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Szeged, 1916.

LEGÚJABB.
BÉCS: Mirko montenegrói herceg különvonaton ideérkezett. A
Löw-szumtóriwnban ápolják.
ATHÉN:
Hivatalos jelentés szerint a
görög kormányférfiak felszólították a szerb
kormányt, hogy a központi hatalmakkal kössön különbekét, de a tárgyalásokból a királyi
családot teljesen hagyják ki.
KOPENHGÁGA:
Az angol alsóház iiléBiliing a légitámadások elleni védekezés hiányait sorolta fel. Azt követelte beszédében, hogy minden nap intézzen Anglia is
légitámadást ellenséges terület ellen. A támadások vezetésére szívesen vállalkozik és
egyetlen napon több Zeppelint fog elpusztítani, mint eddig egy év alatt.
AMSTERDAM:
A „Handelsbladet"
kiiejti, hogy Cailette erdő elfoglalásával a németek az utolsó előállásokat is veszélyeztetik.
sén

GENF: A Petit Purisiennek jelentik Londonból, hogy lord Derby lemQnd a repülőszolgálat vezetéséről, mivel a védekezés «
legutóbbi Zeppelin-támadások alkalmával téliesen eredménytelen volt.
ZÜRICH: Lyonból most érkezett részletes jelentés a németek dünkircheni légitámadásáról. A repülőtámadás éjjel féltizenkettökor történt. Néhány Zeppelin jelent meg Diitikirclien felett. A fényszórók azonnal működői kezdtek és aztán megszólaltak
a védő1igyuk. Az egyik Zeppelin öt bombát dobott
le, de a robbanás zaját túlharsogták a vészszirénák hangjai. Légitorpedó is hullott a
városra, melynek a hatása borzasztó. Igy
Például az egyik légitorpedó, mély emeletes
húz padlására esett, keresztüliitötte a házat
és a pincében taláták mek, ahol két méter
mély és négy méter széles tölcsért fart.
STOCKHOLM:
Asquith elnöklésével minisztertanács volt Londonban, amely a sorozás kérdésével foglalkozott.
ATHÉN: A Szalonikiban
levő antant
csapatok parancsnoksága megtiltotta, hogy
« katonák előtt közöljék a német
vezérkar
jelentését, mert a németek győzelmei izgató
hatást keltenek a seregek között és a hangú-s
H'tukat rontják.
GENF: Francia jelentés szerint márciusban a légi harcokban harmincegy német rePülőt kényszeritettek leszállásra. Kilenc repülőgép a francia, tizenkettő a német vonunk között égve zuhant le. Négy légi járműt
a védőágyuk lőttek le. Ezzel szemben a franciák összesen tizenhárom repülőgépet vesztettek.
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Az olaszokat elűztük
egyik hegygerincről.
122 foglyot ejtettünk. - Csapataink több ellenséges
támadást visszavertek. - Az olasz repülők sikertelenül bombázlák Adelsberget.
BUDAPEST, április 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A tengermelléki harcvonalon az ellenség tegnap délután élénkebb
tüzérségi tevékenységet fejtett ki és különösen a tolmeini liidfő ellen a tüzelés az éjjen át is tartott.
Görz város északi részére nehéz lövegekből lőttek.
Adelsberg fölött két olasz repülő jelent
meg, akiknek egyike eredménytelenül bombákat dobott le.
A tiroli határterületen több helyen kisebb harcok voltak. A Rauchkofel hegygerincen, a Monté Chrisatnától északra egy
ellenséges osztag, legutóbbi napokban az
egyik nyergen megvetette lábát, ma éjjel

azonban csapataink elűzték innen az ellenséget. Százhuszonkét olaszt, köztük
két
tisztet elfogtak és két gépfegyvert zsákmányoltak.
A Siigana völgyétől északra erösebb
olasz osztagok megtámadtak Sanct Oswaldnál fevö állásainkat. Az ellenséget visszavertük, nagy veszteségeket szenvedett.
Ugyanaz volt a sorsa az olaszok táinardási kísérletének a Ledró völgyszakaszon.
A Tonale-szorostól északra az olaszoknak
néhány ujabban épített árkát ma éjjel aknákkal szétromboltuk.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

A németek több angol tölcsérállást
elfoglaltak.
— A franciák előretörése a /YVaasnál meghiusult. —
BERLIN, április 7. A nagy főhadiszállás jelenti: Csapataink gondosan előkészített
támadással, heves harc után elfoglalták a
St. Eloitól délre fekvő angol tölcsérállásokat, amelyeket kanadai csapatok tartottak
megszállva.
Az Argonneokban Four de Paristólt
északra a francia robbantásokat rövid harcok követték. Az ellenséget, amely lángvetöt használva, nyomult előre, gyorsan viszsza vertük.
Többszörös ellenséges támadási kísér-

letek Avocourttól északkeletre fekvő erdei
állásaink ellen az első kezdésen vagy valamelyes rész előretörésen túljutni nem
tudtak.
A Maastól keletre a Cailette-erdöben
sem tudták a franciák keresztülvinni támadási szándékukat a szilárdan birtokunkban
levő erődítések ellen. Tüzérségünk a tervezett rohamra készen álló csapatokat hatásosan tüz alá fogta.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Hírek Asquith és Salandra bukásáról.
HÁGA, április 7. A Daily Mail jelenti,
hogy az Asquith-kormány napjai meg vannak számlálva. Ha Bonnar Lawnak sikerül az általános védkötelezettséget keresztül vinni, Asquith el van veszve. Vagy uj
kormány jön ebben az esetben, vagy pedig
feloszlatják a parlamentet.

ROTTERDAM, április 7. Londonban az
a hir tartja magát, hogy Salandra olasz miniszterelnök le fog mondani. Ugyanis a párisi konferencián megígérte, hogy Olaszország hadat üzen Németországnak. Ezt az
igéretét azonban nem teljesítheti, inert Itáliában heves ellenzésre talált.

A Balkánon nincs esemény.
BERLIN, április 7. A nagy főhadiszállás jelenti:

A balkáni harctéren a helyzet

változatlan.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

BUDAPEST, április 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harctéren
nincs nevezetesebb esemény.
H Ö F E R altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

ÍJÉLMAGY AÍiORSZ Á (1
Francia képviselő a török különbéke
mellett.
Kopenhága, április 7. A Londonban megjelenő N'ation cimü lap március 25-iki száma
közli Jean Longuet francia képviselő, a
l'Humanité munkatársa cikkét, amelyben azt
javasolja, hogy az antant kössön különbékét
Törökországgal.
A francia szocialista parlamenti frakció legutóbbi ülésén ugy a többség,
mint a kisebbség képviselői ily értelemben
nyilatkoztak és a francia kamara külügyi bizottságában is rokonszenvvel
fogadták ezt a
gondolatot. A bizottság néhány tagja visszariadt ugyan attól, hogy nehéz lesz ezt a kérdést Oroszország elé terjeszteni, azonban
még a konzervatív részen is az volt az általános felfogás, hogy érdemes lesz Oroszországra ebben az irányban befolyást gyakorolni.
A három nyugati szövetséges államnak
kötelessége kifejteni Oroszország előtt, hogy
Oroszországra és szövetségeseire nézve nein
az a kérdés, 'hogy ki lesz Konstantinápoly
ura, hanem az, hogy a németek vagy a szövetségesek nyerik-e rneg a háborút és hogy
képesek leszünk-e azt befejezni, mielőtt egész
Európa kimerül és teljesen tönkre megy. Ha
az oroszok győzelmeik jutalmául Örményországot megkaphatnák, bizonyára meg lennének elégedve. Hogy azonban különbékét
köthessünk Törökországgal, amelyet nyilván
nyomon követne a bolgár béke, nemcsak ar/t
kell törekednünk, hogy Oroszországnak Konstantinápollyal szemben fönnálló igényét szorítsuk vissza, üanem épen igy a szövetség
többi államainak imperalista követeléseit is.
Franciaországnak le kellene mondania Szíriára, Angliának (Mezopotámiára, Olaszországnak a kisázsiai partvidékre vonatkozó
igényeiről.
Longuet cikke végén annak a reményének ad kifejezést, hogy Angliában és Olaszországban minden igazi demokrata ép ugy,
mint a francia szocialista párt és kamarának
több radikális és mérsékelt tagja törekedni
fog a fontos cél elérésére.
A kancellár beszédének hatása.
Berlin,

április 7.

beszédéről a

Berliner

A birodalmi kancellár
Tageblatt

azt

irja,

hogy a beszéd igen meleg tónusu volt és a
jövőbe vetett szilárd
jezést.

