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Szeged, 1916.

LEGÚJABB.
BERLIN: A Frankfurter Zeitung tokiéit
jelentése szerint Varafnucu Marii nagy jabáni gőzös elsülyedt. Az utasok közül százötvenen a vizbe fulladtak.
Konstantinápoly:
A ,Janin'
athéni jeleié s alapján közli, hogy Sküludisz görög miniszterelnök kijelentette bizalmas
körben,
hogy kényszerítő körülmények
hatása alatt
benyújtja lemondását.
ATHÉN: Sarrail tábornokot, a szalonihii antant csaqutok parancsnokát visszarendelték Parisba; utódja Simon tábornok lett.
KOPENHÁGA:
Orosz lapok közlése szerint a zemsztvók feliratot intéztek a cárhoz,
amelyben a főváros Moszkvába való sürgős
áthelyezését kérik, mivel Pétervárt a németek komolyan
veszélyeztetik.
GENF: A Daily Mailnek jelentik Athénhői, Iwgy a nyugati görög partoknál egy
nagy szúllitóhujó elsülyedt.
Számosan
a
vizbe fulladtak. A cenzúra eltiltotta az áldozatok számának a közlését,
ZÜRICH:
A Temps közli, hogy Maac
Ados amerikai pénzügyminiszter
agitációt
indított egy erős pánamerikai flotta létesítésére, hogy az amerikai hajózást biztosítsák
ezzel.
BUDAPEST:
A Pester Lloyd bécsi jelentést közöl, amely szerint
Oroszország
tényleg
elzárta
határait
Románia felé.
Ezen ellenséges érzelmű intézkedés hatása
rövidesen bekövetkezik.
GENF: A francia hadügyminiszter szokásos jelentését nem adta ki. Oka ennek ab •
ban rejlik, hogy a németek
szakadatlanul
győznek, amit eltitkolni nem tudnak, Joffre
Már föadta a reményt az Aisne-chattancourti ut tartására
vonatkozólag.
STOCKHOLM:
Pétervári jelentés szerint Szuvalep, az uj orosz hadügyminiszter
nyilatkozott a lapok tudósítói előtt. Elmondta, hogy sok sürgős reformra van szükség. Először is a rokkant-kérdés vár megoldásra, aztán a hadsereg felszerelése
kivan
sok tenni valót. Oroszországnak
Németországtól kell tanulni, ahol az ipar nagyszerűen
átalakult a háború kivánalmaihaz. A háború
véleménye szerint, sokáig fog eltartani és
az idegek nyerik meg.
ROTTERDAM:
Londonban nagy izgalmat keltett a Daily Mail jelentése,
mely
szerint a Zeppelinek óriási
gyújtóbombákat
fognak használni. Az uj fajtájú bombák oly
migyok, hogy egy Zeppelin csak két ilyen
bombát vihet magával. Vilmos császár azt
rendelte, hogy az ilyen bombák használatáva'
várjanak.
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A franciák súlyos veresége
Bethincourtnál.
- A németek a községet és a környező támaszpontokat
elvágták a harcvonaltól. - Több védőmüvet megtisztítottak az ellenségtől. - 1180 foglyot ejtettek, két ágyút
és 13 gépfegyvert zsákmányoltak. BERLIN, április 10. A nagy ffíhadi- j
szállás jelenti: Csapataink a St.-Eloistól |
délre elfoglalt tölcsérállásokba teljesen viszszaverték az ellenséges kézigránátosztagok
vissza,hódítási kísérleteit. A La'oasse-i csatorna és Arras között az aknaharc az utóbbi
napokban Ismét élénkebb lett.
A Maas nyugati partján Bethincourtt
és az attól délnyugatra ép oly erősen kiépített Alsace és Loraine támaszpontokat
elvágtuk a francia harcvonaltól. Az ellenség
gyors visszavonulással igyekezett a veszély
elöl menekülni, de a sziléziaiak útját állták,
ugy, hogy itt a franciák véres veszteségetken kiviil sebesiileílen foglyokban 14 tisztet
és kerekszámban 700 főnyi legénységet, továbbá 2 ágyút és 13 gépfegyvert vesztettek.
Ugyanekkor az arcvonal
különböző
pontjain, igy Avocourt falutól közvetlenül
északra és a Bois de Corbeauxtól délre meg

tisztítottuk az ellenségtől a reánk nézve kényelmetlen védömüveket, erőd-házakat és
fedezékeket. Ezen különálló vállalkozásoknál is sikerült a franciáknak komoly kárt
okozni; ezeirkivül foglyokban több tisztet
és 276 főnyi legénységet is vesztettek.
A Maastól jobbra hasonlóképen megtisztítottunk az ellenségtől egy szakadékot,
a Poiver hegyhát délnyugati szegélyén. Itt
4 tisztet és 184 főnyi legénység, valamint
hadiszer is maradt kezünkön. Tovább keletre és a Woewre-ben csupán tüzérségi harc
folyt.
Damploup-tól délkeletre és Chateau
Salins-tól északkeletre légi harcban lelőttünk egy-egy francia repülőgépet: egyiknek'
utasai meghaltak. Megfigyeltük, liogy egyegy repülőgép Loos faluban és a Cailletteerdöbe is lezuhant.
LEGFŐBB HADVEZETÖSÉG(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Befhincourt-t elfoglalták a németek.
BERLIN, április 10. A Vossische Zeitugnak jelentik a nagy főhadiszállásról: Terv
szerű, jól sikerült müvelettel harvconalunkat ismét előbbre vittük. Csapataink Bethincour-t rohammal elfoglalták. A francia

jelentés az avancourti harcokról nem felel
meg a valóságnak. Azonban az avancourt—<
aisnesi útvonalon a franciákat visszavetettük. Az egész arcvonalon jól haladunk előre.
A jövőbe bizalommal tekinthetünk.

Megélénkült az olasz front.
Egy ellenséges repülőgépet ágyutüzünk megsemmisített,
olaszok bejutottak néhány előretolt állásunkba. —
BUDAPEST, április 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A görz! grófságban az ellenséges tüzérség az arcvonalunk
mögött levő helységet tüz alatt tartotta.
Egy Caproni repülőgépet Lucinics mellett
történt leszállása alkalmából ágyutüzünk
megsemmisített.

Az

A harcvonal többi részén a szokásos
tüzérségi harc tovább tart.
Rivára néhány repülő bombát dobott.
A Tonale-ut mentén az ellenségnek
Peronetöl délre sikerült néhány előretört
árkunkban lábát megvetni.
HÖFER altábornagy,

A balkáni és az orosz harctéren változatlan a helyzet.
BUDAPEST, április 10. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és
délkeleti harctéren a helyzet változatlan.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

BERLIN, április 10. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti és balkáni harctéren
különös esemény nem történt.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki'sajtóosztály.}
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Ever és Kuro^atkin
bukása.
Stockholm, április 10. Pétervári jelentés
szerint az észaiki

haderő

főparancsnokát,

Ever tábornokot és Kuropatkint, aki a Hindenburg frontja elleni offenzívát vezette, állásukból „miozditják. Ever utódja Ruszkij
iesz, akit a cár kihallgatáson fogadott. Utána
Stiirmer miniszterelnök

jelent

meg a cáí

előtt.
A franciák vesztesége kétszer akkora,
mint a németeké.
. rankfurt, április 10. A Frankfurter
Zeitung-nak a nyugati harctéren levő tudósítója
hiteles forrásból
nyert értesülése alapján
megcáfolja a franciáknak fantasztikus jelentését a németek veszteségéről. A németek
csak akkor támadnak, amikor a tüzérség a
támadásra éretté lövöldözte össze az ellenséges állást. A tulajdonképen való rohamban
a németeket rendszerint
a
legcsekélyebb
veszteség éri. Az árokharcban a német katona felsőbbségben van a franciákon és ezért a franciák inkább foglyul ejtetik magukat. Nagyobb veszteség csak a meghódított
állások újra való kiépítésekor lehetséges. A
meghalt, megsebesült franciák pontos megszámlálása után kiderült, hogy a
franciákat
jóval több mint kétszer
akkora
veszteség
érte, mint a németeket, A meghódított állások visszafoglalására irányuló kísérletek alkalmával a franciákat
rengeteg
veszteség
érte. Legjobban kitűnik ez Barres amaz állításából, hogy a francia hadiárvák száma ez
idő szerint
1,400.000.

Francia jelentés a bethineourti
vereségről.

Román visszhang a német kancellár
beszédére.

A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar
Távirati Irodának:
Az április 9-én délelőtt
11 órakor kiadott francia hivatalos jelentés
a következőket közli: A Maastól nyugatra
egész nap heves csata folyt az Avaucourt éís
Gu-miéres közti egész frontunkon. A csata
átterjedt a Maas jobb partjára is. A bethineourti előugró
szögletnek
tervszerűen
történt kiürítése lehetővé tette, hogy a zárt vonalat képezzünk.
Az ellenség az avacourtt
erdőből a 304. számú magaslat erdős lejtő és
az aisne-i és a cshattaneourt-i országút keresztezésétől kissé délre levő állásunk ellen
heves támadást intézett. Ez az egész vonal
helyt állt az ellenség támadásainak.

