erősségű orosz
harccsoport halottakban három tisztet és
több, mint százötven Iönyi legénységet és
foglyokban száz embert veszített el. Részünkről csak néliány sebesülés történt.
H Ö F E R altábornagy,
- > a vezérkari főnök helyettese.

tüzérségi harc a Maas mindkét
oldalán.
Az avocourti foglyok száma háromezerre emelkedett. — A németek
három francia repülőgépet lőttek le. —
BERLIN, március 22.

A nagy főhadi- | harmadik az ellenséges harcvonalon
tul.
Bölke hadnagy
ezúttal a
tizenharmadik,
Parschau hadnagy a negyedik
ellenséges
repülőgépet lőtte le.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.

szállás jelenti: Az Avocourttól északkelet
re március huszadikán lefolyt támadásunk
csatamezeiének átkutatása és az erdős területen kívül fekvő további ellenséges árkoknak elfoglalása alkalmával az itt beszállított sebesiiletlen foglyok száma ötvennyolc tisztre és kettöezerkilencszáztizennégy főnyi legénységre emelkedett.

A Maas mindkét oldalán a tüzérségi
harc, időleges csökkenés után, hevesen tovább folyt.
Oberseptnél a franciák
még egyszer
megkísérelték, hogy a február 13-án szenvedett csorbát ismét kiküszöböljék; támadásukat tetemes véres veszteséggel viszszavertiik.
Verduntól északra három ellenséges
repülőgépet légi harcban
harcképtelenné
tettünk. Kettő délután Samogneuxtöl északkeletre arcvonalunk mögött zuhant le, a {

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

A Balkánon változatlan
a helyzet.
BUDAPEST, március 22. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren nincs ujabb esemény.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, március 22. A nagy főhadiszállás jelenti: A balkáni harctéren a helyzet változatlan.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
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Az olasz harctér
elcsöndesült.
BUDAPEST, március 22. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz harctéren a tegnapi nap csendben telt el.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Salandra győzelme után.
Lugano, március 22. Miként előrelátható
volt, a kamara szavazásánál az intervencionisták egész pártja megfordult és a kormány
mellett szavazott, amely ellen oly élesen
harcolt, A nacionalisták és köztársaságiak
közül csak kevesen szavaztak a szocialistákkal Salandra ellen. Jellemző a Secolo dühöngése: A íranciabarát lap azt irja, hogy Sa-

landrának

látszólagos győzelme ellenére meg

kellett értenie, hogy elvesztette
a
kamara
bizalmát,
mert az intervencionisták és gio-

littiánusok csak feltételesen szavaztak

a kor-

mány meiiett, amely mimikáiban
izolálja
magát a kamarától és az országtól. A tegnapi nap Olaszország szerencsétlen napja.

A Corriere

delhi Sera

is bizonytalan-

nak tartja Salandra győzelmének a hatását.
A kamara azért szavazott Salandra mellett,
mert egy konmánj \ álság gyöngítette volna
Olaszország tekintélyét barátai és ellenségei
előtt és növelte volna az olasz szocialista
párt erejét. A kormány tudja, hogy feladata
nem könnyű és hogy szüksége van a kamara
és az ország támogatására.
Eiscasjni
kormányellenes
szervezetű
indokolásául ezeket mondta: December utolsó napján, amikor Sonnino közölte Olaszországnak a londoni egyezményhez
való
hozzájárulását és Salandra
az Adrián való
tekérten uralmat és az olasz érdekeknek a
Fökiközi-tengeren való leghathatósabb védelmét hangoztatta, én és az én csoportom
a kormány mellett szavaztunk. A december
óta bekövetkezett események azonban teljesen megváltoztatták a helyzetet. A Lovcsen
eleste, Montenegró megsemmisülése, Albánia
meghódítása, Olaszország hallgatólag hozzájárulása Epirusznak Görögország által
való aunexiójához, Egyiptom és Ciprus
megváltozott jogi helyzete, Castallorissonak
és Korfunak az antant, által való megszállása, habár ez ötven olasz karabinieri platonikus jelenlétében történt, mindez megrendítette a kormány előrelátásába és bölcseségébe vetett bizalmunkat.
A Stampa azt irja, hogy a kormány a
kamara tegnapi szavazatát
olybá tekinti,
hogy a kamara teljesen lemond arról, hogy
a Salandra-miniszterium tevékenységébe és
összetételébe beleavatkozzék, vagyis a leg-

teljesebb bizalmi szavazatnak

tekinti.
ü.

Amerika és Hollandia az angol
kalózkodás ellen.
Hamburg,
március 22.
A Hamburger
Fremdenblatt-nak táviratozzák Newyorkból:
Newyork pénzügyi köreiben egyre fokozódik

az elkeseredés amerkai értékpapíroknak
angol hajók által való föltartóztatása
és rész-

ben lefoglalása
miatt. Ez történik, valahányszor az amerikai értékpapírokat hollandiai
bankok postán küldenek el amerikai pénzintézeteknek. Az angol hatóságoknak ez eljárása 'következtében
az utóbbi időben

Szeged, 1910. március 23.

csaknem teljesen szünetelt az iizlétí forgalom a két ország bankjai között s ez mindkét /félnek rendkiviili veszteséget okozott.
A holland bankok többek közt kény tetetik
voltak amerikai bonok, szelvények'stb. beváltását
egyszerűen elutasítani. .Számos
esetben levelek, amelyek az amszterdami
amerikai konzul igazolásával voltak ellátva
s amelyeken rajta volt a konzulátus hivatalos pecsétje, fölnyitva
érkeztek meg s szá-

mos levélben egyes részek

törölve

voltak.

A borítékon mindig ott volt az angol cenzor

megjegyzése:

Zsákmánybiróság

elé utal tá-

tik. Azt, hogy az értékpapírok holland állampolgárok jóhiszemű tulajdona, sohasem
vették figyelembe, hasonlóképen azt sem,
hogy az adóbélyeg csaknem
valamennyi
értékpapírra nézve kétségtelenül bizonyította, hogy azok már 1914 juliusa előtt holland
tulajdonban voltak. Az angol visszaéléseket
már eddig is sajnálatos és bántó jogtalanságnak tekinteíték Amerikában. 'Most
már

határozottan
elvárják,
hogy az
amerikai
kormány energikus lépéseket tegyen a semlegesek jogúinak súlyos megsértése ellen.

Az antant hadviselése,
sikerei és jelentései.
Bukarest,

március 21. A „Moldova" ir-

ja:
— Egy idő óta egész különös mánia
tört ki az antant hadiszállása körül. Ez az

üdvözletek mániája,
amelyeket ujabban az
antant pojáca diplomatái küldenek egymásnak.
Ezek olvasásakor elcsodálkozva kérded
magadtól, hát micsoda nagyszerű dolgot végeztek e nem épen derék urak, hogy „mély
és szívélyes háláinkról" biztosítják egymást.
És nem hiányzik soha se a humor jellemvonása e szövetség hadiszállásának jelentéseiből. Mihelyt az antantnak sikerült
megcsinálni
egy „dicső"
visszavonulást,
megindulnak nyomban a dicséretek és dicsekvések. Ezek vezérkara a háboru kezdete
óta kizárólag csak visszavonulási tervékkel
foglalkozik, mert csakis igy érthető az a sok
nyilatkozat, amelyet minden akciójuk nyomán olvasunk, hogy „hála a vezérkar belátásának, a visszavonulás .ugy sikerült, amint
azt a megelőző tervben megállapították."
Midőn az olaszok nyomban, ahogy ki-'
adták az „avari ti" (előre), a cél felé való
előrenyomulásra a parancsot, meghátrálnak:
ez rájuk nézve a nagyszerű sikerek bizonyságát jelenti. Mikor az oroszok a Kárpátokból egészen Brest-Litowsk mögé futottak
meg és Poroszországból
felülmúlhatatlan
„diadallal" retiráltak egész Rigáig, Nikolajevicset nyomban a legmelegebb hangon iidzölték „a történelemben páratlanul álló dicső
hadi tényeiért." Mikor az angolok galoppban vágtattak el Belgiumból, mesteri visszavonulást vittek véghez.
Gallipolinál ezt az ügyességüket akkora
lelkesedéssel alkalmazták, amely
minden
reményt felülmúlt és Asquith sietett kijelenteni, hogy ez olyan fényes siker, amely
megérdemli, hogy arany betűvel örökítsék
meg a történelemben. Mikor a megmaradt
szerb katonák Albánia hegyei között kóboroltak, az antant azt kürtölte világgá, hogy
a szerbek bolyongása kitörülhetetlen dicsőséggel ér fel. Mikor a montenegrói hadakat
leverték és fegyverletételre kényszeritették,
ugy mutatták be a „vitéz" crnagorcokat,
mint a szazad legvitézebb és .legyőzhetetlen

katonáit', most. pedig, amikor
Durazzónál
az olaszokra került a sor, /ugyanilyen sike- *
r.ek után, azt kiáltják a világba, hogy az '
olaszok kivonulása, azaz kiverése Durazzóból nagy katonai fegyvertény.
Az antant az utolsófajta sikert tartja
irányadónak és nyomban az üdvözletekbe
fog bele. London, Paris, Róma és Pétervár
között szakadatlanul folynak az üdvözletváltások a letörések folytán, amiket az angol katonai lángész recipéje folytán „dicsőséges visszavonulásoknak" keresztelnek el.
Mikor az antant hadait a iegkérlel hete tjenebb csapások érik, akkor az antant
sajtója akasztófahumorral azt meséli a vi-

lágnak, hogy a központi hatalmak ereje már
fogytán van.
Ezen közben az osztrák-magyar-német
hadak diadalt diadalra aratnak és érthetetlen módon nyakasán hallgatnak, nem dicrekszenek. Különös dolog, ezek a népek
nen/ fecsegnek, hanem naivul megelégszenek
azzal, ha a lapok és a 'politikusok helyett a
tények beszélnek.
Az antant három igazi fényes hadi sikerre mutathat rá, a három kóbor királyra:

Péterre, Albertre és Nikitára. a központi hatalmak pedig csak muló
csekélységekre,
mint Lengyelország, Szerbia, Belgium, Albánia és a tiz francia
vármegye.
A franciák eltitkolják verduni
veszteségeiket.
, Zürich, március 22. Ide Franciaországból megbízható jelentések érkeztek
arról,

hogy a franciáknak a Verdun előtti
ban rémségesen nagy veszteségeik

harcokvoltak.

Csütörtökön Lyonban magában több mint
luisz kórli azvonat futott be Verdun előtt
megsebesült katonákkal. Minden intézkedést
megtesznek arra, hogy a Verdiin mellől
az ország belsejébe szállított sebesülteket a
polgári lakossággal való érintkezés elől elzárják, mert meg akarják gátolni, hogy a

lakosság értesüléseket kapjon a Verdun melletti harcokban hozott
francia
áldozatok
mértékéről.
Idegesen tekintenek Franciaországban az angolok felé, akik még
mindig

nem kezdték

meg

offenzivájukat,

amit a

francia front könnyítésére oly gyakran beígértek. Az a hivatalos jegyzék, amely csillapító célzattal foglalkozott az angol fronttal, nem tett jó hatást. Ami az olaszokat
illeti, segítségükről a francia közvélemény
sohasem volt valami nagy véleménnyel és
a legutóbbi időben még azt a csekély várakozást is rendkívüli módon lefokozták. De
n
'ég igy is fölötte kínosan hatott az uj olasz
offenzívának hirtelen megszűnte és az ,a körülmény, hogy az osztrák-magyar
csapatok

egyes helyeken

előretörtek.

Olasz jelentés szerint meréngtetet
követtek el Radoszlavov ellen.

Lugano,

március 22. A Corriere

della

Sera
bukaresti távirata szerint, amelyet
18-án este adtak fel, Radoszlavov
ellen, miközben kocsin haladt Szófia utcáin,
me-

rényletet követtek el. Egy Ipanov nevii postatiszt, revolverből kétszer lőtt rá, az egyik
golyó a kocsi tetejét érte, a másik a kocsist
sebezte meg. A merénylő harmadszor is lőni
akart, de ebben egy diák megakadályozta
és a merénylőt lefegyverezte.

Szeged, 1916. március 23.
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A görögök védik Északepiruszt az olaszoktól.

A szegedi diákság közreműködése
a gazdasági munkáknál.

Athén, március 22. A kormánylapok
jelentése szerint
Epirusz északi részét főleg
azért szállották meg görög csapatok, hogy
ez oluszok benyomulását
megakadályozzák.
A lapok fejtegetik, hogy az antanttal szemben nem érvényesülhet
Olaszország
fegyveres ereje, azt azonban meg tudják akadályozni, hogy Olaszország
lipiruszban tért
hódítson.

- Szerdán hirdették ki a szegedi iskolákban a miniszter rendeletét. — A
konghakerti termelés céljaira termelő csoportokat szerveznek. Gazdák
kérelmére szabadságot ngernek a tanulók a gazdasági munkák végzésere. -

Az antant Szalonikinál német
offenzivát vár.
Lugano, március 22. A Secoló-nak jetentik Szalonjkiból; Gyevgyeli körül német
vas járőrök összeütköztek ellenséges csapattal. Kisebb csete-paté keletkezett. A németek nagyban folytatják előkészületeiket.
Minden jel szerint közeli német-bolgár offenzíva várható.

A portugál alkotmány
felfüggesztése.
— Angol hadihajók érkeztek a
portugál kikötőkbe. —
Amsterdam, március 22. Portugália elnöke az alkotmány bizonyos garanciáit felfüggesztem kényszerül, a komoly
zuvargdSk miatt.
A portugál

kikötőkbe

angol

hadihajók

érkeztek.

„Mégis."
Bécs,

március 22.

Bécs város hadiem-

lékkönyvébe, mint most nyilvánosságra került, Vilmos császár bécsi látogatása alkaldennocli!

mával egyetlen szót jegyzett:

Az oroszok százezer embert vesztettek
az északi offenzívában.
Bécs, március 22. Az első támadás,
mellyel az oroszok már 'hosszabb idő óta
előkészített offenzivájukat Hindenburg
hadserege ellen megindították, csúfos
kudarcot

vallott, s több mint százezer

halottjába

ke-

rült az ellenségnek. Az' oroszok Diinaburg
és Sniorgen közt akarták áttörni a német
frontot, mely Rigától déli irányban Pinszken át huzódik s a Pripjet mocsarak déli részén a némct-magyar-osztrák-vonalihoz csatlakozik. Az oroszok erős tüzérségi előkészítés után a Naroc-tó mindkét partján óriás

tömegekkel

támadásra

indultuk.

Minthogy

a Drisvjati-tó és Postavi-vonal mentén és: a
Vieszniev-tótól délre is élénk tüzérségi harc
folyt, a front, melyen az oroszok támadtak,

körülbelül

120 kilométerre

tehető. Általában

északi irányban terül el. Kezdődik Dünaburgtól délre és végződik a Naroc-tónái,
Vilnától száz kilométerre- Az
összeütközés
borzasztó
lehetett.
A németek
csodálatos
hősiességgel állták meg a helyüket s hatalmas .mérkőzésbei} verték vissza az ellenséget. A támadás erejét s a kudarc nagyságát az oroszok rettenetes vesztesége jellemzi. De az orosz hadvezetőség könyörtelenül
áldozza föl embereit.

(Saját

tudósítónktól.)

A közoktatásügyi

nálható területek kijelölése tárgyában közös
egyetértéssel járjanak el s e végtói, valamint
a birtokukban nem levő területek ellenérték
lyet szerdán hirdettek ki a szegedi iskolák- nélkül való átengedésének kieszközlése1 véban. A rendeletben a miniszter kifejti, hogy gett, elsősorban az illető város (község ) hagazdasági és nevelési szempontból egyaránt tóságához forduljanak. íA telkek kiválasztákívánatos, hogy a mai rendkívüli viszonyok sánál nagy gondot kell fordítani a művelésre
között a mezőgazdasági termelés biztosítá- való alkalmasság megállapítására. Köves,
sában a tanulóifjúság is közreműködjék. A kavicsos területek, valamint épületek által
teljesen körülzárt kisebb területek nm alkalminiszter a közreműködés módjait
akként
I
állapítja meg, hogy a tanuló-ifiuság
nem- 1 masak. A termelendő növények megválasztáesük hozzátartozóinak,
hanem más munka- sánál a talaj minősége, éghajlati viszonyok
erőre szoruló gazdáknak is ajánlja fel segít- stb. s a belyi„szükséglet az irányadó. Ha
ségét. A rendelet felhívja az iskolák veze- v á n s n a k (községnek) kertészo, vagy máa
tőit arra is, hogy az önként jelentkező és gazdasági alkalmazót ja van, vagyiha helyben
testileg fejlettebb tanulókból a konyhakerti valamely gazdasági tanintézet vagy gazdatermelés céljaira termelő csoportokat szer- sági szakértő 'hivatal működik, ezek, ilyenek
vezzenek. Az ily munkákban
résztvevők hiányában pedig kiválóbb hely tói i gazdák
felkérendők véleményadásra, a telkek kivánemcsak hazafias kötelességet teljesítenek,
lasztására és megmunkálásuk módjára, nézhanem számottevő anyagi előnyhöz is jutve. Az egyes iskolák a termelést külön szernak. A miniszter utal arra, hogy a tanulóvezzék meg s egy iskolán belül is célszerű a
ifjúságnak a mezőgazdasági
munkákban
szóbanforgó munkákra vállalkozó ifjúságot
való felhasználásánál figyelemmel kell lenni
egy-egy tanitó, tanár vezetése alatt kisebb
a tanulók tanulmányi előmenetelére, de mócsoportokra osztani s egy-egy csoportnak
dot ad arra is, hogv indokolt esetekben a
meghatározott területrészt engedni át müvetanulók a gazdasági munkálatok
időtarta- lésre. Az állami és a közalapítványokból
mára szabadságot nyerhessenek, ha ily ké- fentartot iskolák a vetőmag beszerzésére küminiszter az összes hazai iskolák vezetőihez nagyfontosságú rendeletet intézett, ame-

relemmel a gazdák
igazgatóságát.