bizalomnak

adott

kife-

A német nép is teljesen: átérzi azt a

forró köszönetet, amelyet

a

kancellár a

künn harcolóknak tolmácsölt. Hasonlóképen
helyesli a nép, ha a kancellár a hadsereg és
a szegényebb néposztályok áldozatkészségét
csodálattal elismeri. A Lokalanzeiger
szédnek azt a részét mondja a

a be-

leghatáso-

sabbnak, amelyben a kancellár megáliapitja
a különbséget ama célok között,
mi és amelyekért ellenségeink

melyekért
a háborúba

belementek. Ellenségeink semmi kétséget sem
hagytak aziránt, hogy céljuk

Németország

megsemmisítése. Nekünk velük szemben soha
sem volt hasonló szándékunk. Épen ebben a
tényben van rendíthetetlen

ellenálló

erőnk

legerősebb alapja. Azok a háborús célok,

a

melyeket a kancellár körvonalazott, oly mér.
sékletesek, hogy velük szemben el kell némulnia annak az újból és újból tett hazug

szemrehányásnak,
hogy
Németország
az
európai hegemóniára törekszik. A Vossische
Zeitung kiemeli, hogy a kancellár szerencsés
kifejezést használt az angol miniszterelnökkel szemben, midőn emlékeztetett arra, hogy
Asquith legutóbb panaszkodott, hogy Németország nem tett határozott békejavaslatot, a
melyről tárgyalni lehetne, de egyidejűen Németország hatalmának megsemmisítését tűzte ki Anglia 'háborús céljául. Éz a két követelés természetesen nem egyeztethető össze
egymással. Ha Anglia a porosz/hatalom megsemmisítésének követelését állítja a tárgyalások élére, a két ország között való béketárgyalás eredménytelenül végződnék. Mig
ellenségeink folyton hangoztatják, hogy nem
akarják a Hábornt a német birodalom megsemmisítése előtt befejezni, ami célunk Németország békés jövőjének biztosítása. A
kancellár olyan szomszédokat akar, akik
nem ellenünk, hanem velünk dolgoznak; ezért
nem akarja Belgiumot és Franciaországnak
északi részét teljes biztosíték nélkül visszaadni.
Berlin, április 7. A Vossische Zeitung
jelenti Amsterdamból: A semleges államok
nagy figyelemmel fogadták Bethmann-Hoílweg birodalmi kancellár beszédét. Ugy ítélik
meg a helyzetet, hogy megtörtént az első lépés a hadviselő népek közötti általános megértés felé. Elérkezett az ideje annak, hogy az
antant is kinyilatkoztassa álláspontját. Belgiumra vonatkozólag az a vélemény, ihogy
erről a birodalmi kancellár nem beszélt elég
világosan.
Az agyonbombázott Verdunben.
Lugano, április 6. A Stampa tudósítója,
aki engedélyt kapott Verdiin meglátogatására, rémes képet fest a szétrombolt városról.
A háztömbök nem egyebek, mint a romok
zűrzavara, amelyből elgörbült vasrészek,
összetört bútorok és mindenféle lim-lom mered ki. Sok ház az első bombára kártyavárként omlott össze és nyomuk sem maradt,
mások tető nélkül és átlyuggatott falakkal
látszik a sorssal kétségbeesetten dacolni. A
városban csak néhány csendőr és párisi tűzoltó látható, akik a tűzvésszel próbálnák
megküzdeni. Az egyetlen élő lény, amely nem
visel egyenruhát, egy kis városi hivatalnok,
akiben van annyi bátorság, hogy megmaradt
a városban és aki mint a polgármester és a
prefektus helyettese „viszi az ügyeket." E
bátor férfiú minden reggel pedáns pontossággal jelenik meg a prefekturán, odaül az
íróasztalihoz és elintézi az aktákat, akár a
legbékességesebb béke idején. Habár azelőtt
csak egyszerű irnok volt, pia a prefektus né*
vében magával a kormányzóval levelezik. A
szerény kis. irnok az ő kopott kabátjában ma
olyan, mintha ő volna Verdun lelke.
A franciák ujabb veresége.
Bécs, április 7. A németek a nyugati
harctéren eddig elért sikereiket a Maas nyugati partján ujabb győzelemmel gyarapították, amelynek kivivására igen óvatos támadó-taktikájuk segítette Őket. A cél a Ma-
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lancourtíól délkeleten levő fontos ellenséges
támasztőpontot, amely a legmodernebb, védőeszközökkel volt fölszerelve, rohammal elfoglalni. A franciák, akik igen vitézül védekeztek, vereséget.és súlyos veszteséget szenvedtek. A Maas jobbpartján szintén élénkebb
harci tevékenységre került a sor. A franciák
ismét erős előretöréséket intéztek amaz állások ellen, amelyeket a németek a Cailetteerdőben és az ettől északnyugatra levő terepen elfoglaltak. Az ellenség támadása
azonban már a kezdetén összeomlott a németek tüzében.
A németek Verdunnél eddig 38.000
foglyot ejtettek.
Zürich, április 7. A verduni offenziva óta
a németek eddig 38.000 foglyot ejtettek és
190 ágyút zsákmányoltak. A semleges államok haditudósítóinak az a tapasztalatuk, miszerint a németek nagyon kímélik nz emberanyagot.
Angliában erős benyomást keltenek
a Zeppelin-támadások.
Zürich, április 7. Jól értesült ltelyen azt
a tudósítást kapták Angliából, hogy a szakadatlan Zeppelin-támadások
eddig nem tapasztali erős benyomást keltettek
Angliában.
Mig az eddigi, elvétve történt légi támadásokat különösebb jelentőségű epizódoknak
mondták, immár nem lehet letagadni a helyzet komolyságát,
mert nyilvánvaló, hogy
Németország a szigorított tengeri hadviselés mellett most már a légi hadviselést is
megszigorítja.
Egyenesen megdöbbentő az
éjszakai Zeppelin-támadások közvetlen egymásutánja. Noha a támadások okozta kárt
titkolni akarják, annyi mégis kiszivárgott,
hogy a Zeppelinek robbantó és gyújtó bombáikkal rendkiviil nagy anyagi kárt okoztak.
Hogy a halottak és sebesültek száma meglehetősen csekély, ez azzal magyarázható
meg, ihogy a Zeppelinek vezetői csak -katonailag fontos helyeket és gyártelepeket támadtak meg, .ahol az éjjeli munka legtöbbnyire szünetel.
Angol jelentés a legutóbbi Zeppelintámadásról.
Kopenhága, április 7. Londonból jelentik
hivatalosan: A keleti grófságok ellen tegnap
intézett légi támadásban három
Zeppelin
vett részt. Kilenc órakor érkezett az első légihajó. ö t bombát dobott le, anélkül, hogy
valamily kárt okozott volna. Ezt a Zeppelint
ágyúgolyóink eltalálták. A másik léghajó tiz
óra tizenöt perckor érkezett, kárt nem okozott, a harmadik Zeppelin bombái is csak jelentéktelen kárt okoztak. A léghajók összesen
huszonnégy robbantó és ugyanannyi
gyújtóbombát dobtak le. Egy gyermek meghalt, két
férfi, egy asszony, több gyermek megsebesült.
„A háború még sokáig fog eltartani."
Bukarest, április 7. A Pétervári Távirati
Iroda Suvaljevnek,
az uj orosz hadügyminiszternek nyilatkozatát közli. Meggyőződésem, — mondotta a miniszter, — hogy a
háború még sokáig fog eltartani. Oroszországnak még nagy nemzeti erőfeszítésre
van szüksége, a nemzeti védelmet szolgáló
műhelyeinknek teljes képességüket kell kifejteniük.
.
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Az oroszok a Naroc-tónál
megint támadtak.
A németek visszaverték az ellenséget.
BERLIN, április 7. A nagy főhadiszállás jelenti: A Narocz-tótól délre meghiúsítottuk helyi, de erös orosz támadásokat.
Az ellenséges tüzérség a tó mindkét oldalán
élénk tevékenységet fejtett ki.
L E G F Ő B B HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
BUDAPEST, április 7. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz harctéren
nincs ujabb esemény.
HŐFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Hollandia nem akar
Görögország sorsára
jutni.
KÖLN, április 7. A Kölnische Zeitung
hágai jelentése szerint Kuyter, Hollandia
volt miniszterelnöke, lapjában kifejti, hogy
Hollandiának állandóan Görögország sortára kell visszaemlékezni. Minden holland
tizszer szívesebben akar háborút, semhogy
Hollandiának Görögországhoz hasonló sorsot kelljen elviselni.