Bukarest, április 10. A kancellár beszédét illetőleg Jorga neves román .történetíró
az Universul-ban a következőket fejti ki: Abban a pillanatban, amikor az egész világot
nagv gondok töltik el, mi leszi az elpusztult
óriási területek sorsa, a kancellár felemeli
szavát és kimondja, mit tenne Németország,
ha az antant hatalmai mondanák ki a béke
érdekében az első szót, azt a szót. amelyet
Asquliíh Rómában erélyesen megtagadott,
minthogy az vereség bevallása volna. Egy
állam sem fog teljesen elpusztulni, mert egynek sincsen annyi ereje, hogv a másikat egy
teljes és végleges győzelemmel feldúlhassa.
A kancellár beszédéből kiolvasható, hogy Németország hajlandó Belgiumot kiüríteni. Belgium .Németország szomszédja maradna, de
meg volna tiltva az Angliával és Franciaországgal való barátkozás. Franciaország
csak garanciát tartoznék adni.
Oroszország
pedig csak Lengyelországot
és a balti provinciákat veszítené el. Minden békekötésnél
az alkudozásokhoz bizonyos területre -van
szükség. Ezt a területet megtaláljuk a birodalmi kancellár beszédében észrevehető
hallgatásban, ami közvetlen .szomszédságunkban
levő területekről, amelyekhez- jogaink és érd-ekeink fűződnek. Egyelőre elegendő erre
rámutatni. A hivatott politikusok feladata,
liogy nocsak a megfigyelés és a várakozás
álláspontján maradjanak, hanem egyúttal
dolgozzanak. A politikában vannak összefüggő cselekvények, amelyek a legsajátosabb utakon egy és ugyanazon célra vezetnek.

A M-ort Homme és Cumiiéres közti fronton a jiémet támadás kudarcot vallott. Az
ellenségnek Gumiéres-erdőből előretörő rohamoszlopait
gépfegyver és ágyutüziink
széjjelszorta. A Mort Homme ellen intézett
összes támadási kísérleteket az ellenség jelentékeny veszteségévé! visszavertük. Az
avocourti erdőtől Forges-patakig terjedő
frontunkon az ellenség támadásait elkeseredett ellentáflásuhk
visszaverte.
Végre sikerült a németeknek Avocourt
'falutól északkeletre az erdő szélén levő egyik
erődmüvünkben egy pillanatra .megvetnie a
lábát. Ellentámadásunkkal azonban 'kivertük őket. A Maastól keletre erős tüz alatt
tartotta az ellenség a Cote de Pivresen levő
crődiménycinket.
Heves támadást intézett
Douaumont és Vaux között és a második vonatunkon- levő összes állásaink ellen. Az ellenség gyalogsági támadásai zárótüzünkben
nem fejlődhettek ki. A Woewreben
időnkim
ágyútűz
folyik.

Franciaország követe a pápánál.

Török ggőzeimek az Irak-fronfon.

Benf, április 10. Az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja ma szenzációs
jelentést ad közzé. Qrót" Nisard. Franciaország volt vatikáni követe ma megjelent a
pápa előtt és vele hosszasabban
értekezett.
Nisard Anglia vatikáni követe. Mr. Hoxvanl
kiséretében tárgyalt XV. Benedek pápávar.
Ez a hir megerősíti azon értesülést, hogy AsQuith angol miniszterelnök a Vatikánban tett
látogatásának célja egyedül az volt, hogy
Anglia és Franciaország
nevében felajánlja a
békeközvetitést
XV. Benedek
pápának.

Konstantinápoly,
április 10. A
Milliiigynökség jelenti: Az Irak-fronton
április
6-án és 7-én főszakaszunktól keletre 4 kilóméterre előállásaink ellen visszavertük az
ellenség támadási kísérletét, amely 1500 embert vesztett. A csata két napig tartott. —
Előretolt vonalunk árkait, minthogy megteltek vizzel, kiürítettük, csak 2 századot hagytunk vi-ssza, amely ellen az ellenség 3 dandárnyi haderőt bocsátott harcba. Két századunk jó ideig föltartotta a támadást. Hatodikán az ellenség .egész közel merészkedett a
hadállásainkhoz.
Ellentámadásaink következtében 2 kilométerre volt kénytelen
hátrálni kelet felé.

Az uj francia hadüyyminiszter is
megbukik.
Genf, április 10. A -francia kamara tagjai k zött egyre növekedik at elégedetlenség
RoqUi.i tábornokkal, az uj hadügyminiszterrel szemben. A kamara tegnapi ülésén —
igy irjwK a lyoni lapok — súlyos kudarcot
szenvedett a miniszter. Roques után fölszólalt Magineot képviselő és zajos tetszés mellett fejtette ki, hogy a háboru elmúlt tiz hónapja alatt a fiatal tehetségehet elnyomták a
francia hadseregben.
Roques tábornok uj
törvényjavaslata is.a magasabb tisztek előléptetését szolgálja csupán, ahelyett, hogy
utat nyitna a friss erőknek. Abban a körülményben, ihogy a javaslatot visszaküldték a
bizottsághoz, a kamara
bizalmatlanságát
látják. Roques tábornok még nem mondott
le, de távozása a verduni harcok után biztosra vehető.
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A román lapokat óvatosságra intik.
Bukarest, április 10. A sajtó kötelességiére és a román sajtó magatartására vonatkozó cikkében a Viitorul a következőket irja:
A mai események által teljesen megokolt izgatott atmoszférában nem tartjuk helyénvalónak, hogy a nálunk akkreditált idegen állambeli méltóságok ellen hadat viseljünk és
legnagyobbrészt
ellenőrizhetetlen
híresztelésekkel rosszabbítsuk más államokhoz való viszonyunkat. Az állam igaz érdekeinek helyes
fölismerése a lapokat óvatosabb magatartásra késztethetné.

A Délmagyar ország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
8L

Csatározások a görög-macedón
határon.
GENF, április 10. Szalonikiből jelentik:
Ma délelőtt a németek ágyutüzet zúdítottak
a Vardar balpartján1 levő francia állások ellen az előretolt árkokat betemették. Német
lovas földeritő különítmény tegnap nagyon
előre merészkedett,
de a franciák tüzelésére
visszavonult. Reggel egy német -légi jármű
Kilkicsnél átrepült és ledobott néhány bombát.
A román-török viszong is megjavult.
Frankfurt, április 10. A Frankfurter
Zeitug-nak jelentik Konstantinápolyból:
.Abban
a mértékbein, amelyben a legutóbbi időben
láthatóan megjavult Románia és Bulgária
közt a viszony, a román—török
viszonyban
is a javulás vehető észre. Ennek a külső jele
az, hogy a konstantinápolyi román nagykövetséghez Raducan Popescu személyében román kereskedelmi
attasét neveztek ki. Románia, amely sokáig nem engedte meg a Törökországba való kivitelt, most már komolyan elhatározta
a kereskedelmi
összeköttetés megerősítését.

KÖNYVET

A

Az Országos
a Magyar
kereszt

Hadsegélyző

Bizottság

Szent Korona Országainak
Egylete

újságokat

HARCTÉRRE!

könyveket,

Vörös-

füzeteket,

kér a harctéren

és

képes

levő katonák

ré-

szére.
A küldemények

a Vöröskereszt

tetadomány-osztályhoz
körút

/.)

A kir.
magot,
harctéren

(Budapest

SzereV.,

Lipót-

cimzendök.
posta bérmentesen
ha ráírjuk:
levő katonák

szállítja

„Szeretetadomány
számára."

a csoa
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Venizelosz ujabb harca a görög királg ellen.
— A volt miniszterelnök kalandor-politikája. —
Athén, április :0. A Berliner
Tagbelatlnak jelenti görögországi külön tudósítója:
Athénnek ismét szenzációja van. A király
és Venizelosz közti viszály megint kiélesedett. A Kyrix (iHirnök) cimü iheti folyóirat,
amelynek kizárólagos vezércikkírója Venizelosz, válaszol a görög királynak arra az interjújára, amelyet nekem a Berliner Tageblatt számára adott. Venizelosz ebben a válaszban bejelenti, Ihogy a cikkek egész sorozatával fog erre az interjúra rácáfolni. A
mostani cikkben az a íőgondja, hogy erejét
vegye a király azon állításának, mintha ő
„politikai
dolgokban
gyakran
fantasztikus
volna."
E célból szükségét látja, hogy öt 'hasábon ismertesse a legutóbbi öt év alatt követett politikáját. Ahelyett azonban, hogy
°lyan előkelő módon szállna szembe királyával, mint ahogy az ő vele szemben tette,
és ahelyett, hogy egészen tárgyilagosan ismertetné a maga politikáját,
Venizelosz
a legélesebb
káktól sem riad vissza.

intri-

Első sorban a kormánynak megy neki.
Ez az alkotmányellenes kormány — mondja
— minden pillanatban visszaél a koronával,
bogy tekintélyének a hiányát evvel fedje.
Eltűri, liogy interjúkkal oly módon sértse
meg a nemzeti érdekeket, hogy a
királyi
méltóság teljesen leromlik.
!915. februárjában a kormány rosszakaratuiag személyes
viszályt szított közte lés a király között. Miután az még alig merült feledésbe, uj incidenseket keres, hogy az ország kárára is'hiét személyi ellentéteket támasszon. Igy
most azt tulajdonítják a királynak, hogy a
Berliner Tageblatt tudósítójának adott interjújában azt állította, hogy ö, Venizelosz,
gyakran fantaszta. „Az alkotmánynak ezt az
uj megsértését, amely ebben a nyilatkozatban rejlik, — irja Venizelosz fennhéjázóan,
— most nem akarjuk erinteni." Ezzel arra a
rég megcáfolt felfogásra céloz, mintha alkotmányellenes volna, hogy a király interjúkat adjon. „Azonban — folytatja — rendkívül szomorú, hogy a királynak hazug állitúst adnak a szájába, csakhogy íentartható
tegyen az a vád, hogy Venizelosz fantaszta.
Ezen állítással szemben, amennyiben ez a
királyi it.let az európai háború óta folytatott egész politikámra vonatkozik, tényeket
'togok szembeállítani."
Széles előadásban föltárja most saját
Politikájának a bukaresti báike óta való fejlődését. Az európai háború kitörésekor
Görögországot
mindenképen
veszély
fenyegette. a központi hatalmak győzelme esetén megsemmisült volna Szerbia és megnőfoekedett volna Bulgária és ezzel felbomlott
v
°lua a Balkán egyensúlya. Ha győz az aritout, Bulgária mindenesetre kárpótlást körteit volna együttműködéséért, de még a
semlegességeiért is. Törökország is beleavatkozott s a Görögországot fenyegető veszély
csak növekedett, mert a győztes
Törökország kiűzött volna minden görög elemet. Eltenben a legyőzött Törökország az ottomán
görögök millióit adta volna át a győztes
nagyhatalmaknak. Ezek tehát Görögországra nézve mindenkorra elvesztek volna. Erre