megkeresik

az

iskolák

A szegedi iskolákban, mint értesülünk,
nagyarányú mozgalom indult meg, hogy a
szegedi iskolák
tanulói a
mezőgazdasági
munkák végzésében minél többen résztvegyenek és a termelő csoportok alakítása is
folyamatban van.
A nagyjelentőségű rendeletből az alábbiakat közöljük:
— A mai rendkívüli viszonyok között
minden termelő erő felhasználása gazdasági
szükségesség és erkölcsi kötelesség. Ezért
gazdasági és nevelési szemponttól egyaránt
kivánatos, hogy a mezőgazdasági
termelés
biztosításéiban erejéhez mérten, de tanulmányai kára nélkül, a tanulóifjúság is közreműködjék. Felhivom ennélfogva az elemi
népiskoláknak, jrolgári iskoláknak, gimnáziumoknak, reáliskoláknak, felsőkereskedelmi
iskoláknak, felsőbb leányiskoláknak, tanitó-,
tanítónő- és óvónőképző-intézeteknek
vezetőit, hogy az ifjúságot a termelésben való
közreműködés jelentőségére figyelmeztessék.
Buzdítsák •— a kölcsönös segítség elvére utalással is — azokat a tanulókat, akik az emiitett módon igénybe véve ninicsenek, de körülményeiknél fogva a mezőgazdasági munkában jártasak és erre képesek, hogy községbeit, segítségre

szoruló

gazdálkodóknak

a

termelésben segédkezzenek.
Végül
pedig
igyekezzenek ott, hol a helyi viszonyok erro
alkalmasak, a fentebbi módokon igénybe nem
vett, önként jelentkező s testileg fejlettebb
tanulókból a konyhakerti termelés céljaira,
az alább részletezendő módon, termelő csoportok' ri szervezni. (Az ilyen konyhakerti termelés, eredményessége esetétón, gazdasági
hasznossága és a közös munkával járó nevelés hatása mellett munkával szerzett, tehát
tiszteletreméltó anyagi előnyt is nyújthat s a
termelésben résztvevők kétszeresen tennének
eleget a nagy idők hívásának, hn e munkájuk gyümölcséből az elesett hősök árváinak
javára áldoznák.
A termelésre, amennyitón e célra megfelelőek, elsősorban az iskola birtokában levő
s müvelésre nem használt területeket (iskolakert. udvar, játszótér) kell
felhasználni;
ezenkívül alkalmasak o célra beépítetlen, illetőleg parlagon heverő városi (községi) telkek, kertek s a faiskolának gyümölcsfákkal
be nem illtetett táblái. Célszerű, bogy egy
városbau (községben) levő iskolák a felhasz-

lön engedély kérése nélkül
előleget vehetnék igénybe

30 K - i g terjedő
á t a l á n y u k , illető-

leg költségvetésük megtakarításának terhére. (Azoknál az iskoláknál, amelyek melVett
gondnokság van szervezve, az előleg igénybevételéihez, valamint általában az egész mtmkia
vezetéséhez a gondnokság ihozájáralása szükséges. Nem állami iskolák természetesen saját fen tartóik illetékesek költségeket előlegeket előlegezni. A szerszámokról — az esetleg az iskola birtokában levő szerszámok.felhasználásán kivül — a munkában résztvevők
igyekezzenek gondoskodni.
Végül a konyhakerti növények termelésének fokozása érdekében a tanuló-ifjúság
munkájának szervezésén kivül kívánatosnak
tartom, hogy az önálló gazdasági néipiskolák
ingyenes szétosztás végett, fölös
palántákat
neveljenek. (Elsősorban az iskola növendékei
közöt kell a palántákat, kiosztani, oly óéitól,
hogy ezeket a tanulók hozzátartozóik gazdaságában további termelésre használják.

Hevesebb harc a Dngeszternél és
Bukovinában.
Bécs, március 22. Az orosz harctéren
a Dnyeszter mentén és a bukovinai harcvonalon a harcok hevessége növekedik, s
egyes helyeken a tüzérség
tevékenysége
élénken iokozódik. Különösen
Pflanzer-Balíin hadseregének harcvonala előtt lett nagyobb az ellenség tevékenysége.

Franciaország óriási véráldozata
Genf, március 22. A „Journal"-ban Hum
bert szenátor konstatálja, hogy
Franciaor-

szág ebben a háborúban
szih'etségesei között a legnagyobb véráldozatot hozta, nem
véve ki Oroszországot sern. Elérkezett azonban az idő, amikor Franciaországnak kímélnie kell emberanyagát. A szövetségeseknek még nagy embertartalékaík
vannak,
mig Franciaország már ott tart, hogy a
munkásokat a gyárakban rokkantakkal kell
pótolnia és kiképzésre behívta már a 47 és
48 éveseket is. A szenátor hangsúlyozza,
lrogy a szövetségeseknek is meg kell végre
iesziteniök erejűket.
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Nem lehet zsirt kapni
Szegeden.

A kihágási bíróságon.

— A hentesek árdrágító ötlete. —

(Saját

(Saját-

tudósitónktól.)

Az

élelmiszer-

uzsora terén mindig ujabb és ujabb ötletek
teremnek, amelyek a miniszteri rendeletek,
az ármakszimálások, a hatósági intézkedések és a közélelmezési bizottságok körültekintő munkálkodása dacára még mindig
találnak módot arra, hogy a közönség zsebéhez férkőzzenek és onnan jogtalan hasznot bűvészkedjenek elő. Az elkopott ötletek
ellenszerét már némileg kitanulta a közönség, az- W-ötleteket pedig jó volna, ha a hatóság végezné ki, inert amikorra ezeket a
prakszis teszi lehetetlenné, addigra el is
érték céljukat: a közönség kiuzsorázását.
Egyik nagyon jó kieszelt ötletre mutathatunk ez alkalommal rá, a zsir árának
legutóbbi makszimlásával kapcsolatban. Nem
régiben még hét korona és néhány ifillér volt
a .zsir kiiöia-Szegeden. A legutóbbi hatósági
maksziniálás öt korona és néhány fillérben
álfapitotta.nneg a zsir árát, vagyis kilónkint
körülbelül két koronával tette olcsóbbá.

.A zsir hozzáférhetősége azonban ezzel a
•két korona olcsóbbodással együtt hatványozott mértékben megnehezedett, noha a hatóság intenciója kétségtelenül áz ellenkezőiét
célozta, csakhogy a jámbor hentesek felháborodtak, hogy egyszerre
„ilyen olcsó" legyen a zsir és ugy látszik, közös egyetértéssel abban állapodtak meg, hogy a „zsir elfogyott."
Néhány nap óta ennek a hentcsi

furfangnak- következtében nem lehet

Szege-

den zsirt kapni.
Akármelyik henteshez is
megy be a vásárló, -mindenütt egyhangú
válasz fogadja:
— Nincs zsir kérem! Nem kapunk
•zsirdisznót. az a zsir pedig, amely a sovány
'disznóból „kijut", nekünk kell. A zsíranyagot feldolgozzuk szalonnának.
Ugyanezt mondják a piacon az úgynevezett hentes-kofák is, (ez uj műfaj, speciálisan háborús alakulás, vagy pedig tragikomédia „Utazás a közönség zsebére" ciinmel), akik.szintén megkapó szó,bőséggel indokolják, högy záirt nem adhatnak, csak
akkor, ha öt kiló fiáját, meg tiz kiló szalonnát is vesz hozzá az ember. Akad közöttük
azonban egész őszinte nő is, aki aztán egész
nyiltan kiönti szive fájdalmát:
— Hogyis ne, majd most adunk zsirt,
amikor a hatóság „lemakszimdlta".
A csirkések annyit kérnek, (amennyit akarnak, vegyenek tyúkot.
Mindebből nyilvánvaló a hentesek u.iahb
trükkje. Zsirt nem bocsajtanak forgalomba,
hogy hamarosan általános panaszok révén
az a látszat kerüljön közre, mintha
zsirhiány
lenne.
Ezen az alapon a hatóság aztán
kénytélen lenne ismét magasabbra szabni a

zsir árát, mire egyszerre

lenne zsir bőséggel.