Rotterdam,

április 7. A Nieuve

Rotter-

danische Courunt a legutóbbi kormánynyilatkozattal kapcsolatban a következőket irja:
Ugy halljuk, liogy a katonai intézkedések
óvóintézkedés jellegűek és forrásuk
megin-

gathatatlan

elszántságunk,

hogy

a

semle-

gességet épségben tartsuk.
Politikai bonyodalom tehát, amely azokra okot adhatna, ezidő szerint nincsen. A veszedelem valószínűen abban keresendő, hogy a hadviselők
egyike vagy másika a legközelebbi jövőben
indíttatva érezné magát, hogy
területünk

semlegességét ne tartsa olyan gondosan

tisz-

teletben, mint eddig.
Ha tehát a kormánynyilatkozat e semlegesség szigorú fentartásának megingathatatlan eltökéltségéről beszél. akkor ezzel inkább a hadviselőkhöz fordul, semmint mifelénk. A nyilatkozat figyelmeztetés mindkét irányban.
Arra vonatkozóan, hogy melyik oldalról támadhat a veszedelem hazánkra, nem kapunk felvilágosítást.
Világos azonban, liogy az egyik félnek semniinemü cselekedete vagy nyilvánvaló szándéka a másiknak nem szolgálhat ürügyül
arra, hogy a maga részéről is elhanyagolja
oemlegességünk tiszteletbentartását.
Görögország megvédi hajóinkat
az antanttól.
Berlin, április 7. A Berliner
Tageblutt
athéni jelentéseiből kitűnik, hogy az Osztrák
Lloydnak görög kikötőkben internált
Ma'ienbcul és Corona nevű gőzöseit az eleuziai
kikötőbe vitték, nehogy az antant kezére jussnak,
ami Görögország barátságos semlegességének bizonyítéka.
Az oroszok nem segítenek
Franciaországnak.
Stockholm,
április 7. Az orosz sajtó növekvő elkedvetlenedéssel követi a Verdun
körüli harcok lefolyását és reméli, hogy közútién veszedelem nincs, dc elhárítja magitól azt a teóriát, hogy a szövetségeseknek
kötelességük a franciáknak a többi fronton
való nagyobb aktivitással segítségére menni.

DÉLMAGYARORSZAG

Gyilkosságra és forradalomra bujtogat
az orosz kormány.
— Oroszország politikai rémregénge. —
Stockholm,
április 6. Egész Oroszország
foglalkozik most a nemrégiben leleplezett
Rzewszki-botrünnyal,
amelyl még az orosz
viszonyok közepette is hajmeresztő. A Ruszkija Vjedomoszti
vezércikkben foglalkozik
vele. Ez a vezércikk igy kezdődik: „Goethe
Fausztjában van egy jelenet, amelyben egy
boszorkánykonyha szerepel. A konyha közepén a boszorkány mérges növényeket főz
egy boszorkányüstben, amelyre majmok vigyáznak, miután a boszorkány elment. De
mialatt a majmok elbámészkodnak, kifut az
üstnek tartalma és megforrázza a majmokat,
amelyek visongva elfutnak. Ez a jelenet
nagyszerűen talál a mi titkolódzó, elzárkózott legmagasabb bürokráciának köreire és
időről-időre kipattanó botrányaira. De különösen ráillik a Rzcwszki-botrányra.
Ebben
is szerepel a titkos boszorkánykonyha, a
melyben az üstnek a tartalma a szakács
ügyetlensége folytán kifutott és leforrázott
egy csomó embert. A Rzewszki-eset boulevard-regénynek mondható. De talán még ez
a meghatározás sem eléggé preciz.
Nincs regényiró, aki ilyen raffinált históriának a kigondolására képes. Mint valami
kaleidoszkópban jelennek meg előttünk keres,
kedők, "mágasrangu hivatalnokok, szerzetesek. csalók, a szeretőikkel, mérnökök, hölgyek a legmagasabb körökből és felbérelt orgyilkosok. A cselekvény a legnagyobb gyorsasággal vezet egyik ltelyröl a másikra: Pétervárról Norvégiába, az utcai leány, szobájából a miniszteri kabinetig, egy kormányirodából a börtönbe, közben az egész cselekvény oly szorosan összefüggő, hogy lehetetlen a minisztert és a magas méltóság viselőjét erkölcsileg különválasztani a csalóktól
és azok gaz asszonyaitól. A politika belejátszódik a regénybe és a regény egybefonódik a politikával — az államjog összefog
a büntető kodex-szel!
A regény szereplői: Chvostov, a miniszter, Rzewszki és a szeretője, Rasputin, néhány hölgy a legmagasabb körökből, Stiirmer
a miniszterelnök, ennek titkára, Manussevics
és annak szeretője. Részes továbbá benne
néhány más méltóság és Ismert gonosztevő.
Akiket eddig lelepleztek, valószínűleg csak
eszközei néhány különösen befolyásos személyiségnek. Ennek az egész Oroszországot
izgató és elkeserítő drámának az előterében
egyrészt az orosz udvarnál előfordult intrikák. másrészt Rzewszki, a provokátor áll."
Miként a R. V. megirja, ez a Rzewszki
két megbízást kapott. Az egyik, hogy akadályozza meg a most Krisztiániában tartózkodó páter lliodort,
hogy egy gyalázó-iratot
kiadjon. Ebben a könyvben lliodor egy csomó eredeti okiratot ad közre, olyanokat, a
melyek magasrangu embereket, sőt udvari
méltóságokat is pellengérre állítanak. Hogy
ennek a könyvnek a nyilvánosságra kerülését
megakadályozzák, Rzewszki Chvosztov megbízásából Krisztiániába utazott, ahol 60 ezer
rubel árán sikerült nek lliodort rávenni arra,
hogy a kompromittáló okmányok közül egyet
sem bocsát nyilvánosságra. Azonkívül arra

kötelezte magát az orosz udvar, hogy lliodor nak mindaddig fizet 10 ezer rubelnyi év-

járadékot,

amig azokat

az okmányokat

ti-

tokban tartja. Rzewszki másik megbízatása
az volt, hogy lliodor segítségével
gyilkosokat

béreljen fel, akik elteszik láb alól Rasputínt
és még néhány más befolyásos udvari személyiséget.
lliodor belement ebbe is és öt fanatikus hívét Zariczynből a legsürgősebben
Pétervárra rendelte, hogy azok
Rasputínt
megöljék. A terv az volt, hogy Rzewszky
autón elcsalja Rasputint Pétervárról és az
autót a gyilkosokkal megbeszélt helyre vezeti. Ezért Iliodornak ujabb 60 ezer rubelt

igért. Az orgyilkosok
Chvosztov
miniszter
utasítására hamis útleveleket kaptak. ÁHitólag be van bizonyitva. hogy Stiirmer,

niszterelnök,

tudott erről uz egész

a mi-

dologról

és nem tett ellene semmit, amig egy a legmagasabb körből való hölgy rá nem birta
arra, hogv a gyilkosság végrehajtását megakadályozza. Stiirmer továbbá Rzewszkivel,
annak elfogatása után is, több órai tárgyalást
folytatott kabinetjében. A miniszterelnök kézirata alapján bocsátották szabadon Simonovicz titkos ügynököt is, aki bele volt avatva
a gyilkosság tervébe, de az utolsó pillanatban elárulta azt.
A Rzewszki-botrány további lefolyása:
Rzewszki szeretőjét, aki másik szeretőiének,
Heyne mérnöknek elárulta az egész dolgot,
börtöifbe vetették; Chvosztov
előre
figyel-

meztette

Rzexvszkit

a nála megejtendő

ház-

kutatásra,
hogy az minden áruló jelet és
irást megsemmisíthessen, Rzewszki azonban'
ravasz volt és minden ez üggyel összefüggő
irást elégetett ugyan, de megőrizte ühvosztovtól 60 ezer rubelre kapott csekkj.t és Ríodor egyik levelét. Végül Rzewszkit
szaba-

don bocsátották,

hogy a botrányt

eltussol-

hassa. A Rzewszki-botránnyal áll a legszorosabb összefüggésben Irkuczk kormányzójának, Bieletzkinek
az elbocsátása. Bieletzki
maga mondja el az egyik moszkvai lapban,
hogy Rzewszki elfogatása után Chvosztov
azzal bizta meg, hogy megszerezze mindazokat a kompromittáló iratokat, amelyek
ezzel az ügyben kapcsolatban állanak és a
birósági iratokhoz vannak csatolva. Bieletzki
visszautasította ennek a megbízásnak a vállalását, mire le kellett állásáról mondania.
Joggal vetődhetik fel a kérdés, micsoda
gondolat lappangott ennek a gyilkossági
tervnek a háta mögött? Miért akarták tulajdonképen a cár oly befolyásos kedvencét,
Rasputint, meggyilkoltatni?
Az orosz liberális lapok erre meglehetősen érthető választ adnak. Rasputint tisztára
provokatorikus célból akarták feláldozni és

igy megerősíteni a mostani reakciós

uralmat.

ennek összes ellenségeit pedig lehetetlenné
tenni. Ezért nyerték meg Rasputin bosszuvágyó ellenfelét, lliodort. Ha a gyilkosság
sikerült volna, a kormány
a
haladópártiakat

vádolta volna meg ezzel a politikai

gyilkos-

sággal. Ezen az iirügyön aztán rögtön
bezárta
volna u kormány
a dumát, amely tudvalevőleg Stiirmernek és társainak -fölötte kellemetlen. Az ostromállapotot
még
szigorították
volna. A duma feloszlatása nagy forrongást
idézett volna elő a munkások közt, — igy
kalkulálták a dolgot — amely zavargásokra
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vagy valami forradalomfélére vezetett volna.
Erre aztán alkalom kínálkozott
volna a kor-

mánynak arra, hogy ellenforradalommal

fe-

leljen, amelyre el van készülve és amelynek
előjátékai a Bakuban, Asztrachanban és a
Kaukázusban rendezett pogromok. Miként
Skobelev szociáldemokrata legutóbbi tüzes
d-umabeszédjében kiemelte, az orosz söpredéket a kormány és a jobbpártiak lázító agitációja annyira megdolgozta, 'liogy amint megadja a kormány a jelt, rögtön kitör az ellenforradalom. Erre azonban nincs eddig kézzelfogható ürügy. Ezt az ürügyet akarták Raspufin meggyilkolásává! megteremteni.