Grey 1915. január 24-én az ango'l követ által azt üzente, hogyha Görögország
beavatkozik a háborúba Kisüzsiában igen
fontos
engedményeket
kap. Grey minden ez irányiban való előterjesztést igen kedvezően fogadott. Görögország hosszú időket átélt történelmében ritkán fordult elő három
nagyhatalomnak
olyan ajánlata, mely Görögország nemzeti kívánalmaival szemben ennyire
előzékeny.
ö azonban annyira nem fantaszta, hogy
ezeket az ajánlatokat
visszautasitatta,
mert
ha a görög hadsereget a szerbek
támogatására a Dunához küldték volna, a bolgárok elvághatták volna a hátában.
Amikor
ennek
megakadályozására
Romániához
fordult és
ez vissza utasitotta, a bolgárokkal való tárgyalásra határozta
el magát.
A bolgárok
megnyerésének azonban meg kellett volna
adni az árát. Azért azt ajánlotta a királynak, hogy mondjon le Görögország
Bulgária
javára Kav allűr ól, Drámáról, Sáriról és Chabanról, hogy megnyerjék
Törögország
ellen
és kisázsiai szerzeményekkel
megkétszerezzék Görögországot.
Ennél a pontnál azonban
Venlizelosz kezdi a dolgot meghamisítani.
Mert, hogy ezt a legnagyobb hibáját mentegesse, kisebbnek tünteti fel azokat a területeket, amelyekről
le akart mondani
és nagyobbaknak
azokat, amelyeket
meg akart
szerezni. Elhallgatja Serrest, amelyet szintén
odaígért, elhallgatja ezeknek a területeknek
a gazdagságát, elhallgatja, hogy Macedóniánk ez a szögelete görög vérrel szerzett
birtok, elhallgatja végül, hogy ezeket a területeket előbb ajánlotta oda, semmint
határozott biztosítékot kapott volna a kormány Kisázsiát illetően.
Hosszú, kuszált előadásban
igyekszik aztán eltakarni, hogy neki egyáltalán ,neim kínálták fel Kisázsia egész nyugati
részét. Itt árulja el Venizelosz először, hogy
csak a tengerpartot ajánlották fel, de még
ebben is nagyit, mert Gunarísz hivatalosan
is közzé tette, hogy az antant ajánlata csakis Szmirnára
és annak környékére
vonatkozott. Venizelosz Aidin tartományt is hozzáveszi ebez, holott ezt senkisem Ígérte neki
oda, még Jonescu sem, aki pedig oly szívesen igéri oda felelőtlenül mások birtokait.
Ezekben a kérdésekben nem is fantasztának mutatkozik, — ahogy Konstantin király őt enyhén jellemezte, —
hanem

egyenesen

hamisít.

Dialektikai fordulattal meg akarja cáfolni a királynak azt az állítását, hogy ő (Venizelosz) Kisázsiátiak Kalikisszarig való megnyeréséről beszélt: „Hiszen lehetetlen, hogy
a hatalmak ennyit ajánlottak volna, amikor
nem engedték meg nekem, hogy tárgyalásokba bocsátkozzam." Pedig ha már önként
is jelentékeny engedményeket ígértek neki,
ezek bizonyára még sokkal nagyobbak lettek volna, miután ö maga megígérte, hogy lemond Macedónia egy részéről. Ha megengedték volna neki, hogy befejezze a müvét,
Kisázsiában egész birodalmat szerzett volna,
mely hatalmassá és gazdaggá tette volna
Görögországot.
'A továbbiakban Venizelosz a király
ezen mondatával foglalkozik: „Általában
meg vagyok róla győz.dve, hogy a bolgárok

el fognak távozni Görögországból stb." Ha
Németország
erre vonatkozóan
kezességet
vállalt, akkor ő is osztozik a királynak
ezen
bizalmában.
Azonban ugyanazokat a bolgárokat, akiknek a segítségét előzőleg még
olyan fontosnak vélte, hogy felajánlotta nekik Görögország egyik kedvenc területét,
Venizelosz most olyan kellemetlen szomszédoknak tartja, hogy gőgjük őket a háború
után a görögökre nézve elviselhetetlenekké
fogja tenni; Görögország bizonyos
mértékben bolgár szuzerénitás alatt fog állani, Macedóniában pedig inkább a bolgár
konzulok
fognak uralkodni, mint a görög király. Ha
Németország kezességet vállalt, akkor a mobilizáció, amely az országot csődbe kergeti,
a kormány egyik gaz ténye. Mivel ez a szó
szoros értelmében vett őrült politika volna,
csakis egy logikus magyarázata lehet, az
tudnillik, hogy nincsenek német garanciák.

Szegedről - Szegednek.
— A városi gőzfürdő. —
A város milléniumi alkotásai között foglal helyet a közegészségügy céljait szolgáló
városi gőzfürdő, Á Tisza Lajos-köruton 1116
négyszögöl területű városi telken épült fel.
Steinhardt és Lang budapesti építészek ter\ei szerint. A városi gőzfürdőnek utcai vonala 117 méter. Az építési költségek elsőizben
kitettek 498.000 koronát, később uii kazánok
beszerzésére fordíttatott 32.260 korona, restaurálási költségekre 180.000 korona, felszerelésekre és átalakításokra 60.000 korona,
vagyis összesen 770.260 korona. Ha ezen
építési költségekihez a telek értékét még hozzás.ziámitjiük, ugy megállapíthatjuk, hogy a
városi fürdő egy millió .korona vagyoni értéket képvisel.
•A nagy költséggel és kényelemmel felépített "fürdő 1896. évben adatott át rendeltetésének. azonban a hozzá fűzött reményeket
nem váltotta be. A közönség mem látogatja
oly mértékben, amint az számításba vétetett
és igy történik, hogy a fürdő bevételei az
üzemi kiadásokat sem fedezik, a beruházási
tőkére a 20 év alatt semmi jövedelem
sem
jelentkezett.
A város háztartására háruló nagy feladatok egyenesen megkövetelik, hogy minden bevételi forrás fokoztassék, a meddőségek a lehetőség szerint produktivokká tétessenek; nem közömbös tehát foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mi az oka annak, hogy
a városi fürdő évi bevétele oly csekély, hogy
az üzemi kiadásokat sem képes fedezni, hogy
lehet-e a fürdő jövedelmét fokozni. Iha igen,
milyen utón és módon.
Az én megítélésem szerint a városi fürdő
bevételeit lehetne 'fokozni, éhez azonban először a fürdő fentartását és kezelését európai
színvonalra emelni, ugy személyi, mint tárgyi tékintetbeif, azonkívül a fürdőt gyógyfürdő jellegűvé kell átalakítani. A kellő kezelési gondosság hiánya, az oka ugyanis,
hogy a fürdőnek ily kevés a bevét. ••.
'Nincs szándékomban még gondolatban
sem bárkit is megsérteni, csupán a tényekét
konstatálom, hogy dhanyagoltabb és gazdátlanabb középületet sehol sem lehet találni',
mint a városi fürdő. Ennek következménye
azután az, hogy hamar elpusztul minden, alig
telik e'1 tiz év. máris mindent gyökeresen
restaurálni kell. Most is ott állunk, hogy az
elhanyagolt és elpusztított részeit a fürdőnek
újra súlyos tízezrekkel kell helyreállítani.
Ezeken a bajokon csak ugy lehet segíteni,
ha a fürdő kezelése és személyzete oly módon szerveztetiik, hogy szakértelem, rendszeretet, pontosság és ideális tisztaság állíttatik be minden ponton. Az alkalmazott személyzet tagjai sorába csak az legye,n tel-