Azonban a derék henteséket addig sem kell
félteni, hogy zsírjukba fulladnak. Felfedezték, hogy a füstölt szalonna makszimális ára
maradt a régiben, vagyis kilója nyolc korona. Innen van aztán, hogy olyan hévvel
feküdtek rá a zsiranyag szalonnává való
feldolgozására.

— Elitéit élelmiszerdrágitók. —

tudósitónktól.)

Az élelmiszer-

uzsorások, a tejpancsolók, az utcai botrányokozók férne a kihágási biróság. Amióta az
élelmicikkek árai
inakszimálva
vannak,
számtalan azoknak a száma, akiket a hatóságilag megállapított ár túllépése miatt vont
felelősségre a kihágási biróság vezetője. Szigorú büntetések kiszabásával sok árdrágítónak vette el a kedvét a busás haszon tisztességtelen uton való megszerzésétől dr.
Temesváry
Géza iőkapitány-belyettes. Árdrágító ritkán szabadul három napi elzáráson
alul, mig visszaeső bűnöst tizenöt napra helyeznek a hűvösre, hogy alkalma legyen
gondolkodni afölött, jobb-e a megengedett
tisztességes nyereség, mint a kockázatos
nagyofcb anyagi haszon, megfelelő elzárással spékelve.
Alig néhány napja, hogy az egyórai általános zárást szabályozó kormányrendelet
életbe lépett, máris akadtak olyanok, akik a
rendelet ellen vétettek. Szerdán két kocsmatulajdonos állott a kihágási bíró előtt, az.

egyik két nap alatt kétszer nem tartotta be
a zárórát.
A Párisi-körut 19. szám alatt van Jansik
Pálnénak egy kis kocsmája. Jansikné március 17-én fél egykor még nyitva tartotta
az üzletét, holott az italméréseket már tizenkét órakor be kel! zárni. Egy rendőr járt
arra és benézett a kocsmába, ahol a kocsmárosné meg két vasutas vigan sörözött.
A rendőr feljelentette Jansiknét. Másnap tüzérek mulattak a kocsmában, ismét záróra
után.
Or. Temesváry
Géza kihallgatta Jansiknét, aki a főkapitány-helyettes kérdésére be-

vallotta, hogy

nincs italmérési

engedélye.

Állítólag a napokban kérelmezte az engedély
megadását, de ezek után természetesen nem
fogja megkapni, miután dr. Temesváry hivatalból közli az Ítéletet a pénziigyigazgatósággal. Jansikné az első vád ellen azzal
védekezett, hogy az a két vasutas, akit záróra után kiszolgált, férjének a barátai, de
a kihallgatott tanuk megcáfolták. Előadta a
kocsmárosné azt is, hogy a második alkalommai azért nem tudott rendes időben bezárni, inert tüzérek mulattak és amikor a
katonai készültségért' akart menni, megveresse! fenyegették.
Jansik Pálnét két rendbeli kihágásban
találta bűnösnek a biróság és ezért összbiin-

tetésiil tizenöt napi elzárásra és tiz napi
elzárásra átváltoztatható kétszáz
korona
pénzbüntetésre itélte. A kocsmárosné megfelebbezte

az Ítéletet.

Március tizenhetedikén éjjel egy órakor
még vigan mulattak a vendégek
Csatordai
Viktória Kossuth Uajos-sugárut 29. szám
alatti kocsmájában. A rendőri őrjárat négy
katonát talált az ivóban, akiket a kocsmárosné cselédje ínég egy órakor is kiszolgált.
A szerdai tárgyaláson dr. Temesváry
mindenekelőtt megállapította, hogy a cseléd még
csak tizenhat eves. Miután a szabályrendelet értelmében csakis tizennyolcadik életéviiket 'betöltött nők alkalmazhatók a vendéglőkben, mint felszolgálók, Csatordai Vik-

toriát emiatt ötven korona

pénzbüntetéssel

sújtotta a kihágási biróság.

A kihallgatott

rendőrök vallomása alapján dr. Temesváry
a záróra be nem tartása miatt nyolc napi el-

zárásra és száz korona pénzbüntetésre itélte
a kocsmárosnét, aki felebbezést jelentette be
az itélet ellen.
Több zárórás tárgyalás szerdára n ern
volt kitűzve, az árdrágitók kerültek tehát
sorra.
Tóth Istvánné tápéi kofaasszony harminchat koronát kért a piacon egy hat kilós
libáért. A hatóságilag megállapított ár kilónkint 3.80 korona, 22.80 helyett tehát 36 koronát kért. A libának akadt vevője Varga
Andrásné szegedi piaci-árusnő személyében,
aki nem sokalta a 36 koronát. A piaci ügye'
letes rendőr mind a két asszonyt előállította.
Tóthnét, mert a makszimális áron felül árult,
Vargánét pedig, mert a hatóságilag megállapított áron feliil vett, nyolc-nyolc
napi
elzárásra és 100—100 korona pénzbüntetésre itélte a főkapitány-helyettes.
Horváth
Erzsébet dorozsmai lány hatvan fillérért árulta a tej literjét. Nyolc napi

elzárást

és száz korona pénzbüntetést

ka-

pott érte. A tejet a hatóság elkobozta és tártékesitette. Az árdrágító lány megnyugodott
az ítéletben.
Tazekas
Mihályné Nagyszénásról jött
be Szegedre, liogy Háromszoros árat kérjen
a sovány kappanjáért. Rajta vesztett, nyolc

napi elzárásra

és száz korona

pénzbüntetés-

re itélte a biróság. A drága kappant elkobozta a rendőrség és a hatóságilag megállapított áron eladatta.
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Közkívánatra reprizként

Drámai filnikölteniény 5 felvonásban.

A szezon legnagyobb
—
eseménye.
—

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

A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.
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A török Vörös Félhold képeslevelezőtopjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