Az uzsonna-kávé betiltása
és a szegedi kávésok.
(Saját
tudósítónktól.)
A fővárosban
nemsokára megszűnik a kávé házak bán a délutáni uzsonna-kávé. Azok, akik az: álezüst[ tükrös, hamismárványos kéjlakokban szokták
a félbarnát szűrve pohárban, vagy egész világosat csészében egy külön cukorral fogyasztani, kénytelenek lesznek citromos,
vagy legjobb esetben rumos teával megelégedni. Nehogy az állandó tea-uzsonnát megunja az'éhező kávéházi publikum, a nyáron
fagylaltot fogyaszthat néha-néha, hacsak á
jégkérdési fe! nem emeli tiltakozó szavát a
fagyi alt készítés ellen. A fővárosi embereket,
—- a kávéházi őslakókat — kellemetlenül
érinti áz • uzsonna-kávéra kimondott halálos
itélet, de — a béke reményében, amikor az
uzsonna-kávénak megkegyelmeznek,, — remélik, hogy nemsokára életre kél a tetszhalott. Kénytelen-kelletlenül belefognak nyugodni abba, amin úgysem áll módjukban
változtatni én épen olyan nagyúri grandezzával fogyasztják majd a teát, mint annak
előtte a finom, vagy esetleg kevésbbé finom
kávét. Elvégre a törzsvendégek is tudomásul
vehetik már ebből az alkalomból kifolyólag,
hogy háború van és ilyenkor nem illik a megszokott kényelemhez ragaszkodni. A fővárosban ilyen radikális intézkedéssel akarják
a tejinséget enyhíteni és elérni azt, hogy
minden betegnék és csecsemőnek jusson tej.
A vidéken megközelítőleg sem. olyan
nagy a tejhiány, mint Budapesten, sőt, —
amint az alábbi nyilatkozatok mondják, —
tejinségről beszélni sem lehet. Megkérdeztünk néhány szegedi kávést, Ihogy abban az
esetben, ha Szegedre is kiterjesztenék az
uzsonna-kávé tilalmat, lehetne-e arra számítani, hogy több tej jutna azoknak, akiknek
feltétlenül szükségük van tejre és a következő válaszokat kaptuk:
Ifjú Kass János: Az uzsonna-kávé beszüntetése aligha járna a várt eredménnyel,
Különben sincs rá szükség, mert Szegeden
február óta nincs tejhiány. A kávésokat, ha a
tiltó rendelkezés Szegedre is kiterjedne, érzékeny veszteség érné. A kávésok ma. miután
a korai záróra úgyis nagy veszteségekkel
jár, mindent az uzsonna-kávéra baziroznak.
Az összes nagyobb szegedi kávéházak napi
tejszükség,lete körülbelül 400—450 liter tej.
A Köss-ban hétköznap átlag 200, vasár- és
ünnepnap 250—300 uzsonna kávé fogy. Abban az tfSetben, ha az uzsonnakávét betiltanak, kénytelenek lennénk teát adni a vendégeknek, esetleg olcsóbban, mint amennyibe
eddig a kávéházakban került. Nyáron a gyümöicsfagylaltok is pótolhatják a kávét. Ezeknek a fagylaltoknak a készítéséhez tudvale-

vőleg nem használnak tejet.
kovács József, a Korzó-kávéház tulajdonosa igy nyilatkozott:
— Szegeden nincs szükség arra, hogy a5
uzsonna-kávét beszüntessék, mert nincs tejhiány. Ha be is szüntetik, az igy nyert tejmennyiség nem lenne jelentős. Már az egyórai zárás is érzékenyen érintett bennünket,
ha most meg az uzsonnakávé is megszűnik,
nem tudunk majd adót fizetni. Ha mégis beáll ez az állapot, ugy teát fogunk adui a vendégeknek. ami tudvalevőleg többe kerül, mint
a kávé. A Korzó napi tejfogyasztása körülbei ü! 15—20 liter.
Strasser Manó, a Belvárosi-kávéház vezetője ezeket mondta:
— Mindenki tisztában van azzal, hogy
Szegeden még aránylag sincsen olyan tejhiány, mint a fővárosban. A Belvárosi naponta husz liter tejet használ fel, ebből tiz
liter esik az uzsonna-kávéra. Teával nem lehetne az uzsonna-kávét pótolni, mert a vendégek még télen sem szívesen fogyasztanak
'teát. A piacon van elegendő tej, jut a gyerekeknek és betegeknek, nem volna tehát értelme a kávésokat ok nélkül ilyen érzékenyen sújtani.
A nyilatkozatokból
hogy Szegeden elegendő
dálatos tehát, hogy az,
ritkán jut ehez a tápláló

világosan látszik,
tej van; mégis csoaki vásárolni akar,
élelmi-cikkhez.

A hatósági élelmiszerüzem
leltára 62.000 korona értékű.
— MÜKödésben az uj özem. —
(Saját tudósítónktól.)
A sok viszontagságon keresztül rnent hatósági közélelmezési üzem március tizenhatodikán uj vezetőt
kapott. A polgármester Balogh Károly pénzügyi tanácsost bizta meg a hatósági üzlet
irányításával. Balogh tanácsos mindenekelőtt a leltár megállapításán fáradozott, nehogy az eddigi hiányok és elmérések az uj
rezsim számadásait befolyásolják. Nehéz
munka volt a részletes leltár pontos felvétele,
mert a város tulajdonát képező élelmicikkek
és élőállatok Alsótanyán, Tápén és más helyeken vannak beraktározva, illetve elhelyezve. A részletes leltár a napokban készült
el. E szerint 1916. március 16-án 62.071-69
korona értékű birkája és egyéb éleltnicikke
volt a hatósági élelmezési üzemnek:
Élőjószágok:
'Aisótanyán-Átök,házán a
bikaistállónál 229 birka és 76 bárány. A tápéi réten 294 birka és 179 bárány, összesen
523 birka és 255 bárány 12.855-50 korona
értékben.
Egyéb cikkek: A hus- és vásárpénztár
telepén 1219 kg. zsir, 136 kg. sózott fej-láb,
31 pár nyelv, tüdő és sziv, 1682 kg. csemegeszalonna, 29 drb. 55-10 kg. sulyu füstölt sonka, 143 drb. juhbör, 38 drb. szárított báránybőr és 58 drb. sózott báránybőr összesen
30.783-04 korona értékben. A városi raktárban 27 és fél kg. sajt, 936 kg. szappan és
1900 kg. vadborsó, bükköny és abrak, öszszesen 10.919 korona 25 fillér értékben.
#

A közélelmezési üzem uj vezetője, •—
mint azt már jelentettük, — száz vaggon kukoricát óhajt sertéshizlalásra beszerezni. Ebből a kukoricából, mindazok, akik a város
részére sertést hizlalni hajlandók, megfelelő
mennyiséget kaphatnak és a város a hízott
sertés kilóját élősúlyban 3.60 koronáért megvásárolná. Azok, akik nem hajlandók serté-
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seiket a közélelmezési üzemnek eladni/szintén kapnának bizonyos mennyiségű tenyeíft,
— természetesen a makszimáiis árért — cte
csak abban az esetben, ha kötelezik maglika]
arra, hogy hízott sertéseiket kizárólag a vá-

ros területén

értékesitik.