4

DÉLMAGYARORSZÁG

vehető, aki fürdőszolgálati teendőkben nemcsak jártassággal bir, ihanem illetékes helyről nyert bizonyítvánnyal képességéi valóban igazolja.
Abban a meggyőződésben vagyok, hogy
'ha a mi szépen megtervezett, tágas, levegős,
világos és kényelmes fürdőnk olv tisztaságban tartatnék, mint — ahogy mondani szokás
— egy kápolna és ha ehez szolgálatkész, jómodoru és szakképzett szolgaszemélyzet állana rendelkezésre, a imáinál legalább kétszeres bevétele lenne a fürdőnek. Ehez pedig
semmi más nem szükséges, mint a hatóság
részéről erős akarat. Hogy pedig a fürdőnek
évenkint 70.000 koronával több bevétele legyen, az megérdemli, hogy a város hatósága
erősen akarjon e ponton is rendet teremteni.
Egy izben egyik európai hirü magyarországi fürdőnek orvosával beszéltem, aki igen
rokonszenvesen nyilatkozott városunk egészségügyi intézményeinek fejlesztésiéről, elismeréssel szólt boldogult emlékezetű főorvosunkról, azonban ugyanakkor csodálkozását
fejezte ki, hogy az oly nagy áldozattal létesített városi fürdőnkben hiányzanak azok a
fürdők; amelyek az orvosi tudománynak a
gyógyításnál a legszükségesebb segítő eszközei.
Nincs ugyanis nálunk szénsavas fürdő,
iszapfürdő, mórfürdő, villamos fáoyfiir dó
stb. Pedig a szenvedő emberiség igen nagy
pénzeket fizet messze idegen földeken ezekért a fürdőkért, holott ha nálunk is létesíttetnének a kor szintvonalán álló fürdők, akkor
nem nekünk kellene másfelé eljárni gyógyulásért, hanem a délvidék járhatna hozzánk,
aminek a városiasság szempontjából is óriási jelentősége volna. Itt van közelben Buziás,
ahonnan természetes szénsavat lehetne olcsón szállítani. Nagyváradról a mórfürdőhöz anyagot, Pö-styénből vagy Budapestről
pedig az iszapot.
Amit előzőleg emiitettem, hogv másodsorban a jövedelmezőség fokozása érdekében
. városi fürdőt gyógyfürdő jellegűvé kell átTkitani, a most elmondottakat értettem.
Természetes, hogy a fürdőnek ily irányú fejlesztésétől ki kellene kérni a szegedi orvosi
karnak szives utmutatását és támogatását és
nem kétlem, ihogy a jóhirii szegedi orvosi
kar készséggel vállalkozik arra, hogy e tekintetben a város hatóságának szolgálatára
álljon és az egészségügyre nézve olv fontos
fürdő-kérdés Szeged városhoz méltóan oldassák meg.
Nem habozom kimondani, hogv a városnak ez a nagy fürdő-üzlete -szatócs módjára kezeltetik, minden nagy üzletnek pedig
megölője a szatócskodás. Itt a legfőbb ideje,
hogy ezt a fontos ügyet a város hatósága
ugy a közönségre, mint a háztartásra nézveeredményesen és véglegesen oldja meg.
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M i s k a g y e r ö k n e m lösz
katona.
iAz asszony gondosan belerakosg.atta a
gyerekeik vasárnapi ruhálcskáit a karha való
kosárba, -a 'gyerekek aztán szépen öteiszefogódizkodtaik, aiz anyjuk 'karba akasztotta
a kosarat -és m-egirutait ,a szeretet és niincsetlenség gyalogjáró vonata a városba: Szögedébe. A leánykák icipőioskóiket, -afi-uikcsizmálcökáifc&t kézben vitték, ahogy ilyen -szép
tavaszi vásárnap illik. Ragyogó napsugár
ömlött szét a határon-. A fiatlail tavasz a szántóföldek göröngyei és a fák koronái közül
félénk szemérmetességgel itt is, ott is kidugcigatta a fejét. .Fent a levegőben a paraisztii munka fáradtságát és verejtékét feledtető, iföldbzi-nruhás pacsirta, a parasztok igazi
madara, trillázott, S a máskor oly édes
madárdal most éles hangjával ugy belefúródott az asszony szivébe, hogy az esak ugy
.sajgott bele. Vájjon ott messze Cibérában, az
örökös llió és jég hazájában, orosz rabságban hall-e most az ő drága, jó ura is paesirtaszót? Ott bizonyosan még pacsirta sínesen, de talán még madár sem jár jégországban. Igen, jegorszagnak nevezte azelőtt mindig a tisztelendő ur Cikóriát, de mióta a
gyeviek közül Osemiiz várában sokán muszka fogságba estek, azóta még a templomban
i.s azt prédikálja a tisztelendő ur az árván
maradt szülőknek, feleségeknek és gyér ekeknek, hogy a Cikória is csak olyan ország,
mint a tcbbi ország. De Vámos István né
tudja, hogy -ez csak olyan jószivü vigasztalás. és hogy akkor mondott igazat a tisztelendő, -mikor jégonsizáignafk mondta. Merthogy a gyevi .pap nlagyon tudálékos egy ember, aki annyi mindent- tud .az idegen népekről és idegen országokról, hogy talán még a
Palaviosimyi őrgoróf se annyit, pedig az
mindig esak az idegen országokat járja.
A legkisebb fiu, a iMtekia, még csalk ötéves
a Tel'köm. Nehezen megy neki a gyaloglás s
addig botoilklál, addig bukdácsol és nyűgösködik, .mig hol a nénje, — tizennégy esztendős
a leány — hol az -anyja hátán uraskodik. A
nagyobboCskák ás kezdenék már elfáradni,
de mert tudják, hogy moíst azért 'mennek
gyalogs-zeresen be a városba, hogy képet
csináljanak róluk, .almit majdí elküldenek
apukának Cikóriába, csak megbirkóznék az
úttal és mikor fogytán a testi erő, a szeretet áll be előfogat os'mak.
A legkü'lömb fotográfushoz nyitnak be
Szegeden. Hadd fessenek jól a gyerekek a
képen, ne eméssze magát az apjuk ott nieszsze jógorszá.gbato még azzal is, hogy idehaza
talán .rosszul megy a soruk. .Pediig die sovány kenyér kerül ki ,abból a huszonhét
pengő hadi segélyből, amit az asszony magáért meg az öt gyerekéért kap havonta az
állaimtól. Nem is tudnának megélni belőle,
ha a leány, tmeig az alsszon.y acatolni nem
járnának az urasághoz. A fotográfus sokat
kér a képért és olyan mint a gyevi pati ka rns: nincs alku. iA;z még csak megjárja,
hogy nem engedett a kép árából annak a
töröklka ni zsai devojkának (szerb leánynak),
akinek tiz darab nagy aranytallérból összefűzött nyakék szemérmet!enfcedett a nyakában, dé liogy neki, az ötgyerekes napszáinosalsözomynafc .is csak annyiért, móri a képet,
azzal sehogysem tud megbékülni. Végre is
beletörődött abba, hogy amint nincs .alku
patikaszerre, ha gazdag csináltatja, ha szegény, nincs alku a fotográfiára se. 'A kép
ugyan kétannyiba jön, mint amennyire számított, de azért végül mégis csak odaállattak a gépeié. Persze az nem1 ment olyan hamar, mért előbb át kellet öltöztetni a dsaládot ls mig az asszony előszedegette a kosárból az ünneplő r uh ócskákat ós a Marinak s
a Pannikának is megsimogatta a haját, —
a ibajszalagjulkon is akadt egy kis igazítani
való — s mialatt a leánykák tetőtől-talpig
megbámulták magukat, abban a csudaszép
föl dig-tük önben, amilyent még sohasem láttáik, mert az övök meg a szüléméké ép csak
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hogy a fejet mutatja, azalatt én szóba elegyedtem a kis Válmos Miskával.
— .Katona lesz-e belőled is, mire megnősz, Miska? — tudakolom tőle, hogy valami .gyermeknek kedves témával kezdjem aa
ismerkedést.
Miska azonban szájába .dugja a mutatóujját, lesüti a szemét, — pedig de élénken
forgott aiz imént, mikor a műterem kitömött
kutyáját és főként az őzikét szemlélgette, —
a fejét jobbra-balra, hánytorgatja és n-ffi
felel. 'Az anyja is hiába nógatja. De van ám
a gyerekszájnak is nyitja-: krajcárt nyomok
a kezébe. Erre (Miska a szemembe néz
kész a válasz:
— Nem löszök én katona!
Gyerek, aki nem Tesz katona! Nem f"r
a fejembe.
— Ejnye, — méitatlankodoon, — hát mi- ;
csoda mlagyar gyeink vagy te Miska, liogy
nem .akarsz katona lenni?!
— Nem bácsi, ón nem löszök katona!
— Aztán miiért nem?
És most jön a magyarázat:
— Nem löszök katona, me' mán vóba'"
és háborúba is vótaim és ugy mögsebösiiltem,
hogy én mán. kiszőgátam. Látja bácsi? — &
ezzel elém tartja ,a jobb kezét és ámulva 1®*
tom, ihogy a iköaépteő ujjának első ize egésze®
hiányzik. Nem értem a dolgot, de az amyi®
megmagyarázza:
— Hát teccilk tűnni, ugy esött a .dolog,
liogy a nyáron a nagyobbik lányommá] napszámba arattunk és az apróságok magúikra
maradtak. iA szomszéd gyerököklkel aztán
háborút játszottak és ezt iaz én kis szentöin-et, az ártatlant, Tiiögtöt'ték mlu-szkúnak
aztán igy esött a' báj.
Mielőtt a ifotografáló masina elé állottak, az asszony kiszed a kosárból egy kemény papirostekercset. Katonia'kép. Oly®"
színes kátoniakép, amelyre csak a fejet kell
ráragasztani és almelyen .nagyobb dicsősé' [
gümkre s inert Vámos István negyvenhat os
közös kaik,a: volt — most már népfelkelő honvéd — ez ál'l:
„Zur lEriunérung an m-eine Dieulstzeit.'
A,z asszony odaáll a képpel a fényképész elé:
— Nagy dologba fő az én fejem, urai®Azt szeretném, ha, ugy ókumlá'Hná ki a dögöt, hogy rajta lön ne a, képen az -uraim H
Eliun ni a fotográfiája! Ha mám ninles velünk és nehéz rabságba vetötte a jó Iste®)t
legalább a képönf legyünk együtt. HogJ
meglepődnie szögén, ilia olyan képet kiapad
.akim ű is rajta vau. Talán, még sírva ils f®'
kadm'a örömibe, ipedig Szigorú embör ez " z
én emböröm!
iSirva ifog-e fakadni Vámos István, nd'
kor majd megkapja a képet messze Cibéri"'
bdm, jégországbian, ahol pacsirta sinlcsen, d®
talán még a madár se jár, nem tudom. IP
hogy az asszonynak ugyancsak megnedvesedett a szeme, a'mikor .a. fotográfus miéS'
igérte neki, Ihogy majd ugy óikuinlá!ja ki 9
dolgot, liogy az ember is rajta lesz a Iképe".
azt láttám.
Strvegl
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Begyújtáshoz legolcsóbb
a papir-hulladék, Kb. 70 kilós bálákba préselve 2 koronáért kapható

V á r n a y L.
-

Bélyeggyűjtők
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett

V á r n a y L. könyv- és papirkereskedése-
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A török Vörös Félhold képesievelezőlapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi
zoítság, (Budapest, képviselőház.)