Ma
en vagyok a napos, nekem jutott a kiváló
szerencse, Ihogy ezt a helyet valamiféle elmetermékemmel hetölt*em. Tekintettel arra a
nyomós körülményre, hogy gondolatim mostan mulatozva jáinak, — hiszen este hét óra
van — a korzón, elhatároztam, hogy ez >egyHz
°r modern szellemben tartom kisded elmefuttatásomat. íme:
Itt a tavasz, a fák lombjai játékos kontúrokat vágnak az éj sötétjébe, a Göncöl-szekéren,, — ahogy igy alulról kivehetőm —
takszaméter van, a Tisza hullámai szerelmei n kergetik egymást egyre tovább és tovább.. A hold síit, ezüstös fénykévéjével megaranyozza a korzó aszfaltját, amelyen igaz
ug.van, hogy imitt-amott folytonossági hiányok találhatók, de legalább a ikövesjési-programban sem szerepelnek.
Borotvált arcú dendi rohan át a korzón,
szemén monokli, szivében a sejtelmes tavaszi
vágy-álmok veszedelmesen közelednek a zenithez. Oldalán lenge rózsaszín-ruhás bá,inő
lépked, kecsesen, finoman, észhontóm ahogy
°?ak a mennybeli angyalok róhatják a túlvilági korzót. Az ifjn, vaiószíhiVleg költő, illatos ibolyát rágcsál és mohón habzsolja a tavaszi zefirt. A' lányka közelebb húzódik az
ifjúhoz és elmerengve súgja:
— Izor, szeretlek!
A .szerelmes pár eltűnik a szemhatárról,
helyettük (finom eső permetez. A városháza
tornyán az éjjeli őr esikorog rémesen. (Az óra
Üt; egv ór akor kettőt, kettőkor háromnegyed
négyet, — ah, milyen mulandó az élet... Itt
a tavasz, a fák lombjai, a Tisza csobog, a
háj nő lépked, az ifjn: Tzo, a lrnjnő jó atyja
Pofoz, az órát meg kell Csináltatni, majd
szólok a gazdásznak . . .
Oli, ha még egyszer (gyermek l e h e t n é k ;
hadd legyek még egyszer gyerek, gyerek
szeretnék lenni, noni e nagy idők ama fáradt
vándora, aki félve menekül a napfényről a
sötétbe, liogy kivonja magát az emberek köréből. Tessék megengedni, ilw gv még egyszer
gyerek -lehessek, hátha kevesebbe kerül a
kosztom...
/De mi az a kis pagoda ott? Lázálmaim
szülötte hajlék, avagylag kacsa lábon forgó
Palota; evegyleg hatósági bódé... Nem tudom, nem tudom; durva férfihangok megzavarták lelki harmonikámat: két ember összeverekedett. -Boldogtalanok, — szeretnék szólani hozzájuk meggyőzőn, finoman, de mégis
gorombán — mit eselekesztek, nem féltek,
hogy meghallja a lármát Tetnesváry doktor?
De nem, nem szólok hozzájuk imigyen, nem
értenék meg, hiszen nem kívánhatom, lio-gy
megértsenek,, nem kívánhatom, hogy olyan
u eoim pressz i onis t a lelkek legyenek, mint
amilyen én vagyok, oh hercegnőm . . .
Bocsásson meg nekem, oh hercegnő, de
Pem válhattam! tegnap kiéiben ja Kosslutli«z€ík>v előtt, mert, — ne ítéljen el — a suszter
nem hozta haza a cipőmet. Prometheus hal
hatatlan kínját szenvedtem, a ksbájosabb
lényt várakoztattam meg egy pár cúgos cipő
m i a t t . , . Haha, kacagnom kell, Én nem talál-
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kozhattam önnel, oli hercegnő, a már emli-; ződött orosz offenziva megállításában jelentékeny része volt.
tett toálcttcikk hiánya miatt. Nevetni kelle— A 46 és 47 évesek bevonulása. A hine, ha nem volna -olyan szomorú...
vatalos lap szerdai száma közli, hogy a honÓrám ütött, a sirba visszaszálok, ne isi
védelmi miniszter rendelete értelmében az
tartson vissza, oh hercegnő kérem, találko1868. és 1869. évben született és a népfölkelő
zunk másszor, hiszen a tavasz oly hosszú és
bemutató-szemlém vagy utóbemut-ató-szemén oly. boldogtalan vagyok . . .
lén népfölkelöi fegyveres szolgálatra alkaltalált pépfölkelésre kötelezettek
Szeretnék újra gyermek lenni, hogy te-' masnak
1916. évi április 5-én ttópíölkelői tényleges
ledjem a multat és legyen rózsás jövőm.
szolgálatra bevonulni tartoznak. Ugyancsak
Sok lesz gyönyörnek a találkozásunk, félek
bevonulni tartoznak ezen a napon az 1865.
öntől, ön megigéz, ne jöjjön másszor... Kéévi január 1. és 1897. évi december 31. körem ne jöjjön . . .
zött sz-ütetett és a népfölkelésről vagy a
Ho-lnap este várom, ha nem lesz ott ponhadiszolgáltatásokról szóló törvény alapján
kirendelt (igénybevett), de ebből a szolgátosan, kiiroin, liogy maga nem is hercegnő,
latból időközben elbocsátott magvar államhanem csak virágárus-lány v a g y . . .
polgárok (munkások, kocsisok, hajcsárok),
akik népfölkelői bemutató-szemlén népfölke- Hogy lesz országossá a szegedi cselői felülvizsgálaton, pótszemlén, vagy utócsemővédelmi akció. A
Délmagyarország bemutató-szemlén népfölkelöj, jegyvec.es szol
gá latra alkalmasnak
találtattak,
továbbá
hasábjain kerültek nyilvánosságra a Szegedazok.
akik
önkéntes
belépés
folytán
a honről megindított csecsemővédelmi mozgalom
védségbe vagy a közös hadseregbe (akár
első aktái. Emlékezetes még, hogy ebben az
mint egyévi önkéntesek is) a fent megjelölt
ügyben dr. Pártos Zoltán, tanyai tiszti ornapig besorozhattak, tekintet nélkül arra.
vos emelt először szót. Értékes adatokkal
hogv mily születési 'évfolyamba tartoznak.
és megfigyelésekkel gazdag beadvánnyal
A behivás a névszerint fölmentettekre nem
vonatkozik.
fordult a polgármesterhez. Ráterelte a sze— A Pénzintézeti Központ megalakulása.
gedi hatóság figyelmét különösen a tanyán
A hivatalos lap jelenti, hogy jumus
21-ikén
veszedelmesen nagymérvű
csecsemőhalálofog megtörtémii a pénzügyminisztériumban
zásra és rámutatott e baj egyik legfőbb
a Pénzintézeti Központ megalakulása. A
okára: a tanyai nép sötét tudatlanságára.
részvényjegyzés határidejéül május 1-ét tűzAz akta elintézés céljából a legjobb helyre,
ték ki. A belépő nyilatkozatot, az utolsó
három év mérlegével együtt, ezideig kell a
dr. Szalay József főkapitányhoz került, aki
megmutatta, liogy liogy teliét egy aktát az. pénziigynTihisztériumba beküldeni.
— A polgármester több hadifoglyot kér
élettel összhangban és ugy elintézni, hogy
Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester kedabból disz származzék a városra. Pártos
den este Budapestre utazott, hogv a honbeadványát Szalay először dr.
Turcsányi
védelmi minisztériumban a város részére
Imrének, az állami gyermekmenhely igazengedélyezett hadifoglyok számának emelése érdekében interveniáljon.
gató-főorvosának adta ki, akitől véleményt
— Szegedi honvédek dicsérete. A tyl.
kért. Turcsányi rövid idő alatt -elkészült egy
honvéd
.g^ajougízred .tudvalevőleg a szojíMi
memorandummal. Ez az alapos és tudomáhonvéilékből
is nyeri kiegészítését,. A z ő dinyos munka megjelölte a helyes csecsemő*
védelem eszközeit. Már a legközelebbi köz- csőségüket is+zengi teteit az a dandár- rá
gyűlésen javaslatot terjeszt be a főkapitány, ezretíparanés, amely meg január .w-á'n jelest
amelyet egyhangúlag elfogadtak. Ennek a meg a tóporoütz-raranéei harcok dicsőséges
határozatnak -egyik pontja az, hogy felhívja liefejezésé után. A "két parancs a következő:
Szeged az összes törvényhatóságokat a csecsemővédelern nagy nemzeti jelentőségére.
Az átriatok a törvényhatóságokhoz régebben elmentek és annak 'kapcsán Debrecenben nio-st indul meg a csecsemővédelmi akció. Dr. Tóth Emil tanácsnok a tanács egyik
legutóbbi ülésén bemutatta a szegedi átiratot, amelyet kiadtak^ a polgármesternek,
liogy Rostás István rendőrfőkapitány, dr.
Tiidős -Kálmán főorvos és az előadó tanácsnok, valamint; társadalmi személyek bé\onásával hivjon Össze egy értekezletet a csecsemővédetem érdekében szükséges tennivalók megbeszélésére.
— Pottyondi Károly ujabb kitüntetése.
Szentmár-tpui Pottyondi Károly 46. gyalogezred,bcli százados, aki a háború kitörésé óta
hősiesen küzd zászlóalja élén az orosz harctéren, az -ellenséggel szemíben tanúsított, hősies magatartásáért a I I I . osztályú hadiékitinényes katonai érdemkeresztet'kapta. jPotytyondinaik ez már a harmadik kitüntetése.
Nem régen a király példaadó bátorságáért a
vaskoronarenddel tüntette ki a hős kapitányt, akit már megelőzőleg tegfe-bőbb elismerési en! részesült. Pottyondi jelenleg a 301.
honvéd gyalogezred kötelékében teljesít szolgálatot, ahová a közös ezredből saját kérelmére helyezték át. A 301. honvéd gyalogezredem v-anak a szegedi honvédek is, akik
valósággal bálványozzák az erősen magyar
érzelmű zászlóaljparancsnokukat. Pottyoudi
legújabb kitüntetéséi Rarancená-1 érdemelté
ki, ahol a nem régiben eulyos kudarccal vég-

M. kir. 307. hont', yy. e. 202. Dandárpanumáp.
Üdvözlöm a védőszákasz derék csapatait.
A nap dicsősége ismét a mienk egész telje-séféhen. Gyalogaite és tüzérség bemutatták, mire képoit a biztos összműködés a siker tekintetében. Mondhatom, hogy az ellenség tizenhat támadását egy egész hadtesttjpl
intézte. Egyedül a gyümölcsös ellen négy
gyalogezred részei nyomultak elő, az erősín
megviselt tiizéreótefi az utol-ó két nap alajtt
sok uj üteggel -niegérősitv-'. Jobb mint negyvenezer : lövést adott le. iMiniáen erőfeszítés
hiába volt. Egy lépés téírt se«tt nyert, de a
vesztesége iszonyú.' 'A védősziÜmsz neve irhniár a történelemé. Az egész világ ismeri.
Büszkén tekinthettek tetteitekre. -Drága ölesett hőseink emlékét solia el nem liomá-lybsuló dic«őség övezi. H á l a és dicsőség a mindeubutonak! Bajtáráá k^^ijfijejem nektek vitézeim. r legfelsőbb hadúr és a haza örömmel biznak bennetek, őrizzétek meg dicsőségteket.
Á-lláshely: Xgporoutz ((Bukovina) 191jfi.
január 30-án.
W
i

Sávolyt

Károly

ezredes, dandárparancsnoji.

M. kir. 307.
WP-es vitézek!

honvédgyalogezred.