Dr. Somogyi
Szilveszter polgánnestef
már régebben megállapodást kötött Kovács
Sándor szegedi sertéshizlalóval, aki százhúsz sertés hizlalását a város részére vállalta magára. Pénteken délelőtt Balogh Károly
Mcllis Lajos mészáros ajánlatát fogadta el.
Mellis egyelőre száz sertést hizlaltat a város
részére, de szeretne, — mint azt bejelentette
— ínég hétszáz szirsertést nevelni. Balogh
tanácsos közölte vele, hogy a város által
rendelkezésre bocsátott tengerin hizlalt sertések kizárólag a város területén adhatók el.
Balogh Károly, amióta a közélelmezési
iizemet vezeti, kétszáz birkát vágatott le és
a hust a város kiillnböző helyein mészárosoknak adta el, akik kötelesek a várostól vásárolt hust a megszabott áron a közönség
rendelkezésére bocsátani. A mészárosok a i
átvett husmennyiséget készpénzzel fizetik,
igy az eímérés, ami a régi rendszer egyik
tengeri kígyója volt, teljesen ki van zárva.
Lapunk csütörtöki számában közöltük,
hogv a zsir- és szalonnakészlet felkutatása
meglepő eredménnyel járt. A kutatással megbízott közegek - a szakiparosoknál és a magánháztartásokban körülbelül nyolcezer kiló
fölös készletet fedeztek fel. A város ezt a
mennyiséget a kereskedők között fogja szétosztani. A kereskedők a rendelkezésükre bocsátott mennyiséget a rendőrség által kiadandó utalványok ellenében makszimáiis
áron tartoznak árusitaní. Egy család részére
egy utalványra egy kiló zsirt és két kiló
szalonnát tartozik a kereskedő kiszolgáltatni.
A Szegedi Kereskedők Egyesülete már
beterjesztette azoknak a kereskedőknek a
névsorát, akik a zsir- és szalonha-árusításra
reflektálnak. Balogh Károly ezt a zsirmenynyrséget ugy fogja a kereskedők között elosztani, hogy minden városrészbe jusson.
Ilyen módon sokkal megfelelőbben lehet a
közönséget kiszolgálni, mintha egy kis hatósági bódé köré gyűlne az egész város közönsége.
A város tiiziíasziikségietének kielégítéséről is gondoskodott Balogh tanácsos. Ezer
vaggon fát vásárolt, elsőrendű bükkfát és
egyéb minőségű fát, amelyből hatszáz vaggon már útban van. A tűzifát a Kossuth Lajos-sugárut 41—43 számú telken fogják beraktározni. A hatóság megállapodott egy
szegedi kereskedővel, aki a hatósági fatelepen árusítani fogja a tűzifát a közönség részére. A hatósági tűzifa árusítását körülbelül
két hónap múlva kezdik meg.
A közélelmezési üzem vezetője a városi
tisztviselőket is részesíteni akarja a hatósági
élelmicikkekből. A tisztviselők részére különárusitó helyet fognak kijelölni, ahol kizárólag
városi tisztviselők vásárolhatnak.
iHiiimnuiHiHiiuimuunuiiiuiiuiuiii'
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90 fiüér.
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A török Vörös Félhold képeslevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi
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A tanácsos úr
c

u.i resszortot kapott Alakún, amelyet bizonyára nagy ambícióval fog „intézni." Nem
is valami közönséges dologról van szó, vakmii bagatell ügyről, aimi hozzátartozik ilyen
háborús világiban egy gazdásági tanácsos
ügyköréhez. Makó város neinies tanácsa legutóbbi üléséből kifolyólag nem a közélelinezés feljavítását, nem a drágaság elleni (küzdelem Hnatha'tó« előmozditását határozta el.
A tanácsülésen, mint a makói lapok néhány sorban megírják, az történt ugyanis,
hogy a rendőrkapitány jelentést tett egy
szomorú tényről: Maikon a patkányok túlságosan és tűrhetetlenftl elszaporodtak. A
ta nácis „belátta" az előterjesztés indokoltságát és megbízta a gazdasági 'tanáovsost, hogy

A félszázados jubileum ünnepének nem kedvez a inai viharos idő. Hindenburg imarsall
maga kívánja, hogy minden zajos ünneplést
mellőzzenek. iA milliók érzéseinek azonban
nem lehet parancsolni és az ősz hadvezér
felé, a világ minden részéből, ahol németek,
magyarok, osztrákok, bolgárok avagy törökök élnek, özönével érkezik hozzá a rengeteg
üdvözlet. A Königsberger Woebe cimü hetilap ünnepi köntösben jelent meg a Hindenburg-jubileum alkalmából és a lap hasábjain
a központi hatalmak közéletének legnevesebb fér fiai irnak einléksorokat Hindenburgról és Hindenburghoz. Az osztrák-magyar
hadsereg vezérkari főnöke Hötzendoríi Főurad vezérezredes is szép szavakkal hódol a
nagy hadvezér ünnepi napjának. A vezérezredes lelkes szavai egész hadsoregünk és
egész országunk hangulatát fejezik ki. Az
üdvözlő irások között számos semleges vezérférfi ii is a legnagyobb elismerés és tisztelet
hangján beszél Hindenburg tábornagy körei z ak os n MI n ká j ár ól.

— Séta a dohányzóból. Ezen a cimen irt
cikkében közölte a Délmagyarország azt a
levelet, amelyet a szinház tiizbiztositási szerződésének
megújítása alkalmából azért intéff patkóin)) kiimsfetitvs ügyet
tanulmányozza
zett Wimmer
Fülöp dr. Gaál Endre tanácsés aztán tegyen az ügyről részletes jelentést. nokhoz, hogy az uj tiizbiztositási föltételek
A gazdasági szaktanácsos 'természetesen kész között a dohányzó létesítési1 is benne legyen.
örömmel vállalkozik a dologra, kétségtelenül. Winmier levelére Gaál a következő választ
Hisz azt mindenki tudja és ha nem, hát küldte:
Igen Tisztelt Wimmer Ur! A biztosí1<Ö nnyen elképzelheti, liogy a makói elszatókhoz
küldött felhívásban már ki volt kötporodott patkányok, milyen óriási mérvii
ve, hogy a város dohányzót létesíthet a cukcsapást jelentenek e virágzó hagyma-város rászatban, vagy máshol, kellő tűzrendészet
gazdasági berendezkedésére. Nem bújnak
mellett. A ©ziniigyi bizottság kisérletképen
meg többé szerényen a csatornákban és a javasolta a tűzoltóparancsnok kívánságához
Pinieegádoi'olc sötét odúiban, hanem kime- képest, a cukrászat egyik oldalhelyiségének
dohányzóvá, a laki tárét, aminek most beérrészkednek a Eő-utcára is, végig sietnek a
kezett költségvetése 1107.22 K. üveges váPiac-téren, jogot és kenyeret követelnek.
laszfal. a felső helyiségbe vezető nyílás elzáA városi tanácsosnak bizonyára nem rása, szivarvég gyűjtök stb. A tanács méz?
nem határozott, előbb a számvevőség nyilatlesz könny,li dolga a patkányok megrendszakocsi
ka helyzetről.
bályozásával, illetve kipusztita,sóval. A patAhoz,
amit az ügynek erről a részéről
kányok már privát természetüknél fogva is,
elmondtunk, nincs hozzátenni valónk. Abból
©Isizapárodottságok dacára, meglehetős ekszel sem veszünk persze. Ismételjük: a közön
kluziv társaságot alkotnak és alig hihető, ség radikális reformokat vár az egész vohogy közigazgatási vekszáturának kitegyék
nalon.
magukat. Ők legfeljebb ad acta kerülhetnek,
— Szerbia vámterülete. Budapestről jede akkor -is ezt az akták bánják meg és nem
lenti tudósítónk: A hivatalos lap szombati
a patkányok. A tanácsos ur azonban, lia száma rendeletet közöl, amelyet a szerbiai
mégis ragaszkodik ínegbizatásához, talán a
osztrák-magyar katonai kormányzóság tesz
francia frontra fog utazni, alliol a legbeavaközzé. A rendelet Szerbia területén április
tottak!) közegektől nyerhet
tapasztalatokat
10-án életbelépő vámszabályozásról szól.
a patkány pusztítás módjaira vonatkozólag,
— A liszt rekvirálása. A közönség egy
mert a francia lapok valóságos balladákban
része még mindig téves felfogásban él azoPanaszolják el a katonák szenvedéseit a
kat a rendelkezéseket illetőleg, amelyek a
Patkány-kősél? miatt. Vagy talán a spagyriliszt rekviráiására vonatkoznak. A helyzet
a háztartások szükségletét illetőleg teljesen a
kus és más 'hasonló művészetekhez és bűvérégi és téves az a magyarázat, hogy minden
szetekhez -fordul majd, kitalálja a titkot egy
lisztmennyiséget, amely tiz kilón feliii van.
vnrázs vessző alakjában iKirke mintájára.
be keli szolgáltatni. A háztartásoknak az első
Elvégre ha lehetett egy kis pálca segélyével
rendelkezésnek megfelelően joguk van annyi
émberekből disznókat varázsolni, miért ne
lisztre, amennyi augusztus 15-ig elég. Egyegy emberre ezt a mennyiséget a rendelet
lelhetne ebben a hus- és zsir Ínséges időkben
munkásoknál és napszámosoknál napi 400,
Patkányokból malacokat varázsolni? 'Ez aziparosoknál napi 300, nők, gyermekek és hitán dicsőségére válna a gazdasági tanácsosvatalnokok részére napi 240 grammban álja.nak és a makói patkány bőségből hamarosan
pitotta meg. Akinek ennél több lisztje van,
jó dizlet lenne.
az tartozik a fölösleget a Fenyő-utca 2. szám
alatt levő városi raktárba beszállítani. Ez
— Hindenburg jubileuma. A németek nagy
mindenkinek erkölcsi kötelessége. Egyébfölös
hadvezére pénteken töltötte be katonai szol- ként is a pénzügyőrség a .megtalált
lisztkészletet
elkobozza.
gálatának ötvenedik esztendejét. A nagy
— Szegedi nök a fényűzés ellen. A Dclhadvezért, aki öreg korában, a háboru alatt
pénteki számúban ismertetfutotta ru-eg pályájának legszebb részét és magyarorszög
tük
azt
az
akciót,
amelyei a szegedi Felebaóriási győzelmekkel gazdagította
történelmünket, más világrészekben is csak ugy is- ráti Szerietet Szövetség indított a fényűzés
merik már, mint nálunk és az ellenség, ha ellen. A mozgalom, amelynek felkarolása a
rettegve is, kénytelen megbámulni csodála- mostani súlyos időkben elsőrendű nemzeti
tos hadvezéri .tiehictsógét, taktikai lángeszét,. érdek, sikeresen halad előre. A z Uri Kaszinó
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hölgy termében pénteken tartott ér tekez léten
a Szövetség lapunkban közölt, csatlakozóbejelentését a megjelentek nagy lelkesedéssel fogadták és Reök Ivánné elnöknő buzdító
felhívására a kiboesájtott csatlakozó iveket
mindannyian aláirtak. Hogy a mozgaloméban
a szegedi nők öeszesége részt vehessen, az
értékézléten elhatározták, .hogy a társegyesületeiket is csatlakozásra hívják fel. A jövő
héten tartandó nagygyűlésen a szegedi nők
csatlakozása bizonyára impozáns módon nyilatkozik majd meg. A fényűzés ellen megindított mozgalomnak az adna messzehátó
jelentőséget, ha a külföldi divatnak utánzása és az idegen iparcikkeknek pártolása
helyett végre már állandó segítségére sietnénk a magyar iparnak, a honi árucikkeknek.
— Németországban meghos zabbifják a
n a p p a l t . Egy berlini