— A negyedik magyar hadikölcsön kibccsájtása. Budapestről telefonálja tudésitónk:
Hétifőn délután dr. Teleszky János pénzügyminiszter .a vezető bankok igazgatóival hoszszasan tanácskozott a negyedik hadi kölcsön
kibo'csájtásáról. Valószínűleg még e hónap
végén bocsátják ki az uj hadikölcsönt.

Egy szegedi rendőr levele
a Doberdóról.
(Saját

tudósítónktól.)

Farkas

Vince,

sze-

gedi rendőr még a mozgósításkor bevonult a
negyvenhatodik gyalogezredhez, mint közlegény. Azóta nagyot változott a sora: törzsőrmester lett és két vitézségi érem disziti a mellét. Farkas most a Doberdóu veri a „digót" és
mégsem feledkezett még közvetlen főnökéről,
Ferenczy Mátyás rendőrkapitányról. Levelet
irt a 'kapitánynak és a levélhez Ferenczy kapitány lányának: Margitkának egy ki,s szárított
doiherdói ibolyát mellékelt. Farkas levelét, a
melyben Kalmár Jóskáról, a hire® szegedi legényről is megemlékezik, itt közöljük:
A táborból, 1916. I V . lió 5-én.

en tisztelt Kapitány ur!
Tudatom önnel, hogy ezidáig jól vagyok,
nincs hál' Istennek semmi bajom. Kedves kapitány ur, ezredünk a világháború egyik legvéresebb harcterén harcol és legpiszkosabb ellenségünkkel szemben, vagyis a digókkal. A
Doberd ón a diigók sűrűn megbolondulnak, mikor elkezdenek az ágyúik dolgozni, azt hinné
az ember, hogy leszakad ,az ég és a föld. A mí
vitéz tisztjeink és hős bakáink ugy állják ezt
a dobpergésszerü gránáttiizet, arra gondolva,
mintha az ágyuk dörgései a legnagyobb égiháború lenne, mint mikor a jég esik. Ez tart
néha alapokig, néha óra hosszáig, természetes,
a digó gondolva azt, most már nálunk minden
ember elesett vagy megsebesült, ezután következik a digó gyalogsági támadás, a digó tisztek folyton kiabálva Avanti! vagyis magyarul
előre, a digók egymásra nézve folyton biztatják egymást, mig végre akárcsak a csorda,
ember elesett vagy megsebesült, ezután következik a mi részünkről is a támadás, vagyis az
ellenállás... természetes, a ani bakáink mindenféle magyaros káromkodásokkal: az anyád
digó errearráját, egy ideig tartó kézitusa-liars
után, látva a digók azt, hogy semmiféle eredményt nem fognak elérni, csak a nagy veszte"*
réget; azután következik a digók részéről a
visszavonulás, na, most aztán jön a mi részünkről még a java a dolognak, még végre
valahára egypárnak sikerül, vissza menni a
régi állásába. Ez volna röviden a digók harcmodora és még a legújabb: Kapitány ur kérem, a Kalmár Jóska hősi halált halt egy ellenséges gránáttól. A háború végét türelmesen
várjuk, bízzunk a jó Istenben, liogy minél előbb
meghozza nekünk az igazságos és szent békét,
üdvözleteim küldöm a távolból, egykori volt
kedves főnökömnek, valamint a Nagyságos
asszonynak és kedves kis leánykájának. Há
Isten megsegít, többször fogom értesíteni a kapitány urat. Maradok alázatos tisztelettel:

Farkas törzsőrmester,
volt városi rendőr.
És' itt küldök a nagyságos asszonynak és
a kis leánykának egy kis Duberdói ibolyát.
Ferenczy Margitka nagyon megörült a
messzi harctérről érkezett ibolyának. El is
tetté az ima-könyvébe örök emlékül.

— Szegedi tisztek kitüntetése. Németh
Béla őrnagy az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartása elismeréséül
a katonai érdemkeresztet kapta a hadiék'itménnyel. — Unterreiner
Mihály 5. honvédgyalogezredbeli századost, a harmadosztályú
katonai érdemkereszttel tüntették ki az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréseül. — Fromon
Márton 40.
gyalogezredben tartalékos hadnagynak a legfelső dicsérő elismerés (Signum Laudis) tudtul adatott.
— Ünnepély a járványkórházban. A napokban jelentette a Délmagyarország, hogy
a király Fischer Tivadar ezred orvost, a szegedé katonai járvány- és megfigyelő kórház
parancsnokát >a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. A köztiszteletben
álló lés alantasai által bálványozott kiváló
katona orvost elhelyezték Szegedről. Ebből
az 'alkalomból ,a kórház tisztikara és a beosztott legénység hétfőn délután ünnepélyt
rendezett a kórház dísztermében, amelyet
pálmákkal és a szövetséges államok zászlóival diszitettek fel. A legénység feszes kaptáikban állott a terem két oldalán, a tiszté
ós az orvosok pedig az ajtónál álltak sorfalat. amikor Ffeeíher .ezredorvos a terembe
lépett. A távozó Ikónházparancsniolkot az ötvösök nevében 'dr. Turcsányi Imre igazgató
főorvos üdvözlte, afki az orvosok és a tiszti
kar ajándékát, egy arany babérkoszorúval
övezett ezüst plakettet, nyújtott át. Gombay
János főhadnagy meleg bangón búcsúzott c,
parancsnoktól, majd a legénység nevében
mondott bucisut a távozó ezredorvosnak és
a legénység ajándékát: a munka miniatűr
szobrát adta át, Lovag Worzikovsky Károly
né az ápolónőik nevében virágcsokorral bo
£suztatta a parancsnokot. Fischer ezredorvo
meghatottan mondott köszönetet 'a nem várt
ihmepeltetésért és a. jóleső ragaszkodásért,
mire az ünnepély a megjelentek hatalmas
éljenzése közben véget ért.

és az ítélet jogerőre emelkedésétől számított
15 nap alatt különbeni végrehajtás terhe
mellett fizetendő 1000 korona fő és 500 korona mellékbüntetésre ennek behajthatatlansága esetén további '25 napi elzárásra, összesen 75 napi elzárás büntetésre itélte. Az ítélet ellen Eckhardt Vilmos föllebbezést jelentett be és ennek alapján az alispán megváltoztatta az elsőfokú birólság ítéletét és Keikliardt Vilmost 100 koronával helyettesithető
5 napi elzárásra, és azonfelül az itélet jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt
különbeni végrehajtás terhe mellett fizetendő s behajthatatlanság eseten 5 napi önköltségen töltendő elzárásra itélte.
— Az idei hüvelyes vetemények makszimáiis ára. A hivatalos lap hétfői száma közli,
liogy a kormány az 1916. évi termésből származó tengeri, szárazbab, borsó 'é's lencse
makszimáiis árait 1916 augusztusától 1917.
v tavaszáig megállapította. A kormány intézkedésének az a célja, hogy lakosság tengeri, bab, borsó és lencseszükségletét jóelőre
biztosítsa.
Lefoglaltak háromezer kiló szalonnát.
Dr. Somogyi Szilveszter szerdán a fővárosba utazik és megsürgeti a belügyminiszter
intézkedését a lefoglalt szalonna 'mennyiégre vonatkozólag. Azoknak a kereskedőknek a nevét, akiknél a zsir kapható lesz, a
közélelmezési üzem közölni fogja.
Balogh
Károly tanácsos a városi tanács hétfői ülésén
bejelentette, hogy Wimmer
Fülöp a lefoglalt
szalonnából ezer kiló átengedését kéri a
kendergyári munkások számára. A kormány
intézkedése után fognak ez ügyben határozni. A rendőrség Kovács Sándor sertéshizlalónál háromezer
kiló sózott szalonnát
js 90 kiló zsirt foglalt le. A hatóság egy-két
héttel ezelőtt engedélyt kért a belügyminisztertől száz vaggon kukorica vásárlására. A
belügyminiszter azt válaszolta, hogy áttette
az ügyet a földimivelésügyi miniszterhez. A
polgármester személyesen fogja sürgetni a
földmivélésiigyi minisztériumban a vásárlási
engedélyt.