Gsáknem öthetes emberfölötti harefk
után pihenőre térünk, liogy megujitsuk erőiket. örömteli büszkeséggel tekintünk vissfca
munkánkra, amit becsülettel, megkezdi iinjk,
azt dicsőségesen he is fejeztük.' A föpöboutzrarancei harcok arany lapja, a világháború
történetében vérhét ük. amelyeket az ellpnbóg hoMiiókúra! ixtunk
lioii v«tfkiún! Nem
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dicsérni akarlak titeket, hisz ezzel legmagasabb elöljáróitoktól kezdve mindenki (elhalmozott már, ahogy Karcoltatok rossz állásoktón, saját (erőtökből, ssáyós Ikitalrtássál, aiz
minden dicséreten felül áll.
Köszönöm nektek, vitézek, hogy újra
megmutattátok,, hogy mire képes a liouvédpzurony és a 307-es szellem s beesükt, Jól tudom, hogy kiváló parancsnokok mellett a ti
erős markotok és kemény szivetek vívta ki a
sikert, derék legénység. Édes hazánk mindeu
tájékán visszhangzott nevünk és vitézségünk.
Időtlen-időkig emlegetni fogják e napok, e
helyek fényes, ragyogó harcait. (Magyarország ós a honvédség büszkék erre az ezredre! Isten óvjon és vezéreljen bennünket a
diadal utján.
Az elesett 807-es hősök szelleme őrködni
fog rajtunk tóvárira is.
Toporoutz, 1916. január 30-án.
Borséi Gyula
ezredes.
— Agyonlőtte az apósát. A harctéren sebesült meg Gábris Máté, szabadkai gazdaember, az apósa, akivel egy kenyéren éltek,
mégts nyomoréknak
csúfolta. Még a lányát
is biztatta, hogy váljon el az urától. A mult
év juliu-sában Gábris, akit az állandó civakodás amúgy is elkeserített, megverte az
apósát. Az öreg megleste a vejét és az utcán
iöbb izben kigúnyolta. Ekkor már Gábris
sem tudta magát türtőztetni és háromszor
rálőtt az apósára, aki nyomban
meghalt.
A szegedi törvényszék négy évi
fegyházra
itélte Gábrist; az ítélőtábla szerdán foglalkozott az ügygye! és a büntetést hat évre

emelte

fel.

— Mauler altengernagy titokzatos halála
Közöltük, hogy Mauler osztrák és magyar
nyugalmazott altengernagyot, akit a háboru
kitörése Oroszországban ért. kémkedés
gya-

núja miatt az orosz hatóságok

halálra

Ítél-

tek. Később a pápa, majd a spanyol király
közbenjárására kegyelmet kapott és az

orosz kormány
késznek nyilatkozott egy
Bécsben halálra itélt orosz alattvalóval kicserélni. A hivatalos eljárás teljesen 'befejeződött s már ugy volt, hogy -Mauler Svédországon át uton van hazafelé, amikor hire
jött, hogy az altengernagy hirtelen
meghalt.
\ feltűnő eset sok találgatásra adott okot;
olyan hang is hallatszott, hogy az oroszok
Ígéretük ellenére agyonlövették. A gráci
Tagespost
értesülése szerint most a pétervári amerikai nagykövetség hivatalosan azt
jelenti, hogy Mauler ez év március nyolca-

dikán Kievben természetes halállal halt meg.

Az odesszai amerikai konzult a pétervári
nagykövetség utasította, intézkedjék az özvegy és három éves fia haladéktalan elutazásáról. Maulerné s fia január 14-én Kievben
ínég életben voltak és egészségesek voltak.
— A Korcsolyázó-tó rendezése. A leszámoló hivatal előtt éktelenkedett korcsolyázóteret régóta rendezik. A feltöltéssel jő ideje
elkészültek és most, hogy egyszerre és szépen tavaszodik, itt-ott zöld gyep is kiver
már az uj talajon. A rendezés munkáját —
nem tudni, miért — abbahagyták. Az uj fák
számára a gödröket is megásták és ezek
most gyökerekre éhesen várakoznak. A hatóság már a legutóbbi közgyűlésen tett Ígérete miatt is tartozik azzal a közönségnek,
hogv a t.r rendezési munkájának befejezését
a legerélyesebben megsürgesse.
— Az orvosok összeírása. A katonai ügyosztály közli a következőket: Az orvosok
összeírására nézve kibocsátott hirdetményt
értesülésünk szerint többen félremagyaráznák, miért is a jelentkezés, illetve összeírás
érdekéből közöljük, liogy ,a miniszteri rendelet értelmében minden a várcs területén tartózkodó orvos összeírandó, kivéve azokat,
akik békében is tényleges állományú katonaorvosok. (Azok ellenben,, akik a háboru alatt
hivattak tó katonai szolgálatra, jelentkezni
kötelesek. A miniszteri rendelet szerint jelentkezni tartoznak tekintet nélkül arra,

KORZÓ MOZI
I g a z g a t ó : VAS S Á N D O R .
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Telefon 11-85.

nál) szolgálatot teljesítő tartalékos
népfelkelő és népfelkelésre
kötelezett orvosok. 8.

Rokkantügyi hivatal intézményinél alkalmazót orvosrak. 9. Megfigyelő állomásokon alkalmazott orvosok, vasúti és bányaorvosok
és az önkéntes betegápolás egyéb intézeteinél működő orvosok.
— Megszökött a kórházból. Egy tizenhét
esztendős pincérleány, akit a detektivek vasárnap éjjel az utcán elfogtak, a városi közkórházból, — ahová a tiszti orvos helyeztette
— megszökött. iA rendőrség körözi.
— Megfojtotta a lakásadónöjét.
Aradról
jelentik: Kedd óta vakmerő rablógyilkosság
ártja izgalomban
Arad lakosságát. Özv.
Rosenfeld
Manónét, egy 60 éves beteges
öreg asszonyt, aki a Hunyadi-utca 1. számii ház első emeletén lakott, és bútorozott
szobák kiadásából
tartotta fenn
magát,

egyik

albérlője:

Hrucsánovits

István né 20

éves szentendrei asszony megfojtotta
és aztán kirabolta.
A borzalmas kegyetlenséggé'
végrehajtott bűntényt a meggyilkolt nővére.
Roltmiillcr
Sanuiné fedezte fel. aki kedden
délelőtt a konyhában levő ágyon holtan találta nővérét. A megrémült asszony a gyí'"
kosságról azonnal értesítette a rendőrséget,
amelynek a tettest, mielőtt elmenekülhetett
volna, sikerült elfogni. Hrucsánovits Istvánná, aki a bizonyítékok súlya alatt töredelmes vallomást tett, 'kihallgatása folyamán
előadta, hogy kedden hajnali öt órakor odalopódzott az alvó öregasszonyhoz és fojtogatni kezdte. Rosenfeldná felébredt és kéz*
zel-lábbal védekezett és több helyen meg is
karmolta gyilkosát. Hrucsánovitsné
rátérvedett. A gyilkosság után 'kiment a pályaudvarra és jegyet váltott Szentendrére, de
elutazása előtt letartóztatták.

legszebb alakitása.

jVíájtts (írálynőjc.
Nordisk dráma 4 felvonásban.

Scherlock Holmes legnaggszerübb

hogy fel vannak-e mentve, az alább felsorolt orvcsok: 1. Hatósági orvosok (állami,
vármegyei és városi tiszti vagy járás-orvosok)
2. Községi és kör orvosok. 3. Állami-, köz- és
magán kórházak-, elmegyógyintézetek, szanatóriumok orvosai. 4. 'Egyetemi klinikák,
orvoskari és bábaképző intézetek, bábaiskoláik és gyermekmenhelyek orvosai. 5. Vöröskereszt intézményeinél működő orvosok. 6.
Gyakorló és magánorvosok (ha gyakorlatot
nem is folytatnak!) egyleti, munkásbiztositópénztári, fürdőorvosok stb. 7. Hadseregbeli
és honvédségi hatóságoknál, csapat testeknél,
lábadozó osztagoknál, intézeteknél és egészségügyi intézeteknél (helyőrségi kórházak,
tartalék-kórházak,
honvéd
hadikórházak-

delt az öregasszony hét kezére s mintegy
20 percig fojtogatta, mig Rosenfeldné kiszen-

Ma csütörtökön

Sachetó

Szeged, 1916. március 23.

bravúrja.

A csaló
(A nagg eset.)
Detektivdráma 3 felvonásban.

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

— Száznegyvenötezer korona hadisegélyA közigazgatási tisztviselőket az állam tudvalevőleg husz százalékos háborús-segélyben
részesiti. A városi tanács a hadisegély felosztásáról részletes kimutatást készített, amelyet a belügyminiszter most jóváhagyott. A
szegedi közigazgatási tisztviselőknek száznegyvenötezer korona háborús-segély jut.
— A tréfás malactolvaj. Egy malacot lopott
Lazrim
Sitnon oroszlámosi napszámos, de
mielőtt túladhatott volna rajta, letartóztatták. A szegedi törvényszék vonta felelősségre a tolvajt, aki azzal mentegetődzött,
hogy csak tréfából hajtotta el a malacot. A
biróság nem akceptálta a védekezést és^ a

tréfakedvelő malactolvajt nyolc napi fogházra itélte. Ezt az ítéletet szerdán az ítélőtábla
helybenhagyta.
— Meglopták az anyj kat. Három testvQ
Horváth János, Sándor, és Erzsébet lopási
ügyét tárgyalta szerdán a szegedi ÍtélőtáblaAz a bűnük, hogy édesanyjuk szatymazi pi'j".
céjét feltörték és onnan hétszáz liter bort
loptak. Miután már máskor is követtek (!
hasonló cselekményt az édesanyjuk kárártb
feljelentette a gyerekeit. A szegedi törvén?"
szék lopás vétségében találta őket bűnösök'
nek ós 6—6 havi fogházra itélte a tolvajok®/
Az ítélőtábla szerdán helybenhagyta a törvényszék ítéletét.