távirat jelenti:

A szövet-

ségi tanács elfogadta annak a javaslatnak
tervezetét, amellyel az 1916. év nyári hónapjainak folyamán az órákat előbbre igazítják. 'Persze nem arról van szó, liogy a kiilönben nagyon vállalkozó szellemű germánok
belenyúlnának a természet titkos műhelyébe
és bámulatos tnláliniányailk
valejnmyikével
megjavítják az idő járását, — mitidö-sze azt
c s i n á l j á k , hagy április
elsejétől
szeptember
vénéig egy órár.l,
nanui.s
teljes (10 perecéi
előbbre igazítják
a birodalom
valamennyi
óráját,
október elsején aztán megint
vissza-

igazítják azokat. Vagyis az -uj rend szerint
tavasz derekán, végén s a nyáron már reggel 5 órakar hatot mutat az óra és nmeyik
hivatalnak az a rendje, hogy nyolc órakor
kezdi a munkát, tavasszal és nyáron át valóiában már bét órakor megkezdik. És igy
végi.g az egész vonalon e.gv órával korábban lesz dél. az <v,sbnn a idei a. vacsora a
munka befejezése és a kávéházi záróra. Az
élet korábban kel és korábban tér pihenni —
egy órával. Ugy száontanak, hogv a napi
munkának egy órával hamarább való elvégzésével és a korai lefekvéssel rengeteg menynyiségü világító anyagot takarítanak meg s
jó német alapossággal már ki is száinitották.
liogy ez a megtakarítás évente -záz millió
márkát ér.
— Orosz népdal. Érdemes volna, ha valaki
venné, a fáradságot és összegyűjtené azokat
a népdalokat, amelyeket itteni orosz foglyaink dalolnak. Nemesok mélabús dallamuk
érdekes ezeknek á nótáknak, hanem tartalmuk is. mert világot vet azokra a viszonyokra, amelyek között az orosz nép él. Szinte n
magvar gályarabok énekére emlékeztet az
alábbi népdal, amelyet a szegedi foglyok
énekelnek. Hevenyészett fordításban itt közöljük:
Hosszú az ut Pétervártól Moszkváig,
Sok szélmalom az ut mentén odáig.

Nem fuj a szél. mégis forog kerekük.

Hogyne, mikor sóbajinlknak van szelük.
Száraz tónak a partján áll vizmalom,
Nem öli a molnárt ott az unalom.
ATiz nélkül is jár a malom kereke.
Hajtja aztat könyeinknek tengere.
— Az áprilisi közgyűlés. A törvényhatósági
bizottság április 26-án tartja április havi
rendes közgyűlését. A közigazgatási bizottság április 25-én ülésezik.

— A kérők. Egy délvidéki városban történt

az alábbi érdekes eset. Gyönyörű szép leánya van az egyik malomtulajdonosnak. Az
apa többszörös milliomos. Sokan epekedtek
utána. Utána is, mert a leány igazi szépség.
Sorban tűntek fel a kérők a láthatáron, akiket a leány rendesen az apához utasított:
— l A b o z megyek, akihez az apám akarja!
Anyja korán elhalt, apja meg ugy nevelte, hogy n leány teljesen rábízta magát
minden dolgában. S mert szerelmes nem
volt még, de már eladó korban volt, azt
bittQ, a férjhezmenée is olyan ügy, amelyet
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legjobban a® apja tud elintézni. A kérők tehát az apa elé járultak. Megjelenik az első
és annak rendje és módja szerint megkéri
a leányt
— Hogyan, fiatal barátom, maga miért
nem Katona? — kérdezte szigorú tekintettel
végigmustrálva az erőtől duzzadó még harminc éven aluli fiatalembert.
— Fel vagyck mentve, hangzik a válasz.
— H á t tudja írneg fiatal barátom, magának nem adom a leányomat. Nem tudni előre, liogy s mint alakul az élet sora és nem
vagyok hajlandó a leányomat kitenni annak
a veszélynek, liogy valami komoly baj esetén olyan férje legyen, aki elhagyja bajában és fölmenteti magát.
Uj kérő tűnik fel a láthatáron, illetve
jelenik mtg az apa irodájában, ö hozzá is az
első kérdés:
— Maga miért nem katona?
— Eddig minden szemléli, pedig-voltam
már vagy tizen, alkalmatlannak találtak.
— És gondolja, fiatal barátom, hogy én
mint apa alkalmasnak fogom találni leányom férjéül ? 'Sajnálom kedves barátom,
maga — alkalmatlan.
Harmadik kérőül egy tiszt jelentkezett,
akinek a jobb lábát műláb pótolta. 'A malomtulajdonos még a béke boldog: idejéből
derék, kifogástalan é.s komoly embernek ismerte. Megbízhatóságának a bizonyítéká hiányzó lába. Nem is faggatta sokáig ezt a
kérőt, akinek a következőket mondta:
— Beszéljen a leányommal.
A mülábas tiszt beszélt a leánnyal ét
ennek eredményekép esküvőjük a napokban
ment végibe.
— A Szegedi Zsidfó Nőegylet április 9 én
vasárnap délután 4 és lé] órakor a bitközség
tanács-termében tartja rendes közgyűlését.
Tárgy: 1015. évi zárszámadás, vagyonkimutatás, évi jelentés. 101(1. évi költségvetés.
Bejelentés a kórház feloszlatásáról.
— A kis gyermek halála. Február elején
Acskó iMihályné dorozsmai napszámos aszszony elment hazulról és bárom gyermekét
őrizetlenül hagyta odahaza. lA gyerekek játék közben meggyújtották az ágyteritőt. Az
egyik gyerek, — a kilenc hónapos Sándor —
súlyos égésij sebeket szenvedett, amelyekbit;
belehalt. A szegedi törvényszék pénteken
vonta felelősségre az anyát, gondafkin sápból
okozott