— Április 11. Április 11-dikét, az 1848-as
törvényeik szentesítésének napját Szegeden a
szokásos keretek között ünneplik meg. Az
iskoláik szünetet tartanak-, a rókusi templomban pedig délelőtt tiz órakor hivatalos istentisztelet lesz, amelyen a városi és állami
hivatalok vezetői is megjelentnek.
— A makói főjegyző büntetését leszállították. Makóról jelentik: Csanádvármegye alispánja másodfokon hozott most Ítéletet
Eckhardt Vi-ltmoB volt tiszteletbeli főjegyző,
makói tnibonyagyáras ismeretes, nagy port
fölvert kihágátei ügyében, melyet azzal követett el, hogy idegen törvényhatóság területén vásárolt tarhonyagyártás céljaira lisztet éis' azt folyó évi február 1-én még feldolgoztatta, holott a kormányrendelet szerint
tilos volt a raktáron levő lisztet február l-e
után ifeldblgozni A inaikéi rendőrség, mint
elsőfokú kihágási bíróság Pozsonyi Eckhardt Vilmost 50 napi elzárásra átváltoztatható és az itélet jogerőre emelkedésétől számitott 15 nap alatt, különbeni végrehajtás
terhe mellett fizetendő 1000 korona fő- és 500
korona mellékbüntetésre, ennek behajthatatlansága esetén további 25 napi elzárásra, öszszesen 75 napi elzárás büntetésre; a 371—
1916. M. IE. isz, rendelet 9 szakaszába ütköző
kihágás miatt pedig a 371—1916. M. E. sz. r.
9 szakasza alapján' a kt. 21. szaíkaszánfetk alkalmazásává! 50 napi elzárásra változtatható

— A Felebaráti Szeretet Szövetség vezetősége, hálás köszönetének nyilvánítása mel•í'tt 'közli, hogy az egyesület által létesítendő
„Hadi

Özvegyek

és Árvák

Otthona"

javára

uijabbaai ablakozni szívesek voltak: Bach
Bernát -300, Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 50 koronát. A vezetőség által (keresztülvinni szándékolt szélesebbkor ii gyűjtés előkészületei most vannak folyamatban és előrelátható] aig tekintélyes összegeikkel fogja az
majd gyarapítani a Hadi özvegyek éts Árvák Otthonának eddigi alapját. E helyen
jegyezzük fel azt is, hogy a március 18-án
rendezett egyházzenei hangverseny tiszta
jövedelméből a hadiárvák javára a Szövetségihez 500 korona folyt he; a jelzett alkalommal fel ül fizettek: Back Bernátné 10 koronát és 3 ismeretlen adaikozó összesen 3 koronát. A hangverseny szereplőinek és mindazoknak, 'kik az elért, szép sikert előmozdították: ez uton is hálás köszönetet mond a
Felebaráti Szeretet Szövetség vezetősége.
— A Zsidó Nőegyesület közgyűlése A
Szegedi Zlsidó Nőegyiwület vasárnap délután
négy és fél óraikor tartotta özv. Holtzcr Jakabné elnök vezetése mellett rendes évi közgyűlését. 'A számvizsgáló bizottság jóváhagyó záradókával ellátott 1915. évi zárszámadások tudomásul vétele után megadta a
közgyűlés az elöljáróságnak az 1915 óéi vagyonkezelésre nézve a felmentvényt. Az évi
jelentés kapcsán tudomásul vette a 'közgyűlés, hogy a gyűjtés (körül: Fellegi Lajosné,
Gerle Jenőké, dr. Glánzer iMórn'é, özv. Hevesi lAdolfné, Kornis Józsefné, Kőrös Albertnié, Pártos Lajos'né, íSehaffer Karolán, Sdliaffer 'Vilmosné, iSchwarcz Manóné, Spitzer
Lajosaié, Staubéi- Béláné, Szauer Antal né,
Tuniszig ÁrminlrJé, Vas Károlyné, dr. Ziffer
Alfredné úrnők fáradoztak. Köszönettel fogadta a közgyűlés Reitzer Lipót és néhai
neje Böhm Szidónia 2000 koronás alapítványát. Az 1916 évi költségvetés elfogadása
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után a közgyűlés magáévá tette a város
árvaszéki' elnökéneik a hadiárváik pártfogása ügyében ikelt felbiváislát, özv. Holtzer Jakabné elnöknek a kórház feloszlatására vonatkozó bejelentését tudomásul vették. Lendvai Sá'nidorné indítványára a közgyűlés <:i>.
elnöknek és az elöljáróságnak 'köszönetet
szavazott a buzgó 'működésért.
TELEFON;
Igazgató:
TELEFON
— A hadiát vák és özvegyek otthona.
11-85.
VAS S Á N D O R
11-85.
Közölte a Délmagyarország,
Ihogy a Felebaráti Szeretet Szövetség a város hatósága utján memorandumot intéz a kormányihoz,
hogv Szegeden a ihadiárvák és özvegyek
számára otthont állítson fel. A Felebaráti
Szeretet Szövetség ,a polgármesterihez átnyújtott beadványában a várostól kiér teliket
üsddlen
és á kerti gazdálkodásra alkalmas földterületet. A polgármester a hétfői tanácsülésen előterjesztvén az ügyet, a tanács ugy határozott. hogy előbb bevárja a kormánynak a
memorandumra adandó válaszát és abban az
esetben, ha a kormány az otthont felépítteti,
telket ad résziére.
— Halálozás. Szabados Jánosné, Szeged
ii'éhaji kulturtanácsuokának és helyettes polgármesterének. a kiváló költőnek' özvegye
április 9-én. 73 éves korában hosszas szenvedés után Felsőtanyán
elhunyt. A köztiszteletben állt matróna hült tetemeit a belvárosi
temető halottas házában ravatalozták föl, a
honnan kedden délelőtt temetik néhai férjének sírja mellé. Az engesztelő szentmiseáldozatot lelki üdvéért kedden délelőtt 9
órakor mutatják ke a Szent Demeter templomban. Az elhunyt matróna családját a
Dráma 4 felvonásban.
szegedi társadalom köréből számosan keresték föl őszinte részvétükkel. A temetésen a
város hatóság testületileg jelentik meg. —
Fichtner
Aranka április 4-én .hosszas szenvedés után meghalt, Az elhunytat április hó
A főszerepben:
7-én az uraiujfalusi sírkertben temették nagy
részvét mellett. Fichtner
Sándor, a szegedi
,5-ik honvédgyalogezred kitűnő karmestere,
nővérét gyászolja az elhunytban.

Szenzációs műsor!

Hedda VerílOíl

— Az újszeged! parkot katonák őrzik.
Á .főkapitány vásárnap ikét- rendőrtiszt,tél
és tizenkét rendőrrel megfigyeítetté az ujszegédi parkot. iA megbízottak tapasztalataikról jelentést tettek, amely szerint 'nemcsak éretlenl suhancok, hanem katonák és
úriasszonyok is pusztít jók a virágokat, fákat
és ültetvényeket. A rendőrség a tapasztalatok alapján' átiratban kéri a. katonai parancsnokságot, hogy Vasár- és ünnep napokon
fegyveres katonai őröket rendeljen ki az mjszogecíi pairk őrizetére. A rendőrség e.gy 1 Kin
figyelmezteti a közönséget, hogy az ültetvények pusztításától tairtőlzfcödljék, mert akikét .a parkok roulgálásában tetten, érnek, társadalmi állásra Való tekintet néküi az ügyeletes rerálőrtfezt.elé .vezetik. A katonák semmJinémü igazolást nem fogadnak el.

A legjobb vígjáték

— Három vaggon rézgaüc. A földmivelésüg-yi miniszter által a város részére rendelt
bárom v,aggom rézgálic. megérkezett. lA kiosztást a jövő héten fogják eszközölni.
— A lánygimnázium érdekében a vallásés közoktatásügyi miniszterhez merendő
küldöttség vezetését- dr. Cicatricis Lajos főispáni vállalta. Kétségtelen, hogy a Város
országgyűlési képviselői is csatlakozni fognak. Igen kivánlatois, hölgy a küldöttségben
minél több szülő is résztveigyen, hogy a
kéi vényben kifejezett jogos kivánalom-nak
személyes megjelenés,ükkel is súlyt -adjanak.
A küldöttség 'fogadásának idejét rövid időn
belül közölni fogjuk. Felikéretnek azok, akik
a küldöttségben részt venni kívánnák, értesítsék erről a legrövidebb időm belül dr.
Turcsányi Imréméi (Kárász-utca 14. sz. telefon 4-78) vagy Kluff Péter igazgatót (IB-écsikörívt 36, telefon 4-33). 'A kérvény naponta
5 és 7 óra között, Vár-utca 7. sz.. I. emelet
jobbra, a .Feministák egyesületének helyiségében, még aláírható.
— Baleset a pályaudvaron. A rendező
pályaudvaron vasárnap este Turi János fékező leesett a mozgó vonatról és a lábát 'kificamította. A kórházban ápolják.

vígjáték 3 felvonásban.