, 3916. március 23.
J(,"~

r-

Ügyeljünk a tisztaságra. Dr. Szalay

' z®et főkapitány elrendelte, liogy a rendőr^"torék i,. inalegebb idők beálltával az. utal
< es árkokat állandóan ellenőrizzék. A
endoptiszt\aiselő(k kötelessége a közijuségel
•-.rébneztetni, i h o g y ótelniaradékokat, szeés hulladékokat az utcára ki ne dobn. iA. szemétdombokat, pöf^gödröket záros
o '[! n , i o l i 'l a köztisztasági hivatal uttisztíttatni. kell. A szemétdombok és ha' ,lll) helyek mósztejjel fertőtlenitendők.
.77 fertőzött facsemeték
Újszegeden.
• "onovsky József, az országos rovartani
:!' 0 ' ,la s igazgatója két napig Szegeden tarozKodott és megvizsgálta az ujszegeűi gvii'Mesta-iskolákat. Az igazgató a fertőzött
"Csemeték kiirtását elrendelte, nehogy az
s-zp faiskola elpusztuljon.
!
A fémtárgyak rekvirálása. A hivatalos
a
'P közli a honvédelmi miniszter rendeletét,
amely szerint
hadicélokra igénybevettnek
Jelentett fémtárgy akat, illetőleg .a birtoko• x szabad rendelkezésére vonatkozólag
foga!lapított határidőt julius 31-ig kiterjeszti.
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S Z Í N H Á Z I MŰSOR:
CSÜTÖRTÖK: Hamlet, tragédia. Páros.
P É N T E K : Grün Lili, vígjáték. Páratlan.
SZOMBAT .d. u.: Ö, vagy senki, operett.
ESTE: Legén ybucsu, operett. Páros.
VASAHNAP d. u.; Táncosnő, operett,
•ESTE: Náni, né]vszintnii. Páratlan.
Rita Sacchetto. A tisztelt olvasó most azt
hiszi, hogy komoly és mélyreható- tanulmány
következik itt a spanyol tánc- és niozimiivésznő lépéseiről, pipiskedéséröl, nekiiramodáiáról és visszahúzódásáról, testének rángasairó! és büszke, fölényes nézéséről, amikor egy-egy szániának a végére éin Kellemesen fog csalódni. A komoly és mélyreható tanulmány helyett megírjuk, hogy a
táncművészig) több mint huszonnégy órás
késéssel érkezett meg, e miatt az előadás
innjd félkilenckor kezdődött. A nézőtér zsúfolásig megtelt és a moziból jólistnert divat
tapssal fogadta. Elismerésének jeleivel a
közönség mindvégig -bökezii maradt. A tánc

művésznő nem ragadta el, de annyit elért,
togy a közönség
fegyelmezetlenségének
ujabb és ujabb jeleivel a zene- és énekszámok
alatt volt szives szoigáini. Ellenben Pathy
ipna kisasszony virtuozitással kezeli a zongorát, Hilbert Janka és Ocskay Kornél szépén és finoman énekeltek. Ocskay tömör tenorja pompásan csengett és Hilbert disztingvált énekmiivészete ismét hódított. Köszönet érte a tánennivésznönek. A szünet
alatt a honvédzenekar játszott Fichtner Sándor. karmester vezetésével.
Megtapsolták.
A műsor kissé szegényes volt ahoz, hogy
egy teljes szintházi estét betöltsön.

Ünnepi előadások

a.
A színházi iroda je-

lenti: Szombaton ünnep lévén, két előadás
tartatik. Délután hárem és fél órakor félhelyárakkal Eysíer kitűnő operettje V.ag)l
ő, vagy senki kerül színre. Este Straus nngy-;i
sikerű opéréttjé á Legénybuesu adatik. Ez
lesz az operett 15. előadása. Vasárnap délután íven gyei Menyhért színmüve a Táncosnő kerül színre félhelyárakkal. Este pedig Follinus Aurél 100 arany pályadíjat
nyert kitűnő népszínműve a Náni adatik uj
betanulással, a címszerepben Déry Rózsival,
miig- a többi főszerepet Gazdy, Koliáry, Ocskay, Solymossi, Szilágyi, Matány. Szegő,
Ihász és Ungvári játszák.

~ Nök napja a Munkás-Otthonban. A
.ta'gedi szervezett munkásnők március 26nl' v a s árnap délután 3 órakor a Murikás,^'feüban (Mikszáth Kálmán-it. 22.)
Nők
^'MJia-iiunepélyt rendeznek. Az ünnepségnek
a műsora:
1. Katonafiamnak, előadja
taskeiná. 2. Csak várjatok, előadja Geleta
tafoi- 3. A Nők Napjának jelentősége, előg ? Budapestről. 4. Ne félj anyám, előadja
m'togh Magdus. 5. Varr az anvám. előadja
A verduni offenzíva nyomában.
feskeiné.
* 7.
Rita Sacchetto. Rekord
fJT~ A szeszélyes
— Az elpusztult falvakon keresztül. —
ré'nl.a megy az a szeszé lyesség, amelyet
1
falut; a maire összehívta polgártársait. Egyetol Bueehettó produkált Szegeden. Az már
Queri
G y ö r g y , a Berliner
Tagebhstf
Primadonnával megtörtént, hogy valami egyik harctéri tudósítója, az alábbiakban ér- sek .azonban dacosan ott maradtak. Azután
/ol nem lépett fel a színpadon, de arra dekes képét festi a Ihálvorhtóí feldúlt Verdun- megjött a parancs: a polgári lakosság.távozzék! Akadnak már polgári setósültek és romn kevés; példa volt, hogy .sem a színházban körirli vidéknek:
badőlt épületek. És a front mögött ijedten
toi lépott fel, sem pedig a mozi vásznán
— iA lassan felmelegedő reggelek egyikén
jo jelent meg az egy ós ugyanazon sze- kereken iniszonkét kilométernyire utat kel- látták, jönnek a menekülők és mindig esak
j^1' y. Egy sajnálatos tévedés folytán a lett megtennünk, árkon-bokrou és feneket len menekülők. Azonban nem a „ville lniniére"
^ orzo-aiozi tegnapra hirdetett Május hlrály- réteken keresztül. Aztán megint agyagos (a ragyogó város) felé vonult a menekülők
menete, a párizsi idegek nem bírják'el a hagy
einiü íiilm, amelyben a főszerepet Rita szántókon, amelyeknek a sara méter mázsá' aeehettó ját.szn, nem érkezett meg és igy az nyi súllyal ragadt a csizmánkhoz, árkokén, feltűnést. Szegény ördögök szétszóródtak a
francia síkságon, é^ elbeszéléseik megzavarf "tolást film hiány miatt nem lehetett megpocsolyákon át és aztán álláshói állásba drót
ták ha liga f óik fejét.
7 r táni. (Mára azonban már megérkezett a akadályokon keresztül. De minden lépéssé
És ezzel szemben eszünk tó jut a mi né, '0 és ma minden fennakadás nélkül az elő- uj földön haladunk, amelyen rajta áll a. friss
met hazánk: a karcsú templomtornyok még
''á&ok meglesznek tartva,
hadi krónika felirata: Előnyomulás.
Itt-ott
vj-- Tanuljunk idegen nyelveket a Városi még .szekérnyomok és eszed.be jutnak a derék 1 diszkén emelkednek az ég felé, tiszták és
érintetlenek a házaink, mezőinket az ekék
rariviskolában. Telefon 14—11.
paripák, amelyek inuk szakadtáig húzták a
hasogatják.
•
,
nehéz agyukat. Itt egy-egy tört kerék, ott
És
1
lázaink
bánata,
a
szűkebb
falat,
a
egy-egy összeroskadt szekér. És mindenütt
lőszer szétszórva, az időjárás ellen ép ugy háziasszonyok kisebb-nagyobb kellemetlenmegvédve, mint a repülők ellen. Székéi-osz- sége — mennyivel kisebb baj mindez ahoz
lopok vonulnak. Sok mindenfélét szállítanak a sok szenvedésekhez és nélkülözésekhez kéa frontra, a gránátokon székek, a szeges drót pest, amit a háboru ezekre a hajléktalanokra
zúdított.
mellett szalmazsákok. Kimozdították pihenő
állásukhói megint a gulyáságyukat is és a
Egy drótakadály girbe-görbe utjai közt
férfi és női divatcikkek
sötétben a legénységhez iparkodnak.
haladtam, amikor valami halkan mogcsörUtunk jóval tul vezet régi állásainkon
legnagyobb raktára. —
diilt. A drótok között sorjában lógtak az üveés Vaux-erődig már alig kellene megteu
gek figyelmeztetőikül, ha az ellenség éjjel ,beniink azt a német mértföldnyi utat, amely
sompolyog a drótakadály közé. Veszedelmes
olyan hosszú, mint az ut Gpandan és Berlin
nt ez. És ha ki is heveredeik a drótakadályok
között. Milyen szívesen tennők meg. Vigaszközül ós közeledni akar árkainkhoz, belebottalódunk azonban: a párisi harctéri tudósílik a földön ikuszó drótokba, amelyekben fé::
Legmegbízhatóbb cég.
::
tóknak mégis sokkal, de sokkalta rosszabb a
nyes nappal is megbotlik az ember. lAzondolguk. IMig mi olyan vidéken haladunk előlegolcsóbb beszerzési forrás.
kivül ügyelni kell a grenodes citronokra. a
re, amelyet még egy hónappal ezelőtt is nem
kézi gránátokra, amelyek fel nem robbanérintett még német front-katona látó, addig
ván, még szanaszét hevernek,
a párisi tudósítók egykori hadtá.pállásaik mö
•Az erdőségekben, nagy a. pusztulás. A
gül kénytelenek a nagy visszavonulásiból bá
gránát
gyökerestül tépett ki egy fiatal fatörtorságot meríteni, hogy felizgatott országuzset ós vakmerően belehajította egy vén fa
kat lecsillapítsák.
széles koronájába. Másik széthasított égy faCs
Erről tessenek esak elmélkedni!
ekonics-u. 6.
Széchenyl-tér 17.
H a ezeken a szétrombolt falvakon hala- óriást, leszelte a koronáját és bqjeejtette törT elelon 854.
Telefon 8 5 5 .
zsének a hasadékába. Ezer és ezer vem gyódunk át, feltűnik lelki szemünk előtt a me
nekiilők képe... Mint történt előbb a be- gyuló sebből vérzik az erdő. Egész területeszállásolás: jöttek a piou-piouk, megvédeni keit meg a katonaság tarolt le építőanyagnak.
a hazájukat. Bátorságuk, .győzni akarásuk Állásaink szekérszámra nyelték el a vastag
legolcsóbb
felemelőleg hatott a falusiakra, aztán jöt- fatörzseket, a vesszőfonatokra a fiatal erdők
a Papir-huiladék. Kb. 70 kilós bátek az első sebesültek, messziről az ágyuk szolgáltatták az anyagot. Előzőleg a franbömbölése hallatszott. Hogyan — a háboru ciák koppasztották meg a fákat fiatal ágaiklák
ba préselve 2 koronáért kapható
közelebb húzódik? Egyszer csak lecsapott az tól és sok kilométernyi uton szegélyezték veelső gránát a faluba és dühös hanggal szét- lük a tápvonalakat, Ihogy elrejtsék azokat
1
robtónt.. A z állomásparancsnok azt tanácsol- előlünk.
V á r n a y L.
I A földekben nem esett annyi kár, mint
ta a polgári lakosságnak, hogy ürítsék ki a
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fá,