Szegjed, 1916. április 8.
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száun alatti lakos tizennyolc hónapos Géza
nevű gyermeke véletlenül zsirszódát ivott.
/Az anya mosással volt elfoglalva, a gyerek
ezalatt a konyhában játszott, ahol kezébe
akadt á izsirs'zódás üveg, amelynek tartalmát félig kiitta. A maró folyadék a gyért
mek száját és torkát összeégette. Életveszér
lyes sérüléseivel a városi közkórházba szállították. A rendőrség megindította az eljárást annak a megállapítására, terhel-e valakit felelősség.
— Egy szegedi honvéd agyonlőtte a
szeretőjét. Temesvárról jelentik: Nagy András,
szabadságon levő 5-ös honvéd agyonlőtte
szeretőjét, egy Bogyor Beatrix nevű 18 éves
cselédleányt. A gyilkosság után a honvéd az
aWyja lakására menekült, ahol Málics vendéglős feljelentésére a rendőrség le tart óztaita. A vizsgálat alkalmával Nagy azt vallotta, liogy nem követett el gyilkosságot,
mert tudomást szerezve arról, hogy a menetszázadba osztották be, közös elhatározással
akartak megválni az élettől. Halántékon lőtte a leányt, de miikor maga ellen kellett volna fordítani a fegyvert, elhagyta a bátorsága.
— A Szulamit-fdm bemutatója. A Szulamit daljáték gyönyörű jelenetei a bűbájos
zenétől kisérve ott pörögtek le előttünk a
mozivásznon. 'Az ügyes rendezés, a .nivós
előadás életet adott a darabnak és ugy éreztük magunkat, mintha a híres daljáték egy
nagyon tökéletes előadását láttuk volná élő
emberektől. Olyan jelenetei is vannak a
filmnek, amelyeknek hatása különösen nagy.
És a csodásnál csodásabb fölvételek, Bosznia
és Hercegovina bájos panorámája
milyen
fölségesen emeli a hatást és segíti elő a sikert. Ithbv Jenő, a kiváló magyar filmrendező tökéletes munkát végzett, amikor ezt a
' elves daljátékot filmre átírta, a szereplők
pedig, élükön Lenkeffy
Icával a legbájosabb
és legtehetségesebb magyar íi lm mii vész nőről, tudásuk legjavát vitték a .szerepbe. iMég

csak szombaton és vasárnap játsza a Korzómozi ezt a remek képet.
— Az Urániában szombaton és vasárnap
a szezon legkedvesebb vígjátéka, Buksi lakodalma van a műsoron, a közönség kedvencével, Asta Nielsennel a főszerepben. Ugyan
ezeken a műsorokon vannak a szerb filmek
uj sorejzata: (Putriik Vajjda' a 'főhadiszálláson.
— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

Szegediek küldöttsége a közoktatásügyi miniszternél.
— Memorandum a leánygimnázium felállításáért. —

(Saját

tudósítónktól.)

A város tanácsa,

mint már mégirtuk, ismételten tett lépéseket
a vallás- és közoktatásügyi miniszternél a
szegedi leánygimnázium felállítása érdekében. A Feministák Szegcdi Egyesülete memorandumot is adott át Jankovich
miniszternek. aki megígérte, bogy a szegedi leánygimnázium 1915. szeptemberben meg fog
nyílni. Azóta az ügy a háborús események
miatt lekerült a napirendről. A Feministák
Szegedi Egyesülete most újból mozgalmat
indított a fontos kultur-kérdés megvalósítása érdekében. Pénteken délután dr. Turcsányi Imréné1 elnökilésével értekezlet volt, a
melyen számos szülő jelent meg. Az elnöknö
azt javasolta, hogy ujból memorandummal
forduljanak a miniszterihez és a szülőkkel
aláíratott kérvényt küldöttség utján adják át
neki. A küldöttség vezetésére dr.
Cicatricis

Lajos főispánt, dr. Rósa Izsó és dr. Kelemen

Béla országgyűlési képviselőket kérik fci.
Klug Péter igazgató felhívja a szülőket, liogy
a kérvényt irják alá, hogy a memorandumot
a szülök nevében lehessen a miniszter elé

havi

fogházra itélte a vádlottat, de a büntetés
végrebaj t á s á t fel f iiggesz t e t te.
— Tilalmi időben tilos a halászás. A
rewlőrkapitányi hivatal közli: Sokan abban
a téves felfogásban vannak, liogy a háború
alatt a halászati törvénynek a. tilalmi időszakra vonatkozó rendelkezései nino-enejí
érvényben. Tévedések eloszlatása céljából
közli a rendőrkapitányi hivatal, liogy. április 1-től junius 15-ig tok, süllő, márna és viza;
április 1-től július 15-ig ponty; végül április
1-től május 15-ig rákot tilos fogni é.s forgalomba. hozni. Aki a tilalmi idő alatt zárt vizekből származó halat vagy rákot fog, szállít vagy elad, tartozik származásukat és a
befogási időt a községi elöljáróság bizonylatával igazolni.
— Öngyilkossági kísérlet a gőzfürdőben.
A városi gőzfürdő egyik emeleti kabinjában
pénteken délelőtt tizenegy óra tájban mellbe
lőtte magát Bari József, tizenhét esztendős
cimfestősegéd. A fiatal ember ruhája a lövéstől tűzet fogott. A helyszínén megjelent
Hí-. Dreger József írendórikatütány, aki kihallgatta az öngyilkos-jelöltet IBari József
előadta, hogy azért akart megválni az élettől, mert balkezére nyomorék. iA fürdőben
jelenlevő dr, ReinJia.rdf ifőorvos részesít el te
első segélyben'az életuntat, akinek a hal vállán hatolt keresztül a golyó és a tüdőt is
megsértette. A mentők a súlyosan sérült fiatalembert a kórházba szállították.
— Zsirszódát ivott egy gyerek. Pénteken
délelőtt dr. Gáspár Ignác alsótanyai tisztiorvos telefonon jelentette a rendőrségnek,
hogy Bánóczky IMihályné Királyhalom 277,

Szombaton és vasárnap

A magyar filmgyártás remeke

SU L A M I T
a világhírű daljáték 5 felvonásban.

A főszerepben:
A legszebb magyar színművésznő.

L E N K E F F Y ICA.

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor.

Számozott helyek.

D É D M A Ó Y A R O É S Z ÁÖ-

Szeged. 1916. április 8.
terjeszteni. A kérvényt a legközelebbi hétköznapokon 5—7 óra között a feministák
egyesület helyiségeiben. Vár-utca 7. szám,
I. emelet, jobbra, minden érdekelt szülő aláírhatja. A memorandum a következő:
Szeged társadalma
1914
júniusában,
amikor Nagy méltóságod a 'szegedi fogadalmi templom alapkőletételi ünnepsége alkalmából városunkban tartózkodott, azzal'a
kéréssel fordult Nagyméltóságodhoz, méltóztassék Szegeden leánygimnáziumot felállítani, esetleg ar- szegedi felsőbb leányiskolát
ilyenné átszervezni. Nagy-méltóságod akkbjr
azft a biztató kijelentést, tette, bogy a leánygimnázium ügye megoldást nyer a középi-,-kólák reformjával kapcsolatosan és Szegeden 1915 szeptember 1-ére inár minden bizonnyal meg tesz nyitható.
Azonban Nagyméltóságodnafk ezen kijelentéséhez fűzött reményeink
mindezideig
sem váltak valóra — kétségtelenül az időköziién kitört 'háború szörnyű vihara folytán beállott körülmények miatt. De viszont
épen a háború tanulságai .szolgáltatták nekünk, -a leánynevelés megreformálásáit sürgetőknek, a legfényesebb igazságot és kérelmünkhöz a legsúlyosabb indokokat.
'.Beigazolódott, liogy a kultúra fejlettsége
a leghatékonyabb fegyver a hadviselő felek
arzenáljában. Bebizonyosodott, hogy a nők
iközremmikulása no.m nélkiilö'/Jhétő. nemzeti
Önállóságiunkat, országunk területi épségét
fenyegető eme borzasztó tusakodásban. A
nők munkája ma a gazdaságokban biztosítja
legnagyobb részben a harcosi!k élelmét; főként nők vezetik az o1 thagyott műhelyek t.
kereskedéseiket; nőik pótolják irodákban és
•hivatalokban a bevonult férfiakat; nők tanít jak-nevelik a jövő nemzedékek nagy részét és 'mentik meg a népművelést az éltesKeltéstől; ők irányitják és végzik a nyomor
megszüntetése,, az epidémiáik leküzdése céljából -megindított munka javát; ők ívynjta
nak segítséget a harcban megsebesült vagy
kimerült katonáinknak és a 'hadi özvegyek
és árvák könnyeit is főként ők, a nők törlik
le.