Előadások 5, 7 és 9 érakor.
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Szeged, 1916. április 11.
— A felsőbb leányiskola Kisszegedért.
Vasárnap délelőtt a Korzó-moziban szépen
sikerült matinét rendezett az állatni felsőbb
'leányiskola. iA gondos rendezés ós a szereplők ügyessége igen, élvezetessé tette az előadást.. A Szózat eléneklése után Móra Ferenc
prológját szavalta Liszkay Sára VI. osztályú
tanuló hatásosan, akinek egyik növendéktársia néhány -szál virággal! kedveskedett.
Szauerwald Ilona, és Márton Flatimé Ou>
ván: .Csárdában cimü négykezesét- játszották
ritmusérzékkel, technikával és érzéssel. Ezután Tóth E te lik ói II. osztályú tanuló sEJavolta Pakots József „Gyermekim ádság"-át
értelmeséül, kedvesen.. A kis szavalómüvészt
n dörgő Iiaipsok kétszer is előhívták-. Schumann egyik szép szerzeményét Baranya!
Zsuzsa, Brokés Vilma, Huttkay Margit, Pataki Erzsébet VI. ós Báha Margit, Bi-edl
Aliee. Gomtai Mária V. osztályú tanulók énekeltéik kifogástalan összhangban. Petőfi Sándor: Tiszteljétek a! közkatonákat cimü költeményét- Buicsy Piroska szavalta, ügyesen.
Rubinstein Románcát, iBiedl Aliee és Szauerwald Ilona: adták elő. Az előbbi biztos vonókezelésével és előhaladott technikájával tünt
ki, az utóbbi pedig helyesen színezett zongorajátékával osztozott, a dikeiben. Játékukat a hallgatásáig tetszésnyilvánítására ineg
kellett- ikmételniök. Móra. Ferenc két gyönyörű költeményét, kis lány,a. Móra Anna,
UT. osztályú tanuló érzéssel, finpmlan és
báljos közvetlenséggel szólaltatta még. A
l'iarének sikerült szereplésé után Altai M,:
önkéntes nősereg cimü mulattató háborús
színjátékát adták elő Pártos Elza, Brokés
Vilmái. iSchaffer Margit, Feuer Vera, Nónay
T'dia. Gál MelinAa. Nónay Ella, Kárpá-tii Olga,
Weil Márta és Kozma Blanka. Minden
replőt külön-külön; meg kellene dicsérnünk.
A színjátékon jól mulatott a 'közönség. Bába:
Margit V. osztályú tanuló zongorajátékával
keltett, tetszést. SeJbütt és Peldtoi vry.e-rv
kedves szerzeményét figyelemreméltó' technikával adta. elő. Befejezőül Váradv—JTeténvi:
Imádkozik a király eiilmü melodrámát adták
elő iZimimer Eininii IV. es_ Lakos Erzsébet,
V. osztályú tanulóik. A kiválóan sikerült
míatinéről nlaígy megengedéssel távozott a
közönség.
— Harminckét késszurás — öt évi fegyház
A- mult év végén Bárány Ferenc szegedi
napszámos ólmosbottal felfegyverkezve beáll! tolt Fekd'te Józsefné felsőtamyal asszony
lakására és anélkül, hogy az asszonyt ismerte volna,, beszélgetni kezdett vele. Amikor
megtudta, hogy -egyediül van otthon, bicskát
rántott elő és az asszony pénzét követelte.
Feketéné ellenkezett, mire Bárány dühbe
jött és az asszonyt harminckét helyen összeszurkálta. A szegedi törvényszék Hevessytanáesa. hétfőn szándékos emberölés és rablás miatt vonta felelősségre Bárány Ferencet és öt' évi fegyházra itétle.
— Rálőtt a rendőrre egy katonaszökevény
Szombaton este Oláh Gellért, is Bálint István
alsótanyai lov s is rendőrök betértek
Nyári
Fjei Csórva 196. szám alatti lakására és felszólították, hogy a nála tartózkodó isfcököt-t
katonát: iBemle Istvánt adja ki. A lány azt
állította, hogy Rendét nem látta, de a rendőrök ezzel nem elégedtek meg, -hanem a másik .szobába akartak menni. Amikor az ajtót
kinyitották, a (katonaszökevény, aki a remiőrök elől a másik szobába bujt. rájuk lőtt,
de a lövés nem talált, IA rendőrök odaugrottak, de még mielőtt
megakadályozhatták
volna, Bemle maga ellen fordította a fegyvert és mellbe lőtte magát. IBendé-t a Kálvária-úti bonvédesanatkórbázba szállították,
ahol megállapi'tották, liogy isebesüléi-e súlyos,
de nem életveszélyes.
— A vásártereken is szabad legeltetni.
A föblmivelésügyi miniszter — mint azt már
jelentettük — rendeletet- adott ki, amely szerint a vásártereken valló legeltetést megengedi. A városi tanács hétfőn foglalkozott a
kérdéssel és ugy határozott, hogy mielőtt a
legeltetést megengedné, a lótenyésztő és gazdasági bizottság szakvéleményét kikéri.
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Szeged', 1916. április í í .
— Sok a veszett kutya. Felsőtanyán szombaton és valsárnap lliárom embert martak
meg a veszett kutyák. A megmart embereket. a budapesti Pasteur-intézetbe szállították.

á nagyváradi féltékenységi
dráma hősét a szegedi hadbíróság szabadlábra helyezte

— Nyilvános köszönet. A Szegedi Zsidó
Nőegyesület hadikórházát, mint már megírtuk, feloszlatták. IAZ ott ápolt betegek a feloszlatott hadikórház vezetőcégéhez szombaton a kővetkező levelet intézték, amelynek
közlését kérték tőlünk:
A Szegedi Zsidó Nőegylet Kórház vezetőségének Szeged.
'Alulírottak ezennel köszönetet mondunk
a Szegedi Zsidó Nőegylet Kórház vezetőségének, a kórház megszűnése .alkalmával, az
összes sebesültek ós .betegek nevében. iMielőtt
azonban eltávoznánk, vlsszatgondolirnk mindazon jóságokra, ánrelyben 'betegségünk alatt
részesül tünk, soha nem fogjuk elfeledni azt
a buzgó és lelkiismeretes ápolást, amelyben
űrieket, mint beteg harcosokat részesítem
kegyesek voltak. Fogadja az egylet .elnöknője, Özv. Holtzer Jakabné úrnő, Holló Samnr.é
dr.-né igazgatónő és Zuckermann
Szerén
kisasszony, valamint az egylet mindenegyes
tagja köszönetünket és kérjük .a jó Istent,
bogy áldja meg ezen hazafias .cselekedetükért. Továbbá köszönettel tartozunk Breider
Henrik né úrnőnek, iakii benríiinket anyái
gyöngéd szeretettel és gondillái ápolt és koréit, nem ismerve semiui fáradtságot, nem
ismerve pihenőt, éjjelt nappallá tett érettünk, hogy megrongált egészségi állapotúinkét. mielőbb visszanyerjük, miért is ezúton
mondunk köszönetet, A jó Isten áldja érte.
Az összes betegeik nevében Halász Ferenc és

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

(Saját
tudósítónktól.)
Körülbelül hat
héttel ezelőtt Véres szenzációja volt Nagyváradnak. Egy ottani bankigazgató, aki katonai szolgálatot teljesít, néhány napi szabadságra hazaérkezett. Egy reggel .a feleségével összeszólalkozott és heves vita után
élesre fent kardjával az asszonyt összekaszabolta. A házbeliek a bankigazgatóné rémes segélykiáltásaira figyelmesek lettek és
a rendőrséget értesítették, ahonnan Kemény
rendőrkapitány és két rendőr sietett az aszszony segítségére. A kapitány csak hosszas
küzdelem után tudta a bankigazgatót ártalmatlanná tenni. Amikor ez sikerült, az: egyik
rendőr katonai készültséget kért a negyedik
honvéd gyalogezredtől. Az igazgatót: Kopper Antali, a készültség letartóztatta és az
ügyeletes tiszt külön zárkában helyezte el.
Koppomét a kórházba szállították, ahol napokig élet-halál között feküdt. Kopper másnap, amikor kihallgatták, semmire sem emlékezett és olyan benyomást tett, mintha
nem volna épelméjű. Kopperné három hét
múlva felgyógyult, Koppért pedig a szegedi
honvédhadosztálybiróság fogházába szállították.

oooo

Táborszky

Ignác.

— Elfogott toívajcsemeték. Három zü lőtt
fiatalkorú tolvajt fogtak el a rendőrök. A
három n agy rabi valót t tolvajtesem ote 27 rendteli lopást követett el. A rendőrség átadja
őket a fiatalkorúak bíróságainak.
Legújabb tavaszi- és nyári-felöltök, kosztümök, blúzok, stb., mérsékelt árban. Rertényiné Feldmann Sári női divatháza és divatszalonjában Szeged, Főposta mellett.
— Senki Mária. A Dalheim-gyár tizenkét
munkása közösen nevel ifél egy kis lelencl'ányt, aki .hamarosan a gyártelep kedvence
lesz. <Á leány, amikor fölnevelkedik, a gyáros házához kerül, ahol megtudja, liogy a
gyáros második felesége és annak unokaÖccse merényletet terveznek a gyár ellen,
föl akarják robbantani. A lelenc leány azi
megakadályozza. Ez a rövid meséje annak
&I bájos tJáirsaéM'mi drámának, melyet ma
mutatott be a Korzó-mozi és még kedden
tort műsoron. iA műsornak egyl pompás vigj át ék a is van, .Mucsától .Berlinig teámén. Egy
femigyar iparosnak tragikomikus élményeit
tárgyaljig, ez a kép, melynek szellemes és
Pompási jelienjetei nyomán sürün hangzott
•öl az elismerő kacagás.

G y e r m e k k e r t é s z n ő t
his leányomhoz. Éves bizonyítványokkal rendelkezők
küldjék ajánlataikat bizonyítványaikkal és lehetőleg
fényképpel ellátva Mauthner Alfrédné Budapest,
Lendway-utca 13. címre. Esetleges személyes bemutatkozás délután 3—4 óra között ugyanott.

mm

g y ó n i g e z a
przemysl

versei.

Ara 1 kor. 2 0 f.

XX
könyvkereskedésében.

L'j vallomást kivámt tenni, amelyben előadta, hogy férje a tettet
beszámíthatatlan
állapotában
követte el. Kopperné vallomása

Kopper Antal

hadap-

rúdot szabadlábra
helyezte. Szombaton már
együtt voltak és lakást is vettek az Iskolautcában, ahol .a hadbírósági tárgyalást, — a
melyet a napokban fognak megtartani —
várják be.