az Críl<7ITF>eh. Azonban a lövészárkok nemcsak rettenetes teriileteket szelnek át, sokszor tekintélyes szélességben, lwincm Sok liel y ö t t szétrombolták a h a t á r j e l z ő k e t is, ami
az egyes
község k
határniegál]a])itásánál
m a j d sok b a j t fog okozni. Százezernyi kiló-

méter területen me<j szétjésdroi boy itjn / földeket. Ezzel bizonyára í)e f o g j á k m a j d k e r í -

teni a parasztok a birtokaikat, ha m á s é r t
nem, azért, hogy valamikópen megszabadulj a n a k az elszállításától. Sok kert meg szántó
csupa g r á n á t t ö l c s é r . S o k aeélha és veszedelmes tárgyba, fog lieleütődni az ekevas.
E z az eke vas azonban egyelőre m é g a
hadi a n y a g között hever. A borona, a csépiőéa vetögép, a s z e c s k a v á r ó é s minden elképzelhető gazdasái eszköz b a r r i k á d o k k é n t hever a h i d á t j ü r ó k előtt, hogy nekünk akadál y u l szolgáljon. Rozsdásan szanaszét
hevernek ezek az eszközök ék parlagon m á r második éve a szántóföldek.
Boldog falvak, k m e l y e k nem látták m háborút!

FIGYELMÉBE!
Tisztelettel órtesitem nagyrabecsült vevőimet ós az összes
úrhölgyeket, hogy divatujdonsógaim és legelegánsabb modelJeim m e g é r k e z t e k . A legolcsóbb
mai árak és a legmesszebbmenő
figyelmes k i s z o l g á l á s .

•••
Kiss József:

Háborús versek

Tisztelettel

A megbélyegzettek

A háború ís az isKola

Ara 4 korona.

Háborús előadások

Szabolcska Mihály

Kibonts VerseK U«yV<

Regény

A r a 5 K 2 0 ffill-

Karinthy Frigyes:

Ara 3 korona.

Varga Jenő:

Tanár úr kérem

B - u - l ^ á L r l s L

Ára 3 korona.

Ara 6 0 fillér.

Ö R H Ö L G Y E K

ft Világhálóm okiratai

Ara 1 K 5 0 IIH.

A francia sárgakönyv

Lakatos László:

Herczeg G é z a :

11

R

Ára 3 korona.

A bécsi táncosnő

Csergő Hugó :

Ara 30 fillér.

'

z s o l n a y
i s t v á n ; ? - ;
női nihaszalontulajdono8 Szeged, Széchenyi-tér 9 , sz.
a Korzó-mozi fölött.

Aage Madelung:

Ara 3 korona

Maupassant:

A porosz tiszt KWánsáffa

Ara 4 0 fillér.

A tni sziViittlj asszonya
Regény

Hanns Heinz Ewers:

Borzalmak könyve

Ára 4 korona.
Kapható:

Várnay

L. könyvkereskedésében.

Ara 60 fillér.

August Strindberg:

• II

XX

3sapocs

przemysl

XX
Kapható: V A R N A Y

::

könyvkereskedésében,

Ara 4 0 fillér

GYÓNIGÉZA

Pásztor Árpád:

versel.

Nagy darabokban

.

.

.

K 350.—

Aknaszén (kisebb darabokban) K 3 1 0 . —

A r a 1 k o r . 2 0 f.
Ara 4 korona.

Lengyel Menyhért:

L.

Barnaszén-ajánlat.
10.000 kgrként frankó szegedi
—
állomáson.
—

Kontz Árpád, Temesvár.

a
Ara 3 korona.

Herczeg Ferenc
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett

I!
Várnay L. könyv- és papirkereskedése.

:

Magdaléna Hü élete

Ara 2 K 50 flll.

Emöd Tamas:

Dicséret, dicsőség

Ara 3 korona.

Szabó István:

előfizetési ára Szegeden;
•gy évre . . . 24.— kor.
félévre
. . .
12.„
negyedévre í .
6..
egy hónapra. .
2..

Vidékent

egy évre . . . 28.— kor.
félévre
. . . 14.- „
negyedévre . .
7.— .

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

D I V A T O S férfi-, fiu- és női

A kárpáti hó

Ara 2 K 5 0 flll.

Szádeczky Kardoss Lajos d r . :

M m

M - u h u

Ara 3 korona.

Káinoki Izidor (Vulpes):

Ujságiró-iskola
Ara 8 0 fillér

•••

Kaphatók:

Várnay L.

öltönyök, kalapok, sapkák stb.
rendkívüli olcsón szerezhetők be.
KRÉMER

Ilinél, Ksitafb üloi-ingiul i. iiiitsn ffs.
ffajőszüiés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle
„Hajrestorer*
használja. Ara 1 K 20 BUKapható Leinzinger Gyu' a
gyógyszertárában Szeged»
hzéchc nyi-tér.
250
Leg|obb hajfestő a«
országosan elismert Lei""
zinger-féle. Ara 2 K 50 '<
Kapható Leinzinger GyU ,a
gyógyszertárában Szeged»
Széchenyl-tér.
250
F á j ó s f o g á r a végy«»
mielőbb a híres Leinzi"
ger-fále f o g c s e p p b ^
üveeie 60 fillérért k * P l

könyvkereskedésében S Z E G E D , Kárász-utca 9.

(alalőa w a b m t i i PA8ZTOB JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VABNAY L.

Nyomatott VAraay L. könyvnyomdájAban, Saegodea.