rá, mindezideig sem rendelkezik oly középfoka iskoláival, moly leányainknak a felsőbb
iskolákba való jutást, lehetővé tenné. I>.«
nemcsak Szeged, hanem egi'.-« Délmia gyárország nélkülözi ezt az iskolát, mely ha megnyittatik — mint ta fiuk iskoláinál — a n tűzeti nőnevelésnek válnék Vogmegboesulhe, tétlenebb templomává. Amidőn tehát Szegei
város tanácsa a törvényhatósági bizottság
határozatára a leánygimnázium létesítése
érdekében ismételten felirt lExeellenciádhoz,
nemcsak városunk lki|jzönsége legmelegebb
óhajtásának 'adott kifejezést, hanem az egész
Délvidék jogos kultiirsziikségletének a kielégítését, figyelemreméltó nemzeti érdeknek n
megvalósítását is kérelmezte.
Alul Írottak, leányainkat, olyan életpályákra szántuk amelyeknek elérése az egyetem elvégzésével van egybekötve. Leányaink vagy mjár végeznék magánúton egyes
gimnáziumi osztályokat, vagy oly korban
vannak, liogy a jövő tanítási évbeií a gimnázium osztályaiba léphetnének.
Tudomásunk
szerint
a középiskolák
megreformálásának munkálatai már befejezést nyertek .s igy a leányok középiskolai
oktatásának elvi akadályai megezü i ii f'k. De
akkor is. hogyha ez még bem történt volna
meg, hódoló tisztelettel kérjük Niagy mólt óságodat, méltóztassék akár a szegedi áll. felsőbb leányiskola átszervezésével, akár megfelelő tanfolyam létesítésével lehetővé tenni,
liogy — ha egyelőre, csak ideiglenes megoldásként is. — már az 1916—7. tanítási évtől kezdve leányaink a gimnáziumi osztályok ta nitásanyagát ott mint rendes tanulók
sajá'tilhássák el s azokból ott érvényes vizsgálatokat és érettségi vizsgálatot tehessenek.

'Ezek a tények igazolják törekvésünket;
és most., m i d ő n a háború borzalmai által okozott kábultsjágunlíból már magunkhoz fértünk, midőn teljesítendő feladataink nagyságát — amelyek a békekötés után a magyartársadalom minden egyes tagjától erejének
és tehetsegének legjavát, 'követelik — tisztem
látjuk magunk előtt: kötelességünknek tartp u k , hogy- a szegedi leánygimnázium iigyét
1 újból is szorgalmazzuk.
(Keserű valóság, hogy háborús küzdelmeink nagyarányú áldozatot kívánnak nemzetünktől. Sok-sok ezer fiatal, munkás, alkotó erővel rendelkező férfi pusztul el a
harcmezőn. Hogy ennek az elveszett, legértékesebb 'nemzeti vagyonnak mielőbbi pótlása a legelsőrendü szükség, ahoz szó sem
térhet. Sürgős pótlásuk azonban csak a nőik
képességeinek kifejlesztése és az ország javára való értékesítése, teljes kihasználása altul lesz eszközölhető.
A békekötés után a megfogyatkozott
szánni férfiakra inkább a mezőgazdasági és
ipari pályákon lesz főleg szükség. A háború
viharában megedződött, hősökre itt további
szívós küzdelem vár . A művelődés egyébb
ágainak munkálására
.a férfiak mellett
igénybe kell vénünk azokat a nőkéit is, akik
akarnak ós tudnák dolgozni.
•Azonban az élet, a sociális körülmények
j® arra kényszeritenek bennünket, hrtgy jóképességű leány-gyermekeink jövőjét, megélhetését biztosítsuk és az őket megillető ós
képeségeiknék is megfelelő helyzetet a tár
s
a il a loaníl >a n jnegölapozzulk.
És itt különösen rá kell mutatnunk arra
a
nemzeti kulturszempontból is sajnálatos
körülményre, hogy bárlha Szeged városa az
országnak legnépesebb, legmagyarabb váró
s
a, melynek kulturális és egyéb iskoláiban
fzer és ezer nemzetiségű szülőktől származó
ű'jut nevel nyelvben és érzelmeiben magyar-
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Á r a 1 K 5 0 fill.
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Ára 3 k o r o n a .
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H e r r c i e l i n
Ára 3 k e r o n a .
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Az ö s s z e o m l á s
Ara 5 korona.

Anatole Francé:
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Á r a 1 K 9 0 fill.
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Mucsa a f r o n t o n

Ara 2 K 5 0 fillér.

A mi hőseink:

liszlieiim Hőstettei
Április 8-án és 9-én,
szombaton és vasárnap

ASTA NIELSEN

Ára 6 korona.

Domány Gyula:

Pénzügyi hadVistlés
Ara 4 korona.
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Juksi lakodalma
cimü háromfelvonásos vígjátékban.
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Simon Vilmos:

Hadak utján
A r a 4 korona.

Ezenkívül
Sven Hédin:

Az orosz harctérről
A r a 3 korona.

Putnik vajda főhadiszállása.

Szabó István:

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap d. u. 2 órától kezdve.
Gyermekjegyek csak az első előadásokra
érvényesek.

A kárpáti hó
Ára 2 K 50 fill.

Somlay Károly:
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A Délmagyar ország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

Kaphatók:

A r a 3 korona.

Várnay L.

könyvkereskedésében

SZEGED, Kárász-ufca 9.
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elé. Remélhetőleg a nemes eéln, jótékony ősién telt ház fogja a hősi kalandokon keresztül menit vitéz főhadnagyot hallgatni. Jegyeket ár.usit a szinház nappali pénztára.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

SZÍNHÁZI MŰSOR:
SZOMBAT: Ciklámen, szinjáu'-k. Páros.
V A S Á R N A P d. u.: Vén bakancsos ós fia
a huszár, népszinmü.
íESTE: Sárga csikó, népszinmü. Páratlan.
Betheg Péter főhadnagy felolvasása a
színházban a világ háborúról. Betheg Péter
főhadnagy, ki a szibériai orosz fogságból
szökött meg Kmán, keresztül és szerencsésen
sikerült haza jönnie, a háborúról, az orosz
fogságban és szökése közben szerzett élményeiről szerdán, 12-én vetitett képekkel illusztrált felolvasást tartaszinbázban az Országos Hadsegélyző javára. Betheg főhadnagy,
ki Budaiiestei) felolvasásaival — páratlan érdekességük foly'tán — szenzációs feltűnési
keltett, lliadi jótékony célra, az Országos
Hadsegélyző bizottság javára .most vidéki
körntra indul és legelőször Szegeden, az ország első vidéki városában lép a közönség

Vasárnapi előadások. A színházi iroda
jelenti: Vasárnap délután Szigeti József kitűnő, eredeti népszínműve, a Vén bakancsos
és fia a huszár kerül színre fél boly áraikkal.
Este Cseproglliy örökbecsű klasszikus népszínművét, a Sárga csikót játszák a főszerepékben Déri, iMiklóssy, Szegő, Ungvári,
Körmendi. Solymosi, Szilágyi, Matány, Ferenczi és Ihásszal.

tetadomány-osztályhoz
(Budapest V., Lipótkörvt /.) cimzendők.
A kir. posta bérmentesen szállítja a csomagot,
ha ráírjuk:
„Szeretetadomány
a
harctéren levő katonák
számára."

ni

Mágnás Miska. A színházi iroda jelenti:
A szinház legközelebbi bemutatója BakonyiSzirmai óriási sikert aratott operettje, a
Mágnás Miska lesz. 'A címszerepet Matány
Antal játsza.
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Legjobb liajfestő az
országosan elismert Leiuzinger-féle. Ára 2 K 50 t,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

X

nagy választékban kaphatók

GÉZA

przemysl

Haj őszülés ellen
csákis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 1 K 20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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Húsvéti illatszerek és locsolók

GYÓNI

Ara 1 kor. 20 f.
Kapható: VARNAY
:: könyvkereskedésében.

HARCTÉRRE!

Az Országos Hadsegélyző Bizottság és
a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete könyveket, füzeteket, képes
újságokat kér a harctéren levő katonák részére.
A küldemények

::

a3

5 1

JO

0
a

Fájós f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féle f o g c 8 e p p b ő l
(ivegje 60 fillérért kapható Leinzinger- Gyula
ógyszertáróban Szege
"zéchenyi-tér.
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A Délmagyarország
Szegednek és a délvidéknek nemcsak a legjobb, hanem a legolcsóbb politikai
napilapja is.

Előfizetési ára egy hónapra két korona.

Olvassa táviratainkat a kiadóhivatal (Kárász-utea 9.) kirakatában

és

minden

este a Korzó moziban.

Délmagyarország
nagy elterjedtségénél fogva a legalkalmasabb

hirdetési orgánum. Arai méltá-

nyosak, hirdetései célra vezetnek.

A Délmagyarország
jólinformáltsága

közismert. A

saját érdekében cselekszik tehát, ha megren-

deli és ha hirdet benne.

Szerkesztőség telefonja 3 0 5 . • •

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: V Á R N A Y L<

Kiadóhivatal telefonja 81.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