XX

5:

Kopperné április 4-én Szegedre érkezett
éS a Royal-szálloda 31. számú szobájában
szállt rneg. Másnap jelentkezett a hadosztálybíróságon és régebbi vallomásait, amelyekei
férje ügyében tett, visszavonta.

alapján a hadbíróság
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Kapható: V A R N A Y

Koppomét a katonai vizsgálóbíró több
ízben kihallgatta. Az asszony előadta, hogy
valaki — bizonyára bosszúból. — névtelen levelet irt a (férjének a harctérre és azzal vádolta meg, hogy udvaroltat magának. Ez
természetesen nem volt igaz, de a férje, akit
a harctéri szolgálat kimerített és ingerlékenyebbé tett, szabadságot kért s Nagyváradra
utazott. Az asszony nem tudta az összefüggést, hiszen a névtelen levélről mitsem tudott. Kopper két napig nem szólt a levélről,
de harmadnap reggel idegesen kérdőre vonta
a feleségét, aki sirva tiltakozott a vád ellen.
Szót-szó követett, Kopper kiabálni kezdett,
az asszony kérlelte, de Kopper annál dühösebb lett és elvakultságábam lekapta a fogasról a kardját és a feleségét összekaszabolta.
Koppernén reggeli pongyola volt, amely a
sok kardcsapástól foszlányokká vált. Az aszszony eszméletlenül terült el a földön, Kopper pedig addig hadoifüszott a karddal, amig
a rendőrök le nem fegyverezték.

L.
::

Kopper természetesen még nem teljesít
szolgálatot és az utcán is ritkán mutatkozik
egyedül. A feleségével karöltve szokott esténkiínt sétálni a korzón.
Tanuljunk idegen nyelveket a Városi
Nyelviskolában. Telefon 14—11.

SZÍNHÁZI MŰSOR:
K E D D : Legény búcsú, operett. Páratlan.
S Z E R D A : íBetegh Péter főhadnagy háborús felolvasása. iBérletezüne.
. CSÜTÖRTÖK: (Mágnás Miska, operett.
Bemutató. Párois.
P É N T E K : Mágnás Miska, operett. Páratlan.
SZOMBAT: Mágnás IM-iisfea, operett. Páros.
V A S R Á N A P (l. u.: Grün Lili, színmű,
ESTE: Mágnás Miska, operett, bérletszünet,
A vasgyáros Abban a templomban, amelyben mostanában nincsen oltár és amelyet
szegedi színháznak szoktunk nevezni (igazgatója, konzorciumos alapon: Almússy
Endre), a darabok szinrelhozatalát nem egy művészi érzékkel összeállított
müsortervezet
irányítja, hanem jobbára alkalmak mozdítják elő. Ha egyik színjátszó elgondolja, hogy
(valamikor, valahol játszott egy nagy és kiadós szerepet, melyet már nem kell megtanulni és itt is el leihét játszani, akkor előkerül Parker színmüve; ha egy másik színjátszó ugy találja, hogy a leggrandiózüsabb dal
a dán királyfi tragédiája, akkor örök borújával megjeleli Hamlet és ha Márkus
Emilia
ellátogat hozzánk, az esetben még Ibsent is
írónak tartják ,a szegedi szinházban és ripszropsz, szinrekeriilhet Nóra. Ma is, hogy egy
kezdő szinésznő, aki a mesterséget most
kezdi próbálgatni és aki a vidéken mostanában kísérletezik egy szereppel és ennek a
szerepnek eljátszására nálunk is alkalmat
kapott, előszedték a szirupos
roJnantikáju
0hnet-s7Ár]fffü\et:
A vasgyáros-1
és megtörtént a bemutatkozás. A vendég: P.
Gajáry
Márta, az országosan ismert uri család sarja, Claire szerepében kisérletezett. Nem szépítve, sem rútítva, meg keil mondanunk az
igazságot, hogy a vendég a színpadra termettség legcsekélyebb megnyilvánulása nélkül mondta a szerepet. Szereplése egy műkedvelő benyomását keltette. Hogy tapsolták, többször 'a kárpit elé szólították, ez a
vendéglátók udvariassági
megnyilatkozása
volt és nem a művészet elismerése, honorálása. Még osiak annyit, hogy az igazgató tapogatódzásaiból már épen elegendő. A háborús idő sok mindenre ok leihet, de arra nem,
hogy az igazgató kísérleti versenyeket rendezgessen. Egyszer már mégis tudomásul
kellene vennie, Ihogy a szegedi színház nem
menedékhely, még a mesterséget nem értő
direktorok számára sem.
Dr. Betegh Péter főhadnagy felolvasása hadijótékony célra. Szökésem az orosz
fogságból három ellenséges fronton keresztül — eimen olvas fel szerdán Beteg'h főhadnagy a színháziban. Érdekfeszítő előadását
mintegy 140 saját felvételű vetített képpel
fogja illusztrálni. Felolvasásának érdekesebb és főbb pontjai: 1. Az ellenséges front
•mögött. 2. Oroszországon keresztül. 3. (Szibériában. 4. Mandzsúria. 5. Az első semleges
•föld (Kína.) 6. Japánon át. 7. Honolulu, a
földi paradicsom. 8. Amerika. 9. 3 napig angol ikéz-ben. 10. 'Az első biztois föld. A felolvasás egész jövedelme a Hadsegélyző Hivatalnak a háborúban elesettek özvegyei és árvái
részére kezelt alapjait illeti. Itt említjük
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meg Ihogy iBőtegh főhadnagy eddigi fővárosi
felolvasásai, melyek egyikét Auguszta főliereegaiszony is meghallgatta — oly nagy
érdeklődést és szenzációt keltettek; hogy azt
e hó 14-én vidéki körútját megszakítva, meg
kell ismételnie. iA íliaidi jótékonyság.:!, ily nemesen szolgáló és érdekes estét szeretettel
ajánljuk Szeged váras szépért lelkesülő és
áldozatkész közönségének szives figyelmébe.
Mágnás Miska. A színházi iroda jelenti:
Csütörtökön lesz á bemutatója az idei évad
legnagyobb sikerű .újdonságának, a Mágnás
Miská-uak, amely ,a fővárosban már tul van
az 50. előadás jubileumán és csaMnamar a
100. előadását ünnepli. Az igazgatósáig a legnagyobb goniddál hozza, színre ezt a nagysikerű operettet, teljesen u j díszlete,kikel és
jelmezekikel. Szirmai muzsikája a János vitéz és Tatárjárás szövegírójának, Bakonyi
Károlynak librettóját tarkítja. (Magyar a
miliője a; cselekménynek és fülbemászó, vérbeli pajzán operett-muzsika, kiséri iámnak
mulatságos, kacagtató fordulatait. Az énekes
személyzet, a legnagyobb ambícióval készül
erre a: pompás újdonságra. Déri Rózsi, KoIrári Klári, Miklósi M.. Matány, Sümegi,
Solymosi, Iliász, Ungvári ós Szilágyi játszák a főbb szerepéket.

Szeged, 1916. április l i .

Auguszta Fóhercegasszcny gyors segélyalapnál kössünk íiadíöiz'osilást
A hadbavonultakat mindenki felbiztosithatja, egyszerű
bejelentése alapján, orvosi vizsgálat nélkül. A biztosítás I évig érvén) es. Minden 100 korona után 4 korona
50 fillér, 1000 korona után 45 korona fizetendő 1 évre,
más kiadás nincs. A dijak 3 részletben is fizethetők.

H a l á l o z á s k o r a biztosított összeg pótdij fizetés
nélkül rögtön kifizettetik a biztosítottnak.
Bővebb felvilágosítást Cftajhi I Ift70£>f vezér-

Aage MadeSung:

A megbélyegzettek

dijmentesen nyújt
U t a i l ű l U. UUiöül képviselő.
SZEGED, KOSSUTH LAJ0S-SUGÁRUT 8. SZÁM.

Regény

Berend Miklós d r . :

H a j ő s z ü f é s elten
csakis az ártalmatlan Leinzinger-fé!e „Hajrestorer"
használja. Ára 1 K20 fill.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Harctéri naplója
Ára 6 korona.
Vanczák János:

Vér és Vas

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ára 2 K 50 f,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Ára 1 korona.

v

Bálint Jenő:

O p i u

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle f o g c s e p p b ő l
üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szege
Széchenyi-tér.
'2

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Ára 5 K 20 fill.

m
Ára 3 korona.

Szabó László d r . :

A modern ojságirás
Ára 4 korona.

Üzlet áthelyezés!

Szives tudomására hozom a n. é. közönségnek,

hogy v e g y i r u h a t i s z t í t ó

kelmefestő

fióküzletemet

Gábor A n d o r ;

polgői

és

Mikszáth

Ara 2 K 50 fill.

Kálmán-utca 9. sz. alól m á j u s 1-től Attila-u. 10. s z , a l á (Valéria-tér sarok)
h e l y e z e m á t . A n. é. közönség sz. pártfogását a jövőben is kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

A

LUCZA JÓZSEF

Kapható:

vegyiruha tisztító és kelmefestő
ipartelep-tulajdonos.

Várnay

L. könyvkereskedésében.

élmagyarország
S z e g e d n e k és a d é l v i d é k n e k n e m c s a k a l e g j o b b , h a n e m a l e g o l c s ó b b
n a p i l a p j a is.

Előfizetési á r a e g g h ó n a p r a

O l v a s s a táviratainkat
este a K o r z ó

a

politikai

két k o r o n a .

kiadóhivatal ( K á r á s z - u t c a

9.) k i r a k a t á b a n

és

minden

moziban.

A Dél magy a r o r s z á g
n a g y elterjedtségénél fogva a l e g a l k a l m a s a b b

hirdetési

orgánum.

Arai

méltá-

n y o s a k , hirdetései céira vezetnek.

A

Délmagyarország
jólinformáltsága
deli és h a h i r d e t

közismert.

A

saját

érdekében

cselekszik

tehát, h a

megren-

benne.

Szerkesztőség telefonja 3 0 5 . • •

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

Kiadóhivatal felefonja 81.

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában, Szegeden.

